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  اصلي)نسخه رجمه شده از ت( سپاسگزاري 

 
 

 سندو تمام كساني كه در تهيه اين  ايجاده حوادثربانيان ق يياروپا هيو اتحاد RoadPeace  مؤسسه ،يسازمان بهداشت جهانبا سپاس از 
 خصوص:هاند، بسهيم بوده

 
-سازماناي و جادهفعال در حوزه مصدومين حوادث كه اطالعات را از موسسات خيريه   توماس و بريجيت چادري، -امي ايرون :نويسندگان 

 اند.اين سند استفاده كرده نويسپيشتهيه و از آن براي  آوري كردههاي غيردولتي جمع

  حشام السيد، مابل ناكيتو، :كنندگانبازبيني 
 سمينكي، راشل سوبل، كريستين توماس و تامي تورويان.الورا  آليس گانوا، لن روبرتس، مارك روزنبرگ،كتي سيلبرمن، 

 پشتيبان اجرايي)، آلن اسكوايرز( كاساسوال -لنورس ايسي (هماهنگي)، پاسكالخكل)، ملكيدزدك  مديريت( پدنيه ماركنندگان: تهيهتيم  
  بازبيني).( ويرايش) و فلورين زيمرمن( )، آنجال هادنبنديصفحهطراحي و (
و همچنين  FIA Foundation for the Automobile and Society نياز براي تهيه اين راهنما توسط بنياد  موردهاي هزينه 

Swidish Internation Development Corporation Agency شده است. تأمين 

 هاي روشن در پرتقالعكس روي جلد: شمع

 پدرو كاستا/ لوزا ©

 

  ميالدي 2006در سال  )World Health Organization(منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني 

	تحت عنوان
 World Day of Remembrance for Road Traffic Victims: a guide for organizers	

		)2006( جهاني بهداشت سازمان ©
يفيت و تنهايي مسئول كهاعطا نموده است كه ب دانشگاه خوارزميجهاني حقوق ترجمه و انتشار اين اثر به زبان فارسي را به  سازمان بهداشت

  .هاي انگليسي و فارسي، نسخه اصل انگليسي مبناي استناد خواهد بود. در صورت عدم تطبيق نسخهاست صحت ترجمه فارسـي
  

	ايروز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده

	1397/ 2018 	دانشگاه خوارزمي  ©

	زيرنظر

	عضو هيأت علمي گروه مهندسي عمران دانشگاه خوارزميدكتراي راه و ترابري، ، زوارهمحسن فالحدكتر 

	:گروه مترجمين

	علي منصوريمهندس ، مهدي براتي، مهندس زوارهمحسن فالحدكتر 

	:ويراستار

	زوارهمحسن فالحدكتر 

  
  

  .محفوظ است دانشگاه خوارزميبراي  TR/18/092به استناد مجوز به شماره حق چاپ و نشر اين اثر به زبان فارسي 
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  اي از تاريخچهخالصه
اي براي قربانيان حوادث جادهانگليسي موسسه خيريه يك كه ، PeaceRoadتوسط موسسه اي جاده حوادثي سالروز يادبود قربانيان ايده

راي است كه در آن بيكشنبه يادبودي روز پس از اين  چرا كه ،استشده سومين يكشنبه ماه نوامبر انتخاب براي اين روز، . ارائه شده استاست 
 .شوديادبود برگزار مي، كشورهاي مشترك المنافعدر نگلستان و ها در اها و درگيريجنگشدگان در كشته

 
 

اي، اين روز را به هاي وابسته به اتحاديه اروپايي قربانيان حوادث جادهها، سازمانبراي سال
يادبود  روزتدريج به. كردندمياي، ترويج و برگزار عنوان روز اروپايي يادبود قربانيان حوادث جاده

در كه  يرويدادهايبسياري از  ،ميالدي 2004در سال تا آنكه معرفي شد نيز ها به ديگر قاره
به طور غيررسمي به عنوان روز يادبود را برجسته ساخت كه  روزي، شدبرگزار مي سراسر دنيا

ل متحد ، مجمع عمومي سازمان مل2005اكتبر  26. در شداي شناخته قربانيان حوادث جاده
اي هاي عضو در سراسر جهان را فراخواند تا روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جادهتمام دولت

را به رسميت بشناسند.

اي هدهد تا در مورد فداكاريروز يكشنبه يادبود به مردم انگلستان اين فرصت را مي
دفات حوادث ها و تصاجنگ فكر كنند.تشده توسط مردان و زنان ارتشي تأمل و انجام
د، و ناند، مشابه يكديگروانان و مرداناي از نظر اينكه بيشتر قربانيان آنها ججاده
-ها نيز به همان ميزان وحشتناك است. روز يابود قربانيان حوادث جادهديدگيآسيب

اي، و اثرات آن بر اي بر صدمه ايجاد شده توسط مرگ و ميرهاي حوادث جاده
سالمت مشكل كه تهديدي براي . اين دارديده تمركز ها و جامعه داغدخانواده

متناسب است.يك واكنش اجتماعي و قانوني توسعه است، مستلزم همگاني و 
 

 
 
 

 
 
 

  

  ايهاي كليدي در سيرتكاملي روز يادبود قربانيان حوادث جادهتوسعه                                        
 
 
 
 

 
     

      
 

. 

 

   1995 به بعد 1993 به بعد
را  ادبودي، روز RoadPeaceموسسه

  .داد جيدر انگلستان آغاز كرد و ترو
 موسسه  RoadPeace 

كرد و  يرا سازمانده ييدادهايرو
را در سراسر كشور انجام  غاتيتبل
كار شامل انتشار مطالب  نيا .داد

  .و جزوات بود يمطبوعات
  موسسه RoadPeace كيبا نزد 

شروع به  ،يشدن به مراكز مذهب
سالروز خاص در لندن  كي يبرگزار
  .نمود

 نيكه ا ساياز تك تك مراسمات كل 
موضوع مهم را در گذشته   برجسته 

مشخص در  طور(به اندكرده
در سال  يبزرگ كاونتر يسايكل

ز سالرو كيگذاشتن  اني)، بن1992
كننده آن است كه نيتضم  ،ادبودي
 و برجسته مرتب، طورمراسم به نيا

 .خواهد بود انجام قابل گسترده

  2003 به بعد  1998 به بعد

 انگلستان ودر انگلستان، مراسم در سرتاسر 
  هاي ديگر اروپا توسعه يافت.در بخش

  ،در انگلستان اين روز در بس، كمبريج
كاونتري، ليدز، ليورپول، لندن و نيوكاسل 

مراسم در هر  30ارائه شد، و به سرعت تا 
 .سال در سراسر انگلستان افزايش يافت

   نمايندگان در مجمع عمومي اتحاديه
كه در مه اي اروپايي قربانيان حوادث جاده

در ليژ بلژيك برگزار شد، از ايده روز  1995
مشترك يادبود حمايت كردند و موافقت 

 كردند كه به برگزاركنندگان آن بپيوندند.

  اين روز به عنوان روز اروپايي يادبود
اي شناخته شد. قربانيان حوادث جاده

هاي تحت نظارت اتحاديه بيشتر سازمان
اي، مسائل اروپايي قربانيان حوادث جاده

اي را در تلفات و صدمات حوادث جاده
  كشورشان برجسته ساختند.

 هاي مرتبط با قربانيان حوادث سازمان
زامبورگ و هلند، در كاي در اتريش، لوجاده

هاي يادبود و رويدادها در شكل دادن مراسم
بعد ها بودند، و ، از اولين سازمان1996سال 
يونان، به ترتيب در بلژيك، آلمان،  از آن

 ايتاليا، پرتغال و اسپانيا ادامه يافت.

