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   المتحدة األمم عقد أمام الماثلة للتحديات التصدي
): ٢٠٢٠-٢٠١١( الطرق على السالمة أجل من للعمل

 بشأن المستوى الرفيع الثاني العالمي المؤتمر حصيلة
  النتائج لتحقيق األوان آن - الطرق على السالمة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
مليون شـخص.  ٥٠ق اإلصابات بنحو مليون شخص حتفهم كل عام في حوادث المرور، وتلح ١,٢يلقى  -١

عامـــًا، وتحتـــل  ٢٩عامـــًا و ١٥وُتعتبـــر حـــوادث المـــرور هـــي الســـبب الرئيســـي للوفـــاة بـــين مـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 
نــه إذا لــم تُتخــذ الخطــوات المالئمــة ستصــبح أالمكانــة التاســعة بــين أســباب الوفــاة علــى نطــاق العــالم. ومــن المتوقــع 

 ٢٠٣٠.١حوادث المرور سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 
  
وتتحمــل البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل عــبء إماتــة كبيــرًا بوجــه خــاص: وبــالرغم مــن أن لــدى تلــك  -٢

مـن إجمـالي عـدد وفيـات حـوادث المـرور.  ٪٩٠البلدان نصف المركبـات المسـجلة فـي العـالم فقـط فإنـه يحـدث فيهـا 
ـــيم األوروبـــي أقـــل معـــل إماتـــة ( ويتفـــاوت حجـــم ـــيم المنظمـــة، حيـــث يســـجل اإلقل وفـــاة  ٩,٣هـــذه الوفيـــات حســـب إقل

 نسمة). ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل  ٢٦,٦نسمة)، ويسجل اإلقليم األفريقي أعلى المعدالت ( ١٠٠ ٠٠٠ لكل
  
نصـف مـن يلقـون حـتفهم علـى الطـرق تقريبــًا مـن مسـتخدمي الطـرق الضـعفاء (مثـل المشـاة وراكبــي  ويكـون -٣

الدراجات وراكبي الدراجات النارية). وتعتمد مخاطر اإلصابة في التصادم على السن أيضًا (فهي تزيد بين األطفال 
رور بــين الــذكور)، وعلــى حالــة والشــباب والمســنين)، وعلــى نــوع الجــنس (يحــدث ثالثــة أربــاع كــل وفيــات حــوادث المــ

 العجز.
  
وإلصابات حوادث المـرور عواقـب وخيمـة علـى الصـحة العموميـة والتنميـة. فماليـين البشـر الـذين يصـابون  -٤

في حـوادث المـرور تنتهـي بهـم الحـال فـي المستشـفى، األمـر الـذي تترتـب عليـه تكـاليف طبيـة كبيـرة تتحملهـا أسـرهم 
بعض األسر دفعًا إلى الوقوع في براثن الفقر بسبب فقدان الدخل من جراء وفاة وحكوماتهم. وعالوة على ذلك ُتدفع 

                                                           
  ٢٠١٤التقديرات الصحية العالمية: منظمة الصحة العالمية،    ١

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en  كــــــــانون األول/  ١٤(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي
  ).٢٠١٥ ديسمبر
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أو إصابة الشخص الذي يعولها. وتشير التقديرات إلى أن البلدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل تفقـد مـا يصـل إلـى 
 ١من ناتجها المحلي اإلجمالي نتيجة حوادث المرور. ٪٥
  
ام اآلمــن" مــن أجــل خفــض معــدالت اإلماتــة واإلصــابات. ويقــر هــذا وينبغــي أن تعتمــد البلــدان "نهــج النظــ -٥

الــنهج بــأن جســم اإلنســان ضــعيف، وبــأن البشــر يقعــون فــي أخطــاء؛ كمــا أنــه يعــوض هــذه القابلــة للخطــأ بتســهيل 
التدخالت التي ال تستهدف مستخدمي الطرق فحسب بل تستهدف أيضًا المركبات والبنية التحتية للطرق. ويقتضـي 

قطاعات الصـحة والنقـل والتعلـيم والداخليـة (الشـرطة) والتعاون المتعددي القطاعات بين النهج المشاركة  تطبيق هذا
 والمالية.

