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حتسني السالمة على الطرق يف العامل

حتسني السالمة على الطرق يف العامل
مذكرة من األمني العام
حييل األمني العام طيه التقريـر املتعلـب حتحسـني السـالمة علـى الطـرق يف العـامل الـذ
أعدتــه منةمــة الاــحة العامليــة حالتجلــاور م ـ جلــان األمــم املتحــدة اليليميــة و ــارر الجلــركا
يف فريب األمم املتحدة املعين حالتعاون يف جمال السالمة على الطرق.

حتسني السالمة على الطرق يف العامل
موجز
يقدم هذا التقرير الذ أعدته منةمة الاحة العاملية حالتعاون مـ جلـان األمـم املتحـدة
اليليميــة والجلــركا ان ــرين يف فريــب األمــم املتحــدة املعــين حالتعــاون يف جمــال الســالمة علــى
الطــرق مــا ا ــتمد مــن معلومــا عــن تن يــذ التو ــيا الــوار ة يف يــرارا اجلمعيــة العامــة
 289/58و  5/60و  244/62و  255/64و  260/66و  .269/68ويقــــــدم و ـــــ ا
ملا اضطلعت حه األو ـا املعنيـة حالسـالمة علـى الطـرق يف العـامل مـن أاجلـطة ومـا ققتـه مـن
إجنازا لبلوغ أهداف عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق  )2020-2011منـذ
التقرير الساحب  .)A/68/368واةرا إىل أن عام  2015ياا ف منتاف العقد فهنـا اجـة
إىل إجرا جر لألاجلطة واملنا ـبا الـن اةمتـها اماومـا و مهـا مـن أ ـحاة املاـلحة
لتن يذ التو يا الوار ة يف القرارا ولتحقيب هـدف العقـد .وت تـ ال اماومـا واجلهـا
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املعنية األ رى توجه اتاتباه إىل املجلالة يف مجي أحنا العامل وتُحضِّر لتنةيم منا ـبا رفيعـة
املستوى من شأهنا ف عملة العمل الل ااف العقد املقبل للحد من ـوا املـرور علـى
الطرق وما يترتب عليها من آثار على الاحة العامة والتنمية .ويتضمن التقريـر تو ـيا إىل
اجلمعية العامة من أجل حتقيب أهداف العقد.

أوت  -مقدمة
 - 1يلقــى حنــو  1.24مليــون شــتف ــت هم علــى الطــرق يف العــامل ــنويا ويتعــر
مــا ياــل إىل  50مليــون شــتف ل ــاحا حالشــة .وتجلــهد املنطقــة األفريقيــة أعلــى معــدل
للوفيا واملنطقة األوروحية أ ااها .وااف العد المجايل للوفيا النامجة عن وا املـرور
هــم مــن مســتتدمق الطــرق املعرضــني للتطــر ــن فــيهم املــارة و ــارقو الــدراجا الناريــة
والدراجا اهلوارية .ويف ني أن البلدان يد عت ملعاجلة املتاطر الرريسـية والعوامـل الوياريـة
من يبيل السـرعة امل رطـة والقيـا ة حتـت تـأثم الاحـول وعـدم ا ـتتدام ـارقق الـدراجا
النارية للتُوذ الوايية وا تتدام أ مة األمان ومقاعد السـالمة ااا ـة حاألط ـال وكـذل
ــالمة اهلياكــل األ ا ــية واملركبــا مــن ــالل ارــاذ تجلــريعا وتــداحم أ ــرى فـ ن إا ــاذ
القوااني يف كثم من اجملات ت ي ال ضعي ا.
 - 2وت تـ ال منةمــة الاــحة العامليــة تتعــاون وفقــا لوتيــة تنســيب أاجلــطة الســالمة علــى
الطــرق الــن أ ــندها إليهــا اجلمعيــة العامــة يف يرارهــا  289/58تعاواــا وثيقــا م ـ اللمــان
اليليمية لألمـم املتحـدة واملنةمـا األعضـا يف فريـب األمـم املتحـدة املعـين حالتعـاون يف جمـال
السالمة على الطرق البالغ عد ها  80منةمة .وتعقد منةمة الاحة العاملية اجتماعا ل ريـب
التعاون مرتني نويا لتحديث األاجلطة والتتطيط هلا م املنةما ذا املااحل املجلتركة.
 - 3ومنـــذ عـــام  2004وجهـــت اجلمعيـــة العامـــة يف عـــدة يـــرارا اتاتبـــاه إىل أزمـــة
السالمة على الطرق يف العامل وإىل ضرورة التحسني يف هذا الاد  .وكرر اجلمعيـة العامـة
يف يرارها  269/68تأكيد عوها إىل اماومـا أن تضـطل حـدور ييـا يف تن يـذ أاجلـطة
عقــد العمــل  )2020-2011م ـ تجلــمي تضــافر اجلهــو حــني يطاعــا متعــد ة و عــت
الـدول األعضـا واملنةمـا الدوليــة وماـارف التنميـة وشــركا القطـان ااـا ضــمن
جهــا أ ــرى إىل النةــر يف تقــدض يفويــل إضــايف كــاف لألاجلــطة املتاــلة حعقــد العمــل
وشمعت الدول األعضا واجملتم الدويل على إيال اتعتبار الواجـب ملوضـون السـالمة علـى
اومة الربازيـل ا تضـافة
الطرق يف يا ة طة التنمية ملا حعد عام  2015ور بت حعر
املؤيفر العاملق الثاين الرفي املستوى حجلأن السالمة على الطرق الذ يُعقد يف عام .2015
2/29

15-16136

A/70/386

 - 4وهـــذا هـــو التقريـــر الثالـــث الـــذ يُقـــدم ا ـــتماحة لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة 255/64
 )2010الذ أعلنت فيه اجلمعية ال ترة  2020-2011عقْد العمل من أجل السـالمة علـى
الطرق وهدفه تثبيت عد الوفيا النامجة عن وا املرور علـى الطـرق و ـمل املسـتوى
املتويـ منــها علــى الاــعيد العــاملق .ويقــدم التقريــر و ـ ا ألاجلــطة مؤ ســا األمــم املتحــدة
والوكات العاملية للسالمة على الطرق والقطان ااا واجملتم املدين منـذ التقريـر السـاحب
) (A/68/368وهو يشطق ال ترة من أيلول /بتمرب  2013إىل آة/أ سطس .2015

ثاايا  -التقدم احملرز يف عقد العمل من أجل السالمة على الطرق
 - 5عت اجلمعية العامـة يف يرارهـا  269/68األمـني العـام إىل موا ـلة تع يـ التعـاون
الدويل ال عال حجلأن مسارل السالمة على الطرق ا يف ذل يف السياق العام للنقـل املسـتدام
وشمعت على حذل م يد من اجلهو لتع ي التنسيب حني أعمال منةومة األمـم املتحـدة .وعـين
األمــني العــام مبعوثــا ا ــا معنيــا حالســالمة علــى الطــرق للمســاعدة يف تعبيــة الت ـ ام يا ــق
مسـتمر مــن ــالل الــدعوة إىل اتاضــمام إىل ـاو األمــم املتحــدة القااوايــة حجلــأن الســالمة
على الطرق وزيـا ة الـوعق ،ـا وتبـا ل املمار ـا اجليـدة مـن ـالل املجلـاركة يف املـؤيفرا
العامليــة واليليميــة وتــوفم أمــوال جلهــو الــدعوة .وتــوفر اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا الــدعم
حأعمال األمااة للمبعو ااا  .ويـام املبعـو ااـا منـذ تعيينـه حعقـد اجتماعـا ثناريـة
رفيعة املستوى م اماوما الوطنية ووكـات منةومـة األمـم املتحـدة واملؤ سـا الدوليـة
واملنةمــا ــم اماوميــة يف أفريقيــا واألمــرياتني وآ ــيا وأوروحــا .كمــا شــرن يف إجــرا
مجلاورا منةمة م أ حاة املالحة ذو الالة.
اومـــة الربازيـــل
 - 6ور بـــت اجلمعيـــة العامـــة يف يرارهـــا  269/68أيضـــا حعـــر
ا تضــافة املــؤيفر العــاملق الثــاين الرفي ـ املســتوى حجلــأن الســالمة علــى الطــرق يف عــام .2015
ويعــد املــؤيفر املقــرر عقــده يف يــومق  18و  19تجلــرين الثــاين/اوفمرب  2015يف حرازيليــا
فر ــــة لتقيــــيم التقــــدم احملــــرز وتــــوفم يــــوة فــ ـ جديــــدة لعقــ ـد العمــــل ح عــــا ة تأكيــــد
اتلت امــا القطريــة وايتــرات ا ــتراتيميا جديــدة للســنوا اامــس املقبلــة علــى ضــو
أهـــداف التنميـــة املســـتدامة .ويـــد أاجلـــأ اماومـــة جلنـــة تنةيميـــة وطنيـــة ومويعـــا شـــبايا
لتــــوفم معلومــــا عــــن املــــؤيفر والتســــميل فيــــه وتقــــدض الطلبــــا للمنا ــــبا اجلاابيــــة
( .)///o.dyocylwzar.ytefosdaor.wwwويتضمن الرباامج منايجلـة لجنجنـازا الرريسـية يف العقـد
وااطوا التالية للتعميل ح راز تقدم حنـو حتقيـب هـدف العقـد وات ـتراتيميا واألاجلـطة
الرريســية الالزمــة لتحقيــب ايــة امــد مــن الوفيــا املتاــلة حالســالمة علــى الطــرق الــوار ة يف
أهداف التنميـة املسـتدامة املقتر ـة وحتديـد أهـداف ومؤشـرا وطنيـة وعامليـة للسـالمة علـى
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الطـرق .و ــتاون الوثيقـة ااتاميــة املتويعـة إعالاــا حجلــأن السـالمة علــى الطـرق يُجلــم علــى
األ ذ جبملة أمور منها عملية متعد ة القطاعا تتسم حالجل افية والتجلـار يف وضـ أهـداف
وطنية وإيليمية وعاملية للحد من الوفيا النامجة عن وا املرور على الطرق .ويد اُةّمـت
إ اطــة للــدول األعضــا والبعثــا يف أثنــا ااعقــا مجعيــة الاــحة العامليــة الثامنــة والســتني
عام  .2015ووض مضمون العالن من الل مجلـاورا م تو ـة ار علـى مـدى شـهر
عرب شباة الاترات فضال عن م اوضا اومية وليـة ـم رةيـة أيجريـت يف آذار/مـار
و يران/يوايه وأيلول /بتمرب .2015
 - ٧ويف القــرار ا ســه طلبــت اجلمعيــة العامــة إىل منةمــة الاــحة العامليــة وجلــان األمــم
املتحدة اليليمية أن تقوم يف عام  2015حتيسم تنةيم األاجلطة املتعلقة حأ بون األمم املتحـدة
العــاملق الثالــث للســالمة علــى الطــرق .ويــد شــار أ ــحاة املاــلحة يف جمــال الســالمة علــى
الطــرق مــن يطاعــا متعــد ة يف مــا ت يقــل عــن  105حلــدان يف منا ــبا ل يــا األ ــبون
ومحلتــه املعنواــة ” “#SaveKidsLivesإاقــاذ أروات األط ــال) يــث ُــلط الضــو علــى نــة
األط ال على الطرق يف العامل حشية حت يـ العمـل مـن أجـل ضـمان ـالمتهم علـى حنـو أفضـل.
ومشلت املنا با يف مجي أحنا العامل ييام أط ال حتقـدض إعـالن األط ـال حجلـأن السـالمة علـى
الطرق إىل مقرر السيا ا وإ هام أط ال يف الحالغ عن السالمة على الطـرق يف و ـارط
إعالم وطنية أو لية وحتسـني السـالمة علـى الطـرق املؤ يـة إىل املـدار ويف ـيط املـدار
اــوذ
وتجلــمي راكــد الــدراجا اهلواريــة والــدراجا الناريــة مــن األط ــال علــى ارتــدا ا ي
والدعوة إىل ا تتدام مقاعد السالمة ااا ة حاألط ال وتعلـيم األط ـال كي يـة عبـور الطـرق
حأمان وتقدض عرو عمليـة عـن ال ـعافا األوليـة وتـذكّر األط ـال مـن ضـحايا ـوا
املــرور علــى الطــرق وا تضــافة يــوم األحــواة امل تو ــة حاتحتــا األورو الــذ ُاِّــف
للسالمة على الطرق وتنةيم مؤيفر المة األط ال على الطرق يف األمرياتني الذ عقـد يف
ان و يه وتقدض إعالن األط ـال حجلـأن السـالمة علـى الطـرق إىل املـدير التن يـذ ملنةمـة
األمم املتحدة للط ولة اليوايسيف) واملبعو ااا لألمني العام املعين حالسالمة علـى الطـرق
ومدير إ ارة التدحم العالجق لألمـرا ـم السـارية والويايـة مـن العمـ والعنـف وال ـاحا
نةمــة الاــحة العامليــة و ـ م الســالمة علــى الطــرق مــن املجلــاهم ميجلــيل يــوه وزولياــا
مااــديال ومســؤولني دينــة ايويــور  .وأ ــدر منةمــة الاــحة العامليــة وثيقــة تتضــمن 10
ـلة .وا تلـت
ا تراتيميا لضمان المة األط ال على الطرق ور ـوما حياايـة ومـوا ذا
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تشطيــة األ ــبون مواي ـ حــارزة يف و ــارط التوا ــل اتجتمــاعق واُجلــر يف و ــارط إعــالم
مطبوعة وإذاعية لية يف العديد من املناطب .)1
 - 8ويف القرار ا سه أيضا أعا اجلمعية العامة تأكيد أمهية ات ـتمرار يف زيـا ة الـوعق
حجلأن السـالمة علـى الطـرق يف العـامل مـن ـالل اليـوم العـاملق ل يـا ذكـرى ضـحايا ركـة
املرور على الطرق الذ حيل يف يوم األ د الثالث من تجلرين الثاين/اوفمرب يف كل ـنة .ويف
عام  2013اااب تركي اليوم على موضون ”الطـرق انمنـة للمميـ “ .ويف عـام 2014
كــان موضــون اليــوم هــو ”الســرعة ياتلــة  -تاــميما ا ــمل الســرعة“ الــذ ركـ علــى
حتســني ــالمة املركبــا واملعلومــا املقدمــة للمســتهلاني حجلــأن أ ا املركبــا انليــة مــن
منةور السالمة واملعايم الدايا ت تبارا التاا م.

