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  حان وقت العمل: المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن السالمة على الطرق
  

  2009نوفمبر /  تشرين الثاني20-19موسكو، 
  

  إعالن موسكو
  

نحن، الوزراء ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغيـر الحكوميـة الدوليـة واإلقليميـة ودون         
/  تـشرين الثـاني    20 و 19و، االتحاد الروسي يـومي      اإلقليمية والهيئات الخاصة، المجتمعون في موسك     

   لحضور المؤتمر الوزاري العالمي األول بشأن السالمة على الطرق،2009نوفمبر 
  

 بريادة حكومة االتحاد الروسي في إعداد واستضافة هذا المؤتمر الوزاري العالمي األول بـشأن               إذ نعترف 
توجيه العملية الرامية إلى اعتماد قـرارات الجمعيـة    السالمة على الطرق وريادة حكومة سلطنة عمان في         

  العامة لألمم المتحدة ذات الصلة،
  

  العـالمي  أن اإلصابات الناجمة عن حوادث السير على الطرق تُعد، كما أشار إلى ذلك التقريـر               وإذ ندرك 
يـة مـن    الوقا، كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي عن          2004الذي اشترك في وضعه، في عام       

، من مشكالت الصحة العموميـة       وما تبعه من منشورات    اإلصابات الناجمة عن حوادث السير على الطرق      
الكبرى وإحدى األسباب الرئيسية للوفيات واإلصابة في جميع أنحاء العالم وأن حوادث السير على الطـرق      

 مليون شـخص    50لى   مليون نسمة وتصيب أو تؤدي إلى عجز ما يصل إ          1‚2 بحياة ما يزيد على   تودي  
الـشباب الـذين تتـراوح      األطفال و في العام، مما يجعل حوادث السير على الطرق في قمة أسباب وفيات             

  ، عاما29ً و أعوام5أعمارهم بين 
  

٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث السير علـى الطـرق فـي             90وإذ نحن عن انشغالنا لحدوث أكثر من        
في هـذه البلـدان هـم المـشاة         وألن أكثر الناس عرضة لهذا األمر       البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،     

وراكبي الدراجات ومستخدمي المركبات ذات العجلتين أو الثالث عجالت ذات المحركات وراكبي وسـائل              
  النقل العام غير المأمونة،

  
نخفـضة  السنوية لإلصابات الناجمة عن حوادث السير على الطـرق فـي البلـدان الم              أن التكلفة    وإذ نعي 

 مليار دوالر أمريكي بما يتجاوز إجمالي المبالغ المتلقاة في شكل معونة إنمائية             65والمتوسطة الدخل تفوق    
٪ من الناتج القومي اإلجمالي، مما يؤثر في التنمية المستدامة للبلـدان، فـضالً عـن                1‚5٪ إلى   1ويمثل  

  وأسرهم،المعاناة الهائلة التي يعانيها ضحايا حوادث السير على الطرق 
  

 عن اقتناعنا بأن المشكلة، إذا لم تتخذ اإلجراءات المالئمة لحلها، ستتفاقم في المـستقبل عنـدما                 وإذ نعرب 
سـقاطات، إحـدى أسـباب الوفيـات        تصبح الوفيات الناجمة عن حوادث السير على الطرقات، حسب اإل         

   وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل،2020الرئيسية بحلول عام 
  

 على أن أسباب الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث السير على الطرق وعواقبهـا معروفـة                وإذ نؤكد 
وأنه يمكن الوقاية منها، وأن هذه األسباب تشمل اإلسراع المبالغ فيه وغير المالئم على الطـرق والقيـادة                  

ـ            صة لألطفـال والخـوذات     تحت تأثير الكحول وعدم التمكن من استخدام أحزمة المقاعد والمقاعد المخص
إلى ذلك من معدات السالمة، على النحو المالئم، واستخدام المركبات القديمة أو الرديئـة الـصيانة أو                  وما

التي تفتقر إلى أسباب السالمة، والبنى التحتية للطرق الرديئة التصميم أو التي تفتقر إلى الـصيانة الكافيـة         
 عدم   وسوء نُظم النقل العام أو عدم مأمونيتها وقلة أو         ماية المشاة؛ وخاصة البنى التحتية التي ال تمكّن من ح       

