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 ])Add.1  وA/60/L.8( دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية[
 

 على الطرق يف العامل حتسني السالمة - ٦٠/٥
 ،إن اجلمعية العامة 
ــري  ــ إىل قرارإذ تشـ ــؤرخ ٥٧/٣٠٩ا اهتـ ــار٢٢ املـ ــايو/ أيـ ــؤرخ ٥٨/٩  و٢٠٠٣ مـ  املـ

ــاين  ٥ ــرين الثـ ــوفمرب /تشـ ــؤرخ ٥٨/٢٨٩  و٢٠٠٣نـ ــان ١٤ املـ ــل /نيسـ ــة ٢٠٠٤أبريـ  املتعلقـ
 ، يف العاملتحسني السالمة على الطرقب

 ،)١(األزمة العاملية للسالمة على الطرقعن  يف تقرير األمني العام وقد نظرت 
 علــى منظمــة الصــحة العامليــة لــدورها يف تنفيــذ الواليــة الــيت أوكلتــها إليهــا     وإذ تــثين 

ــا   ــة يف قراره ــة العام ــى الطــرق   قلعمــل كمنســ اب ٥٨/٢٨٩اجلمعي  داخــل ملســائل الســالمة عل
 منظومة األمم املتحدة، بتعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، 

 على اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة وعلى هيئاهتـا الفرعيـة السـتجابتها             وإذ تثين أيضا   
ها املتعلقـة   أنشـطت خبطـى   سـراع   اإل عـن طريـق      ،للقرارات املذكورة أعـاله ولتقريـر األمـني العـام         

 ،توسيع تلك األنشطة  أوبالسالمة على الطرق
 تعـاون األمـم املتحـدة للسـالمة         لتقـدم الـذي أحـرزه فريـق       اوإذ تالحظ مـع االرتيـاح        

كــذلك مبــادرات الــذي أحرزتــه ، و)٢( علــى النحــو املــبني يف تقريــر األمــني العــام ،علــى الطــرق
 تحدة ذات الصلة والشركاء الدوليون، وكاالت األمم املتضطلع هبا اليت ،السالمة على الطرق

التقرير العاملي عـن الوقايـة      استخدام  الدول األعضاء يف     أمهية استمرار  على تشددوإذ   
 كإطــار للجهــود املبذولــة يف جمــال الســالمة علــى   مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور  

_______________ 
)١( A/60/181و  Corr.1. 
 .٣٢، الفقرة املرجع نفسه )٢(
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لعوامـل اخلطـر اخلمسـة       اهتمام خاص     الواردة فيه عن طريق إيالء     توصياتالتنفيذ  ، ويف   الطرق
، أحزمــة األمــان ومقاعــد الســالمة اخلاصــة باألطفــال   عــدم اســتخداماحملــددة يف التقريــر، وهــي

اهلياكــل عــدم تــوافر والســرعة غــري املالئمــة واملفرطــة،  اخلــوذ، وعــدم اســتخدام والكحــول، و
 ،)٣(األساسية
العـاملي   املتحـدة     استضافة أسبوع األمم   لجنة االقتصادية ألوروبا  ال باقتراح   وإذ ترحب  

ــرق  ــالمة علـــى الطـ ــان األول للسـ ــل /يف جنيـــف يف نيسـ ــبوع ، و٢٠٠٧أبريـ ــو األسـ ــذي هـ الـ
 ن من الشباب،، مبن فيهم السائقو من الشبابيستهدف مستخدمي الطرق

نـوفمرب  / باقتراح تسـمية يـوم األحـد الثالـث مـن شـهر تشـرين الثـاين                 وإذ ترحب أيضا   
ا حلـق هبـؤالء الضـحايا    مبـ  اعترافـا  املـرور علـى الطـرق،    ضحايا حركة    إلحياء ذكرى يوما عامليا   

 ،)٤(وأسرهم من خسائر ومعاناة
اجلهــات احملليــة تقــع علــى عــاتق  الســالمة علــى الطــرق   بــأن مســؤولية واقتناعــا منــها 

 ،والبلدية والوطنية
 العديــد مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة    أن قــدرةذ تــدركوإ 
 حمدودة، وإذ تشـدد يف هـذا السـياق علـى أمهيـة التعـاون       قدرةة على معاجلة هذه املسائل   انتقالي

 لبنـاء قـدراهتا يف ميـدان        بـذهلا البلـدان الناميـة علـى األخـص         الدويل ملواصـلة دعـم اجلهـود الـيت ت         
  ملساعدهتا يف هذه اجلهود، الفينالسالمة على الطرق، وعلى أمهية تقدمي الدعم املايل و

النامجـة عـن حـوادث    واإلصـابات  الوفيـات   السـتمرار تزايـد     ب عن قلقها    تعر - ١ 
 اصة يف البلدان النامية؛خب، والعامل يف أحناء املرور

 أمهيــة معاجلــة مســائل الســالمة علــى الطــرق، واحلاجــة إىل  مــن جديــدؤكــد ت - ٢ 
عـن طريـق   مواصلة تعزيز التعاون الـدويل، مـع أخـذ احتياجـات البلـدان الناميـة بعـني االعتبـار،             
 بناء القدرات يف جمال السالمة على الطرق، وتوفري الدعم املايل والتقين جلهودها؛

 الدول األعضاء واجملتمع الدويل، مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدوليـة            تشجع - ٣ 
، للجان األمـم املتحـدة      واإلقليمية، على تقدمي الدعم املايل والتقين والسياسي، حسب االقتضاء        