ثالثا  -الااو القااواية والقرارا

والااو السيا اتية الدولية

 - 9شمعت اجلمعية العامـة يف يرارهـا  269/68الـدول األعضـا الـن مل تنةـر حعـد يف
ن تجلريعا شـاملة حجلـأن عوامـل ااطـر الرريسـية والعوامـل الوياريـة علـى أن ت عـل ذلـ
وذل من أجل زيا ة اسبة البلدان الن لديها تجلريعا شاملة لتبلـغ  50يف املارـة حنهايـة عقـد
العمل .وشمعت اجلمعية العامـة الـدول األعضـا كـذل علـى تع يـ إا ـاذ تجلـريعا ـالمة
الطرق امالية املتعلقة حعوامل ااطر.
 - 10وتوا ــلت تــداحم موا مــة املعــايم الدوليــة لســالمة املــرور يف إطــار اللمنــة اتيتاــا ية
ألوروحــا .ويف ويــت إعــدا هــذا التقريــر رــل عــد األطــراف املتعايــدة يف ات اييــة الســم علــى
الطــرق لعــام  1949ون تشــيم يــث حلــغ  95طرفــا .ويـد ااضــم طــرف متعايــد جديــد إىل
ات ايية السم على الطرق لعام  1968فأ بح العد المجـايل  ٧3طرفـا وااضـم طـرف آ ـر
إىل ات ايية تفتا وإشارا الطرق لعام  1968وحذل حلـغ جممـون األطـراف املتعايـدة 63
طرفا .وااضم طرفان متعايـدان إىل اتت ـاق األورو لعـام 19٧0املامـل تت اييـة السـم علـى
الطـرق لعـام  1968يــث حلـغ العــد المجـايل  35طرفــا وااضـم طــرف متعايـد وا ــد إىل
اتت اق األورو لعام  19٧0حجلأن عمل طوايم املركبا املستعملة يف النقل الـدويل حـالطرق
الربية فبلغ العد المجايل  51طرفا.
 - 11ومعةـم البلـدان الــن لـديها ــناعة ـيارا رريســية هـق أطــراف متعايـدة يف ات ــايني
ول ـيني تــاحعني لألمــم املتحــدة مهــاا ات ــاق عــام  1958املتعلــب حاعتمــا املوا ـ ا التقنيــة
__________
 )1ااةر . www.who.int/roadsafety/week/2015/en/
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املو دة للمركبا ذا العمال ومعداها ويط الشيـار ااا ـة ،ـا الـن ناـن تركيبـها فيهـا
و/أو ا تعماهلا يف املركبـا ذا العمـال وشـرو اتعتـراف املتبـا ل حاملوافقـا املمنو ـة
ا تنا ا إىل هذه املوا ا وات اق عـام  1994املتعلـب حوضـ أاةمـة تقنيـة عامليـة للمركبـا
ذا العمال واملعدا ويط الشيار ااا ة ،ا والن نان تركيبـها فيهـا و/أو ا ـتعماهلا يف
املركبا ذا العمال  .ويد وض ل توفيقق حني اتت ايني لضمان اتتساق حينها.
 - 12واةمت اللمنة اتيتاا ية ألوروحا أرح منا ـبا علـى الاـعيدين العـاملق واليليمـق
للتوعيــة حات اييــا األمــم املتحــدة وات اياهــا وتقــدض املســاعدة التقنيــة إىل البلــدان مــن أجــل
اتاضمام إليها .ويفثلت هـذه املنا ـبا يف املنتـدى األورو ان ـيو للسـالمة علـى الطـرق
الــذ عقــد يف ايــو هلق يف كــااون األول /يســمرب  2013واةــم حالجلــراكة مـ وزارة النقــل
الطريق والطرق السريعة يف اهلند ومعهد التثقيف يف جمال السم على الطرق واتحتا الـدويل
للنقل على الطرق وحالتعاون م اللمنة اتيتاا ية واتجتماعية ن ـيا واحملـيط اهلـا ويـوم
األمـم املتحـدة ملعاهــدة السـالمة علــى الطـرق الـذ اةــم يف مقـر األمــم املتحـدة يف يــران/
يوايه  2014حالتعاون م ماتب الجلؤون القااواية وماتـب اللمـان اليليميـة يف ايويـور
واتحتا الدويل للنقل على الطرق و لقن العمل اللـتني عقـدتا يف أ يـس أحاحـا حالجلـراكة مـ
اللمنة اتيتاا ية ألفريقيا حجلأن حتسني السالمة على الطـرق يف أفريقيـا و ااـت أوتمهـا
للبلدان الناطقة حالاالي ية يف تجلرين الثاين/اوفمرب  2014وكر ت األ ـرى للبلـدان الناطقـة
حال راســية يف يفوز/يوليــه  .2015كمــا اضــطلعت اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا حأاجلــطة توعيــة
و لقــا را ــية للتــرويج لاــاو األمــم املتحــدة القااوايــة حجلــأن الســالمة علــى الطــرق
حاتشترا م مجلرون النقل األورو املتو طق الذ يرعاه اتحتا األورو .
 - 13واجتمعت ال رية العاملة املعنية حسالمة املرور على الطرق التاحعة للمنة مخـس مـرا
يف جنيف وايو هلق يف ال ترة ما حني أيلول /ـبتمرب  2013وآة/أ سـطس  .2015ويامـت
ال ريــة العاملــة م ـ املنتــدى العــاملق لتنســيب األاةمــة املتعلقــة حاملركبــا حا ــتعرا و ــث
مقتر ــا تعــديال علــى ات اييــة الســم علــى الطــرق لعــام  1968مــن أجــل ام ــا علــى
اتتســاق حــني اتت اييــة وأ اــام األاةمــة املتعلقــة حاملركبــا ال ـن اعتمــد يف إطــار ات ايــا
عامق  1958و  1998من يبيل النةم املتطورة ملساعدة السارب.
 - 14و ــالل فتــرة الســنتني اعتمــد ال ريــة العاملــة املعنيــة حنقــل البضــار ااطــرة عــدة
تعديال على اتت اق األورو املتعلـب حالنقـل الـدويل للبضـار ااطـرة حـالطرق الربيـة الـذ
ل ي الن اذ يف كااون الثاين/يناير  .2015وتجلم إىل اجل أين  8و  9من اتت ـاق وتـنف
علــى مقتضــيا تتعلــب حــاألطقم واملعــدا وتجلــشيل املركبــا والوثــارب وأ ــرى تتعلــب
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حالبنــا واملوافقــة علــى أاــوان املركبــا واماــول علــى املوافقــة يف إطــار اتت ــاق األورو
املتعلب حالنقـل الـدويل للبضـار ااطـرة حـالطرق الربيـة وإجـرا الت تـي الـتقين السـنو  .ويـد
در طبعة جديدة هلذا اتت اق يف عام .2015
 - 15وأييــر املبــا التوجيهيــة للمنةمــة البحريــة الدولية/منةمــة العمــل الدولية/اللمنــة
اتيتاا ية ألوروحا لتوضيب البضار ا ل و دا النقل مدواة املمار ا اجليـدة السـارية
على توضيب البضار ا ل و دا النقل) يف عام  2014وأ بحت اافذة يف عـام .2015
والقاد من هذه املبا التوجيهية م الل امية هو تع ي السالمة يف مناولـة اماويـا وامـد
مــن عــد امــوا يف ستلــف و ــارط النقــل الــن تعـ ى إىل املمار ــا الر ييــة يف توضــيب
البضار يف و دا النقل وتقدض البيااـا ـم الاـحيحة حجلـأن احملتويـا مـا لـه تـأثم علـى
اجلمهـور وعلـى العـاملني يف يطــان النقـل ويف لسـلة المـدا  .وناــن أيضـا أن تتتـذ مدواــة
املمار ا اجليدة ياعدة مرجعية تستند إليها األاةمة الوطنية.
 - 16وجتدر الشارة إىل أن إماااية اماول على ـدما الطـوار وااـدما األ ا ـية
ــدو ة للشايــة يف أحنــا كــثمة مــن العــامل مــا ميعــل أن إ ــاحا ناــن عالجهــا مــن إ ــاحا
ــوا الســم تــؤ إىل الوفــاة أو العم ـ  .وكااــت اجلمعيــة العامــة يف يرارهــا 269/68
عـت الــدول األعضــا إىل وضـ وتن يــذ يا ــا شــاملة حجلـأن الرعايــة يف أعقــاة ــوا
املرور ويف أيار/مايو  2015ارذ مجعية الاـحة العامليـة يف ورهـا الثامنـة والسـتني القـرار
ج ن  15-68حجلـأن تع يـ الرعايـة اجلرا يـة الطاررــة واأل ا ـية والتتـدير كعناـر مــن
عنا ر التشطية الاحية الجلاملة .ويف هـذا القـرار أحـرز مجعيـة الاـحة العامليـة أمهيـة تو ـي
اطــاق اماــول علــى ااــدما وحتســني اوعيــة ااــدما و ــالمتها وتع ي ـ القــوى العاملــة
اجلرا ية وحتسـني مجـ البيااـا ور ـدها وتقييمهـا وك الـة اماـول علـى املتـدر انمـن
وتع يـ التعــاون والجلــراكة علــى الاــعيد العــاملق .وهــذا القــرار يســاعد البلــدان علــى اعتمــا
وت ن يذ يا ا تدمج الرعاية اجلرا ية انمنة والعاليـة اجلـو ة وال عالـة مـن يـث التال ـة يف
اةمها الاحية.

