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  حتسني السالمة على الطرق يف العامل  - ٦٦/٢٦٠
  

  ،إن اجلمعية العامة  

ــشري   ــا إذ تـ ــؤرخ ٥٧/٣٠٩ إىل قراراـ ــار٢٢ املـ ــايو / أيـ ــؤرخ ٥٨/٩ و ٢٠٠٣مـ  املـ

 ٦٠/٥ و ٢٠٠٤أبريـــل / نيـــسان١٤  املـــؤرخ٥٨/٢٨٩ و ٢٠٠٣نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٥

 ٢٠٠٨مــــارس / آذار٣١ املــــؤرخ ٦٢/٢٤٤ و ٢٠٠٥أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٦املــــؤرخ 

  تحسني السالمة على الطرق يف العامل،ب املتعلقة ٢٠١٠مارس / آذار٢ املؤرخ ٦٤/٢٥٥ و

 حتـسني الـسالمة علـى    عـن  يف مـذكرة األمـني العـام الـيت حييـل ـا التقريـر                 وقد نظرت   

   والتوصيات الواردة فيه،)١( العاملالطرق يف

  ،العامل  الصحة العامة والتنمية يفعلىسري  ال حوادثالذي تشكله عبءالب تسلمإذ و  

ــن مــشاكل  شكلة أن هلــذه املــ وإذ تالحــظ   ــ الكــبرية م ــةال ــارا صحة العام ــة آث  اجتماعي

 يفن وتعـوق التقـدم     يف التنمية املـستدامة للبلـدا      تعاجل، ، إن مل   قد تؤثر   واسعة النطاق  واقتصادية

  حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية،

بــدور املــؤمتر الــوزاري العــاملي األول للــسالمة علــى الطــرق الــذي عقــد يف  وإذ تــسلم  

 يـدعو اجلمعيـة العامـة إىل       وتـوج بـإعالن    ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٠ و   ١٩ يفموسكو  

  ،)٢(إعالن عقد للعمل من أجل السالمة على الطرق

_______________ 

)١( A/66/389. 

)٢( A/64/540املرفق ،. 
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أن اخلطـوات احملــددة األهـداف الـيت اختـذا األمـم املتحــدة       حـظ مـع االرتيـاح   وإذ تال  

أفــضت إىل  مــن أجــل خفــض عــدد اإلصــابات النامجــة عــن حــوادث الــسري    ٢٠٠٣منــذ عــام 

  إجيابية، نتائج

 بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ الوالية اليت عهـدت              وإذ تشيد   

 علـى تنـسيق   اإلقليميـة  ألمم املتحـدة ا مع جلان تعاون وثيق يف بأن تعملة ا إليها اجلمعية العام  

 الـدعم يف تنفيـذ   وبـأن تقـدم  املسائل املتعلقة بالسالمة على الطرق داخل منظومة األمم املتحدة        

بالتقـدم الـذي أحـرزه فريـق األمـم      إذ تـشيد أيـضا   وعقد العمل من أجل السالمة على الطـرق،   

األنـشطة  تنـسيق   ل  استـشارية  ن يف جمال الـسالمة علـى الطـرق بوصـفه آليـة            املتحدة املعين بالتعاو  

د احلكومـات واتمـع    يـ زوتلالـسالمة علـى الطـرق و        مـن أجـل    أعـضاء الفريـق   اليت يـضطلع ـا      

ــة   ــادئ توجيهي ــسليمةلممارســات لاملــدين مبب ــة إىل  مــن أجــل   ال  التــصديدعــم األعمــال اهلادف

  تنفيذها، مة على الطرق ودعماملتعلقة بالسال الرئيسيةعوامل اخلطر ل

ــذهلا  وإذ ترحــب   ــيت تب ــاجلهود ال ــة وجلــان   معــاب  ألمــم املتحــدة ا  منظمــة الــصحة العاملي

من أجل وضع خطة عاملية لعقد العمل من أجل الـسالمة          آخريناإلقليمية بالتعاون مع شركاء     

 يـة العامـة   اجلمع الـيت عهـدت ـا إليهـا        يف إطـار الواليـة       )٣(٢٠٢٠-٢٠١١على الطـرق للفتـرة      

