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 الدورة الثانية والستون
 *من جدول األعمال املؤقت ٤٨ البند

 األزمة العاملية للسالمة على الطرق
  

  يف العاملحتسني السالمة على الطرق  
 

 مذكرة من األمني العام  
 

تقريــر عــن حتــسني الــسالمة علــى الطــرق يف   فــق هــذه املــذكرة ال رحييــل األمــني العــام   
لصحة العاملية بالتشاور مع اللجان اإلقليمية وغريها مـن الـشركاء           أعدته منظمة ا  الذي   )١(العامل
 . األمم املتحدة للسالمة على الطرقفريق تعاون يف 

__________ 
 )١( A/62/150. 
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 موجز 
 أعدته منظمة الـصحة العامليـة بالتـشاور مـع اللجـان اإلقليميـة               ييقدم هذا التقرير، الذ    

حديثـة العهـد     تق، معلومـا  وشركاء آخرين يف فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة علـى الطـر           
بـشأن حتـسني الـسالمة       ٦٠/٥عن حالة تنفيذ التوصـيات الـيت وردت يف قـرار اجلمعيـة العامـة                

ويصف التقرير كيف أدت اجلهود املشتركة الـيت بـذلت خـالل العـامني              .على الطرق يف العامل   
بأمهيـة الـسالمة    املاضيني يف جمال الدعوة هلذا املوضوع على املستوى الـدويل إىل زيـادة الـوعي                

املنتجـات التقنيـة الـيت طـورت خـالل       يعـدد   كمـا   ،  على الطرق على الصعيدين الوطين والدويل     
 كـبرية للحـد مـن املعـدالت املتزايـدة للوفيـات       ة تطبيقها، إمكاني  د، عن ستتيح هذه الفترة، واليت  

 التوصـيات  وخيتتم التقرير باقتراح عدد مـن    .واإلصابات واإلعاقات النامجة عن حوادث املرور     
الـسالمة علـى الطـرق       املـشهود هلـا بتحـسني        تنفيذ بعض التدخالت الفعالـة    تيسر  ميكن أن   اليت  

 .اجلمعية العامة، لكي تنظر فيها على الصعيد الوطين
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 مقدمة - أوال 
شاكل الــصحة مــشكلة خطــرية مــن مــهــي اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور إن  - ١
إذ يقـضي    .لوفاة أو اإلصابة أو اإلعاقة يف مجيـع أحنـاء العـامل           من أسباب ا  وسبب رئيسي   امة  الع

ويصاب ماليني آخرون جبـروح أو إعاقـات مـن          نسمة  مليون   ١,٢ما يقرب من    حنبه كل سنة    
 .ةومعظمها يف املناطق احلضرية من البلدان الناميـ       ،  اليت تقع على الطرق   حوادث التصادم   جراء  

عامليـا للوفـاة لـدى مـن تتـراوح          واإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور هـي الـسبب الرئيـسي                
 . سنة٢٤ سنوات و ١٠أعمارهم بني 

هتـدد  بـل إهنـا     واإلصابات النامجة عن حوادث املـرور ليـست مـشكلة صـحية فحـسب                - ٢
، سـرى الـصعيد األُ  فعلـى    .بلـدان يف العديد من ال   املكاسب اإلمنائية اليت حتققت     باإلطاحة ب أيضا  
املعنيـة، إذ كـثريا مـا يـتعني عليهـا أن            األسـرة   عـاتق   علـى   ثقـيال   ماليـا   هذه اإلصابات عبئـا      تلقي

التكـاليف  ذلـك   فـضال عـن      وأن تـستوعب     ،للرعاية الطبية والتأهيليـة   املباشرة  تكاليف  تتحمل ال 
وزيـع مهامـه    الكـسب أو عـن إعـادة ت       مواصـلة   غري املباشرة الناجتة عن عدم قدرة املصاب علـى          

تـــشكل اإلصـــابات النامجـــة عـــن  فعلـــى الـــصعيد الـــوطين، أمـــا .علـــى القـــائمني علـــى رعايتـــه
 مباشـرة علـى خـدمات الرعايـة          مبـا هلـا مـن آثـار         ثقـيال علـى اقتـصاد البلـد،        ااملرور عبئ  حوادث
وتتــراوح . تكــاليف غــري مباشــرةذلــك مــن فــضال عــن ا يترتــب عليهــا مبــوة والتأهيليــة يالــصح

بليـون   ٦٥سنوية حلوادث املرور يف البلـدان ذات الـدخل املـنخفض واملتوسـط بـني           التكاليف ال 
 . أكثر من القيمة السنوية الكلية للمعونة اإلمنائيةيبليون دوالر، أ ١٠٠ و
ذلـك مبعاجلـة عـدد مـن     ميكـن أن يتحقـق   إصابات حوادث املرور ميكن جتنبها وبيد أن    - ٣

غـري   حـوادث املـرور، ومـن بينـها الـسرعة      ت اإلصابة يف  احتماالالعوامل اليت تبني أهنا تزيد من       
 يف   والقيـادة  ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفال،    وعدم استخدام حزام األمان      املالئمة واملفرطة، 

اهلياكــل  اخلــوذ الواقيــة وســوء تــصميم الــدراجات البخاريــة ارتــداء قائــدي وعــدم حالــة ســكر،
مركبـات قدميـة تفتقـر إىل الـصيانة         واسـتخدام   عدم صـيانتها بقـدر كـاف،        األساسية للطرق أو    

الــيت وغريهــا مــن اإلجــراءات  وقــد أدت اإلجــراءات التنظيميــة   .األمــانإىل عناصــر اجليــدة أو 
التــصادم علــى الطــرق يف  اخلطــر هــذه إىل اخنفــاض هائــل يف حــوادث   عوامــل  اختــذت ملعاجلــة

يف أمـر هـام   ة مـن الـصدمات   وتبني أيضا أن تـوفري خـدمات الرعايـة الطارئـ         .بلدانالعديد من ال  
مجيـع أحنـاء العـامل أن إنـشاء     التجربـة يف     أثبتـت    ،وباملثـل  .املـرور  ختفيف اآلثار السلبية حلـوادث    

يف أي  دقيق حلالة السالمة علـى الطـرق        وإجراء تقييم   وكالة رئيسية تعىن بالسالمة على الطرق       
 النامجـة عـن حـوادث املـرور         ملعاجلـة مـشكلة اإلصـابات     بلد خطوتان هامتان ال بد من اختاذمها        

 . ةفعالمعاجلة 
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 منظمـة الـصحة العامليـة باالشـتراك مـع           ت، أصـدر  ٢٠٠٤يف يوم الصحة العاملي لعام      و - ٤
هـذا  ويـشدد   .التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور      البنك الدويل   

 ،حـوادث املـرور    صـابات النامجـة عـن     التقرير على دور العديد من القطاعات يف الوقاية مـن اإل          
وحجــم هــذه ، ويــصف املفــاهيم األساســية للوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور

وعلـى  . ددات وعوامـل اخلطـر، واسـتراتيجيات التـدخل الفعـال          احملـ أهـم    و ،هـا وتأثري اإلصابات
 ميكـن للبلـدان     بـشأن مـا   هامـة   ذلك، فهو مبثابة أداة للدعوة ووثيقة تقنية تشمل ست توصيات           
 .أن تفعله للتصدي ملشكلة اإلصابات النامجة عن حوادث املرور

حتـسني  ” املعنـون    ٥٨/٢٨٩ اعتمدت اجلمعية العامة القرار      ،٢٠٠٤أبريل  /ويف نيسان  - ٥
فيــه بــضرورة دعــم منظومــة األمــم املتحــدة   ســلّمت  ي، الــذ“الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل 
 ودعا القرار منظمة الصحة العامليـة      .العاملية للسالمة على الطرق   للجهود املبذولة ملعاجلة األزمة     

بــدور ، عـاون الوثيــق مــع اللجـان اإلقليميــة  بالتو، داخــل منظومـة األمــم املتحــدة إىل االضـطالع  
علــى ضــرورة املــضي يف أيــضا شــدد القــرار و. للمــسائل املتعلقــة بالــسالمة علــى الطــرقاملنـسق  

