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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 واناأل  آن -الطرق  على السالمة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
 ووافـق ١ر.التقريـ هذا من سابقة نسخة في المائة، بعد والثالثين الثامنة دورته أثناء التنفيذي، المجلس نظر  -١

على إجـراء المزيـد مـن المناقشـات حـول مشـروع القـرار فـي الفتـرة مـن دورة المجلـس التنفيـذي الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة إلـى 
ضـــوء المالحظـــات التـــي أبـــديت واإلجـــراءات التـــي فـــي  ١٧وتـــم تعـــديل الفقـــرة  جمعيـــة الصـــحة العالميـــة التاســـعة والســـتين.

 الدورة. تلت
  

مليون شـخص.  ٥٠م كل عام في حوادث المرور، وتلحق اإلصابات بنحو مليون شخص حتفه ١,٢يلقى   -٢
عامـــًا، وتحتـــل  ٢٩عامـــًا و ١٥وُتعتبـــر حـــوادث المـــرور هـــي الســـبب الرئيســـي للوفـــاة بـــين مـــن تتـــراوح أعمـــارهم بـــين 

بح المكانــة التاســعة بــين أســباب الوفــاة علــى نطــاق العــالم. ومــن المتوقــع أنــه إذا لــم تُتخــذ الخطــوات المالئمــة ستصــ
 ٢٠٣٠.٢حوادث المرور سابع سبب من أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 

  
وتتحمــل البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الــدخل عــبء إماتــة كبيــرًا بوجــه خــاص: وبــالرغم مــن أن لــدى تلــك   -٣

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

 ٣نسمة). ١٠٠ ٠٠٠وفاة لكل  ٢٦,٦نسمة)، ويسجل اإلقليم األفريقي أعلى المعدالت ( ١٠٠ ٠٠٠ لكل
                                                           

، الجلسـة الثالثـة والمحاضر المـوجزة للمجلـس التنفيـذي فـي دورتـه الثامنـة والثالثـين بعـد المائـة ١٣٨/١٢م تانظر الوثيقة    ١
 ).(باإلنكليزية) ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت(الوثيقة  ٣عشرة، الفرع 

 ٢٠١٥ عــاميلمزيــد مــن المعلومــات، يمكــن االطــالع علــى الموقــع االلكترونــي الخــاص بتوقعــات الوفيــات وأســبابها فــي ل   ٢
(تــــــــــم  http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/projections/en علــــــــــى الموقــــــــــع التــــــــــالي: ٢٠٣٠و

الجــــدول المعنــــون "األســــباب الرئيســــية قــــدم ي). وتحــــت بنــــد توقعــــات المــــوجز العــــالمي ٢٠١٦ يــــار/ مــــايوأ ١١االطــــالع فــــي 
 .٢٠٣٠والتوقعات الخاصة بعام  ٢٠١٥  معلومات عن عامن" و العشر 

المتــاح علــى الموقــع  ٢٠١٥علــى معلومــات إضــافية، انظــر التقريــر العــالمي عــن حالــة الســالمة علــى الطــرق  للحصــول   ٣
تــــم االطــــالع فــــي ( /http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/enاإللكترونــــي التــــالي: 

 ).٢٠١٦ أيار/ مايو ١١
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نصــف مــن يلقــون حــتفهم علــى الطــرق تقريبــًا مــن مســتخدمي الطــرق الضــعفاء (بمــا فــي ذلــك علــى  ويكــون  -٤
سبيل المثال المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الـدراجات الناريـة). وتعتمـد مخـاطر اإلصـابة فـي التصـادم علـى السـن 

س (يحـدث ثالثـة أربـاع كـل أيضًا (أي أن المخاطر تكـون أعلـى بـين األطفـال والشـباب والمسـنين)، وعلـى نـوع الجـن
 وفيات حوادث المرور بين الذكور)، وعلى حالة العجز.

  
ثار وخيمة على الصحة العمومية والتنمية. فماليـين البشـر الـذين يصـابون فـي آوإلصابات حوادث المرور   -٥

مـاتهم. وعـالوة حوادث المرور يدخلون المستشفى، األمر الذي تترتب عليه تكاليف طبية كبيرة تتحملها أسرهم وحكو 
على ذلـك ففـي حالـة وفـاة أو إصـابة الشـخص الـذي يعولهـا، فـإن فقـدان الـدخل النـاجم عـن ذلـك يـدفع بعـض األسـر 

مـن ناتجهـا  ٪٥إلى براثن الفقر. وتشير التقديرات إلـى أن البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل تفقـد مـا يصـل إلـى 
 ١المحلي اإلجمالي نتيجة حوادث المرور.