  روز يادبود فراتر از اروپا رفت
  روز اروپايي يادبود قربانيان

اي در آرژانتين، حوادث جاده
جنوبي و استراليا، آفريقاي

 ترينيداد، پذيرفته و برگزار شد.

 

 نيسازمان ملل متحد بر ا يمجمع عموم
  روز صحه گذاشت

 WHOسسات ؤمبا جلسه  كي زباني، م
 هايو سازمان ايجاده انيقربان هيريخ
حوادث  انيمرتبط با قربان يردولتيغ

كه مورد  ياز مسائل يكي .شد ايجاده
 تيبه رسم يبحث قرار گرفت، چگونگ

روز توسط سازمان ملل  نيشناختن ا
  .متحد بود

 راه  يمناي بحران مورد در هابحث يدر ط
سازمان ملل متحد در  يدر مجمع عموم

ر دبنگالدش خواستار  ري، سف2004سال 
خاص شد كه در آن  يروزنظر گرفتن 
حوادث  تلفات و صدمات يعوارض جهان

  .برجسته گردد ايجاده
 سازمان ملل متحد، روز  يمجمع عموم

ا ر ايحوادث جاده انيقربان ادبودي يجهان
 2005اكتبر  26كه در  ياقطعنامه يط

-تدول يكرد، و تمام دييشد، تأ بيتصو
به  يبرا يللالمنيعضو و جوامع ب يها

 .فراخوانده شدندآن شناختن  تيرسم
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  چگونه شروع كنيم
 اندهوابستيكديگر  بهها ي اين گاماي وجود دارد. همهريزي و تدارك روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جادههشت گام اساسي براي برنامه

، آن تهيه شدهاي كليدي تواند به محض اين كه اهداف و پيامهمزمان انجام شوند. براي مثال، تبليغات اين روز ميطور بهو ممكن است 
  ادامه يابد. اين هشت گام عبارتند از: ،فرآيند تدارك و تهيهطول تمام در ، و گرددشروع 

  كاري : تشكيل گروه1گام 
 هاي كليديپيامتهيه و گذاري فهد: 2گام 

   : دريافت حمايت سياسي3 گام
  : گسترش مشاركت4گام 
  : تامين مالي مطمئن5 گام
  ايجهاني يادبود قربانيان حوادث جاده: تبليغ روز 6 گام
 ها: سازماندهي فعاليت7 گام

  ارزيابي فرايندها: 8 گام  
 

 يك رويداد براي برقراري ارتباط وآنكه يك مراسم و اجتماع يادبود است، يا روز، اين گيرند. بايد مشخص شود كه آيا ها برسيم را دربركه بايد به آن يفاهداها مهم است كه برنامه
و نحوه انجام آن گيري در مورد هدف اين رويداد، بر تصميماست.  اياي و قربانيان جادهنسبت به تلفات و صدمات حوادث جاده هانگرشتغيير  همچون يمهمهاي يادگيري درس

  تأثير خواهد گذاشت.در آن دخيل سازماندهي و انتخاب افراد 

 در انگلستان ههر ماه اياز تعداد تلفات جاده انگيزاي غمنشانهجفت كفش  300
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  كاري: تشكيل گروه1گام 
 

ريزي، برگزاري و ترويج روز جهاني يادبود تواند در كمك به برنامهكاري ميگروه
 كشوري، شهريدر سطح نظر از اين كه آيا اين رويداد اي، صرفقربانيان حوادث جاده

  مفيد باشد. برگزار شود، يا محلي 
و قربانيان نيز در  بوده يهاي مختلفبايد از بخش كاريآل، اعضاي يك گروه طور ايدههب

. ايدنمهماهنگ كننده را مشخص فرد اين گروه يك كه باشند. بهتر است  ها عضواين گروه
  د.نمشترك گرفته شو طوربه تصميمات نيز بايد

  

  :استكاري شامل موارد زير وظايف اصلي گروه

 
 هاي كليدي براي اين روز؛تعيين اهداف و پيام  

  ها؛تعيين و شرح كامل فعاليت  

  محل برگزاري مراسم؛و اطمينان از تعيين   
 مربوطه؛مواد تعيين برنامه و   

 سخنرانان و ديگر مهمانان؛از دعوت   

 هاي روز؛نظارت بر اجراي رويداد 

 ؛يادبود روز غيتبل 
  ها.ريزي فرآيند و فعاليتارزيابي برنامه 

  
 

اطالعات تماس ثابت كاري گروهممكن است اين شود. حتي كاري تشكيل ميسرانجام يك گروه
ها را سال به سال براي تواند رويدادگروه كوچك، مييك داشته باشد. حتي اعضا را در اختيار 

 ريزي و سازماندهي كند.اي برنامهروز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده

  هاي كليديپيامگذاري و تهيه : هدف2گام 
 

 اي عبارتند از:بود قربانيان حوادث جادهاهداف برپايي روز جهاني ياد
 

 

 هاي داغديده؛و تاكيد بر رنج خانواده باختهجانيادآوري افراد  

 ،دنطاي مرتبجاده و پسايند حوادثتاكيد بر وظيفه تمام كساني كه با عواقب  
، پرستاران، مشاورين و پزشكان، اورژانشنشاني، پليس و مانند پرسنل آتش
طور روزانه هاي را بجادهواسطه حوادث بهي ايجادشده ياديگر افرادي كه بال

 گيرند؛كنند و تحت تاثير آن قرار ميتجربه مي

در كنار جلب توجه اي جاده حوادثجلب توجه جهاني به تلفات و صدمات  
 ؛هراه نسبت به مخاطرات بالقوكنندگان از استفاده يتمام

جامعه  ها وافزايش آگاهي نسبت به بزرگي و اثر تصادفات ترافيكي بر خانواده 
هاي داغديده هاي پس از تصادف و حمايت از خانوادهو نياز به بهبود مراقبت

 ديده؛و آسيب

-ديج پيشگيري از تصادفات ترافيكي و اهميت پاسخسازي پتانسيل برجسته 

 ؛راههاشكني در به قانونتر 
تصادفات هاي را در جلوگيري از آسيب انسهمشافراد تا دادن فرصت به  

 ند.نك مروراي جاده

  
اسب متنو  گرفتهدر نظر باال اهداف هدف را از ميان برگزاركنندگان يك يا چند بهتر است 

  خود پياده سازند.  هاي خاصتنظيمات و برنامه با
  

تواند با اطالعات اي، ميجاده حوادثهاي كليدي براي روز جهاني يادبود قربانيان پيام
 از هر كشور، شهر، محدوده و جامعه مورد استفاده قرارگيرد. هاي خاصمرتبط و نمونه
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 .توانند منطبق با شرايط بومي استفاده شوندهايي كه مينمونهليدي: ي كهاپيام 
 
 

  
با عواقب روزانه مواجهه  وظيفهبر خدمات اورژانس، كه اي جادهتاثير حوادث 

اي چيزي جز جادهتصادفات است. صدمات زياد ، نيز بسيار را داردتصادفات 
  .نيستشده امع ازهم پاشيده ها و جوخانوادهبرجاي گذاشتن 

  

هاي و خانوادهمصدومين سازي حمايت و مراقبت از فراهم
   تصادف باشد ازاقدامات پس از  يمهم داغدار بايد بخش

ركز باشد. ي تمتواند تنها نقطهنميپيشگيري صرف ، بيماريهاساير با مشابه 
در نظر  شودراهبردي كه اتخاذ ميبايد در هر اقدامات كاهنده تصادفات 