ئل السالمة على الطـرق، مـع أخـذ احتياجـات البلـدان الناميـة          تعزيز التعاون الدويل ملعاجلة مسا    
 .يف االعتبار

 الـذي  ١٠-٥٧ ج ص ع    القـرار  اختذت مجعية الصحة العامليـة       ،٢٠٠٤مايو  /يارأويف   - ٦
منـسق  لالضطالع بدور   قبلت فيه الدعوة املوجهة من اجلمعية العامة إىل منظمة الصحة العاملية            

وأهــاب أيــضا القــرار املتعلــق بالــسالمة علــى الطــرق . ى الطــرقللمــسائل املتعلقــة بالــسالمة علــ
أولويـة للـسالمة علـى الطـرق بوصـفها مـن قـضايا الـصحة                أن تعطي   والصحة بالدول األعضاء    

ثبتت فعاليتها يف احلد من اإلصابات النامجة عـن         التدابري اليت   خطوات لتنفيذ   وأن تتخذ   العامة،  
 .حركة املرور على الطرق

 عـززت    الـذي  ٦٠/٥اختذت اجلمعية العامـة القـرار     ،  ٢٠٠٥ أكتوبر/ األول ىف تشرين و - ٧
يالء مزيد مـن االهتمـام للوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن                إفيه دعوهتا جمددا للدول األعضاء ب     

يف هــذا القــرار، اللجــان اإلقليميــة ومنظمــة الــصحة  ، ودعــت اجلمعيــة العامــة. حــوادث املــرور
 ٢٣ مـن (ق   املتحدة األول للـسالمة علـى الطـر         تنظيم أسبوع األمم   العاملية إىل االشتراك معا يف    

ألحـد الثالـث مـن      يوم ا ختصيص  كما دعت الدول األعضاء إىل       )٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٩إىل  
نوفمرب من كل عام كيوم عاملي إلحياء ذكـرى ضـحايا حركـة املـرور علـى                 /شهر تشرين الثاين  

  .الطرق
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  للسالمة على الطرقفريق تعاون األمم املتحدة -ثانيا  
وفقـا لواليــة التنـسيق الــيت عهـدت هبــا إليهـا اجلمعيــة     منظمــة الـصحة العامليــة،  تعاونـت   - ٨

تيـسري إنـشاء    يف سـبيل    األعـوام الثالثـة املاضـية،       اإلقليميـة طيلـة      مـع اللجـان      اقـ وثيتعاونا  العامة  
) فريـق التعـاون  (لطـرق  أصبح يشار إليه اآلن باسم فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة على ا         ما

ــة بالــسالمة علــى الطــرق نظمــات املاألمــم املتحــدة واملكــون مــن  ــه /حزيــران  وحــىت.املعني يوني
 منظمـة مشلـت   ألمـم املتحـدة     ملنظومـة ا  تابعة  مؤسسات   ٨من  مكونا  ، كان هذا الفريق     ٢٠٠٧

ــدويل و  ــة والبنــك ال ــة اخلمــس ومنظمــة األمــم املتحــدة للطف  الــصحة العاملي ــةاللجــان اإلقليمي  ول
وكالة دولية أخرى تعمل يف جمـال        ٢٩ومن اجلهات املمثلة يف هذا الفريق أيضا        . )اليونيسيف(

ــارات واخلــربات        ــن امله ــة عريــضة م ــديها طائف ــرق ول ــى الط ــسالمة عل ــا و. ال ــدد ونطــاق  م ع
احلكومــات واملنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات  (القطاعــات الــيت متثلــها املنظمــات املــشاركة  

املنتميــة إىل قطاعــات النقــل والــصحة والــسالمة )  األحبــاث والقطــاع اخلــاصاملاحنــة ووكــاالت
 .على الدعم الواسع الذي حيظى به هذا اجلهد اجلماعيسوى شاهد 

ــق   - ٩ ــرتني ســنويا  التواجتمــع فري ــاون حــىت اآلن م ــه إىل ســتة  .ع ــدد اجتماعات ــصل ع .  لي
لعامليــة يف جنيــف بــني مقــر منظمــة الــصحة ا كــل ســنة بالتنــاوب  االجتماعــات هــذه وعقــدت 

الـذي حتـدد    ،ويتمثل هدف فريق التعـاون .  كلما أمكن ذلكومكاتب إحدى اللجان اإلقليمية  
بـني  ) مبـا يف ذلـك علـى املـستوى اإلقليمـي          (بالتوافق بني املشتركني، يف تيـسري التعـاون الـدويل           

ة العامـة   تنفيـذ قـرار اجلمعيـ     علـى   األمم املتحدة والـشركاء الـدوليني اآلخـرين         منظومة  وكاالت  
التقريــر العــاملي عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن        الــواردة يف توصــيات ال و٥٨/٢٨٩

وُحـدد أيـضا عـدد مـن األهـداف لبلـوغ هـذه              .  وبالتـايل دعـم الـربامج القطريـة        حوادث املـرور  
ملعاجلـة هـذه    لـدى البلـدان     تقيـيم حالـة الـسالمة علـى الطـرق واملرافـق القائمـة                الغاية مـن بينـها    

كلة؛ وتطــوير التوجيــه والــدعم مــن أجــل القيــام بتــدخالت فعالــة يف جمــال الــسالمة علــى    املــش
تنميــة القــدرات املتعلقــة مبــسائل الــسالمة علــى الطــرق؛ والــدعوة إىل مــا يلــزم لالطـرق؛ وتــوفري  

؛ وتعزيز التنسيق العـاملي واإلقليمـي فيمـا يتعلـق        على املطالبة هبا  تشجيع  الالسالمة على الطرق و   
ــسالمة ــع         بال ــسبة جلمي ــم املتحــدة بالن ــات األم ــاطيل مركب ــرق؛ وحتــسني ســالمة أس ــى الط  عل

تنفيـذ  ملعاجلـة مهمـة   عـدد مـن األفرقـة العاملـة     أنـشئ    ،وحتقيقـا هلـذه الغايـة      .مستخدمي الطـرق  
 . األهداف احملددة
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 منتجات فريق تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرق -ثالثا  
 ةتقدمي املساعدة التقني -ألف  

سلسلة من األدلة املتعلقـة بكيفيـة التطبيـق الـيت     منتجاته يف تعاون باكورة   الأصدر فريق    - ١٠
التقرير العاملي عن الوقاية مـن      توفر التوجيه للبلدان عن كيفية تنفيذ بعض التوصيات احملددة يف           

ل وتـوفر   هذه األدلة بأهنا عملية وسهلة االسـتعما      تتميز  و. اإلصابات النامجة عن حوادث املرور    
 فريـق    األدلـة  إعداد هذه يتعاون على   و. التوجيه خطوة خبطوة فيما يتعلق بتنفيذ تدخالت معينة       

مكون من أربعة شركاء يضم منظمة الصحة العاملية والشراكة العامليـة مـن أجـل الـسالمة علـى           
 لكـن الـدويل والبنـك الـدويل، و      الـسيارات   الحتـاد   مؤسـسة الـسيارات واجملتمـع التابعـة         الطرق و 

 :وقـد صـدر حـىت اآلن دلـيالن         .ربة أعضاء آخرين يف فريق التعـاون      إعدادها خب يستفاد أيضا يف    
حتـت  بـرامج لتقليـل معـدالت القيـادة     بـشأن  تنفيذ برامج الرتـداء اخلـوذ واآلخـر    بشأن  أحدمها  

مراقبـة الـسرعة    أخـرى مـن بينـها       مواضـيع   أدلـة عـن     حاليا  فريق التعاون   يعد  و .تأثري املسكرات 
و إنـشاء   ،  استخدام أحزمة األمـان ومقاعـد الـسالمة اخلاصـة باألطفـال           الئمة واملفرطة، و  غري امل 
مجـع البيانـات املتعلقـة باإلصـابات النامجـة          طرائـق    و ؛معنية بالسالمة على الطـرق    رئيسية  وكالة  

 .هياكل أساسية لطرق أكثر أمانالبناء ومبادئ توجيهية ، عن حوادث املرور
حتــت تــأثري   الــسليمة بــشأن اســتخدام اخلــوذ والقيــادة     تســاملمارابعــد وضــع أدلــة    - ١١

