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الدورة الثامنة واخلمسون 
البند ١٦٠ من جدول األعمال 

  األزمة العاملية للسالمة على الطرق 
أذربيجان، أستراليا، إكوادور، اإلمارات العربيـة املتحـدة، إيـران (مجهوريـة - اإلسـالمية)، 
باكسـتان، البحريـن، بنمـا، تونـس، اجلزائـر، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، جنـوب أفريقيــا، 
الســـودان، سويسـرا، الصـــني، عمـان، غرينـادا، قطـر، كوبـــا، الكويــت، لبنــان، ماليـــزيا، 

اململكة العربية السعودية، الواليات املتحدة األمريكية، اليمن: مشروع قرار 
  

  األزمة العاملية للسالمة على الطرق 
إن اجلمعية العامة، 

إذ تشري إىل قرارها ٣٠٩/٥٧ املؤرخ ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣، 
وإذ ترحب بتقرير األمني العام عن األزمة العاملية للسالمة على الطرق(١)، 

وإذ تعــرب عــن بــالغ القلــق إزاء الزيــادة املطــردة، وخباصــة يف البلــدان الناميـــة، يف 
الوفيــــــات واإلصابـــات من جراء حوادث املرور يف العامل اليت تسـببت بوجـه خـاص يف وفـاة 
ما يقدر عـــدده بزهــــاء ١,٢٦ مليـــون شـخص فـــي عــــام ٢٠٠٠ والـيت يضـار منـها مبعـدل 
غري متناسب، الناس يف البلدان املنخفضة واملتوسـطة الدخـل، وإذ تعـرب أيضـا عـن القلـق إزاء 
التكلفـة االقتصاديــــة املترتبـة علـى اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى الطـــرق وهــي 
تكلفة تقدر، على الصعيد العاملي، مببلغ ٥١٨ بليــون دوالر سـنويا، تتكبـد منـه البلـدان الناميـة 

١٠٠ بليون دوالر، 

 __________
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واقتناعـا منـها بـأن اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث املـرور علـى الطـرق تعـد مشـــكلة 
كـربى متـس الصحـة العامـة وتسـتلزم تضـافر اجلـهود يف قطاعـات متعـددة مبـا يكفـل علـى حنــو 

فعال ومستدام منع حدوث تلك اإلصابات، 
وإذ تؤكد احلاجة إىل بذل جـهد علـى الصعيـد العـاملي لزيـادة الوعـي بـأثر اإلصابـات 

النامجة عن حوادث الطرق على الصحة وتداعياا االجتماعية وتكلفتها االقتصادية، 
وإدراكا منها أن أي عمـل فعـال يتطلـب التزامـا سياسـيا قويـا ال سـيما علـى الصعيـد 

الوطين وإن كان ذلك االلتزام ضروريا أيضا على الصعيد الدويل، 
وإدراكا منها أن  اإلصابات النامجة عـن حـوادث الطـرق هـي مشـكلة ميكـن اتقاؤهـا 

وعالجها، 
وإذ تؤكـد احلاجـة إىل مشـاركة القطـاع اخلـاص واملنظمـات غـري احلكوميـــة املختصــة 

على حنو نشط يف العمل على تعزيز السالمة على الطرق، 
واقتناعا منها بأن كفالة السالمة على الطرق أمر يستلزم إقامة شراكات تضم العديـد 
من قطاعات اتمع، تعزيزا وتيسريا للجـهود الراميـة إىل منـع اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث 

الطرق، 
واقتناعا منها بأن كفالة السالمة علـى الطـرق هـي مسـؤولية اجلـهات احملليـة والبلديـة 
والوطنية وإذ تسلِّم بأن قدرات العديد من البلدان على معاجلة تلك املسائل قدرات حمدودة، 

وإدراكـا منـها ألمهيـة مـواالة تعزيـز جـهود البلـدان الناميـة الراميـة إىل بنـاء قــدرات يف 
ميدان السالمة على الطرق وألمهية توفري الدعم املايل والفين لتلك اجلهود، 

وإذ ترحــب باجلــهود الــيت تبذهلــا وكــاالت األمــم املتحــدة املختصــة والعديــد مــــن 
املنظمات األخرى تعزيزا للسالمة على الطرق، 

وإذ تثين على منظمة الصحة العاملية ملا تقوم به من أعمال هامة، وإذ ترحـب باختيـار 
موضوع �السالمة على الطرق� ليكون موضوع االحتفال بيوم الصحة العاملي يف ٧ نيسـان/ 
أبريـل ٢٠٠٤ الـذي سـتصدر فيـه منظمـة الصحـة العامليـة تقريرهـا العـاملي عـن منـع اإلصابـات 

النامجة عن حوادث الطرق، 
تقـرر أن تعقـد يف ١٤ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٤ جلســة عامــة للجمعيــة العامــة  - ١
تتصل بيوم الصحة العاملي وبنشـر التقريـر العـاملي املتعلـق مبنـع اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث 
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ـــرية مبــدى جســامة مشــكلة اإلصابــات النامجــة عــن  الطـرق وذلـك لزيـادة الوعـي بدرجـة كب
حوادث الطرق، وتدعو احلكومات إىل املشاركة، حسب االقتضاء؛ 

تدعو رئيس اجلمعية العامة واألمني العام واملدير العـام ملنظمـة الصحـة العامليـة  - ٢
ورئيـس البنـك الـدويل واملديـر التنفيـذي ملنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة ومديـر برنـامج األمـــم 

املتحدة اإلمنائي إىل خماطبة اجلمعية العامة؛ 
تدعــو الــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي إىل القيـــام، يف ظـــل العمـــل مـــع  - ٣
مؤسسات منظومة األمم املتحدة وهيئاا املختصة األخرى ومن خالل جلانه اإلقليمية، بتيسـري 
تبـادل املعلومـات عـن أفضـل املمارســـات املتصلــة بالســالمة علــى الطــرق وبوضــع توصيــات 

ملكافحة اإلصابات النامجة عن حوادث الطرق؛ 
تطلــب إىل إدارة شــؤون اإلعــالم أن تنظِّــم، عصــر يــوم ١٤ نيســان/أبريـــل  - ٤
٢٠٠٤، اجتماعـا للخـرباء والقطـاع اخلـاص وأعضـاء منظمـات اتمـع املـدين غـــري احلكوميــة 
املختصة وسائر األطراف املهتمة باألمر ومن بينها وسائط اإلعـالم، يعقـد جنبـا إىل جنـب مـع 
اجللسـة العامـة، مـن أجـل زيـادة الوعـي بـأفضل املمارســـات علــى الطــرق وتبــادل املعلومــات 

بشأا؛ 
ـــى  تشـدد علـى ضـرورة التعـاون الـدويل ملعاجلـة املسـائل املتصلـة بالسـالمة عل - ٥

الطرق؛ 
تطلب إىل األمني العام أن يقدم، من خالل اهليئة املختصــة يف األمـم املتحـدة،  - ٦
إىل اجلمعية العامة يف دورـا السـتني تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف تعزيـز السـالمة علـى الطـرق 
بصورة شاملة وعن املسائل املشار إليها يف هذا القرار آخذا يف االعتبـار، أيضـا، اآلراء املعـرب 

عنها يف اجللسة املزمع عقدها يف ١٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٤؛ 
تقـرر أن تـدرج يف جـدول األعمـــال املؤقــت لدورــا الســتني البنــد املعنــون  - ٧

�األزمة العاملية للسالمة على الطرق�. 
 