  
غي أن تعتمد البلدان "نهج النظام اآلمن" من أجل خفض معدالت اإلماتة واإلصـابات. ويقـر مثـل هـذا وينب  -٦

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

تطبيــق هــذا الــنهج المشــاركة والتعــاون بــين عــدد مــن القطاعــات بمــا فيهــا قطاعــات الصــحة والنقــل والتعلــيم والداخليــة 
 (الشرطة) والمالية.

  
وقد أسفر الجمع بين تنفيذ الممارسات الجيدة (مثل اعتماد تشريعات مناسـبة وٕانفاذهـا) والتوعيـة مـن خـالل   -٧

خفـض كبيـر  جتماعي، وتحسين الطرق والمركبات، واالسـتجابة بصـورة أفضـل بعـد وقـوع الحـوادث، عـنالتسويق اال
في عدد الوفيات واإلصابات في كثير من البلدان. وُيعد تعزيز اإلتاحة المنصفة للتنقل المستدام، بما في ذلك النقل 

ئيســية فــي خفــض عــدد الوفيــات واإلصــابات، العــام اآلمــن والســير اآلمــن والقيــادة اآلمنــة للــدراجات، مــن العناصــر الر 
 وتحقيق فوائد أخرى، مثل خفض االنبعاثات وتحسين الصحة بفضل زيادة النشاط البدني.

  
البيانات وتحليلها من األمور ذات األهمية الحاسـمة لفهـم السـالمة علـى الطـرق وتحسـينها. وقـد  وُيعد جمع  -٨

تــزال دول أعضــاء والوتحليلهــا،  عــايير الدوليــة لجمــع البيانــاتأنشــأت بعــض الــدول األعضــاء نظمــًا متينــة تتبــع الم
 أخرى تحتاج إلى تنفيذ هذه النظم.

  
، لفتـت االنتبـاه إلـى أزمـة ٢٠٠٣كما أن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في عـدة قـرارات صـدرت منـذ عـام   -٩

بشـأن  ٥٨/٢٨٩الصـدد. وفـي القـرار السالمة على الطرق فـي العـالم، وٕالـى ضـرورة اتبـاع ممارسـات جيـدة فـي هـذا 
 إلـى العالميـة الصـحة لألمـم المتحـدة منظمـة العامـة الجمعيـة ) دعـت٢٠٠٤الطـرق ( علـى العالميـة السالمة تحسين

 منســق دور المتحــدة، لألمــم التابعــة اإلقليميــة اللجــان مــع الوثيــق وبالتعــاون المتحــدة األمــم منظومــة داخــل تــؤدي، أن
الصــادر  ١٠-٥٧ج ص عالطــرق. وقبلــت جمعيــة الصــحة العالميــة بموجــب القــرار  علــى بالســالمة المتعلقــة المســائل
 فــي بالتعــاون المعنــي المتحــدة األمــم ، ثــم عملــت منظمــة الصــحة العالميــة علــى تيســير إنشــاء فريــق٢٠٠٤ فــي عــام
 ٢الطرق. على السالمة مجال

  

                                                           
 ,International Road Assessment Programme (iRAP), A business case for safer roads                     انظر   ١

http://www.irap.org/en/about-irap-2/a-business-case-for-safer-roads   ٢٠١٦أيار/ مايو  ١١(تم االطالع في(.  
بالتعـاون فـي مجـال السـالمة علـى الطـرق المعنـي األمـم المتحـدة فريـق للمزيد مـن المعلومـات يمكـن االطـالع علـى موقـع    ٢

 .)٢٠١٦أيار/ مايو  ١٠تم االطالع في ( /http://www.who.int/roadsafety/enعلى الرابط التالي: 
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التعـاون وتعزيـز التنسـيق العـالمي واإلقليمـي،  ويشكل هذا الفريق آلية تشاور غير رسـمية هـدفها هـو تيسـير  -١٠
وذلك على سبيل المثال من خالل العمل المشترك بشأن أسابيع األمم المتحدة العالمية للسالمة على الطرق، ودعم 