خمتلــف  الــشركاء يف فريــق التعــاون يف تدشــني وتنفيــذ هــذه املمارســات يف  ط، اخنــراملــسكرات
ت نــام يــوفي ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية فعقــدت علــى ســبيل املثــال يف تايلنــد .البلــدان

 الـشراكة العامليـة     بالتعاون مع   احلكومات نظمتها،  حلقات عمل عن استخدام اخلوذ     وكمبوديا
املنظمـة الدوليـة    و،  واملؤسـسة اآلسـيوية للوقايـة مـن اإلصـابات         ،  من أجل السالمة علـى الطـرق      

ومولتها املبادرة العامليـة للـسالمة علـى        ،   من الشركاء  ومنظمة الصحة العاملية وغريها   ،  للمعوقني
مــن قطاعــات شــىت   ات املعنيــة اجلهــحلقــات العمــل هــذه العديــد مــن      وشــارك يف .الطــرق

ــة      وىف إطــار  .ســتخدام اخلــوذ الواســتهدفت اســتقطاب مــشاركني لوضــع خطــط عمــل وطني
ومشلــت  .يف بلــدان املــشروعلألوضــاع عمليــات التدشــني وحلقــات العمــل أجريــت دراســات 

هذه الدراسات مجع بيانات ومعلومات عن معدالت ارتداء اخلـوذ وتقيـيم املعـارف واألسـواق               
هـذه  وقـد ترمجـت    .لكي ينظـر فيهـا  جمموعة من اإلجراءات املناسبة ، وأدت إىل إعداد     واملعايري

، قبـادرة العامليـة للـسالمة علـى الطـر     وتعمـل حاليـا امل   .حمليااألدلة إىل اللغات احمللية ومت نشرها   
علـى إعـداد بـرامج تدريبيـة هتـدف إىل بنـاء       ، قشراكة العامليـة للـسالمة علـى الطـر    بدعم مـن الـ   

 احمللية لتمكني الشرطة من إنفاذ القوانني وللقيام حبمالت تثقيـف عامـة لتعزيـز الـوعي              القدرات
 .حتت تأثري املسكراتاملتعلق بارتداء اخلوذ وخماطر القيادة 
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حتــسني املتمثــل يف حتقيــق هــدف فريــق التعــاون  يف ســبيل طــوات مــن اخل واختــذ عــدد - ١٢
علـى سـبيل    و. هـا مـن املنظمـات املـشاركة       سالمة أسطول املركبات التابع لألمـم املتحـدة وغري        

، هـذه األسـاطيل   للتدريب على سـالمة     منتدى أساطيل النقل     عمشروعما قريب   سيبدأ   ،املثال
علــى جعــل الــسالمة علــى الطــرق مــن بــني   والتنميــة وذلــك هبــدف تــشجيع وكــاالت املعونــة  

ــا  ــات موظفيه ــتراتيجيات   ، أولوي ــذ سياســات واس ــا  وتنفي ــي داخــل منظماهت ــن  إىل ترم احلــد م
متعـددة  كـربى   شركاء آخرون مع شـركات      يعمل حاليا   ،  باإلضافة إىل ذلك   و .حوادث املرور 

كيفية تطبيق استراتيجيات للحد من حوادث املرور والتوصـل إىل سـبل            على دراسة   اجلنسيات  
ويتوقع أن تسهم هذه املـشاريع يف       .ببعضها البعض مقارنة  حترزه املنظمات   لقياس التقدم الذي    

 .املتعلقة بسالمة أساطيل النقلاجليدة يل للممارسات وضع دل
 

 السياسات -باء  
  اعتمدت مجعية الصحة العامليـة أول قـرار هلـا بـشأن نظـم الرعايـة                ٢٠٠٧مايو  /يارأيف   - ١٣

 انتبـــاه احلكومـــات إىل ٦٠/٢٢ القـــرار ج ص عاجلمعيـــة يف وجـــه تو .يف حـــاالت الطـــوارئ
 لمـــصابنيالطارئـــة لرعايـــة إىل املستـــشفى واللوصـــول الرعايـــة قبـــل انظـــم احلاجـــة إىل تعزيـــز 

ات اخلطـو عـددا مـن     ويـصف   ) اإلصـابات اجلماعيـة    لتعامـل مـع   امبا يف ذلك جهـود      (بصدمات  
منظمـة الـصحة العامليـة إىل تعزيـز      وتـدعو فـضال عـن ذلـك       .اليت ميكـن أن تتخـذها احلكومـات       

 لتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل        نقطـة انطـالق   مبثابـة   القـرار   هـذا   وسـيكون    .جهودها لـدعم البلـدان    
 .صدماتللمصابني بنظم الرعاية تدعيم 
اللجنـة العامليـة للـسالمة علـى       أعدتـه   صدر يف لنـدن تقريـر       ،  ٢٠٠٦يونيه  /يف حزيران و - ١٤

أنــشأهتا هــذه اللجنــة  و.أولويــة جديــدة للتنميــة املــستدامة  :آمنــةالطــرق جعــل الطــرق بعنــوان 
 ويرأســها لــورد ،٢٠٠٥حتــاد الــسيارات الــدويل يف عــام مؤســسة الــسيارات واجملتمــع التابعــة ال

التقريـر  ويـستخدم تقريـر اللجنـة     .األسبق ملنظمة حلف مشال األطلـسي روبرتسون األمني العام  
زيــادة  لــه ويــدعو إىل س كأســاالعــاملي عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور

ة علــى الطــرق مــسألة إمنائيــة ويهــدف إىل  وجيعــل التقريــر مــن الــسالم .الــدعم لتنفيــذ توصــياته
وتتمثــل أهــداف التقريــر يف زيــادة التمويــل  .إليهــاانتبــاه واضــعي الــسياسات الرئيــسيني توجيــه 

وزيـادة االسـتثمارات    سـنوات    عـشر ومواصـلته ملـدة     املقدم جلهود حتقيق السالمة علـى الطـرق         
ويــدعو  .ســية للطــرقاملخصــصة لتحقيــق الــسالمة علــى الطــرق ضــمن مــشاريع اهلياكــل األسا  

ــى الطــرق       ــسالمة عل ــضا إىل عقــد اجتمــاع وزاري لبحــث موضــوع ال ــر أي حتــت يعقــد التقري
حــول سلــسلة مــن املناقــشات يف البلــدان تتبعــه و، املــستقبل القريــبإشــراف األمــم املتحــدة يف 

  . السياسة العامة
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صادية جنــة االقتــالفرقــة العاملــة املعنيــة بــسالمة املــرور علــى الطــرق التابعــة للركــزت و - ١٥
هـذا  يف ، وهتـدف الفرقـة   .حركـة الـسري علـى الطـرق    بـشأن   ألوروبا على تنقيح القـرار املوحـد      

املـسائل الـيت    يف  حلكومـات   إىل ا تقدمي توصـيات    بإىل تعزيز السالمة على الطرق      ،  القرار املوحد 
يف منـه  ملتـوفر  اوق يفـ قدر مـن التفـصيل   بتوفري أو قانونا توافق ملزم التوصل بشأهنا إىل    ال ميكن   

وقــد اعتمــدت الفرقــة . االتفــاق األورويب املكمــل هلــايف اتفاقيــة فيينــا للــسالمة علــى الطــرق أو 
، حتــت تــأثري الكحــول  أحكــام تتعلــق بالقيــادة  االعاملــة أحكامــا جديــدة يف هــذا الــصدد، منــه  

ــة الــدراجات يف سالمة عناصــر الــ  وحتــسني ــة و العادي الناريــة الــدراجات والــدراجات البخاري
واستمر العمـل بـشأن      .ليال والقيادة   ،وسالمة املشاة املقاعد،   وزيادة استخدام أحزمة     ،الصغرية

إضــاءة املــسائل املتعلقــة بتــراخيص القيــادة ومحــالت االتــصاالت والــسالمة علــى الطــرق، و        
اإلسـعافات  ُعـدد    وحمتويـات    ، وسـالمة األطفـال    ، واهلواتـف احملمولـة    ،ةوالـسرع هنارا،   حاملصابي
اعتمـد املنتـدى     و .وتعلـيم القيـادة   املركبـات،   معينـة مـن     بفئـات   قواعد خاصـة متعلقـة      و ،األولية