  ،٦٤/٢٥٥ قرارالمبوجب 

األنـشطة  زيـادة  من أجل اإلقليمية  ألمم املتحدةاجلان به  بالعمل الذي قامت     تنوهوإذ    

ــزالــسالمة علــى الطــرق والــدعوة إىل  ب املتعلقــة ــزام الــسياسي بالــسالمة علــى الطــرق   تعزي  االلت

ع اتفاقيـات واتفاقـات    وضـ مبـا فيهـا   وإعداد صكوك قانونية عاملية تتصل بالسالمة على الطرق،         

 والعمـل مـن أجـل     يف هـذا اـال  توصـيات تقـدمي  قـرارات و  اختـاذ   دولية، وإعداد معايري تقنيـة و     

  وضع أهداف إقليمية ووطنية للحد من اإلصابات النامجة عن حوادث السري،

ــثينوإذ    ــى  ت ــة     عل ــم املتحــدة القانوني ــيت انــضمت إىل صــكوك األم ــدول األعــضاء ال ال

ــة  ــالدولي ــل اخلطــر         ةاملتعلق ــاملة بــشأن عوام ــشريعات ش ــرق واعتمــدت ت ــى الط بالــسالمة عل

 وعدم استخدام اخلوذ والقيـادة      ومقاعد األطفال  األمانفيها عدم استخدام أحزمة      مبا الرئيسية،

احملمولـة  هلواتـف  ا واسـتخدام  املالئمـة واملفرطـة   والـسرعة غـري   حتت تأثري الكحـول واملخـدرات       

  ،القيادة املكاملة أثناء لة أويف املراس على حنو غري سليم

الدول األعضاء واتمع املـدين مبـسألة الـسالمة علـى الطـرق              باستمرار التزام  وإذ تنوه   

  ،السري حوادثاليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا من خالل االحتفال ب

_______________ 

 .www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/index.html: متاحة على )٣(
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كفالــة  للــدعوة إىلاللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ملــا نظمتــه مــن محــالت علــى  تــثينوإذ   

ة علـى الطـرق وأقامتـه مـن مناسـبات للتوقيـع علـى ملـصقات ـذا الـشأن، مبـا يف ذلـك                       السالم

لكـرة   بطولـة أوروبـا  احلملة العاملية للتوعية بالسالمة على الطرق الـيت اشـترك يف تنظيمهـا أثنـاء       

واالحتـادات األوروبيـة لكـرة     يف بولندا اللجنـة واالحتـاد الـدويل لكـرة الـسلة      ٢٠٠٩السلة لعام  

ــسلة ال ــدويل ال ــامل  تابعــة لالحتــاد ال ــة الع ــام  وبطول ــسلة لع ــات  ٢٠١٠ لكــرة ال ــا واملباري  يف تركي

 يف ليتوانيـا واحلملـة العامليـة للتوعيـة بالـسالمة علـى الطـرق          ٢٠١١األوروبية لكرة الـسلة لعـام       

 الـسويد يف عـام   ستاد،كريستيانـ  بلدية العاملي يف  مهرجان الكشافة اليت اشترك يف تنظيمها أثناء      

ــد      ٢٠١١ ــشافة ومعهـ ــة الكـ ــة حلركـ ــة العامليـ ــا واملنظمـ ــصادية ألوروبـ ــة االقتـ ــانوس ”اللجنـ بـ

اليونــان الكــشافة يف ويرلنديــة اآلاليونــاين للــسالمة علــى الطــرق وحركــة الكــشافة   “ ميلونــاس

لعقـد العمـل مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق         أقيم خصيصاوإزاحة الستار عن نصب تذكاري    

 ٢٠١١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٠يف اليونــان  كريــت،  يف“بولينتــاسكريــستوس ”يف حديقــة 

 الــذي أقامتــه رابطــة كريــت الــسريحــوادث اليوم العــاملي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا واالحتفــال بــ

ملصق الـسالمة علـى الطـرق     التوقيع على   والتضامن معهم و   السريملؤازرة أسر ضحايا حوادث     