دسترسي همچون ، ايحوادث جاده ت به قربانياناي خدم. ارائهگرفته شود
، كمك در مورد موضوعات حقوقي، مرتبطهاي و آگاهيبه اطالعات 

خدمات و تجهيزات فيزيوتراپي، مشاوره، تهيه صندلي چرخ دار يا ساير 
ي هاي خصوصدولتي و يا بخش، غيرهاي دولتيبايد توسط نهادتوانبخشي 

  .مين گرددتأريزي و برنامه
  

بحران ايمني راه تبيين اقدامات سياسي قوي، كليدي براي 
  در دنيا است

ياسي اقدامات س مندافتد. بلكه نيازبهبود در ايمني راه به تنهايي اتفاق نمي
 هاي موثر وريزيها و برنامهها، سياستاستراتژيارائه ، سطح قانونگذاريدر 

در قبال تبيين مسأله ها ت. دولتهاسكافي در اجراي آنتأمين منابع مالي 
وظيفه  به عنوان موضوعي ضروريمشكل توسعه، مهم و عمومي سالمت 

  دارند. 
  

ها گيرد يا آنميها نفر را ميليونجان اي هجاد حوادثساله همه
  كندمي مصدومرا 

در مرگ  يمهمعلت اي جاده حوادثميليون  كشته در هر سال،  2/1با بيش از 
هاي دنيا در در جاده كودكمرد، زن و  3400بيش از در هروز ت. و مير اس

به  هرگزافراد  نايشوند. رانندگي كشته مييا سواري روي، دوچرخهپيادههنگام 
در ميليون نفر در هر سال  50تا  20. از طرف ديگر بين برنخواهند گشتخانه 

ي از تصادفات ابعاد عريان عوارض ناششوند. مي صدومماي اثر تصادفات جاده
 غلبااست كه  جاييتر انگيز. بخش غمآور استوحشتناك و سرگيجه ،ترافيكي

آور خانواده و نانبوده ابتداي زندگي خود هاي سالافراد سالم و جواني كه در 
  شوند.كشته ميهستند در تصادفات 

 

  اي قابل پيشگيري استهجاد هاي حوادثمصدوميتتلفات و 
 اشند.باين قابل پيشگيري نيز ميبيني هستند و بنابرپيش اي قابلجاده حوادث
 انهايمكثر در ؤكارگيري اقدامات كنترلي پيشگيرانه مبا بهزيادي  يكشورها

مات اند. اقدابه كاهش شديدي در تعداد تصادفات و تلفات دست يافتهمناسب، 
  ده شود.اد تطبيقتواند پذيرفته يا مناسب يك كشور، براي ساير كشورها نيز مي

 

ها افراد، خانواده بههاي فراواني اي هزينهصدمات ترافيك جاده
  كندتحميل ميو جوامع 

افتد شمارش اي فقط براي سالي كه در آن اتفاق مياگرچه تلفات حوادث جاده
اين خواهد ماند. براي هميشه داغدار باقي فرد قرباني د، اما خانواده نشومي

بسياري از آيند. حساب نمياي بهجادههاي تصادفات وقت در دادههيچداغداران 
دانشگاهي، همسايه يا به شدت تحت تاثير از دست دادن يك دوست، همافراد 

ه ها، هزينشديد برخانوادهتأثيرات بر گيرند. عالوهعضوي از يك جامعه قرار مي
ريكا ميليارد دالر ام 518بر كشورها در سراسر دنيا در حدود ناشي از تصادفات 

ه انيهاي با درآمد كم و متوسط، هزينه سال. در كشورشودبرآورد ميدر هر سال 
كه اين ميزان بيش از كل مقدار  ميليارد دالر امريكاست، 65در حدود تصادفات 

. باشدميدريافتي براي توسعه آن كشورها  هايكمك هزينه

هاي زيادي را به اي هزينهحوادث جاده
كندها و جوامع تحميل ميافراد، خانواده

اي هر ساله حوادث جاده
ها كشته و زخمي برجاي ميليون

 گذاردمي
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  سياسي هايحمايت : جلب3گام 

هاي تنها براي توسعه و اجراي برنامههاي سياسي نهاقدامات و حمايت
 هايراهها  در سطح ملي ضروري است، بلكه براي برگزاري رويدادايمني 

اي نيز مهم است. بود قربانيان حوادث جادهخاصي همچون روز جهاني ياد
ا هاي بهاي دولتي براي فعاليتريزان بايد در جهت دريافت حمايتبرنامه

جاده تالش كنند، و در راستاي افزايش اهميت  ايايمني هدف ارتقاي
اي در جلسات سياسي در سطح كشور يا صدمات ترافيك جاده موضوع

 متعهد باشند. شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 يتشخصيك رهبر مذهبي يا يك مسئول دولتي ، يك يك سياستمدار ارشد،    

 هاي آنيادبود و پيامترويج روز قهرمان حمايت از تواند ميسلبريتي مشهور 
ز تحقق اتا يادبود حفظ شوند روز از  براي دوره فراتربايد ارتباطاتي ين چنباشد. 
  اقداماتي همچون: . در طول سال اطمينان حاصل شودها و اقدامات فعاليتهمه 

 

 اي؛بهبود حقوق قربانيان حوادث جاده 

 دستور جلساتاي در تصادفات جادهموضوع قرار دادن  
 هاي محليجلسات دولتپارلماني و 

 ياها و اقدامات ايمني جادههترغيب و تاكيد بر توسعه يا اجراي برنام 
 به صورت محلي و ملي؛

حمايت از قربانيان با هدف انساني و منابع مالي  به جريان انداختن 
 ؛راههاي ايمني اي و فعاليتتصادفات جاده

 صورت ملي.ههاي سياسي براي برپايي اين روز بآوري حمايتجمع 

 

ع یق وضاز طرشھردار لندن، کن لیوینگستون،  ٢٠٠١در سال 

جمعھ قبل از روز یادبودروز در راه ایمنی راھبرد یک 

ای بھ این روز اظھار تعھد نمود. این دوقربانیان حوادث جاده

بھ یکدیگر مرتبط کنفرانس مطبوعاتییک در رویداد مھم 

  .شدند

 

  ها: توسعه همكاري4گام 

- اي قرار گيرد. در برنامهممكن است تحت تأثير تصادفات جاده انسانيهر 

اي، ها در مورد روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جادهريزي فعاليت
بسط  ايگونههپتانسيل جذب مشاركت بسيار زياد است. مشاركت بايد ب

هاي تجاري، ا (ملي و محلي)، شركتهيابد كه شامل نمايندگاني از دولت
  دولتي باشد.موسسات و مراكز غير

رويداد و اشخاصي  نشان دهنده شكل، ريزي رويدادمد نظر در برنامهاهداف 
. بايد در آن حضور داشته باشندمخاط كه به عنوان برگزاركننده و است 

  هستند كه:كساني كنندگان مهمترين شركت
همچون ، باشنداي جاده وادثحمستقيما تحت تاثير عواقب  

اي، پرسنل خدمات اورژانس، متخصصان جاده اتتصادف مجروحين
داغداران  ي ازنمايندگاندرمانگران، ، مشاوران، بخشيتوانتروما و 

 هاي پشتيبان؛گروهاي و حوادث جاده

 و، مانند مهندسان، محققان حملباشند پيشگيري فعالي در زمينه 
 و معلمان؛هاي اجتماعي طراحان پويشراه، نقل و متخصصان ايمني

 افسرانمانند: باشند،  فعالقوانين و اعمال كارگيري هي بدر زمينه 
 ها و قضات؛پليس، وكال، روساي كالنتري

مانند مرتبط با كاربران راه  هايها و سازمانگروهگاني از نمايند 
-دوچرخه ،انسوار، موتوروسايل نقليهاي، رانندگان رانندگان حرفه

هاي گروههر يك از اين مرتبط با هاي پياده و سازمانسواران، عابرين
 كنندگان؛استفاده

هاي مختلف عدالت و حقوق بشر شامل نمايندگان گروه فعاالن 
 مذهبي و ديني.

