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 السالمة على الطرق يف العاملحتسني  - 70/260
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــا  إذ تشيييير  ــ ر   57/309إىل قراراهتــ ــايو  22املــ ــ ر   58/9 و 2003أيار/مــ املــ

املـ ر    60/5 و 2004نيسان/أبريل  14امل ر   58/289 و 2003تشرين الثاين/نوفمرب  5
ــوبر   26 ــ ر   62/244 و 2005تشــرين األول/أوت ــار   31امل  64/255 و 2008آذار/م

 68/269 و 2012نيســـان/أبريل   19املـــ ر    66/260 و 2010آذار/مـــار    2املـــ ر  
 ، املتعلقة بتحسني السالمة على الطرق يف العامل،2014 نيسان/أبريل 10امل ر  

ــن حتســني الســالمة          وقيين رتيي     ــر ع ــل  ــا التقري ــ  لي ــاحي ال ــذورة األمــني الع يف م
 والتوصيات الواردة فيه، (1)الطرق يف العامل على

ــ ر   70/1قرارهــا  وإذ تؤكيين مييي  ن يين    ــون 2015أيلول/ســبتمرب  25امل ، واملعن
ــاحي     ” ــتدامة لع ــة التنميــة املس ــاة اط ــل عاملن ــة مــن     “2030حتوي ــه مموع ــذا اعتمــدت في ، ال

األهداف والغايات العاملية الشاملة والبعيدة املدى املتعلقـة بالتنميـة املسـتدامة، الـ  تروـ  علـى       
ل دون ولل من أجل تنفيذ هـذ  اططـة   النا  وتفضي إىل التحول، وتعيد تأويد الت امها بالعم

يف  ، وإدراوها أن القضاء على الفقر جبميع صور  وأبعاد ، مبـا 2030تنفيذا وامال حبلول عاحي 
غـ  عنـه لتحقيـل التنميـة املسـتدامة،       ذلك الفقر املدقع، هو أورب حتد يواجهه العـامل ورـرل ال  

علـى   -االقتصادا واالجتمـاعي والبييـي    -والت امها بتحقيل التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة 
حنو متوازن ومتكامل، وباالستناد إىل اإلجنازات ال  حتققت يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفيـة  

 مل ُينّفذ من تلك األهداف، والسعي إىل استكمال ما
_______________ 

(1) A/70/386. 

http://undocs.org/ar/A/70/L.44
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بشـأن   2015متوز/يوليـه   27املـ ر    69/313قرارهـا   وإذ تؤكن ميي  ن ين ض  يا    
اطة عمل أديس أبابا الصـادرة عـن املـ متر الـدوث الثالـو لتمويـل التنميـة، الـ  تشـكل جـ ءا           

، وتـدعُمها وتكملههـا وتسـاعد علـى تو ـي       2030يتج أ من اطة التنميـة املسـتدامة لعـاحي     ال
ءات عملية، وت ود مـن جديـد   سياق غاياهتا املتصلة بوسائل التنفيذ من االل سياسات وإجرا

االلت احي السياسي القـوا بالتصـدا لتحـدا التمويـل وهتييـة بييـة م اتيـة علـى ويـع املسـتويات           
 لتحقيل التنمية املستدامة، بروٍح من الشراوة والتضامن على الصعيد العاملي،

وأهنـا   إىل أن أهداف التنمية املستدامة وغاياهتا متكاملـة وغـق قابلـة للتج ئـة     وإذ تشر 
ــة بلــو  الغايــات املتصــلة       ــة املســتدامة، وإذ تقــر بأ ي ــة للتنمي ــوازن بــني األبعــاد الثالث حتقــل الت

الـذا يرمـي إىل افـد عـدد الوفيـات واإلصـابات        6-3بالسالمة على الطـرق، مثـل افـدف    
الــذا يرمــي  2-11، وافــدف 2020الناوــة عــن ثــوادر املــرور إىل النصــ  حبلــول عــاحي    

ية وصول اجلميع إىل نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصـول إليهـا   توفق إمكان إىل
ومسـتدامة، وحتســني الســالمة علــى الطــرق، وال ســيما مـن اــالل توســيع نطــاق النقــل العــاحي،   

إيالء اهتماحي ااص الثتياجات األرـااص الـذين يعيشـون يف ظـل ظـروف هشـة والنسـاء         مع
 ،2030السن، حبلول عاحي واألطفال واألرااص ذوا اإلعاقة ووبار 

ــرق    وإذ تالحيييي   ــل الســــالمة علــــى الطــ ــد العمــــل مــــن أجــ ــه يف منتصــــ  عقــ  أنــ
، فـنن الغالبيـة العظمـى مــن الوفيـات واإلصـابات الناوــة عـن ثـوادر املــرور        2011-2020

ميكن التنب   ا وتفاديها، وأنه على الرغم مـن ثـدور بعـد التحسـن يف العديـد مـن البلـدان،        
زالت متثل مشكلة وربى تواجـه الصـحة العامـة والتنميـة      ما لدان النامية، فنهنامبا يف ذلك يف الب

وفا عواقب اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق من رأهنا، إن مل تعـا،، أن تعيـل التقـدحي ا ـرز     
 ،صوب بلو  أهداف التنمية املستدامة