راحعا  -الدعم التقين والتعاون يف اجملال التقين
 - 1٧ير أ ااه و ف لألاجلطة ا تنا ا إىل الركار اامس للتطة العامليـة لعقـد العمـل مـن
أجل السالمة على الطرق.
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ألف  -الركي ة 1ا إ ارة السالمة على الطرق
 - 18وا ل اتجتمان املجلتر للمنة ربا أاةمة النقل الـدويل للبضـار ااطـرة حالسـا
امديدية وال رية العاملة املعنية حنقل البضار ااطرة أعماله حجلـأن كي يـة ا ـتتدام اةـم النقـل
الذكية لتحسني السـالمة واألمـان يف اقـل البضـار ااطـرة يف إطـار اجتمـاعني لل ريـب العامـل
م الرةق املعين حتقنيا اتتاات واملعلوما التيليماتية) عقـدا عـامق  2013و 2014
وات تبارا الن جترى يف رروف قيقية ،ـدف تن يـذ اةـام ياحـل للتجلـشيل املجلـتر لتطبيـب
تقنيـا اتتاـات واملعلومــا يف جمـال النقــل مـن أجـل ضــمان اقـل آمــن ومـأمون للبضــار
ااطــرة حــالطرق الربيــة .وهنــا ياعــدة حيااــا يوذجيــة ميــر ا تبارهــا ويــد وضــعتها اللمنــة
اتيتاا ية ألوروحا لتيسم إحـالغ وتوزيـ املعلومـا حجلـأن البضـار ااطـرة .و ـعيا إىل امـد
من ااطر الذ يجلاله اقل الن ط ومجلتقاته عـرب الطـرق علـى السـالمة علـى الطـرق اجلـر
اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا يف عــام  2013ريطــة الطريــب لتن يــذ اتت ــاق األورو املتعلــب
حالنقـل الــدويل للبضـار ااطــرة حـالطرق الربيــة ويامـت حتوزيعهــا علـى اطــاق وا ـ مــن أجــل
تجلمي تن يذ اتت اق وتيسمه .)2
 - 19ويف إطــار موا ــلة تع ي ـ اتعتــراف الــة الســالمة عل ـى الطــرق يف أفريقيــا اةمــت
اللمنــة اتيتاــا ية ألفريقيــا حالتعــاون م ـ اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا لقــة عمــل حجلــأن
ات اييا األمم املتحدة للسـالمة علـى الطـرق وهنمهـا ملنـ القيـا ة يف الـة ـار عقـد يف
أ يس أحاحا يف تجلرين الثاين/اوفمرب  .2014و الل لقـة العمـل هـذه ا ـتعر املجلـاركون
من البلدان األفريقية الناطقة حالاالي ية التقدم احملرز يف تن يذ الركيـ ة  1إ ارة السـالمة علـى
الطــرق والركي ـ ة  4تع ي ـ ــالمة مســتعملق الطريــب يف أفريقيــا .ويــدمت عــدة تو ــيا
حجلــأن منـ القيــا ة يف الــة ــار وأجريــت را ــا ا تقاــارية هلــذه املســألة يف الاــاممون
ومجهورية تزناايا املتحدة يف إطار لقة العمل .وعقد لقـة عمـل أ ـرى للبلـدان األفريقيـة
الناطقة حال راسية يف أ يس أحاحا يف يفوز/يوليـه  2015أجريـت يف إطارهـا را ـة ا تقاـارية
للقيا ة يف الة ار يف حوركينا فا و.
 - 20واةمــت اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا لقــة عمــل إيليميــة متعــد ة القطاعــا حجلــأن
السالمة على الطرق يف حلشرا يف تجلرين األول/أكتـوحر  2014حجلـراكة مـ اومـة ـرحيا
وجملس التعاون اليليمق يف حلشرا وحدعم من البن الدويل و اومة إيطاليـا وذلـ ملنايجلـة
مســارل مــن يبيــل إاجلــا وكالــة رارــدة أو هييــا تنســيب أ ــرى ووض ـ ا ــتراتيمية وطنيــة
__________
 )2متا ة على العنوان اللاتروين التايلا
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وحتديد أهـداف وايعيـة وطويلـة أجـل وتـوفم التمويـل واةـم عـم البيااـا أل ـرا الر ـد
والتقيــيم .وحالضــافة إىل ذلــ تضــطل اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا حالتعــاون مــ اللمنــة
اتيتاا ية واتجتماعيـة ن ـيا واحملـيط اهلـا واللمنـة اتيتاـا ية ألمرياـا الالتينيـة ومنطقـة
البحر الااريد ضمن إطار ساة األمم املتحدة للتنميـة جلـرون يهـدف إىل تع يـ القـدرة
على إ ارة السالمة على الطرق يف حلدان ستارة .ويعتمد املجلـرون علـى اتـارج مجلـرون ـاحب
مُول يف إطار ساة التنمية عنوااه ” حتسني السالمة على الطـرق يف العـاملا حتديـد أهـداف
إيليمية ووطنية للحد من ال احا النامجة عن وا السـم‘‘ جنـح يف عـم اماومـا يف
البلدان املنت ضة الد ل والبلدان املتو طة الد ل يف وضـ أهـداف إيليميـة ووطنيـة للسـالمة
علـــى الطـــرق وتبـــا ل ااـــربا حجلـــأن املمار ـــا اجليــدة لتحقيـــب تلــ األهـــداف لـــول
عام .2015
 - 21ووا ــلت اللمنــة اتيتاــا ية ألمرياــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الاــاريد إحــراز أمهيــة
مســـارل الســـالمة علـــى الطـــرق علـــى الاـــعيدين الـــوطين واليليمـــق و ـــاعد يف حتســـني
ال ال ا املتعلقة حالسـالمة علـى الطـرق مـن ـالل حتسـني ا ـتتدام البيااـا  .ور ـتت
اللمنة السالمة على الطرق حو ـ ها عناـرا رريسـيا يف السيا ـة العامـة املتعلقـة حاللوجسـتيا
والتنقل لبلدان أمرياا الو طى وااضمت إىل اجلهو الن تبذل يف املنطقة لتع ي اةامهـا جلمـ
البيااا حالتنسيب الوثيب مـ منةمـة الاـحة للبلـدان األمريايـة ومـ مؤ سـا ون إيليميـة
مثل أمااة التاامل اتيتاا ألمرياا الو طى ومجلرون أمرياـا الو ـطى للتاامـل والتنميـة.
ويدمت اللمنة املساعدة للوكات الوطنية للسالمة على الطرق مثل اللمنة الوطنية للسـالمة
علــى الطــرق يف شــيلق ولألاجلــطة ذا الاــلة الــن تضــطل ،ــا ماــارف متعــد ة األطــراف
ومنةما م اومية وجامعا ،دف حتسني السيا ا واةم البيااا يف املنطقة.
 - 22ويف شبا /فرباير  2015ا تضـافت منةمـة الاـحة للبلـدان األمريايـة يف حو وتـا
اجتماعـــا مـ ـ لثلـــق حليـ ـ  ٬وحنمـــا ٬واجلمهوريـــة الدومينيايـــة ٬والســـل ا ور ٬و واتيمـــات٬
وكو ــتارياا ٬وكولومبيــا ٬واملاســي  ٬واياــارا وا ٬وهنــدورا لتحديــد العنا ــر الرريســية
لاــيا ة طــة عمــل مقتر ــة حجلــأن الســالمة علــى الطــرق ألمرياــا الو ــطى ولتبــا ل أفاــار
طط أولية يف املدن.
 - 23ويف آة/أ ســــطس  2014ا تضــــاف معهــــد ـــو ال ــــاحا التــــاح جلامعــــة
موااش  -وهو مرك متعاون م منةمة الاـحة العامليـة يف ملبـورن أ ـتراليا  -ورة تدريبيـة
إيليمية حجلأن النةم انمنة ل اردة جمموعة من كبار املسؤولني الذين أتـوا مـن يطاعـا متعـد ة
من مجهورية تو الدنقراطية الجلـعبية ٬و ـاموا ٬والاـني ٬وال لـبني ٬وفييـت اـام ٬وكمبو يـا٬
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ومالي يــا ٬ومنشوليــا .ويفحــور تاــميم الرباــامج الت ــاعلق ــول جترحــة فياتوريــا تلـ الوتيــة
األ ترالية الن طبب فيهـا حنمـات ألول مـرة هنـج النةـام انمـن يف جمـال السـالمة علـى الطـرق
و ول الاي ية الن نان ،ا تاييف ااربا املاتسبة والـدرو املسـت ا ة لشـر تن يـذها يف
البلدان النامية.
 - 24ويــدمت اللمنــة اتيتاــا ية واتجتماعيــة ن ــيا واحملــيط اهلــا املســاعدة التقنيــة إىل
البلــدان األعضــا يف تع ي ـ تنســيب يواعــد املــرور علــى الطــرق وتفتــا وإشــارا الطــرق
وتن يذ ات ايية السم على الطرق لعام  1968وات اييـة تفتـا وإشـارا الطـرق لعـام 1968
مـن ـالل لقـا عمــل وطنيـة اةمتـها يف حلــدان منـها ـر تااــا وفييـت اـام وحراــامج
تدريد مدته أرحعة أ احي حجلـأن السـالمة علـى الطـرق وإ ارة ركـة املـرور اةمتـه حالتعـاون
مــ املعهـــد ان ـــيو لجنرشـــا التانولـــوجق يف حـــاااو يف كـــااون الثاين/ينـــاير و شـــبا /
فرباير  2014ل اردة مسؤولني من مجهورية كوريا الجلعبية الدنقراطية.
 - 25ويف كــااون األول /يســمرب  2013يف ايــو هلق حاهلنــد اةمــت اللمنــة اتيتاــا ية
واتجتماعيــة ن ــيا واحملــيط اهلــا واللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا حالتعــاون م ـ وزارة النقــل
الطريــق والطــرق الســريعة يف اهلنــد ومعهــد التثقيــف يف جمــال الســم علــى الطــرق املنتــدى
ــا بة
األورو ان ــيو األول للســالمة علــى الطــرق .ويــد أتــات هــذا املنتــدى للمهــا
املاـــلحة يف آ ـــيا وأوروحـــا فر ـــا لتبـــا ل املعـــارف وااـــربا ومنايجلـــة املنـــاف الرريســـية
والتحديا الاربى الن تواجهها البلدان األعضـا يف اللمنـة يف اتاضـمام إىل ات اييـا األمـم
املتحدة املتعلقة حالسالمة على الطرق ويف تن يذها.
 - 26وطرت املارف األورو لال تثمار ـعيا إىل حتسـني إ ارة السـالمة علـى الطـرق يف
عملياته طة عمل من أجـل السـالمة علـى الطـرق يف منتاـف عـام  2014أعقبـها بـا
توجيهية لعملياته فيما يتعلـب حالسـالمة علـى الطـرق يف عـام  .2015ويطالـب املاـرف أيضـا
حأن تعتمد هييا الطرق أفضل املمار ا يف جمال السالمة علـى الطـرق يف رطـيط وتاـميم
وتجلــشيل الطــرق الــن نوهلــا املاــرف مســتعينة حاملســاعدة التقنيــة املقدمــة للســلطا الوطنيــة
حتمويل من الانا يب اليليمية سب اتيتضا .
 - 2٧و اعد مارف التنميـة للبلـدان األمريايـة حلـدااا عديـدة منـها األرجنـتني وجاماياـا
وكولومبيــا يف تن يــذ ططهــا الوطنيــة للســالمة علــى الطــرق مــن ــالل تع ي ـ املؤ ســا .
وأفضت العملية يف جاماياا إىل حلورة مجلـرون جتـريد لاجلـا مر ـد للسـالمة علـى الطـرق.
وتندرج هذه املبـا رة ضـمن جمهـو أو ـ اطايـا ل مـاج البلـدان الااريبيـة يف مر ـد البلـدان
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األمرياية للسالمة على الطرق الذ يعد مارف التنميـة للبلـدان األمريايـة ومؤ سـة تنميـة
األادي ومنةمة التعاون والتنمية يف امليدان اتيتاا والبن الدويل شركا هامني له.
 - 28ووا ــلت ماــارف التنميــة املجلــاركة يف مبــا رة الســالمة علــى الطــرق الــن يرعاهــا
املارف اليارق املتعد األطراف  )3تنسيب لار اها .ويف أيار/مايو  2014اجلـر مؤ سـة
تنمية األادي املبا التوجيهية ملجلاري السالمة علـى الطـرق للماـرف ضـمن إطـار املبـا رة.
ويف آذار/مــار  2015حتولــت املبــا رة إىل فريــب عامــل رةــق تــاح لل ريــب العامــل املعــين
حالنقل املستدام يف البن .
 - 29و ــدر عــدة وثــارب يف جمــال إ ارة الســالمة علــى الطــرق مثــلا مجلــرون اهلياــل
القااوين لجن ارة الوطنية املعنية حسالمة املرور على الطرق السريعة يف الوتيا املتحـدة ومعهـد
التثقيف يف جمال السم على الطرق ااا حسالمة مرور املركبـا ذا العملـتني الـن تعتمـد
املعــايم الدوليــة آذار/مــار  )2015والاتــاة األحــيمل الــذ أيعــد حتاليــف مــن ال ارة
الوطنية املعنية حسالمة املـرور علـى الطـرق السـريعة حجلـأن ـالمة املركبـا ذا العملـتني يف
جنــوة شــرق آ ــيا واملنجلــور املعنــون ’’كســر اجلمــو ا امــد مــن تاــاليف الاــدما علــى
الطــرق وإطــالق رأ املــال مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق مــن منةــور ات ــتثمار ذ األثــر
اتجتماعق‘‘  )4الذ أعـده مستجلـارون لـدى ال ريـة العاملـة املعنيـة حـاألثر اتجتمـاعق التاحعـة
جملموعة الثمااية حتاليف من مؤ سة السيارة واجملتم التاحعة تحتا السـيارا الـدويل والـذ
يعر المااايا الن تتيحها ات تثمارا ذا األثر اتجتمـاعق لتـوفم جسـر حـني التال ـة
السنوية للادما علـى الطـرق حالنسـبة اـدما الطـوار والاـحة والرعايـة اتجتماعيـة
والتـأمني والنمــو اتيتاــا الــن يفثــل  1إىل  5يف املارــة مــن النــاتج احمللــق المجــايل واملــول
املقدمة من يبيل تع ي المة الطرق وتع ي أمان املركبا وتع ي المة مستعملق الطريب.
 - 30وا تضاف مرك و اموا التاح جلامعة موااش حالتعـاون مـ مركـ البحـو
يف أمــان الســيارا التــاح جلامعــة أ ياليــد علــى مــدى مخســة أيــام ورة تدريبيــة تن يذيــة
للقيــا ا حجلــأن الســالمة علــى الطــرق يف ملبــورن يف تجلــرين الثــاين/اوفمرب  2014ضــور
مسؤولني اوميني كبـار مـن أ ـتراليا واهلنـد وجنـوة أفريقيـا وترينيـدا وتوحـا و .والت مـت
جنوة أفريقيا وا لة التدريب التن يذ أثنا عقد العمل.
__________
 )3ااةر .http://siteresources.worldbank.org/INTTOPGLOROASAF/Resources/WB_GRSF_MDB_web.pdf.

