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  ٢٠١٤ أبريل/نيسان ١٠ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])Add.1 و A/68/L.40( اإلحالة إىل جلنة رئيسية وند[

  

  حتسني السالمة على الطرق يف العامل - ٦٨/٢٦٩
  

  ،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 املـــؤرخ ٥٨/٢٨٩ و ٢٠٠٣نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين ٥

 ٢٠٠٨مــــارس / آذار٣١ املــــؤرخ ٦٢/٢٤٤ و ٢٠٠٥أكتــــوبر / تــــشرين األول٢٦خ املــــؤر

ــؤرخ ٦٤/٢٥٥ و ــارس / آذار٢ امل ــؤرخ ٦٦/٢٦٠و  ٢٠١٠م ــسان١٩ امل ــل / ني  ٢٠١٢أبري

  املتعلقة بتحسني السالمة على الطرق يف العامل،

ــضا    ــشري أيــ ــدة لل وإذ تــ ــم املتحــ ــؤمتر األمــ ــد يف    إىل مــ ــذي عقــ ــستدامة الــ ــة املــ تنميــ

ــو ــرة مــن    دي ري ــل، يف الفت ــران٢٢ إىل ٢٠جــانريو، الربازي ــه / حزي ــه ٢٠١٢يوني ، وإىل وثيقت

ــة  ــة املعنون ــذي“اخلتامي ــهاملــستقبل ال ، الــيت أخــذت فيهــا الــدول األعــضاء بعــني   )١(” نــصبو إلي

  االعتبار السالمة على الطرق كجزء من جهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة،

 إىل املناســـبة اخلاصـــة الـــيت عقـــدها رئـــيس اجلمعيـــة العامـــة يف       وإذ تـــشري كـــذلك   

األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،     ملتابعة اجلهـود املبذولـة مـن أجـل حتقيـق           ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول ٢٥

  ،)٢(ووثيقتها اخلتامية

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

   والتوصيات الواردة فيه،)٣(الطرق يف العامل
_______________ 

 .رفقامل ،٦٦/٢٨٨القرار  )١(

 .٦٨/٦القرار  )٢(

)٣( A/68/368.  
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 أن اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث حركـة املـرور مـشكلة كـربى تواجـه              وإذ تالحظ   

 ، إن مل تعـاجل   ،من شأا واسعة النطاق    وهلا عواقب اجتماعية واقتصادية      الصحة العامة والتنمية  

أن تؤثر يف قـدرة البلـدان علـى حتقيـق التنميـة املـستدامة وأن تعيـق مـا حتـرزه مـن تقـدم صـوب                    

  بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، 

 من أن عدد قتلى حوادث حركة املرور مـا زال مرتفعـا ارتفاعـا            وإذ تعرب عن قلقها     

 يف املائـة فقـط مـن سـكان     ٧، ومـن أن    ٢٠١٠ مليـون قتيـل يف عـام         ١.٢٤غري مقبول إذ بلـغ      

العامل مشمولون بالقوانني الالزمة اليت تتـصدى جلميـع عوامـل الـسلوك احملفـوف بـاخلطر، مثـل                 

حتـت   والقيـادة عدم ارتداء اخلوذ الواقية ووضـع أحزمـة الـسالمة واملقاعـد املخصـصة لألطفـال                 

ــأثري الكحــول و  ــهواتف     ت ــسليم لل ــهورة واملفرطــة واالســتخدام غــري ال ــسرعة املت املخــدرات وال

  ، ، أثناء القيادةالنقالة، مبا يف ذلك املراسلة

ــا     ــضا عــن قلقه ــرب أي ــرور     وإذ تع ــى حــوادث حركــة امل ــصف جممــوع قتل ــن أن ن  م

 الــدراجات الناريــة والــدراجات اهلوائيــة، وأن بعــض البلــدان  وراكــيب املــشاةالعــامل هــم مــن  يف

النامية ليس هلا بنيات حتتية مالئمة أو سياسـات كافيـة حلمايـة هـذه الفئـة املعرضـة للخطـر مـن                  