ــده     موإذ تسييّ   ــ  تتكب ــب التكــالي  ال ــاة البشــرية، إىل جان ــأن املعان ــ   ب ــدان وال ا البل
يف املائة من ناجتها ا لي اإلواث يف السنة، جتعل مـن ادـد مـن اإلصـابات      5 و 3ح بني وتترا

والوفيات الناوة عن ثـوادر املـرور أولويـة مـن األولويـات اإلمنائيـة امللحـة، وبـأن االسـتثمار          
 السالمة على الطرق له أثر إجيايب على الصحة العامة واالقتصاد، يف

أن اإلصابات والوفيـات الناوـة عـن ثـوادر املـرور هـي أيضـا         ذ تأخذ يف االعتباروإ 
ــان        ــر األثي ــة، ألن الفقــراء والضــعفاء هــم أيضــا يف أوث ــة االجتماعي مســألة مــن مســائل العدال
مســتادمو الطــرق املعر ــون للاطــر، أا املشــاة وروــاب الــدراجات ومســتادمو املروبــات  

ت وروــاب وســائل النقــل العــاحي غــق اآلمنــة، الــذين       اآلليــة ذات العجلــتني والــثالر عجــال   
يتضررون بصورة غق متناسبة ويتعر ون للمااطر وادوادر على الطرق، األمر الـذا ميكـن   

http://undocs.org/ar/A/RES/69/313
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أن ي دا إىل دوامة من الفقر ت داد تفاقما مـن جـراء فقـدان الـدال، وإذ تشـق إىل أن افـدف       
 ن ادماية جلميع املستادمني،من سياسات السالمة على الطرق ينبغي أن يتمثل يف  ما

بأن السالمة على الطرق تتطلب معاجلة املسائل األوسع نطاقا املتعلقة بنتاثـة   وإذ تق  
سبل التنقل على حنو منص ، وبأن تع ي  وسائط النقل املستدامة، وال سيما النقل العاحي اآلمـن  

 واملشي ورووب الدراجات بأمان، ميثل عنصرا رئيسيا يف السالمة على الطرق،
تع يــ  القــدرات امل سســية ومواصــلة التعــاون الــدوث،      أ يــة  وإذ تأخييذ يف االعتبييار  

ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعـاون الثالثـي والتعـاون بـني البلـدان الـ  تشـتر          يف مبا
اجلهـود   مية والدولية، من أجل مواصـلة دعـم  يف الطرق عرب اددود والتعاون بني املنظمات اإلقلي

يف البلـدان الناميـة، وتقـدل الـدعم، ثسـب       ال سـيما طـرق، و الراميـة إىل حتسـني السـالمة علـى ال    
 ،2030طة عاحي االقتضاء، بغية بلو  أهداف عقد العمل وأهداف ا

ــه     وإذ تشيييند  ــن تنميتـ ــاحي األول عـ ــل بلـــد مســـ ول يف املقـ ــه يف ثـــني أن وـ علـــى أنـ
ــة       ــات الوطنيـ ــد دور السياسـ ــاالة تأويـ ــل املغـ ــن قبيـ ــيس مـ ــه لـ ــة، وأنـ ــادية واالجتماعيـ االقتصـ

ستراتيجيات اإلمنائية يف سياق بلو  أهـداف التنميـة املسـتدامة، فـنن التمويـل العـاحي الـدوث        واال
ي دا دورا مهمـا يف تكملـة اجلهـود الـ  تبـذفا البلـدان لتعبيـة املـوارد العامـة سليـا، وال سـيما            

 أرد البلدان فقرا و عفا، ال  تعاين من سدودية املوارد ا لية، يف
ــا    هيياوإذ تعيي ع عييي ق ق   ــرور م ــى ثــوادر امل ــن أن عــدد قتل ــا   م ــا ارتفاع زال مرتفع

ــرور        غــق ــات الناوــة عــن ثــوادر امل ــاملي للوفي ــرغم مــن اســتقرار العــدد الع ــى ال ــول، عل مقب
، وألن ثوادر املرور متثـل سـببا رئيسـيا للوفيـات واإلصـابات يف ويـع أحنـاء        2013 عاحي منذ

مليـون   50 يقل عن ال راص وإصابة ما مليون 1.25العامل، ثيو ت دا إىل وفاة أوثر من 
البلــدان الناميــة،  يف املائــة مــن هــذ  اإلصــابات حتــدر يف 90رــاص يف الســنة، مــع العلــم أن 

هي السبب الرئيسـي للوفـاة يف ويـع أحنـاء العـامل       املروريساورها القلل أيضا ألن ثوادر  وإذ
 عاما، 29 و 15بالنسبة لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 

بالـدور القيـادا الـذا يضـطلع بـه االحتـاد الروسـي وعمـان يف توجيـه انتبـا             وإذ تنوه 
 اجملتمع الدوث إىل أزمة السالمة على الطرق يف العامل،

ــوزارا العــاملي األول     وإذ تيي ي  علــى ثكومــة االحتــاد الروســي الستضــافتها املــ متر ال
تشــرين الثــاين/نوفمرب  20 و 19 بشــأن الســالمة علــى الطــرق الــذا عقــد يف موســكو يــومي  