 )4متات على العنوان اللاتروين التايلا .www.fiafoundation.org/connect/publications/breaking-the-deadlock
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حا  -الركي ة 2ا حتسني السالمة والتنقل على الطرق
 - 31تعاــف اماومــا وماــارف التنميــة والجلــركا مــن اــوا الســيارا علــى العمــل
حــدأة م ـ الرباــامج الــدويل لتقيــيم الطــرق  )5 )iRAPيف مجي ـ أحنــا العــامل مــن أجــل حتديــد
أهداف يا ة التانيف حالنموم ل ال حتسينا منهمية على المة البنية التحتية للطـرق.
ويجلــمل ذلـ وضـ أهــداف لزالــة مجيـ الطــرق ذا النممـة الوا ــدة أو النممــتني لــول
عام  2020يف هولندا واترتقا حتانيف الطـرق ذا األمهيـة الوطنيـة يف ايوزيلنـدا إىل أرحـ
جنوم وحلوغ اسبة  90يف املارة من جممون الس ر على طرق من فية ثالثـة جنـوم ومـا فـوق يف
اململاــة املتحــدة لربيطاايــا العةمــى وأيرلنــدا الجلــمالية وييــام ماــرف التنميــة ان ــيو حوضـ
تو يا لاجلا طرق ذا أرح جنوم للمجلاة عن طريب إاجلا املسـتوطنا ااطيـة .ويـد أيـد
البن الـدويل التاـنيف الـذ وُضـ حقيـا ة الـدول ملعـايم تاـميم طـرق مـن فيـة ثـال جنـوم
كحد أ ىن ملجلاري لرا يف وتية كارااتاكا يف اهلند وأاجلأ ندوق الاحة العامليـة ارـتالف
الطرق ذا النموم الثالثـة مـن أجـل الـدعوة إىل إاجلـا الطـرق يف البلـدان الناميـة وفقـا ملعيـار
السالمة األ ىن احملد يف فية ثالثـة جنـوم جلميـ مسـتتدمق الطـرق .ويـد وضـ حراـامج iRAP
ــحي ة ويــار تتعلــب حسيا ــة التاــنيف ســب النمــوم لــدعم وضـ ــاو يا ــة البنيــة
التحتية للطـرق يف مجيـ أحنـا العـامل .وأيجريـت تقييمـا لتاـني ا النمـوم مشلـت أكثـر مـن
 200 000كلم من الطرق يف جمموعة من البلدان علـى مـدى العـامني املاضـيني ـا يف ذلـ
الربازيــل والاــني وماــر واهلنــد وذلــ حــدعم مــن مرفــب الســالمة علــى الطــرق يف العــامل
ومؤ ســة حلــومربغ ااميــة .وعض ـ العديــد مــن الطــرق ألعمــال تجلــييد ترمــق إىل حتســني
تاــني ها .وحالضــافة إىل ذل ـ يقــوم فريــب  ChinaRAPالتــاح ملعهــد ــو الطــرق الســريعة
حتـوفم التوجيـه ملجلـرون ”السـالمة علـى الطـرق ارـا علـى اميـاة‘‘ وهـو مجلـرون يدعمـه
جملــس الدولــة ويرمــق إىل إ ــال حتســينا تتعلــب حالســالمة علــى الطــرق الــن يســافر عليهــا
املال يني من النا كـل يـوم .وأجـر اومـة املاسـي عمليـا إعـا ة تقيـيم ملـا ي يـد علـى
 40 000كلم من الطرق لقيا مدى التحسن الذ حتقب يف تاـني ا النمـوم علـى اطـاق
البلد يف أعقاة ات تثمار الذ ا ـتهدف حتسـني السـالمة .وركـ مجلـاري  SENSoRالـن
يدعمها اتحتا األورو على تقييم الطرق عالية املتاطر يف  14حلدا من حلدان جنـوة شـرق
أوروحا يث يامت حلـدان مـن يبيـل ـلوفاكيا و ـلوفينيا حتن يـذ األهـداف املتعلقـة حتاـنيف
النموم وحتسني الـة الطـرق يف ضـو التو ـيا الاـا رة عـن حراـامج  .iRAPويف الوتيـا
املتحدة األمرياية شرعت وتيتا يوتا وأتحامـا يف إجـرا تقييمـا ملـا ي يـد علـى 200 000
__________
 )5ااةر .www.irap.org/en/
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كلم من الطرق .ووضعت أ تراليا هدفا د ا يتمثل يف تقييم أكثر من  50يف املارة من مجيـ
الطرق الرريسية لول هناية عـام  .201٧ويـد أيجريـت تقييمـا حراـامج  iRAPأيضـا يف كـل
من إ باايا ٬وإادوايسيا ٬وأورو وا  ٬وأوكراايا ٬وحاحوا ينيا اجلديـدة ٬وحـروين ار السـالم٬
ومجهورية كوريا ٬وجنوة أفريقيا ٬وشيلق ٬ويطر ٬وكمبو يا ٬وهولنـدا ٬والياحـان وكـذل
يف ج ر كانان .ووُضـعت حـرامج لبنـا القـدرا و ُااـت املـوار لتع يـ السـالمة والتنقـل
على الطرق.
 - 32ويد ا ذ مارف ات تثمار األورو توجيها اتحتا األورو حجلأن السـالمة علـى
الطرق من الل فر إجرا ا إل امية على املجلاري املتعلقة حجلـباة الطـرق العـاحرة ألوروحـا
ومجي مجلاري الطرق املهمة ارج اتحتا األورو منـذ عـام  .2011وجـرى تعمـيم تطبيـب
الجرا ا الل امية الل عـامق  2014و  2015ـا يف ذلـ تقييمـا أثـر السـالمة علـى
الطرق وعمليا التدييب والت تي وذل وفقا لنون املجلرون واطايه.
 - 33ويـــدعم ماـــرف التنميـــة للبلـــدان األمريايـــة تن يـــذ عناـــر للســـالمة علـــى الطـــرق
فيمــا يتعلــب جلــرون تســري إاجلــا لــر احملــيط اهلــا الــذ ينضــو حتــت مجلــرون أمرياــا
الو طى للتاامل والتنمية حشية حتديد النقا الـن يرت ـ فيهـا ا تمـال ويـون ـوا تاـا م
وذل حا تتدام املنهمية الن وضعها حراامج  iRAPكما يدعم تنةـيم محلـة لتوعيـة اجلمهـور
حتت شعار ’’يافلة السالمة على الطرقا طرق آمنة للممي ‘‘.
 - 34ومت تعمـــــيم التركيــــ علـــــى حتســـــني ـــــالمة الط ـــــل علـــــى الطـــــرق حا ـــــتتدام
اةـــــام حراـــــامج  IRAPلتاـــــنيف املـــــدار ســـــب النمـــــوم حشيـــــة ا ـــــتهداف الطـــــرق
احمليطـــــة حاملـــــدار وتن يـــــذ وييـــــا هـــــدف الســـــالمة فيهـــــا .وحالتعـــــاون مـــ ـ شـــــركا
متعــد ين ــا يف ذلـ شــركا يااســن للمستحضــرا الاــيدتاية جواســون آاــد جواســون
 )Janssen Pharmaceutical Companies Johnson and Johnsonومؤ ســـ ـة احتـــــا الســـــيارا
الــدويل و ــندوق الســالمة علــى الطــرق وشــركة فيــدياس  )FedExومؤ ســة الســالمة
لألط ــــال يف مجيــ ـ أحنــــا العــــامل  )Safe Kids Worldwideومؤ ســــة تاكــــاتين يســــامق
 )Takalani Sesameومؤ ســـــــة ووريل حار ـــــــزن وإي ياـــــــو ) WorleyParsons and Iveco
مت إجنــاز مجلــاري جتريبيــة وحتــديث الطــرق يف ماســياو ــين وكيــب تــاون جبنــوة أفريقيــا
وذل حجلراكة م وكات الطرق احمللية.
 - 35ويف آذار/مــار  2015أعلــن مركـ حراــامج اتحتــا الــدويل للطــرق يف جنيــف عــن
مبا رة جديدة تتعلب حالسالمة عل الطرق .واةم اتحتا اجتماعا ضم وزرا مـن أفريقيـا حتـت
رعاية اتحتا األفريقق والبن الدويل واللمنة اتيتاا ية ألفريقيـا ،ـدف التجلـمي علـى ارـاذ
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إجـرا ا ـد ة وي احلـة للقيـا وحـد منايجلـة حجلـأن مجـ البيااـا  .وأاجلـر فـرن ألفريقيـا يف
اتحتا الدويل للطرق .و ـالل املـؤيفر األفريقـق الثالـث للسـالمة علـى الطـرق الـذ عقـد يف
أ يس أحاحـا يف يفوز/يوليـه  2015يـام مجلـاركون مـن حلـدان أفريقيـة ااطقـة حاللشـة الاالي يـة
وأ رى ااطقة حاللشة ال را سية حا تعرا منتاـف املـدة اطـة العمـل األفريقيـة للسـالمة علـى
الطرق م النةر يف التقدم احملرز يف تن يذ مجي ركـار العقـد .ويـد تولـت اللمنـة اتيتاـا ية
ألفريقيا تنةيم املؤيفر حالتعاون م م وضـية اتحتـا األفريقـق واتحتـا الـدويل للطـرق وحراـامج
يا ــا النقــل يف حلــدان أفريقيــا ومرفــب الســالمة علــى الطــرق يف العــامل وماــرف التنميــة
األفريقــق يــث رك ـ املــؤيفر علــى البيااــا وحنــا القــدرا املؤ ســية ومســارل التمويــل
والبنية التحتية انمنة و جهو الدعوة.
 - 36ويف ايسان/أحريل  2015ويّعت وزارة النقل يف الوتيا املتحدة مذكرة تعـاون مـ
وزيــر النقــل الطريــق والطــرق الســريعة والنقــل البحــر يف اهلنــد كمــا ويعــت يف يــران/
يوايه  2015مذكرة تعاون م وزير النقل يف جنـوة أفريقيـا لتقـدض املسـاعدة التقنيـة وتبـا ل
أفضل املمار ا فيما يتعلب حجلؤون النقل ا يف ذلـ السـالمة علـى الطـرق ورطـيط النقـل
امضـــر  .ويف يران/يوايـــه  2015ا تضـــافت الـــوزارة املـــذكورة لقـــة عمـــل اُةمـــت
حالتعاون م وزارة النقل يف جنوة أفريقيا حجلـأن أفضـل املمار ـا يف جمـال التتطـيط للنقـل
امضر .
 - 3٧وما فتـر يت ايـد عـد البلـدان الـن تن ـذ عمليـا تـدييب السـالمة الطرييـة يف مجلـاري
الطرق اجلديدة وتضطل حعمليـا ت تـي للتحقـب مـن السـالمة علـى الطـرق القارمـة وذلـ
وفقا للمبـا التوجيهيـة الـن أعـدها الراحطـة العامليـة للطـرق والـن تأ ـذ يف امسـبان العوامـل
البجلــرية ل هــم وتقيــيم األ طــار الــن هــد الســالمة علــى الطــرق .وتجلــال املبــا التوجيهيــة
لعمليا التدييب والت تي املتعلقة حالسالمة على الطرق األ ـس الـن يسـتند إليهـا تن يـذ إ ارة
الســـالمة علـــى الطـــرق يف مجلـــرون للبنـ ـ الـــدويل يف كازا ســـتان  )2014-2013ويف
مجلرون املارف األورو لال تثمار حجلأن لر للنقل حني أوروحا والقويـاز وآ ـيا يف كـل مـن
أذرحيمــان وأرمينيـــا وأوزحاســتان وأوكراايـــا وتركمااســـتان ومجهوريــة مولـــدوفا وجورجيـــا
وطاجياستان ويم ي تان وكازا ستان .)2015-2014