منظمـــة شـــريكة (بمـــا فيهـــا الـــدول  ٨٠تنفيـــذ الممارســـات الجيـــدة فـــي البلـــدان. ويجتمـــع مـــرتين فـــي الســـنة أكثـــر مـــن 
منظومة األمم المتحدة والمنظمات المتعددة األطراف والمؤسسـات األكاديميـة والمؤسسـات الوقفيـة األعضاء وهيئات 

والمجتمــع المــدني وكيانــات القطــاع الخــاص) مــن أجــل تنســيق أنشــطة الســالمة علــى الطــرق، مثــل أســابيع الســالمة 
سلة مراجع لصـانعي القـرار على الطرق. وقد تعاون بعض أعضائه أيضًا على إعداد إرشادات تقعيدية (ُنشرت كسل

  ١).والممارسين
 
 علـى السـالمة بشـأن العالمي األول الوزاري استضافت حكومة االتحاد الروسي االجتماع ٢٠٠٩وفي عام   -١١

 اعتمــد فيــه المنــدوبون إعــالن والــذي) ٢٠٠٩ نــوفمبر/ الثــاني تشــرين ٢٠-١٩ (موســكو، للعمــل وانالطــرق آن األ
 للعمـل عقـداً  ٢٠٢٠-٢٠١١ الفتـرة تعلـن إلـى أن المتحـدة لألمـم العامة الجمعية دعوا في ذلك النص وقد ٢موسكو.

 الطرق. على السالمة أجل من
  

، بشـأن تحسـين السـالمة علـى ٦٤/٢٥٥ القـرار فـي المتحدة لألمم العامة الجمعية أعلنت ٢٠١٠ عام وفي  -١٢
 الوفيـات مسـتوى تثبيـت هدفـه الطـرق، علـى السـالمة أجـل مـن للعمـل عقداً  ٢٠٢٠-٢٠١١ الفترة الطرق في العالم،

خفضــه. كمــا دعــا إلــى العمــل علــى زيــادة نســبة البلــدان التــي لــديها  ثــم الطــرق علــى المــرور حــوادث عــن الناجمــة
وقـد أسـفر عقـد العمـل، الـذي تـم  ٣.٪٥٠و ٪١٥بشأن عوامـل الخطـر الرئيسـية بنسـبة تتـراوح بـين  مالئمةتشريعات 

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 التشريعات واإلنفاذ والتوعية.

 
 يلي: في عقد العمل بعدة أمور منها ما وأسهمت األمانة  -١٣
  

 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  •
رســـمي مـــن الـــدول األعضـــاء والوكـــاالت الدوليـــة يعـــزز تنفيـــذ الخطـــة العالميـــة لعقـــد العمـــل مـــن أجـــل 

 ٢٠٢٠-٢٠١١السالمة على الطرق 

 الممارسات الجيدة من خالل النشر الدوري لتقارير الحالة العالمية رصد وتنفيذ  •

                                                           
  الخاصة بالسالمة على الطرق متاحة فيوالموارد المنشورات    ١

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/  ٢٠١٦أيار/ مايو  ١٠(تم االطالع في.(  
ـــــد مـــــن المعلومـــــات بشـــــأن    ٢ ـــــى الطـــــرق: حـــــان وقـــــت العمـــــلللمزي ـــــوزاري العـــــالمي األول بشـــــأن الســـــالمة عل  المـــــؤتمر ال
يــــــار/ أ ١٠ فــــــي االطــــــالع تــــــم( http://www.who.int/roadsafety/ministerial_conference/declaration_en.pdf?ua=1نظــــــر:ا

  ).٢٠١٦ مايو
  ، انظر الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن تحسين السالمة على الطرق في العالم ٦٤/٢٥٥القرار    ٣

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/UN_GA_resolution-54-255-en.pdf?ua=1  
  ).٢٠١٦أيار/ مايو  ١٠تم االطالع في (
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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 

رية، ونظم أحزمة أمان األطفال، وخفض معدالت اإلسراع والقيادة تحت تأثير وخوذات الدراجات النا
 الكحول في عدة بلدان

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

 للطوارئ، وتحسين برامج التدريب الخاصة بالطوارئ لمهنيي قطاع الصحة.
  

