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 الدورة الرابعة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٤٨البند 

       األزمة العاملية للسالمة على الطرق
  حتسني السالمة على الطرق يف العامل    

  
 مذكرة من األمني العام    

  
 عن حتسني السالمة على الطرق يف العـامل، أعدتـه منظمـة             احييل األمني العام طيه تقرير      
فريق تعـاون األمـم املتحـدة    يف  ة العاملية بالتشاور مع اللجان اإلقليمية والشركاء اآلخرين  الصح

 . للسالمة على الطرق
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أعدتـه منظمـة الـصحة       تقرير عـن حتـسني الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل                 
فريق تعـاون   يف   العاملية بالتشاور مع اللجان اإلقليمية والشركاء اآلخرين      

 مة على الطرقاألمم املتحدة للسال
    

  موجز  
هذا التقرير، أعدته منظمـة الـصحة العامليـة بالتـشاور مـع اللجـان اإلقليميـة والـشركاء                     
يقـدم معلومـات مـستكملة عـن     وفريق تعاون األمم املتحدة للسالمة على الطـرق،       يف  اآلخرين  

 ٦٢/٢٤٤  و٦٠/٥، و٥٨/٢٨٩حالــة تنفيــذ التوصــيات الــواردة يف قــرارات اجلمعيــة العامــة  
ويــصف التقريــر األنــشطة اجلاريــة، فــضال عــن . بــشأن حتــسني الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل

 أن توضـح السالمة علـى الطـرق يف العـامل، خـالل العـامني املاضـيني،           التطورات يف   سلسلة من   
راميـة  لاإن النمو يف املشاريع التعاونيـة  . ا كبرياتأثريقد حققت اجلهود التعاونية يف جمال الدعوة      

تنفيذ تـدابري الـسالمة علـى الطـرق، إىل جانـب العـدد الكـبري مـن إجـراءات الـسالمة علـى                          إىل
ىل  إ احمللي والوطين والدويل، هـي دالئـل تـشري        كل من الصعيد    الطرق، اليت جيري اختاذها على      

حتـسني الـسالمة علـى      ى  لـ عتزايد اعتراف احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين بـأن العمـل           
ابات النامجـة عـن حـوادث املـرور     أن اإلصـ شري إىل بيـد أن التقريـر يُـ   . ّحـة قـضية مل هـو  الطـرق  

وال بــد مــن وجــود رؤيــة . زالــت هتــدد املكاســب الــصحية واإلمنائيــة يف مجيــع أحنــاء العــامل  مــا
طموحة ومتويل مناسب للسالمة على الطرق مـن أجـل مواجهـة هـذه األزمـة العامليـة مواجهـة                     

، حيـث إن    ح عدد من التوصـيات لكـي تنظـر فيهـا اجلمعيـة العامـة              اقتراب التقرير   ُيخَتَتمو. فعالة
مــن شــأهنا تيــسري كــل مــن الــدعم الــدويل للــسالمة علــى الطــرق، وتنفيــِذ التــدخالت الفعالــة     

  . الوطينالصعيد حتسني السالمة على الطرق على  قدرهتا علىاملعروف
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 مقدمـة  - أوال  
صحة  الـ   تواجـه  مـشكلة كـبرية   تـشكِّل   ال تزال اإلصابات النامجة عـن حـوادث الطـرق             - ١
. لوفيـات واإلصـابات وحـاالت العجـز يف مجيـع أحنـاء العـامل        من أسـباب ا    ا رئيسي اعامة، وسبب ال
 مليـون  ٥٠  و٢٠ مـا بـني   ويـصاب  ، مليـون شـخص  ١,٣يقـرب مـن   مـا  في كل عـام ميـوت     ف

مـن هـذه    يف املائة    ٩٠دث أكثر من    وحي. االصطدام على الطرق  آخرين جبروح نتيجة حوادث     
  فيهـا  قـل عـدد الـسيارات     ياملنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الـدخل الـيت         الوفيات يف البلدان    

 الطـرق   ركـة املـرور علـى     اإلصـابات النامجـة عـن ح      وتـأيت   .  يف العـامل    عدد املركبات  عن نصف 
  ســنوات٥ مــا بــني عمــرالــذين يتــراوح عمــرهم ألشــخاص ان أهــم ثالثــة أســباب لوفــاة  ضــم
  .سنة ٤٤ و
عرقلــة اإلجنــازات الــيت   ب  علــى الطــرق املــرورركــة  حهتــدد اإلصــابات النامجــة عــن   و  - ٢

قــدر اخلــسائر العامليــة مــن جــراء اإلصــابات ت إذ.  التنميــة االقتــصادية والبــشرية جمــاليف حتققــت
احلكومــات  فتكلِّــ، و دوالربليــون ٥١٨ا جمموعــه مبــ  علــى الطــرقاملــرورركــة النامجــة عــن ح

هـذه اخلـسارة يف بعـض    تـشكل  و. ي اإلمجـايل  مـن ناجتهـا القـوم   املائةيف  ٣  واملائةيف   ١ بني ما
ملـساعدة اإلمنائيـة الـيت      امـن إمجـايل     أكثـر   البلدان املنخفضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل،           

بــسبب اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور عبئــا ثقــيال علــى اقتــصاد البلــد وُتلقــي . تتلقاهــا
تكـاليف  ال وكذلك مـن خـالل       ،لتأهيلاوخدمات الرعاية الصحية    يف   ة مباشر آثارحتدثه من    ما

 يت الـ  - من الضغوط املالية على األسـر املتـضررة          ا كبري اضع قدر ت  أيضا أن  ميكنو. باشرةاملغري  
التأهيــل، تكــاليف  التكــاليف الطبيــة و مــن أن تــستوعب  األحيــان، نمــال بــد هلــا، يف كــثري   
 التـوتر  باإلضـافة إىل     - لضحيةا فقدان دخل    من قبيل تكاليف،  غريها من ال  وتكاليف اجلنازة، و  

  .الشديدالنفسي 
ة عن اإلصـابات النامجـة     شئالنااالقتصادية واالجتماعية والصحية     اخلسائروميكن جتنب     - ٣

 خلـصت وقـد    .اإلصـابات  تلـك  إمكانيـة تـاليف   الـيت تؤكـد     ر األدلـة    كثَُتإذ   .عن حوادث املرور  
ــ إىل مجيــع أحنــاء العــامل يف التجربــة املكتــسبة  معنيــة ا كافيــمتــويالممولــة ة رائــدة  أن إنــشاء وكال

 يــشكالن ، الــسالمة علــى الطــرق يف البلــد حلالــة وإجــراء تقيــيم دقيــق ،بالــسالمة علــى الطــرق
 علـى   إلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور         ا معاجلـة ا مـن أجـل       يتعني اختاذمه  تني مهم تنيخطو
اإلصـابات   حـدوث  عـدد مـن العوامـل الـيت تزيـد مـن خطـر          وتبني وجـود    .  معاجلة فعَّالة  الطرق

األمــان مــة حزأ وعــدم اســتخدام الفائقــة الــيت ال داعــَي هلــا؛ الــسرعة مــن بينــهااملتــصلة املــرور، 
ارتـداء راكـيب الـدراجات       وعـدم    ؛ والقيـادة يف حالـة سـكر       ؛ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفـال    

ا صـيانة   اهلياكل األساسية للطـرق أو عـدم صـيانته        سوء تصميم   و النارية ذات العجلتني للخوذ؛   
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جوانـب    الـيت ال يوجـد فيهـا       أو،  السيارات القدمية اليت تفتقر إىل الـصيانة اجليـدة        قيادة   و كافية؛
اختــذت ملعاجلــة عوامــل  اإلجــراءات الــيت لتنظيميــة وغريهــا مــناأدت اإلجــراءات قــد و. األمــان
أمهيـة  ت  نـ تبّيكمـا   .  يف حوادث الطرق يف كثري من البلدان       شديد إىل اخنفاض    ،املذكورةاخلطر  

ناشـئة عـن    لا يف التخفيف من اآلثـار الـسلبية         ،الطارئة يف حالة الصدمات   توفري خدمات الرعاية    
  . على الطرقحوادث املرور

 اإلقليميـة  مـن املبـادرات    الكـثري فـذ ، ُنمـا يزيـد   أو  األخـرية ودالعقـ  األربعـة على مدى  و  - ٤
 إصــدار ســاعد ،٢٠٠٤ام  لعــفــي يــوم الــصحة العــامليف. لــسالمة علــى الطــرقبــشأن اوالعامليــة 

 العــاملي عـن الوقايــة مـن اإلصــابات النامجـة عــن    التقريـرَ نظمـة الـصحة العامليــة والبنـك الــدويل    م
ويـشدد التقريـر علـى      . إجراءاتعلى اختاذ ما يلزم من      ز  يحفتاليف   ،حوادث املرور على الطرق   

النامجــة عــن  مــن القطاعــات يف جمــال الوقايــة مــن اإلصــابات   الكــثريالــذي يــضطلع بــه  دور الــ
ــرور  ــى الطــرق؛ حــوادث امل ــة مــن    عل ــاهيم األساســية للوقاي ــصف املف  وحجــم ؛اإلصــابات  وي

 وأهـم احملـددات وعوامـل اخلطـر     هـا؛ راثآو  علـى الطـرق،  اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور 
لـدعوة ووثيقـة تقنيـة      ا لائوسمن  وسيلة   يؤدي دور  وهو بذلك . واستراتيجيات التدخل الفعال  

لــدان ملعاجلــة مــشكلة اإلصــابات   بــشأن مــا ميكــن أن تفعلــه البُ رئيــسيةيات تــشمل ســت توصــ
  . على الطرقالنامجة عن حوادث املرور

 األمــم املتحــدة القــرار اختــذت، ٢٠٠٤أبريــل /يف نيــسان التقريــر العــاملي إصــداربعــد و  - ٥
 ،“لعـامل حتـسني الـسالمة علـى الطـرق يف ا         ”مـان، واملعنـون      سـلطنة عُ   قدمتـه  ذي، ال ٥٨/٢٨٩

دعم اجلهـود املبذولـة ملعاجلـة األزمـة العامليـة           بـ  بـضرورة قيـام منظومـة األمـم املتحـدة            يقـرّ الذي  
،  إىل أن تـضطلع    القـرار منظمـة الـصحة العامليـة       يف  اجلمعية العامة   ت  ودع. للسالمة على الطرق  

ق بــدور املنــسق للمــسائل املتعلقــة بالــسالمة علــى الطــر بالتعــاون الوثيــق مــع اللجــان اإلقليميــة،
علــى ضــرورة املــضي يف تعزيــز التعــاون  اجلمعيــة  تأكــدكمــا . داخــل منظومــة األمــم املتحــدة

البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل ملعاجلــة    حتتاجــه امــ مراعــاةالــدويل، مــع 
  .مسائل السالمة على الطرق