  الطرق،  مستخدمي

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

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

  ،)٤(عالن عقد للعمل من أجل السالمة على الطرقإ

 أن اخلطــوات احملــددة األهــداف الــيت اختــذا األمــم املتحــدة مــن  وإذ تالحــظ بارتيــاح  

إطـار عقــد  يف أجـل خفـض عـدد اإلصـابات النامجـة عـن حـوادث حركـة املـرور، مبـا يف ذلـك            

 تـدرك يف هـذا الـصدد    العمل من أجل السالمة على الطرق، قد أفـضت إىل نتـائج إجيابيـة، وإذ             

 دولـة عـضو إضـافة إىل منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات غـري احلكوميـة          ١٠٠أن أكثر مـن     

اة مــن أخطــار الطــرق خــالل شوممثلــي اتمــع املــدين قــد نظمــوا أنــشطة حــول ســبل محايــة املــ 

 ١٢ إىل ٦أســبوع األمــم املتحــدة العــاملي الثــاين للــسالمة علــى الطــرق، املــنظم يف الفتــرة مــن    

  ، ٢٠١٣مايو /أيار

منظمة الـصحة العامليـة   و على حكومات الربازيل وتايلند ورومانيا وموزامبيق      وإذ تثين   

 ٢٠١٣ مـايو /للنجاح الذي تكلل به إنشاء التحالف العاملي لرعاية اجلرحى املعلـن عنـه يف أيـار           

  أثناء الدورة السادسة والستني جلمعية الصحة العاملية، 

_______________ 

)٤( A/64/540املرفق ،.  
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يف توجيه انتباه اتمـع الـدويل إىل مـسألة الـسالمة علـى الطـرق                 بدور عمان    وإذ تنوه   
املــنظم يف للــسالمة علــى الطــرق يف العــامل ويف التحــضري ألســبوع األمــم املتحــدة العــاملي األول 

 أثناء االجتمـاع الـسادس الـذي عقدتـه آليـة األمـم       ٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٩ إىل ٢٣الفترة من  
  ، ٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨  و٢٧على الطرق مبسقط يومي املتحدة للتعاون من أجل السالمة 

 بالدور الذي تضطلع به منظمة الصحة العاملية يف تنفيذ الوالية اليت عهـدت              وإذ تشيد   
ا إليها اجلمعية العامة بأن تنسق املسائل املتعلقة بالـسالمة علـى الطـرق داخـل منظومـة األمـم                     

دة اإلقليميــة، ويف تقــدمي الــدعم يف تنفيــذ عقــد  املتحــدة يف تعــاون وثيــق مــع جلــان األمــم املتحــ 
 عـن احلالـة   ٢٠١٣العمل من أجل السالمة على الطرق، وكذلك يف إعداد التقرير العاملي لعام    

 يقـدم معلومـات السـتخدامها       املشاةفيما يتعلق بالسالمة على الطرق ونشر دليل بشأن سالمة          
اة، وتـثين كـذلك علـى التقـدم         ش املـ  لدى إعداد وتنفيـذ تـدابري شـاملة مـن أجـل حتـسني سـالمة               

  ، )٥(الذي أحرزته آلية األمم املتحدة للتعاون من أجل السالمة على الطرق

 بالعمل الذي تقوم به جلان األمم املتحدة اإلقليمية مـن أجـل زيـادة األنـشطة              وإذ تنوه   
ــزام الــسياسي بالــسالمة علــى      ــز االلت الطــرق املتعلقــة بالــسالمة علــى الطــرق والــدعوة إىل تعزي

ــات         ــا وضــع اتفاقي ــا فيه ــامل، مب ــى الطــرق يف الع ــسالمة عل ــصل بال ــة تت وإعــداد صــكوك قانوني
 والعمـل  ، واختاذ قرارات وتقدمي توصـيات يف هـذا اـال      ،واتفاقات دولية، وإعداد معايري تقنية    