؛ وعدم وجود الخـدمات المالئمـة        وقلة الوعي السياسي   كفاية إنفاذ التشريعات الخاصة بالسير على الطرق      
  لرعاية المصابين بالرضوح وتأهيلهم،
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سير على الطـرق تحـدث فـي     بأن نسبة كبيرة من الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث ال وإذ نعترف 
  إطار األنشطة المهنية، وبإمكانية اإلسهام في السالمة على الطرق من خالل تنفيذ تدابير سالمة األساطيل،

  
 بأن الكثير من البلدان المرتفعة الدخل قد حققت، على مدى السنوات الثالثين الماضية، تخفيضات               وإذ ندرك 

وادث السير على الطرق بفضل االلتـزام المـستدام ببـرامج           هامة في الوفيات واإلصابات الناجمة عن ح      
الوقاية من اإلصابة القائمة على البينات والجيدة التركيز، وبأن شبكات النقل البري التـي ال تحـدث فيهـا           
إصابات قاتلة من األمور الممكنة شريطة بذل المزيد من الجهد، وبأن البلدان المرتفعة الدخل ينبغـي لهـا،        

ذلك، أن تستمر في وضع وتحقيق األهداف الطموحة المتمثلة في الحـد مـن اإلصـابات علـى          بناء على   
الطرق، وأن تستمر أيضاً في دعم التبادل العالمي للممارسات الجيدة في مجال الوقاية من اإلصابات علـى                 

  الطرق،
  

بيـق أفـضل     بالجهود التي تبذلها بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الـدخل مـن أجـل تط              وإذ نعترف 
  الممارسات ووضع األهداف الطموحة ورصد الوفيات الناجمة عن حوادث السير على الطرق،

  
 به منظومة األمم المتحدة من عمل في الدعوة إلى زيادة االلتزام الـسياسي بالـسالمة                تقوم بما   وإذ نعترف 

 وخاصة العمـل    ارسات وتعزيز أفضل المم   على الطرق وفي زيادة األنشطة المتعلقة بالسالمة على الطرق        
تنسيق المسائل  و منظمة الصحة العالمية     وريادةالذي دأبت على االضطالع به لجان األمم المتحدة اإلقليمية          
   ،المتعلقة بالسالمة على الطرق في إطار منظومة األمم المتحدة

  
طرق بوضع آليـة   بالتقدم المحرز في إطار تعاون األمم المتحدة في مجال السالمة على ال وإذ نعترف كذلك  

استشارية يلتزم األعضاء المنضوون تحت لوائها بمسألة السالمة على الطرق وتشتمل أنشطتها على تزويد              
الحكومات والمجتمع المدني باإلرشاد فيما يتعلق بالممارسات الجيدة لدعم ما يتخذ من إجراءات للتـصدي               

  للمخاطر الرئيسية التي تحف بالسالمة على الطرق،
  

 الوكـاالت الحكوميـة الدوليـة       بما فـي ذلـك     بالعمل الذي يقوم به سائر أصحاب المصلحة         فوإذ نعتر 
  ،سائر الهيئات الخاصةوالمؤسسات المالية اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و

  
وصفه أول آليـة     بدور المرفق العالمي المعني بالسالمة على الطرق الذي أنشأه البنك الدولي ب            وإذ نعترف 

تمويلية لدعم بناء القدرات وتقديم الدعم التقني في مجال السالمة على الطرق على الصعيد العالمي وعلـى                 
  األصعدة اإلقليمية والقطرية،

  
اجعلوا الطـرق   : التقرير الصادر عن اللجنة المعنية بالسالمة على الطرق في جميع أنحاء العالم           ب ننوهوإذ  

الـسالمة علـى الطـرق وبـين التنميـة       بين  الذي يربط  ة من أجل التنمية المستدامة    أولوية جديد : مأمونة
  بتقييم مأمونية البنى التحتية للطرق، إلى زيادة الموارد وإلى االلتزام مجدداً ويدعو المستدامة،

  
 الميدان االقتصادي بعنوان    منظمة التعاون والتنمية في   و بنتائج التقرير الصادر عن المحفل الدولي        ننوهوإذ  

