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 تحقيق السالمة على الطرق أمام المؤتمر الوزاري األول المعني بالسالمة على الطرق 
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 ، االتحاد الروسيموسكو

 
 ملخص البيان

 
د عا  كلمضرااللم  ماا  مااةك   كل اارل علاس كلماالل ةم ااضت م  كلماالل ةكلضاا  للمنظمات  يراال كلميةماااد كلم ك  اا

ضمثلهم مصلمد تتصاد  ا  ضم ار  اةراتس كل المد علاس كلمالل ةكلضةصاا ةلاس ة تماد ةاميد عتلمااد ما  مالل 
كلنقااا ت ضقااي علرهاات مااةك   ممرضااد  ة اا   تماا  كلمثراال ماا  ضلاام كلمنظماات  يراال كلميةماااد م رااا  هااة  ا ناات  

اة كإلصاااتمد نضر اااد لماااةك   كل ااارل علاااس كلمااالل ة   اااضهم م تناااتضهم كلةتصااااد ةلاااس م اااتع    عاااتنةك مااا  كلثماااا
 كلمضرللم  كآلتلم  اة كلمةتليد    انةمد ضمقرق كل لمد علس كلملل 

 
منظماد ما  كلمنظمات  يرال كلميةمااد ضنضما   70ةات  مثللاةك  100كلضقس امثال ما   2009ة   ااتل/ مترة 

اي كلمةاتلية    بل ًك للمل  كألةلس 40ةلس  ضةصاااد كلقصاا  منهاات ضم اار  كل االمد  33م رااا ماات ضملااةك ماام ماا  تباالك   لماا   ةكنمل ااًت ماا  ة هاات  نظاال م   ا  بلةي اا  ا  ك ضماتس ك ضرات ضم منظماد كلصامد كل تلمااد  ة ا   مل
 علس كلملل    تم د م تت   ةمل  ا نته ملت  متلضةصات  كأل ت اد كلض    مة ت ةلس كلميةمت  

 
 ج كل تمكلنه

ة  كلملماق ميات  مةاتس ر مام ياا كلنات  ة ا  اارااًت ةاميد ضصاا بار  م راهم كلام ل  ةعلاام  ا   كلمنظماات  
 يرل كلميةماد ض عة كلميةمت  ةلس مت رل :

ضغرراال كل ات اات  كل تمااد كلمض لقااد متلنقااا ضغرراالًك يااتمًل باا ال  كألةلةاااد كلقصااة  لم اا لد كل االمد  •
 ضملكل تةكلق ل  علس كلضنقا ةرمت  ك 

كلضص ي لإلصتمت  ذك  كل ل اد متألتماتل كلضا  ضما   نضر اد ملياد كل ارل ةلم ا لد كلقا ل  علاس  •
 كلضنقا متعضمتل ت  راد م   رتات كلصمد كل مةماد ةمقةل كإلن ت 

ضصااامام مااالل ضلكعااا  كلااا ةل كلمناااة  ماااتلمرو كلمتصااا  للنااات  ةمقاااةل/ كمضات ااات  م اااضت م   •
 كلملل كلم للرر  لةضس كلمتتمل

 ض نلب ك ضت كم يلمد "مت  "   ل كإلميت  ألنم ا ن  ة ةس م   ب ة   بب ةكرح •
 

 كلة تاد
ة  ةك بناات ا  نماا  ماا  عاا   كلت ااترل علااس كلماالل ممراا  ضبلااك كلصاا ل ة  امياا  ذلاام  ةعلااام ضملااب كلمنظماات  

 يرل كلميةماد م  كلميةمت  ا :
 ض  ا مت ضقةلم  امت رض لق ب  كل  كلمتتمل •
صلح  ةكنر  كل رل علس نمة صتلمضة ل كلمة  • ن تذ ةك   كل  كللومد إل لك  كلممة  ةك 
 ضقام آلاد ضمةما مرمةند كت ضملكل م  ا ا ضمقرق كل لمد علس كلملل  •
ض ضماا  م ااتررل عتلماااد ماا  ا ااا ضاا لمب ةاالمد كلماالةل ةضاا لمب  ااترق  كل اااتلك  ةماانمهم لتاا   •