ء ورؤسـاء الوفـود الوطنيـة املـشاركون يف       الذي وقعه السفرا  “ القيادةأثناء   السري قواننيحنترم  ”

  ،٢٠١١ يف عام لستني للجنة االقتصادية ألوروباالدورة الرابعة وا

 ملـا اختذتـه      االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ          اللجنـة على   أيضا تثينوإذ    

 ملـصق الـسالمة علـى الطـرق    إعـداد  من مبادرات يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق، مبـا يف ذلـك        

الذي وقعه السفراء ورؤسـاء الوفـود الوطنيـة املـشاركون يف        “القيادة أثناء   السريقوانني  حنترم  ”

 ٢٠١١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٠ واإلعـالن يف     ٢٠١١ يف عام    الدورة السابعة والستني للجنة   

شـبكة آســيا واحملـيط اهلــادئ للـسالمة علـى الطــرق، وهـي شــبكة إقليميـة علــى        بـدء عمــل عـن  

املمارســات ومعلومــات أفــضل شارك فيهــا اجلهــات املعنيــة ترمــي إىل تيــسري تبــادل اإلنترنــت تــ

أخرى مفيدة يف جمال السالمة على الطرق يف الوقت املناسب وعلى حنو متواصـل، واالحتفـال            

 وتنظيم حلقات عمل وطنية بشأن الـسالمة    السريحوادث  العاملي إلحياء ذكرى ضحايا     باليوم  

ــان وأ  ــرق يف أذربيجـ ــى الطـ ــشعبية   علـ ــة الـ ــة الو الدميقراطيـ ــنغالديش ومجهوريـ ــستان وبـ وزبكـ

 بالتعـاون مـع الـوزارات املــضيفة    ٢٠١١ و ٢٠١٠وطاجيكـستان والفلـبني ومنغوليـا يف عـامي     

، ٢٠١١ و ٢٠١٠وعقد اجتماع إقليمي لفريق خـرباء معـين بالـسالمة علـى الطـرق يف عـامي             

 وحتديـد هـدف   مة علـى الطـرق  أهداف وغايـات ومؤشـرات إقليميـة يف جمـال الـسال       وضعمشل  

مـن قتلـى ومـصابني جبـروح خطـرية يف آسـيا        السرييف ختفيض عدد ضحايا حوادث      يتمثل عام

  العمل من أجل السالمة على الطرق،، وفقا ألهداف عقد  يف املائة٥٠بنسبة  واحمليط اهلادئ
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عزيـز  اللجنة االقتصادية ألفريقيا ملا بذلتـه مـن جهـود مـن أجـل ت        على   كذلك تثينوإذ    

مبادرة السالمة على الطرق يف أفريقيا، مبا يف ذلك اعتماد خطة العمـل األفريقيـة املتعلقـة بعقـد      

 بوصــفها وثيقــة توجيهيــة تعــاجل خــصوصيات القــارة   ،العمــل مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق  

، أثنــاء املــؤمتر   ٢٠٢٠ يف املائــة حبلــول عــام   ٥٠وــدف إىل خفــض حــوادث الــسري بنــسبة     

تـشرين   ١١ إىل ٩يف أديس أبابا يف الفتـرة مـن       الذي عقد ين للسالمة على الطرق     األفريقي الثا 

اليت أقرها يف وقت الحق مؤمتر وزراء النقل األفريقيون يف دورته الثانيـة             ،  ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  ،٢٠١١نوفمرب /ن الثاين تشري٢٥ إىل ٢١يف الفترة من  يف لواندا اليت عقدت

صادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ملا بذلتـه مـن   اللجنة االقتعلى   تثينوإذ    

جهــود مــن أجــل إدراج مــسألة الــسالمة علــى الطــرق ضــمن سياســات شــاملة منــسقة إقليميــا   

لشؤون النقل، ومن ذلك اجلهود الرامية إىل وضع خطة أمريكا الوسطى للسالمة علـى الطـرق             

ؤمتر اخلتـامي ملـ    اإلعـالن  يفمة علـى الطـرق       بـشأن الـسال    والتنـسيق للحـوار    توسـال وإدراج آلية   