ي ذ الــ،WHA 57.10قــرار ال، اعتمــدت مجعيــة الــصحة العامليــة ٢٠٠٤مــايو /يف أيــارو  - ٦
منظمة الصحة العاملية لالضطالع بـدور        ىلإعلى الدعوة املوجهة من اجلمعية العامة       فيه  وافقت  

علـى   كما دعـا القـرار بـشأن الـسالمة والـصحة          . نسق للمسائل املتعلقة بالسالمة على الطرق     امل
  باعتبارهـا قـضية مـن قـضايا        ، األعـضاء إىل إعطـاء أولويـة للـسالمة علـى الطـرق             الطرق، الدولَ 
 يف احلـد مـن      يتـها  فعال تالـيت تثبـ   تنفيـذ التـدابري     إىل   الراميـة اختاذ اخلطـوات    إىل   و ،الصحة العامة 

  . على الطرقاإلصابات النامجة عن حوادث املرور
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، الـــذي ٦٠/٥ اجلمعيـــة العامـــة القـــرار اختـــذت، ٢٠٠٥أكتـــوبر /يف تـــشرين األولو  - ٧
لوقايـة مـن اإلصـابات النامجـة عـن         با خاصـا  االـدول األعـضاء اهتمامـ     أمهية أن تـويل      فيه   أكدت

 اإلقليمية ومنظمـة الـصحة    اللجانَيف ذلك القرار، دعت اجلمعيةُ    و.  على الطرق  حوادث املرور 
 ؛العاملية إىل االشتراك معا يف تنظيم أسـبوع األمـم املتحـدة العـاملي األول للـسالمة علـى الطـرق             

نـوفمرب  / تشرين الثـاين  شهر الثالث من األحدعتبار  اإىل  واجملتمع الدويل   ودعت الدول األعضاء    
  . الطرق املرور علىعاملي إلحياء ذكرى ضحايا حوادثال اليوَممن كل عام 

 املعنـــون  ٦٢/٢٤٤ اجلمعيـــة العامـــة القـــرار    اختـــذت ، ٢٠٠٨مـــارس  /آذار ٣١ ويف  - ٨
 الـذي  ، وهـو القـرار الرئيـسي الثالـث يف هـذا الـصدد      “حتسني السالمة على الطـرق يف العـامل      ”
واحلاجـة  ، العـامل  يف لـسالمة علـى الطـرق    اائلمعاجلة مسالتأكيد على أمهية   دت فيه اجلمعية    أعا

وزيـادة الـدعم    يف جمال الـسالمة علـى الطُـرق          املعرفة   قاسموتتعزيز التعاون الدويل    واصلة  إىل م 
 رالقـرا اجلمعيـة يف     ترحبـ و.  الصلة، مع األخذ يف االعتبار احتياجات البلدان الناميـة         يذ املايل

 الرفيع املـستوى  ) وزاريال(ؤمتر  املاستضافة  ببالعرض الذي قدمته حكومة االحتاد الروسي       أيضا  
األمـني  إىل  القـرار   ت اجلمعيـة يف     وطلبـ . ٢٠٠٩ السالمة علـى الطـرق عـام         بشأنالعاملي األول   
مة الـسال حتـسني   عـن التقـدم احملـرز يف    ، يف دورهتـا الرابعـة والـستني،      تقريـرا إليهـا   العام أن يقدم    

  .يف العاملعلى الطرق 
وقــد اختــذت الــدول األعــضاء عــددا كــبريا مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز التــشريعات     - ٩

. وطنيــة وحمليــة للــسالمة علــى الطــرق   اســتراتيجيات وبــرامجوضــعوحتــسني مجــع البيانــات، و
 منـها  الـبعض     يف هـذا التقريـر، إال أن       هاال يتسع اجملال لسرد   مبا  كثرة  هي من ال  هذه املبادرات   و

انظـــر (لـــذي صـــدر مـــؤخرا،  االـــسالمة علــى الطـــرق  عـــن العـــاملياملرحلـــي  تقريــر ال يف أُدرج
 لسالمة علـى الطـرق    ا  جهود  على ، بالتايل ،ينصب االهتمام يف هذا التقرير    و. ) أدناه ٣٧ الفقرة
  .الصعيدين الدويل واإلقليمي على 

  
  قتعاون األمم املتحدة للسالمة على الطرفريق   - ثانيا  

 بـشكل   املنظمـة  ت، عملـ  ها اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية     توفقا للوالية اليت منح     - ١٠
تعـاون األمـم    فريـق  تنسيقى لع مع اللجان اإلقليمية    ،وثيق على مدى السنوات اخلمس املاضية     

 جمموعـة مؤلفـة مـن       و، وهـ  )التعـاون بفريـق   يـشار إليـه فيمـا بعـد         (املتحدة للسالمة على الطرق     
 هيونيـ /حزيـران  ويف. تحـسني الـسالمة علـى الطـرق       امللتزمـة ب  مم املتحدة واملنظمـات الدوليـة       األ

ــألف مــن  كانــت اجمل، ٢٠٠٩ ــة األمــم املتحــدة،   مــن ممؤســسة  ١٢موعــة تت ؤســسات منظوم
 اخلمـس، وبرنـامج األمـم       اإلقليميـة فيهـا منظمـة الـصحة العامليـة، والبنـك الـدويل، واللجـان                مبا

 وبرنـامج   ،شؤون الالجـئني  لـ األمـم املتحـدة      ومفوضـية    ،وئل األمم املتحـدة   املتحدة اإلمنائي، وم  
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 ٥٠قرابــة وُتمثَّـل فيهـا أيـضا    ). اليونيـسيف (األغذيـة العـاملي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة       
الـدويل أو    علـى الـصعيدين      لـسالمة علـى الطـرق     ا  جمـال   من الوكاالت العاملـة يف     وكالة أخرى 

القطاعـات الـيت متثلـها      وتنـوع   عدد  إن  . اسعة من املهارات واخلربات    جمموعة و  لديهااإلقليمي،  
 ووكــاالت ، واجلهــات املاحنــة، واملنظمــات غــري احلكوميــة،احلكومــات(، املنظمــات املــشاركة

ــ ،مــن قطاعــات النقــل والــصحة والــسالمة )  والقطــاع اخلــاص،األحبــاث تأييــد ال علــى انشهدي
  .هذا اجلهد التعاوينالذي حيظى به واسع ال

حــىت  مــرات جمموعــه عــشرمــا اجتمـع  أي ، وياتمــع مــرتني ســنجيالتعــاون وكـان فريــق    - ١١
بـني املقـر الرئيـسي ملنظمـة       بالتنـاوب  تتم عاماالجتماعات يف كل    كانت  حيثما أمكن،   و. اآلن

 األمــم  مــن جلــانإقليميــة جنــةللتابعــة الكاتــب املحــد أسويــسرا وبيف جنيــف، الــصحة العامليــة 
صــابة جيــب  اإلوأوفــاة ال أن يفرؤيــة مــشتركة تتمثــل التعــاون فريــق عــضاء  أاســمويتق. املتحــدة

ركني، ابـني املـش   اآلراء  بتوافـق   الـذي ُوضـع     التعاون،  فريق  هدف  يتمثل  و. لتنقلا مثن   اكوني أال
بـني وكـاالت األمـم املتحـدة        فيمـا    تيسري التعاون الدويل وتعزيـز التنـسيق العـاملي واإلقليمـي             يف

 ٦٠/٥ و٥٨/٢٨٩تنفيـــذ قـــرارات اجلمعيـــة العامـــة بغـــرض لـــدوليني وغريهـــا مـــن الـــشركاء ا
عــن الوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن    التقريــر العــاملي  والتوصــيات الــواردة يف٦٢/٢٤٤ و

  .، وبالتايل دعم الربامج القطرية على الطرقحوادث املرور
تقيـيم حالـة     دعـم عمليـات      منهاالغاية،  تلك   عدد من األهداف لبلوغ       أيضا دد حُ وقد  - ١٢

 ووضـع التوجيـه والـدعم    ؛السالمة على الطـرق واملرافـق القائمـة لـدى البلـدان ملعاجلـة املـشكلة           
 ات وتـوفري تنميـة القـدر      ؛نشر املمارسات اجليـدة   ولسالمة على الطرق؛    لحتقيقا   الفعالللتدخل  

 ؛ وتــشجيع الطلــب علــى ســالمة الطــرق  ،الــدعوةجهــود  مــسائل الــسالمة علــى الطــرق؛ و يف
 وحتـسني سـالمة أسـاطيل األمـم         ؛ز التنسيق العاملي واإلقليمي بشأن السالمة علـى الطـرق         وتعزي

لتعــاون يف فريــق ااالختــصاصات لهــذه وقــد أُقــرت . مجيــع مــستخدمي الطــرقصاحل املتحــدة لــ
  . يف جنيف٢٠٠٨نوفمرب /يف تشرين الثايناملعقودة  التاسعةدورته 

  
  لسالمة على الطرق األمم املتحدة ل  تعاون فريقلاعمأ  - اثالث  
  الدعم التقين  - ألف  

مؤســسة الــسيارة (واصــل فريــق التعــاون، مــن خــالل فريــق مكــون مــن أربعــة شــركاء   -١٣
الــشراكة العامليــة للــسالمة علــى الطــرق، والبنــك  و،  التابعــة الحتــاد الــسيارات الــدويل واجملتمــع
توجيهـات للبلـدان    ر  وف سلـسلة مـن الكتيبـات الـيت تـ          وضـع ،  ) ومنظمـة الـصحة العامليـة      ،الدويل

التقريــر يف  ددعلـى النحـو احملـ   بـشأن كيفيـة تنفيـذ املمارسـات اجليـدة يف الــسالمة علـى الطـرق        
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ضـافة إىل األدلـة     وباإل.  على الطرق   حوادث املرور   عن العاملي عن الوقاية من اإلصابات النامجة     
 ات واملمارســنيدليــل للــسالمة علــى الطــرق مــن أجــل صــانعي القــرار  : ذَواخلُــ  املعنونــةاألوليــة

دليــل للــسالمة علــى الطــرق مــن أجــل صــانعي القــرارات  : يف حالــة ســكر القيــادة، و)٢٠٠٦(
: الـسرعة إدارة  : الثالث والرابـع يف سلـسلة     الدليلني   التعاون   أصدر فريق ،  )٢٠٠٧ (واملمارسني

الـسالمة  مقاعـد   ،  )٢٠٠٨ (دليل للسالمة على الطرق من أجل صـانعي القـرارات واملمارسـني           
 دليـــل للـــسالمة علـــى الطـــرق مـــن أجـــل صـــانعي القـــرارات واملمارســـني: صـــة باألطفـــالخلاا
أصـبح االنتـهاء مـن إعـداده     لـسالمة علـى الطـرق    ا بيانـات دليل عـن نظـم   وهناك  . )١()٢٠٠٩(

بــسالمة ، وكــذلك املنتجــات املتعلقــة ٢٠٠٩ حبلــول هنايــة عــام صــدورهومــن املتوقــع وشــيكاً، 
  .لطرقزمة لزيادة األمان على االالواهلياكل األساسية سطول األ
تنفيـذ أدلـة    مـن أجـل     خمتلف أعضاء فريق التعـاون بتـوفري الـدعم الـتقين للبلـدان              ويقوم    - ١٤