  املرور، من أجل وضع أهداف إقليمية ووطنية للحد من اإلصابات النامجة عن حوادث حركة

 مبـا  ،لعمـل ا باللجنة االقتصادية ألوروبا على اخلطة اليت وضعتها لتنفيذ عقد          يدوإذ تش   
يشمل اختـاذ إجـراءات ومبـادرات وتـدابري موجهـة لألطـراف العاملـة التابعـة للجنـة يف ميـادين                      

املركبـات، وإذ  املتعلقـة ب نظمـة  األلطرق وقواعد حركة املرور واملواد اخلطـرة و لالبنيات التحتية   
اح قيــام اللجنـة بإنــشاء فريقــي خـرباء جديــدين بــشأن الفتـات وإشــارات الطــرق    تالحـظ بارتيــ 

 ةواصـل وبشأن حتسني الـسالمة يف املعـابر الطرقيـة املتقاطعـة مـع الـسكك احلديديـة، وإذ تنـوه مب                  
املتعلقــة نظمــة األاملركبــات مــن أجــل تعــديل  املتعلقــة بنظمــة األ العــاملي لتنــسيقاملنتــدى عمــل 

هــا يف تعزيــز الــسالمة، وإذ تــثين كــذلك علــى اللجنــة للمناســبات الــيت    املركبــات لزيــادة دورب
 يف إطـار أسـبوع األمــم املتحـدة العـاملي الثـاين مـن أجـل الــسالمة        ٢٠١٣مـايو  /أقامتـها يف أيـار  

 صكا قانونيا توفر إطارا قانونيـا وتقنيـا مقبـوال لتطـوير النقـل      ٥٧على الطرق، إضافة إىل تعهد      
  احلديدية وااري املائية الداخلية والنقل املتعدد الوسائط، الدويل على الطرق والسكك 

_______________ 

وهي آليـة تـشاورية تتـوىل تنـسيق األنـشطة الـيت ينفـذها أعـضاؤها يف تعزيـز الـسالمة علـى الطـرق وتزويـد                    )٥(
ملمارسـات اجليـدة دعمـا لإلجـراءات املتخـذة مـن أجـل التـصدي            احلكومات واتمع املـدين بتوجيهـات حـول ا        

 .ألهم عوامل اخلطر الذي يتهدد السالمة على الطرق ومساندة تنفيذها
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ــوه   ــة      وإذ تن ــا واللجن ــصادية ألوروب ــة االقت ــذهلا اللجن ــيت تب ــة ال ــة اجلهــود األقاليمي  بأمهي

للـسالمة  االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف تنظـيم املنتـدى األورويب اآلسـيوي                  

ات األمم املتحـدة يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق وتيـسري تبـادل         لتعزيز تنفيذ اتفاقي  على الطرق   

   امليدان فيما بني البلدان األوروبية واآلسيوية، ااخلربات املكتسبة يف هذ

 مببادرات اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ مـن أجـل                  وإذ تشيد   

ق اخلـرباء اإلقليمـي لبحـث التقـدم         اجتمـاع فريـ    تنظيمحتسني السالمة على الطرق، مبا يف ذلك        

يف الفتـرة مـن     الذي عقد يف سولاحملرز يف حتسني السالمة على الطرق يف آسيا واحمليط اهلادئ     

 ، للـسالمة علـى الطـرق      أثناء أسبوع األمم املتحـدة العـاملي الثـاين         ،٢٠١٣مايو  / أيار ١٠ إىل   ٨

وتقـدمي   ،يف آسيا واحمليط اهلـادئ حتسني السالمة على الطرق بشأن الذي اعتمد بيانا مشتركا     و

املساعدة التقنية إىل البلدان األعـضاء مـن أجـل وضـع األهـداف والغايـات واملؤشـرات الوطنيـة                

  لتحسني السالمة على الطرق وتنقيحها دعما لعقد العمل، 

ــضا    ــشيد أي ــادرة حتــسني     وإذ ت ــز مب ــا يف جمــال تعزي ــصادية ألفريقي ــة االقت  جبهــود اللجن