أهداف طموحة في مجال السالمة على الطرق وأهميـة         : نحو القضاء على عدد حوادث السير على الطرق       
، وبالتوصية التي أصدرها والقاضية بأن تنتهج جميـع البلـدان، بغـض         انتهاج أسلوب حيال نظام السالمة    

ال السالمة على الطرق، أسلوب نظـام الـسالمة         النظر عن المستوى الذي بلغته فيما يتعلق باألداء في مج         
  حتى يتسنى لها تحقيق األهداف الطموحة،

  
حـول   المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف        التقرير العالمي  بالنتائج التي خلص إليها      ننوهوإذ  

ا األسـباب    والتي تحدد اإلصابات الناجمة عن الحوادث على الطـرق بوصـفه           الوقاية من إصابة األطفال   
الرئيسية الكامنة وراء كل إصابات األطفال غير العمد والتي تورد السمات البدنية والخـصائص النمائيـة                

  التي تعرض األطفال للخطر على نحو خاص،
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العالمية في مجال السالمة على الطـرق ال يمكـن أن يـتم إال بفـضل التعـاون                   بأن حل األزمة     وإذ نقر 
يما بين جميع من يعنيهم األمر في القطـاعين العـام والخـاص وبإشـراك               والشراكات في قطاعات عدة ف    

  المجتمع المدني،
  

يمكنها أن تسهم بشكل كبير في تحقيـق المرامـي          " جامعة" بأن قضية السالمة على الطرق قضية        وإذ نقر 
السير علـى   اإلنمائية لأللفية وبأن مسألة بناء القدرات في مجال الوقاية من اإلصابات الناجمة عن حوادث               

الطرق ينبغي إدراجها على النحو الكامل في االستراتيجيات اإلنمائية الوطنية في مجاالت النقـل والبيئـة                
والصحة، ودعمها من قبل المؤسسات الثنائية والمتعددة األطراف من خالل بذل جهـود متـسقة وفعالـة                 

  ومنسقة بشكل أفضل،
  

 إنما يكون ثمرة للتدابير الوطنيـة والمحليـة المتخـذة، وأن           أن تحقيق نتائج على الصعيد العالمي      وإذ نعي 
التدابير الفعالة الرامية إلى تحسين السالمة على الطرق على الصعيد العالمي تتطلب إرادة سياسـية قويـة                 

  وااللتزام وتوفير الموارد الالزمة على جميع األصعدة الوطنية ودون الوطنية واإلقليمية والعالمية،
  

قرير الحالة العالمية حول السالمة على الطرق الصادر عن منظمة الصحة العالمية، وهو أول               بت وإذ نرحب 
تقييم عالمي لألوضاع السائدة في مختلف البلدان يحدد الثغرات القائمة ويضع خط األساس لقيـاس التقـدم                 

  الذي سيحرز مستقبالً،
  

لجان األمم المتحدة اإلقليمية من أجل مساعدة        بالنتائج المتمخضة عن المشاريع التي نفذتها        وإذ نرحب أيضاً  
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تحديد أهدافها فيما يتعلق بتقليص اإلصابات الناجمة عن حـوادث               

  السير على الطرق، باإلضافة إلى تحديد األهداف اإلقليمية،
  

  ص الدروس من التجارب السابقة، عن عزمنا البناء على أساس النجاحات المتحققة وعن استخالوإذ نعلن
  

  :نقرر بهذه الوثيقة ما يلي

التقرير العالمي بشأن الوقاية من اإلصابات الناجمـة عـن حـوادث          تنفيذ توصيات    تشجيع  -1
  ؛السير على الطرق

التي تصدرها الحكومات في مجال السالمة على الطرق بما         واإلرشادات  تعزيز التوجيهات     -2
و تعزيز الوكاالت الرائدة وآليات التنـسيق ذات الـصلة علـى            في ذلك عن طريق تعيين أ     

  ؛الصعيدين الوطني أو دون الوطني

تحديد أهداف عملية وإن كانت طموحة على الصعيد الوطني في مجال تقليص اإلصـابات                -3
الناجمة عن حوادث السير على الطرق وترتبط بشكل واضح باالستثمارات المزمع توظيفها            