حلـد  اوجهـة حنـو     تستخدم األدلـة اسـتراتيجيا وعمليـا، لـدعم اإلجـراءات امل           و. املمارسة السليمة 
ة الــدخل والبلــدان  يف البلــدان املنخفــضســيما المــن حــوادث الطــرق واإلصــابات اخلطــرية، و 

 بـنن وتايلنـد وفييـت نـام       وندونيـسيا والربازيـل     إو االحتـاد الروسـي      ومن بينـها   ،املتوسطة الدخل 
 النظريـة موضـع   وضـع  ين يبّينـان  جيـد  مـثلني    نـام  تيـ كمبوديـا وفي  ومتثل  . واملكسيكوكمبوديا  

لى الطـرق،    اللجنة الوطنية للسالمة ع    قامتفي كمبوديا،   ف. التطبيق من خالل استخدام األدلة    
لتوجيـه عمليـة    ) ٢٠٠٦ (ذَواخلُـ  باسـتخدام دليـل     املرتبطـون هبـا    نيوأصحاب املـصلحة الرئيـس    و

دة مـن أجـل   وذة املعتمَـ اخلـ  ارتـداء  نفـاذ  إل مرتبطـة بـه   تشريعاتوخوذ  للقياس  موضع  ترمي إىل   
يف و.  راكــيب الــدراجات الناريــةبــني واخلــسائر يف األرواحاحلــد مــن عــدد اإلصــابات اخلطــرية  

 مــشارك مــن احلكومــة وقطــاع األعمــال ٢٠٠قــدت حلقــة عمــل مــع أكثــر مــن  يــت نــام، ُعفي
القيـادة يف    العلميـة الـيت يقـدمها دليـل          الـرباهني على  يستند  امج قطري   نواجملتمع املدين لوضع بر   

القيـادة  ب  املتعلقـة  نام تعـديل التـشريعات     تي يف في  األوىل اخلطوة    وكانت ).٢٠٠٧ (حالة سكر 
ــة الــسكر لــسائقي بالنــسبة  خــالل وضــع وإنفــاذ حــدود تركيــز الكحــول يف الــدم    مــنيف حال

  .لسيارات والدراجات الناريةا
لسالمة علـى  امع بيانات جلالالزمة وقد بدأ العديد من الشركاء تقدمي املساعدة التقنية          - ١٥

ــ/متــوزيف و. البيانــاتالطــرق وتطــوير نظــم    لــسالمة الوطنيــة اإلدارة، استــضافت ٢٠٠٩ هيولي
ظـم بيانـات    نعـن    عمـل دوليـة      حلقـة لواليـات املتحـدة،     ا يف الرئيسية الطرق على املرور حركة
 ومتوسـطة    الـدخل   القطاعـات مـن سـتة بلـدان منخفـضة          متعـددة  وفـودا  ضـمت   الطـرق  سالمة
جـرى  و البيانـات؛ ىل مشروع دليل املمارسة السليمة عن نظم        إ حلقة العمل    استندتو. الدخل

__________ 
  ./http://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/en :مجيع األدلة متاحة للتحميل جمانا على املوقع الشبكي التايل  )١(  
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 األمـراض  ملكافحـة    األمريكيـة  واملراكـز    ،مـة الـصحة العامليـة     منظبـصورة مـشتركة بـني        اتنظيمه
   .والشراكة العاملية للسالمة على الطرق والوقاية منها

دعم حمفظـة متنوعـة     بـ  ،لبنـك الـدويل    التـابع ل   املرفق العاملي للسالمة على الطـرق     ويقوم    - ١٦
تطــوير، وأنــشطة ث والو، والبحــاهلياكــل األساســيةبنــاء القــدرات، وتنفيــذ الــربامج، وســالمة  ل

ربط تـ  بلـدا    ٢٥عمليات يف أكثـر مـن       يقوم بتنفيذ    و ؛عملال وأنشطة حلقات الدعوة والتدريب   
بـرامج  و،   املـشمولة برعايـة املرفـق      لـسالمة علـى الطـرق     إدارة ا  ات بشأن  القدر اتضاستعرابني  

فـق  رويقـوم امل .  مـن جهـة أخـرى   القطرية عمليات االستثمارمن جهة، و  الرئيسية   اهلياكلتقييم  
 أساليب بيانات موحدة لقياس الوفيات واإلصـابات علـى الطـرق مـن خـالل                وضعدعم  أيضا ب 

 RoadPOL)(شرطة الطـرق    املنظمـة الدوليـة لـ     إنـشاء   وض،  امـر  لأل عبء العاملي ال  فريق عمله مع 
 الــذي يــضم ، القــواننيإلنفــاذ فريــق استــشاري بقيــادةشرطة ســالمة املــرور لــشبكة العامليــة والــ

ربنـامج الـدويل    القـع املرفـق مـذكرة تفـاهم مـع           وو. من الشرطة الدوليـة   ملستوى  مهنيني رفيعي ا  
 ها،طرق وتنفيـذ  الوضع منهجيات لتقييم    ترمي إىل   دعم عمليات قطرية    يقوم ب  و ؛لطرقالتقييم  

ــدة الســتثماراتبالتوصــية او ــة جي ــة التكلفــة و  ونوعي ــد مرتفــع ذات معقول ــرم  هكمــا أنــ . عائ أب
وضـع وتنفيـذ وحـدات تدريبيـة عـن حركـة            بـشأن   دويل للطـرق    مذكرات تفاهم مع االحتـاد الـ      

  إقامــة لتــسهيلها، لبيانــات ســالمة املــرور وحتليلــ ة الدوليــمــع اجملموعــةاملــرور علــى الطــرق، و 
  يف البلـدان املنخفـضة     نينظرائهم املهني واجملموعة  خرباء البلدان األعضاء يف     بني  شراكات توأمة   

  . والبلدان املتوسطة الدخلالدخل
  

  سياساتال وضع  - ءبا  
ــى الطــرق     قامــت   - ١٧ ــرور عل ــسالمة امل ــة ب ــة املعني ــة العامل ــةالفرق ــصادية  ل التابع ــة االقت لجن

 حركــة بــشأن مــن القــرارات املوحــدة ثــةإصــدار النــسخ احملدَّ النهائيــة وةصيغبوضــع الــألوروبــا 
مة علـى   لسالمن أجل ا   القرارات أفضل املمارسات     وتتضمن .اوإشاراهت الفتات الطرق واملرور  
 املتعلقتني حبركة السري علـى الطـرق وبالفتـات     ١٩٦٨اتفاقييت عام    إكمال وهتدف إىل    ؛الطرق

ــام   الطــرق وإشــاراهتا،  ــة لع ــرارات  متثــل و. امــ هلة املكملــ١٩٧١واالتفاقــات األوروبي هــذه الق
حتـسني الـسالمة   وترمـي إىل  ، طوعـا  تنفـذها البلـدان   لكي مبادئ توجيهية  تقدمأدوات مرجعية   

 علــى املــستوى األنظمـة  مــن حتقيــق مزيـد مــن املواءمـة بــني   نيتمكلـ اومـن ناحيــة،   الطــرقعلـى  
فيـه  لـواردة   اتنفيـذ التوصـيات     ب احلكومـات    قيـام واألمـل معقـود علـى       . من ناحية أخرى   الدويل

أنظمــة ( املتعلقــة باملركبــات األنظمــةكمــا اعتمــد املنتــدى العــاملي لتنــسيق  . علــى نطــاق واســع
 عـدد مـن العناصـر لتحـسني         بـشأن  عامليـة    أنظمـة  و )ة االقتصادية ألوروبا  للجنمن أجل ا  جديدة  

  .سالمة الدراجات النارية يف مجيع أحناء العاملوسالمة املركبات 
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  الدعوةجهود   - جيم  
 املـرور   اليوم العـاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا حـوادث           املتعلـق بـ    ٦٠/٥ القرار   اختاذمنذ    - ١٨
وأصـبح  .  عدد متزايد مـن البلـدان يف مجيـع القـارات    يفاليوم االحتفال هبذا انتشر  الطرق،   على

 يـوفر   فهـو . حلد من اإلصـابات علـى الطـرق       الرامية إىل ا  يوم أداة هامة يف اجلهود العاملية       ذلك ال 
النــاجم عــن حــوادث الطــرق،  عــاطفي واالقتــصاديالاالنتبــاه إىل حجــم الــدمار لتوجيــه فرصــة 

يف عـــام و. واإلنقـــاذوأعمـــال خــدمات الـــدعم  عانـــاة ضـــحايا حــوادث الطـــرق  مباالعتــراف  و
األرجنـتني وأسـتراليا     يف بلـدان مثـل       ومناسـبات أخـرى   لذكرى  أقيمت مراسم إحياء ا   ،  ٢٠٠٨

نيجرييـا  والفلـبني وكنـدا واملكـسيك و      أفريقيـا   وجنـوب   الربازيـل وبـروين دار الـسالم        أوغندا و و
أيـضا  وبـدأ   . تقريبـا   أوروبـا  انبلد مجيع فضال عن    ،اليابانوالواليات املتحدة األمريكية    واهلند  و

ربـط البلـدان مـن خـالل        و ،سـع أواليوم على نطـاق     للتعريف هبذا    خمصص   شبكيموقع  تشغيل  
ــشتركة     يف حــوادث  أُصــيبواوأ الــذين قتلــوا  األشــخاصذكــرى وإحيــاء تبــادل األهــداف امل

  . االصطدام
 القطـاع   تماعا عـن   اج ، نظمت منظمة الصحة العاملية    ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين  و  - ١٩

 يف شـانغهاي،    ،تحـدي للميـشالن   رجـل   بيبنـدم،     مناسـبة  يفُعقد  لسالمة على الطرق    ااخلاص و 
القيمـة  ” لتحديـد ن شـركات خاصـة متعـددة اجلنـسيات          عـ  ممثال   ٢٥ االجتماع   وضم. الصنيب

تبـادل  ولقطاع اخلاص، وزيادة مشاركته يف جمال السالمة علـى الطـرق؛            اليت حيققها ا   “املضافة
 لشركات القطـاع اخلـاص حتـسني الـسالمة علـى الطـرق              هباعلومات بشأن الكيفية اليت ميكن      امل

لـشركات القطـاع اخلـاص دعـم      هبـا  ميكـن الـيت  كيفيـة   المناقـشة   و؛  هـا ملوظفيهـا ومقاولي  بالنسبة  
ــدويل       ــوطين وال ــصعيدين ال ــى ال ــى الطــرق عل ــسالمة عل ــادرات ال ــواتواستكــشاف ؛مب   اخلط

 اليت تبذهلا شـركات القطـاع        باجلهود ع الدويل اختاذها لزيادة الوعي    مجتملل اليت ميكن    األخرى
ــسالمة علــى الطــرق   اخلــاص ــة نقــد اجتماعــا ُعو. يف جمــال ال ــشرين  للمتابع  يف بودابــست يف ت
 فريــق  رمسيــائ جونــسون آنــد جونــسون، حيــث أنــش شــركة، استــضافته٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاين

