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 حتسني السالمة على الطرق يف العامل - ٦٤/٢٥٥
 
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري   املـــؤرخ٥٨/٩ و٢٠٠٣مـــايو/ أيـــار٢٢ املـــؤرخ٥٧/٣٠٩ إىل قراراـــاإذ تـ
ــوفمرب/تـــشرين الثـــاين ٥ ــل/ نيـــسان١٤املـــؤرخ ٥٨/٢٨٩ و٢٠٠٣نـ  ٦٠/٥ و٢٠٠٤أبريـ

ــشرين األول٢٦املــــؤرخ  ٢٠٠٨مــــارس/ آذار٣١ املــــؤرخ٦٢/٢٤٤ و٢٠٠٥أكتــــوبر/ تــ
 املتعلقة بتحسني السالمة على الطرق يف العامل،

حتـسني الـسالمة علـى عـن يف مـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل ـا التقريـروقد نظرت 
 ،)١(هفي والتوصيات الواردةالطرق يف العامل

 وادث املـرور علـى الطـرقحلـ نتيجـة الوفيـات اهلائل الذي تشكلهعبءال بعترفإذ تو 
 يتعرضـون سـنويا إلصـاباتشـخصمليـون مخـسنيإىلعـشرين وح مـناوبأن ما يتر يف العامل
 احلياة،  حوادث املرور، ويصبح العديد منهم يف حالة إعاقة مدىبسببغري قاتلة

مـن اآلثـارواسـعة طائفةصحة العامةالدد الكربى اليت ةشكلذه املهل أنوإذ تالحظ 
لبلـدان وتعـوق التقـدملالتنمية املستدامة يفقد تؤثر ،تعاجل إن مل ،االجتماعية واالقتصادية اليت

 حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،
لوقايـةالتقرير العاملي عـن ا على أمهية استمرار الدول األعضاء يف استخداموإذ تشدد 

 كإطار للجهود املبذولة مـن أجـل كفالـة على الطرقمن اإلصابات النامجة عن حوادث املرور
 عـن طريـق إيــالء، حـسب االقتــضاء،تنفيـذ التوصـيات الــواردة فيـهيفالـسالمة علـى الطــرق و

_______________
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عــدم اســتخدام أحزمــة األمــان مبــا يف ذلــك احملــددة، األساســيةاهتمــام خــاص لعوامــل اخلطــر
ــأثري الكحــول واملخــدرات األطفــال وعــدم اســتخدام اخلــوذ والقيــادةســالمة وأحزمــة حتــت ت

تعزيـز إدارةعـن طريـقعدم تـوافر هياكـل أساسـية مالئمـة، و واملالئمة واملفرطة والسرعة غري
مـستخدمي الطـرقالحتياجـات إيـالء اهتمـام خـاصأيـضا عـن طريـقوالسالمة على الطـرق

 وســائليراجات والــدراجات الناريــة ومــستخدماملــشاة وركــاب الــد مثــلاملعرضــني للخطــر،
حتــسني مــستوى خــدمات الرعايــة املقدمــة بعــدكــذلك عــن طريــقو،اآلمنــة النقــل العــام غــري

 الطرق،املرور علىاحلوادث لضحايا حوادث
 بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ الوالية اليت عهدتوإذ تشيد 

 مع جلان األمم املتحدة اإلقليميـة علـى تنـسيقتعاون وثيقيف بأن تعملةا إليها اجلمعية العام
بالتقـدمإذ تـشيد أيـضااملسائل املتعلقة بالسالمة على الطـرق داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، و

 الذي أحـرزه فريـق األمـم املتحـدة املعـين بالتعـاون يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق بوصـفه آليـة
مـنلممارسـات اجليـدةل احلكومات واتمع املدين مببـادئ توجيهيـة يزود أعضاؤهااستشارية

دعم األعمـال اهلادفـة إىل معاجلـة عوامـل اخلطـر الرئيـسية املتعلقـة بالـسالمة علـى الطـرقأجل
 تنفيذها، ودعم

قامـت بـه جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة وهيئاـا الفرعيـة ملاعن تقديرها عـربتوإذ 
طتها يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق والـدعوة إىل زيـادة االلتـزام الـسياسيمن عمل لزيادة أنش

شروعاملعنـيني مبـوإذ ترحب، يف هذا السياق، باستنتاجات وتوصـياتبالسالمة على الطرق،
ــدافاألحتديــد:حتــسني الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل’’ وطنيــة للحــد مــنالقليميــة واإله