االجتمــاع اإليــبريي األمريكــي العاشــر  وإعــالن الــث عــشرة بوصــفها جمــاال ذا أولويــةلقمــة الثا

 وغري ذلك مـن اجلهـود الراميـة إىل حتـسني             شؤون املرور والسالمة على الطرق     للمسؤولني عن 

ارييب عـن طريـق إجـراء الدراسـات         السالمة على الطرق يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـ           

سات احلكومـات الوطنيـة ومؤسـسات القطـاع اخلـاص واملؤسـ            علـى  املمارسات    أفضل وتعميم

  اإلقليمية املتعددة األطراف،

 ملـا بذلتـه مـن جهـود          آسـيا  لغـرب للجنة االقتصادية واالجتماعيـة     اعلى   أيضا تثينوإذ    

املتحـدة للعمـل مـن أجـل الـسالمة        عقـد األمـم      بـدء أنـشطة   أفضت إىل مبادرات تشمل إعـالن       

حنتـرم  ”ملـصق الـسالمة علـى الطـرق      إعـداد  وبريوتيف  ٢٠١١مايو / أيار١٧على الطرق يف    

الذي ترجم إىل العربية ووقعـه رؤسـاء الوفـود املـشاركون يف حفـل                “القيادة أثناء   السريقوانني  

مـايو  / أيـار  ١٩إىل   ١٧من  الدورة الثانية عشرة للجنة النقل يف الفترة        عقد  العقد، و  بدء أنشطة 

والتنــسيق مــع عقــد ال  أنـشطة  تنفيــذ علــىالبلــدان األعـضاء إىل العمــل فيهــا ت يــدعالـيت   ٢٠١١

موسـكو   إعـالن ووضـع جـدول زمـين لتنفيـذ      لتحقيـق ذلـك  أمانة اللجنة فيما تبذله مـن جهـود      

  ،)٢(٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٠رخ املؤ

بعــدد مــن اجلهــود الدوليــة املهمــة األخــرى املبذولــة يف جمــال الــسالمة علــى    وإذ تنــوه  

 املعتمــد يف مــؤمتر اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا ومنظمــة التعــاون   اإلعــالنالطــرق، مبــا يف ذلــك 

تحـسني الـسالمة علـى الطـرق يف منطقـة منظمـة التعـاون               ب املعـين االقتصادي يف البحـر األسـود       

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ و ١٨ يف، اليونـان   يانينـا يف   الذي عقد ادي يف البحر األسود     االقتص

القمـة الـسنوي ملنتـدى    مـؤمتر  ، وعقد مـؤمترات دوليـة مـن قبيـل مـؤمتر الطـرق العـاملي و        ٢٠١٠
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 واالجتمـاع    على الطـرق   شركة ميشالن بشأن التنقل املستدام    ل ومسابقة بيبندوم الدويل،  النقل  

علــى الطــرق والتعريــف    للــدعوة مــن أجــل الــسالمة  للمنظمــات غــري احلكوميــة العــاملي الثــاين

 وإذ حيــيط، ٢٠١١مــارس / آذار١٥ و ١٤ يف يف واشــنطن العاصــمة الــسريحــوادث بــضحايا 

  العامل، يفة بالسالمة على الطرق علما باإلسهامات القيمة للجنة املعني

مبادرة السالمة على الطرق للمصارف اإلمنائية املتعددة األطـراف          ببدء وإذ تنوه أيضا    

ــسان١٩يف  ــل / ني ــدويل    ٢٠١١أبري ــك ال ــسيقها البن ــوم بتن ــيت يق ــود ال ــيت واجله ــذهل ال ــذه اتب  ه

من أجل تعزيز القدرة على إدارة السالمة على الطرق وأمـان اهلياكـل              بشكل مجاعي املصارف  

وشــاملة  منهجيـة ل الـسالمة عــن طريـق وضـع مــشاريع    األساسـية وحتـسني تــدابري األداء يف جمـا   

بلـدان املنخفـضة    للسالمة على الطرق وتعبئة املـوارد الالزمـة للـسالمة علـى الطـرق يف بعـض ال                 