جيم  -الركي ة 3ا حتسني أمان املركبا
 - 38وا ل املنتدى العـاملق لتنسـيب األاةمـة املتعلقـة حاملركبـا حتديـد شـرو يارمـة علـى
األ ا لنةم املركبا الذكية و جمهـا يف لـوارح األمـم املتحـدة املرفقـة حات ـاق عـام  1958ويف
الالرحـة ال نيـة العامليـة الـن أيعـد يف إطـار ات ـاق عـام  .1998وتتعلـب اللـوارح اجلديـدة الـن
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وضعتها األمم املتحـدة حـاأل ا املـرتبط حالسـالمة للمركبـا الـن تعمـل حاهليـدروجني يف الـة
ويــون تاــا م وأ اــام تتعلــب حــاأل ا يف الــة التاــا م اجلــااد واةــم ال رامــل يف املركبــا
الثقيلة.
 - 39وفيما يتعلب حنةم النقل الذكيـة اةمـت اللمنـة اتيتاـا ية ألوروحـا واتحتـا الـدويل
لالتاـات اـدوتني عـن موضــون ” ـيارة الـرحط الجلــباق اما ـو يف املسـتقبل“ يف عــامق
 2014و  .2015ويف تجلـــرين الثـــاين/اوفمرب  2014اةمـــت اللمنـــة اتيتاـــا ية ألوروحـــا
والداررة العامة اتحتا ية للتنقل والنقل يف حلمياا لقـة عمـل يف أعقـاة ريطـة الطريـب الـن
وضــعتها اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا مــن أجــل النــهو حــنةم النقــل الذكيــة والــن تتضــمن
الجــرا ا الــن ينبشــق اراذهــا علــى الاــعيد العــاملق حجلــأن موا مــة السيا ــا لضــمان أمــن
البيااا .
 - 40ويف تجلــرين األول/أكتــوحر ا تضــاف الرباــامج الاــيين اجلديــد لتقيــيم الســيارا
ساعدة من مؤ سة حلومربغ اامية ومؤ سة اتحتا الـدويل للسـيارا اتجتمـان السـنو
للرباامج العاملق اجلديد لتقييم السـيارا لعـام  2014يف تيـاجنينغ حالاـني وهـو منـرب للتعـاون
فيمــا حــني حــرامج التقيــيم يف مجيـ أحنــا العــامل .وتضــمن اتجتمــان تقــدض تقــارير مر ليــة مــن
حرامج التقييم اجلديدة يف أمرياا الالتينية ومنطقة راحطة أمم جنوة شرق آ ـيا ويـد شـهد
املنطقتان زيا ة ملحورة يف عد تاـني ا ”اامـس جنـوم“ يف اتـارج ا تبـار التاـا م وهـو
ما يؤكد فعالية هذه الربامج يف تع ي أمان املركبا  .ويد أعلن الرباامج العاملق اجلديـد لتقيـيم
السيارا أيضا حد تن يذ مجلرون تع ي أمان املركبا يف اهلنـد الـذ ا تـرب حعـمل النمـاذج
األكثــر مبيعــا يف الســوق اهلنديــة لــا ــاهم يف ـ اماومــة علــى اتلت ـ ام ح ــال معــايم
التاا م األمـامق واجلـااد يف تجلـرين األول /أكتـوحر  201٧وشـم أيضـا حعـمل الجلـركا
الاــربى لاــناعة الســيارا علــى إ ــال حتســينا تتعلــب حالســالمة مــن ــالل حتســني متااــة
هياــل الســيارا وت ويــدها حاألكيــا اهلواريــة املنا ــبة .ويــام الرباــامج حنجلــر تقريــر حعنــوان
)6
’’دمقرطة أمان السيارات  -خريطة طريق من أجل ع زيلز أملان السليارات ل لا “2020
يجلد على أن هنـا املاليـني مـن السـيارا اجلديـدة الـن ميـر حيعهـا اليـا ون أن تسـتويف
معايم األمم املتحدة الدايا للسـالمة وحالتـايل ت تقـر إىل تقنيـا تسـاعد علـى إاقـاذ اميـاة مـن
يبيل األكيا اهلوارية ومناطب التحطم امامية والتثبيت اللاتروين للسـيارة .وتتضـمن ريطـة
الطريــب  10تو ــيا تجلــم يف مجلــة أمــور أ ــرى اماومــا وشــركا التاــني علــى
تطبيب معايم لوارح األمم املتحدة ت تبار التاا م وتوفر امواف للمسـتهلاني لجلـرا ـيارا

__________
 )6متا ة على املوي التايلا.www.globalncap.org/resources/
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أكثر أمااا كق يتحقب لول عام  2020امتثال مجي السيارا اجلديدة للوارح األمم املتحـدة
حجلـأن القـدرة علـى حتمــل الاـدما األماميـة واجلاابيـة ومحايــة املجلـاة والتثبيـت اللاتــروين
للســيارة .وأ ــدر الرباــامج أيضــا منجلــورا عنوااــه ليــل لســالمة األ ــطول و يا ــة لجلــرا
يارا أكثر أمااا لل ترة  2015-2014يقدم املجلـورة ويجلـم مـدير أ ـاطيل املركبـا
يف القطاعني العام وااا على شرا ياذج من فية اامس جنوم حا ـتتدام اتـارج ماـن ة مـن
يثما كان ذل لانا.
حرامج جديدة معترف ،ا لتقييم السيارا
 - 41ويقوم ماـرف التنميـة للبلـدان األمريايـة حرعايـة حراـامج جديـد لتقيـيم السـيارا يف
أمرياـا الالتينيــة وهـو أول حراــامج لتقيـيم أمــان املركبـا يف أمرياــا الالتينيـة ومنطقــة البحــر
الااريد حا تتدام ا تبارا التاـا م وذلـ حالتعـاون مـ شـركا مـن يبيـل اتحتـا الـدويل
للســيارا ومؤ ســة وا الــو رو رميي ـ  .)Gonzalo Rodriguez Foundationويــد مت يف إطــار
هــذا الرباــامج ا تبــار وتاــنيف أكثــر مــن  50مركبــة مــن  18شــركة للســيارا يف حلــدان
املنطقة.

ال – الركي ة 4ا تع ي

المة مستعملق الطرق

 - 42يف إطار حراامج السالمة على الطـرق يف العـامل الـذ ترعـاه مؤ سـة حلـومربغ ااميـة
 )2014-2010يامت منةمة الاحة العاملية حتنةيم أاجلطة لبنا القدرا من ـالل عقـد
لقــا عمــل تتنــاول حتســني التجلــريعا املتعلقــة حالســالمة علــى الطــرق يف عــامق 2013
و  2014يف جنيــف ضــور لــثلني عــن اماومــا واجملتمــ املــدين مــن البلــدان التســعة
املجلمولة حاملجلرون اتحتا الرو ق والربازيـل وتركيـا والاـني وفييـت اـام وكمبو يـا وكينيـا
واملاســي واهلنــد) .وعُقــد لقــا عمــل تاميليــة يف عــام  2014يف حرازيليــا وكوريتيبــا
يالربازيــل ويف حــيمني ويف حلــدتني يف كينيــا .ويف ضــو ااــربا والــدرو املســت ا ة مــن
لقا العمل تل اجلـر منةمـة الاـحة العامليـة يف كـااون األول /يسـمرب  2014الـدليل
املعنونا ع زيز عشري ات السالمة على الطرق :جمموعة أدوات حللقات ال مل اع ييلة ضوعلو
عشري ات السالمة على الطرق ، )٧دف مسـاعدة املمار ـني واأل اـاريني القـااوايني يف جمـال
السالمة على الطرق على تنةيم لقا عمل فنيـة تتنـاول التجلـريعا املتعلقـة حالسـالمة علـى
ـدر وثيقـة مـوج ة عـن املوضـون ا سـه تتوجـه إىل ـااعق
الطرق .وحالضافة إىل ذلـ
القرار على املستوى اماومق حجلأن ضرورة تع ي تجلريعا السالمة على الطرق.
__________
 )٧متات على املوي التايلا .www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/
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 - 43ويــام ماــرف التنميــة للبلــدان األمريايــة واتحتــا الــدويل للســيارا وشــباة
حـدعم مجلـرون ’’الضــو األ ـ ر‘‘  )Luz Amarillaيف عــامق  2014و  2015وهـو عبــارة
عن مساحقة لاتـاج شـريط فيـديو موجهـة للجلـباة وضـحايا ـوا املـرور لاـوغ ر ـارل
تتعلب حالسـالمة علـى الطـرق وتعـ ز الـوعق والتشـيما السـلوكية .ويسـتند هـذا املجلـرون إىل
مجلــرون الضــو األ ـ ر الــذ وضــعه وال ـدر مراهــب ييتــل يف ــا مركبــة يف الوتيــا
يــام املاــرف حتمويــل مجلــرون جتــريد حعنــوان ”طــرق آمنــة“
املتحــدة .وحالضــافة إىل ذل ـ
 )Calles segurasيف ثالثـــة مـــن املـــدار احتداريـــة و ور امضـــااة يف كو ـــتارياا يف ال تـــرة
 2015-2014جلاركة جملس السالمة علـى الطـرق ومنةمـة  Sesame Workshopيتضـمن
توجيه ر ارل أ ا ية حجلأن المة املرور على الطرق تستهدف األط ال وانحا واملدر ني.
MTV

 - 44وحنــا علــى جترحــة حراــامج ارتــدا ااــوذا يف فييــت اــام توا ــل املبــا رة العامليــة
للتحاني حارتدا ااوذا الن أطلقتها مؤ سة الوياية من ال احا يف آ يا وشـركاهها يف
آ ـــيا وأفريقيــــا وأمرياــــا الالتينيـــة التجلــــمي علــــى إجـــرا تشـــيما يف السيا ــــة العامــــة
ويــرارا ات ــتثمار مــن أجــل حتســني كي يــة ا ــتتدام ــارقق الــدراجا الناريــة للتــوذا
ومداومتــهم علــى ذلـ  .ومــن األمثلــة علــى ذلـ محلــة ”ام ــا علــى ــالمة الــرأ حارتــدا
ااـــــــوذة“  )Head safe. Helmet onيف كمبو يـــــــا يف ال تـــــــرة  2015-2014حرعايـــــــة
وكالـــــة التنميـــــة الدوليـــــة التاحعـــــة للوتيـــــا املتحـــــدة و ســـــاعدة تقنيـــــة مـــــن مراكـــ ـ
الوتيــا املتحــدة ملرايبــة األمــرا والويايــة منــها و ”املجلــرون الرامــق إىل حتقيــب اســبة  ٧يف
املارة“  )7 per cent projectيف تايلند الذ شُرن يف تن يذه يف تجلـرين الثـاين/اوفمرب 2014
وهو عبارة عن مبا رة مدها ثـال ـنوا يجلـتر يف تن يـذها كـل مـن مؤ سـة الويايـة مـن
ال احا يف آ يا ومنةمة إاقاذ الط ولة وهق ترك على الربامج املدر ية وو ارل التوا ـل
الراميـــة إىل تشـــيم الســـلو والا ـــاذ ،ـــدف زيـــا ة ا ـــتتدام ااـــوذا والتوعيـــة ســـألة
ارتدا ااـوذا لـدى األط ـال واملر لـة الثالثـة مـن محلـة ” ياتـ ثروتـ  -ارتـد ـوذة“
! )Your life is your wealth–wear a helmetالتاحعـــة ملبـــا رة التحاـــني حارتـــدا ااــــوذا يف
أو ندا والـن حتةـى حـدعم مـايل مـن مؤ سـة  - CrossRoadsوزارة التنميـة الدوليـة حاململاـة
املتحــدة واتحتــا األورو وهــق املر لــة الــن أيطلقــت يف شــبا /فرباير  2015ومجلــرون
جتــريد للســالمة علــى الطــرق مــن أجــل امــد مــن عــد ــوا الطــرق ومعــدل الوفيــا
وال احا يف أو ا اجملتمعا احمللية املقيمة يف املنطقـة احمليطـة ويـ لتجلـييد منجلـأة لتاريـر
الــن ط ولاــناعة البتروكيماويــا يف فييــت اــام حــدأ العمــل حــه يف عــام  2014واتلت امــا
اجلارية ملة ’’ وذ لألط ال“ الن يطعتها شركة جواسون آاـد جواسـون ومؤ سـة UPS
وجها اعمة أ رى من حني الجلركا .
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 - 45ويف إطــار مــذكرة للتعــاون ويعهــا يف عــام  2012كــل مــن ال ارة الوطنيــة املعنيــة
حسالمة املرور على الطرق الرريسية يف الوتيا املتحـدة ومعهـد التثقيـف يف جمـال السـم علـى
الطرق يامت ال ارة املعنية حسالمة املرور حتوفم املسـاعدة التقنيـة يف آذار/مـار  2015مـن
أجل تطوير وافتتات أول سترب يف اهلند ملنح ر ـف ا ـتتدام أجهـ ة ا تبـار اسـبة املجلـروحا
الاحولية يف ازا التن س.
 - 46ويف يران/يوايه  2014يامت مؤ سـة وا الـو رو ريشـيس ومؤ سـة
للتأمني حنجلر تقرير ثق عن اةم األمان لألط ال يف أمرياا الالتينية ومنطقـة البحـر الاـاريد
يتضــمن حتلــيال جلــدوى ت عيــل ا ــتتدامها حاعتبارهــا إل اميــة  )8ويتنــاول جــدوى ات ــتتدام
الل امق لنةم األمان لألط ال يف األرجنتني ٬وأورو وا  ٬وحارا وا  ٬وحمو ٬وشيلق.

