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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Add.1و A/57/L.77) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

األزمة العاملية للسالمة على الطرق  - ٣٠٩/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تالحظ الزيادة السريعة يف حاالت الوفيات واإلصابات والعجز بسبب حوادث املرور على الطرق على الصعيد العاملي، 

وإذ تسلم مبعدل الوفيات غري املتناسب يف البلدان النامية، 

وإذ حتيط علما مبا لإلصابات النامجة عن حوادث املرور على الطرق من أثر سليب على االقتصادات الوطنية والعاملية،  

وإذ تؤكـد ضـرورة بـذل جـهود علـى نطـاق العـامل بأسـره لزيـادة الوعـي بأمهيـة السـالمة علـى الطـرق باعتبارهـا قضيـة مــن قضايــا 

السياسة العامة، وخباصة عن طريق التثقيف ونشر املعلومات، 

واقتناعا منها بأن املسؤولية عن السالمة على الطرق منوطة باملستويات احمللية والبلدية والوطنية، 

وإذ تؤكد أن أزمة السالمة على الطرق هي أزمة ذات أبعاد متعـددة تتطلـب بـذل جـهود تعاونيـة علـى مجيـع الصعـد، مبـا يف ذلـك 

عن طريق االضطالع بربامج مالئمة للتثقيف الصحي العام، 

ترحب باجلهود الـيت تبذهلـا منظمـة الصحـة العامليـة لتسـمية موضـوع �الطـرق اآلمنـة� موضوعـا ليـوم الصحـة العـاملي  - ١

لعام ٢٠٠٤، الذي يحتفل به يوم ٧ نيسان/أبريل من ذلك العام، وللقيـام بـإعداد تقريـر عـاملي عـن منـع اإلصابـات النامجـة عـن حـوادث املـرور 

على الطرق، كي يصدر يف نيسان/أبريل ٢٠٠٤؛ 

تشجع احلكومات واتمع املدين على زيـادة الوعـي باملشـكلة الواسـعة االنتشـار املتمثلـة يف الوفيـات واإلصابـات الـيت  - ٢

ميكن منعها النامجة عن حوادث املرور على الطرق، على أن تستهدف بصفة خاصة صغار السن يف املؤسسات التعليمية؛ 

حتث مجيع احلكومات على إصدار قوانني جديدة للمرور، ومواصلة إنفاذ القوانني القائمة؛  - ٣
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تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريـرا عـن األزمـة العامليـة للسـالمة علـى الطـرق، مـن خـالل اهليئـة  - ٤

املختصة يف األمم املتحدة، آخذا بعني االعتبار اآلراء اليت تعـرب عنـها الـدول األعضـاء واألجـهزة والوكـاالت ذات الصلـة داخـل منظومـة األمـم 

املتحدة، لكي تنظر فيه اجلمعية يف دورا الثامنة واخلمسني. 

اجللسة العامة ٨٦ 

٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٣ 

 