  2005برپايي روز جهاني يادبود در ايتاليا، 
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 هايي از مشاركتنمونه

 

  تراليااس

 Road Trauma در استراليا، مراسم روز يادبود تحت حمايت شركت 
Support Team Victoria  Inc. انجمنهاي شود و توسطانجام مي 

Bicycle  Victoria,  Country  Fire  Authority,  Epworth 
Hospital,  Leaders  of  Faith  Communities  Forum, 
Metropolitan Ambulance  Service, Metropolitan  Fire 
and  Emergency  Services,  Motorcycle  Riders 
Association  of  Australia,  Royal  Automobile  Club 
Victoria, State Emergency Service, Transport Accident 
Commission,  Uniting  Church  Synod  of  Victoria  & 
Tasmania,  Victorian  Council  of  Churches,  and  the 

Victoria Police شود.حمايت مي  

   الغپرت
 27با حمايت  2004در روز يادبود سال سازمان قربانيان راه، ال غدر پرت

 Associations for Emergencyهمچون سازمان مرتبط با آسيب، 
Medicine متخصصان آسيب، پرستاران، روانشناسان، متخصصان ايمني ،

 Estrada -آسيب، ائتالف مقابله با هاهايي براي خانوادهكودك و انجمن
Viva-  اندازي كردراه را.  

 

  : تأمين مالي مطمئن5گام 

رويداد بايد براورد شده و بودجه  ي برگزاري و انجام يك يا چندهاهزينه
  هاي اساسي اين روز شامل موارد زير است:. هزينهگرددمربوطه تأمين 

  
ها (بايد به مالحظات دسترسي قربانيان حوادث اجاره محل برگزاري برنامه 

 كنند توجه شود)؛چرخدار استفاده مي اي كه از صندليجاده

 ها؛توليد برنامه  

 ؛ كر يا خوانندگان هايها شامل خوانندگي توسط گروهاجرا 

 پذيرايي حين برنامه؛ 

 ها؛تبليغات، شامل عكاسي، پخش مطالب مطبوعاتي و مقاله 

سايت ويژه برگزاري روز جهاني يادبود قربانيان طراحي و نگهداري از وب 
 ؛ياحوادث جاده

توانند به مراكز زير مراجعه هاي مالي ميبرگزاركنندگان، براي گرفتن حمايت
  كنند: 

 ؛هاي مرتبطو معاونت هاي دولت مركزيوزارتخانه 

 مسئولين محلي؛ 

 هاي بيمه؛شركت 

 خصوصي؛ موسسات تجاريها و شركت 

 هاي شخصي؛آسيبرسان در مواقع خدمتهاي حقوقي شركت 

 هاي بشر دوستانه؛بنياد 

 هاي مذهبي؛گروه 

 المللي؛هاي بينسازمان 

 هاي داغديده؛افراد، شامل خانواده 

 ها و ساير موسسات آكادميك؛دانشگاه 

 هاي توريستي؛روهگ 

  .هارسانه 
حاميان از برخي هاي مختلف بودجه مورد نياز براي تأمين بخشممكن است 

هزينه هاي تبليغات را د نتوانمي ها، رسانهبه عنوان مثال. دعوت شودبالقوه مالي 
ديگري از مادي غير يهامشاركتصورت رايگان انجام دهند. برعهده گرفته يا به

 ،به عنوان مثال .د كه بايد در بودجه در نظر گرفته شودننيز وجود داراين نوع 
مشاركت و تالش براي برگزاري الزم براي اي زمان قربانيان حوادث جادههمه 

 دارند.را رويدادها 

 

 ايادث جادههمكاران كليدي براي روز جهاني قربانيان حو

روز جهاني يادبود 
قربانيان حوادث جاده

دولت

رسانه

خانواده هاي داغدار، 
سازمان هاي مردم 
نهاد، گروه هاي 
ديني، گروه هاي 
استفاده كننده از راه

متخصصين ايمني 
پليسراه

بخش خصوصي

بخش سالمت
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  اي: تبليغ روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده6گام 

ها را جذب كرد. اين كار يتمند به اين فعالافراد عالقهتا حد امكان مهم است كه 
  شود:موارد زير انجام مي از طريق

  
ريزي روز برنامه همراه با حاميهاي هاي سازمانسايتوب قراردادن اطالعات بر 

 كننده؛هاي شركتسازمانيادبود با كمك 

 ؛يادبود سايت مختص روزايجاد يك وب 

 ي كه، شامل مقاالتهاي محلي و مليتهيه و ارسال مطالب مطبوعاتي به روزنامه 
مخاطب آن هستند. ارائه از طريق  بومي و اديان مختلف هايزباناز جوامع  افراد

متخصصان مرتبط با مذهب، سالمت، توسط هاي راديويي تلويزيون و ايستگاه
 ؛شناسيحمل ونقل و جرم

اي و به رسميت پوشش رسانهبه منظور تبليغات ها در استفاده از سلبريتي 
 روز؛ اينشناختن 

خدمات ارائه دهندگان ، مانندهاي مرتبط، هايي به تمام سازماننامهارسال دعوت 
هاي حاميان انجمنهاي حامي داغديدگان و گروه ،هاي دينيگروه ،اورژانس
 معلولين؛

 ؛هادولتي و غيردولتي مرتبط و همچنين سفارتخانه اداراتبه  نامهارسال دعوت 

 شفاهيها و ستر، بروشورپو هايبه صورت هاپيام توزيع 

 
هاي برنامه اي در مورد اين روز، اهداف آن، رويدادتبليغات بايد جزييات خالصه

 د.ن، زمان، مكان و جزييات تماس) را در اختيار قرار دهتاريخ( ريزي شده

مورد تواند هاي گذشته نيز در صورت امكان ميهاي رويدادها و برنامهعكس
 استفاده قرار گيرد. 

  هاجلب مشاركت رسانه
  

پس از آن هاي و فعاليتاصلي روز  ريزيدر برنامهرا رسانه مهم است كه  
كند، بلكه مورد اين روز مطلع ميتنها جامعه را در. رسانه نهمشاركت داد

ها را افزايش داده و اين بخشجامعه، ذينفعان و دولت را عمومي هي آگا
رسانه شامل همه كشد. به چالش ميو متناسب مناسب  اتدر انجام اقدام

  انواع رسانه شامل چاپي، تلويزيون و راديو است.
  رسانه شامل موارد زير است:جلب مشاركت هاي كاربردي براي روش
 ؛هاي مطبوعاتيبرگزاري كنفرانس 
 هاي راديويي و تلويزيوني؛گووبرگزاري گفت 

 ؛هاي سرگشاده در رسانه هاي چاپينوشتن نامه 
 هاي خاص؛ترتيب دادن ضمايم روزنامه 

  مباحثات تلويزيوني.دادن ترتيب  

  ها: سازماندهي فعاليت7گام 

يادبود قربانيان  ها و افرادي كه تمايل به برپا كردن روز جهانياز تمام سازمان
ابداع كنند، هاي جديدي را شود تا فعاليتاي دارند خواسته ميحوادث جاده

واقعي هاي با اهداف و موقعيت در اين نوشتار راارائه شده  ا پيشنهادهايي
 خود سازگار نمايند.