جديدة للمجلس االقتـصادي    تنظيمية  لوائح  بدوره  العاملي ملواءمة النظم املنطبقة على املركبات       
من أجل حتسني عناصر الـسالمة يف املركبـات         املكونات  عدد من   عاملية بشأن   أخرى  ألوروبا و 

 .بخارية يف العامل أمجعوالدراجات ال
يف عـام  الرئيـسية  االتفاق احلكـومي الـدويل املتعلـق بـشبكة الطـرق اآلسـيوية          وبدأ نفاذ    - ١٦

ــه  و، ٢٠٠٥ ــد التزمــت في ــإيالء كــل  األطــراف ق ــى    ب ــسالمة عل ــة بال ــار للمــسائل املتعلق االعتب
لــى اإلعــالن الــوزاري املتعلــق بتحــسني الــسالمة ع ٢٠٠٦ وجــاء عقــب ذلــك يف عــام .الطــرق

مماثـل   وقاية عدد  شخص و  ٦٠٠ ٠٠٠حياة  ، ومن أهدافه إنقاذ     الطرق يف آسيا واحمليط اهلادئ    
من األشخاص من اإلصابات اخلطرية اليت تقـع علـى طـرق آسـيا واحملـيط اهلـادئ خـالل الفتـرة                 

اختــذت اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط   مث .٢٠١٥ إىل عــام ٢٠٠٧مــن عــام 
 تـشجع فيـه األعـضاء واألعـضاء املنتـسبني علـى       الذي ٦٣/٩القرار ٢٠٠٧مايو /ريف أيا اهلادئ  

 .مواصلة العمل بالتوصيات الواردة يف اإلعالن الوزاري الذي صدر يف العام السابق
 

 الدعوة -جيم  
 أسبوع األمم املتحدة العاملي األول للسالمة على الطرق - ١ 

للجـان اإلقليميـة ومنظمـة الـصحة العامليـة إىل           ا ٦٠/٥ دعت اجلمعية العامـة يف قرارهـا       - ١٧
األسـبوع   (االشتراك معا يف تنظـيم أسـبوع األمـم املتحـدة العـاملي األول للـسالمة علـى الطـرق                   

، اهلادفـة إىل   والوطنيـة ، كي يكون مبثابة قاعدة تنطلق منـها األنـشطة العامليـة واإلقليميـة         )العاملي
للجهــات املعنيــة الثــاين نتــدى املإىل عقــد عتــها دالتوعيــة مبــسائل الــسالمة علــى الطــرق، كمــا   

 .بالسالمة على الطرق يف جنيف
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 ٢٩ إىل ٢٣وعقــد أســبوع األمــم املتحــدة العــاملي األول للــسالمة علــى الطــرق مــن      - ١٨
وركز األسبوع على مستخدمي الطـرق مـن الـشباب واسـتهدف زيـادة               .٢٠٠٧أبريل  /نيسان

يتعـرض  مـع إبـراز املخـاطر الـيت         ،  مجة عن حـوادث املـرور     الوعي باآلثار اجملتمعية لإلصابات النا    
الرئيــسية مثــل اخلــوذ العوامــل والــدعوة الختــاذ إجــراءات بــشأن بعــض ، األطفــال والــشبابهلــا 

 .والسرعة ووضوح الرؤيةحتت تأثري املسكرات والقيادة املقاعد وأحزمة 
ر تقريـ  وتـضمن    .لعـاملي اسـبوع   األالوثـائق التقنيـة لإلصـدار مبناسـبة         عدد مـن     وقد أُعد  - ١٩

 بيانـات جديـدة عـن حجـم         “قالـشباب والـسالمة علـى الطـر       ”منظمة الصحة العامليـة املعنـون       
مع إبراز تـدخالت معينـة ميكـن تنفيـذها للحـد            ،  سنة ٢٥املشكلة بني الذين تقل أعمارهم عن       

 مـي إلقليوعلـى املـستوى ا     .من اإلصابات النامجـة عـن حـوادث املـرور بـني هـذه الفئـة العمريـة                 
مـن بينـها وثيقـة      ،  ملـشكلة تـرتبط باملنـاطق املختلفـة       مـن ا  الوثـائق جوانـب     عـدد مـن      أبرز،  أيضا

لـسالمة  لتنظـيم محـالت وطنيـة مـن أجـل ا         إطـار   ”بعنـوان   أصدرهتا اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا        
لـصليب  معيـات ا  وانتـهز االحتـاد الـدويل جل       .“اللجنة االقتـصادية ألوروبـا     يف بلدان    على الطرق 

فرصــة   بالتعــاون مــع الــشراكة العامليــة مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق،ر واهلــالل األمحــراألمحــ
جمموعـة  : الدليل العملي للسالمة علـى الطـرق      ” بعنوان   منشور جديد إلصدار  العاملي  سبوع  األ

 . “ الوطنيةأدوات جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
الـسالمة علـى الطـرق    ذي تنـاول موضـوع      الـ  اجلمعيـة العامليـة للـشباب        وكان اجتمـاع   - ٢٠

 ٢٣ يف مقر األمـم املتحـدة جبنيـف يـومي            العاملي، وقد انعقد  سبوع  األاحلدث العاملي األبرز يف     
ــسان٢٤ و ــل/ ني ــى    هوحــضر، أبري ــد عل ــا يزي ــة    ٤٠٠م ــدشــاب مــن مائ ــذا    .بل ــاح ه ــد أت وق

الـسالمة علـى    إىل   الـداعني  الفرصة لتبادل اخلربات وتكوين شبكة عاملية من الشباب       االجتماع  
إعالن الشباب بشأن الـسالمة علـى       ”إعالنا بعنوان    وأعد املندوبون الشباب واعتمدوا      .الطرق
اجتمــاع وىف ختــام  .نتــائج اجلمعيــة  علــى خطــة مــن عــشر خطــوات ملتابعــة، واتفقــوا“الطــرق

عيـة  هيـا بنـت راشـد آل خليفـة رئيـسة اجلم       قـدم اإلعـالن إىل الـشيخة     ،اجلمعية العاملية للشباب  
حـول  الفرصة لعرض نتائج مسابقة أفالم قـصرية    أيضا  أتاحت اجلمعية العاملية للشباب      و .العامة

ليـزر أوروبـا والرابطـة       تولت تنسيقها املنظمتان غري احلكوميتني       ،قموضوع السالمة على الطر   
يف كتابــة مقــاالت نتــائج مــسابقة بــني الــشباب  لعــرض و، الدوليــة ملنــع احلــوادث علــى الطــرق 

تـسىن انعقـاد اجلمعيـة العامليـة للـشباب          وقـد    .الـسالمة علـى الطـرق نظمتـها اليونيـسيف         ل  تتناو
، ومؤسـسة الـسيارات واجملتمـع التابعـة         ملفوضـية األوروبيـة   اليت قدمتـها ا    املسامهات املالية بفضل  

 .يطالياإوحكومات هولندا والنرويج و، الحتاد السيارات الدويل
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اجلمعيـة إىل سـرعة التوصـل إىل نتـائج          لذي أوجدته   ا الشبابيف صفوف   أدى الزخم   و - ٢١
سيما وأهنا أسفرت عن تكوين شبكة دولية مـن الـشباب املتحمـسني ملعاجلـة هـذه                  ال .ملموسة

 وقـد اختـذ     .لكترونيـا لتبـادل األفكـار واخلـربات       إاملسألة يف بلـداهنم ويتـصلون ببعـضهم الـبعض           
سـبيل   فعلـى    :عـالن خطوات حنـو تنفيـذ اإل     عدد من املندوبني الشباب لدى عودهتم إىل بلداهنم         

الكنـديون جلنـة وطنيـة مـن الـشباب للعمـل مـستقبال يف جمـال الـسالمة                   املنـدوبون    شكل،  املثال
الــصحة وتنميــة  (إىل كــل الــوزارات املعنيــة   الــزامىب اإلعــالن   وقــدم املنــدوب  علــى الطــرق؛ 