MAPFRE

ها  -الركي ة 5ا التداحم املتتذة يف أعقاة اموا
 - 4٧ا تضــافت منةمــة الاــحة العامليــة اتجتمــان الــذ يعقــده التحــالف العــاملق لرعايــة
اجلر ى التاح ملنةمة الاحة العاملية  )9مـرة كـل ـنتني جلـاركة لـثلني مـن  16ولـة عضـوا
و  11منةمة ولية ملنايجلة ات تراتيمية العامة للتحالف وتنسيب وتو يد اجلهـو الـن تبـذهلا
منةمــة الاــحة العامليــة يف مج ـ البيااــا املتعلقــة حالاــدما ووض ـ املقــاييس واملؤشــرا .
والتحالف هو عبـارة عـن شـباة تعاوا يـة وليـة تضـم منةمـا اوميـة ومنةمـا اوميـة
وليــة ومنةمــا ــم اوميــة ــا يف ذل ـ اجلمعيــا املهنيــة وتعمــل علــى حتســني رعايــة
املااحني يف ال ترة الساحقة لـد ول املستجلـ ى ويف املستجلـ يا ويف فتـرة إعـا ة التأهيـل .ويـد
أجــرى التحــالف ا تعراضــا أل اة تقيــيم اةــم معاجلــة الاــدما الــن وضــعتها منةمــة الاــحة
العاملية وجملموعة البيااا الدايا ااا ة حال احا وهو ات تعرا الذ من املقـرر ـدروه
يف ويت ت ب من عام .2015
 - 48ويف آذار/مــار  2015يــام احتــا الراحطــا األيبميــة األمريايــة لضــحايا ــوا
الطــرق ومؤ ســة  MAPFREحنجلــر تقريــر ثــق عــن الت ـداحم املتتــذة يف أعقــاة امــوا يف
البلدان األيبمية األمرياية  )10حيد إطارا للتداحم املتتذة يف أعقـاة امـوا ويبحـث الـة
ضحايا وا الطرق يف  13حلدا من حلدان أمرياا الالتينية وإ باايا والربتشال.
__________
 )8نان اتطالن عليه يف املوي ا ohttp://bit.ly/1paoT8k

 )9ااةر املوي ا .www.who.int/violence_injury_prevention/services/gaci/en/
 )10ناــــــــــــن اتطــــــــــــالن عليــــــــــــه يف املويــــــــــ ـ ا www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/seguridad-
.vial/investigacion/respuesta-siniestros-transito-iberoamerica.jsp
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 - 49واتس اطاق التحالف العاملق للمنةما م اماوميـة املعنيـة حالسـالمة علـى الطـرق
ليجلمل أكثر من  140عضوا مـن  90حلـدا .ويف مـراك حـاملشرة يف آذار/مـار 2015
عقــد التحــالف اجتماعــه العــاملق الراحـ إىل جااــب ورا تدريبيــة لتنميــة القــدرا يف جمــال
حتليــل البيااــا ومج ـ األمــوال .وجــر منايجلــة أيضــا حجلــأن رعايــة املجلــروحا الاحوليــة
تضمنت عر أ لة على مم األضرار املتالة حاملجلروحا الاحولية .وأاجلأ التحـالف فريقـا
عامال حقيا ة الناجني من وا الطرق ويـد أعـد اتحتـا األورو لضـحايا ـوا السـم
هلذا ال ريب مذكرة م اهيمية حجلأن العدالة والتداحم املتتذة يف أعقاة اموا .)11

امسا  -أاجلطة الدعوة
 - 50عُقــد عــدة اجتماعــا أل ــديا العقــد وهــق جمموعــة ــم رةيــة تتــألف مــن
اماومــا والوكــات الدوليــة الــن تضــطل حــدور ا ــم يف تجلــايل جــدول أعمــال عقــد
العمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق وذلــ منــذ ــدور التقريــر الســاحب .ومــن هــذه
اتجتماعــــا اجتماعــــا عقــــد يف الربازيــــل والســــويد و ويســــرا .ويف  14تجلــــرين
الثاين/اوفمرب  2014ا تضافت اومة الربازيـل ومنةمـة الاـحة العامليـة اجتماعـا أل ـديا
العقــد حجلــأن األعمــال التحضــمية للمــؤيفر العــاملق الثــاين الرفيـ املســتوى حجلــأن الســالمة علــى
الطرق املقرر عقـده يف تجلـرين الثـاين/اوفمرب  .2015وضـم هـذا اتجتمـان لـثلني مـن تسـ
ول أعضا و ت وكات ولية .وارذ املجلاركون يرارا تتعلـب وضـون املـؤيفر والنتـارج
املرجوة وحعمليـة وضـ الرباـامج وتوجيـه الـدعوة مـن مجلـة أمـور أ ـرى .وعُقـد اجتماعـان
إضافيان من أجل موا لة تقدض إ هاما وتوجيها للمؤيفر.
 - 51ويف أيار/مــايو  2014اجتم ـ حنــو  100مــن مقــرر السيا ــا واملــاحنني ولثلــق
القطان ااا يف إطار املنتدى السنو للسيا ا واملاحنني الذ اةمه عقد العمل مـن أجـل
زيا ة الوعق حجلأن العقد و جلد اهتمام املجلاركني حشر عمه حطـرق ـد ة .وتـوىل افتتـات
املنتــدى لثــل ملاتــب ررــيس وزرا أ ــتراليا .ووجه ـت املمثلــة ميجلــيل يــوه اــدا ا ل راج
الســالمة علــى الطــرق يف طــة التنميــة ملــا حعــد عــام  2015وللمجلــاركة ال عليــة يف ا تقاــا
األمــم املتحــدة العــاملق لعــام  2015الــذ حيمــل عنــوان ’’عــاملق‘‘  .)My Worldويــد جــا
املنتدى يف ياق أ ـبون عـاملق للعمـل مـن أجـل تجلـمي املجلـاركة يف ا تقاـا عـام 2015
__________
 )11ناــــن اتطــــالن عليهــــا يف املويــــ ا http://fevr.org/wp-content/uploads/2015/08/Final-FEVR-post-crash-
.response-concept-note-1.pdf
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حعنــوان ’’عــاملق‘‘
انن .)13

)12

وهــو ات تقاــا الــذ أ ىل فيــه مليواــان مــن البجلــر حأ ــواهم ـ

 - 52ويف أيار/مــايو  2015يامــت اومتــا الربازيــل واتحتــا الرو ــق حا تضــافة اجلــا
مواز الل الدورة الثامنة والستني جلمعية الاحة العاملية حتت عنـوان ”ام ـا علـى اميـاةا
التقدم احملرز يف عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق لل تـرة  2020-2011واملـؤيفر
العــاملق الرفيـ املســتوى الثــاين املعــين حالســالمة علــى الطــرق“ .ويــد افرتــتح هــذا النجلــا وزيــر
الاــحة يف الربازيــل يــث شــم مجي ـ وزرا الاــحة علــى ضــور املــؤيفر العــاملق الرفي ـ
املستوى املعين حالسالمة على الطرق املقرر عقده يف حرازيليا يف تجلرين الثـاين/اوفمرب .2015
وأ ىل حبيان كل من اارب وزير الجلؤون الدا لية حاتحتا الرو ـق ووزيـر الاـحة يف تايلنـد
واارب وزير الاحة يف جنوة أفريقيا واارب األمني املساعد لداررة الاحة العامة حالوتيـا
املتحدة واملبعو ااا لألمني العام املعين حسالمة الطـرق ومـدير احتـا الراحطـا األيبميـة
األمرياية لضحايا وا الطرق.
 - 53وأ در اللمنة اتيتاا ية ألوروحا كتاحني إلاتروايني .أوهلما يتعلب حالندوة الدوليـة
الن عقد يف آذار/مار  2013حجلأن اموا ذا الالة حالاحول الن يـذهب ضـحيتها
مســتتدمو الطــرق املعرضــون للتطــر .حينمــا اشــتمل الاتــاة الثــاين علــى عــرو ومقــاحال
وأفالم يامة مستمدة من لقة العمـل اليليميـة حجلـأن السـالمة علـى الطـرق الـن عقـد يف
أ يـس أحاحـا يف تجلـرين الثـاين/اوفمرب  2014يف شـراكة مـ اللمنـة اتيتاـا ية ألفريقيـا .ويف
الي وم الـدويل للتوعيـة حاي يـة املـرور انمـن يف معـاحر السـاة لعـام  3 2014يران/يوايـه)
أ ــدر اللمنــة اتيتاــا ية ألوروحــا فيلمــا حتــت عنــوان ”إاقــاذ األروات يف معــاحر الســا
امديديـــة“ أياـــتج حالجلـــراكة مـ ـ اتحتـــا الـــدويل للســـا امديديـــة واملاتـــب اتحتـــا
السويسر للنقل .وعُقـ د اجتمـان مارـدة مسـتديرة ـا ملـدة يـوم وا ـد حجلـأن ا تاجلـاف
بل ات ت ا ة من الااو القااوايـة حجلـأن السـالمة علـى الطـرق ملعاجلـة السيا ـا املتعلقـة
حالسالمة يف البلـدان املنت ضـة الـد ل والبلـدان املتو ـطة الـد ل فيمـا عـف املركبـا انليـة
ذا العملــتني يف آذار/مــار  2015ويــد اُةــم حالجلــراكة م ـ اومــا إيطاليــا وفراســا
والوتيا املتحدة.

__________
 )12ااةر املوي ا .http://www.fiafoundation.org/blog/2014/May/decade-of-action-forum

 )13ااةر املوي ا .http://vote.myworld2015.org/
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 - 54و نا ـبة األ ــبون العـاملق للســالمة علـى الطــرق الـذ اةمتــه األمـم املتحــدة يامــت
اليوايسيف ومؤ سة احتا السيارا الدويل حنجلر تقرير مجلتر حتت عنوان ”التعلم يف أمـانا
جعل الطريب إىل املدر ة آمنة ب من قوق الط ل“  )14يدعو إىل اتبان هنج شامل ”يقـوم
علــى اةــام آمــن“ إزا حتســني الســالمة علــى الطــرق ياــون مرتبطــا جبــدول أعمــال قــوق
الط ل وحأهداف التنمية املستدامة .وتضمن التقرير عـوة إىل جعـل ااـربة املاتسـبة يف جعـل
الطرق املؤ ية إىل املدار آمنة يف البلدان املرت عة الد ل تعم فاردها لتجلمل البلدان املنت ضـة
الــد ل والبلــدان املتو ــطة الــد ل .ويــا املــدير التن يــذ لليوايســيف محلــة اــدا ا ترــاذ
إجــــرا ا يف هــــذا الاــــد وذلـــ نا ــــبة إطــــالق وةــــة محلــــة إاقــــاذ يــــاة األط ــــال
 )#SaveKidsLivesيف مدينـــة ايويـــور ــــالل األ ـــبون العـــاملق للســــالمة علـــى الطــــرق
لعام .2015
 - 55ورلت الجلراكة العاملية للسالمة على الطرق تعمل على تع ي تن يـذ وإا ـاذ يا ـا
يوية تتعلب حالسالمة على الطـرق و عـم أاجلـطة ـد ة اهلـدف حالتعـاون مـ ال يـا املعرضـة
للتطــر مــن الســاان وحنــا القــدرا يف جمــال الســالمة علــى الطــرق يف البلــدان .وع ـ ز
الجلراكة يدرا حنو  30 000من أفرا شرطة الطرق يف مجي أحنا العـامل مـن ـالل طار ـة
ــا يف ذل ـ تع ي ـ وثــارب و طــط السيا ــا الرريســية وتقــدض حــرامج
مــن ات ــتراتيميا
تدريب املدرحني وتوجيه وإرشا كبـار مسـؤويل الجلـرطة واملسـؤولني عـن عمليـا الجلـرطة
يف رــل إيامــة شــراكة م ـ منةمــا رفيعــة املســتوى وإجــرا زيــارا متبا لــة .وحتمويــل مــن
مؤ ســة حلــومربغ ااميــة توا ــل الجلــراكة إ ارة مــنح الســالمة علــى الطــرق املقدمــة إىل
منةمــا اجملتم ـ املــدين لتماينــها مــن التــأثم علــى ــااعق القــرار مــن أجــل إيــال األولويــة
لسيا ا السـالمة علـى الطـرق الـن تسـاهم يف امـد مـن الوفيـا وال ـاحا ااطـمة علـى
الطــرق وتن يــذ تل ـ السيا ــا  .و ــالل ال تــرة املجلــمولة حــالتقرير يــدِّمت  40منحــة إىل
منةما اجملتم املدين .)15
 - 56ويــدعو ارــتالف الثالثــة النمــوم  )Star Coalition-3الــذ أاجلــأه ــندوق الاــحة
العاملية إىل حنا الطرق الن مت حتديثها ديثا يف البلدان النامية وفقـا ملعيـار السـالمة األ ىن ذ
الثالثــة جنــوم علـــى النحــو املعـــرف يف الرباــامج الــدويل لتقيـــيم الطــرق) فيمـــا عــف مجيــ
مستتدمق الطرق.
__________
 )14نان اتطالن عليه يف املوي ا

