
  
  
  
  
  
 

  ٧-٦٩ع  ص  ج    والستون التاسعةجمعية الصحة العالمية 
  ٢٠١٦أيار/ مايو  ٢٨

  WHA69.7    من جدول األعمال ٧-١٢البند 
  
  
  

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

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

 
  

  ،جمعية الصحة العالمية التاسعة والستون
  

األمـم المتحـدة للعمـل مـن أجـل السـالمة التصـدي للتحـديات الماثلـة أمـام عقـد بعد النظر فـي التقريـر بشـأن 
آن  -): حصيلة المؤتمر العالمي الثـاني الرفيـع المسـتوى بشـأن السـالمة علـى الطـرق ٢٠٢٠-٢٠١١(على الطرق 

  ١،األوان لتحقيق النتائج
  

تمثل إحدى مشكالت الصحة العمومية وسـببًا رئيسـيًا  حوادث المروروٕاذ تسلم بأن اإلصابات الناجمة عن 
العمومية وتكاليفها االجتماعية االقتصادية  الصحةللوفاة واإلصابة في شتى أنحاء العالم، وأن تكاليفها الواقعة على 

  ُتعد مرتفعة؛
  

 الجمعيـة دعـوة قبـل الذي، السالمة على الطرق والصحة) بشأن ٢٠٠٤( ١٠-٥٧ج ص عوٕاذ تذكر بالقرار 
ســائل داخــل منظومــة األمــم المتحــدة دور منســق الم تــؤدي أن إلــى العالميــة الصــحة منظمــة المتحــدة لألمــم العامــة

  ) بشأن الُنظم الصحية: ُنظم رعاية الطوارئ؛٢٠٠٧( ٢٢-٦٠ج ص عوالقرار  رق ؛المتعلقة بالسالمة على الط
  

(فـــي قـــرار الجمعيـــة العامـــة لألمـــم  الطـــرقعقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى وٕاذ ترحـــب بـــاإلعالن عـــن 
)، وبتكـــرار الجمعيـــة العامـــة دعوتهـــا تحســـين الســـالمة علـــى الطـــرق فـــي العـــالم ) بشـــأن٢٠١٠( ٦٤/٢٥٥المتحـــدة 

القــرار فــي الموجهــة إلــى الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة لالضــطالع بــدور ريــادي فــي تنفيــذ أنشــطة عقــد العمــل 
  ؛ )٢٠١٤( ٦٨/٢٦٩

  
فريـق ل أمانـة المنظمـة فـي تنسـيق المبـادرات العالميـة بشـأن السـالمة علـى الطـرق مـن خـالل وٕاذ تشيد بعم

، وفـي تـوفير أعمـال األمانـة لعقـد العمـل، وفـي قيـادة األمم المتحدة المعني بالتعاون في مجال السالمة علـى الطـرق
  ول األعضاء؛الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي وزيادة القدرات وتقديم الدعم التقني إلى الد

  

                                                           
 .٦٩/١٣الوثيقة ج   ١
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وٕاذ تســلم أيضــًا بأنــه يلــزم اتبــاع نهــج متعــدد القطاعــات ومشــترك بــين القطاعــات مــن أجــل الحــد مــن عــبء 
، وأن التـــدخالت المســـّندة بالبّينـــات موجـــودة بالفعـــل؛ وأن قطـــاع حـــوادث المـــرورالوفيـــات واإلصـــابات الناجمـــة عـــن 

الطرق، وتعزيز الصحة، والتواصل والتوعيـة  الصحة ينبغي أن يضطلع بدور كبير في تحسين سلوكيات مستخدمي
بشـــأن التـــدابير الوقائيـــة وجمـــع البيانـــات واالســـتجابة فـــي أعقـــاب الحـــوادث؛ وأن "نهـــج النظـــام المـــأمون" يشـــمل عـــدة 
قطاعات أخرى معنية بُنظم سالمة المركبات، واإلنفاذ، والُبنى التحتيـة للطـرق، والتوعيـة واإلدارة فـي مجـال السـالمة 

  ؛على الطرق
  
أن مســـؤولية تهيئـــة الظـــروف وتقـــديم الخـــدمات األساســـية مـــن أجـــل معالجـــة مســـألة  التأكيـــد علـــى تعيـــد وٕاذ

 مشـتركة مسـؤولية هنـاك السالمة على الطرق، تقع في المقام األول على عاتق الحكومات؛ وٕاذ تسـلم مـع ذلـك بـأن 
 وأن الطـــرق، حـــوادث عـــن الناجمـــة الخطيـــرة واإلصـــابات الوفيـــات مـــن خـــال عـــالم تحقيـــق ســـبيل فـــي التقـــدمب تقضـــي
 العــــام القطـــاعين فـــي المتعـــددين المصـــلحة أصـــحاببـــين  تعــــاونال تطلـــبت الطـــرق علـــى الســـالمة مســـألة معالجـــة