ايي هنمونه، اندداده شدههاي قبلي در اين قسمت توضيحاز فعاليتمثالهايي كه 
صورت جداگانه هها باگرچه، فعاليتمورد استفاده قرار گيرد. تواند مياست كه 
-برگزاركنندگان بايد حتيند. ها مكمل يكديگرفعاليت اينشوند، اما ارايه مي

 .نمايندريزي بيش از يك فعاليت را برنامهاالمكان 

 

هاي مختلف برگزارشده در روز يادبود در سال نمونه فعاليت
، در Evoraتوسط انجمن شهروندان خودجوش در  2004
 الغپرت

  2004,11,20شنبه 
	Salesian سالن همايش 22:00

  موسيقي/ موزيك ويديو •
  در مورد تصادفات ترافيكي DVD ي يكارائه •

  2004,11,21يكشنبه 
 كليساي خيابان وينسنت 10:00

ايشگاه كارهاي دانش آموزان از مدراس تمام نواحي با موضوع نم •
 ايتصادفات جاده

 ميدان گيرالدو 10:30

چوب روز. هر بازديدكننده يك قطعهطول شروع مراسم يادبود براي كل  •
خويشاوند، دوست،  مثلاي كوچك را به ياد يك قرباني تصادف جاده

 دهد.مي قرار هر قرباني با هويت نامشخصقرباني آشنا يا 

  كليساي بزرگ اوورا 10:30

 آوردن ناقوسبه صدا در •

  ميدان اول مه 10:30
 ساز ترم ناگهاني و واژگونيشروع نمايش براي كل روز : شبيه •

  تاالر شهر 11:00 

 يمراسم رسم •
   ميدان گيرالدو 12:30      

 كردن كبوترها آزاد •

  تاالر شهر 15:00               

 راههاي ايمنيتراتژياي در مورد اسجلسه •

 اوورا نسنت،يو ابانيخ يسايكل17:00

 توسط گروه كانترز زندهي اجرا •
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  2002در سال  اتريشروزيادبود در 
رهبران . در اين مراسم برگزار شداتريش در  وين، مراسم روز يادبود در 2002درسال 

كه سازماني  Rotes Dreieckتوسط مذهبي اديان مختلف حضور داشتند. اين مراسم 
 است برگزار شد. اياتحاديه اروپايي قربانيان حوادث جادهبه وابسته 

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لبناناي در حوادث جادهمراسم يادبود قربانيان 
  

 Youth Associationجوانان براي آگاهي جامعه ( انجمن، 2005در سال  for 

Social Awareness غ از فارروز پس )، مراسم يادبودي به ياد زينا الهاچ كه يك
. در اين مراسم بيش از برگزار كرد را رفتميان از اي در تصادف جادهاش التحصيلي

ي در مدرسه . مراسمو اعضاي كاركنان حضور داشتند انش آموزد مادر، پدر و 200
Notre Dame De Jamhour   برگزار شد. بودتحصيل كرده زينا الهاچ در آن كه 

اي در دنيا آغاز شد. قربانيان حوادث جاده تمام احتراممراسم با يك دقيقه سكوت به 
هايي را در پيام YASAارايه شد.  ويبراي زينا توسط دوستان و مادر  يسخنان يادبود
ك كه يبود بنياد زينا الهاچ  كاره شروع بمقارن با . اين رويداد كرد قرائتمورد ايمني 

  دوستانه است.بشربنياد 

 

  مراسم مذهبي
 

ترين روش يادآوري روز جهاني يادبود قربانيان حوادث رايج مراسم مذهبي اولين و
 .مختلف ارائه شودمذاهب تواند توسط يك مذهب يا اي است. مراسم مذهبي ميجاده

 .بهره گرفتمراسم بشر دوستانه نيز توان از در كنار اين مراسم مي

 
  جنوبيآفريقايدر  مشترك بين مذهب مختلفمراسم برگزاري 

 
فعال در حوزه دولتي ، يك سازمان غير"زنده رانندگي كن" 1998در سال 

مشترك جنوبي يك مراسم راه از آفريقايو ايمنياي مصدومين حوادث جاده
در ژوهانسبورگ برگزار كرد. رهبران  آرنابانك استاندارد را در بين مذهبي 

حضور داشتند. گروه موسيقي در اين مراسم نقل وحمل وزيرمذاهب اصلي و 
Salvation Army   بخشي از اين مراسم، موسيقي در گروه موسيقي ديگر  6و

  اجرا كردند.

 
 ياز تمام  برگزار شود افراد يحتي زماني كه اين رويدادها در عبادتگاه مذهب خاص

ممكن است  يمراسم چنين. اجزاي شركت كنندآن در توانند ميها گرايشاديان و 
 شامل موارد زير باشد:

 
 ؛با هدف حمايت از ايمنيي شامل جمالت احساسي و عاطفي هايسخنراني 

 مقدس؛ هايكتابخواندن  

 هاي داغدار و مجروحين؛توسط خانوادهها نامنام و سن قربانيان، نوشتن  ذكر 

 هاي داغدارشان؛و خانواده شدگاندعا كردن براي كشته 

 خواندن اشعار؛ 

 داشتن شمع در شب براي قربانيان؛روشن نگه 

 بين حضار؛در مذهبي هاي ترويج اين روز در خبرنامهو  پوشش 

كه موضوع تلفات و صدمات يادبود روز تا در كل هفته  ييهايسخنران ياجرا 
 .دهديم جيو تروشده  در آنها تبيين ياجاده كيتراف

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 2005هايي براي مراسمي در ملبرن در سال نامهعوتد
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  روز يادبود درطرفداري از ايمني راه براي استفاده هاي هايي از پياممثال
لفات تفهرست اقدام مناسبي انجام دهيم. تاكنون قربانيان در  در حال افزايش است، ما بايد سريعاَ وضوحبهچون ميزان تصادفات “

ايم، بنابراين تضعيف شدهراه از ايمنيهاي مالي حمايتفقدان ها و خاطر غمهاند، اما ما بوارد شدهاي مصدومين حوادث جادهو 
افزايش ه نسبت بنظري و عدم مسئوليت ه، بلكه كوتتنها غير منصفانه استنهموضوع يك اندوه هميشگي است. اين ع موضواين 

 .”در آينده استاي حوادث جادهقربانيان 
 

 .در لندن 2001در سال  RoadPeaceگذار سخنراني توسط بنيان منبع:
 

  است.  نيان تصادفات ترافيكيااين يكشنبه روز جهاني يادبود قرب“
كنم. من از خدا اند طلب آمرزش مياز دست داده هازندگي خود را در جاده يانگيزمن از خدا براي تمام كساني كه بصورت غم

كند. ك ها را در رنجشان كمخواهم كه آنهايشان ميكه اغلب زندگي مشقت باري دارند و همين طور خانواده مصدومينيبراي 
اشته دبه سايرين توجه همواره رانندگان تا همه كنم، پذيري بيشتر در رانندگي دعوت ميو مسئوليتمن موتورسواران را به دقت 

  .”باشند
 

  2001در سال پاپ جان پل دوم دعايي توسط  منبع:
  

 رنجدكس از بيانش نمياي كه هيچسومين جنگ جهاني

  ،متوفيهفده ميليون 
 و در حال افزايش.