، استــضافته ٢٠٠٩مــايو /اريس يف أيــاريف بــو ؛تعــاون القطــاع اخلــاص للــسالمة علــى الطــرق  
حتــسني املمارســات التجاريــة مــن أجــل  للــشبكة ثالثــة أهــداف رئيــسية هــيو. ميــشالنشــركة 

  مجـاعي تصوواإلسـهام بـ   ؛ وغريهـم مـن مـستخدمي الطـرق    ،تعزيز سالمة املـوظفني وأسـرهم   
ات كيانــ و، املتحــدة للــسالمة علــى الطــرقاألمــمتعــاون فريــق يف أعمــال لقطــاع اخلــاص مــن ا
 اليت من شأهنا تعزيز الـسالمة علـى الطـرق يف            ، مجاعي  املنفذة بشكل  دعم اإلجراءات و ؛أخرى

  .عامة العامل بصورة
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 لـتعمري ل األورويب املـصرف مقـر  يف  اآلمنـة للطـرق   اهلياكل األساسية مؤمتر حول    وُعقد  - ٢٠
ة العامليــة لجنــاله تــنظمو، استــضافه رئــيس املــصرف، ٢٠٠٨ هيوليــ/متــوز ٤لنــدن يف والتنميــة ب

األفريقــي،  لتنميــةمــصرف اني عــن البنــك الــدويل، ووضــم املــؤمتر ممــثِل. للــسالمة علــى الطــرق
ــيوي   ــة اآلسـ ــصرف التنميـ ــصرف ،ومـ ــة ومـ ــدان التنميـ ــة للبلـ ــصرف، األمريكيـ  األورويب واملـ

 للبحث يف تنسيق إجـراءات الـسالمة        ، والدول املاحنة الكربى   ، واملفوضية األوروبية  ،الستثمارل
، متـشيا مـع توصـيات إعـالن بـاريس        الطـرق   الطرق وتطوير مشاريع   جمال تعبيد طرق يف   على ال 

  عـامال  ا فريقـ   الدويل بنكلل التابععلى الطرق    العاملي للسالمة املرفق  أنشأ   و .بشأن فعالية املعونة  
جمــال  يف ة الرئيــسياجلهــات الفاعلــة  هــذه يتــألف مــن،ساســيةاأل اهلياكــلسالمة معنيــا بــ جديــدا
 مواءمـة سـبل  عـن  بحـث  مـن أجـل ال     ،للطـرق الالزمـة    اهلياكـل األساسـية      لتطوير ملقدمة ا املعونة
 اهلياكــلســالمة املقدمــة مــن أجــل  ضــمان جــودة االســتثماراتإزاء  مــنظم ومنــسقهنــج اّتبــاع 

 الفريق العامل منـذ ذلـك   وأجرى. املالية الدولية املشاركة    املؤسسات يف مجيع طرق  لل األساسية
ــ واهلياكــل األساســية؛سالمة املتعلقــة بــارســات أعــضائه مماستقــصاًء عــن احلــني   إىل سعىهــو ي

ــدة      ا ــشأن تقاســم املمارســات اجلي ــق يف اآلراء ب ــى تواف ــتثمار يف  يف حلــصول عل ــات االس عملي
  .يف املستقبلاهلياكل األساسية 

 يف  ، االحتـاد الروسـي،    غلجنة العاملية للسالمة على الطرق يف سان بطرسـرب        ال تاجتمع  - ٢١
 عمـل  مرحليـا عـن    تقريرا   تدعوة من حكومة االحتاد الروسي، وناقش     ب ،٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

 بـشكل خـاص إىل     فأشارت،  ٢٠٠٦عام  املعلنة   “ الطرق آمنة  اجعلوا”تها املعنونة   محلواللجنة  
. لــسالمة علــى الطــرقا بــشأنعــاملي  أول اجتمــاع وزاريبعقــد  هــاقترحمالنجــاح يف اعتمــاد 

عـالن  إ علـى    باملوافقـة  األمـم املتحـدة      قيام  فيها قترحتصية جديدة   على تو أيضا  وافقت اللجنة   و
  . ٢٠٢٠عام الذي ينتهي  العقد يف ،لسالمة على الطرقمن أجل اعمل للعقد 
  إصـدار   منظمة الصحة العامليـة واليونيـسيف      بدأت،  ٢٠٠٨ديسمرب  /يف كانون األول  و  - ٢٢

التقريـر تقييمـا شـامال لإلصـابات غـري          ويقـدم   . لاطفـ التقرير العاملي عن الوقاية من إصابات األ      
األطفـال  ويربز أمهية سـالمة     . منع وقوعها   ىلإ  الرامية تدابرييورد ال  و ،الطفولةثناء  يف أ قصودة  امل

علـى الطـرق    تشري نتـائج التقريـر إىل أن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث املـرور                  و. على الطرق 
عامـا،   ١٩ إىل   أعـوام  ١٠مريـة مـن     يف الرحلـة الع   لدى األشـخاص    هي السبب الرئيسي للوفاة     

وخيلـص  .  األطفـال   عنـد  ميتـة، وسـبب رئيـسي للعجـز       املصابات غري   اإلوسبب هام من أسباب     
الـسالمة علـى    تـدخالت    العديد مـن     مبا فيها  ،ؤكدةم تدابري وقائية    يف حال اختاذ  التقرير إىل أنه    

واستـضافت  . يـا قـل يوم  طفـل علـى األ     ١ ٠٠٠ حيـاة    إنقـاذ  يف مجيع أحناء العامل، ميكن       ،الطرق
   .اإلصدار العامليذلك  حكومة فييت نام
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بـشأن  املؤمتر الـدويل األول  ، يف واشنطن العاصمة فيض، اسُت٢٠٠٩فرباير  /يف شباط و  - ٢٣
الـذي نظمـه املعهـد       املؤمترهذا   شخص   ٢٠٠كثر من   أ وحضر   .لسالمة على الطرق يف العمل    ا

 األمـراض راكـز الـسيطرة علـى       التـابع مل  ت املتحـدة    الواليـا يف   تنيوالصحة املهنيـ   الوطين للسالمة 
والوقاية منها، برعاية مشتركة من منظمة الصحة العاملية، ومنظمة الـصحة للبلـدان األمريكيـة،                

ــة،   ــوطين،  وومنظمــة العمــل الدولي ــسالمة ال ــة وجملــس ال ــات املتحــدة وزارة اخلارجي  ،يف الوالي
انبيـة جمموعـة   اجللـسات  وغطـت اجل . ك الـدويل لبنـ  التـابع ل   املرفق العاملي للسالمة على الطـرق     و

ــا في،واســعة مــن املواضــيع  واســتراتيجيات إدارة املخــاطر،  ألســطول، اســالمة سياســات  هــا مب
هــذا املــؤمتر بوضــوح أن اإلصــابات وبــّين . والــسالمة املهنيــة علــى الطــرق يف األســواق الناشــئة

أن الــسالمة املهنيــة، و مــن مــسائل  مهمــةمــسألةعلــى الطــرق هــي النامجــة عــن حــوادث املــرور 
 ملـشكلة يف ا عناصر الرئيسية   ال هي أحد     على الطرق  اإلصابات املهنية النامجة عن حوادث املرور     

العديــد مــن األمثلــة   احلكومــات والــشركات اخلاصــةتدمقــو. للــسالمة علــى الطــرقة الــشامل
د مـؤمتر دويل  ويأمـل منظمـو املـؤمتر عقـ    . معاجلـة فعالـة  اجليدة على كيفية معاجلة هـذه املـشكلة       

اجتماعـات  عقـد   لبـالتخطيط   بالفعـل   هـم يقومـون      و ؛آخر يف غضون سنتني إىل ثـالث سـنوات        
  .إقليمية من شأهنا التصدي للتحديات واألولويات احمللية

 مـن  ٧٥ل ، شـكّ ٢٠٠٧أبريـل  / يف نيسان املعقودة اجلمعية العاملية للشباب ويف أعقاب   - ٢٤
 منظمـة   إنـشاء لـسالمة علـى الطـرق، هبـدف         مـن أجـل ا     ة عامليـة  يبااملندوبني الـشباب شـبكة شـب      

 وقـد . يقودها شباب من أجل السالمة على الطـرق       و يةشبابذات توجهات   دولية غري حكومية    
اجتمــع فريــق عمــل مــن الــشباب و. ز تقــدم كــبري يف تــشكيل هــذه املنظمــة غــري احلكوميــةأُحــر
همـة واألهـداف واألنـشطة       لتحديـد امل   ،٢٠٠٩مـارس   /لسالمة على الطرق يف آذار    إىل ا دعاة  ال

، وسـتركز علـى ثـالث       ٢٠١٠ عـام    ةملنظمـ ا بدأ عمـل  وسي. ةنظماملاليت ميكن أن تقوم هبا تلك       
تـشمل اخلطـوات    و.  وبنـاء القـدرات    ،ربطالـ تبـادل و  ال و ،الدعوةجهود  : ركائز استراتيجية هي  

  .األموالمع  وفرز اهلياكل التنظيمية، ووضع استراتيجية جلية،شبكة الشبابالالتالية توسيع 
يف لـسالمة علـى الطـرق       ا نشر اللورد روبرتسون رئـيس جلنـة         ٢٠٠٩مايو  /أيار ٥يف  و  - ٢٥

واقتـرح  . عمل من أجل السالمة علـى الطـرق  للعقد  : الطرق آمنةواجعلااملعنون تقرير  الالعامل،  
 عـن   لوفيـات النامجـة   ا توقعـات    يف باملائة ٥٠ختفيض بنسبة   يف  يتمثل  هدف عاملي   حتقيق  التقرير  

 مخـسة  يبلـغ مـا   إنقـاذ حيـاة     ر أن حتقيق هذا اهلدف مـن شـأنه          ّدق و ؛٢٠٢٠عام  حوادث املرور   
لــدعم هــذا و.  خطــرية علــى مــدى العقــد إصــابة مليــون ٥٠  حــدوثماليــني شــخص، ومنــع 

 عـشر سـنوات   ملـدة    حتفيزيـة مويـل خطـة عمـل       بتجملتمـع الـدويل     ا بقيـام اهلدف، أوصـت اللجنـة      
 علـى الوقايـة مـن اإلصـابات     علـى   ناء القدرات الوطنيـة والدوليـة        مليون دوالر، لب   ٣٠٠بتكلفة  
الــدعوة مــن أجــل بنــاء الــدعم جهــود  تكثيــف “ الطــرق آمنــةواجعلــا”محلــة وبــدأت . الطريــق
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 مـن  ، من جمموعة واسعة من الشخـصيات املقترحالتأييد هلذا   جاءو .املقترحعقد العمل   لالالزم  
، رئيس كيكـوييت رئيسة الفلـبني، والـ   ،رويوأرئيسة  وال،رياس، رئيس كوستاريكا  آالرئيس  بينها  