ذلك اعتماد خطة العمـل األفريقيـة املتعلقـة بعقـد العمـل       مبا يفرق يف أفريقيا،   السالمة على الط  

من أجل السالمة على الطرق بوصـفها وثيقـة توجيهيـة تعـاجل خـصوصيات القـارة وـدف إىل                  

  ، ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام ٥٠خفض عدد حوادث حركة املرور بنسبة 

كا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب          جبهود اللجنة االقتصادية ألمري    وإذ تشيد كذلك    

ــة ومنطقــة البحــر      ــة الــسالمة علــى الطــرق وحتــسينها يف أمريكــا الالتيني ــة بأمهي يف ســبيل التوعي

ــشر    ــق إعــداد الدراســات ون ــضلالكــارييب عــن طري ــة    أف ــات الوطني ــدى احلكوم  املمارســات ل

طــراف، وإدراج والقطــاع اخلــاص واألوســاط األكادمييــة واملؤســسات اإلقليميــة املتعــددة األ      

اعتبارات السالمة على الطرق ضمن سياسات النقل الشاملة املنـسقة علـى املـستوى اإلقليمـي،          

ذلك اجلهـود املبذولـة مـن أجـل وضـع خطـة النـهوض بالـسالمة علـى الطـرق يف أمريكـا               مبا يف 

 الوسطى، وتعزيز قدرة اهليئة املعنية بالسالمة على الطـرق يف شـيلي عـن طريـق حتـسني نظامهـا                   

ــرق بوصـــفه أداة لرســـم الـــسياسات الفعالـــة           جلمـــع البيانـــات املتعلقـــة بالـــسالمة علـــى الطـ

  تنفيذها،  ورصد

 جبهود اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا يف جمال حتـسني الـسالمة             وإذ تشيد   

 ذلك تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية لإلسراع بتنفيـذ    مبا يف الطرق يف املنطقة العربية،     على  

الدوليــة  عقـد العمــل ومــا يتــصل بــه مــن توصـيات تــرد يف اســتنتاجات االجتماعــات احلكوميــة  

  بالنقل،  الدورة الرابعة عشرة للجنة احلكومية الدولية املعنية من قبيلالسنوية بشأن النقل، 
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مبـا   بعدد من اجلهود الدولية املهمـة األخـرى يف جمـال الـسالمة علـى الطـرق،       وإذ تنوه   

ــام  يف ــدويل للنقــل  ذلــك قي ــاالحتــاد ال ــةالطرقب ــا    الربي  بوضــع معــايري منــسقة معتــرف ــا دولي

  ،  الربيةالطرقبللتدريب املهين ألخصائيي النقل 

ــى الطــرق يف العــامل    وإذ حتــيط علمــا   ــة بالــسالمة عل ــة املعني ــر اللجن طــرق عــن ال بتقري

  ، ٢٠١٥ خطة من أجل النهوض بالصحة والتنمية بعد عام  كجزء منأمونة للجميعامل

يف إطـار   املـصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف          الـيت تبـذهلا    باسـتمرار اجلهـود      وإذ تنوه   

التـابع للبنـك     العـامل  لـسالمة علـى الطـرق يف      ا مرفـق اليت ينسقها   ومبادرة السالمة على الطرق،     

ــدويل ــ، وال ــى         ب ــدرة عل ــز الق ــن أجــل تعزي ــا م ــصارف مجاعي ــذه امل ــيت تتخــذها ه اإلجراءات ال

 ،سالمة علــى الطــرق وأمــان البنيــات التحتيــة، وحتــسني تــدابري األداء يف جمــال الــسالمة الــ إدارة

ــوارد   ــادة امل ــضة واملتوســطة      عــن وزي ــدان املنخف ــة يف البل ــة منهجي ــق وضــع مــشاريع قطري طري

  الدخل،

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

اعتمـدت تـشريعات شـاملة بـشأن عوامـل اخلطـر         الـيت   مة علـى الطـرق و     الدولية املتعلقـة بالـسال    

 جتاهل الفتات وإشارات الطرق وعدم ارتـداء اخلـوذ الواقيـة وعـدم وضـع      مبا يف ذلكالرئيسية،  