  
وقــد أســفر الجمــع بــين تنفيــذ الممارســات الجيــدة (مثــل اعتمــاد قــوانين جيــدة وٕانفاذهــا) والتوعيــة مــن خــالل  -٦

الســتجابة بصــورة أفضــل بعــد وقــوع الحــوادث، التســويق االجتمــاعي، وٕادخــال تحســينات علــى الطــرق والمركبــات، وا
خفض كبير في عدد الوفيات واإلصابات في كثير من البلدان. وُيعد تعزيز اإلتاحـة المنصـفة للتنقـل المسـتدام،  عن

بما في ذلك النقل العام اآلمن والسير اآلمن والقيادة اآلمنة للـدراجات، مـن العناصـر الرئيسـية لخفـض عـدد الوفيـات 
 الصحة بفضل زيادة النشاط البدني.وتحقيق فوائد أخرى، مثل خفض االنبعاثات وتحسين واإلصابات، 

  
البيانات وتحليلها من األمور ذات األهمية الحاسـمة لفهـم السـالمة علـى الطـرق وتحسـينها. وقـد  وُيعد جمع -٧

دول أعضـاء أخـرى زالت هنـاك ، ولكن ماوتحليلها أنشأت بعض الدول األعضاء نظمًا علمية متسقة لجمع البيانات
 يلزم أن تنفذ نظمًا متينة تتبع المعايير الدولية بخصوص جمع البيانات.

  
، لفتـت االنتبـاه إلـى أزمـة ٢٠٠٣كما أن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في عـدة قـرارات صـدرت منـذ عـام  -٨

بشـأن  ٥٨/٢٨٩رار السالمة على الطرق فـي العـالم، وٕالـى ضـرورة اتبـاع ممارسـات جيـدة فـي هـذا الصـدد. وفـي القـ
 داخـل تؤدي، أن إلى العالمية الصحة منظمة العامة الجمعية ) دعت٢٠٠٤الطرق ( على العالمية السالمة تحسين
 المتعلقـة المسـائل منسـق دور المتحـدة، لألمـم التابعـة اإلقليميـة اللجـان مـع الوثيـق وبالتعـاون المتحـدة األمـم منظومة
الصــــادر فــــي  ١٠-٥٧ج ص عجمعيــــة الصــــحة العالميــــة هــــذه الــــدعوة فــــي القــــرار  الطــــرق. وقبلــــت علــــى بالســــالمة

 مجـال فـي بالتعـاون المعنـي المتحـدة األمـم ، ثم عملت منظمة الصحة العالمية على تيسير إنشـاء فريـق٢٠٠٤ عام
 الطرق. على السالمة

  
هذا الفريق آلية تشاور غير رسـمية هـدفها هـو تيسـير التعـاون وتعزيـز التنسـيق العـالمي واإلقليمـي،  ويشكل -٩

ع األمم المتحدة العالمية للسالمة على الطرق، ودعم يوذلك على سبيل المثال من خالل العمل المشترك بشأن أساب
منظمـة شـريكة (بمـا فيهـا الـدول  ٨٠أكثر من تنفيذ الممارسات الجيدة في البلدان. وهو يقوم مرتين في السنة بجمع 

األعضاء وهيئات منظومة األمم المتحدة والمنظمات المتعددة األطراف والمؤسسـات األكاديميـة والمؤسسـات الوقفيـة 
والمجتمــع المــدني وكيانــات القطــاع الخــاص) مــن أجــل تنســيق أنشــطة الســالمة علــى الطــرق، مثــل أســابيع الســالمة 

بعض أعضائه أيضًا على إعداد إرشادات تقعيدية (ُنشرت كسلسلة مراجع لصـانعي القـرار  على الطرق. وقد تعاون
 ).٢والممارسين

                                                           
١       International Road Assessment Programme (iRAP), The Global Cost of Road Crashes: Fact sheet, 2013, 

http://www.irap.net/en/about-irap-3/research-and-technical-papers (accessed 14 December 2015).    