  واملتوسطة الدخل،

 اسـتمرار تزايـد الوفيـات واإلصـابات النامجـة عـن حـوادث               مـن  وإذ تعرب عن قلقهـا      

واضـعة يف االعتبـار أن   املتوسـطة الـدخل،   وملنخفـضة   يف أحناء العامل، وخباصة يف البلـدان ا     السري

 الطرق أعلى بكثري من معدل الوفيات يف نظم النقل األخـرى حـىت يف    شبكةمعدل الوفيات يف    

  البلدان املرتفعة الدخل،

 باجلهود اليت تبذهلا بعض البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل من أجل تنفيـذ             وإذ تنوه   

  السري، اف طموحة ورصد الوفيات النامجة عن حوادثأفضل املمارسات وحتديد أهد

أمهية تعزيز القدرات ومواصلة التعـاون الـدويل مـن أجـل زيـادة           وإذ تضع يف اعتبارها     

 يف البلدان املنخفضة واملتوسـطة      ال سيما دعم اجلهود الرامية إىل حتسني السالمة على الطرق، و        

هـدف عقـد    لتحقيـق يل وتقين ومعـارف   يلزم، حسب االقتضاء، من دعم ما      ما   الدخل، وتوفري 

  العمل من أجل السالمة على الطرق،

ألزمة العامليـة للـسالمة علـى الطـرق إال مـن خـالل       ل إجياد حلميكن  ال  بأنهوإذ تسلم  

 يف القطــاعني العــام املعنيــة مجيــع األطــراف وإقامــة الــشراكات بــني قطاعــات بــني عــدةالتعــاون 

 دين، اتمع املمبشاركة، كليهماواخلاص 

عــن  التقريــر املرحلــي العــاملي  إعــدادالــدول األعــضاء الــيت شــاركت يفعلــى  تــثينوإذ   

 يف قـرار اجلمعيـة      الصحة العاملية، على النحو املطلـوب      الذي أعدته منظمة   السالمة على الطرق  

  ،٢٠١٠ عام  يف املنظمة الذي أجرتهستقصاءال اويف ،٦٢/٢٤٤العامة 

ــشطة  ترحــب  - ١   ــدء أن ــد العمــ  بب ــرة     عق ــى الطــرق للفت ــسالمة عل ــن أجــل ال ل م

بلـد يف أرجـاء العـامل،        أكثـر مـن مائـة     يف  رمسيا على الصعيدين الوطين واحمللي       ٢٠٢٠-٢٠١١
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ــي     ــصعيد اإلقليمـ ــى الـ ــد علـ ــشطة العقـ ــدء أنـ ــرى بو وببـ ــبات األخـ ــى   املناسـ ــت علـ ــيت أقيمـ  الـ

  ؛العاملي الصعيد

فقــة مــع اخلطــة  الــدول األعــضاء الــيت وضــعت خططــا وطنيــة متوا  علــى  تــثين  - ٢  

، وتـشجع الـدول   )٣(٢٠٢٠-٢٠١١ للفتـرة   العاملية لعقد العمل من أجل السالمة علـى الطـرق         

 أن تقـوم بـذلك واضـعة يف االعتبـار بوجـه خـاص                علـى  األعضاء اليت مل تضع تلك اخلطط بعد      

وغريهـم مــن املــارة  وسـائقو الــدراجات   شاةاملــ ال سـيما احتياجـات مــستعملي الطـرق كافــة، و  

  سائل املتصلة بالتنقل املستدام؛املو، املعرضني للخطر

وطنيــة معنيــة بعقــد تنــسيق الــدول األعــضاء الــيت مل تعــني بعــد جهــات  تــدعو   - ٣  

  إىل القيام بذلك، حسب االقتضاء؛العمل 

يتـصل بكـل   مـا  الدول األعضاء أن تنفذ أنشطة للسالمة على الطرق في    ب يب  - ٤  

ــة لعقــد العمــل، وهــي إدارة الــسالمة علــى الطــرق     ركيــزة  مــن الركــائز اخلمــس للخطــة العاملي

الطرق وحتسني أمان املركبات وتعزيز سـالمة مـستعملي الطـرق        على  والتنقل  سالمة  الوحتسني  

