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المسودة صفر من إعالن برازیلیا حول السالمة على الطرق
)2015مارس /آذار 26النسخة المقترحة من قبل البرازیل بتاریخ (

النتائج: المؤتمر الرفیع المستوى العالمي الثاني للسالمة على الطرق
2015نوفمبر /تشرین الثاني 19- 18برازیلیا، 

إعالن برازیلیا

فتاحمنى 
باحث مساعد

إدارة التكامل  اإلقلیمي والتنمیة االقتصادیة

اسبوع األمم المتحدة العالمي الثالث حول السالمة المروریة
ورشة عمل إقلیمیة حول السالمة على الطرق

2015مایو /أیار 29- 27بیت األمم المتحدة، بیروت، 
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المحتویات

Ø10( والستین الثامنة الدورة عن الصادر 269 رقم قرارھا في المتحدة لألمم العامة الجمعیة طلبت 
 في تقـوم أن اإلقلیمیـة المتحـدة األمـم ولجـان العالمیـة الـصحة منظمـة” إلى )2014 أبریل/نیسان
 للسالمة الثالـث العـالمي المتحـدة األمـم بأسـبوع المتعلقـة األنـشطة تنظـیم بتیـسیر ،٢٠١٥ عـام
؛“المرور حركة في األطفال سالمة تحسین على التركیز مع الطرق على

Øالسالمة بشأن المـستوى الرفیـع الثـاني العالمي المؤتمر استضافة البرازیل حكومة بعرض” ورحبت 
 القطاعات وممثلـي الـوزراء مـن وفـود فیـھ یـشارك و ٢٠١٥ عام في یعقد الذي الطرق على

 قانون إنفـاذ مـسائل مـن منھا یتـصل ومـا والـسالمة والتعلـیم والـصحة النقـل بشؤون المعنیة
 علـى الـسالمة أجـل مـن العمـل لعقـد العالمیـة الخطـة تنفیـذ في المحرز التقدم الستعراض المرور،
 وأفضل المعلومـات لتبـادل األعـضاء للـدول فرصـة وإتاحـة العمـل، عقـد ھـدف وتحقیـق الطـرق

؛“الممارسات

Øالرفیع الثاني العالمي المؤتمر عن صدوره المزمع برازیلیا إلعالن األولى المسودة إعداد تم 
 التوافق یتم أن على الدولي الصعید على مناقشتھ حالیاً  وتجري الطرق على السالمة بشأن المستوى

   .2015 أكتوبر/األول تشرین شھر في النھائیة الصیغة على
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 المرور حوادث عن الناجمة اإلصابات من الوقایة عن العالمي التقریر في الواردة التوصیات تنفیذ تشجیع- 1
  ؛2015 الطرق على السالمة حالة عن العالمي والتقریر الطرق على

  
  الطرق، على المرور سالمة مجال في الحكومیة الھیئات تؤدیھ الذي والقیادي الرائد الدور تعزیز-2

 الصعیدین على للتنسیق مالئمة آلیات وإقامة القائمة الھیئات قدرات تعزیز أو قیادیة ھیئات تحدید ذلك في بما
  المدني؛ والمجتمع الحكومات بین التعاون وتعزیز الوطني، ودون الوطني

  
 لعقد العالمیة الخطة تملیھ لما وفقاً  شاملة وقوانین وطنیة خطط وتنفیذ وضع إلى األعضاء الدول دعوة-3

؛2011-2020 الطرق على السالمة أجل من العمل
  

 لتوجیھ اجتماعي تسویق حمالت وإطالق منھا، الوقائیة وبالتدابیر الطرق على السالمة بمخاطر التوعیة-4
 على السالمة أجل من العمل لعقد العالمیة الخطة( الطرق على السالمة برامج إلى الحاجة نحو واآلراء المواقف
  ؛)2011-2020 الطرق
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 بالمبادئ والتوعیة الطرق مستخدمي جمیع سلوك لتحسین للجمیع شاملة وتدریبیة تعلیمیة برامج وضع- 5
 وبناء الطرق على أماناً  أكثر بیئة وتھیئة الخطرة، السلوكیات تجنب في تساعد التي والمھارات والمعارف والقیم
  الحركة؛ على المحدودة القدرة وذوي اإلعاقة ذوي األشخاص احتیاجات مراعاة مع المجتمع، في المسؤولیة حس

  