أحزمة السالمة وتـوفري املقاعـد املخصـصة لألطفـال والقيـادة حتـت تـأثري الكحـول واملخـدرات             

 م غــري الــسليم للــهواتف النقالــة، مبــا يف ذلــك املراســلة،والــسرعة املتــهورة واملفرطــة واالســتخدا

  القيادة أثناء

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

مـن خــالل االحتفــال بــاليوم العـاملي إلحيــاء ذكــرى ضــحايا حـوادث حركــة املــرور يف األحــد    

  نوفمرب من كل عام،/الثالث من شهر تشرين الثاين

 بــاجلهود الــيت تبــذهلا بعــض البلــدان لتنفيــذ أفــضل املمارســات ووضــع  وإذ تنــوه أيــضا  

  لوفيات واإلصابات اخلطرية النامجة عن حوادث الطرق،رصد اوأهداف طموحة 

 أمهية تعزيز القدرات واستمرار التعـاون الـدويل علـى مواصـلة        وإذ تأخذ بعني االعتبار     

ال ســيما يف البلــدان الناميـة، مبــا فيهــا  ودعـم اجلهــود الراميــة إىل حتـسني الــسالمة علــى الطـرق،    

، والقيــام حــسب االقتــضاء بتــوفري الــدعم املــايل  البلــدان األقــل منــوا والبلــدان املتوســطة الــدخل 

  والتقين واملعارف الالزمة لتحقيق أهداف عقد العمل،

 بـــأن التوصـــل إىل حـــل أزمـــة الـــسالمة علـــى الطـــرق يف العـــامل ال ميكـــن  وإذ تـــسلم  

يتحقق إال عن طريق التعاون بني القطاعات وآليـات التمويـل اخلاصـة والعامـة والـشراكات          أن
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العام واخلاص وكـذلك اتمـع املـدين، مبـا يف ذلـك اجلمعيـات الوطنيـة للـصليب                   بني القطاعني   

األمحر واهلالل األمحر، واألوسـاط األكادمييـة، والرابطـات املهنيـة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،                 

  ومجعيات الضحايا، ومنظمات الشباب، ووسائط اإلعالم،

 وســائل نقــل مأمونــة  بأمهيــة تيــسري حركــة األشــخاص والبــضائع وإتاحــةتقــر  - ١  

ــة       ــة االجتماعي ــادين العدال ــار ذلــك وســيلة لتحقيــق حتــسن يف مي ــا باعتب وميــسورة وســليمة بيئي

والصحة وقدرة املدن علـى التكيـف، والـربط بـني املنـاطق احلـضرية والريفيـة وإنتاجيـة املنـاطق                     

راميـة إىل  الريفية، ومن مث فهي تعترب الـسالمة علـى الطـرق يف هـذا الـصدد جـزءا مـن اجلهـود ال            

  حتقيق التنمية املستدامة؛

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

، وتـشجع الـدول   ٢٠٢٠-٢٠١١قة بعقد العمـل مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق            لالعاملية املتع 

األعـضاء الـيت مل تــضع تلـك اخلطــط بعـد علــى القيـام بــذلك، آخـذة يف االعتبــار بوجـه خــاص        

ــع مــستخدمي الطــرق،   اح ــات   املــشاة ال ســيما وتياجــات مجي ــدراجات وســائر الفئ ــو ال وراكب

  املعرضة للخطر من مستخدمي الطرق، إضافة إىل املسائل املتصلة بالتنقل املستدام؛

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

ام بــذلك، حــسب االقتــضاء، لتنــسيق األنــشطة العمـل مــن أجــل الــسالمة علــى الطــرق إىل القيـ  

  الوطنية املتعلقة بعقد العمل وتيسريها؛

 الدول األعضاء اليت مل تعاجل بعـد موضـوع الـسالمة علـى الطـرق                تدعو أيضا   - ٤  

بصورة شاملة إىل القيام بذلك، بدءا بتنفيذ أو مواصلة تنفيذ نظام إلدارة السالمة علـى الطـرق             