الذي نفذته جلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة‘‘ على الطرقحوادث املروراإلصابات النامجة عن
املتعلقـة باحلـد مـناألهـداف من أجل مساعدة البلدان املنخفـضة واملتوسـطة الـدخل يف حتديـد

 ، ويف حتقيقهاحوادث املرور على الطرقاإلصابات النامجة عن
ذي وقــعهكتني الـباإلعالن الوزاري املتعلق مبنع العنف واإلصابات يف األمري تنوهوإذ 

 املتعلـق مبنـع العنـف واإلصـابات الـوزاريوزراء الصحة يف بلدان األمريكتني خالل االجتمـاع
ــريكتني ــداري املعقــود يف م،يف األم ــارس/ آذار١٤يف  املكــسيك،ي ــةإعــالنو،٢٠٠٨م  الدوح

شرقاملـالـيت أسـفرت عنـها حلقـة العمـل املتعلقـة ببنـاء شـراكة الوثائق اخلتاميـةذلك من وغري
آسـيا لغـربلجنة االقتـصادية واالجتماعيـةالسالمة على الطرق اليت نظمتهاالمن أجلالعريب

ســتنتاجات وتوصــيات مــؤمتراو،)٢(٢٠٠٨ أكتــوبر/ تــشرين األول٢٢ و٢١  يفيف الدوحــة
على الطرق يف جنوب شـرقاملرورحتسني سالمة’’موضوعاللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن

_______________
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حـوادث املـروراإلصـابات النامجـة عـن األهداف اإلقليميـة والوطنيـة للحـد مـنحتديد:أوروبا
ــى الطــرق ــان‘‘عل ــدا، اليون ــود يف هالكي ــران٢٦ و٢٥يف، املعق ــه/ حزي ــةو،٢٠٠٩يوني حلق

حـوادثاإلصـابات النامجـة عـنالعمل املتعلقة بتحديد األهداف اإلقليمية والوطنية للحـد مـن
 الـيت نظمتـها اللجنـة،آسـيا لغـربلجنة االقتصادية واالجتماعيةلااملرور على الطرق يف منطقة

 ١٧ و١٦يف بالتعــاون مــع هيئــة النقــل الوطنيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف أبــو ظــيب
الـذي نظمتـه‘‘جعل الطرق آمنـة يف أفريقيـا’’وضوعمب املتعلقؤمتراملو،٢٠٠٩يونيه/حزيران

،٢٠٠٩يوليـه/متـوز ٨يفمجهوريـة ترتانيـا املتحـدةر الـسالم،يف دااللجنة االقتصادية ألفريقيـا
 املعتمـد يفئاإلعالن الوزاري بشأن حتسني السالمة على الطرق يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادو

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئاملؤمتر الوزاري املعين بالنقل الذي نظمته
ــانيف ــبوسـ ــة كوريـ ــن، مجهوريـ ــرة مـ ــاين١١ إىل٦ا يف الفتـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ،)٣(٢٠٠٦نـ
 نظمتـهاجتماع فريق اخلرباء بشأن حتسني السالمة على الطرق الـذيالصادرة عنتوصياتالو

ــانكوك ــادئ يف بـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــة االقتـــصادية واالجتماعيـ ــرةاللجنـ ــنيف الفتـ  إىل٢مـ
 ةتوجيهيـ أدلـةمـن جتميـعاملتوخـاةفائـدة البوجه خاصتالحظ ، وإذ٢٠٠٩سبتمرب/أيلول ٤

ــبني ــة، ت ــى الطــرق يف املنطق ــسالمة عل ــضل املمارســات يف جمــال حتــسني ال ــائجوكــذلكأف  نت
اللجنـة االقتــصادية نظمتـهااجتماعـات فريـق اخلـرباء بـشأن حتـسني الـسالمة علـى الطـرق الـيت

 ،٢٠٠٩ و٢٠٠٨واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف عامي
 السالمة علـىيف جمال  املبذولة بعدد من اجلهود الدولية املهمة األخرىأيضا هتنووإذ 

ــابع مل املنتــدى الــدويل للنقــلتقريــريف ذلــك الطــرق، مبــا نظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدانالت
النظـامـجعلـى الطـرق ولتحقيق السالمةأهداف طموحة:صوب الصفر املعنوناالقتصادي