للواليات املتحدة، وديزمونـد توتـو،   الرئيس السابق املتحدة، وكلينتون،   زانيا  ـ تن رئيس مجهورية 
ل تمثّـ تو.  واملدير التنفيذي لربنامج األمـم املتحـدة للبيئـة   ، ورئيس البنك الدويل  ،رئيس األساقفة 

  فيلم وثـائقي عـن الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل،               إنتاج يفاملذكورة  لة الدعوة   محصر  اعنأحد  
 يف ثّبُـ و ؛ ميـشيل يـوه  ،“ الطرق آمنةواجعلا”محلة  ةسفريو املمثلة متثّل فيه  نقطة حتول  بعنوان

ــع أحنــاء العــامل علــى    ــاة المجي ــة   قن ــة اإلذاعــة الربيطاني ــة هليئ ــار)يب يب ســي(اإلخباري مــايو / يف أي
  .لسالمة على الطرق وصناع القرارامنظمات  علىزع على نطاق واسع ُو، و٢٠٠٩

 ا عامليـ ا استضافت منظمة الـصحة العامليـة يف بروكـسل اجتماعـ         ،٢٠٠٩مايو  /يف أيار و  - ٢٦
ضـحايا  وإحيـاء ذكـرى     سالمة علـى الطـرق      إىل الـ  للمنظمات غري احلكوميـة مـن أجـل الـدعوة           

فهـم  أهـداف االجتمـاع تعزيـز       وكانت  .  بلدا ٤٠منظمة من    ٧٠شارك فيه   و. الطرقحوادث  
 اياضــحوالــسالمة علــى الطــرق  املعنيــة بأفــضل خلــربات واحتياجــات املنظمــات غــري احلكوميــة 

 الــسالمة بــشأنلــدعوة املتــصلة جبهــود اج وهــتبــادل املعــارف واخلــربات والُنو ؛الطــرقحـوادث  
تلـك     وحتديـد الفـرص املتاحـة لزيـادة التعـاون فيمـا بـني              ؛على الطرق وضحايا حوادث الطـرق     

جهـود  وتبـادل املـشاركون اسـتراتيجيات لتعبئـة         . املنظمات غري احلكومية واملنظمـات األخـرى      
 وا وناقــش؛ وتبليــغ الرســالة وحتــسني اخلــدمات املقدمــة للــضحايا وأســرهم ،واضــعي الــسياسات

 عـن املنظمـات غـري     ا صادر ااملشاركون بيان أعد  و. إنشاء شبكة عاملية للمنظمات غري احلكومية     
 ، الـذي سـُيعقد    لـسالمة علـى الطـرق     بـشأن ا   املؤمتر الوزاري العاملي األول      إىل سيقَّدمة  احلكومي

  .٢٠٠٩نوفمرب /يف تشرين الثاين
  

 االجتماعات اإلقليمية  - دال  
يف إطار متابعة اإلعالن الوزاري بشأن حتـسني الـسالمة علـى الطـرق يف آسـيا واحملـيط                     - ٢٧

مت اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط           ، نظ )٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (اهلادئ  
 حتـسني الــسالمة  ن مـن اجتماعـات أفرقـة اخلـرباء بـشأ     سلـسلة  ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عـامي اهلـادئ  

 إقليميـة    وغايـات  وركزت اجتماعات أفرقة اخلرباء االهتمـام علـى وضـع أهـداف           . على الطرق 
ــا إىل إن      ــؤدي يف حــال حتقيقه ــى الطــرق ت ــسالمة عل ــشأن ال ــة ب ــاذ أرواح ووطني  ٦٠٠ ٠٠٠ق

بالـصدمات  وتواجه بلدان منطقة آسيا حتـديات مماثلـة فيمـا يتعلـق             . ٢٠١٥شخص حبلول عام    
 وجيــري بنــاء شــبكة قويــة مــن املمارســني واألخــصائيني يف جمــال الــسالمة علــى    ،علــى الطــرق

 الـشراكة العامليـة للـسالمة علـى          بشكل مشترك  وتنظم. الطرق يف منطقة آسيا ملواجهة املشكلة     
 إلتاحـة الفرصـة أمـام   الطرق سنويا حلقة دراسية بشأن الـسالمة علـى الطـرق مـع بلـد مـضيف             
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 كــل بلــد مــن بلــدان املنطقــة لتقاســم ونــشر املعلومــات عمــا أحــرزه مــن تقــدم ونتــائج يف إطــار
ويف كواالملبـور، حـضر احللقـة        . بـرامج ومـشاريع الـسالمة علـى الطـرق          نفذه كل منهم من    ما

لـصني  ا  عـن  شخـصا مـن منطقـة آسـيا، منـهم ممثلـون      ٢٣٠ا يزيد على    م ٢٠٠٨الدراسية لعام   
وإضـافة إىل تقاسـم     .  عمومـا حـول أدلـة املمارسـات اجليـدة           البيانية ومتحورت العروض . واهلند

املعلومات عن التدخالت، تتطرق احللقة الدراسية أيضا إىل املسائل العامة والوثائق واملبـادرات             
 . واخلطط اإلقليمية املقبلة يف املنطقةأثرتالرئيسية اليت 

واستضافت الفرقة العاملة املعنية بسالمة املرور علـى الطـرق التابعـة للجنـة االقتـصادية                  - ٢٨
 أعمـال كتـسي  ت و.٢٠٠٨نـوفمرب  /ألوروبا اجتماعا مشتركا مع فريق التعاون يف تشرين الثـاين    

األعـضاء يف األمـم املتحـدة     أمهية عاملية، ألن باب الفرقة مفتـوح أمـام مجيـع الـدول             العملفرقة  
بصرف النظر عن موقعها اجلغرايف، وألن مهمتها األوىل هـي العمـل بـصفتها اهليئـة الـيت تكفـل                    

واتفــاقييت املــرور علــى الطــرق والفتــات ) ، جنيــف١٩٤٩(مراعــاة اتفاقيــة الــسري علــى الطــرق 
لـك، تـدير فرقـة      وإضـافة إىل ذ   . ، الـيت تعتـرب اتفاقيـات عامليـة        )، فيينـا  ١٩٦٨(وإشارات الطـرق    

، وتـضع املمارسـات اجليـدة       ١٩٦٨العمل االتفـاقني األوروبـيني اللـذين يكمـالن اتفـاقييت عـام              
. ، وتــدعم تنظــيم أســابيع الــسالمة علــى الطــرقج هلــافيمــا يتعلــق بالــسالمة علــى الطــرق وتــرو

ن ونظمت اللجنة االجتماع املشترك لتيسري تبادل املعلومات واستكشاف إمكانية التعاون بـشأ           
 فريـق التعـاون معلومـات مـستكملة         مـع  فرقة العمـل     توتبادل. املواضيع ذات االهتمام املشترك   

، والتحـدي   حـوادث الطـرق   وناقـشا اليـوم العـاملي إلحيـاء ذكـرى ضـحايا      ،عـن أنـشطة خمتلفـة   
املتمثــل يف نقــل املعــارف مــن البلــدان املرتفعــة الــدخل إىل البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان    

ــسالمة      املتوســطة ا ــشأن ال ــل ب ــاملي املقب ــوزاري الع ــاملؤمتر ال ــة ب ــدخل، واالســتراتيجيات املتعلق ل
 .الطرق على

، نظمــــت جلنــــة األمــــم املتحــــدة االقتــــصادية     ٢٠٠٨أكتــــوبر /ويف تــــشرين األول  - ٢٩
واالجتماعية لغريب آسيا والشراكة العاملية للسالمة على الطرق والقطاع اخلـاص، بالتعـاون مـع       

ــة  ــشرق البحــر     ،يف قطــروزارة الداخلي ــة ل ــصحة العاملي  ومبــشاركة املكتــب اإلقليمــي ملنظمــة ال
 الـسالمة علـى الطـرق يف املـشرق        يف جمـال  األبيض املتوسـط، حلقـة عمـل بـشأن بنـاء الـشراكة              

يف مناقشة التقدم احملرز يف إدارة السالمة على الطـرق يف الـدول             احللقة  ومتثلت أهداف   . العريب
شــراكة بــشأن الــسالمة علــى الطــرق يف املــشرق العــريب، وحتديــد   األعــضاء، فــضال عــن إقامــة  

 بـدء شـراكة     هـي  النتيجة الرئيسية    كانتو.  األساسية واألنشطة املقترحة هلا    اهلياكلو األهداف
 علـى الطـرق   إقليمية بـشأن الـسالمة علـى الطـرق تكـون مبثابـة مركـز امتيـاز يف جمـال الـسالمة                       

درجـت  وقـد أُ  . ملبذولـة يف اجملـال يف مجيـع أحنـاء املنطقـة           لتيسري تبادل املعارف وتنسيق اجلهـود ا      
ل نتيجـة أخـرى مـن نتـائج حلقـة       شكّ الـذي يُـ    “إعـالن الدوحـة   ”نقاط عمل حمـددة أخـرى يف        
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ــشركاء  . العمــل ــع ال ــغُ ،وباالتفــاق مــع مجي ــشراكة ليــصبح  ّي ــشرق  ”ر اســم ال ــشراكة بــني ال ال
 .“األوسط ومشال أفريقيا بشأن السالمة على الطرق

ــر /يف شــباطو  - ٣٠ ــد من ، ُع٢٠٠٩فرباي ــد يف مدري ــة    ق ــى الطــرق للمنطق ــسالمة عل ــدى ال ت
 االجتمـــاَع األمانـــة العامـــة  عقـــدونظمـــت.  الكـــارييب البحـــر األمريكيـــة ومنطقـــة- يبرييـــةإلا
 األمريكية بتعـاون وثيـق مـع املديريـة العامـة اإلسـبانية للمـرور، والبنـك الـدويل عـرب                      - يبرييةإلا

ــسالم  ــاملي لل ــه الع ــسيارات      مرفق ــة الحتــاد ال ــسيارة واجملتمــع التابع ــى الطــرق، ومؤســسة ال ة عل
 النـــادي امللكـــي للـــسيارات يف دعـــَماالجتمـــاع ى تلقّـــكمـــا  ؛MAPFREالـــدويل، ومؤســـسة 

منطقـة   بلـدا، معظمهـم مـن منطقـة أمريكـا الالتينيـة و           ٣٥ من   أكثروشارك فيه ممثلو    . كاتالونيا
ر ّسويَـ . وزراءالـ  ونـواب     من الـوزراء   ١٤ا منهم    مشارك ٦٨٠ وحضر املنتدى . الكارييبالبحر  

املنتدى إحراز تقدم يف الوصـول إىل توافـق لـآلراء بـشأن املبـادئ واملعـايري وأفـضل املمارسـات                     
وتـضمنت التوصـيات الرئيـسية تنفيـذ        . فيما يتعلق بالسالمة على الطرق يف البلدان ذات الـصلة         