ُتهدف موضـــــوع الســـــالمة علـــــى الطـــــرق فـــــي خطـــــة التنميـــــة المســـــتدامة اســـــ ٢٠١٥فـــــي أيلـــــول/ ســـــبتمبر و   -١٤
 ٪٥٠بنسـبة  المـرور حـوادث عـن الناجمـة واإلصـابات الوفيـات عـدد إلى خفـض ٦-٣وتدعو الغاية  ٢٠٣٠.١ لعام

 التكلفـة وميسـورة مأمونـة نقـل نظـم إلى الجميع وصول إمكانية إلى توفير ٢-١١، وتدعو الغاية ٢٠٢٠ بحلول عام
 العـام، مـع النقـل نطـاق توسـيع خـالل مـن والسـيما الطـرق، على السالمة وتحسين ومستدامة، إليها الوصول ويسهل
 ذوي واألشـخاص والنساء واألطفـال هشة ظروف ظل في يعيشون الذين األشخاص الحتياجات خاص اهتمام إيالء

 .٢٠٣٠السن بحلول عام  وكبار اإلعاقة
  

 آن -الطــرق  علــى الســالمة بشــأن المســتوى الرفيــع المــؤتمر العــالمي الثــانيوكــان مــن بــين المشــاركين فــي   -١٥
وزيـــرًا  ٥٢منـــدوب و ٢٠٠٠) أكثـــر مـــن ٢٠١٥تشـــرين الثـــاني/ نـــوفمبر  ١٩-١٨النتـــائج (برازيليـــا،  لتحقيـــق واناأل

الصـحة الذي شجع علـى عـدة أمـور منهـا أن تقـوم منظمـة  ٢بلدًا، وقد اعتمدوا إعالن برازيليا ١٢٢ونائب وزير من 
العالميـــة بتيســـير عمليـــة تفضـــي إلـــى تعريـــف اســـتعمال األهـــداف والمؤشـــرات الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة لخفـــض 
الوفيات واإلصابات الناجم عن حوادث المرور، والمشاركة في العملية التي ستفضي إلى تعريف مؤشرات األهداف 

  .٢٠٣٠عام المتعلقة بالسالمة على الطرق في خطة التنمية المستدامة ل
  

 مجـال فـي المدخلـة التحسـينات ٢٠١٥٣ لعـام الطـرق علـى السـالمة حالـة عـن العـالمي التقريـر وصف وقد  -١٦
 عــن الناجمــة الوفيــات عــدد تثبيــت ذلــك فــي بمــا العمــل، عقــد مــن األولــى الــثالث الســنوات فــي الطــرق علــى الســالمة
 وأفـاد. العـالم فـي المركبـات عدد في ٪١٦ نسبتها زيادة من بالرغم وفاة مليون ١,٢٥ عند العالم في المرور حوادث
 التقريـر بـين فقد ذلك ومع. األقل على واحد رئيسي خطر بعامل يتعلق فيما تشريعاته حّسن قد بلداً  ١٧ بأن التقرير
 الــدول نصــف مــن أكثــر أن مــن فبــالرغم: الصــدد هــذا فــي بــه االضــطالع يلــزم كبيــر عمــل هنــاك اليــزال أنــه أيضــاً 

 تقريبــاً  فقــط ربعهــا لــدى فــإن المقاعــد أحزمــة بشــأن تشــريعات مناســبة لــديها العالميــة الصــحة منظمــة فــي األعضــاء
 الخــوذات وارتــداء الحضــرية المنــاطق فــي واإلســراع األطفــال، أمــان أحزمــة نظــم اســتعمال بشــأن تشــريعات مناســبة

 علـى وعـالوة. الكحـول تـأثير تحـت القيـادة بشـأن جيـدة قـوانين فقـط البلـدان ُخمـس ولـدى الناريـة، للـدراجات المعيارية
  .فقط بلداً  ٩٢ في الدراجات وركوب األقدام على السير تعزز سياسات تنفيذ يجري ذلك

                                                           
، ٢٠٣٠لعـــام  المســـتدامة التنميـــة خطـــة: عالمنـــا تحويـــل - الصـــادر عـــن الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة ٧٠/١القـــرار    ١

أيــــــــار/  ١٠(تــــــــم االطــــــــالع فــــــــي  http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1الــــــــرابط:  انظــــــــر
  ).٢٠١٦ مايو
    لالطالع على إعالن برازيليا انظر الرابط:   ٢