.www.unicef.org/education/files/Safe_to_Learn_report.pdf
 )15ااةر املوي ا .www.grsproadsafety.org/grants-programme
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 - 5٧وحتمويل من مؤ سة حلومربغ اامية عمت منةمة الاحة العاملية البلدان من أجـل
زيــا ة عــد التقــارير املقدمــة عــن مســارل الســالمة علــى الطــرق علــى الاــعيد العــاملق وحتســني
اوعية تل التقارير .فعلـى ـبيل املثـال أطلقـت منةمـة الاـحة العامليـة يف أيار/مـايو 2014
حرااجما لل مالة حجلـأن السـالمة علـى الطـرق مدتـه اايـة أشـهر ل ارـدة الاـح يني يف كمبو يـا.
وا ت ا مـن الرباـامج مرا ـلون يف جمـال الاـحافة املاتوحـة والتل يـون والذاعـة ويف و ـارط
العالم على الاترات ،دف زيا ة وحتسني اوعية الحالغ عـن مسـارل السـالمة علـى الطـرق
يف كمبو يــا .وحالضــافة إىل ذلــ اجلــر منةمــة الاــحة العامليــة يف عــام  2015تقريــرا
إعالميا موج ا عن السالمة على الطرق  )16لدعم الاح يني يف إعدا مقاتهم حجلأن السـالمة
علــى الطــرق .ويتضــمن املــوج جتميعــا ملعلومــا عــن مواضــي ستل ــة حجلــأن الســالمة علــى
الطرق وذل ،دف جعل املعلوما أيسر منات لو ارط العالم يف مجي أحنا العامل.
 - 58وتــوىل عقــد املنتــدى الــدويل األول حجلــأن الســالمة علــى الطــرق  )1٧مؤ ســة وا الــو
رو ريشيس يف أورو ـوا يف أيار/مـايو  2014حـدعم مـن مؤ سـة احتـا السـيارا الـدويل
ومؤ سة  MAPFREوذل من أجـل تع يـ ـالمة األط ـال علـى الطـرق واجلـر املمار ـا
انمنة يف أورو وا وحلدان أ ـرى يف أمرياـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الاـاريد .وأ ـ ر هـذا
املنتدى الذ ضم أكثر من  200مجلار عن إعـالن مواتي يـديو  )18الـذ طيلـب فيـه ارـاذ
إجرا ا فورية لضمان المة األط ال على الطرق.
 - 59ويف كااون األول /يسـمرب  2014عقـد الجلـباة العامليـة للمنةمـا املعنيـة حأمـان
األط ــال مــؤيفر القمــة العــاملق املعــين حالســالمة علــى الطــرق حتــت عنــوان ام ــا علــى ــالمة
األط ال حام ا على ـالمة الطـرق يف واشـنطن العا ـمة .وركـ أكثـر مـن  240مجلـاركا
مــن  30ولــة علــى املتــاطر الــن يواجههــا األط ــال علــى الطــرق وعلــى ااطــوا العمليــة
الالزمة.
 - 60وعقد شركة جواسون آاد جواسون عدة مؤيفرا إيليميـة حجلـأن ـالمة أ ـطول
النقل تُوِّجت حتنةيم أ بون األمم املتحدة العاملق الثالث للسالمة على الطـرق ،ـدف التوعيـة
حعقد العمل من أجل السالمة على الطرق ومستتدمق الطرق املعرضني للتطر والعمـل علـى

__________
 )16نان اتطالن عليه يف املوي ا

.www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/media_brief/en/
 )1٧اةر املوي ا .http://www.gonzalorodriguez.org/index.php/es/seguridad-vial-es/fisevi
 )18نان اتطالن عليه يف املوي ا

.www.foroisevi.org/media/noticias/FISEVI_2014_DECLARACION_DE_MONTEVIDEO.pdf
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اماول على شها ة املنةمة الدولية لتو يد املقـاييس  39001فيمـا عـف اةـم إ ارة ركـة
املرور على الطرق.
 - 61ويف عام  2014أتا ت شباة أرحاة العمل مـن أجـل ـالمة املـرور وهـق منةمـة
م اومية تعىن حالسـالمة علـى الطـرق علـى الاـعيد العـاملق ليلـها الجلـامل للسـالمة علـى
الطرق حـ  21لشة وحدون مقاحل .ويعتمد هذا الدليل على املعلوما الن مجعهـا املجلـاركون يف
ا ــتطالن معــايم الســالمة علــى الطــرق حتــت شــعار ” “Strength in Numbersالــذ أجرتــه
الجلباة على أن هؤت املجلاركني نثلون أكثر من  100شركة لـديها أ ـطول اقـل يف 180
حلـدا .و ــدر الــدليل ،ــدف مسـاعدة أرحــاة العمــل يف القطــاعني ااـا والعــام مهمــا كــان
مم أ طول النقل لديهم يف النهو حالسالمة على الطرق يف العامل.
 - 62ويف آذار/مــار  2014أ ــدر املرفــب العــاملق للســالمة علــى الطــرق حالتعــاون م ـ
معهد القيا ـا الاـحية والتقيـيم الاـحق تقريـر ”النقـل مـن أجـل الاـحةا العـب العـاملق
للمر اتيمة النقل انيل حالطرق الربية“  )19يف معهـد التنميـة ااارجيـة يف لنـدن .وحنـا علـى
الدرا ا الساحقة للعب العاملق للمر يتضمن التقرير ييا ا كميـا لثثـار الاـحية النامجـة
عن ال احا حسبب وا املرور على الطرق على مدى العقدين املاضـيني وتلـو اهلـوا
الناشـــر عـــن املركبـــا  .وتوضـــح النتـــارج أن ال ـــاحا إىل جااـــب التلـــو النـــاجم عـــن
املركبا تسهم يف  6أ باة من أ ل أ باة الوفيا العجلـرة األوىل علـى الاـعيد العـاملق.
وتتماوز ااسارر يف األروات اتيمة النقل الرب إذا ما أضي ت إليهـا ااسـارر الاـحية اتيمـة
التلو الناجم عن املركبا ما علّ ه فمو اقف املناعة البجلرية/اليدز أو السـل أو املالريـا
أو السار من وفيا .
 - 63ويوا ل اتحتا الـدويل للسـيارا مـن ـالل حرااجمـه للمـنح ااـا حالسـالمة علـى
الطرق عم أاجلطة السالمة على الطرق عن طريب اـوا السـيارا التاحعـة لـه .وحـدعم مـن
املؤ سة التاحعة لالحتـا الـدويل للسـيارا يـدم الرباـامج يـدرا كـبما مـن التمويـل ألكثـر مـن
 100مــن مبــا را الســالمة يف أكثــر مــن  50حلــدا مــن أجــل محــال التوعيــة واألاجلــطة
التثقي ية والتدريبية والبنية التحتيـة للطـرق وحـرامج فحـف املركبـا واملـؤيفرا واملنا ـبا
و لقــا العمــل .ويف عــام  2015أاجلــأ اتحتــا الــدويل للســيارا مبــا رة جديــدة رفيعــة
املسـتوى لشـرا القطـان ااـا ،ـدف زيـا ة الـوعق علـى الاـعيد الـدويل وتع يـ اجلهــو
الدولية املبذولة جلم األموال م التركي حجلال ا على يارا التمويل اتحتاار .

__________
 )19متـــات علـــى العنـــوان الجلـــباق: http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/01/19308007/transport-health-
.global-burden-disease-motorized-road-transport
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أوت  -مج البيااا وإجرا البحو /ر د العقد
 - 64عت اجلمعية العامـة يف يرارهـا  255/64منةمـة الاـحة العامليـة واللمـان اليليميـة
لألمم املتحدة إىل القيام حتنسيب الر د املنتةم للتقدم احملرز على الاعيد العاملق وإعدا تقـارير
عن الة السـالمة علـى الطـرق يف العـامل .ومت اتاتـها مـن مجـ وحتليـل البيااـا الـوار ة مـن
 180حلدا شار يف الدرا ة ات تقاارية لوض تقرير امالة العاملق الثالث عـن السـالمة علـى
الطــرق الــذ يُنجلــر يبــل ااعقــا املــؤيفر العــاملق الثــاين الرفيـ املســتوى حجلــأن الســالمة علــى
الطرق .ومنةمة الاحة العاملية حاد إاجلا مناـة إلاتروايـة ماـا بة للتقريـر لعـر حياااتـه
حاريا.
 - 65وأ در ال ريب الدويل املعين جبم وحتليل حيااا السالمة على الطرق تقريره السـنو
لعام  .2014ويتاون هذا ال ريـب الـدويل حو ـ ه فريقـا عـامال ارمـا تاحعـا للمركـ املجلـتر
لبحو النقل التاح ملنةمة التعاون والتنمية يف امليدان اتيتاـا ومنتـدى النقـل الـدويل مـن
ــربا يف شــؤون الســالمة علــى الطــرق ومعاهــد ــو وإ ارا وطنيــة للطــرق والنقــل
ومنةما ولية وجامعا وشركا لاناعة السيارا وراحطا أ رى من حلدان أعضـا
يف منةمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اتيتاــا وحلــدان ــم أعضــا فيهــا وتتمثــل أهدافــه
الرريسية يف ال هام يف التعـاون الـدويل يف جمـال مجـ البيااـا املتعلقـة حالسـالمة علـى الطـرق
وحتليلها .ويقدم التقرير السنو لعام  )20 2014حملة عامة عن مؤشرا السالمة علـى الطـرق
يف عام  2012يف  3٧حلدا وحيااا أولية لعام  2013وتقـارير م اـلة سـب البلـدان .ويف
عــام  2013أطلــب ال ريــب الــدويل املعــين جبمـ وحتليــل حيااــا الســالمة علــى الطــرق ياعــدة
حيااا ألمرياـا الالتينيـة ومنط قـة البحـر الاـاريد مـن أجـل عـم أعمـال املر ـد األيـرب -
األمرياق املعين حالسالمة على الطرق.
 - 66وأجــر اللمنــة اتيتاــا ية ألفريقيــا ا ــتعرا منتاــف املــدة الجلــامل اطــة العمــل
األفريقيـة للســالمة علــى الطــرق  )2020-2011الــن اعتمــدها ره ــا الــدول واماومــا
األفريقية .ويدمت النتارج يف املؤيفر األفريقق الثالـث للسـالمة علـى الطـرق يف إطـار التحضـم
للمؤيفر العاملق الثاين الرفي املستوى حجلأن السالمة على الطرق.
 - 6٧وتتعاون البلدان األعضا يف املر د األيرب  -األمرياق املعين حالسالمة علـى الطـرق
يف جمــــال مجــ ـ البيااــــا وال اــــا ا  .وعقــــد ــ ـربا مــــن منةمــــة الاــــحة للبلــــدان
األمرياية/منةمــة الاــحة العامليــة لقــة را ــية عــن مج ـ البيااــا ملنســقق البيااــا املتعلقــة
__________
 )20متات على العنوان الجلباق.www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf.
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حالسالمة علـى الطـرق .ويف أيلول /ـبتمرب  2013عقـد يف ـان حـاولو الربازيـل منا ـبة
ا ة عن السالمة على الطرق لراكد الدراجا النارية حالتعاون م املر د و ضرها ـربا
من أمرياا الالتينية وآ يا وأوييااو يا وأوروحا إىل أ حاة املالحة احملليني من يبيـل لثلـق
احتا ا /اقاحـا ـارقق الــدراجا الناريـة .وعقــد املـؤيفر الــدويل لل ريـب الــدويل املعـين جبمـ
وحتليــل حيااــا الســالمة علــى الطــرق ومنةمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اتيتاــا حجلــأن
موضــون ”حتســني حيااــا الســالمة مــن أجــل حتســني اتــارج الســالمة علــى الطــرق“ الــذ
يتجلار يف تنةيمه ال ريـب واملر ـد يف األرجنـتني يف تجلـرين الثـاين/اوفمرب  2013و ضـره
أكثر من  300شتف من أكثر من  40حلدا.
 - 68ويف  2٧و  28آة/أ ســطس  2014ا تضــافت منةمــة الاــحة العامليــة حالتعــاون
م راحطة طب الطوار يف تزناايا لقة عمل عُقد على مدى يومني شـاركت فيهـا حلـدان
متعد ة ت ـتعرا تن يـذ مرايبـة ال ـاحا املميتـة يف املجلـر ا واملستجلـ يا  .وحـدعم مـن
منةمة الاحة العاملية أاجلـيت اةـم مـن هـذا القبيـل يف مجلـر ا ستـارة يف مجهوريـة تزناايـا
املتحدة وزامبيا وكينيا وموزامبيب.
 - 69وأ در الرباامج الدويل لتقييم الطرق آ ر تقريـر ضـمن لسـلة ”لقا ـا مـن أجـل
الطرق“ وهو تقرير يتضمن موج ا عن معايم السـالمة علـى الطـرق يف العـامل .ومت انن تقيـيم
أكثر من  500 000كيلومتر من الطرق يف أكثر من  ٧0حلدا و اـل مـا ي يـد علـى ااـف
الطرق على جنمة وا دة أو جنمتني مـن جااـب مجيـ مسـتتدمق الطـرق الطـرق الـن حتاـل
على مخس جنوم هق الن تستويف أعلى معـايم السـالمة) .وتجلـمل جمموعـا حيااـا الرباـامج
الدويل لتقيـيم الطـرق أيضـا حيااـا تقـدير الوفيـا علـى الاـعيد احمللـق الـن ناـن أن تسـاعد
الوكـات يف توجيـه العمــل عـرب مجيـ جوااـب ات ــتماحة يف إطـار اةــم السـالمة وت ــيما
عندما ت تتوفر حيااا التحطم عن ال ترا املاضية.