؛  علـى الطـرق     النامجـة عـن حـوادث املـرور        التقرير العاملي عـن الوقايـة مـن اإلصـابات         توصيات  
 يف املائـة علـى      ١٠لنقـل؛ واسـتثمار     لتخطـيط   الوجعل الـسالمة علـى الطـرق عـامال رئيـسيا يف             

واضـطالع وسـائط     األقل من مجيع تكاليف هياكل النقـل األساسـية يف الـسالمة علـى الطـرق؛               
ــى ا        ــة عل ــدان املنطق ــشجيع بل ــة؛ وت ــشاطا يف التوعي ــر ن ــدور أكث ــالم ب ــؤمتر  اإلع ــشاركة يف امل مل

الوزاري العاملي األول بشأن السالمة على الطرق؛ ودعم عقـد العمـل مـن أجـل الـسالمة علـى        
 . موارد السالمة على الطرقيفالطرق؛ وحماولة ضمان عدم تأثري األزمات املالية احلالية سلبا 

ميـة   حلقة عمل مـشتركة بـشأن حتديـد أهـداف إقلي           ٢٠٠٩يونيه  /قدت يف حزيران  وُع  - ٣١
ووطنيـــة للحـــد مـــن اإلصـــابات النامجـــة عـــن حـــوادث املـــرور يف منطقـــة اللجنـــة االقتـــصادية  

، بالتعــاون مــع الــسلطة الوطنيــة للنقــل يف  املــذكورةلجنــة ال آســيا، نظمتــها واالجتماعيــة لغــريب
 ومبشاركة نشطة من املكتب اإلقليمي ملنظمة الـصحة العامليـة لـشرق             ،اإلمارات العربية املتحدة  

ق اسـتجابة لقـرار     حقّـ وكانت حلقة العمل جزءا مـن مـشروع أوسـع تَ          . ألبيض املتوسط البحر ا 
ساعدة البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل علـى وضـع        مل ،٦٠/٥اجلمعية العامة   

حلــد مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور، وتقــدمي  ا  ترمــى إىلأهــداف إقليميــة ووطنيــة
 اجليدة يف جمال السالمة علـى الطـرق ميكـن أن تـساعدها علـى حتقيـق                  اتعلى املمارس هلا   أمثلة

 قطاعـــات  عــن وكـــان مــن بـــني املــشاركني ممثلـــون  . ٢٠١٥ حبلـــول عــام  األرقــام املــستهدفة  
لجنـة  اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا و      ال  عـن  صلة مما يزيـد علـى عـشر دول أعـضاء وممثلـون             ذات

ــة آلســيا واحملــيط اهلــا   دئ، وخــرباء واستــشاريون مــن اجمللــس األورويب   االقتــصادية واالجتماعي
 والـشراكة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق، إىل جانـب              ، واالحتـاد الـدويل للطـرق      ،لسالمة النقـل  

وأتاحــت حلقــة العمــل فرصــة . ممثلــي اجملتمــع املــدين والرابطــات املعنيــة بالــسالمة علــى الطــرق 
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ــائيني      ــشركاء اإلمن ــم املتحــدة وال ــع األم ــة شــبكات م ــصلحة    ،إلقام ــع أصــحاب امل  وكــذلك م
جموعة مـن التوصـيات لتحقيـق هـدف إقليمـي يتمثـل يف خفـض عـدد                  مب وأُختتمت. الرئيسيني

 .٢٠١٥ و ٢٠٠٨ بني عامي يف املائة ٣٠وفيات حوادث الطرق بنسبة 

جعـل الطـرق آمنـة    ” حتت عنوانقد يف دار السالم مؤمتر ، ُع٢٠٠٩يوليه / متوز ٧ويف    - ٣٢
 واملرفـق   ، واللجنة العاملية للـسالمة علـى الطـرق        ،لجنة االقتصادية ألفريقيا  ال، نظمته   “يف أفريقيا 

 منـدوب  ٣٠٠وحـضر املـؤمتر مـا يزيـد علـى       . العاملي للسالمة على الطرق التابع للبنك الـدويل       
وكان من بني املتكلمني نائب رئيس مجهورية ترتانيا املتحـدة، الـدكتور            . من مجيع أحناء أفريقيا   

 وكينيـا،   ، وجنوب أفريقيا  ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،ووزراء النقل يف أوغندا   على حممد شني،    
 . الذين أبدوا مجيعا تأييدا شديدا لعقد العمل املقترح من أجل السالمة على الطرق

  
 مجع البيانات وإجراء البحوث  - هاء  

ن االقتـصادي   أصدر مركز حبوث النقل املشترُك بني منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدا                - ٣٣
 :Towards zero التقريــر املعنــون ٢٠٠٨أكتــوبر /واملنتــدى الــدويل للنقــل يف تــشرين األول   

Ambitious road safety targets and the safe system approach)      احلـد هنائيـا مـن الوفيـات
). أهداف طموحة لتحقيق السالمة على الطرق وهنج النظام اآلمـن         : النامجة عن حوادث املرور   

جهود تعاونية دامت ثالث سنوات بذهلا فريق من اخلـرباء يف جمـال الـسالمة                مثرة التقرير   يعتربو
 الـسيادة واجملتمـع      ومؤسـسة  ، بلدا، فضال عن البنك الدويل ومنظمة الـصحة العامليـة          ٢٢ميثلون  
ــة ــدويل  ال التابع ــسيارات ال ــّيوُي. حتــاد ال ــدان   ق ــادرات األخــرية يف البل ــر التطــورات واملب  م التقري

 واملنتـدى الـدويل للنقـل فيمـا يتعلـق      ،األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي  
 التغـيريات   التقريـر ربزويُـ . بتحقيق أهداف طموحة بشكل متزايد يف جمال السالمة على الطـرق         

ز تركيـ الالالزمة يف اإلدارة املؤسسية يف العديد من البلـدان إلجـراء تـدخالت فعالـة مـن خـالل                    
. ن اجلدوى االقتصادية من االسـتثمار يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق              بّيشديد على النتائج، ويُ   ال

ويــدعو التقريــر إىل وضــع رؤيــة طموحــة للــسالمة علــى الطــرق، وحتديــد أهــداف مؤقتــة قابلــة  
ــق      ــام اآلمـــن لتحقيـ ــاع هنـــج النظـ ــة، واتبـ ــهجي إىل تلـــك الرؤيـ ــول بـــشكل منـ للقيـــاس للوصـ

 .األهداف تلك

حتـسني الـسالمة علـى      ”لجان اإلقليميـة اخلمـس علـى تنفيـذ مـشروع معنـون              التعمل  و  - ٣٤
حتديــد أهــداف إقليميــة ووطنيــة للحــد مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث  : الطــرق يف العــامل

ــرور ــة    ،“امل ــم املتحــدة للتنمي ــه حــساب األم ــشروع يف    . ميول ــن امل ــسي م ــل اهلــدف الرئي ويتمث
البلدان املتوسطة الدخل على وضع أهداف إقليمية ووطنيـة         مساعدة البلدان املنخفضة الدخل و    

 اجليـدة يف  اتللحد من اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور، وتقـدمي أمثلـة هلـا علـى املمارسـ              
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. ٢٠١٥جمال السالمة على الطرق ميكن أن تساعدها على حتقيق األهداف احملددة حبلول عـام               
، )٢٠٠٩مرب ديـــس/كـــانون األول(شروع ومـــن املـــرجح أن يتحقـــق هـــذا اهلـــدف بنهايـــة املـــ 

د عـدد مـن البلـدان املنخفـضة الـدخل والبلـدان املتوسـطة الـدخل بالفعـل جمموعـة مـن                حّد وقد
لـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة الـيت تـود             ا  أمـام  وردمـ وسـتتاح نتـائج املـشروع ك      . األهداف

ــادة الــو . حتــسني الــسالمة علــى الطــرق ترمــي إىل وضــع أهــداف  ــزام وال بــد مــن زي عي وااللت
 .لضمان متابعة املشروع واستدامته

 أحـد ، وهـي     علـى الطـرق    وأجرت شبكة حبوث اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور          - ٣٥
 املرفــق العــاملي للــسالمة علــى الطــرق التــابع للبنــك الــدويل،  ويــدعمهاشــركاء فريــق التعــاون، 

ة املوحـدة القائمـة علـى املالحظـة          باستخدام املنهجي  اخلوذ،دراسة متعددة األقطار بشأن معايري      
وإضافة إىل ذلك، قدمت الشبكة تسع مـنح دراسـية لبـاحثني    .  كمنطلقدليل اخلوذيف   املقترحة

 الــدخل وبلــدان متوســطة  منخفــضةشــباب واعــدين يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق يف بلــدان   
اســية  وثــالث مــنح در، املاجــستري علــى مــستوى درجــة إجــراء حبــوث ملــساعدهتم علــىالــدخل

 حيث ميكنهم إطالع اآلخرين علـى مهـاراهتم      ،لباحثني كبار للتفرغ يف جامعة أو منظمة دولية       
 .والتعلم من غريهم من املهنيني العاملني يف جمال السالمة على الطرق

  
 املؤمتر الوزاري بشأن السالمة على الطرق  - واو  

المة علــى الطــرق، الــذي جيــري التحــضري للمــؤمتر الــوزاري العــاملي األول بــشأن الــس    - ٣٦
ــومي      ــة االحتــاد الروســي يف موســكو، ي ــضيفه حكوم ــاين ٢٠  و١٩ستست ــشرين الث ــوفمرب / ت ن

ــرر أن  . ٢٠٠٩ ــن املق ــشاركوم ــؤمتر حنــو  ي ــصحة    ١ ٠٠٠ يف امل ــهم وزراء ال ــن بين ــشارك م  م
 مـن  وشخـصيات بـارزة  والنقل والتعليم والـشؤون اخلارجيـة؛ وممثلـو وكـاالت األمـم املتحـدة؛        

 مـن   آخـر ري حكومية ومنظمات اجملتمع املدين؛ وممثلون من شركات خاصة؛ وعدد           منظمات غ 
  إعـالن صدر املـشاركون دعـوة إىل     ومن املتوقع أن يُ   . خرباء العامل يف جمال السالمة على الطرق      

لعمل من أجل السالمة على الطرق، مع االلتزام بوقف االجتاهات احلالية املتـسمة بتزايـد               لعقد  
وتتمثـل  . عكـس مـسارها  الـشروع يف    و  علـى الطـرق،    امجة عن حوادث املرور   عدد الوفيات الن  

 االنتبــاه إىل احلاجــة إىل العمــل علــى مواجهــة األثــر العــاملي  توجيــهأهــداف املــؤمتر الــوزاري يف 
الكبري واملتزايد النـاجم عـن حـوادث املـرور، وال سـيما يف البلـدان املنخفـضة الـدخل والبلـدان                      

التقريـر العـاملي عـن الوقايـة مـن اإلصـابات       ض التقدم احملرز يف تنفيـذ    املتوسطة الدخل؛ واستعرا  
؛ وتـوفري حمفـل     ذات الـصلة   وقـرارات اجلمعيـة العامـة         علـى الطـرق،    النامجة عن حوادث املـرور    