 املعقـود يف واشـنطن العاصـمة،العمـلأثنـاءويل املتعلق بالسالمة على الطـرق واملؤمتر الداآلمن
ــر/ شــباط١٨ إىل١٦مــنيف الفتــرة ــسالمة علــى’’املتعلــق مبوضــوعؤمتراملــ و٢٠٠٩فرباي ال

 والذي أكـد أمهيـة سـالمة٢٠٠٩يونيه/حزيران ١٥ يف يف دبلن املعقود،‘‘أثناء العملالطرق
شـواغل الـسلوك أثنـاءمعاجلـة يف القطـاع اخلـاصيضطلع بهالذي املهمالنقل والدورأسطول
  العاملني يف ذلك القطاع،بنيالقيادة

املبــادرات الوطنيــة واإلقليميــة اهلادفــة إىل إذكــاء الــوعي مبــسائل مجيــع وإذ تالحــظ 
 السالمة على الطرق،

رق التـابع الدور املهم الذي يؤديه املرفـق العـاملي للـسالمة علـى الطـتالحظ أيضاوإذ 
دعم بناء القـدرات وتقـدمي الـدعم الـتقين يف جمـالترمي إىلللبنك الدويل بوصفه آلية للتمويل

_______________
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وسيلة لزيادة املوارد الالزمة ملعاجلة مسألة السالمة على الطـرقباعتبارهالسالمة على الطرق و
األعمـال املتعلقـةدعملـالتمويـلبالزيـادة يفتنـوهاملتوسطة الـدخل، وإذويف البلدان املنخفضة

 ،بوجــه خــاص ،ترحـب بالـسالمة علــى الطـرق علــى الــصعد الـوطين واإلقليمــي والعــاملي، وإذ
والـسويد اجلهـات املاحنـة، مبـا يف ذلـك حكومـات أسـترالياالـيت تقـدمها مجيـعباملساعدة املالية

ــدا ــومربغو ،وهولن ــة ومؤســسةلألعمــالمؤســسة بل ــسياراتاخلريي ادالتابعــة الحتــواتمــع ال
 ،املرفق العاملي للسالمة على الطرقإىل منظمة الصحة العاملية و السيارات الدويل

يف سـبيلاملنظمة الدولية لتوحيد املقاييس العمل الذي تضطلع بهوإذ تالحظ كذلك 
  على الطرق، املروروضع معايري لنظم إدارة سالمة

:جعـل الطـرق آمنـةاملعنون بتقرير جلنة السالمة على الطرق يف العاملوإذ حتيط علما 
ــقعقــد مــن العمــل ــةالــسالمة علــى الطــرقلتحقي ــسالمة علــى الطــرق بالتنمي ــربط ال  الــذي ي

ملـة حبإذ حتـيط علمـا أيـضاالسالمة على الطـرق، و بشأنلعملمن ااملستدامة ويدعو إىل عقد
مةالــسالألغــراضزيــادة التمويــلبالــوعي إلذكــاءعامليــة بوصــفها أداة“جعــل الطــرق آمنــة”

 ،ذلكوالدعوة إىل الطرق على
 الـسالمةعـنلتقريـر املرحلـي العـاملي ااملعنـون نظمة الصحة العامليـةمبنشور م تنوهوإذ 

يقدم أول تقييم حلالة السالمة على الطرق على مـستوىالذي حان وقت العمل:على الطرق
ستخدمي ملـحتـدث الطـرق املـرور علـى حـوادثحاالت الوفاة بسببأن نصف ويؤكدالعامل

 لـديها تـشريعات شـاملةمل منخفـضة نـسبيا مـن بلـدان العـاوأن نسبةالطرق املعرضني للخطر،
 السالمة على الطرق،املتصلة ببشـأن عوامل اخلطر الرئيسية

 بالبيــان املــشترك الـصادر عــن البنــك الـدويل واملــصارف اإلمنائيــة املتعــددةوإذ ترحـب 
ــدة الـــست ــيةاألطـــراف الرائـ ــتثمارالبنـــك ا، وهـ ــة واملـــصرف األورويب لالسـ ــالمي للتنميـ إلسـ

مــصرف التنميــة األفريقــيوواملـصرف األورويب لإلنــشاء والــتعمري ومــصرف التنميــة اآلســيوي
التعـاون علـى زيـادة عنـصر الـسالمةب الـذي تعهـدت فيـه ،ومصرف التنمية للبلـدان األمريكيـة

