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اضف مقال

اضف مقال ( للنشر عبر
الصباح ) اضغط ھنا

قضیة وحوار :

منذ بداية العام الحالي-
11 قتیال جراء حرائق

الشموع في غزة

تفاصیل عن اعتقال 7
فلسطینیین واجراء المزيد

من التحريات

رئیس تحرير «األھرام
العربي»: سأقدم منفذي

مجزرة رفح لـ«العدل
الدولیة»

مقاالت ممیزة: غسان شحرور : ألنھا األكثر عربیاً...أوقفوا المجازر المروریة
بتاريخ األحد 24 مارس 2013 الموضوع: قضايا وآراء

ألنھا األكثر عربیاً...أوقفوا المجازر المرورية   

بقلم د غسان شحرور     

  

      كم ھي بصمات قاسیة وألیمة، تلك التي تتركھا الحوادث المرورية، في حیاة

الفرد واألسرة والمجتمع،

ألنھا األكثر عربیاً...أوقفوا المجازر المرورية   بقلم د غسان شحرور     

  

      كم ھي بصمات قاسیة وألیمة، تلك التي تتركھا الحوادث المرورية، في حیاة

الفرد واألسرة والمجتمع، إنھا تحصد سنويًا أرواح نحو 1.24 ملیون شخص في

العالم، وتؤدي إلى إصابة عدة ماليین أخرى باإلعاقة والتشوه الدائمین. وھي

بالشك أكثر أسباب وفیات الشباب الذين تتراوح أعمارھم بین 15 و 29 سنة.

        نعم تؤدي ھذه الحوادث إلى قتل ما يعادل سكان مدينة كبرى سنوياً، وتھدر

نحو خمسمائة ملیار دوالر من اإلقتصاد العالمي.

        يحدد التقرير العالمي عن حالة السالمة على الطرق الصادر عن منظمة

الصحة العالمیة ھذا العام 2013 عوامل الخطر الرئیسة المحدقة بالسالمة على

الطرق وھي السرعة، والقیادة تحت تأثیر الكحول، وعدم ارتداء الخوذات

لمستخدمي الدراجات، وعدم االلتزام بأحزمة األمان وُنظم تقیید حركة األطفال.

        لقد أوصى ھذا التقرير العالمي بضرورة  إصدار تشريع شامل يستوفي

أفضل الممارسات بشأن جمیع عوامل الخطر الرئیسة لمعالجة أسباب الوفاة

واإلصابات واإلعاقة ھذه التي يمكن توقیھا، وتقديم  ما يكفي من الموارد المالیة

والبشرية في مجال إنفاذ ھذه القوانین باعتبارھا عنصرًا أساسیًا من عناصر

تكلیلھا بالنجاح. ويمكن أن يمثل رفع مستوى الوعي العام استراتیجیة مھمة

لزيادة فھم وتعزيزھذه اإلجراءات التشريعیة، كذلك العمل على تحسین حالة

السالمة على الطرق التي تشمل تعزيز أمان البنیة التحتیة للطرق وتكثیف

األعمال الرامیة إلى تحسین معايیر أمن المركبات، وتحسین خدمات الرعاية

الالحقة للحوادث وتنسیق اإلبالغ عن البیانات المتعلقة باإلصابات الناجمة عنھا.

        بین التقرير أن معدل الوفیات الناجمة ھي األعلى في البالد العربیة ألنھا

تقع في اإلقلیم اإلفريقي وإقلیم شرق المتوسط اللذين يتصدران أعلى معدالت

الوفیات الناجمة عن التصادمات على الطرق في حین بین التقرير أن اإلقلیم

األوربي ھو األقل عالمیاً.

        في كل عام تخلف حوادث السیر في الوطن العربي أكثر من أربعین ألف

قتیل ومئات اآلالف من الجرحى، معظمھم من الشباب، وترتفع نسبة حدوثھا

بشكل خاص في كل من السعودية والعراق وسورية ومصر وغیرھا.

 

روابط ذات صلة

· زيادة حول قضايا وآراء
· األخبار بواسطة المحرر 

أكثر مقال قراءة عن
قضايا وآراء:

سري القدوة : ھل سیأخذ
الجیش السوري زمام المبادرة
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اإلستشھادية دالل
المغربي معركة ضخمة
على مشارف تل الربیع

 

القائمة الرئیسیة

 علي الفیس بوك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حتي نلتقي

         كثیرُا ما نغفل أن شرطة المرور ال تستطیع مھما بذلت من جھد، أن تمنع

آالف حوادث المرور ھنا وھناك.. فالمرور اآلمن مسؤولیة الجمیع، وھو أيضا من

أجل الجمیع، وتبدأ المسؤولیة من المشاة والسائقین، وتمتد إلى عدة جھات

مسؤولة عن فحص سالمة وسائل النقل، وسالمة طرق المرور، وكذلك الجھات

التشريعیة والقضائیة والتربوية واإلعالمیة وغیرھا.

        وكثیرًا ما نكتفي في مناسبة يوم المرور العالمي (الرابع من أيار/مايو من

كل عام)، وأسبوع المرور العربي بإقامة المناسبات االحتفالیة والحمالت اإلعالمیة

التوعوية، ورغم أھمیة ذلك فال بد أن نواجه حقائق الحوادث المرورية المؤلمة

في مجتمعنا من خالل إعداد تقرير ستوي دوري يرصد بكل دقة وأمانة ما يحققه

مجتمعنا من إنجازات وما يواجھه من تحديات.

        أستطیع القول في ھذه العجالة أن المجازر المرورية تشكل تحديًا كبیرًا

لمجتمعنا العربي، وھذا ما دفعني منذ سنوات طويلة للكتابة عن جوانب مھمة

في مواجھتھا كالتربیة المرورية، ودور اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني رغم

عزوف المواطن العربي بشكل عام عن قراءة مثل ھذه المواضیع، والزلت أرى أن

الحوادث المرورية شأنھا شأن الكثیر من القضايا األخرى تشكل فرصة لتطوير

العمل التشاركي الحكومي واألھلي والخاص، لیس فقط من أجل التغلب علیھا

وإنما أيضًا الكتساب مھارات ومعارف العمل التشاركي المجتمعي المبني على

الشراكة والمسؤولیة في كل مراحل التخطیط والتنفیذ والتقويم والرصد

والمتابعة، ھذه المھارات والمعارف ضرورية لمواجھة كل التحديات السیاسیة

واالجتماعیة واالقتصادية والثقافیة التي تواجھھا مجتمعاتنا وأجیالنا الصاعدة

على وجه التحديد، إنھا حقُا تحديات تبدأ والتنتھي، والنملك إال مواجھتھا والتغلب

علیھا.  

                                منسق الیرموك لإلعالم الخاص
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