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  التعھد العالمي للسالمة على الطرق
 

  20201 - 2011السالمة على الطرق  تعّھد بدعم عقد العمل من أجل
  من خالل إدارة منظمتنا للسالمة على الطرق في مجال العمل

 
 

 
           

  :مالحظات توضیحیة عن التعّھد 
  

لسالمةعلى ا في فریق األمم المّتحدة المعني بالتعاون من أجل" مجموعة العمل على السالمة على الطرق في مجال العمل"قامت 
صة أثناء تألیف ھذه الوثیقة، استخلصنا من مشاركات العدید من الحكومات والشركات الخا. 2بتألیف ھذه الوثیقة العاّمة  الطرق

الُنظم اإلداریة لسالمة   – ISO 39001" ومشروع عمل منظمة األیزو"خطة األّمم المّتحدة لعقد العمل"والمنظمات الغیر الحكومیة ل 
 . ونحن نعّبر عن جزیل شكرنا لھذه المشاركات". الشروط المطلوبة مع توجیھات لإلستخدام –المرورعلى الطرق 

  
الغرض من ھذا التعّھد  ھو مساعدة المنظمات على تطویر أسلوب منھجي إلدارة المخاطر األساسیة الناجمة عن النقل البّري، ّمما 

  .    ُیساھم في  تحقیق نتائج ناجحة في السالمة على الطرق
  

فریق األّمم المّتحدة المعني قیع تعّھد فأي منظمة ستقوم بتو. یمكن لمنظمة أن یكون لھا تأثیر متفاوت على إحدى القواعد أو غیرھا
ستعمل من أجل الوصول إلى عدد صفر من الوفیات واإلصابات نتیجة نشاطھا، وعلى ذلك   لسالمة على الطرقا من أجل تعاونبال

فستھتم بأن تفھم مكونات إجمالي المخاطر التي تواجھھا في أي موقع وتضعھا بالتالي  في موضع المعالجة إلعادة الخطر إلى مستوى 
   .  مقبول

  
كما یمكن اإلقرار بھذا التعّھد . قوم بتوقیع ھذا التعّھد العالمي للسالمة على الطرقُیمكن ألي منظّمة ُملتزمة بھذا األسلوب المنھجي أن ت

فریق األّمم المّتحدة على الصفحة اإللكترونیة الخاصة بـ" التعّھد العالمي من أجل السالمة على الطرق"عن طریق التسجیل في قسم 
  . لتعھد العالمي للسالمة على الطرق بحریةا استخدامیمكن .  لسالمة على الطرقا من أجل تعاونالمعني بال

  
  .    یمكن اعتباره إقرارًا ُملزمًا، معلنًا أو ضمنیًا، ألنشطة تلك المنظمةإّن توقیع أو استخدام أي منظمة لھذا التعّھد ال 

  
  :حقوق الطبع والنشر إلشارة عقد العمل

  
وُیمكن استخدام اإلشارة، فقط، بموجب . تمتلك منّظمة الصّحة العالمیة واالتحاد الدولي للسیارت حقوق الطبع والنشر إلشارة عقد العمل

ب االنتباه إلى شرط  عدم استخدام وتحدیدًا، یج.  www.decadeofaction.org: اإلرشادات الموجودة على الصفحة اإللكترونیة التالیة
  .  أو ارتباط إشارة عقد العمل بأي نوع من شعارات الشركات إّال بعد الحصول على موافقة بذلك
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 )اسم وترویسة المنظمة(
  

  التعھد العالمي للسالمة على الطرق
 

  20203 - 2011السالمة على الطرق  تعّھد بدعم عقد العمل من أجل
 منظمتنا للسالمة على الطرق في مجال العملمن خالل إدارة 

  
أن نحسن بشكل منھجي نوعیة د لذلك، نحن نتعّھ. صّحتھم أو حیاتھمأي تھدید لُتدرك منظمتنا أّنھ یحق للجمیع استخدام الطرق دون 

دد صفر من الوفیات نحو ھدف الوصول لعتقدمنا وبذلك نكون قد . في منظمتناادارتنا لموضوع السالمة على الطرق في مجال العمل 
تعّھدینا وزبائننا على أداء م اإلیجابي نسعى للتأثیر كما  .أداء عمل یتعّلق بالشركةمن أجل  واإلصابات بین موظفینا أثناء قیادتھم

العمل لخطة عقد " الخمسةالقواعد " إدارة مخاطر النقل البّري التي تغطیھا ب وسنھّم. دینا وغیرھم من أصحاب المصلحة معناومورِّ
  :، وتحدیدًا4للسالمة على الطرق

   
 السالمة على الطرقشؤون  إدارة  -1
 طرق وتنّقل أكثر أمنًا -2
 أكثر أمنًامركبات  -3
 طرق أكثر أمنًا  ومستخدم -4
 ستجابة بعد االصطداماإل -5

  
مع أصحاب المصلحة  حولھا نتواصلسو التي على صلة بمنظمتناحول كل من ھذه القواعد  سوف نحّدد سیاساتنا ومعاییرنا وإجراءاتنا

إدارة الرحالت البریة الضروریة بشكل فّعال، وھي تمتثل بالقوانین الوطنیة كیفیة  السیاسات والمعاییر واإلجراءات ھذهوجھ وت. معنا
      .بالمتطلبات الخاصة لمنظمتناذات الصلة و

  
ویتم  ،واضحة للمنظمةأھداف ومرامي ھا لوضع تقوم منظمتنا بجمع المعلومات حول األداء الحقیقي للسالمة على الطرق وتستخدم

  .   بطریقة منھجیة اومراجعتھ الإلدارة العلیا ومراقبتھ ارفعھ
   

عدد وھووصول إلى الھدف المشترك ولللقد وضعت منظمتنا أنظمة ومناھج للسالمة على الطرق من أجل التأّكد من التحسین المتواصل 
 كما نتشارك تلك الدروس ونطّبق التغییراتفي منظمتنا  س من اإلصطدامات واإلصاباتنتعّلم الدرو. صفر من الوفیات واإلصابات

  .   حین یكون ذلك باإلمكان الالزمة
  

 عن كذلكوالمتوفرة لدى ُنظم إدارة السالمة على الطرق الخاصة بھا المعلومات والمعرفة اآلخرین منظمتنا على استعداد لمشاركة 
  . عملیًااألمر  حین یكون ھذاوذلك آدائھا فیما یتعّلق بالسالمة على الطرق، 

  
 .2020-2011 في عقد العمل من أجل السالمة على الطرق ناكما نفخر بآداء دور" التعّھد العالمي للسالمة على الطرق"ُیسعدنا توقیع 

  
  ..................: ......................................5توقیع اإلدارة العلیا

  
  : ........................................................االســــــــــــــــــــم

  
  : ........................................................المنصـــــــــــــــب

  
       ............: ............................................التاریـــــــــــــــــخ
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