، وعلـى ثكومـة الربازيـل الستضـافتها املـ متر العـاملي الثـاين        (2)وتوِّج بــنعالن موسـكو   2009
_______________ 

(2) A/64/540املرفل ،. 

http://undocs.org/ar/A/64/540
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تشـرين   19 و 18الرفيع املسـتوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق الـذا عقـد يف برازيليـا يـومي          
إعــداد أســبوم األمــم وتــوج بـــنعالن برازيليــا، وعلــى عمــان لــدورها يف   2015الثــاين/نوفمرب 

نيسـان/أبريل   29إىل  23املتحدة األول للسالمة علـى الطـرق يف العـامل، املـنظم يف الفتـرة مـن       
، أثنــاء االجتمــام الســاد  الــذا عقــد  فريــل األمــم املتحــدة املعــ  بالتعــاون يف مــال   2007

 ،2007ربال/فرباير  28 و 27السالمة على الطرق مبسقط يومي 
ــاء الـــ  اعتمـــدت علـــى الـــد وإذ تييي ي  ــأن عوامـــل   ول األعضـ ــاملة بشـ ــريعات رـ تشـ

الرئيسية، مبا يف ذلك عـدحي اسـتاداحي أث مـة السـالمة ومعـدات حتـ ل األطفـال واطـوذ،          اططر
والقيادة حتت تأثق الكحول والسرعة، وإذ تلفت االنتبا  إىل عوامـل اططـر األاـرى مـن قبيـل      

 ثر يف القيـادة اآلمنـة، واإلرهـاق، واسـتاداحي     و وح الرؤية والظروف الطبيـة واألدويـة الـ  تـ    
ــة   ــ ثرات العقلي ــة وغقهــا مــن األجهــ ة   واملــ ثرات النفســانية  املاــدرات وامل وافواتــ  ا مول

 ،اإللكترونية وأجه ة تبادل الرسائل النصية
بالتقدحي الذا أثرزته بعد الدول األعضـاء يف تـوفق إمكانيـة ثصـول اجلميـع       وإذ تق  

قبــل الــداول إىل املستشــفى وبعــد الــداول إىل املستشــفى   مــا صــحية يف مرثلــةعلــى الرعايــة ال
 ،وبعد اطروج منه، ويف مرثل  إعادة التأهيل وإعادة اإلدماج لضحايا ثوادر املرور وأسرهم

الدول األعضاء علـى تع يـ  الشـراوات بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين         وإذ تشجع 
ــة   مــن أجــل معاجلــة ســالمة مســتادمي الطــرق    املعر ــني للاطــر، وتقــدل اإلســعافات األولي

لضــحايا ثــوادر الطــرق أو اصــطدامات الطــرق، والتــدريب والتثقيــ ، وال ســيما يف البلــدان 
 النامية وأقل البلدان منوا،

قيـادة منظمـة الصـحة     ال سـيما بالعمل الذا تقوحي به منظومة األمم املتحـدة، و  وإذ تنوه 
العاملية، بالتعاون الوثيل مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، بغية و ع اططة العاملية لعقـد العمـل   

وتنفيـذها ورصــد جوانبـها املاتلفــة، وبــالت احي    2020- 2011مـن أجــل السـالمة علــى الطــرق   
نـامج األمـم املتحـدة للبييـة     األمم املتحـدة( وبر  ملتحدة للمستوطنات البشرية )موئلبرنامج األمم ا

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية وغقها من افييـات، بـدعم تلـك اجلهـود،     
فضال عن البنك الدوث واملصارف اإلمنائيـة اإلقليميـة مـن أجـل تنفيـذ مشـاريع وبـرامج السـالمة         

 ،يف البلدان النامية ال سيماعلى الطرق، و
على منظمة الصحة العاملية لـدورها القيـادا يف الوقايـة مـن اإلصـابات الناوـة        وإذ ت ي 

ها يف تنفيذ الوالية ال  عهـدت  ـا إليهـا اجلمعيـة العامـة، بـأن تنسـل        رعن ثوادر املرور، ولدو
، بالتعـاون الوثيـل مـع جلـان     (3)املسائل املتعلقة بالسالمة على الطرق داال منظومة األمم املتحـدة 

_______________ 

 .58/289انظر القرار  (3)

http://undocs.org/ar/A/RES/58/289
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الطي   لعيا     التق    العياي  عيي حالية السيالمة ع ي      ملتحدة اإلقليمية، ويف إعداد وإصدار األمم ا
التقـدحي ا ـرز علـى مـدى فتـرة عقـد        ، وهو التقرير الثالو  من سلسلة من تقارير رصد2015
الـ    180الــ   ، وعلـى الـدول األعضـاء   62/244على النحو املطلـوب يف قـرار اجلمعيـة     العمل،

 ،الدراسة االستقصائية راروت يف
على جلان األمم املتحدة اإلقليمية ملا تقوحي به من عمل مـن أجـل زيـادة     وإذ ت ي ض  ا 

األنشـــطة املتعلقـــة بالســـالمة علـــى الطـــرق والـــدعوة إىل تع يـــ  االلتـــ احي السياســـي بالســـالمة   
أهــداف إقليميــة ووطنيــة للحــد مــن اإلصــابات الناوــة الطــرق، والعمــل مــن أجــل و ــع  علــى
ثوادر املرور، وال سـيما العمـل الـذا تضـطلع بـه اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا مـن أجـل            عن