  اإلعالم؛ ووسائل الحكومية غير والمنظمات الفنية، والمنظمات األكاديمية، واألوساط والخاص،
  

فـــي الحـــد مـــن عـــدد  أســـهمتوالتـــي  ٢٠٠٤وٕاذ ترحـــب بالعـــدد الكبيـــر مـــن األنشـــطة التـــي ُتجـــرى منـــذ عـــام 
ه إلــى ، والســيما األنشــطة التاليــة: نشــر عــدة أدلــة تتوجــحــوادث المــرورالوفيــات واإلصــابات الخطيــرة الناجمــة عــن 

عقـد العمـل  إعـالنفـي العـالم؛ ع السـالمة علـى الطـرق النشـر الـدوري للتقـارير عـن وضـصانعي القرار والممارسين؛ 
أســــبوع األمــــم المتحــــدة بشــــأن الســــالمة ب ثــــالث مــــرات االحتفــــال؛ ٢٠٢٠-٢٠١١مــــن أجــــل الســــالمة علــــى الطــــرق 

إدراج )؛ ٢٠٠٩ســــالمة علــــى الطــــرق (موســــكو، حصــــيلة المــــؤتمر الــــوزاري العــــالمي األول بشــــأن ال؛ الطــــرق علــــى
المؤتمر العالمي الثـاني الرفيـع المسـتوى ، وحصيلة ٢٠٣٠ خطة التنمية المستدامة لعامفي  ٢-١١و ٦-٣ الغايتين

  )،٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٩-١٨ في (برازيليا، بشأن السالمة على الطرق
  

إعـــالن برازيليـــا بشـــأن الســـالمة علـــى الطـــرق وهـــو الوثيقـــة الختاميـــة للمـــؤتمر العـــالمي الثـــاني الرفيـــع  تؤيـــد  -١
  المستوى بشأن السالمة على الطرق؛

  
ــ  -٢ أنــه ينبغــي لجميــع القطاعــات، بمــا فيهــا قطــاع الصــحة العموميــة، تكثيــف جهودهــا المبذولــة لتحقيــق  رىت

 ٢٠٣٠الغايات الدولية الخاصة بالسالمة على الطرق والمحددة في إطار عقد العمل وخطة التنمية المستدامة لعام 
واإلصابات الناجمة عن حوادث المـرور مـن وتسريع وتيرة أنشطتها التي تشمل جمع البيانات المالئمة عن الوفيات 

جانب الدول األعضاء ضمن الهياكل القائمة الستخدامها في مجالي الوقاية والتوعيـة، وتعزيـز نظـم رعايـة الطـوارئ 
والبنـــى التحتيـــة لالســـتجابة (بمـــا فـــي ذلـــك رعايـــة المصـــابين بالرضـــوح الســـابقة لـــدخول المستشـــفى والمعتمـــدة علـــى 

ــد صــابات الناجمــة عــن عم الشــامل للضــحايا وأســرهم وخــدمات دعــم إعــادة التأهيــل لضــحايا اإلالمرافــق)، وتــوفير ال
  تصادمات حوادث المرور؛

  
  على ما يلي: ١الدول األعضاء تحث  -٣

  
  ؛تنفيذ إعالن برازيليا بشأن السالمة على الطرق  )١(
  
الخطـة العالميـة  وتنفيـذ ٢٠٢٠-٢٠١١تجديد التزامها بعقد العمل من أجل السـالمة علـى الطـرق   )٢(

  ؛٢٠٢٠-٢٠١١لعقد العمل من أجل السالمة على الطرق 
  

                                                           
 اإلقليمي. وحسب االقتضاء، منظمات التكامل االقتصادي   ١
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العمــل بنــاًء علــى نتــائج التقــارير العالميــة للمنظمــة عــن حالــة الســالمة علــى الطــرق واســتنتاجات   )٣(
  ؛المنظمة وتوصياتها

  
وضـــع وتنفيـــذ اســـتراتيجية وطنيـــة وخطـــط عمـــل مناســـبة تـــولي عنايـــة خاصـــة لمســـتخدمي الطـــرق   )٤(

المعرضين للحوادث بالتركيز الخاص على األطفال والشباب والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة وتتاح لها 
  ؛الموارد المتناسبة، إن لم يسبق لها االضطالع بذلك

  
اعتمــاد وٕانفــاذ القــوانين المتعلقــة بعوامــل الخطــر الرئيســية، بمــا فيهــا الســرعة والقيــادة تحــت تــأثير   )٥(

خوذات الدراجات النارية وأحزمة المقاعد وأحزمة أمان األطفـال، والنظـر فـي تنفيـذ  الكحول، وعدم استخدام
التشريعات المالئمة والفعالة والمسندة بالبينـات بشـأن عوامـل الخطـر األخـرى المرتبطـة بالقيـادة السـاهية أو 

  ؛الضعيفة
  
البيانات المالئمة تحسين جودة البيانات عن السالمة على الطرق من خالل تعزيز الجهود لجمع   )٦(