ثاايا  -الدعم املايل
 - ٧0على مدى السنوا املاضية زا البن الدويل على حنو مطر ما يقدمه من أمـوال يف
إطار إيراضه يف جمال السالم ة علـى الطـرق ومـا ي رضـه مـن معـايم ينبشـق التقيـد ،ـا ت ـتي ا
شرو اماول علـى القـرو وهـو يسـعى إىل ك الـة ات ـتدامة يف التـد ال الـن تتمـاوز
التمويل املقدم عن طريب حرامج حنا القدرا  .ومت اماول على يفويـل جديـد للمرفـب العـاملق
للسالمة على الطرق من إ ارة التنمية الدولية حاململاة املتحدة ومؤ سة حلـومربغ ااميـة لبنـا
القدرا العلمية وال ارية يف البلدان املنت ضة الد ل والبلدان املتو طة الد ل.
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 - ٧1ويف شبا /فرباير  2015منحت مؤ سة حلـومربغ ااميـة مبلـغ  125مليـون وتر
على مدى مخس نوا جملموعة من الجلركا ا يف ذلـ شـركة  Embarkوالرباـامج العـاملق
اجلديــد لتقيــيم الســيارا وحراــامج الســالمة علــى الطــرق يف العــامل وكليــة الاــحة العامــة يف
جامعة جوا هوحازن والراحطة الوطنية ملور ق النقل يف املدن واحتا مـدن أمرياـا الجلـمالية
واملرفب العاملق للسالمة على الطرق التاح للبنـ الـدويل ومنةمـة الاـحة العامليـة للحـد مـن
الوفيــا وال ــاحا النامجــة عــن ــوا املــرور علــى الطــرق يف البلــدان املنت ضــة الــد ل
والبلدان املتو طة الـد ل واملـدن  .)21والبلـدان اامسـة هـق تايلنـد ومجهوريـة تزناايـا املتحـدة
وال لبني والاني واهلند .واملدن العجلر هق أ يس أحاحا وأكـرا وحااـدواغ إادوايسـيا) وحـاااو
وحو وتــا و ــان حــاولو الربازيــل) وشــنشها الاــني) وفورتــالي ا الربازيــل) ومومبــا اهلنــد)
ومدينــة هــو شــق مــني .و ــيعمل الرباــامج علــى الاــعيد الــوطين مــن أجــل تع ي ـ تجلــريعا
السالمة على الطرق .وحالضافة إىل ذلـ يـوفر الرباـامج التمويـل لـدعم لسـلة مـن التقـارير
عن الة السالمة على الطرق يف العامل.
 - ٧2ويســتثمر املاــرف األورو لال ــتثمار يف جمــال الســالمة علــى الطــرق مــن ــالل
يا ــة اليــرا يف جمــال النقــل ا ــل اتحتــا األورو مــن ــالل يفويــل عنا ــر الســالمة
املدجمــة ضــمن مجلــاري التجلــييد وال ــالت .ويســعى املاــرف أيضــا إىل اقــل ات تياجــا
والدرو املسـت ا ة يف اتحتـا األورو إىل مجيـ البلـدان األعضـا املجلـمولة حعمليـا البنـ
ويستتدم السالمة على الطرق حو ها معيارا أ ا يا لألهليـة يُجلـتر تـوافره للحاـول علـى
يفويـل ألاــوان معينـة مــن املجلـاري  .وت يـ ال املاـرف يــوفر التمويـل للبحــث والتطـوير الــذ
يجلمل تانولوجيا جديدة من يبيل اةم السالمة المياحية والسـلبية املسـتتدمة يف السـيارا
واملركبا التمارية والدراجا النارية .و ارج اتحتا األورو ييسـر املاـرف تقـدض مـنح
لتمويل محال التوعية حالسالمة على الطرق يف إطار املجلاري الن يتم يفويلها حجلـال مجلـتر
م ـ الجلــركا اليــاريني ان ــرين .ويــتم ا تيــار توييــت إطــالق اممــال يــث تت ـ امن م ـ
اتاتــها مــن مجلــاري الطــرق وعــا ة مــا هــدف إىل ام ــا علــى الســالمة حالنســبة ملســتتدمق
الطرق املعرضـني للتطـر .و ـالل عـامق  2014و  2015أضـي ت ثالثـة سططـا تملـة
جديدة تتضمن أاجلطة للتوعية يف حاحوا ينيا اجلديدة وتيمور  -ليجلن وكينيا.

__________
 )21ااةــــــرwww.bloomberg.org/press/releases/bloomberg-philanthropies-global-road-safety-program-inviting-select-
.cities-countries-compete-funding-support/
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 - ٧3ويــدم عــدة شــركا التمويــل لــدعم ـ ر لثلــق البلــدان املنت ضــة الــد ل إىل املــؤيفر
العاملق الثاين الرفي املستوى حجلأن السالمة علـى الطـرق ـا يف ذلـ البنـ الـدويل واملؤ سـة
التاحعة لالحتا الدويل للسيارا ووزارة النقل يف الوتيا املتحدة.
 - ٧4ومت تـوفم يفويـل لـدعم عـد مـن مجلـاري السـالمة علـى الطـرق يف البلـدان املنت ضــة
الــد ل والبلــدان املتو ــطة الــد ل ولــدعم املنا ــبا الــن يعقــدها اجملتمـ املــدين مــن جااــب
مثـل شــركا  Johnson & Johnsonو  Jansenو  Michelinو Shell
منةمـا القطـان ااــا
و  Toyotaو  Totalومبا رة السالمة على الطرق يف العامل.

ثالثا  -ات تنتاجا والتو يا
 - ٧5منذ التقرير الساحب مت اتضطالن حالعديد من األاجلطة على الاعد الوطين واليليمـق
والعاملق من جااب األو ا املعنية حالسالمة على الطرق.
 - ٧6وميب اتضـطالن حامل يـد مـن الجـرا ا لتحقيـب الشايـة املتمثلـة يف عقـد العمـل مـن
أجل السالمة على الطرق  )2020-2011وأهـداف التنميـة املسـتدامة للحـد مـن الوفيـا
وت يما فيما يتعلب ماية مستتدمق الطـرق املعرضـني للتطـر و ـن وإا ـاذ يـوااني جيـدة
للسالمة على الطرق ومعاجلة مسألة المة املركبا والبنية التحتية.
 - ٧٧وت ي ال الدعم املايل يجلـال حتـديا و ـة اجـة إىل امل يـد مـن التمويـل لـدعم أاجلـطة
السالمة على الطرق.
 - ٧8ولضمان أن حيقب عقـد العمـل مـن أجـل السـالمة علـى الطـرق اهلـدف املتمثـل ح اقـاذ
أروات  5ماليني شتف يو ى حأن تدعو اجلمعية العامة الدول األعضا إىل القيام ا يلقا
أ) معاجلــة الســالمة علــى الطــرق حاــورة كليــة حــد ا حتن يــذ اةــام جيــد ل ارة
السالمة على الطرق أو ات تمرار يف تن يذه ا يجلمل وجو وكالة راردة والتعاون املجلـتر
حـني إ ارا الطرق/النقــل والجلــرطة/العدل والاــحة والتعلـيم ووضـ طــط وطنيــة للســالمة
علــى الطــرق يفجلــيا م ـ ااطــة العامليــة للعقــد وحتديــد أهــداف كميــة للحــد مــن ال ــاحا
والوفيا
ة) اتاضمام إىل الااو القااوايـة الدوليـة لألمـم املتحـدة حجلـأن السـالمة علـى
الطرق مثل ات ايين عام  1968حجلأن ركة املرور على الطرق وتفتا وإشـارا الطـرق
وتع ي وتن يذ تل األ وا
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ج) وضـ ـ تجلـــريعا شـــاملة حجلـــأن عوامـــل ااطـــر والويايـــة ومحايـــة املـــارة
واملســتميبني األوارــل وتع ي ـ الا ــاذ مــن أجــل حتقيــب اهلــدف الــذ د تــه اجلمعيــة العامــة
واملتمثــل يف زيــا ة اســبة البلــدان الــن لــديها تجلــريعا شــاملة إىل  50يف املارــة لــول عــام
2020
) تع يـ إا ـاذ التجلـريعا القارمـة واجلهــو املبذولـة يف جمـال الـدعوة مـن أجــل
ر يمل عد ال احا والوفيا
هـ) حتســني اوعيــة البيااــا املتعلقــة حالســالمة علــى الطــرق ــا يف ذل ـ تع ي ـ
اجلهو الرامية إىل مج حيااا مالرمـة مـن أجـل إ ارة السـالمة علـى الطـرق مـن يبيـل انثـار
الاحية واتجتماعية واتيتاا ية وفعالية التد ال من يث التال ـة ور ـد التقـدم احملـرز
يف جمال السالمة على الطرق
و) تع يـ ـ وحتســـني الرعايـــة يبـــل الـــد ول إىل املستجلـ ـ ى و ـــدما معاجلـــة
الادما وإعا ة التأهيل
ز) حتسني البنية التحتية ا يف ذل من الل ا تهداف العجلرة يف املارة األكثـر
كثافة مرورية من حني الطرق املوجو ة وحتديد أهداف منا بة لتقييم البنية التحتية للطـرق عـن
طريب إعطارها عد ا من النموم من جااب مجي مستتدمق الطرق واعتما معيـار ثالثـة جنـوم
كحد أ ىن وإجرا عمليا مراجعة لسالمة الطرق جلمي مجلاري إاجلا الطرق اجلديدة.
ت) زيــا ة التمويــل ملجلـــاري تع يــ الســـالمة علــى الطـــرق وا ــتحدا آليـــا
مستدامة ومبتارة للتمويل
) ك الة الدعم السيا ق ألهداف التنمية املستدامة واتلت ام املـايل ،ـا مـن أجـل
حتقيب اهلدف الطموت املتمثل يف مل عد الوفيا النامجـة عـن ركـة املـرور علـى الطـرق
إىل الناف لول عام 2020
)

اتعتراف حاليوم العاملق ل يا ذكرى ضحايا ركة املرور على الطرق

) املجلــاركة ،مــة يف املــؤيفر العــاملق الثــاين الرفيـ املســتوى حجلــأن الســالمة علــى
الطرق املقرر عقده يف الربازيل يف تجلرين الثاين/اوفمرب .2015
 - ٧9ويد تر ب اجلمعية العامة يف تجلمي الدول األعضا علىا
الطرق
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أ)

عم عملية لوض مؤشرا وأهـداف عامليـة وإيليميـة ووطنيـة للسـالمة علـى
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ة) ات ــت ا ة مــن النتــارج وات ــتنتاجا والتو ــيا الــوار ة يف تقــارير منةمــة
الاحة العاملية عن الة السالمة على الطرق يف العامل
ج) وض ـ وتن يــذ ا ــتراتيميا تــويل اهتمامــا ا ــا ت تياجــا مســتتدمق
الطرق املعرضني للتطر
)

املجلاركة يف حرامج تقييم السيارا اجلديدة

هـ) طلــب تقديــم تقريــــر عـــن هـــذه املسارـــل إىل اجلمعيــة العامـــة فـــق ورهـا
اما ية والسبعني.
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