إعــداد صــكو  قانونيــة تتصــل بالســالمة علــى الطــرق يف العــامل، مبــا يف ذلــك و ــع اتفاقيــات    
قــدل توصــيات بشــأن املمارســات  واتفاقــات دوليــة، وإعــداد معــايق تقنيــة، واختــاذ قــرارات وت  

صكا قانونيا دوليا وإقليميا تـوفر إطـارا قانونيـا وتقنيـا      58اجليدة يف هذا اجملال، ووذلك تعهد 
ــة        ــة واجملــارا املائي ــى الطــرق والســكك ادديدي ــدوث عل ــع لتطــوير النقــل ال ــوال مــن اجلمي مقب

 الداالية والنقل املتعدد الوسائط،
على دور فريل األمم املتحدة املع  بالتعاون يف مال السـالمة علـى الطـرق     وإذ تشند 

 بوصفه آلية استشارية لتيسق التعاون الدوث يف مال السالمة على الطرق،
إىل العمل الذا يضطلع به فريقا اطرباء التابعان للجنة االقتصادية ألوروبـا،   وإذ تشر 

الطرق والفريل املع  بتحسني السالمة يف املعـابر الطرقيـة    و ا الفريل املع  بالفتات وإرارات
املتقاطعة مع السكك ادديدية، وإذ تنو  مبواصلة عمل املنتدى العاملي لتنسيل األنظمـة املتعلقـة   

 باملروبات من أجل تعديل األنظمة املتعلقة باملروبات ل يادة دورها يف تع ي  السالمة،
للجنــة االقتصــادية ألوروبــا، بالتعــاون مــع اللجنــة  مشــروم ا وإذ تالحيي  مييع التقيين   

االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا وا ـيط افـادل واللجنـة االقتصـادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة          
البحر الكارييب واللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف إطار ثساب األمم املتحـدة للتنميـة، مـن أجـل     

 على الطرق يف بلدان خمتارة، تع ي  القدرات الوطنية إلدارة السالمة
النقـل  ”بالدراسة ال  أجرهتـا اللجـان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة بعنـوان        حتيط ع ما وإذ 

بالتعــاون مــع االحتــاد الــدوث للنقــل علــى  “ ة ثالــة النقــل الــداالياملســتدامة مــن أجــل التنميــة
الـة السـالمة علـى    الطرق واالحتاد الـدوث للسـكك ادديديـة، والـ  تقـدحي صـورة وافيـة عـن ث        

الطرق يف القارات اطمس، وتعرض أفضل املمارسات، وال تكتفي بتحديد التحديات املتعلقـة  
 الطرق، بل تقدحي أيضا ثلوال، بالسالمة على

http://undocs.org/ar/A/RES/62/244


 A/RES/70/260 حتسني السالمة على الطرق يف العامل
 

6/11 

مبدونة قواعد املمارسـات املتعلقـة بتعبيـة وثـدات نقـل الشـحنات        وإذ حتيط ع ما ض  ا 
 لعمــل الدولية/اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا، الــ  الصــادرة عــن املنظمــة البحريــة الدولية/منظمــة ا 

 ، وهتـدف إىل تع يـ  السـالمة يف مناولـة اداويـات وادـد مـن       2015دالت ثي  النفاذ يف عـاحي  
 ،عدد ادوادر املتعلقة مباتل  وسائط النقل وال  تع ى إىل املمارسات السيية يف تعبية البضائع

األاــرى يف مــال الســالمة علــى الطــرق،  بعــدد مــن اجلهــود الدوليــة املهمــة  وإذ تنييوه 
يف ذلـك قيـاحي االحتـاد الـدوث للنقـل بـالطرق الربيـة بو ـع معـايق منسـقة معتـرف  ـا دوليـا               مبا

للتدريب امله  الاتصاصيي النقل بالطرق الربية، ووذلك قياحي الرابطـة العامليـة للطـرق بو ـع     
لمســ ولني علــى خمتلــ    دليــل ســدلر للســالمة علــى الطــرق مــن أجــل تقــدل توجيهــات ل        

 املستويات بشأن التدابق ال  ميكن أن تع ز سالمة افياول األساسية للطرق،
بننشاء الفريل االستشارا الرفيـع املسـتوى املعـ  بالنقـل املسـتداحي وتعـيني        وإذ ت حب 

املبعــور اطــاص لألمــني العــاحي املعــ  بســالمة الطــرق، بــدعم مــن اللجنــة االقتصــادية ألوروبــا    
ــ يف ــك لتــوفق أداة فعالــة دشــد االلتــ احي السياســي املســتمر        م ال اــدمات الســكرتارية، وذل
أجل السالمة على الطرق من االل الدعوة إىل التقيـد بالصـكو  القانونيـة لألمـم املتحـدة       من

بشــأن الســالمة علــى الطــرق والتوعيــة  ــذ  الصــكو ، وتبــادل املمارســات اجليــدة مــن اــالل  
 العاملية واإلقليمية وثشد األموال من أجل السالمة على الطرق، املشاروة يف امل مترات