  ها،اد قبرستانبيش از دو برابر افزايش در تعد
 كشور كره.متوفيات هجده برابر  

  .ويتنام متوفياتهفده برابر 
 در هيروشيما،  هايكصدوسي برابر كشته

  در اولستر... ها كشته هشت هزاروپانصد برابر
  صدها سال جنگ در يك هفته.

  ثانيه 30هاي صليبي در كمتر از جنگ
  رنجد.كس از بيانش نمييچاي كه هعام وحشتناك... سومين جنگ جهانييك قتل

در  1997شده در سال متون بيان  .Heathcote Williamsشده توسط شاعر انگليسي نوشته Autogeddon (1991) زشده اگلچين منبع:
 .بيان شد ايمطبوعات براي روز اروپايي يادبود قربانيان تصادفات جاده

 

  ...فرزندان شما ، فرزندان شما نيستند .
  .خودشان هستند و دختران زمان زندگي ها پسرانآن
  شوند اما از شما نيستند،ها از شما متولد ميآن

  ها با شما هستند اما متعلق به شما نيستند.اگرچه آن
  ها نيست،ها عشق بورزيد اما افكارتان مشغول آنشما ممكن است به آن

  را دارند. شانها افكار خودچون آن 
  توانيد، ا  نميرها اسكان دهيد ولي احساس آنها را شما ممكن است جسم آن

  ي فردا ساكن است،ها در خانهچون احساس آن
  توانيد ببينيد... .چيزي كه شما حتي در روياهايتان هم نمي

 
خوانده شد.جنوبي و لندن هايي در آفريقاي، توسط فيلسوف لبناني خليل جبران. اين متون در مراسم(1991)كتاب پيامبر  منبع:
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  هاي شخصي در اينترنتداستان
ومير و صدمات قابل دولتي عماني با ماموريت كاهش مرگسليم و سليمه ، يك سازمان غير

 "هاي شخصيداستان"به نام  يي وباي، صفحهجاده حوادثدر نتيجه  كودكانپيشگيري 
 نبياه در آن صفحهايشان را توانند داستانميكودكان ، كه خويشاوندان است ايجاد كرده

  كنند.

(www.salimandsalimah.org/personal.htm). 
  

  

  

  

  

  

  لحظات سكوت و صدا 
ي ابرپايي يك لحظه سكوت روشي ديگر براي به ياد آوردن قربانيان تصادفات جاده

اي در سراسر آرژانتين در ك دقيقهيك سكوت ي 2004، در سال به عنوان مثالاست. 
در اسپانيا، يك هر ساله شد.  اي اجراظهر روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده

دا در صشود. بههاي كشور برپا مياي در اين روز در بسياري از بخشسكوت يك دقيقه
 مصدومين حوادثي آوردن زنگ در مراسمات مذهبي براي جلب توجه به بزرگي مسئله

توانند به صدا درآيند ها در زمان خاص ميگيرد. زنگتواند مورد استفاده قراراي ميجاده
ف متوقبطور ناگهاني  ،تواند به عنوان نمادي از بالميصوتي ها در سيستم و يا صدا

  .ه استال انجام شدغدر پرت 2005اين كار در سال  .دنشو

  

  هاها و كارگاهسمينار
مند عالقه همكاراندر همكاري با موسسات دانشگاهي و ساير توانند ها ميسمينار

 نصدوميممشكالت در مورد شده نتايج تحقيقات ارايه ها در خالل آنبرگزار شوند، تا 
طرات اخمتصادفات، شيوه بررسي حمايت از داغداران، ، درمان تروما، ايجاده حوادث
تواند قبل و در طي روز مي سمشود. اين مراو غيره، بحث سازي اقدامات ايمن، در راه

  د.اي، برگزار شوبانيان حوادث جادهجهاني يادبود قر
 ارتعب اندهاي قبلي پوشش داده شدهدر سمينارتاكنون هايي از موضوعاتي كه نمونه
  از:است 

 )؛2004( پرتقال،  -ايمني جاده راهبردهاي 

 )؛ 2004( انگليس،  – RoadPeaceجنگ و  

 )؛2004( يونان،  –اي ادهروز پس از يك تصادف ج 

 )؛2003،2004،2005( بلژيك  –داغداري  

( بلژيك،  –داغدارخواهران و برادران اي جوان و مراقبت از قربانيان جاده 
2005.( 

  هايادبود 
-جسمه، مها(بناهاي تاريخي، پارك فيزيكي سنتي هايتوانند مكانبناهاي يادبود مي

هاي باشند. بعضي از سازمان )اينترنتيجازي (يا يادبودهاي م )هاي خاصها و سازه
اي را بناهاي يادبود اينترنتياي فعال در حوزه مصدومين حوادث جاده دولتيغير

اند و براي نصب بناهاي اي بنا كردهجاده صدومين حوادثيا م شدگانبراي كشته 
. موارد تشده اسها با مسئولين ارتباط برقرار يادبود ملي و محلي در برخي از كشور

  اي قابل اجرا است:زير در روز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده
 

 از يك بناي يادبود؛ برداريكردن يا پردهبنا 

 يادبود؛پارك يك  كاشتن يك درخت در  

يك بناي كنار هاي گل و ساير اشيا مربوط به مراسم يادبود در قرار دادن حلقه 
 يادبود؛

 بود؛نمايش عكس يا گل در بناي ياد 

 اينترنتي. هاييادبودبه مشاركت در ثبت اثر در دعوت  

  
  
  

  الغروشن كردن شمع در پرت
و  در برابر تروماهاي مسكوني ائتالف خيابان ،الي شهروندان خودجوشغپرت انجمن

را در روز يادبود سال اي همچنين يك بناي يادبود مخصوص قربانيان آسيب حوادث جاده
هايي بود كه توسط يكي از ردن شمع نيز يكي از رويدادك . روشننمودايجاد  2004
  ريزي شد (عكس روي جلد).برنامه 2004در سال آن انجمن هاي سازمان

  
  يجنوبشده در ژوهانسبورگ، آفريقاييادبود افتتاح هايپارك

  
در همكاري با  سازمان بهداشت  ”زنده رانندگي كنيد“انجمن ، 2004نوامبر  21در 

ي يادبود را در اورنج فارم هاي شهر ژوهانسبورگ، يك باغچهپاركن سازماجهاني و 
ادبود ي پاركرسمي است، افتتاح كرد. اين چهارمين گاردن، كه يك سكونتگاه بزرگ غير

رز  هيل، پاركپارك اديسون در سانينگ ،ديگر سه پاركبود. انجمن شده توسط افتتاح
هاي شهر شده توسط پاركرختان اعطادر لنازيا و پارك موفولو در سواتو هستند. د

در محل مناسب خود قرار انجمن شده به ياد اعضاي هاي اعطاژوهانسبورگ، و نيمكت
- هاي آفريقايشدگان محبوب هر شخص در جادههاي يادبود به ياد كشتهگرفتند. پالك

 به درختان متصل شدند. ياايمني جادهافزايش آگاهي نسبت به با هدف جنوبي و 
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  جفت شده يهاايش كفشنم
هاي كفشغالبا در همكاري با يكديگر، راه و ايمني  RoadPeace مؤسسه مسئولين
 رند،گذامينمايش  توجه به اين مصيبت بهجلبمنظور اي را بهحوادث جادهقربانيان 

براي نمايش هفتگي تعداد كفش جفت  70انه و يبراي نمايش ماهكفش جفت  300
  ).5عكس صفحه انگلستان (رافيكي در هاي تميرومرگ

  
 