ق حتـسني تنـسيق اسـتثماراا وعـن طريـعـن براجمها املتعلقة باهلياكـل األساسـيةيفعلى الطرق
 ،للطرقشاريع اهلياكل األساسيةطريق إجراء عمليات مراجعة وتقييمات متصلة بالسالمة مل

 إزاء اسـتمرار تزايـد الوفيـات واإلصـابات النامجـة عـن حـوادثوإذ تعرب عن قلقهـا 
واضـعة يفاملتوسـطة الـدخل،و يف أحناء العامل، وخباصة يف البلدان املنخفضة على الطرقاملرور

يف نظـم معـدل الوفيـاتأعلى بكثري من على الطرق نظام النقليفأن معدل الوفيات االعتبار
 النقل األخرى حىت يف البلدان املرتفعة الدخل،
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تنفيـذباجلهود اليت تبذهلا بعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من أجل تنوهوإذ 
 علـىاملـرور داف طموحـة ورصـد الوفيـات النامجـة عـن حـوادثأفضل املمارسات وحتديد أه

 ،الطرق
تعزيز التعاون الـدويل وتبـادل املعـارف يف جمـال مواصلة ضرورة وإذ تؤكد من جديد 

 املتوسطة الدخل،والسالمة على الطرق، مع مراعاة احتياجات البلدان املنخفضة
المة علـى الطـرق إال مـن خـاللألزمة العاملية للـسل إجياد حلميكن ال بأنهوإذ تسلم

 يف القطـاعني العــاماملعنيـة مجيـع األطــراف بـنيالــشراكات وإقامـة قطاعـاتبـني عــدةالتعـاون
اتمع املدين، مبشاركة،كليهماواخلاص

 بـشأن الـسياساتيف جمـالبدور البحـوث يف اختـاذ قـرارات مـستنرية  أيضاوإذ تسلم
زيــد مــنمب بـضرورة القيــامثــر التــدخالت، وكــذلكالـسالمة علــى الطــرق ويف رصــد وتقيـيم أ
 بوصـفها عـامال مـنحـاالت الـشرود أثنـاء القيـادةالبحوث ملعاجلـة املـسألة الناشـئة املتمثلـة يف

،تؤدي إىل حوادث املرور على الطرقاليتعوامل اخلطر
 الذي تـضطلع بـه عمـان يف توجيـه انتبـاه اتمـع الـدويل إىل القياديبالدور تنوهوإذ

األزمة العاملية للسالمة على الطرق،
 االحتاد الروسي الستضافتها املؤمتر الوزاري العـاملي األول للـسالمة حبكومةوإذ تشيد

حـضرته والـذي٢٠٠٩نـوفمرب/ تـشرين الثـاين٢٠ و١٩يفعلى الطرق، املعقود يف موسـكو
ا يتـصل بـذلك مـنمـالنقـل والـصحة والتعلـيم والـسالمة وعـن قطاعـات وفود وزارية وممثلون

عقـدإعـالن إىلاجلمعيـة العامـةبإنفاذ قـانون املـرور والـذي تـوج بـإعالن يـدعو تتعلقمسائل
،)٤( السالمة على الطرقمن أجلللعمل

ــسالمة علــى ترحــب- ١ بــاإلعالن املعتمــد يف املــؤمتر الــوزاري العــاملي األول لل
؛)٤(٢٠٠٩فمربنو/ تشرين الثاين٢٠ و١٩ يفالطرق، املعقود يف موسكو

 الـسالمة علــى الطــرق،مــن أجــل للعمـل عقــدا٢٠٢٠-٢٠١١الفتــرة تعلـن - ٢
املتوقـعستوىاملـ عدد الوفيات النامجة عن حوادث املـرور علـى الطـرق مث خفـضهدفه تثبيت

 وطنيا وإقليميا وعامليا؛املضطلع ا على الصعيد العاملي عن طريق زيادة األنشطةمنها
منظمــة الــصحة العامليــة وجلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة أن تقــوم،إىل تطلــب - ٣

لـسالمة علـىاملعـين بالتعـاون يف جمـال ابالتعاون مع الشركاء اآلخـرين يف فريـق األمـم املتحـدة
_______________