 كلقات  
 

 كت ض تمد    ملكما مت م   كلمةك  
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ة  كت ض تمد كل ت      ململد مت م ا  كلمات   ما  كل نتصال كلمرةااد  ا  كل ات اد كل تماد كل  تلاد ةوك  كل المد 
علااس كلماالل ة اا  ضةااما: ضاا تل  كإلنقااتذ كل ةلمااد عاا  ملمااق كلضمقاقاات  ةكإل االك ك  كلم ناااد ةكل نتراااد  عناا  

 كت ضرت   ةضق ام ت مت  كلض  را/ كل عم    كألم  كلم ر  
 كلميةماد ضضة ي م  كلميةمت  ا  ضرم : يرل     كلمنظمت  ةعلام

ضم ااار  تااا مت  كلماااةكلل ةكلض  راااا كلمميااال للمااا  مااا  كللراااةح كلنت ماااد عااا  ماااةك   كل ااارل ةلاااس  •
 ا صس م  

ةرااااي م ااااتررل ةمناااااد  اماااات رض لااااق بتاااا مت  كللعتاااااد كت ضمتعاااااد ةكلمباااااد ةكلقتنةناااااد كلمق مااااد  •
   ض تن  ملكل  كلثماللمضرللم  ةكلرمتات ةأل ل م كلض

 ة لك  كلضمقاقت  كلم مقد لضم ر  يا كأل متب كلض  امي  كضقت  ت ةرمت  كل  كلد للرمتات •
كلضصااا ي م  تلااااد تنضهتمااات   اااةكنر  كل ااارل كلضااا  ضمااا    رهااات ة اااات / ةصاااتمت  ةل عهااات مةااايا  •

 رضنت ب مي   كمد  ذه كألم ك 
 

 كلض للم ممت ام   علس كلص ر  كل تلم 
كأل ت ا  كل اة   ةلااس ملكراق كلضنقاا كلمراامةند كت اضملكل  ا  مةك هاد كلضمل ااد كلهترلاد ما  مراا  كأللةكح ة  ما  

 ةاثل كلضلة  علس كلضغرل كلمنتت  
 ةعلام ضملب كلمنظمت  يرل كلميةماد م  كلميةمت  ا  ضةل  ك ضمتمًت تتصًت ممت رل :

 كلملل  ا ملكرق كلضنقا كلمتضل د ةك  لك هت    ضصمام  مايضمررف ي •
 ضة رل كألمت  ةكلمةك ت  لم ضت م  كلملل م  كلم ضر  ر  •

 
 كلممت لك  ةكإل لك ك  كلمةضليد

ة  كلمنظمت  يرل كلميةماد ض لل ض تةنهت مي كلميةمت  يمت ض لل علرهت تبلكضهت ةكضتاتذ ممات لك  مةاضليد 
 ضقةم مم م  عما      ذك كلص      مقتبا كل تةل م هت    ةلكمت  ةض مر  كلضمةما ةكل عم لمت

 ةعلام ضقضلح كلمنظمت  يرل كلميةماد مت رل :
ة تماد ةاميت  ةمنااد للا عة  لراامت  كلا عة  علاس كلصا ر  كلااةمن  لل المد علاس كلمالل ةكلاا  تس  •

 ع  رمتات مةك   كل رل علس كلملل 
مد لض الا    ة ة رةم ا قاتم مممات ل  ما  كلمضراللم  يمنت امتلرةم كل تلم  للذيل  كتمض تل كلمةضلم  •

كألرااةك  علااس عةك ااب كألتمااتل كلنت مااد عاا  مااةك   كل اارل علااس كلماالل ةكآلثااتل كلنت مااد عاا  
 كلة ات  ةكإلصتمد كلنت مد ع  ضلم كلمةك  

 ة تمد نصب ضذيتلي ةمن  ضتلر ًك لذيل  مةك   كل رل علس كلملل    عتصمد يا بل  •
 اارل علااس كلماالل اراام كلضمتل اات  ة تمااد ضمااتلف  ةلاا  للضصاا ي لللرااةح كلنت مااد عاا  مااةك   كل •

 كلةمناد للضص ي لللرةح كلنت مد ع  مةك   كل رل علس كلملل 
 
 