  صة بالسالمة على الطرق متاحة فيالمنشورات الخا   ٢
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/  كـــــانون األول/  ١٤(تـــــم االطـــــالع فـــــي

  ).٢٠١٥ديسمبر 
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 علـى السـالمة بشـأن العالمي األول الوزاري استضافت حكومة االتحاد الروسي االجتماع ٢٠٠٩وفي عام  -١٠
دعـوا  وقـد ١.وسـكوم إعـالن اعتمـد فيـه المنـدوبون والذي) ٢٠٠٩ نوفمبر/ الثاني تشرين ٢٠-١٩ الطرق (موسكو،
 الســالمة أجــل مــن للعمــل عقــداً  ٢٠٢٠-٢٠١١ الفتــرة تعلــن إلــى أن المتحــدة لألمــم العامــة الجمعيــة فــي ذلــك الــنص

 الطرق. على
  

، بشـأن تحسـين السـالمة علـى ٦٤/٢٥٥ القـرار فـي المتحدة لألمم العامة الجمعية أعلنت ٢٠١٠ عام وفي -١١
 الوفيـات مسـتوى تثبيـت هدفـه الطـرق، علـى السـالمة أجـل مـن للعمـل عقداً  ٢٠٢٠-٢٠١١ الفترة في العالم، الطرق
كمــا دعــا إلــى العمــل علــى زيــادة نســبة البلــدان التــي لــديها  خفضــه. ثــم الطــرق علــى المــرور حــوادث عــن الناجمــة

وقــد أســفر عقــد العمــل، الــذي تــم  ٢.٪٥٠و ١٥٪تشــريعات شــاملة بشــأن عوامــل الخطــر الرئيســية بنســبة تتــراوح بــين 
بلـــد، عـــن نتـــائج كبيـــرة علـــى المســـتوى الـــدولي، بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء التحـــالف العـــالمي  ١٠٠تدشـــينه فـــي أكثـــر مـــن 

للمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق، وٕاعــداد سلســلة تقــارير الحالــة العالميــة لمنظمــة الصــحة 
يم تبرعات إضافية لتنفيذ الممارسات الجيدة على المستوى الُقطري، وٕادخـال العالمية عن السالمة على الطرق، وتقد

 تحسينات وطنية ومحلية على القوانين وٕانفاذ القوانين والتوعية.
 
 وأسهمت األمانة في عقد العمل بعدة أمور منها ما يلي: -١٢
  

 السـالمة مجـال فـي بالتعـاون المعنـي المتحـدة األمـم االضطالع بـدور قيـادي مـن خـالل تنسـيق فريـق  •
 الطرق، وتقديم دعم األمانة لعقد العمل على

، وهــو فريــق غيــر ٢٠٢٠-٢٠١١الطــرق  علــى الســالمة أجــل تيســير عمــل أصــدقاء عقــد العمــل مــن  •
خطـــة العالميـــة لعقـــد العمـــل مـــن أجـــل يعـــزز تنفيـــذ اللـــدول األعضـــاء والوكـــاالت الدوليـــة رســـمي مـــن ا

 ٢٠٢٠-٢٠١١السالمة على الطرق 

 الممارسات الجيدة من خالل النشر الدوري لتقارير الحالة العالميةرصد وتنفيذ   •

تقــديم الــدعم التقنــي إلــى البلــدان لتحســين تشــريعاتها الخاصــة بالســالمة علــى الطــرق، وتنفيــذ حمــالت   •
تســويق اجتمــاعي ذات وقــع قــوي؛ وأســفرت تلــك الجهــود عــن زيــادة معــدالت اســتخدام أحزمــة المقاعــد 

، وخفض معدالت اإلسراع والقيادة تحت تأثير األطفال ، ونظم أحزمة أمانوخوذات الدراجات النارية
 الكحول في عدة بلدان

تــــوفير بنــــاء القــــدرات وٕاعطــــاء اإلرشــــادات وتقــــديم الــــدعم التقنــــي لتحســــين خــــدمات الطــــوارئ الطبيــــة   •
للمصــابين والعجــزة فــي حــوادث الطــرق، وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــالل تحديــد رقــم وطنــي وحيــد 

 ارئ، وتحسين برامج التدريب الخاصة بالطوارئ لمهنيي قطاع الصحة.للطو 
  

                                                           
١ http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/declaration_en.pdf?ua=1 )األول كــانون ١٤ فـي االطـالع تـم /

  ).٢٠١٥ ديسمبر
  الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ٦٤/٢٥٥القرار    ٢

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf?ua=1)  
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٤تم االطالع في 
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هدف موضـــــوع الســـــالمة علـــــى الطـــــرق فـــــي خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة اســـــتُ  ٢٠١٥فـــــي أيلـــــول/ ســـــبتمبر  -١٣
ـــة لألمـــم المتحـــدة.٢٠٣٠ لعـــام ـــة العامل ـــةادعو تـــو  ١، التـــي اعتمـــدتها الجمعي  الوفيـــات عـــدد إلـــى خفـــض ٦-٣ لغاي