ــن اــالل         تيينر وإذ   ــى الطــرق م ــدين مبســألة الســالمة عل ــع امل ــدول واجملتم ــ احي ال الت
املشاروة يف أسبوم األمم املتحدة العاملي للسـالمة علـى الطـرق، مبـا يف ذلـك اـالل األسـبوم        

، والـذا سـلط الضـوء علـى سنـة      2015 أيار/مـايو  10إىل  4الثالو الذا نظم يف الفترة مـن  
هاض افمم للعمل على حتسني  ـمان سـالمتهم،   نأجل است األطفال على الطرق يف العامل، من

 ،مبا يف ذلك إعالن األطفال بشأن السالمة على الطرق
ــألة الســالمة        ض  ييا نر وإذ تيي  ــدين مبس ــع امل ــدول األعضــاء واجملتم ــ احي ال ــتمرار الت اس

الطرق من االل االثتفال باليوحي العـاملي إلثيـاء ذوـرى  ـحايا ثـوادر ثروـة املـرور         على
 لل يف األثد الثالو من رهر تشرين الثاين/نوفمرب من ول عاحي،الذا 

ــوفق الشــرول واطــدمات األساســية الالزمــة ملعاجلــة مســألة     وإذ تيينر  كييذل    أن ت
السالمة على الطرق مس ولية تقـع يف املقـاحي األول علـى عـاتل ادكومـات، وإذ تقـر مـع ذلـك         

مل اــال مــن الوفيــات واإلصــابات  بــأن هنــا  مســ ولية مشــتروة للمضــي قــدما حنــو إقامــة عــا  
اططقة الناوة عن ثوادر املرور، وبأن معاجلة مسألة السـالمة علـى الطـرق تتطلـب التعـاون      
بني أصحاب املصلحة املتعددين من القطاعني العاحي واطـاص واألوسـال األوادمييـة واملنظمـات     

 املهنية واملنظمات غق ادكومية ووسائط اإلعالحي،
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األعضــاء واجملتمــع الــدوث إىل تكثيــ  التعــاون علــى الصــعيدين  الــدول تيينعو - 1 
الوط  والدوث بغية حتقيل األهداف الطموثة املتعلقة بالسـالمة علـى الطـرق يف اطـة التنميـة      

 ؛(4)2030املستدامة لعاحي 
إعالن برازيليا الذا اعتمد يف امل متر العاملي الرفيع املستوى الثاين بشـأن   تؤ ن - 2 

 ؛2015تشرين الثاين/نوفمرب  19 و 18لى الطرق، املعقود يف برازيليا، يومي السالمة ع
م متر األمم املتحدة املع  باإلسكان والتنمية ادضرية املسـتدامة )املوئـل    تشجع - 3 

الثالو(، مع مراعاة أن معظم الوفيات واإلصابات على الطرق حتدر يف املنـاطل ادضـرية، علـى    
ب للسالمة على الطرق وتوفق النقل العاحي اآلمـن وامليسـور التكلفـة والقريـب     إيالء االعتبار املناس

املنال واملستداحي وأمنال نقل غق آلية وإيالء اهتماحي ااص الثتياجات الفيات الضـعيفة، والنسـاء   
 واألطفال واألرااص ذوا اإلعاقة واملسنني يف اططة ادضرية اجلديدة املقبلة؛

املــ متر العـاملي التاســع بشـأن تع يــ  الصـحة امل مــع عقـد  يف رــنغهاا،      تينعو  - 4 
، الــذا يهــدف إىل تعبيــة ادكومــات واجملتمــع املــدين 2016الصــني، يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 

أجل اختاذ إجراءات بشأن ا ددات االجتماعية للصـحة، ووـذلك تبـادل اطـربات املتعلقـة       من
ــاإلجراءات الوطنيــة املشــتروة بــ    ني القطاعــات، والنظــر يف دور القطــام الصــحي يف تع يــ      ب

 السالمة على الطرق والتنقل اآلمن؛
الدول األعضاء ال  مل تفعل ذلك بعد إىل و ـع وتنفيـذ اطـط وطنيـة      تنعو - 5 

للسالمة على الطرق، والنظر يف اعتماد تشريعات راملة، متشيا مع اططـة العامليـة لعقـد العمـل     
، بغية حتقيل هدف زيادة النسبة امليويـة للبلـدان   2020-2011الطرق  من أجل السالمة على

ال  لديها تشريعات راملة بشأن عوامـل اططـر الرئيسـية، مبـا يف ذلـك عـدحي اسـتاداحي أث مـة         
السالمة ومعـدات حتـ ل األطفـال وعـدحي ارتـداء اطـوذ الواقيـة، والقيـادة حتـت تـأثق الكحـول،            

، علـى النحـو املتفـل    2020يف املائة على األقل حبلول عاحي  50يف املائة إىل  15والسرعة، من 
، والنظر يف تنفيذ تشـريعات مالئمـة وفعالـة وقائمـة علـى أدلـة بشـأن        64/255قرار العليه يف 

  الكحول؛عوامل اططر األارى املتعلقة بالشرود أثناء القيادة أو القيادة حتت تأثق
دور وأ يــة الصــكو  القانونيــة لألمــم املتحــدة بشـــأن       تؤكيين مييي  ن يين     - 6 