وىف  ؛اع باملـسؤولني فيهـا  لالجتممواعيد احلصول على بوأعقب ذلك   ) والنقل ات احمللية اجملتمع
ــر ــة   اجلزائ ــصحف الوطني ــالن يف ال ــشر اإلع ــز ؛، ن ــى إدراج   ،وىف بلي ــيم عل  وافقــت وزارة التعل

 .املناهج الدراسيةيف موضوع السالمة على الطرق 
، الــذي نظمــه  يف العــاملُعقــد املنتــدى الثــاين للجهــات املعنيــة بالــسالمة علــى الطــرق و - ٢٢

مــن األمــم املتحــدة  وتالقــى فيــه منــدوبون  املنتــدى العــاملي للــسالمة علــى الطــرق يف جنيــف،   
ن لــإلدارات الوطنيــة يف جمــاالت النقــل والــصحة وإنفــاذ القــانون والعالقــات        وووزراء وممثلــ
وأعـــرب . كوميـــة والقطـــاع اخلـــاصاحلنظمـــات غـــري املمـــن وأصـــحاب املـــصلحة اخلارجيـــة، 

الـيت  لفريق تعاون األمم املتحدة للسالمة علـى الطـرق، واالسـتنتاجات    أييدهم تاملشاركون عن  
تقرير جلنة الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل، واملرفـق العـاملي للـسالمة علـى الطـرق                     توصل إليها   

الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل حتـت رعايـة             حـول   مـؤمتر وزاري    لعقـد   التابع للبنـك الـدويل، و     
 .األمم املتحدة

االحتفـال  ئات األنشطة الوطنية واإلقليمية يف مجيع أحناء العامل مبناسبة          مبأيضاً  واضطلع   - ٢٣
اليـوم األورويب األول   ها أمثلتـ للـسالمة علـى الطـرق، مـن    األول أسبوع األمم املتحـدة العـاملي   ب

شـاب   ٤٠٠واشـترك فيـه     يف بروكـسل    األوروبيـة   عقدتـه املفوضـية     للسالمة على الطرق الذي     
محلـة  يف لنـدن     بلداً؛ والتجمع من أجل طـرق أكثـر سـالمة الـذي نظمتـه                ٣٠د على   من ما يزي  

؛ وحـوار رؤسـاء البلـديات اآلسـيويني يف جمـال الـسياسات العامـة هبـدف                  “ آمنة الطرقجعل  ”
يف املـدن، الـذي ُعقـد يف كيوتـو باليابـان؛ ومحلـة ارتـداء                تعزيز االستدامة البيئية لوسـائل النقـل        

بـرامج  وعمليـة وضـع    يف فييـت نـام؛     اتمؤسـسة آسـيا للوقايـة مـن اإلصـاب         أطلقتـها   اخلوذ الـيت    
؛ واملنتــدى شــركاء حمليــوننظمهــا الــيت للمــدارس يف تركيــا الــسالمة علــى الطــرق  تعليميــة يف 

املتعدد القطاعات املعين بالسالمة على الطرق يف الصني؛ ودليـل املمارسـة الـسليمة عـن القيـادة            
 الـشراكة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق يف غانـا وناميبيـا؛                تهالـذي أصـدر   حتت تأثري املسكرات    

نظمتـه املنظمـة الدوليـة للمعـوقني؛ ومحلـة          الـذي   التشريع اجلديـد للمـرور يف كمبوديـا         تدشني  و
يف أســتراليا؛ وإعــالن وزاري عــن الــسالمة علــى الطــرق  الــيت ُنظِّمــت  “يــوم مجعــة بــال قتلــى”

 .يف أبو ظيباعُتمد 
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 لدعوة جمال ايفأنشطة أخرى  - ٢ 

تـستهدف زيـادة الـوعي    سـتراتيجية عامليـة للـدعوة    ا هـي  “ آمنةالطرقجعل  ”محلة  إن   - ٢٤
قـضية  الطـرق   علـى   سالمة  الـ اعتبار  ضرورة  الطرق مع تسليط الضوء على      على  سالمة  المبسألة  

إحـدى  :  آمنـة  الطـرق جعـل   استناداً إىل التوصيات الـيت خلـص إليهـا تقريـر             و .التنميةقضايا  من  
إىل جانــب علــى التكــاليف االقتــصادية  احلملــة ، تــشدد ولويــات اجلديــدة للتنميــة املــستدامة األ

 .البشرية حلاالت الوفاة على الطرق، مع الدعوة إىل زيادة االستثمار يف ذلـك اجملـال  التكاليف 
 رئــيس منــهم وحظيــت احلملــة بــدعم كــبري مــن بعــض املــشاهري والقــادة علــى مــستوى العــامل، 

اين السابق توين بلـري الـذي دعـم احلملـة؛ ورئـيس األسـاقفة دزمونـد توتـو الـذي                     الوزراء الربيط 
ة ــدعا الزعماء السياسيني وجمموعة البلدان الثمانية إىل اختـاذ إجـراءات يف سـبيل حتقيـق الـسالم            

ـــعل ـــى الطـ ـــاء رق، وذلــك ــ ـــإطأثنـ ـــالق محلـ ـــل ”ة ـ ـــالطجعـ ـــةرقـ ــوب  “ آمنــ ــاً يف جن  أفريقي
 .أفريقيا

إىل ، دعـت اجلمعيـة الـدول األعـضاء واجملتمـع الـدويل              ٦٠/٥يف قرار اجلمعية العامـة      و - ٢٥
اليـوم العـاملي   بوصـفه  نـوفمرب مـن كـل عـام     /اعتماد يوم األحـد الثالـث مـن شـهر تـشرين الثـاين         

الـسنوات القليلـة املاضـية، أقـام عـدد متزايـد مـن         ويف .إلحياء ذكـرى ضـحايا حـوادث الطـرق       
مناســبات  أنــشطة يف ذلــك اليــوم، مــن مراســم مــشتركة بــني األديــان، إىل البلــدان حــول العــامل
ضـحايا  بـشأن   تغطيـة   الزيادة  ل اإلعالم   طاالستعانة بوسائ و،   إحياء للذكرى  ُتزَرع فيها األشجار  
استكـشاف  بلـدان، كالواليـات املتحـدة األمريكيـة، يف     بعـض ال وبدأ  .سرهمحوادث الطرق وأُ  
بـاليوم العـاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا حـوادث       ستوى الـوطين  رمسيا علـى املـ   إمكانية االعتراف   

وكوسيلة ملساعدة البلدان على التخطـيط هلـذا اليـوم، وضـع االحتـاد األورويب لـضحايا              .الطرق
اليــوم العــاملي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا   الطــرق ومنظمــة الــصحة العامليــة دلــيالً عنوانــه   حــوادث

رابطة الـسفر الـدويل اآلمـن علـى         أعدت  ،  كذلوعالوة على    .دليل للمنظمني : حوادث الطرق 
ــة     ــة وثيق ــصحة العاملي ــضمن الطــرق ومنظمــة ال ــأثروا بفعــل حــوادث   ألشــهادات تت شــخاص ت

أصـوات ضـحايا حـوادث الطـرق        : وجوه خلف األرقـام    وهذه الوثيقة الصادرة بعنوان      .الطرق
ه كــرقم يف د ذكــركــل فــرد يــرِ  ل املعانــاة اإلنــسانية  ظهِــرأداة قويــة للــدعوة تُ  ، هــيأســرهمو

 .إحصائيات حوادث الطرق
اجلهــود الدوليــة املــشاركة يف وكانــت هنــاك زيــادة يف عــدد املنظمــات غــري احلكوميــة   - ٢٦

 .فريـق التعـاون  يف مدى تعاوهنا مع شركاء آخـرين  يف حتقيق السالمة على الطرق، و  الرامية إىل   
الـساحة الدوليـة حتقيقـاً      مـن أعمـال علـى        تمما ي في متثيل املنظمات منظور الضحية      وعالوة على 

فعلى سـبيل    .تقنيةالتدخالت ال تنفيذ  ويف  البحوث  تشترك يف إجراء    الطرق، فإهنا   على  سالمة  لل
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 ارتــداء ســائقي الــدراجات الناريــة  عــدالتاملثــال، أجــرت املنظمــة الدوليــة للمعــوقني تقييمــاً مل  
بـشأن  ع جديـد    للخوذ يف كمبوديا، وكان هلا نشاط يف جمـال الـدعوة أسـفر عـن صـدور تـشري                  