 وحشد الموارد الالزمة للتمكين من تنفيذ األهداف المرسومة في إطار           سيةوالمبادرات السيا 
  ؛األسلوب الذي يتعين اتباعه حيال نُظم السالمة بشكل فعال ومضمون االستمرار

بذل جهود خاصة من أجل وضع وتنفيذ السياسات المرسومة وإيجاد حلول لمشكالت البنـى      -4
ة أكثرهم عرضة لإلصـابات مـن المـشاة         التحتية لحماية جميع مستخدمي الطرق وخاص     

  غير المأمونة  بخارية ومستخدمي وسائل النقل العام    الدراجات  الوراكبي الدراجات، وراكبي    
  ؛ والناس الذين يتعايشون مع حاالت العجزفضالً عن األطفال والمسنين

درات فـي   البدء في تطبيق نُظم نقل أكثر مأمونية واستدامة بما في ذلك من خالل اتخاذ مبا                -5
  مجال وضع خطط استخدام األراضي وبتشجيع أشكال النقل البديلة؛
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وبـين  ومأمونيـة المركبـات   تعزيز المواءمة بين اللوائح الخاصة بالسالمة على الطـرق          -6
 وسلـسلة   تنفيذ قرارات وصكوك األمم المتحدة ذات الـصلة       الممارسات الجيدة عن طريق     

  ؛السالمة على الطرقي أطلقتها األمم المتحدة بشأن األدلة الصادرة عن مبادرة التعاون الت

إنفاذ التشريعات القائمة وإذكاء الوعي بها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك،           أو مواصلة   تعزيز    -7
تحسين التشريعات ونُظم تسجيل المركبات والسائقين وذلـك بتطبيـق المعـايير الدوليـة              

  ؛المالئمة

في تحسين السالمة على الطرق فيما يتعلـق بالعمـل          تشجيع المنظمات على اإلسهام بهمة        -8
  ؛وذلك بفضل تطبيق أفضل الممارسات في ميدان إدارة األساطيل

تشجيع العمل التعاوني عن طريق تعزيز التعاون فيما بين الكيانات ذات الصلة التي تضمها                -9
مع المجتمع  اإلدارات العامة ومؤسسات منظومة األمم المتحدة والقطاعان الخاص والعام، و         

  ؛المدني

تحسين عملية جمع البيانات الوطنية ومقارنتها مع البيانات الدولية بما في ذلك عن طريـق                 -10
 أو في   اعتماد تعريف موحد يحدد الوفيات على الطرق بوصفها موت أي شخص يقتل فوراً            

حادث سير على الطريق، واعتماد تعاريف موحـدة لمفهـوم           يوماً بعد وقوع     30غضون  
  ؛صابة، وتيسر التعاون الدولي من أجل إقامة نُظم للبيانات الموثوقة والمواءمة بينهااإل

تعزيز توفير خدمات رعاية وتأهيل المصابين بالرضوح قبل دخـول المستـشفى وداخـل                -11
بفضل تنفيذ التشريعات المالئمة وتطوير القـدرات       المستشفيات وإعادة دمجهم في المجتمع      

الستفادة من الخدمات الصحية بشكل يتيح بفعاليـة وفـي الوقـت            البشرية وتحسين فرص ا   
  .االمناسب تقديم الخدمات إلى من يحتاجونه

  
عقد العمـل مـن     "2020 و 2011وندعو الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى إعالن العقد الممتد بين عامي            

لى الطرق علـى صـعيد      وذلك بهدف تثبيت عدد وفيات حوادث السير ع       " أجل تحقيق السالمة على الطرق    
   ثم تقليص ذلك العدد؛2020العالم بحلول عام 

  
تقييم التقدم المحرز بعد مضي خمس سنوات على انعقاد المؤتمر الـوزاري العـالمي األول بـشأن     ونقرر  

  السالمة على الطرق؛
  

يميـة والقطريـة    وندعو الجهات المانحة الدولية إلى توفير أموال إضافية دعماً لالستثمارات العالمية واإلقل           
في البلدان المنخفضة والمتوسـطة     وخاصة  الموظفة في مجال السالمة على الطرق ولبرامج نقل المعارف          

  الدخل؛
  

  .وندعو الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى إقرار محتويات هذا اإلعالن
  
  

  اعتمد في موسكو، االتحاد الروسي
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