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 17 تشرين الثاني/نوفمبر في 1993 سلامة الطرقبدأ اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق من قبل مؤسسة 
2013- هو اليوم العالمي لذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق الذي أقرته الأمم المتحدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ليكون حدثًا

عالميًا يحتفل به في يوم الأحد الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل سنة، سعيًا لجعله يومًا رئيسيًا للتوعية حول منع
الإصابات في حوادث الطرق. وشعار الحملة لهذا العام هو: لنجعل الطرق آمنة للجميع.

  

ويتجاوز اليوم الاحتفاء بذكرى أولئك الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا في حوادث الطرق، وأسرهم ومجتمعاتهم، إلى الإشادة بتفاني
فرق الطوارئ في عملها، والشرطة، والعاملين في مجال الصحة، الذين يتعاملون يوميًا مع العواقب المؤلمة والضارة لحوادث المرور

على الطرق. ويدعو اليوم العالمي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات العالمية لتحقيق هدف عقد العمل من أجل "السلامة على الطرق"
2011–2020 سعيًا لإنقاذ حياة 5 ملايين إنسان.

  

وفي هذا العام، تزداد أهمية اليوم العالمي بسبب صدور تقرير منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق لعام 2013، الذي
يقدم معلومات مكتملة حول حالة السلامة على الطرق في البلدان عبر العالم. والأهم من ذلك أنه يحدد خط الأساس لإتاحة رصد العمل

المنجز في عقد العمل من أجل "السلامة على الطرق" 2011–2020.

    

يبين التقرير أن حوادث المرور على الطرق مازالت تشكل مصدر قلق رئيسي على صحة العامة حيث أنها تواصل حصد أرواح أكثر من
24.1 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كل سنة..ويستأثر إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية بنسبة %10 من الوفيات

العالمية، وبذلك يحتل ثاني أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الإقليم الأفريقي. والأكثر تضررا هي فئات الأعمار الأصغر سنا والفئات
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الأكثر نشاطًا اقتصاديا وينجم عن ذلك آثار خطيرة على الإنتاج والتنمية. فحوالي 60 في المائة من الذين يقتلون في حوادث المرور
على الطرق تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 44 عامًا، وأكثر من %75 منهم من الذكور.

  

كما يوضح التقرير العالمي إمكانية الوقاية من الوفيات والإصابات على الطرق. لكن عبر العالم، لم تنجح سوى 88 بلدا في الحد من
الوفيات الناجمة عن حركة المرور على الطرق. مع أن هناك تدخلات مجربة وفعالة ومعروفة جيدا يمكن تطبيقها في أي بلد بغض

النظر عن مستوى دخل البلد.

  

لنعمل على تحسين الاستفادة من هذه المناسبة ونجعلها تتعدى مجرد الاحتفال إلى الالتزام الفعلي بتعزيز العمل على أرض الواقع
لجعل استخدام الطرق أكثر أمنًا لجميع مرتادي الطرق. معا، يمكننا إنقاذ أرواح الملايين. 

  

المواقع ذات الصلة

  

رسالة السيد بان كي مون، الأمين العام في الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق

  

بيان صحفي | منظمة الصحة العالمية، التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق عام 2013

  

تعاون الأمم المتحدة حول السلامة على الطرق

  

الموقع الرسمي لـ"اليوم العالمي لإحياء الذكرى"

  

اليوم العالمي "لإحياء ذكرى ضحايا حوادث المرور على الطرق: دليل لمنظمي الاحتفال

  

وجوه وراء الأرقام.
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