ــةاإلقليم ــن وكــاالت     ي ــا م ــة وغريه ــة الصــحة العاملي ــم وملنظم ــا   املتحــدة األم ذات الصــلة دعم
  السالمة على الطرق؛حتسنيجلهودها الرامية إىل 

_______________ 
 ).ز( و) و (٣٧املرجع نفسه، الفقرتان  )٣(
 ).ط (٣٧املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
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 ووكــاالت األمــم املتحــدة ذات الصــلة  جلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة تــدعو  - ٤ 
لطــرق، وتشــجعها والشــركاء الــدوليني إىل مواصــلة املبــادرات القائمــة يف جمــال الســالمة علــى ا

 هذا الصدد؛يف على اختاذ مبادرات جديدة 
 )٥(١٩٤٩لعـام  لسري على الطـرق  ااتفاقية ب التقيداألعضاء على    الدولتشجع   - ٥ 
ــة ــرق  وباتفاقيـ ــى الطـ ــري علـ ــام السـ ــارات  )٦(١٩٦٨ لعـ ــات وإشـ ــة الفتـ ــرق  وباتفاقيـ ــام الطـ لعـ
، كما تشـجعها علـى      بلداهناعلى الطرق يف     ، سعيا لتأمني أعلى مستوى من السالمة      )٧(١٩٦٨

 من اإلصابات والوفيـات النامجـة عـن حـوادث املـرور، مـن أجـل حتقيـق                   للتقليلالسعي جاهدة   
 األهداف اإلمنائية لأللفية؛

 ،لسالمة املرور علـى الطـرق       الدولية القانونية القواعد   أمهية التحسن يف   تؤكد - ٦ 
لجنـة  سالمة املرور على الطرق والتابعـة ل      بالفرقة العاملة املعنية     بعمل   ،هذا الصدد يف   ،وترحب

فيما يتعلق بصياغة جمموعة كبرية من التعـديالت         ،االقتصادية ألوروبا  لجنة يف ال  النقل الداخلي 
 ؛وإشارات الطرقالفتات بالسري على الطرق و املتعلقتني ب١٩٦٨اتفاقييت عام على 

ــة مــن  التقريــر العــامل الــدول األعضــاء إىل تنفيــذ توصــيات تــدعو  - ٧  ي عــن الوقاي
عـدم   وهـي    ،، مبا فيها تلك املتعلقة بعوامل اخلطر اخلمسـة        اإلصابات النامجة عن حوادث املرور    

 والقيـادة يف    ، وعدم استخدام اخلوذ   ،استخدام أحزمة األمان ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفال      
 ؛ سية املناسبةوكذلك عدم توافر اهلياكل األسا والسرعة غري املالئمة واملفرطة، ،حالة سكر

وطين معنيـة   الدول األعضاء إىل إنشاء وكالة رائدة على الصعيد ال        تدعو أيضا    - ٨ 
وضع خطة عمـل وطنيـة للتقليـل مـن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث                  بالسالمة على الطرق، و   

 أسـاليب   وضـع مـالت التوعيـة الضـرورية و      حب والقيـام املرور، عن طريق سن وتنفيذ التشريعات       
 ؛وتقييم األنشطة اليت جيري تنفيذهاد مالئمة لرص

االشـتراك   اللجان اإلقليميـة لألمـم املتحـدة ومنظمـة الصـحة العامليـة إىل                تدعو - ٩ 
 يف حـدود مواردهـا،      ،األول للسـالمة علـى الطـرق      العـاملي   تنظيم أسبوع األمم املتحـدة      معا يف   

صـحاب املصـلحة املعنـيني مـن        أكذلك باملساعدات املالية الطوعية اليت تتلقاها مـن         باالستعانة  و
ألنشــطة كــي يكــون مبثابــة قاعــدة تنطلــق منــها احلكومــات واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص، ا

 مبسـائل السـالمة     التوعيةألنشطة الوطنية واحمللية اهلادفة إىل      ا ويف املقام األول  العاملية واإلقليمية،   
_______________ 

 .١٦٧١، الرقم ١٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )٥(
 .١٥٧٠٥، الرقم ١٠٤٢املرجع نفسه، اجمللد  )٦(
 .١٦٧٤٣ ، الرقم١٠٩١املرجع نفسه، اجمللد  )٧(
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كمـا تـدعوها    السـياقات، هذه مع ب ناست والنهوض هبا مبا يحتفيز االستجابة على الطرق، وإىل    
 كجـزء مـن     ، بالسـالمة علـى الطـرق يف جنيـف         ألصحاب املصلحة املعنيني  إىل عقد منتدى ثان     

لسـالمة علـى الطـرق، مـن أجـل مواصـلة العمـل الـذي بـدأ يف املنتـدى األول             العاملي ل سبوع  األ
 ؛٢٠٠٤املعقود يف مقر األمم املتحدة يف عام 

واجملتمع الـدويل إىل االعتـراف بيـوم األحـد الثالـث مـن          الدول األعضاء    تدعو - ١٠ 
رى ضـحايا حركـة املـرور علـى         ذكـ نوفمرب من كل عام كيوم عاملي إلحياء        /ينشهر تشرين الثا  

 باعتبار ذلك وسيلة مناسبة لتكرمي ضحايا حوادث املرور وأسرهم؛، الطرق
هتـا الثانيـة والسـتني       إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامـة يف دور           تطلب - ١١ 

 ؛ يف العاملحتسني السالمة على الطرقتقريرا عن التقدم احملرز يف 
ــد     تقــرر  - ١٢  ــة والســتني البن ــدورهتا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل أن ت
 .“األزمة العاملية للسالمة على الطرق”املعنون 

 ٣٨اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ أكتوبر/ تشرين األول٢٦

 