تعاون بـني اإلدارات، ووضـع خطـط وطنيـة للـسالمة علـى الطـرق                يشمل، حسب االقتضاء، ال   

، وحتـسني نوعيـة اإلحـصاءات والبيانـات املتعلقـة بالـسالمة              العمـل  تنسجم واخلطة العاملية لعقد   

على الطرق مصنفة حسب نوع اجلنس والعمر، مما جيمع بواسطة توحيد التعاريف وممارسـات             

ــواد    ــة حــ ــشطة مراقبــ ــتثمار يف أنــ ــالغ، واالســ ــرور ث اإلبــ ــة املــ ــشاركة   حركــ ــها مبــ وحتليلــ

  متعددة؛ قطاعات

 الــدول األعــضاء الــيت مل تفعــل ذلــك بعــد أن تــسن تــشريعات شــاملة  تــشجع  - ٥  
بشأن عوامل اخلطر الرئيسية املسببة لإلصابات النامجة عن حوادث الطرق، مبا يف ذلـك جتاهـل    

ة الــسالمة وتــوفري الفتــات وإشــارات الطــرق وعــدم ارتــداء اخلــوذ الواقيــة وعــدم وضــع أحزمــ   
املقاعــد املخصــصة لألطفــال والقيــادة حتــت تــأثري الكحــول واملخــدرات والــسرعة املتــهورة          

، مـن أجـل   القيادة أثناء مبا يف ذلك املراسلة،   ،واملفرطة واالستخدام غري السليم للهواتف النقالة     
اية عقـد العمـل،      يف املائة حبلول     ٥٠زيادة نسبة البلدان اليت لديها تشريعات شاملة تصل إىل          
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ــة         ــة املتعلقـ ــرق احلاليـ ــالمة الطـ ــشريعات سـ ــاذ تـ ــز إنفـ ــى تعزيـ ــضاء علـ ــدول األعـ ــشجع الـ وتـ
  اخلطر؛ بعوامل

ــشجع  - ٦   ــاطق      تـ ــع منـ ــدة يف مجيـ ــسيارات اجلديـ ــيم الـ ــرامج تقيـ ــذ بـ ــى تنفيـ    علـ
العـــامل مـــن أجـــل حتـــسني تـــوافر املعلومـــات املتاحـــة للمـــستهلكني عـــن أداء الـــسيارات فيمـــا   

  مة؛بالسال يتعلق

 الــدول األعــضاء إىل مواصــلة حتــسني نظمهــا إلدارة الطــرق حــسب       تــدعو  - ٧  
االقتــضاء وإجــراء فحــوص للتأكــد مــن ســالمة الطــرق بالنــسبة إىل مــشاريع التــشييد اجلديــدة     

  ووضع برامج تقييم السالمة على الطرق بالنسبة إىل الشبكات القائمة؛

اسـات شـاملة بـشأن الرعايـة       الدول األعضاء إىل وضع وتنفيـذ سي       تدعو أيضا   - ٨  
يف أعقاب حوادث املرور، وعلى النظر يف سن تشريعات حلماية املـارة الـذين يقـدمون الرعايـة              

  حبسن نية للمصابني يف حوادث املرور؛

 الـدول األعـضاء إىل زيـادة الـوعي باإلصـابات اخلطـرية النامجـة                تدعو كـذلك    - ٩  
اغ والعمود الفقري، وتشجيع االسـتثمار      عن حركة املرور على الطرق، وخاصة إصابات الدم       

  يف جمال البحوث العلمية اهلادفة إىل العالج الفعال ملثل هذه اإلصابات؛

 الدول األعضاء على مواصلة حتسني وتعزيز وسائل العنايـة باملـصابني            تشجع   - ١٠  
لـهم،  قبل نقلهم إىل املستشفى وتـوفري الرعايـة هلـم يف حـاالت الـصدمات النفـسية وإعـادة تأهي                   