  جمعي ها و حركات دستهراهپيمايي
 كه شامل ها باشدتواند بخشي از فعاليتجمعي ميها و حركات دستهراهپيمايي
هاي يادبود، مالقات يا توقف ها، تجمع در فضاي باز، گذاشتن گل در محلسخنراني

-نمونهادامه . در است و غيرهاي ادهحوادث جهاي داغداران ها يا خانهدر بيمارستان

قربانيان مربوط به هاي جمعي توسط سازماندستهها و حركات هايي از راهپيمايي
  ارائه شده است.هاي اخير اي در سالجادهحوادث 

  

- جانو  ينمصدومنمايندگي از به، ديبا لباس سفجوانان  ييمايراهپ 

 سطدر لوگزامبورگ، كه تو ايجادهحوادث  باختگان the 
Association Nationale des Victimes de la Route   در

 ؛ برگزار شد 2004سال 
 

 Associationراهپيمايي تا قبرستاني در رم، در ايتاليا، كه توسط  
Italiana delle Vittime della Strada برگزار 2005، در سال ،

 ؛شد
 

 

ه كتين يينس آيرس آرژاندر بوو شمع  با پالكاردجمعي دستهحركت  
 Familiares  توسط y  Victimas  de  Accidentes  de 

Transito  ؛ر شدبرگزا 2004در سال 
 

روز يادبود ي جمعي شامل آزادسازي كبوترها به نشانهدستهحركت  
، كه توسط 2004در پرتقال، در سال   در ميداني در اوورا

Associação de Cidadãos Auto‐Mobilizados برگزار شد. 

  هاها  و نمايشنمايشگاه
د براي برجسته كردن موضوعات مربوط به تلفات و نتوانها ميها و نمايشنمايشگاه

آن ها هاي داغدار، برپاشوند. مزيت نمايشگاهخانوادهوضعيت اي و صدمات جاده
است كه براي يك مدت طوالني قابل برپايي هستند، بنابراين اين شانس را ايجاد 

ه مربوط بهاي ري داشته باشند. در برخي موارد، سازمانكنند كه تاثير بيشتمي
رد كنند. موابه مدت چندين روز و يا حتي يك ماه برپا مي ها راقربانيان نمايشگاه

  اند:هايي است كه در گذشته برپا شدهها و نمايشهايي از نمايشگاهزير نمونه

 ها؛نمايش صدها اسم قربانيان بر روي تابلو 

اي و ارائه يك زمان  مير حوادث جادهواز تعداد مرگ ارايه آمارهايي 
- صورت الكترونيكي استفاده ميهسنج مرگ بشمار كه از يك زمان

 كند؛

كفش) از قربانيان حوادث  و لباس همپون( ها و اشيايينمايش عكس 
 اي؛جاده

 ؛هابزرگراهالكترونيكي باالسري در تابلوهاي بر نمايش  
انسان طرح كلي صورت يك نام (همچون تصاوير نوعي و بينمايش  

 )؛هاي سياهبا چهره

 ؛ كودكانهاي نقاشي ارائه نمايشگاه 

 حوادثو تصاوير  صدومينهاي عكس داغداران و مبرپايي نمايشگاه 
 اي.جاده

  
  

 تانسمتر در لندن، انگل 80با ارتفاع  هاينمايش عكس

 RoadPeace موسسه شد،اي كه به روز يادبود منتهي ميدر هفته 2003در سال 
برپا لندن  در تاالر شهرمتري از قربانيان تصادفات را  80هاي ي از عكسگاهنمايش
اي در لندن،  تصادفات جادهماهيت و  بزرگيها، آمارهايي در مورد عالوه برعكس. كرد

ه توسط موسس "من را بياد بياور"و پالكسراسر جهان نيز ارايه در ، اروپا و انگلستان
RoadPeace  .بين در  "جنگ برپاست هادر جاده"پيام به نمايش گذاشته شد

نيز ارائه  RoadPeace موسسه سايتوب ي در موردجزئياتنوشته شد و  هاشكل
  .گرديد
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  كنسرت و موسيقي
   

ي اادث جادهيادبود قربانيان حوتوانند براي برجسته كردن روز ها ميكنسرت
 قربانيان ييا به تمامخاص  توانند به يك قربانيمي. اين مراسم دبرگزار شون

اختصاص يابد و شامل اجراي گروه كر، گروه موسيقي يا اي تصادفات جاده
ا هاين كنسرتيك گروه موسيقي بزرگ با تعداد زيادي نوازنده همراه باشد. 

ها معموال مربوط به اين انياجرا شوند. سخنر يهاي خاصدر محلممكن است 
شوند. گاهي اوقات موسيقي ميارائه  شناخته شدهروز بوده و توسط مدعوين 

- بيندان موسيقيسه  تاندر انگلسمثال  ،شودمي سرودهمخصوص اين روز 

دند. توليد كربه مناسبت اين روز  "يادآورمرا به"با عنوان دي سيالمللي يك 
آتن وجود داشت كه توسط جان تاونر به ياد  شعري برايها، سرودهدر ميان 

  .سروده شد) سوار جوان (آتن هريدزقرباني دوچرخه
 
 
 
 
 

  انگلستانكنسرت در لندن، 
  

به ياد  يكنسرتدر تاالر ويگمور لندن انگلستان  2004نوامبر  26در 
ه اي كشته شددر تصادف جاده يانگيزساله، كه به طور غم 18كريستفرگري 

وسسه ماي برگزار شد. اين كنسرت توسط قربانيان تصادفات جاده ي، و تماماست
RoadPeace  راه شهرداري ايمني ي از ادارهآن، نمايندگانطي برگزار شد و در

لندن، نماينده سازمان بهداشت جهاني و يك ديپلمات از سفارت فرانسه حضور 
 داشتند.

  
 

نفر كه در  54به نشانه  2004زامبورگ در سال كهاي شهر لونفر سفيدپوش در خيابان 54
  اند، راهپيمايي كردند.هشدهاي اين شهر كوچك در طي يك سال كشتهخيابان

در  لندن در تاالر ويگمور 2004در سال كنسرت يادبود كه برنامه 
 انگلستان برگزار شد.
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 : ارزيابي فرايندها8گام 
  

ي، اجادهارزيابي فرايندهاي مرتبط با روز جهاني يادبود قربانيان حوادث 
  :است هاي اين روز به داليل زير مهمو نتايج فعاليت

 
 اند؛برآورده شدهانتظار تعيين اينكه آيا اهداف مورد  

 ؛يي براي بررسيهاسازي نقاط قوت و فرصتبرجسته 
اجتناب از منظور رخ داده در طول برگزاري بهاشتباهات  مشخص كردن 

 آنها؛

طح سراه در در پايداري يا تقويت ايمنيها چگونه تعيين اينكه اين فعاليت 
 كشور، شهر يا جامعه كمك كرده است؛

 هاي آينده؛ريزيتهيه اطالعات براي برنامه 

 هاي آينده؛در ماهپيگيري كردن شناسايي مسائل براي  

 

را بعد از اين روز انجام دهند.  كه هرچه سريعتر ارزيابيبرگزاركنندگان تمايل دارند 
اين راهنما  2برگزاركنندگان در پيوست توسط يك نمونه فرم ارزيابي براي استفاده 

ريزان ترجيح دهند كه تغييراتي را با توجه به برنامه ممكن است برنامهشده است. ارائه 
 ده را برايشبرگزاركنندگان تمايل دارند كه اقدامات انجامدر اين فرم اعمال نمايند. 