 الطرق، على المرور حوادث عن الناجمة اإلصابات عدد لخفض وعالمیة وإقلیمیة وطنیة أھداف تحدید-6
 الفعالیة لتحقیق الالزمة والمؤسسات الموارد وتھیئة السیاسیة، والمبادرات االستثمار بخطط األھداف ھذه وربط

  اآلمن؛ النظام لنھج وفقاً  التنفیذ في واالستدامة
  

 ونقل الجیدة الممارسات لتبادل الطرق على السالمة عن المسؤولة الوكاالت بین الدولي التعاون تشجیع-7
  القدرات؛ وتنمیة المعرفة

  

 موثوقة أنظمة من بدعم وذلك الطرق، مستخدمي لجمیع آمنة بیئة لتأمین ذكیة بنظم المرور دوریات تزوید-8
  والتسجیل؛ السوق لرخص

  

 العام النقل وسائل سیما وال الكلفة، والمیسورة واآلمنة، بیئیاً، السلیمة النقل وسائل إلى الوصول تسھیل-9
 المدن، ومنعة الصحة، وتحسین االجتماعي، اإلنصاف تحقیق في ألھمیتھا نظراً  اآللیة، غیر النقل ووسائل

 من جزءاً  اإلطار ھذا في الطرق على السالمة واعتبار الریفیة، المناطق وإنتاجیة واألریاف، المدن بین واالتصال
   المستدامة؛ التنمیة جھود
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  الطرق؛ على السالمة تحصین بھدف اآللیة غیر النقل ووسائل العام النقل لوسائل األساسیة البنى نوعیة تحسین-10
  

 المستدام، النقل إطار وفي العامة للصحة برنامج في الطرق على السالمة تحقیق إلى الرامیة الجھود دمج-11
 لھذه مما العام، النقل واستخدام الھوائیة، الدراجات وركوب األقدام، على اآلمن السیر تشجیع منھا عدة بسبل وذلك
البیئة؛ وحمایة المعدیة غیر األمراض من كالوقایة إضافیة، فوائد من السبل

  
 المشاة ممرات كفصل بالدراجات، أو مشیاً  التنقل لتشجیع األساسیة للبنى وحلول سیاسات وتنفیذ وضع-12

 المدارس قرب )الساعة في كلم 30 من أقل( اآلمنة السرعة بحدود والتقیّد اآللیات، ممرات عن الھوائیة والدراجات
  السكنیة؛ والمناطق

  
 الطرق على السالمة سیاسات وتنفیذ واعتماد تشجیع على اآلمنة، النظم نھج إطار في األعضاء، الدول حث-13

 واألشخاص والمسنین، والشباب، والمراھقین، األطفال، سیما وال للمخاطر، المعرضین الطرق مستخدمي لحمایة
 واتفاقیة الطفل، حقوق تفاقیةا ومنھا المتحدة، األمم وضعتھا التي القانونیة الصكوك مع یتوافق بما اإلعاقة، ذوي

اإلعاقة؛ ذوي األشخاص حقوق
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 شروط لضمان وتنفیذھا، الطرق على السالمة بشأن السیاسات صنع مراحل جمیع في الجنسین بعد تعمیم-14
 تدابیر لوضع الطرق، لمخاطر التعرض في الجنسین بین الفوارق مسببات في والبحث واإلناث، الذكور سالمة
فعالیة؛ أكثر وقائیة

  
 العشرة في والسیما اآلمنة، األساسیة البنیة على بالتركیز الطرق، مستخدمي جمیع سالمة ضمان جھود تكثیف-15
 خالل من وذلك األرواح، في اإلصابات مجموع من المائة في 50 تشھد التي خطراً  األكثر الطرق من المائة في

  والصیانة؛ والبناء، والتصمیم، والتقییم، التخطیط في السالمة معاییر أعلى تطبیق
  

 إلى الطرق، على السالمة حول المتحدة لألمم القانونیة الصكوك بعد توقع لم التي األعضاء الدول دعوة-16
  بالنقل؛ المعنیة المتحدة األمم منتدیات أنشطة في والمشاركة وتنفیذھا، توقیعھا

  
 معاییر من یعادلھا ما أي أو السیارات صناعة لسالمة المتحدة لألمم الفنیة اللوائح وتطبیق اعتماد تعزیز-17