لطــوارئ الطبيــة وبنــاء القــدرات وتــوفري املعــدات نظــام اوطــين ل بتخــصيص رقــم هــاتفوذلــك 
  الكافية واملناسبة؛

 أمهيــة معاجلــة مــسائل الــسالمة علــى الطــرق يف العــامل مــن   تؤكــد مــن جديــد  - ١١  
خالل التعاون الدويل وتعزيز التعاون بـني الـدول األعـضاء واتمـع املـدين علـى بنـاء القـدرات              

ــاملي         و ــوم الع ــق الي ــن طري ــة ع ــى الطــرق ومواصــلة التوعي ــسالمة عل ــال ال ــوعي يف جم ــاء ال   إذك
ــاين      ــوم األحــد الثالــث مــن تــشرين الث ــاء ذكــرى ضــحايا حــوادث الطــرق ي ــوفمرب مــن  /إلحي ن

  عام؛ كل

 دور وأمهيـة صـكوك األمـم املتحـدة القانونيـة املتعلقـة              تؤكد من جديـد أيـضا       - ١٢  

 ١٩٦٨، واتفاقيـة عـام    )٦( للـسري علـى الطـرق      ١٩٤٩فاقيـة عـام     بالسالمة على الطـرق، مثـل ات      

، واتفـاقي   )٨( بـشأن الفتـات وإشـارات الطـرق        ١٩٦٨ واتفاقية عـام     )٧(بشأن السري على الطرق   
_______________ 

  .١٦٧١، الرقم ١٢٥الد  ،جمموعة املعاهدات، األمم املتحدة )٦(

 .١٥٧٠٥، الرقم ١٠٤٢املرجع نفسه، الد  )٧(

 .١٦٧٤٣، الرقم ١٠٩١املرجع نفسه، الد  )٨(
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 للمنتدى العاملي املعين بتنـسيق األنظمـة املتعلقـة باملركبـات، يف تيـسري               ١٩٩٨  و ١٩٥٨عامي  

ــا      ــصعيد الع ــن ال ــى كــل م ــى الطــرق عل ــسالمة عل ــدول   ال ــشجع ال ــوطين، وت ملي واإلقليمــي وال

األعـــضاء الـــيت مل تنـــضم بعـــد إىل تلـــك الـــصكوك أن تنظـــر يف االنـــضمام إليهـــا، وأن تقـــوم،  

وتنفيـذها وتعزيزهـا،   تتعلـق بالـسالمة   االنضمام، بتطبيق ما تتـضمنه مـن أحكـام أو أنظمـة           بعد

  ؛)٩(وأن تنضم كذلك إىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ألمم املتحدة اإلقليمية، بالتعـاون مـع       ا إىل منظمة الصحة العاملية وجلان       تطلب  - ١٣  

سائر الشركاء يف آلية األمم املتحدة للتعـاون مـن أجـل الـسالمة علـى الطـرق واجلهـات املعنيـة                      

  األخرى، مواصلة األنشطة الرامية إىل دعم تنفيذ أهداف عقد العمل؛

يـة وجلـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة أن            إىل منظمـة الـصحة العامل      تطلب كذلك   - ١٤  

، بتيــسري تنظــيم األنــشطة املتعلقــة بأســبوع األمــم املتحــدة العــاملي الثالــث ٢٠١٥تقــوم يف عــام 

  للسالمة على الطرق مع التركيز على حتسني سالمة األطفال يف حركة املرور؛

احلالـة يف   منظمة الصحة العاملية إىل أن تواصل، عن طريق تقاريرها عن            تدعو  - ١٥  

العامل، رصد التقدم احملرز حنو حتقيق هدف عقـد العمـل املتمثـل يف تثبيـت عـدد قتلـى حـوادث                  

ــام        ــول ع ــات النامجــة عــن حــوادث الطــرق حبل ــرور وخفــضه الوفي ــشري٢٠٢٠حركــة امل   ، وت

يف هــذا الــصدد إىل أمهيــة األهـــداف واملؤشــرات الــيت ميكــن أن يقـــاس عليهــا التقــدم احملـــرز         