لتوزيـع  فعـال    برنامج اتمؤسسة آسيا للوقاية من اإلصاب    ولدى   ؛يف ذلك البلد  استخدام اخلوذ   
 .اخلوذ يف فييت نام

 
 االجتماعات اإلقليمية - دال 

الــشركاء يف فريــق التعــاون عقــد اجتماعــات إقليميــة  يــسَّر خــالل الــسنتني املاضــيتني،  - ٢٧
 :يما يل مشلت السالمة على الطرق،حول 

ــاً  )أ(  ــؤمتراً وزاري ــة آلســيا     حــولم ــصادية واالجتماعي ــة االقت ــه اللجن ــل، نظمت  النق
واعتمد وزراء منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ      .واحمليط اهلادئ، وُعِقد يف بوسان جبمهورية كوريا      

 ؛السالمة على الطرق يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئمستوى بشأن حتسني اإلعالن الوزاري 
السالمة علـى الطـرق، نظمتـه اللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا        حول   أفريقياً   مؤمتراً )ب( 

خطــط عمــل بإعــداد الــدفع قــدماً مشلــت أهــداف املــؤمتر  و .ومنظمــة الــصحة العامليــة يف أكــرا 
التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجـة         يفالواردة   توصياتالوطنية، والتخطيط لتنفيذ    

وُعِقد أيضاً اجتمـاع مائـدة مـستديرة لـوزراء           .كيفية تعبئة املوارد  جلة  ومعا،  عن حوادث املرور  
الـوزراء بالعمـل سـوياً علـى وقـف       يلـزم   إعالن أكرا الذي    اعتمد فيه املندوبون    النقل والصحة،   

 ؛ اآلخذ يف التفاقمواإلصابة على الطرق األفريقيةوباء الوفاة 

 واجمللــس ،منطقــة البحــر الكــارييباللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة وقيــام  )ج( 
ــسيار     ــى الطــرق يف كوســتاريكا، ومؤســسة ال ــسالمة عل ــوطين لل ــة الحتــاد  اتال  واجملتمــع التابع

، ومنظمـة الـصحة للبلـدان األمريكيـة، ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة،                  الـدويل  السيارات
 األول للجهـات املعنيـة   ملنتـدى ا ، برعايـة املنتدى العاملي للـسالمة علـى الطـرق     ووالبنك الدويل،   

سـبتمرب  /الكـارييب يف سـان خوسـيه يف أيلـول       وأمريكـا الالتينيـة     منطقة  بالسالمة على الطرق يف     
شاركون مــن خمتلــف أحنــاء املنطقــة الختــاذ إجــراءات حتقــق الــسالمة علــى  املــوخطــط . ٢٠٠٦

نـة  شتمل علـى دعـوة إلنـشاء جل       يـ  إعـالن سـان خوسـيه الـذي          واالطرق يف األمريكتني، واعتمد   
 .إقليمية ملساعدة بلدان املنطقة على التعاون يف جمال السالمة على الطرق

عدد من االجتماعات اإلقليمية يف جمال الـسالمة علـى الطـرق يف منطقـة               عقد   )د( 
ــيض املتوســط   ــدت    .شــرق البحــر األب ــة األخــرية، ُعِق ــاهرة يف كــانون األول يف ويف اآلون / الق

وزارات العــاملني يف  اتة ملنــسقي الوقايــة مــن اإلصــاب   دورة تدريبيــة إقليميــ  ٢٠٠٦ديــسمرب 
اللجنـة  الـذي نظمتـه     املـؤمتر،   واسـتهدف هـذا     . الصحة يف منطقة شرق البحر األبيض املتوسـط       
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ــة لغــرب آســيا    املكتــب اإلقليمــي ملنطقــة شــرق البحــر   باالشــتراك مــع  االقتــصادية واالجتماعي
ة قـدرة املنطقـة يف عـدد مـن اجملـاالت، منـها            األبيض املتوسط التابع ملنظمة الصحة العاملية، زياد      
 .الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور

 
 البحوثإجراء مجع البيانات و - هاء 

انظـر الفـرع الـذي يتنـاول الـدعم الـتقين            (دلـة املمارسـة الـسليمة       مـن أ  سلسلة  يف إطار    - ٢٨
مجـع البيانـات    يف  مارسة السليمة   ، بدأ فريق عامل داخل فريق التعاون يف صوغ دليل للم          )أدناه

كيفيـة حتقيـق االسـتفادة      وسـريكز الـدليل علـى       . باإلصابات النامجة عن حوادث املـرور     املتعلقة  
والقيـام  االستقـصاءات   ، مبا يف ذلك توجيه القارئ إىل كيفيـة إجـراء            الناقصةلبيانات  املثلى من ا  

 موضـع   للمراقبـة األمـد   يـل   إىل وضـع نظـام طو     يف الوقـت نفـسه      بتحليالت سريعة، مـع الـسعي       
وســيزود الــدليل القــارئ كــذلك مبجموعــة تــضم احلــد األدىن مــن البيانــات وســيقدم     .التنفيــذ
سـيبني  و .نـواع مجـع املعلومـات مـن خمتلـف أحنـاء العـامل             يف شـىت أ   لممارسـات الـسليمة     عرضا ل 
 . الكيفية اليت ميكن هبا استخدام البياناتأخريا 
 لــسالمة علــى الطــرقحالــة االــيت تتخــذ خطــوات لتحــسني عــدد البلــدان ومــع ازديــاد  - ٢٩
يف على الصعيد الـوطين     التقدم احملرز   لقياس  أداة عاملية   إىل   ناميةهناك حاجة مت  أصبحت  ،  لديها

، والـسماح  التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور         تنفيذ توصيات   
، سـواء داخليـاً مبـرور الوقـت أو مقارنـةً ببلـدان              لـديها  لسالمة على الطرق  حالة ا للبلدان بتقييم   

للبلـدان  الـذي يتـيح    املراقبـة   نظـام االستقـصاء ب    ومن بني مكونات هذا التقييم استخدام        .أخرى
عــن معــدالت ارتــداء مواطنيهــا  عظيمــة الفائــدة وعلــى وجــه الــسرعة  مجــع معلومــات إمكانيــة 
وحتقيقـاً هلـذه     . حتـت تـأثري املـسكرات      ةالقيـاد وعـن معـدالت     ،  املقاعـد أحزمـة   ربطهم  للخوذ و 

منهجيـة  حتديد  ن األول لتلك األداة، يف      من األعضاء يف فريق التعاون املكوِّ     لفيف  الغاية، وضع   
 .عن معدالت ارتداء اخلوذقائمة على املراقبة جراء دراسات بسيطة إ

 
 الدعم املايل - واو 

 لـدعم  ٢٠٠٦ للبنـك الـدويل يف عـام    أنشئ املرفق العاملي للـسالمة علـى الطـرق التـابع         - ٣٠
حــاالت الوفــاة مــن تقليــل يتوقــع هلــا أن تــؤدي إىل الاجلهــود العامليــة واإلقليميــة والقطريــة الــيت  

ــنخفض واملتوســط    ــدخل امل ــدان ذات ال ــشمل مهمــة   .واإلصــابة يف البل ــشطة  هــذا وت ــق أن املرف
 ة يف البلـــدانســـتراتيجيات الـــسالمة علـــى الطـــرق والقـــدرات املؤســـسيحنـــو تـــدعيم اموجهـــة 
 يف املبــادرات إحــدامها تــصب :نح، قناتــان للتمويــلوللمرفــق، الــذي يــدير اآلن املـِـ . املــستهدفة

وبدأ التمويل على املـستوى      .ربامج القطرية الالعاملية للسالمة على الطرق، بينما تدعم األخرى        
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تعــددة ة املاإلمنائيــصرفية املــشاريع تكميــل املــ ستقلة وعــن طريــق  املــنــشطة باألاآلن القطــري 
ووردت  .هتدف إىل حتقيـق الـسالمة علـى الطـرق         منها والقائم من قبل، اليت       اجلديد ،األطراف