 المتحدة األمم حددتھا التي المواصفات من األدنى الحد تستوفي الجدیدة اآللیة المركبات جمیع أن من للتأكد وطنیة،
اإللكتروني؛ الثبات ونظام لالنغالق، المانعة المكابح ونظام الھواء، وأكیاس األمان، أحزمة ومنھا الركاب، لحمایة
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 لتجّنب الذكیة النقل نظم واعتماد المرور تنظیم في الجدیدة التكنولوجیات اعتماد على األعضاء الدول تشجیع-18
الطرق؛ على المرور حوادث مخاطر

  
 54/255 العامة الجمعیة قرار علیھا نص بما عمالً  الوطنیة الجھود ومضاعفة الدولي الفني التعاون تعزیز-19
 قوانین تطبق التي البلدان نسبة في2020 عام بحلول المائة في 50 إلى 15 من زیادة تحقیق بشأن ،2010 لعام

 وعدم السكر، حالة في والقیادة للسرعة، األقصى الحد نظام تطبیق عدم ھي أساسیة، خطر عوامل خمسة تعالج
  األطفال؛ سالمة معدات استخدام وعدم األمان، أحزمة وضع وعدم للخوذات، الدراجین استخدام

  
 توحید من واالنطالق وآثارھا، الطرق على المرور حوادث تواتر حول البیانات جمع عملیات تحسین-20

 حوادث وفیات تعریف ومنھا الدولي، الصعید على للمقارنة قابلة مفصلة بیانات لتوفیر اإلبالغ، وأسالیب التعاریف
 من یوماً  30 فترة خالل أم المرور حادث أثر على فوراً  تحدث التي الوفاة حاالت باعتبارھا الطرق على المرور

ومنسقة؛ موثوقة بیانات نظم لوضع الدولي التعاون وتیسیر الضرر؛ وتعریف الحادث،

 عن الناجمة اإلصابات من الوقایة في األدلة على القائمة النھج لدعم النتائج وتبادل األبحاث إجراء تشجیع-21
آثارھا؛ وتخفیف المرور حوادث
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توفیر خدمات الرعایة قبل دخول المستشفى، بما في ذلك الخدمات الطبیة الطارئة، واعتماد المبادئ التوجیھیة -22
للمستشفیات في رعایة المصابین برضوض، وتوفیر خدمات إعادة التأھیل والدمج في المجتمع من خالل تطبیق 

التشریعات المالئمة، وتنمیة القدرات البشریة وتحسین الوصول إلى الرعایة الصحیة لضمان حصول المصابین على 
الخدمات بالفعالیة المطلوبة وفي الوقت المناسب؛ 

  
توفیر خدمات إعادة التأھیل والدعم للمصابین وألھالي ضحایا حوادث المرور، وتقدیم حوافز ألصحاب العمل -23

لالستمرار في تشغیل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 
  

اتخاذ التدابیر الالزمة لتسھیل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، بالتساوي مع غیرھم، إلى البیئة الطبیعیة -24
وشبكات النقل، في المدن كما في األریاف؛ 

  
االلتزام بالتعاون المنتظم بین الحكومات، واستعراض التقدم المحرز على الصعیدین العالمي واإلقلیمي من -25

خالل عقد منتدى وزاري عالمي مرة كل سنتین، ومنتدیات وزاریة إقلیمیة سنویة، واجتماعات منتظمة لمجموعة 
تنسیق خاصة بالسالمة على الطرق في فریق عمل أھداف التنمیة المستدامة؛
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  الدولي، التعاون خالل من الطرق على للسالمة العالمیة القضایا معالجة أھمیة على التأكید إعادة-26
 ؛2015 عام بعد لما التنمیة خطة في التزاماتھا مع یتماشى بما الطرق، شبكات في تشترك التي البلدان بین سیما وال

  
 وإیجاد الطرق، على السالمة مشاریع تمویل زیادة إلى المانحة، الجھات سیما وال المعنیة، الجھات جمیع دعوة-27

 عدة مجاالت في والوطني واإلقلیمي العالمي النطاق على السیاسات وتنفیذ البحوث لدعم ومبتكرة جدیدة تمویل أنماط
  للطرق؛ األساسیة البنى وتخطیط الجدیدة، الطرق وبناء المستدام، النقل منھا

  
.اإلعالن ھذا محتوى على التصدیق إلى المتحدة لألمم العامة الجمعیة دعوة-28
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شكراً 