 1968، واتفاقيــة عــاحي (5)للســق علــى الطــرق 1949السـالمة علــى الطــرق، مثــل اتفاقيــة عــاحي  

_______________ 

 .70/1القرار  (4)

(5) United Nations, Treaty Series, vol. 125, No. 1671. 

http://undocs.org/ar/A/RES/64/255
http://undocs.org/ar/A/RES/70/1


 A/RES/70/260 حتسني السالمة على الطرق يف العامل
 

8/11 

، واتفـاقي عـامي   (7)بشأن الفتات وإرـارات الطـرق   1968، واتفاقية عاحي (6)للسق على الطرق
بشـــأن  1997ظمـــة التقنيـــة املتعلقـــة باملروبـــات، واتفـــاق عـــاحي  بشـــأن األن 1998 و 1958

بشأن نقل البضـائع اططـرة، يف تيسـق     1957التفتيش التق  الدورا للمروبات، واتفاق عاحي 
السالمة على الطرق على الصعد العاملي واإلقليمي والـوط ، وتـث  علـى الـدول األعضـاء الـ        

 ة املتعلقة بالسالمة على الطرق؛انضمت إىل هذ  الصكو  القانونية الدولي
الدول األعضاء ال  مل تفعل ذلك بعد على النظر يف أن تصب  أطرافـا   تشجع - 7 

متعاقـــدة يف الصـــكو  القانونيـــة لألمـــم املتحـــدة بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق، وأن تقـــوحي،    
 ؛االنضماحي، بتطبيل األثكاحي أو قواعد السالمة الواردة فيها وتنفيذها وتع ي ها بعد

الــدول األعضــاء علــى بــذل اجلهــود مــن أجــل  ــمان ســالمة و ايــة  تشيجع  - 8 
ويع مستادمي الطـرق مـن اـالل هياوـل أساسـية طرقيـة أوثـر أمانـا، و اصـة علـى الطـرق            
الشديدة اططورة ثيو ترتفع معدالت ادوادر ال  تشمل وسـائط النقـل اآلليـة وغـق اآلليـة      

ني التاطــيط الســليم وتقيــيم الســالمة وتصــميم وبنــاء علــى الســواء، مــن اــالل تــدابق جتمــع بــ
 وصيانة الطرق مع مراعاة جغرافيا البلد؛

الدول األعضاء ال  مل تفعـل ذلـك بعـد إىل النظـر يف اعتمـاد سياسـات        تنعو - 9 
يعادفـا مـن املعـايق الوطنيـة      وتدابق لتنفيذ أنظمة األمم املتحـدة بشـأن سـالمة املروبـات أو مـا     

ن ويع املروبات اآللية اجلديدة تستويف املتطلبات التنظيميـة الـدنيا املطبقـة املتعلقـة     للتأود من أ
حبماية الرواب وغقهم من مستادمي الطـرق، بـأن تكـون مـ ودة بأث مـة السـالمة وأويـا         

 افواء ونظم األمان الفعالة باعتبارها معدات معيارية؛
مو وم السالمة على الطرق بصـورة  الدول األعضاء ال  مل تعا، بعد تنعو  - 10 

راملة إىل القياحي بذلك، بدءا بتنفيذ أو مواصلة تنفيذ نظاحي إلدارة السالمة على الطرق يشـمل،  
ثسب االقتضاء، التعاون بني اإلدارات، وو ـع اطـط وطنيـة للسـالمة علـى الطـرق تنسـجم        

 ؛واططة العاملية لعقد العمل
ــى أن تعــ ز  تشييجع - 11  ــدول األعضــاء عل ــة    ال ــا واآلمن وســائط النقــل الســليمة بييي

اآللية، فضـال   النقل غق طئط النقل العاحي ووسائوسا ال سيماوالسهلة املنال وامليسورة التكلفة، و
عن حتقيـل التكامـل اآلمـن بـني الوسـائط املتعـددة، باعتبـار ذلـك وسـيلة لتحسـني السـالمة علـى             

ادضـرا، مبـا يف ذلـك قـدرة املـدن علـى        الطرق والعدالة االجتماعية والصحة العامة والتاطـيط 
_______________ 

 .15705، الرقم 1042املرجع نفسه، اجمللد  (6)

 .16743، الرقم 1091املرجع نفسه، اجمللد  (7)
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الصمود والروابط بني املناطل ادضرية والريفيـة، وعلـى أن تأاـذ يف ادسـبان، يف هـذا الصـدد،       
 ؛السالمة على الطرق والتنقل يف إطار اجلهود الرامية إىل حتقيل التنمية املستدامة

سات وتدابق ترمي الدول األعضاء على اعتماد وتنفيذ وإنفاذ سيا ض  ا تشجع - 12 
إىل توفق  اية فعالة للمشاة وللدراجات وتع ي  سالمتهم، مع السـعي أيضـا إىل حتسـني سـالمة     

 ؛الوقاية من اإلصابات واألمراض غق املعدية ال سيماالطرق والنتائج الصحية األوسع نطاقا، و
الدول األعضاء إىل إعداد وتنفيـذ  ـالت التـرويج االجتمـاعي املناسـبة       تنعو - 13 