ــسيار    ــسيارات   اتتربعــات حــىت اآلن مــن مؤســسة ال ــة الحتــاد ال ــدويل  واجملتمــع التابع مــن وال
 .حكوميت السويد وهولندا

يات املتحـدة، واملرفـق     من حكومّيت السويد والوال   كل  لفريق التعاون   وقدم دعما ماليا     - ٣١
الـيت قـدمها   نح املِـ وتـشمل   .العاملي للسالمة على الطرق التابع للبنـك الـدويل، وشـركة سـكانيا        

 التمويـل ألعـضاء فريـق التعـاون، مبـا يف ذلـك إدارة الوقايـة مـن                   وفريتـ هـذا التـاريخ     املرفق حىت   
الطــرق، علــى سالمة لــ لالعنــف التابعــة ملنظمــة الــصحة العامليــة، والــشراكة العامليــة اإلصــابات و

وواصـلت املبـادرة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق أيـضاً              . واملنتدى العاملي للـسالمة علـى الطـرق       
 .تقدمي الدعم لتنفيذ أدلة املمارسة السليمة يف البلدان املستهدفة

 
 االستنتاجات والتوصيات -ا رابع 

الـصحة العامـة   مـن قـضايا   قـضية هامـة     رور  حـوادث املـ   النامجـة عـن     صابات  اإلال تزال    - ٣٢
الـدخل   ةسـيما البلـدان املنخفـض      الواالجتاهات السائدة يف كثري مـن البلـدان،         وتشري   .والتنمية

 .احتمـال تفـاقم املـشكلة بـشكل ملحـوظ خـالل العقـد القـادم               إىل  ،  ة الـدخل  املتوسـط والبلدان  
د مـن اجلهـد   مزيـ ماسـة إىل توجيـه   حاجـة  هبـذه القـضية، توجـد     الـوعي   ازدياد  وعلى الرغم من    

 .حل املشكلةحنو املوارد و

كــل مــن الــصعيد الــسنوات الــثالث املاضــية، تقــدم ملحــوظ علــى  وقــد أحــرز خــالل  - ٣٣
ــوطين لتحــسني    ــدويل واإلقليمــي وال ــستوى ال ــى الطــرق  م ــسالمة عل ــى   وازداد ال.ال ــسيق عل تن

 إجــراءات اختــاذوتيــسري تعزيــز تبــادل األفكــار بــني القطاعــات  ممــا أدى إىل املــستوى الــدويل، 
لبلـدان هبـدف تنفيـذ تـدخالت        إىل ا عدد من املنتجات لتقدمي الدعم الـتقين        واستحدث   .منسقة
الوقايــة ومجــع البيانــات زيــادة جهودهــا يف وواصــلت احلكومــات يف كــثري مــن البلــدان   :فعالــة

ــدعيم  ــة  وت ــضررين؛اخلــدمات املقدم ــدأت بعــض الوكــاالت   إىل املت ــة مل وب ــم  التابع ــة األم نظوم
وازدادت  الـسالمة علـى الطـرق داخـل منظماهتـا،      ات يف اختاذ خطوات لتحسني سياسـ      املتحدة

وكـان هنـاك أيـضاً تعـاون متزايـد           .يف هذا اجملال من داخل القطاع اخلـاص       املتخذة  اإلجراءات  
مع منظمات الضحايا وغريها من املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت تعمـل يف جمـال الـسالمة علـى                      

 عـدد مـن املنتجـات الـيت تـسد         للخـروج ب  نظمات مـع شـركاء آخـرين        تعاونت هذه امل  و .الطرق
بعـض  وأحـرز فـضال عـن ذلـك         . حـوادث الطـرق   مـن   بتصويرها للجانب اإلنساين    فجوة هامة   
حتقيـق الـسالمة علـى      حنو جهود   األموال املوجهة   اليت يتم فيها توزيع     العملية  توحيد  التقدم حنو   

 .ي للسالمة على الطرقإنشاء املرفق العامليدل على ذلك الطرق، كما 
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رعايـة  الودعت مجعية الصحة العاملية إىل زيادة تركيـز الـدول األعـضاء علـى خـدمات                   - ٣٤
وهـي خطـوة هامـة ينبغـي أن تـؤدي إىل حتـسن الرعايـة         الصدمات النفـسية، للمصابني بالطارئة 

 .بعد دخولهواملستشفى قبل دخول 

ــة إعــداد مــا تبقــى مــن    مواصــلة القــصرييف املــدى نــشطة فريــق التعــاون  أوتــشمل  - ٣٥ أدل
ــدان          ــى الطــرق يف البل ــسالمة عل ــشاريع ال ــذ م ــتقين لتنفي ــدعم ال ــدمي ال ــسليمة؛ وتق املمارســة ال

الـيت هتـدف    أنـشطة الـدعوة     والعمل علـى مواصـلة      ؛  ة الدخل املتوسطالبلدان   و ة الدخل املنخفض
قيقــاً هلــدف مواصــلة  وحت . حتقيــق الــسالمة علــى الطــرق علــى املــستويني العــاملي واإلقليمــي  إىل

أن يواصل أعـضاء فريـق التعـاون االجتمـاع          من املتوخى   ،  العملأقيم على صعيد    التعاون الذي   
بــني تلــك االجتماعــات، ستواصــل منظمــة الــصحة  الفاصــلة بــشكل منــتظم؛ وخــالل الفتــرات 

 باملــشاركني وعــن طريــق املوقــع  ة منتظمــتاتــصاالإجــراء االتــصال عــن طريــق تيــسري العامليــة 
ظ أفرقة العمـل علـى االتـصال املنـتظم          ــأيضاً أن حتاف  ومن املتوخــى   . اونـــق التع ــي لفري ــكالشب

 .االجتماعاتبني الفاصلة خالل الفترات فيما بينها 
ملـسألة الـسالمة علـى الطـرق داخـل          مجاعيـا   يف التـصدي    احملرز  تقدم  ال نوعلى الرغم م   - ٣٦

متهيديـة  ذه اخلطـوات ال تعـدو كوهنـا خطـوات     ـــ إن ها، فـ ـــ دة وخارجهــــ م املتح ــة األم ــمنظوم
يف البلـدان  ومن املهم أال ُيفقـد الـزخم الـذي حتقـق      .وال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به

يف البلـدان   أمـا  . جـدول األعمـال الـسياسي   يففيهـا مـسألة الـسالمة علـى الطـرق          أدرِجت  اليت  
اجملتمـع الـدويل    فمـن الـضروري أن جيـد        ،  مهملـة ق  مسألة السالمة علـى الطـر     فيها  ال تزال   اليت  
بـذل جهـود يف سـبيل احلـد مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور،                     علـى   لتـشجيع   ل سبالً

النقـل  تعلقـة ب  وتوعية احلكومات الوطنية باحلاجة إىل إدماج السالمة على الطرق يف سياساهتا امل           
مـن حيـث   مـن األطـر الدوليـة     العديـد  كـبري يف  وختاماً، فعلى الرغم مـن حتقـق تقـدم           .والصحة

هــذه املــسألة غائبــة عــن جــداول أعمــال زيــادة الــوعي مبــسائل الــسالمة علــى الطــرق، ال تــزال 
 .املنظمات اإلمنائية ومؤسسات اإلقراضمعظم 

وعلى املستوى اإلقليمي، اختذ شركاء الفريق التعاوين إجراءات ناجحـة إلتاحـة فـرص           - ٣٧
مـسائل الـسالمة    فيمـا خيـص     لبلـدان   لتعـاون ا  أفضل السبل   حول  ليميني  لقادة اإلق للمناقشة بني ا  
املتعلقــة ســتراتيجيات الملعلومــات وااتبــادل ل يعــاملنظــام وجــد ي، ال  ومــع ذلــك.علــى الطــرق

ودعا عدد من الوكاالت إىل عقد مـؤمتر وزاري          . على املستوى الوزاري   بالسالمة على الطرق  
مـن تقـدم يف جمـال    أحرز مم املتحدة، الستعراض ما السالمة على الطرق، حتت رعاية األ     حول  