)٤( A/64/540املرفق ،. 
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وثيقـة توجيهيـةلتكـون مبثابـة خطـة عمـل العقـدبإعـداد،أصحاب املـصلحةالطرق وغريه من
؛لدعم تنفيذ أهدافه

 أمهية معاجلة املسائل املتصلة بالسالمة على الطـرق يف العـاملجديد من تؤكد- ٤
املتوسـطةو مواصلة تعزيز التعـاون الـدويل، مـع مراعـاة احتياجـات البلـدان املنخفـضةوضرورة

الدخل، مبا فيها احتياجات أقـل البلـدان منـوا والبلـدان األفريقيـة، عـن طريـق بنـاء القـدرات يف
توفري الدعم املايل والتقين جلهودها؛بجمال السالمة على الطرق و

 تـوفري املـساعدة التقنيـة واملاليـة املتعـددة األطـراف بطريقـة ميكـنبضرورة تقر - ٥
دعمـا لبنـاء القـدرات مـن أجـل تعزيـزمـربر هلـا الشروط ودونالتنبؤ ا ويف الوقت املناسب

مـع وضـعوميع احلـاالتصيغة واحدة مالئمة جلبالنظر إىل عدم وجود ،السالمة على الطرق
؛ يف االعتبار احتياجاته وأولوياتهبناء علىحالة كل بلدخصوصية
 وخباصـةنفذ أنشطة متصلة بالسالمة على الطرق،أن تبالدول األعضاء يب - ٦

 وسـالمة املركبـات وسـلوكللطـرقاهلياكـل األساسـيةويف جماالت إدارة السالمة على الطـرق
التثقيـف يف جمـال الـسالمةو أثنـاء القيـادة عدم االنتبـاهحاالتذلكمبا يفمستخدمي الطرق،

  تأهيـل ذوي اإلعاقـة، بنـاء علـى خطـةيـشملعلى الطرق والرعاية املقدمة بعـد احلـوادث، مبـا
العمل؛

مجيــع الــدول األعــضاء إىل حتديــد أهــدافها الوطنيــة يف جمــال احلــد مــن تــدعو- ٧
شـياامتى الطرق اليت يتعني حتقيقها حبلول اية العقـد، النامجة عن حوادث املرور علاإلصابات

خطة العمل؛مع
ــدعو - ٨ ــضمنيإىل ت ــةت ــشطةال خط ــل أن ــعال اتــويلعم ــام الحتياجــات مجي هتم

ــدراجات وغريهــم مــن مــستخدمي الطــرقال ســيمامــستخدمي الطــرق، و  املــشاة وركــاب ال
 طريـق دعـم اعتمـاد التـشريعاتاملتوسطة الـدخل، عـنواملعرضني للخطر يف البلدان املنخفضة

يف هـذا ،تـدعو، وةزيادة وسائل النقل املستدامبوالسياسات املناسبة وتوفري اهلياكل األساسية و
مـساعدة البلـدان الناميـة يفإىلاإلقليميـة اإلمنائيـةصارفاملـ املؤسسات املالية الدولية و،الصدد

؛الطرقاملرور على مستدامة للنقل العام بغية احلد من حوادثشبكاتبناء
القطاعـات لزيــادة بـني العديـد مـن إىل اختـاذ إجـراءات مــشتركةأيـضا تـدعو- ٩

نــسبة البلــدان الــيت لــديها تــشريعات شــاملة بــشأن عوامــل اخلطــر الرئيــسية الــيت تــؤدي إىل
األمـان أحزمـة اسـتخدام عـدمعلى الطـرق، مبـا يف ذلـكالنامجة عن حوادث املرورصاباتاإل

 يف املائــة١٥مة األطفــال واخلــوذ والقيــادة يف حالــة ســكر والــسرعة، مــن نــسبةســال وأحزمــة
 إىل أكثـر مـنحـان وقـت العمـل:التقرير املرحلي العاملي عن السالمة علـى الطـرقالواردة يف
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 احلاليـةالتشريعات يف املائة حبلول اية العقد، وتشجع الدول األعضاء على تعزيز إنفاذها٥٠
هذه؛  عوامل اخلطربشأنرقلسالمة على الطل

 واملنظمــات غــري احلكوميــةة واخلاصــةت العامــؤســسااملاحلكومــات و تــشجع - ١٠
 عـدم االنتبـاه للـثين عـنواملنظمات املتعددة األطراف على اختـاذ إجـراءات، حـسب االقتـضاء،