والموثوقة والقابلة للمقارنة من أجل الوقاية من اإلصابات الناجمة عـن حـوادث المـرور وتـدبيرها العالجـي، 
  ؛على الصحة والتنمية واآلثار االقتصادية ومردودية التدخالت تصادمات حوادث المروربما يشمل أثر 

  
ب المهنيــين فــي قطــاع الصــحة علــى تخصــيص رقــم وطنــي وحيــد للطــوارئ وتحســين بــرامج تــدري  )٧(

تصادمات حوادث المرور وحاالت اإلصابة بالرضوح الناجمة عن تلـك الوقاية وطب الطوارئ فيما يتعلق ب
  الحوادث؛

  
  المدير العام ما يلي: تطلب من  -٤
  

أن يواصـــل تيســـير عمليـــة شـــفافة ومســـتدامة قائمـــة علـــى المشـــاركة مـــع جميـــع الجهـــات صـــاحبة   )١(
المصــلحة، مــن أجــل مســاعدة البلــدان المهتمــة علــى وضــع غايــات عالميــة اختياريــة لــألداء بشــأن عوامــل 
الخطـــر الرئيســـية وآليـــات تقـــديم الخـــدمات، مـــن أجـــل الحـــد مـــن الوفيـــات واإلصـــابات الناجمـــة عـــن حـــوادث 

التامة وبالتعاون مع المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة (بما فيها الدول األعضاء ، بمشاركة المرور
فريـق األمـم المتحـدة المعنـي اللجان اإلقليمية التابعـة لألمـم المتحـدة)، عبـر اآلليـات الراهنـة، (بمـا فـي ذلـك 

لــى تحديــد واســتخدام المؤشــرات ، فــي ســياق العمليــة المؤديــة إ )بالتعــاون فــي مجــال الســالمة علــى الطــرق
 العالميـة الخطةو  ٢٠٣٠الخاصة بالغايات المتعلقة بالسالمة على الطرق في خطة التنمية المستدامة لعام 

  ؛٢٠٢٠-٢٠١١ الطرق على السالمة أجل من العمل لعقد
  

 فـــي تنفيـــذ السياســـات والممارســـات المســـندة بالبينـــات لتحســـينالـــدول األعضـــاء  تقـــديم الـــدعم إلـــى  )٢(
السالمة علـى الطـرق وتخفيـف وطـأة اإلصـابات الناجمـة عـن حـوادث المـرور والحـد مـن عـددها تمشـيًا مـع 

وخطـــة التنميـــة المســـتدامة  ٢٠٢٠-٢٠١١الخطـــة العالميـــة لعقـــد العمـــل مـــن أجـــل الســـالمة علـــى الطـــرق 
  ؛٢٠٣٠ لعام

  
فـــي ذلـــك خـــدمات  تقـــديم الـــدعم التقنـــي لتعزيـــز خـــدمات الرعايـــة الســـابقة لـــدخول المستشـــفى، بمـــا  )٣(

الطوارئ الصحية واالستجابة الفورية عقب التصادم، والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمستشـفيات واإلسـعاف 
بشأن رعاية المصابين بالرضوح وٕاعادة التأهيل، وبناء القدرات وتحسـين اإلتاحـة المالئمـة التوقيـت للرعايـة 

  ؛الصحية المتكاملة
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البينــات وتعزيزهــا إلذكــاء الــوعي ألغــراض الوقايــة مــن اإلصــابات الحفــاظ علــى الــُنهج المســندة ب  )٤(
الناجمــة عــن حــوادث المــرور وتخفيــف وطأتهــا وتيســير مثــل هــذا العمــل علــى الصــعيد العــالمي واإلقليمــي 

  والوطني؛
  
مواصــلة التعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة لألمــم المتحــدة وســائر وكــاالت األمــم المتحــدة المعنيــة، فــي   )٥(

لتــي تســتهدف دعــم تنفيــذ أهــداف عقــد العمــل مــن أجــل الســالمة علــى الطــرق والغايــات المتعلقــة األنشــطة ا
، مــــع ضــــمان االتســــاق علــــى صــــعيد ٢٠٣٠بالســــالمة علــــى الطــــرق فــــي خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام 

  المنظومة؛
  
ــــى   )٦( ــــد العمــــل مــــن أجــــل الســــالمة عل ــــدم الُمحــــرز صــــوب تحقيــــق أهــــداف عق مواصــــلة رصــــد التق

  العالمية بشأنه؛ تقارير الحالة، من خالل ٢٠٢٠-٢٠١١ الطرق
  
بشــأن الســالمة  الرابــع أســبوع األمــم المتحــدةمــن أجــل  ٢٠١٧تيســير تنظــيم األنشــطة خــالل عــام   )٧(

  ، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم المتحدة؛على الطرق
  
 صحة العالمية السبعين.تقديم تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار إلى جمعية ال  )٨(

  
  ٢٠١٦ مايو/ أيار ٢٨، الثامنة العامة الجلسة

 ٨/الحرفية/ المحاضر ٦٩ج
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