التقريـر العـاملي عـن الوقايـة       الـواردة يف توصياتالالسالمة على الطرق دولياً، مبا يف ذلك تنفيذ        
بالــسالمة علــى املتعلقــة  وقــرارات اجلمعيــة العامــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور 

 .الطرق
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علـى الطـرق غـري متماشـي مـع حجـم املـشكلة وال بـد                 وال يزال حجم متويل السالمة       - ٣٨
وعلـى وجـه   . من بذل املزيد من اجلهود لتأمني دعم مايل إضايف ملشاريع الـسالمة علـى الطـرق              

اخلـصوص، ال تــزال التـدخالت علــى صـعيد اهلياكــل األساسـية للطــرق هبـدف حتقيــق الــسالمة      
 النقص يف االسـتثمار يف املـردود        عليها تشكل حتديات كبرية أمام البلدان النامية، حيث يتجلى        

واملرفـق العـاملي للـسالمة علـى الطـرق التـابع            . االجتماعي الشديد االرتفاع لتدخالت الـسالمة     
 .للبنك الدويل أداة هامة حلشد هذا الدعم الذي توجد حاجة ماسة إليه

يـذ  مـا حتـرزه البلـدان مـن تقـدم يف تنف           يقـاس هبـا     وهناك حاجة مستمرة إىل وجود آلية        - ٣٩
يف علــى النحــو املــشروح التــدخالت املعروفــة بتقليلــها لإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور 

 .التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حوادث املرورتوصيات 

 : بأن تقوم اجلمعية العامة مبا يليىيوصوبناء عليه،  - ٤٠
بالتــصدي ألزمــة  نفــسها علــىإعــادة التأكيــد علــى االلتــزام الــذي قطعتــه   )أ( 

 ؛العامليف الطرق على سالمة ال

االضطالع إعادة التأكيد على رغبتها يف أن تواصل منظمة الصحة العاملية       )ب( 
 ا وثيقـ اتعاونـ متعاونـة   كمنسق للسالمة على الطرق داخل منظومة األمـم املتحـدة،       هادورب

د املبذولة حتقيقـاً للـسالمة      مع اللجان اإلقليمية، وتشجيع الدول األعضاء على دعم اجلهو        
الــدعم املــايل والــسياسي يف احلــصول علــى األعــضاء علــى الطــرق، وتيــسري قــدرة الــدول  

 ؛والتقين

 الـدول األعــضاء إىل وضـع بـرامج وخطــط عمـل يف جمـال الــسالمة      ةدعـو  )ج( 
الربامج على أهنا اسـتثمارات مرحبـة       هذه  نظر إىل   أن يُ مع املالحظة بأنه ينبغي     على الطرق،   
عريـضا بـشأن    وينبغـي هلـذه الـربامج أن تعتمـد منظـوراً             . إذا مـا اضـطلعت هبـا       للحكومات

اهتمامــاً خاصــاً الحتياجــات وأن تــويل الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور 
 إدخال حتسينات   ، مبا يف ذلك من خالل     عرضني للخطر مستخدمي الطرق امل  السالمة لدى   

 ؛ى الطرق للمشاة وسائقي الدراجاتعلات على النقل العام وختصيص مساح

التقرير العاملي عن الوقاية    تشجيع الدول األعضاء على مواصلة استخدام        )د( 
 كإطـار ملـا ُيبـذل مـن جهـود يف جمـال الـسالمة                ات النامجة عن حوادث املرور    ـــن اإلصاب ـــم
يف جمــال رئيــسية ة ــــ، ومنــها إنــشاء وكالالــواردة فيــــه توصــياتالذ ــــرق، وتنفيــــى الطــــعل

ة عمــل وطنيــة للحــد مــن اإلصــابات النامجــة عــن  ــــرق، ووضــع خطـــــى الطــــة علــالــسالم
 حوادث املرور؛
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 خاص لعوامل اخلطـر مـن قبيـل         اهتمامتشجيع الدول األعضاء على إيالء       )هـ( 
اخلـوذ،  ارتـداء   األطفـال، وعـدم     املقاعـد ومقاعـد الـسالمة اخلاصـة ب        عدم استخدام أحزمـة     

وإقامـة بنيـة حتتيـة      سرعة غـري مالئمـة ومفرطـة،        قيـادة بـ   ، وال حتت تأثري املـسكرات   ادة  والقي
تبـاع  اتوعيـة، و  المـا يلـزم مـن محـالت         وتنظـيم   سن تـشريعات وإنفاذهـا،      من بينها   ،  مالئمة

 ؛ وتقييمهاقائمةاألساليب املالئمة لرصد التدخالت ال
لـسري علـى الطـرق      اة  بعـد إىل اتفاقيـ    مل تنضم   تشجيع الدول األعضاء اليت      )و( 

كاســتراتيجيتني وتنفيــذمها علــى االنــضمام إليهمــا   واتفاقيــة الفتــات وإشــارات الطــرق،    
 ؛ لتحسني السالمة على الطرق يف بلداهناتنيأساسي

األمـم املتحـدة    نظومـة   التابعـة مل  واهليئـات   نظمات  املدعم اجلهود اليت تبذهلا      )ز( 
ما يتحقق من تقدم يف تنفيذ مبادرات       س  أن يقا وضع واستخدام أدوات ميكن هبا      من أجل   

  ؛السالمة على الطرق

ــوار املـــشترك بـــني     )ح(  ــز احلـ ــلة تعزيـ تـــشجيع الـــدول األعـــضاء علـــى مواصـ
 ودعـم اجلهـود الراميـة       ،الوقاية من اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور        حول  القطاعات  

يقــوم ملتحــدة، الــسالمة علــى الطــرق، حتــت رعايــة األمــم ا  بــشأن إىل عقــد مــؤمتر وزاري 
استعراض التقدم احملرز يف جمال السالمة على الطرق علـى املـستوى الـدويل، مبـا يف ذلـك                   ب

التقرير العاملي عن الوقاية من اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث              الواردة يف  توصياتالتنفيذ  
 ؛بالسالمة على الطرقاملتعلقة وقرارات اجلمعية العامة املرور 

ة علـى الطـرق     ــة بالـسالم  ـــ ة التوعي ـــ ى مواصل ـــ اء إل ــض الدول األع  ةوــدع )ط( 
عـن طريـق    وة و ـــ للدعمناسبـــات   م  ـــ ق تنظي ـــ ن طري ـــ ي ع ـــ ي والوطن ــني الدول ـى املستوي ـعل
ـــتعزي ـــز اجلهـ ـــان ود القائمــة ـ ـــموال ســيما ، حجــم املــشكلةلتبيـ ــ ن خــاللـ علــى شجيع الت

وة منظمـة الـصحة     ـــ دعالل  ـــ مـن خ  رور و االحتفال باليوم العاملي لذكرى ضحايا حركة املـ       
 بالتعـاون مـع   للـسالمة علـى الطـرق   الثـاين   تنظيم أسبوع األمم املتحـدة العـاملي          إىل ةــالعاملي

 ؛اللجان اإلقليمية
دعوة املؤسسات اإلمنائية واجملتمع الدويل ككـل إىل اعتبـار الـسالمة علـى               )ي( 

 لتنمية؛جدول األعمال الدويل لالطرق جزءاً ال يتجزأ من 

ألمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات نظومــة اتــشجيع الوكــاالت التابعــة مل )ك( 
سـالمة األسـاطيل داخـل      تـأمني   الدولية ذات األسـاطيل الكـربى علـى اختـاذ خطـوات حنـو               

 منظماهتا؛
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االعتراف بأمهية املرفق العاملي للسالمة على الطـرق التـابع للبنـك الـدويل               )ل( 
 ة الـدخل  لـسالمة علـى الطـرق يف البلـدان املنخفـض          لتـأمني ا   الالزمة   كوسيلة لزيادة املوارد  

 ؛ة الدخلاملتوسطالبلدان و

دمات االرتقـاء خبـ   تشجيع الدول األعضاء على تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل             )م( 
 الصدمات النفسية وخدمات التأهيل داخل بلداهنا؛للمصابني بالطارئة رعاية ال

 ام إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والستني       أن يقدم األمني الع   بطلب  ال )ن( 
 .تقريرا هبذا الشأن

 