ىل زيــادة إالــيت تــؤديأثنــاء القيــادةاهلاتفيــةنــصيةالرســائلال كتابــةأثنــاء القيــادة، مبــا يف ذلــك
معدالت االعتالل والوفيات بسبب حوادث الطرق؛

تعزيـزو إىل االضطالع بدور قيادي يف تنفيـذ أنـشطة العقـداحلكومات تدعو- ١١
األوســاط األكادمييــة والقطــاع اخلــاص عديــدة منــهاقطاعــات الــيت تبــذهلاهــوداجل التــضامن يف
الوطنيــةمعيـاتاجلملـدين، مبــا يف ذلـكاملهنيـة واملنظمـات غــري احلكوميـة واتمـع ا والرابطـات

اإلعالم؛  ووسائط،لصليب األمحر واهلالل األمحر ومنظمات الضحايا ومنظمات الشبابل
الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة ومــصارف التنميــة ووكــاالت تــدعو - ١٢

يكفـي مـا تـوفريالنظر يفإىلاملهنية وشركات القطاع اخلاص والرابطاتالتمويل واملؤسسات
ضايف لألنشطة املتصلة بالعقد؛اإلتمويلالمن

 فريق األمم املتحدة املعـين بالتعـاون يف جمـال الـسالمة علـى الطـرقإىل تطلب - ١٣
تنفيـذ األنـشطةمنـها ، ألغـراضية غـري رمسيـةستـشارا آليـة بوصـفههدوراالضطالع بـمواصلة
؛بالعقد املتصلة

،تــنظمأنإىل األمــم املتحــدة اإلقليميــةمنظمــة الــصحة العامليــة وجلــان تــدعو - ١٤
املعـين بالتعـاون يف جمـال الـسالمة علـىبالتعاون مع الشركاء اآلخـرين يف فريـق األمـم املتحـدة

العقد؛أعمال من أجل بدء يف العاملالطرق ، أسبوع األمم املتحدة الثاين للسالمة علىالطرق
زامهـا بالـسالمة علـى الطـرق،الدول األعضاء علـى مواصـلة تعزيـز الت تشجع- ١٥

علـى الطـرقاملـرور من بينها االحتفال باليوم العاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا حـوادثبوسائل
نوفمرب من كل عام؛/ األحد الثالث من تشرين الثاين يوميف

الــصكوك أن تــصبح أطرافــا متعاقــدة يف الــدول األعــضاء علــىتــشجع أيــضا- ١٦
 إىل اتفاقيــةاالنـضمامعلـى ووتنفيـذهاالـسالمة علــى الطـرقب تعلقـةامللألمـم املتحـدةالقانونيـة

 ؛)٥(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 يفالقيــام،العامليــة وجلــان األمــم املتحــدة اإلقليميــة إىل منظمــة الــصحة تــدعو - ١٧

الرصـد املنـتظمتنـسيقبلسالمة علـى الطـرق،املعين بالتعاون يف جمال اإطار فريق األمم املتحدة

_______________

 .، املرفق األول٦١/١٠٦القرار )٥(
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حتقيـق األهـداف احملـددة يف خطـة العمـل وإعـداد تقـارير يفالـصعيد العـاملي تقدم احملرز علىلل
؛ أخرىناسبةم لسالمة على الطرق ووضع أدوات رصدا مرحلية عاملية عن

الدول األعضاء واتمع الدويل إىل إدراج مسألة السالمة علـى الطـرق تدعو - ١٨
 ؛والتحضرتنمية والبيئةيف اخلطط الدولية األخرى، مثل خطط ال

ايـة املــدة للتقـدم احملـرز علــىو منتـصف املـدةيبأمهيـة إجـراء استعراضــ تقـر - ١٩ 
املعـين، بالتشاور مـع فريـق األمـم املتحـدة إىل القيام وتدعو الدول األعضاء املعنية،مدى العقد

ية لتقيـيم مـدىطنووإقليمية ودولية اجتماعاتتنظيمبلسالمة على الطرق،بالتعاون يف جمال ا
العقد؛أهدافتنفيذ

 أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا الـسادسة والـستني البنـدتقرر - ٢٠
، وتطلب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة“األزمة العاملية للسالمة على الطرق”املعنون

 .عقدلاالعامة يف تلك الدورة تقريرا عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف
 ٧٤اجللسة العامة

 ٢٠١٠ مارس/آذار ٢