  والتدابري املتخذة يف أعقاب احلوادث؛

 وطنية شاملة للـسالمة  تشريعات ولوائح تعتمدالدول األعضاء اليت مل      تشجع  - ٥  

علـى تنفيـذها    و بعـد علـى القيـام بـذلك    تنفـذها مل و الرئيـسية على الطرق بـشأن عوامـل اخلطـر         

 عــن طريــق تنظــيم محــالت للتوعيــة االجتماعيــة وكفالــة اتــساق أنــشطة اإلنفــاذ  بــشكل أفــضل

  ؛واستمرارها

الــدول األعــضاء علــى حتــسني نظــم مجــع وإدارة البيانــات املتعلقــة          تــشجع  - ٦  

بالسالمة على الطرق وتعزيزها عن طريق توحيد التعاريف وممارسـات اإلبـالغ واالسـتثمار يف         

  أنشطة مراقبة حوادث السري وحتليلها مبشاركة قطاعات متعددة؛

على تنفيذ برامج جديدة لتقييم الـسيارات يف مجيـع منـاطق العـامل مـن         تشجع  - ٧  

  السالمة؛حيث أداء السيارات من أن للمستهلكني بشعلومات قدر أكرب من املتوفري أجل 

، حـــسب االقتـــضاءالـــدول األعـــضاء إىل حتـــسني نظـــم إدارة طرقهـــا،  تـــدعو  - ٨  

بـرامج  وحتـسني   التشييد اجلديدة    إىل مشاريع وإجراء فحوص للتأكد من سالمة الطرق بالنسبة        

  لشبكات القائمة؛إىل االطرق بالنسبة على  سالمةالتقييم 

 بعـد أطرافـا متعاقـدة يف صـكوك األمـم            تـصبح  الـيت مل     الدول األعضاء  تشجع  - ٩  

علـى   تنفيـذها و على النظر يف القيام بذلك وعلىاملتحدة القانونية املتصلة بالسالمة على الطرق   
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 وتـصديقها، وتـشجع كـذلك الـدول        )٤(النظر يف توقيع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة        

االتفاقية املتعلقة بالـسري علـى    و )٥(١٩٤٩لعام   طرقلسري على ال  اب االتفاقية املتعلقة األطراف يف   

 واتفاقيـة   )٧(١٩٦٨ لعـام    فتـات وإشـارات الطـرق     واالتفاقيـة املتعلقـة بال     )٦(١٩٦٨ الطرق لعـام  

  اصل تنفيذ أحكام تلك االتفاقيات؛حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تو

ىل املستـشفى   الدول األعضاء على حتسني سبل الرعاية قبـل الـدخول إ           تشجع  - ١٠  

رقم هـاتف وطـين    ختصيصوالرعاية املقدمة يف حاالت الصدمات النفسية والتأهيل، عن طريق    

  وفري معدات كافية ومناسبة؛الطبية وبناء القدرات وت حلاالت الطوارئ

العمـل   إىل االضـطالع بـدور قيـادي يف تنفيـذ أنـشطة عقـد                احلكومـات  تدعو - ١١ 

 األوســاط األكادمييــة والقطــاع عديــدة منــهاقطاعــات بــذهلا التــضامن يف اجلهــود الــيت تتعزيــز و

معيــات اجل املهنيــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك  والرابطــاتاخلــاص 

ــة ل ــشباب   الوطنيــ ــات الــ ــات الــــضحايا ومنظمــ ــر ومنظمــ ــالل األمحــ ــر واهلــ ــصليب األمحــ  ،لــ

 اإلعالم؛ ووسائط

 الـسالمة علـى الطـرق يف العـامل عـن طريـق              سائلملـ  التصديأمهية   تعيد تأكيد   - ١٢  

الدويل وتعزيز التعاون بني الـدول األعـضاء واتمـع املـدين يف سـبيل بنـاء           على الصعيد   التعاون  

  االحتفــالالــسالمة علــى الطــرق واملواظبــة علــى التوعيــة عــن طريــقمبــسألة  والتوعيــةالقــدرات 