املـرور علـى الطـرق    ثروـة  للتوعية واالثتفال بـاليوحي العـاملي إلثيـاء ذوـرى  ـحايا ثـوادر       
 يف األثد الثالو من تشرين الثاين/نوفمرب من ول عاحي؛ الذا لل
ــد      تشييجع - 14  ــابقة ل ــة الس ــ  الرعاي ــى تع ي ــدول األعضــاء عل اول املستشــفى، ال

ذلك اطدمات الصحية الطارئة وتدابق االستجابة الفورية املتاـذة يف أعقـاب ادـوادر،     يف مبا
واملبادل التوجيهية للمستشفيات واملصحات املتنقلة بشـأن اـدمات رعايـة  ـحايا الصـدمات      

ادصـول  وإعادة تأهيلهم، من االل تنفيذ التشـريعات املناسـبة وبنـاء القـدرات وحتسـني سـبل       
الوقت املناسب على الرعاية الصحية املتكاملة، وتطلب إىل منظمة الصحة العامليـة أن تـدعم    يف

 الدول األعضاء يف هذ  املساعي؛
الدول األعضاء على تع ي  وتكيي  وتنفيذ السياسات املتعلقة بالسـالمة   حتث - 15 

ــة األرــااص املعر ــني للاطــر مــن  ــمن مســتاد      مي الطــرق، علــى الطــرق مــن أجــل  اي
سيما األطفال والشباب ووبار السن واألرـااص ذوو اإلعاقـة، متشـيا مـع صـكو  األمـم        وال

واتفاقيـة ثقـوق األرـااص     (8)املتحدة القانونية ذات الصلة، مبا يف ذلك اتفاقية ثقـوق الطفـل  
 ؛(9)ذوا اإلعاقة

ص الـدول األعضـاء علــى اختـاذ التـدابق املناســبة لكـي تكفـل لألرــاا       تشيجع  - 16 
ذوا اإلعاقــة وغقهــم مــن املســتادمني ا ــدودا القــدرة علــى التنقــل، إمكانيــة الوصــول          

قــدحي املســاواة إىل البييــة املاديــة للطرقــات واملنــاطل ا يطــة  ــا وإىل وســائط النقــل، ســواء   علــى
املنــاطل ادضــرية أو الريفيـــة، وتــدعو الــدول األعضـــاء إىل االنضــماحي إىل اتفاقيــة ثقـــوق        يف

 وا اإلعاقة؛األرااص ذ
الــدول األعضــاء إىل إدمــاج املنظــور اجلنســاين إدماجــا وــامال يف ويــع   تيينعو - 17 

ــل وســالمة الطــرق، وال ســيما        ــة بالتنق ــذ السياســات املتعلق ــات و ــع السياســات وتنفي عملي
 يتعلل بالطرق واملناطل ا يطة  ا والنقل العاحي؛ فيما

_______________ 

 .27531، الرقم 1577املرجع نفسه، اجمللد  (8)

 .44910، الرقم 2515املرجع نفسه، اجمللد  (9)
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انني وسياسـات رـاملة بشـأن    الـدول األعضـاء علـى و ـع وتنفيـذ قـو       تشجع - 18 
الدراجات الناريـة، مبـا يف ذلـك التـدريب ومـن  راـص القيـادة وتسـجيل املروبـات وظـروف           
العمل واستاداحي راويب الدراجات النارية للاوذ وملعدات ادماية الشاصية، يف إطـار املعـايق   

وــة عــن ثــوادر الدوليــة القائمــة، بــالنظر إىل ارتفــام وت ايــد أعــداد الوفيــات واإلصــابات النا 
 الدراجات النارية بصورة غق متناسبة على الصعيد العاملي، وال سيما يف البلدان النامية؛

الــدول األعضــاء إىل و ــع سياســات عامــة للحــد مــن ثــوادر املــرور   تيينعو - 19 
املتصــلة باألعمــال، مبشــاروة أربــاب العمــل والعمــال، مــن أجــل إنفــاذ املعــايق الدوليــة بشــأن    

ــبة اطاصــة بــالطرق        الســالمة وال ــرق، واألثــوال املناس ــى الط ــل، والســالمة عل صــحة يف العم
 واملروبات، مع إيالء اهتماحي ااص ملسألة ظروف عمل السائقني ا ترفني؛

الـدول األعضـاء إىل أن تـوفر للجرثـى واألرـااص الـذين أصـيبوا         ض  ا تنعو - 20 
بنعاقــة بســبب ثــوادر املــرور اــدمات إعــادة التأهيــل وإعــادة اإلدمــاج االجتمــاعي يف مرثلــة  

 ؛مبكرة، مبا يف ذلك يف عامل العمل، وأن تقدحي الدعم الشامل لضحايا ثوادر املرور وأسرهم
فيـذ أطـر تأهيـل السـائقني ا تـرفني، الـ        الدول األعضاء إىل مواصـلة تن  تنعو - 21 

أنشيت استنادا إىل املعايق املعترف  ا دوليـا، مبـا يف ذلـك تـوفق التـدريب وإصـدار الشـهادات        
والراص، وتقييد ساعات القيادة وظروف العمـل الـ  تروـ  علـى معاجلـة األسـباب الرئيسـية        

تســليم بــأن رــرود الــذهن هــو مــن  املروبــات التجاريــة الثقيلــة، مــع الأو اصــطدامات دــوادر 
 األسباب الرئيسية للحوادر أو االصطدامات؛