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Final_Brasilia_declaration_EN.pdf  فـــــــــــي(تـــــــــــم االطـــــــــــالع 
  ).٢٠١٦أيار/ مايو   ١٠
ــــــــــــى الطــــــــــــرق لعــــــــــــام    ٣ ــــــــــــة الســــــــــــالمة عل ــــــــــــى التقريــــــــــــر العــــــــــــالمي عــــــــــــن حال ــــــــــــرابط:  ٢٠١٥لالطــــــــــــالع عل انظــــــــــــر ال

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/  ٢٠١٥أيار/ مايو  ١٠(تم االطالع في.(  
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بشـأن تحسـين  ٧٠/٢٦٠، اعتمدت الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة القـرار ٢٠١٦أبريل  نيسان/ ١٥بتاريخ   -١٧
، ٧٠/١علـى قرارهـا  ، فـي جملـة أمـور،التأكيـد مجـدداً  وأعاد قـرار الجمعيـة العامـة ١السالمة على الطرق في العالم.

الــذي اعتمــدت بموجبــه مجموعــة شــاملة وبعيــدة المــدى مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا التحويليــة التــي تركــز 
ســالمة علـى الطــرق؛ وكــرر علـى البشــر؛ وأيـد اعتمــاد إعــالن برازيليـا فــي المــؤتمر العـالمي الثــاني الرفيـع المســتوى لل

دعوتهــا إلــى الحكومــات لالضــطالع بــدور قيــادي فــي تنفيــذ أنشــطة عقــد العمــل والغايــات المتعلقــة بالســالمة علــى 
، وفـــي الوقـــت نفســـه تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بـــين القطاعـــات وأصـــحاب المصـــلحة ٢٠٣٠الطـــرق فـــي خطـــة عـــام 

اع الخــاص، والجمعيــات المهنيــة، والمجتمــع المــدني، بمــا المتعــددين الــذي يتضــمن جهــود األوســاط األكاديميــة والقطــ
فـــي ذلـــك الجمعيـــات الوطنيـــة للصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمنظمـــات المعنيـــة 
بالضحايا ومنظمات الشباب ووسائل اإلعالم. وطلبت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة 

صلة التيسير، من خالل اآلليات الحالية، بما في ذلك من خـالل فريـق األمـم المتحـدة المعنـي بالتعـاون األخرى، موا
فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق، وهــي عمليــة شــفافة ومســتدامة وتشــاركية مــع جميــع أصــحاب المصــلحة، لمســاعدة 

عوامـل الخطـر الرئيسـية وآليـات تقـديم البلدان الراغبة في تطوير الغايات الخاصة باألداء العالمي التطوعي المعني ب
الخــدمات للحــد مــن الوفيــات الناجمــة عــن حــوادث المــرور علــى الطــرق واإلصــابات فــي ســياق العمليــة المؤديــة إلــى 

والخطـــة  ٢٠٣٠بالســـالمة علـــى الطـــرق فـــي خطـــة عـــام  تعريـــف واســـتخدام المؤشـــرات الخاصـــة بالغايـــات المرتبطـــة
الرصـــد، مـــن خـــالل تقاريرهـــا بشـــأن الوضـــع  حة العالميـــة إلـــى مواصـــلةودعـــت منظمـــة الصـــ ؛العالميـــة لعقـــد العمـــل

العالمي، والتقدم نحو تحقيـق أهـداف عقـد العمـل؛ وطالبـت منظمـة الصـحة العالميـة واللجـان اإلقليميـة التابعـة لألمـم 
طرق فـي ألسبوع األمم المتحدة الرابع بشأن السالمة على ال ٢٠١٧عام المتحدة بتيسير سبل تنظيم األنشطة خالل 

 العالم.
    
  جمعية الصحةإلجراء المطلوب من ا
  

  جمعية الصحة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بالتقرير.  -١٨
  
  

=     =     =  
  

                                                           
الصــادر عـن الجمعيــة العامـة لألمــم المتحـدة بشــأن تحسـين الســالمة علـى الطــرق فـي العــالم متـاح علــى  ٧٠/٢٦٠ القـرار   ١

ــــالي:  ــــي الت ــــي ( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/260الموقــــع اإللكترون ــــم االطــــالع ف ت
 ).٢٠١٦ أيار/ مايو  ١٠