  سري؛ال حوادثاليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا ب

، تواصـل  أن   ألمـم املتحـدة اإلقليميـة     ا وجلـان إىل منظمة الصحة العاملية      تطلب  - ١٣  

علـى   لتعـاون يف جمـال الـسالمة      فريـق األمـم املتحـدة املعـين با        بالتعاون مع الشركاء اآلخـرين يف       

ــرق ــن  الطــ ــريه مــ ــة،   وغــ ــات املعنيــ ــطالع باجلهــ ــشطة الراالضــ ــذ   األنــ ــم تنفيــ ــة إىل دعــ اميــ

  ؛العمل عقد أهداف

 اإلقليميــة أن ألمــم املتحــدةا منظمــة الــصحة العامليــة وجلــان  إىل  أيــضاتطلــب  - ١٤  

تنظم أنشطة أثناء أسبوع األمم املتحدة العاملي الثاين للسالمة على الطرق، يف حـدود مواردهـا                

فريـق األمـم    جلهات املعنية، بالتعاون مع األعـضاء اآلخـرين يف          من ا وعن طريق التربعات املالية     

 علـى الـصعد العـاملي     التوعيـة ، مـن أجـل      تعـاون يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق          املتحدة املعين بال  

_______________ 

 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥الد جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة،  )٤(

 .١٦٧١، الرقم ١٢٥الد  املرجع نفسه، )٥(

 .١٥٧٠٥، الرقم ١٠٤٢املرجع نفسه، الد  )٦(

 .١٦٧٤٣، الرقم ١٠٩١املرجع نفسه، الد  )٧(
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 بوجـه خـاص   الـسالمة علـى الطـرق، مـع التركيـز           ب باملسائل املتعلقـة  واإلقليمي والوطين واحمللي    

  ؛ املعرضني للخطرمستعملي الطرقعلى 

الــدول األعــضاء واتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص علــى املــشاركة يف   تــشجع  - ١٥  

، مــن خــالل استــضافة مناســبات  ســبوع األمــم املتحــدة العــاملي الثــاين للــسالمة علــى الطــرق   أ

  وحملية؛ وطنية

ــدعو  - ١٦   ــة ووكــاالت      ت ــصارف اإلمنائي ــة وامل ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ال

متويــل  تــوفريالتمويـل واملؤســسات والرابطــات املهنيــة وشــركات القطــاع اخلــاص إىل النظــر يف  

  ؛ العملشطة املتصلة بعقدإضايف كاف لألن

مجيع اجلهات املهتمة باألمر إىل حبث طرائـق جديـدة ومبتكـرة للتمويـل       تدعو  - ١٧  

والتعــاون يف العامليــة لعقــد العمــل الـالزم لــدعم اجلهــود الوطنيــة الراميــة إىل تنفيــذ خطـة العمــل   

   يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل؛ال سيماحتقيقها، و

يف هذا السياق بالدور املهم للمرفق العـاملي للـسالمة علـى الطـرق              حتيط علما   - ١٨  

وصندوق السالمة على الطرق الذي أنشأته منظمة الصحة العامليـة ومؤسـسة الـسيارة واتمـع            

التابعة الحتاد الـسيارات الـدويل ومؤسـسة بلومبـورغ لألعمـال اخلرييـة وغـري ذلـك مـن آليـات                       

   اخلطة العاملية لعقد العمل؛التمويل اخلاصة والعامة لدعم تنفيذ

الدول األعضاء واتمع الدويل إىل مراعاة مسألة السالمة علـى الطـرق              تدعو  - ١٩  

يف التخطيط مـستقبال للـربامج الدوليـة املهمـة ذات الـصلة باملوضـوع، مثـل اجلهـود الراميـة إىل                

  حتقيق التنمية املستدامة؛

ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت   تقــرر  - ٢٠   ــدورا ال أن ت ــل ــد  ثامن ــستني البن ة وال

، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم إىل اجلمعيـة      “األزمة العاملية للسالمة على الطرق ”املعنون  

  . جمال حتسني السالمة على الطرق يف العاملتقريرا عن التقدم احملرز يفيف تلك الدورة العامة 

  ١٠٦اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ أبريل/ نيسان١٩

  