  منتظم؛ بشكل

 األمــني العــام إىل مواصــلة تعزيــز التعــاون الــدويل الفعــال بــشأن مــسائل تــدعو  - ١٦  

السالمة على الطرق، مبا يف ذلك يف السياق العام للنقل املستدام، وتشجع يف هذا الصدد بـذل                  

مزيد من اجلهود، حسب االقتضاء، لتعزيز التنسيق بني عمل منظومة األمم املتحدة فيما يتعلـق           

  م مع مراعاة ضرورة معاجلة مسائل السالمة على الطرق على النحو املالئم؛بالنقل املستدا

 إىل احلكومات أن تضطلع بدور قيـادي يف تنفيـذ أنـشطة              دعوا تكرر تأكيد   - ١٧  

عقــد العمــل، مــع تــشجيع تــضافر اجلهــود بــني قطاعــات متعــددة تــشمل األوســاط األكادمييــة    

 غــري احلكوميــة واتمــع املــدين، مبــا يف ذلــك   والقطــاع اخلــاص والرابطــات املهنيــة واملنظمــات 

اجلمعيــات الوطنيــة للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر ومنظمــات الــضحايا ومنظمــات الــشباب   

  ووسائل اإلعالم؛

ــة، ووكــاالت    تــدعو  - ١٨   ــة، ومــصارف التنمي ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي  ال

اخلاص إىل النظـر يف تقـدمي متويـل     التمويل، واملؤسسات، والرابطات املهنية، وشركات القطاع       
_______________ 

 .٤٤٩١٠ ، الرقم٢٥١٥املرجع نفسه، الد  )٩(
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إضايف كاف لألنشطة املتصلة بعقد العمل، بوسائل منها تقدمي املسامهات يف صندوق الـسالمة            

على الطرق الـذي أنـشأته منظمـة الـصحة العامليـة ومؤسـسة الـسيارات واتمـع التابعـة الحتـاد                      

  السيارات الدويل؛

حبـث طرائـق جديـدة ومبتكـرة إلجيـاد           مجيع اجلهات املهتمـة بـاألمر إىل         تدعو  - ١٩  

التمويـل الــالزم لـدعم ومــؤازرة اجلهـود الوطنيــة الراميـة إىل تنفيــذ اخلطـة العامليــة لعقـد العمــل،       

  سيما يف البلدان النامية، مبا فيها البلدان األقل منوا والبلدان املتوسطة الدخل؛ ال

بـار الواجـب ملوضـوع     الدول األعضاء واتمع الدويل على إيالء االعت       تشجع  - ٢٠  

، مـع االعتـراف بأمهيـة اتبـاع       ٢٠١٥السالمة على الطرق يف صياغة خطة التنمية ملـا بعـد عـام              

  ج شامل ومتكامل للنقل املستدام؛

 بعرض حكومة الربازيل استضافة املؤمتر العاملي الثـاين الرفيـع املـستوى             ترحب  - ٢١  

يـشارك فيـه وفـود مـن الـوزراء وممثلـي        و ٢٠١٥بشأن السالمة على الطرق الذي يعقد يف عام         

القطاعات املعنية بشؤون النقـل والـصحة والتعلـيم والـسالمة ومـا يتـصل ـا مـن مـسائل إنفـاذ                   

قانون املرور، الستعراض التقدم احملرز يف تنفيـذ اخلطـة العامليـة لعقـد العمـل مـن أجـل الـسالمة                       

ضاء لتبــادل املعلومــات ، وإتاحــة فرصــة للــدول األعــ  العمــلعلــى الطــرق وحتقيــق هــدف عقــد 

  املمارسات؛ وأفضل

ــد    تقــرر  - ٢٢   ــسبعني بن ــدورا ال ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــوان ا أن ت  بعن

، وتطلب إىل األمني العام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة    ” العامل يف طرقالحتسني السالمة على    “

  .لتلك الدورة تقريرا عن التقدم احملرز يف حتقيق أهداف عقد العم يف

  ٨٢اجللسة العامة 

  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٠

  