 عـاملي متعـدد القطاعـات رفيـع املـستوى لتبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليـدة بـشأن                     سياسي
، تـشمل مناقـشة املـوارد      ال مـستقب   لتنفيـذها  مـن اإلجـراءات   السالمة على الطرق؛ واقتراح عدد      
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وقـد قـادت جلنـة التنظـيم الوطنيـة عمليـات التحـضري للمـؤمتر                . لتنفيذ تلـك اإلجـراءات    الالزمة  
الوزاري بدعم من جلنة استشارية دولية، مبا يف ذلك وضع الربنامج وإعداد اإلعـالن املقـرر أن                  

ويشارك أعضاء فريق التعـاون مـشاركة نـشطة يف          . بةتلك املناس تعتمده الدول األعضاء خالل     
 .لمؤمتر الوزاري ودعمهلتخطيط ال

  
 التقرير املرحلي العاملي عن السالمة على الطرق  - زاي  

التقرير املرحلي العاملي عـن     ،  ٢٠٠٩يونيه  /استهلت منظمة الصحة العاملية، يف حزيران       - ٣٧
وشـارك يف   . من دراسة استقـصائية موحـدة      وهو أول تقييم عاملي مستمد       السالمة على الطرق  

 شــخص، مــن بينــهم خمتلــف أعــضاء فريــق التعــاون، ووردت    ١ ٠٠٠جتميعــه مــا يزيــد علــى  
ــدا١٧٨مــن البيانــات  ــّيوُت.  بل ــزال    ب ــائج أن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور ال ت ن النت

 سـيما بالنـسبة   مشكلة هامة من مشاكل الصحة العامة واملشاكل االجتماعية واالقتـصادية، وال   
 وراكبــو الــدراجات املــارةل شكّوُيــ. إىل البلــدان املنخفــضة الــدخل والبلــدان املتوســطة الــدخل 

 والدراجات النارية حوايل نصف قتلى حوادث املرور، ممـا يـربز احلاجـة إىل إيـالء مزيـد                العادية
وتــشري .  مــن مــستخدمي الطــرق يف بــرامج الــسالمة علــى الطــرق هبــاتني الفئــتنيمــن االهتمــام 

النتائج إىل احلاجة إىل جعل قوانني الـسالمة علـى الطـرق يف العديـد مـن البلـدان أكثـر مشوليـة،                       
 التقرير بوضوح أن كثريا مـن البلـدان         ُيظهرو. وتعزيز اإلنفاذ، وحتسني نظم البيانات وروابطها     

قــد اختــذ خطــوات لتحــسني الــسالمة علــى الطــرق، غــري أن هنــاك حاجــة ماســة إىل مزيــد مــن  
مـدى  وتشكل نتائج التقرير خط أساس لقياس       .  العامل  يف طرقال لزيادة األمان على  جراءات  اإل

  .ال مستقباحملرزالتقدم 
  

  الدعم املايل  - حاء  
ميوِّل املرفـق العـاملي للـسالمة علـى الطـرق التـابع للبنـك الـدويل أنـشطة الـسالمة علـى                         - ٣٨

من أجل حتقيق مهمتـه وأهدافـه املبيَّنـة          العاملي واإلقليمي والقطري     صعيدال كل من    الطرق على 
وقــد أثنــت اجلمعيــة العامــة علــى إنــشاء آليــة   . ٢٠١٥-٢٠٠٦فتــرة ليف خطتــه االســتراتيجية ل

 تلـك ، وشجَّعت على مواصلة تقدمي التربعات املالية لدعم          من نوعها   األوىل املذكورة، التمويل
الــسيارة للبنــك الــدويل، ومؤســسة التــابع نح اإلمنائيــة مــوَّل حاليــاً مــن مرفــق املـِـ  الــيت ُت،املبــادرة

كمـا أعلنـت    . حتاد السيارات الدويل، وحكومات هولندا والـسويد وأسـتراليا         ال التابعةواجملتمع  
دعـم  عزمهـا   عـن  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية يف اآلونة األخرية حكومة اململكة املتحدة    

  املرفـق التمويـل املتـاح، ومـا زال          مـن  ِمـنح  للحصول على ويتجاوز الطلب الفعلي    . املرفق مالياً 
 الوفيـات   حجـم  مـع    تتناسـب  يات مـستو  ليـصبح علـى    نطاق الدعم املايل املقـدَّم للمرفـق         توسيع

 املتوسـطة الـدخل يـشكل أولويـة          الدخل والبلـدان   واإلصابات على الطرق يف البلدان املنخفضة     
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 سماملي للسالمة على الطـرق يتـ      أن املرفق الع  إىل  تقييم مستقل صدر مؤخراً       خلص قدو. ُملحة
 لبلدان املنخفـضة  ل بالنسبة   إجراءات االلتزام بالسالمة على الطرق إىل       ترمجة ل  يؤهله بوضع فريد 

 واجملتمــع التقليــدي ملــاحني  ، البنــك الــدويل التقيــيموحــث.  املتوســطة الــدخلالــدخل والبلــدان
  يتــاح أمــامهــود لكفالــة أنجلا واملؤســسات اخلرييــة املعنيــة علــى مــضاعفة  ،املــساعدات الثنائيــة

واجهـة  مب املرفق املوارد الالزمة لدعم االلتزام املتنامي على املستوى العاملي واإلقليمـي والقطـري        
  .  يف العامللسالمة على الطرقازمة أ

 خـالل الفتـرة الزمنيـة املـشمولة         يف العـامل   تّربع جديد هام للـسالمة علـى الطـرق           قدِّمو  - ٣٩
التقريـر املرحلـي العـاملي      عـداد   إل ،كل ِمنحة مـن مؤسـسة بلـومربغ اخلرييـة         هبذا التقرير، على ش   

وركَّـزت املبـادرة العامليـة      . املكـسيك و واملشاريع القطرية يف فييت نام       عن السالمة على الطرق   
اجليـدة يف البلـدان   ات  املمارسـ أدلةللسالمة على الطرق، اليت ميوِّهلا القطاع اخلاص، على تنفيذ        

 لنقـل املعرفـة املرتبطـة بالـسالمة      الـالزم تواصـل دعمهـا  هـي  يا وأمريكـا الالتينيـة، و   يف آس  املعنية
حتـاد الـسيارات الـدويل، عـالوة       ال  الـسيارة واجملتمـع التابعـة      كما واصلت مؤسسة  . على الطرق 

، تقـدمي   “جعل الطرق آمنـة   ”سماة  ملاعلى دعمها للمرفق العاملي للسالمة على الطرق ومحلتها         
يوفر العديد مـن الوكـاالت اإلمنائيـة        كما  . جمموعة من الربامج وأنشطة الدعوة      إىلالدعم املايل   

ويـتم حاليـاً استكـشاف فـرص مبتكـرة أخـرى            . احلكومية دعماً ألنشطة الـسالمة علـى الطـرق        
   .للتمويل

مـن جانـب حكـوميت الـسويد والواليـات           ،تعاونفريق ال  يف إطار    ،توفر دعم مايل  قد  و  - ٤٠
ــق ا  ــشالن        املتحــدة، واملرف ــدويل، وشــركات مي ــك ال ــابع للبن ــى الطــرق الت ــسالمة عل ــاملي لل لع

  . وجونسون أند جونسون وسكانيا
  

  االستنتاجات والتوصيات  -رابعا   
ذت عن حتسني الـسالمة علـى الطـرق، اختـ     إىل اجلمعية العامة    سابقمنذ تقدمي التقرير ال     - ٤١

 اإلبقـاء علـى املبـادرات       متو.  احمللـي والـوطين والـدويل      كـل مـن الـصعيد     إجراءات عديـدة علـى      
 اكتــسبت زمخــاً، ومنــها علــى ســبيل املثــال شــبكة القطــاع اخلــاص للــسالمة علــى   الــيتالقائمــة 

ختلــل وباإلضــافة إىل ذلــك، . الطــرق، واليــوم العــاملي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا حــوادث الطــرق 
 املـؤمتر  ومنـها ، “ من نوعها األوىل” املناسبات سلسلة من    يف العامل  السالمة على الطرق     مبادرة

ــاملي األول عــن         ــي الع ــر املرحل ــل، والتقري ــى الطــرق يف العم ــسالمة عل ــشأن ال ــاملي األول ب الع
لحــد مــن اإلصــابات  لالــسالمة علــى الطــرق، واملــشروع العــاملي األول املعــين بوضــع أهــداف   

وهــذا يــدلّ علــى االعتــراف املتزايــد مــن جانــب الــدول األعــضاء . النامجــة عــن حــوادث املــرور
  .ختاذ إجراءات بشأن السالمة على الطرقااجة املاسة إىل احلهات املعنية األخرى بواجل
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لكن اإلصابات النامجة عن حوادث املـرور مـا زالـت هتـدد الـصحة واملكاسـب احملققـة                   - ٤٢
راً علـى األفـراد، واألسـر، واجلماعـات          أحنـاء العـامل، وختلِّـف أثـراً مـدمِّ          يف شـىت  يف جمال التنميـة     

 وكبـــا مـــستخدمي الطـــرق يتعــرض للخطـــر بوجـــه خــاص املـــاّرة ور  علـــى صــعيد و. واجملتمــع 
هيكل محايـة كالـسيارة، وقـد أِمهلـوا        إىل  ية والدراجات النارية، الذين يفتقرون      عادالدراجات ال 

أن هنـاك تنبـؤات بــ  و. يف العديـد مـن اسـتراتيجيات الــسالمة علـى الطـرق، وحيتـاجون للحمايــة      
ث املــرور لتــشكِّل الــسبب الرئيــسي اخلــامس للوفــاة علــى ترتفــع اإلصــابات النامجــة عــن حــواد

، ويف حقيقـة األمـر    .  هبذا الصدد   ما مل تتخذ إجراءات فورية     ٢٠٣٠الصعيد العاملي حبلول عام     
 السبب الرئيسي للوفاة بالنسبة للفئة العمريـة         فعال تشكل الوفيات على الطرق يف بعض املناطق      

 عامـاً، والـسبب الرئيـسي       ٤٤ و ١٥  مـا بـني    فئـة ال أياألكثر إنتاجاً على الصعيد االقتـصادي،       
  .  عاما١٤ًأعوام و  ٥ ما بني الثاين للوفاة بالنسبة للفئة العمرية

 حــدوث وبــدأت شخــصيات بــارزة يف جمــال الــسالمة علــى الطــرق التركيــز علــى أن     - ٤٣
فعوامــل اخلطــر الرئيـــسية   . زيــادات ضــخمة يف عــدد الوفيــات علــى الطـــرق ليــست حمتومــة       

 نإ إذ   .مفهومـة، متامـاً كالتـدابري الفعالـة ملعاجلتـها         باتـت   ابات النامجة عن حـوادث املـرور        لإلص
وقـد حـان الوقـت لتنفيـذ هنـج نظـام            . وما ينقص هو املوارد واإلرادة الـسياسية      ،  فرةااملعرفة متو 