 إمكانيـة إلـى تـوفير ٢-١١ ايـةغدعو التـ، و ٢٠٢٠ عـام بحلول ٪٥٠بنسبة  المرور حوادث عن الناجمة واإلصابات
 علــى الســالمة وتحســين ومســتدامة، إليهــا الوصــول ويســهل التكلفــة وميســورة مأمونــة نقــل نظــم إلــى الجميــع وصــول
 يعيشـون الـذين األشـخاص الحتياجـات خاص اهتمام إيالء العام، مع النقل نطاق توسيع خالل من والسيما الطرق،

 .٢٠٣٠السن بحلول عام  وكبار اإلعاقة ذوي واألشخاص والنساء واألطفال هشة ظروف ظل في
  

 آن - الطــرق علــى الســالمة بشــأن المســتوى الرفيــع وكــان مــن بــين المشــاركين فــي المــؤتمر العــالمي الثــاني  -١٤
وزيـــرًا  ٥٢منـــدوب و ٢٠٠٠أكثـــر مـــن ) ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٩-١٨النتـــائج (برازيليـــا،  لتحقيـــق األوان

الذي شجع علـى عـدة أمـور منهـا أن تقـوم منظمـة الصـحة  ٢بلدًا، وقد اعتمدوا إعالن برازيليا ١٢٢ونائب وزير من 
العالميـــة بتيســـير عمليـــة تفضـــي إلـــى تعريـــف اســـتعمال األهـــداف والمؤشـــرات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة لخفـــض 

وادث المرور، والمشاركة في العملية التي ستفضي إلى تعريف مؤشرات األهداف الوفيات واإلصابات الناجم عن ح
  .٢٠٣٠المتعلقة بالسالمة على الطرق في خطة التنمية المستدامة لعام 

  
التحسـينات المدخلـة فـي مجـال  ٢٠١٥٣التقريـر العـالمي عـن حالـة السـالمة علـى الطـرق لعـام وقد وصف  -١٥

ث األولــى مــن عقــد العمــل، بمــا فــي ذلــك تثبيــت عــدد الوفيــات الناجمــة عــن الســالمة علــى الطــرق فــي الســنوات الــثال
وأفـاد في عدد المركبـات فـي العـالم.  ٪١٦مليون وفاة بالرغم من زيادة نسبتها  ١,٢٥حوادث المرور في العالم عند 

قد بـين التقريـر لك فن تشريعاته فيما يتعلق بعامل خطر رئيسي واحد على األقل. ومع ذبلدًا قد حسّ  ١٧التقرير بأن 
يــزال هنــاك عمــل كبيــر يلــزم االضــطالع بــه فــي هــذا الصــدد: فبــالرغم مــن أن أكثــر مــن نصــف الــدول أيضــًا أنــه ال

األعضــاء فــي منظمــة الصــحة العالميــة لــديها قــوانين جيــدة بشــأن أحزمــة المقاعــد فــإن لــدى ربعهــا فقــط تقريبــًا قــوانين 
ســـراع فـــي المنـــاطق الحضـــرية وارتـــداء الخـــوذات المعياريـــة جيـــدة بشـــأن اســـتعمال نظـــم أحزمـــة أمـــان األطفـــال، واإل

للدراجات النارية، ولدى ُخمس البلدان فقط قوانين جيدة بشأن القيادة تحـت تـأثير الكحـول. وعـالوة علـى ذلـك يجـري 
 بلدًا فقط. ٩٢تنفيذ سياسات تعزز السير على األقدام وركوب الدراجات في 

  
  
  التنفيذيإلجراء المطلوب من المجلس ا
  

  مدعو إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.المجلس   -٢١
  
  

=     =     =  

                                                           
  ، انظر الرابط ٢٠٣٠لعام  المستدامة التنمية خطة: عالمنا تحويل   ١

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 كــــــــانون األول/  ١٦ي (تــــــــم االطــــــــالع فــــــــ
  ).٢٠١٥ديسمبر 

٢  http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Brasilia_declaration_EN.pdf  ) الع م االط ت
  ).٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١٦ في
٣ http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/ ) ي الع ف م االط انون األول/  ١٦ت ك

  ).٢٠١٥ديسمبر 