الــدول األعضــاء إىل تقــدل الــدعم، ثســب االقتضــاء، ألنشــطة    ض  ييا تيينعو - 22 
 املبعور اطاص لألمني العاحي املع  بسالمة الطرق؛

 إىل منظمــة الصــحة العامليــة واللجــان اإلقليميــة لألمــم املتحــدة، فضــال  تط ييب - 23 
ووــاالت األمــم املتحــدة األاــرى ذات الصــلة، مواصــلة األنشــطة الراميــة إىل دعــم تنفيــذ    عــن

مـع   2030الطـرق يف اطـة عـاحي     أهداف وغايات عقد العمل والغايات املتصلة بالسالمة على
  مان االتساق على نطاق املنظومة؛

للحكومــات إىل أن تضــطلع بــدور قيــادا يف تنفيــذ أنشــطة       دعوهتييا تكيي ر - 24 
، مـع تشـجيع التعـاون    2030العمل والغايات املتصلة بالسالمة على الطرق يف اطة عاحي  عقد

بــني قطاعــات متعــددة وأصــحاب املصــلحة املتعــددين، مبــا يشــمل جهــود األوســال األوادمييــة  
والقطام اطـاص والرابطـات املهنيـة واجملتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك اجلمعيـات الوطنيـة للصـليب           

ــة ومنظمــات الضــحايا ومنظمــات الشــباب     األ ــر وافــالل   األ ــر واملنظمــات غــق ادكومي
 ووسائل اإلعالحي؛
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منظمــة الصــحة العامليــة إىل أن تواصــل، مــن اــالل تقاريرهــا املرثليــة    تيينعو - 25 
 العاملية، رصد التقدحي ا رز صوب بلو  أهداف عقد العمل؛

إىل منظمة الصحة العاملية، بالتعاون مع غقهـا مـن وـاالت األمـم املتحـدة       تط ب - 26 
واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، أن تواصل العمل، من االل اآلليـات القائمـة، ومنـها فريـل األمـم      
املتحــدة املعــ  بالتعــاون يف مــال الســالمة علــى الطــرق، علــى تيســق عمليــة رــفافة ومســتدامة           

ع أصحاب املصلحة من أجل مساعدة البلـدان املهتمـة علـى و ـع أهـداف إجنـاز       وتشاروية مع وي
ــن         ــة ادــد م ــدل اطــدمات بغي ــات تق ــل اططــر الرئيســية وآلي ــة بشــأن عوام ــة طوعي ــات  عاملي الوفي

واإلصابات الناوة عن ثوادر املرور يف سـياق العمليـة املفضـية إىل تعريـ  واسـتاداحي امل رـرات       
 واططة العاملية لعقد العمل؛ 2030بالسالمة على الطرق يف اطة عاحي  اطاصة باألهداف املتصلة

إىل منظمة الصحة العاملية واللجان اإلقليمية لألمم املتحـدة أن تيسـر تنظـيم     تط ب - 27 
 الطرق؛ حتضقا ألسبوم األمم املتحدة العاملي الرابع للسالمة على 2017أنشطة االل عاحي 

ة املعنيني واملنظمات الدوليـة واملصـارف اإلمنائيـة    ويع أصحاب املصلح تنعو - 28 
وووــاالت التمويـــل وامل سســـات والرابطـــات املهنيـــة ورـــروات القطـــام اطـــاص إىل زيـــادة  
التمويل، وذلك، على سبيل املثال، من االل الصناديل املوجودة، مثل املرفـل العـاملي للسـالمة    

ويــل جديــدة ومبتكــرة لــدعم تنفيــذ علــى الطــرق التــابع للبنــك الــدوث، واستكشــاف طرائــل مت 
، 2030اططة العامليـة لعقـد العمـل، واألهـداف املتصـلة بالسـالمة علـى الطـرق يف اطـة عـاحي           

 سيما يف البلدان النامية؛ وال
إىل األمني العاحي أن ينظر يف إمكانية إنشاء صـندوق اسـتيماين للسـالمة     تط ب - 29 

طة العامليـة لعقـد العمـل، واألهـداف املتصـلة      على الطرق، عن طريل التربعات، لدعم تنفيذ اط
بالسالمة على الطرق من  من أهداف التنمية املستدامة، ثسـب االقتضـاء، وأن يقـدحي تقريـرا     

 عن ذلك إىل الدول األعضاء؛
أن تــدرج يف جــدول األعمــال امل قــت لــدورهتا الثانيــة والســبعني البنــد    تقيي ر - 30 
ــون  ــرق يف  ”املعنـ ــى الطـ ــالمة علـ ــني السـ ــاملحتسـ ــدحي   “ العـ ــاحي أن يقـ ــني العـ ــب إىل األمـ ، وتطلـ

اجلمعيــة العامــة يف تلــك الــدورة تقريــرا عــن التقــدحي ا ــرز يف بلــو  أهــداف عقــد العمــل،     إىل
ــارير يف املســتقبل،        ــواتر تقــدل التق ــدورة يف ت ــاء تلــك ال ــدول األعضــاء إىل النظــر أثن ــدعو ال وت

 .مراعاة العمل بشأن تنشيط اجلمعية العامة مع
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