 تحقيــقلرؤيــة طموحــة اعتمــاد إىل فثمــة حاجــة .  علــى حنــو شــاملآمــن للــسالمة علــى الطــرق
  . القطري الطرق على املستويني العاملي واإلقليمي وسالمة علىلا

 الــسالمة علــى الطــرق غــري متكافئــة مــع نطــاق  لــصاحلومــا زالــت مــستويات التمويــل   - ٤٤
تأمني دعـم مـايل إضـايف ملـشاريع الـسالمة علـى         تكفل  املشكلة، وجيب أن ُتبذل جهود متزايدة       

 مــن  تبقــى حتــسني الــسالمةدفهبــ األساســية للطــرق ياكــل عمليــات تطــوير اهلنإذ إ. الطــرق
 عائـدات الفيمـا خيـتص ب      نقـص االسـتثمار     يظهـر  لـدان الناميـة، حيـث     لبا أمامالتحديات الكربى   

ويــشكل املرفــق العــاملي .  الــسالمةيف جمــال  عمليــات التــدخلاملنتظــرة مــن ة املرتفعــةاالجتماعيــ
 الـدعم الـذي غـدت    لـك تعبئـة ذ من أدوات للسالمة على الطرق التابع للبنك الدويل أداة هامة       

  .  ماسة إليهاحلاجة
وسيتيح املؤمتر الوزاري العاملي األول بـشأن الـسالمة علـى الطـرق فرصـة مل يـسبق هلـا           - ٤٥

مثيل بالنسبة للدول األعضاء واجلهـات املعنيـة بالـسالمة علـى الطـرق يف العـامل لتعزيـز التزامهـا                
 مـع هـذه     مـل ة الـيت سـُتتخذ للتعا     وتعاوهنا، من خالل وضع خطط عمل وحتديد اخلطوات التالي        

  . األزمة العاملية
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  :وعليه، يوصى إىل اجلمعية العامة مبا يلي  - ٤٦
  ؛ يف العامللسالمة على الطرقاإعادة تأكيد التزامها مبعاجلة أزمة   )أ(  
دعوة وكاالت منظومة األمـم املتحـدة والـشركاء الرئيـسيني اآلخـرين إىل                )ب(  

  ؛ألمم املتحدة للسالمة على الطرق إطار فريق تعاون ا يفم وتعزيزهمواصلة تعاوهن
تشجيع الدول األعضاء على مواصلة استخدام التقرير العاملي عن الوقاية            )ج(  

 كإطار جلهود الـسالمة علـى الطـرق          على الطرق  من اإلصابات النامجة عن حوادث املرور     
  لطرق؛ُنظم السالمة على اجتاه هنج وتنفيذ توصياته، مبا يشمل اعتماد 

ســتراتيجيات يف جمــال اعــداد خطــط عمــل و إ ىلإدعــوة الــدول األعــضاء    )د(  
 إىل الـربامج بوصـفها تـدابري فعالـة          النظـر  وجوبالسالمة على الطرق، مع اإلحاطة علماً ب      

لحكومـات واملنظمـات األخـرى، وحتديـد أهـداف          لمن حيث الكلفـة واسـتثمارات مفيـدة         
 شروعاملـ اإلشارة إىل توصـيات     مع  تراتيجيات،  خلطط واالس  ا لتلكطموحة وقابلة للقياس    

حتديـد أهـداف إقليميـة ووطنيـة        : حتـسني الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل           ”مبوضـوع املتعلق  
 اخلطـط منظـوراً   تلـك وجيـب أن تعتمـد   . “حد من اإلصابات النامجة عـن حـوادث املـرور         لل

تمامــاً خاصــاً   يــويل اه،لوقايــة مــن اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث املــرور     عــن اواســعاً 
  للخطـر، مبـا يـشمل التحـسينات يف    نيعرضـ املحتياجات السالمة لدى مستخدمي الطرق   با

   الدراجات؛ وراكيب النقل العام ومساحة الطرق املخصصة للماّرة جمال
حـوادث  عـن  تشجيع الدول األعضاء على حتـسني نظـم البيانـات الوطنيـة            )هـ(  

، وحتسني نظم بيانات    رصد اإلصابات ترمي إىل    يف قطاع الصحة     فعالةإنشاء نظم   بر،  روامل
أكثـــر حتديـــد نطـــاق وخـــصائص املـــشكلة، و إىل  ســـعيا ، الـــشرطةدىحـــوادث املـــرور لـــ

  ؛ اخلسائر االقتصاديةحجممستخدمي الطرق عرضة للخطر، واألماكن اخلطرة، و
تشجيع الدول األعضاء علـى رصـد التقـدم احملـرز يف جمـال الـسالمة علـى                )و(  

 واختاذ اإلجـراءات بنـاًء علـى توصـيات التقريـر املرحلـي               املتاحة ام النتائج الطرق، باستخد 
العــاملي عــن الــسالمة علــى الطــرق، وبوجــه خــاص فيمــا خيــص محايــة مــستخدمي الطــرق     

   للخطر؛نيعرضامل
تــشجيع الــدول األعــضاء علــى إيــالء اهتمــام خــاص ببنــاء قــدرات وكالــة    )ز(  

رعة غـري املناسـبة واملفرطـة، والقيـادة يف حالـة            الـس  ن قبيـل  رائدة؛ ومعاجلة عوامل اخلطر مـ     
سكر، وعدم استخدام أحزمة املقاعد ومقاعد السالمة اخلاصة باألطفال، وعـدم اسـتخدام             

هياكــل أساســية إفامــة ري أســاطيل مركبــات آمنــة؛ وف وتــو،اخلــوذ؛ ومعــايري أمــان املركبــات
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مـالت الالزمـة للتوعيـة،      أكثر أماناً، مبا يشمل َسـن وإنفـاذ تـشريعات شـاملة، وإطـالق احل              
  وتنفيذ األساليب املناسبة لرصد وتقييم التدخالت القائمة؛ 

لتـدقيق يف    ترمي علـى ا    تشجيع الدول األعضاء على إدراج برامج إلزامية        )ح(  
ميـع  جلتخطـيط  الالسالمة على الطرق والتفتـيش وتقـدير الـسالمة يف مراحـل رئيـسية مـن                 

 وتنميـة القـدرات البـشرية مـن أجـل تنفيـذ             ،نفيذها وتصميمها وت  اهلياكل األساسية للطرق  
  .  األنشطةتلك

تفاقية السري على الطرق لعام    ادعوة الدول األعضاء اليت مل تنضم بعد إىل           )ط(  
 ، وتنفيـذمها   إىل االنـضمام إليهـا     ١٩٦٨شـارات الطـرق لعـام       إ، واتفاقية الفتات و   ١٩٦٨
  طرق يف بلداهنا؛إلسهام يف استراتيجيات حتسني السالمة على الا بغرض

ــوار املـــشترك بـــني      )ي(   ــز احلـ ــلة تعزيـ تـــشجيع الـــدول األعـــضاء علـــى مواصـ
القطاعات بشأن الوقاية من اإلصابات النامجة عن حـوادث املـرور، ودعـم اجلهـود الراميـة          

  إىل زيادة التعاون املشترك بني القطاعات يف مبادرات السالمة على الطرق؛
داد آليــات مــستدامة لتمويــل براجمهــا  تــشجيع الــدول األعــضاء علــى إعــ    )ك(  
  ؛ة يف جمال السالمة على الطرقالوطني

تشجيع اجملتمعات اإلمنائية الدولية واجملتمعات املعنية بالسالمة على الطرق   )ل(  
 الــدخل علــى دعــم مــشاريع الــسالمة علــى الطــرق، وبوجــه خــاص يف البلــدان املنخفــضة   

  ؛ املتوسطة الدخلوالبلدان
ف التنمية ووكـاالت التمويـل علـى إدراج عناصـر متـصلة              تشجيع مصار   )م(  

مــشاريع اهلياكــل األساســية للطــرق، وطلــب املقــدم إىل بالــسالمة علــى الطــرق يف متويلــها 
تدقيقات إلزامية بشأن السالمة على الطرق والتفتيش وتقدير السالمة يف مراحـل رئيـسية              

  ؛ميمها وتصميع مشاريع الطرق املموَّلة مبساعداتجلتخطيط المن 
طـرق التـابع للبنـك الـدويل        االعتراف بأمهية املرفق العاملي للسالمة على ال        )ن(  

الطــرق يف علــى سالمة الــ  مــسألةزيــادة املــوارد الالزمــة للتعامــل مــعمــن وســائل كوســيلة 
املتوسطة الدخل؛ واالعتراف بأمهية التربع الذي قدمته     البلدان  والدخل  البلدان املنخفضة   

 الطــرق يف العــامل؛ والــدعوة إىل مواصــلة  علــىسالمةالــرييــة ومبــادرة مؤســسة بلــومربغ اخل
؛ وتـشجيع تطـوير آليـات    مبـا يتماشـى مـع ذلـك        سالمةالـ  االسـتثمار يف جمـال        نطاق توسيع

  ؛ مبشاركة القطاعني اخلاص والعاممتويل مبتكرة إضافية
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تشجيع الدول األعضاء على تعزيز جهودها من أجل حتسني نظم الرعايـة              )س(  
ــشفى و ق ــل دخــول املست ــةالب ــة  رعاي ــةالطارئ ــل   يف حال ــصدمات وخــدمات إعــادة التأهي  ال
  بلداهنا؛  يف

مواصـلة التوعيـة بـشأن الـسالمة علـى الطـرق            إىل  دعوة الـدول األعـضاء        )ع(  
ــالــدويل والــوطين مــن خــالل تنظــيم مناســبات   صعيدين علــى الــ دعوة وتكثيــف اجلهــود ال

املرور باليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا حوادث        تشجيع االحتفال    عربالقائمة، وخباصة   
، بالتعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة،  إىل القيــامالطــرق، ودعــوة منظمــة الــصحة العامليــةعلــى 

  تنظيم أسبوع األمم املتحدة العاملي الثاين للسالمة على الطرق؛ب
 تشجيع الدول األعضاء علـى املـشاركة يف املـؤمتر الـوزاري العـاملي بـشأن                 )ف(  

 نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٠ و١٩الــسالمة علــى الطــرق الــذي ســُيعقد يف موســكو يــومي   
فتــرة  العمــل مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق خــالل   عقــدعــالن، ودعــم جهــود إ٢٠٠٩

املتـسمة بتزايـد   ، مع االلتزام بوقف االجتاهات الراهنة      ٢٠٢٠ عام   املنتهيةاألعوام العشرة   
  ؛والشروع يف عكس مسارها ،رور على الطرق الوفيات النامجة عن حوادث املأعداد

 إىل اجلمعيــة العامــة يف  هبــذا الــصددالطلــب إىل األمــني العــام تقــدمي تقريــر   )ص(  
  .دورهتا السادسة والستني

  