ا هفهرست فعاليت . اين اطالعات شاملآينده ثبت كنندها در اطالع از آنكارگيري و هب
اي ها، مطالب مطبوعاتي و قطعهها، برنامهدعوتو نمونهبندي زمانو حاميان، جداول 
 .است هاشده از مجالت يا روزنامههاي بريدهاز مطالب يا عكس

 در مصر بين كودكانمسابقه نقاشي ايمني راه 

  هاو افزايش آگاهي انتشار اطالعات
ممكن هاي زير به روشها و آگاهياطالعات منتهي به آن  در اين روز، و در طي هفته

  :انتشار يابد است

مشكل صدمات  بزرگيانتشار مطالب مطبوعاتي با اطالعاتي در مورد  
 ها و جامعه؛بر خانواده اي و اثرات آنحوادث جاده

 ؛اي در دفتر يادبودحوادث جادههاي مصدومين يادداشتانتشار ثبت و  
 راه؛هاي ايمنينمايش مستندات و فيلم 

 راه؛هاي ايمنيهايي با پيامتوزيع تقويم 

 گوهاي راديويي و تلويزيوني؛وبرگزاري گفت 

 هاي آموزشي براي كودكان؛پخش بسته 

 ؛در مطبوعات ملي و محليسرگشاده هاي نوشتن نامه 

ار به كدر اين حوزه بايد  -چاپي، راديو و تلويزيون هايرسانهشامل  –ها تمام انواع رسانه
  گرفته شوند.

  

  برگزاري مسابقات
برگزار شود. موضوعات  انو جوانآموزان دانشتواند براي مسابقات انشاء و يا پوستر مي

 به شركت كنندگان داده از قبل انتخاب شده و دستورالعمل شركت در مسابقاتبايد 
ابي شوند. نتايج ارزياستفاده و از قبل مشخص بوده شود. معيارهاي ارزيابي مقاالت بايد 

. جوايزي دادتوان شود. به مقاالت و پوسترهاي برنده ميبه اطالع همگان رسانده بايد 
 بودتواند در مراسمات مذهبي يا سمينارهاي روز جهاني يادها مياين مقاالت و پوستر
برانگيز براي د. موضوع چالشي نمايش داده شده و يا خوانده شواقربانيان حوادث جاده

ايش افزاست كه ممكن است مانع از تضمين حس رقابت اين روز، عدم كنندگان برگزار
 .گردد هامشاركت و همكاري
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ه در كاست ها نفري انه براي يادآوري ميليونياي فرصتي سالروز جهاني يادبود قربانيان حوادث جاده

ها و سيبآباعث جلب توجه به اثرات مخرب اين رويداد  .انداي در سراسر دنيا جان باختهجاده حوادث

هايي را راهنما روشكتابچه شود. اين هاي وارده بر قربانيان، خانواده قربانيان و جامعه ميمحروميت

  كند.براي مشاركت در برگزاري و يادآوري اين روز خاص پيشنهاد مي

 

 گيرينتيجه
 

كشورهاي دنيا در روز جهاني  يتماممشاركت انتظار ما چشم
اي هستيم. اگر اين مهم اتفاقيادبود قربانيان حوادث جاده

و  صدومينباختگان و مجان يافتد، يادبودي دائمي براي تمام
، بازماندگان مصدومينرشادت، استقامت و سخاوت همچنين 
.اي خواهد بودحوادث جادههاي تحت تأثير و خانواده

رسميت شناخته شدن و تأييد توجه به بهكه با رود اميد مي
عمومي توسط مجمع يادبود اين روز به عنوان روز جهاني 
دنيا از افزايش  ساختن سراسرسازمان ملل متحد، به متوجه 

 اي، عواقب جدي آنها و نياز فوري به اقدامجاده حوادثمشكل 
  .شود، كمك در اين زمينه مناسب

تر بيش عاملي براي تأكيدو  هاآگاهي باعث انتشارروز يادبود، 
كه همكاري بين  رودآن است. اميد آن ميترويج و راه بر ايمني

و حمايت بهتر از  به مراقبتهمكاران امر، نفعان و يذ يتمام
- و بهبود در ايمني در آيندهدر تعداد قربانيان  قربانيان، كاهش

 .گردداي، ملي و محلي منجر جهاني، منطقهدر سطح راه 

  
 
 
 

 



18

 

 

 منابع
 1. Haegi M. A new deal for road crash victims. British Medical Journal, 2002, 324:1110. 
 

2. Browning R. Where are the protests. British Medical Journal, 2002, 324:1165. 
 

3. RoadPeace. Road crash not road accident. Briefing sheet. RoadPeace, 2006. 
 

4. RoadPeace. A road death is not a normal death; aggravated bereavement. Briefing sheet. RoadPeace, 2006. 
 

5. Peden M et al. World report on road traffic injury prevention. Geneva, World Health Organization, 2004. 
 

6. Aeron-Thomas et al. The involvement and impact of road crashes on the poor: Bangladesh and India case studies. Unpublished project 
report. Transport Research Laboratory, 2004 (PPR 010). 

 

7. Commission for Global Road Safety. Make roads safe: a new priority for sustainable development. London, Commission for Global Road 
Safety, 2006. 

 

8. Adams J. What kills you matters – not numbers. Social Affairs Unit, 2005 (http://www.socialaffairsunit.org.uk/blog/archives/000512.php, 
accessed 29 June 2006). 

 

9. Haegi M, Chaudhry B, Barry J. Impact of death and injury. Research into the principal causes of the decline in quality of life and living 
standards suffered by road crash victims and victim families. Proposals for Improvements. Geneva, Fédération Européenne des Victimes 
de la Route, 1997. 

 

10. RoadPeace. RoadPeace’s Day of Remembrance for Road Traffic Victims is adopted by the United Nations. SafetyFirst, 2006, 23: 4–6. 
 

11. Remembrance Sunday. London, Royal British Legion, 2006 (http://www.britishlegion.org.uk/index.cfm?asset_id=508933, 
accessed 10 August 2006). 

 

 

 1پيوست 
 

 اي فعال در حوزه مصدومين حوادث جادهغيردولتي منتخب هاي سازمان

غيردولتي نام سازمان سايتوب نشاني    

Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, Portugal www.aca-m.org 

Association for Safe International Road Travel, United States of America www.asirt.org 

Association nationale des Victimes de la Route, Luxembourg www.avr.lu 

Associazione Familiari e Vittime della Strada, Italy www.vittimestrada.org 

Dignitas, Germany www.dignitas-ev.de 

Drive Alive, South Africa www.drivealive.org.za 

European Federation of Road Traffic Victims, Switzerland www.fevr.org 

Familiares y Victimas de Accidentes di Transito, Argentina www.favat.org.ar 

Hellenic Association for Road Traffic Victim Support, Greece www.efthita.org 

Ligue contre la Violence Routiere, France www.violenceroutiere.org 

Parents d’Enfants Victimes de la Route, Belgium www.pevr.be 

Prevention de Accidentes de Trafico, Spain www.pat-apat.org 

RoadCross, Switzerland www.roadcross.ch 

RoadPeace, United Kingdom www.roadpeace.org 

Salim and Salimah, Oman www.salimandsalimah.org/personal.htm 

STOP- ACCIDENTES, Spain www.stopaccidentes.org 

Vereniging Verkeersslachtoffers, Netherlands www.verkeersslachtoffers.nl 

Youth Association for Social Awareness, Lebanon www.yasalebanon.com 
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 2پيوست 
 

 

 فرم ارزيابي نمونه 
 

 

ستفاده اشده است ريزي اي برنامهروز جهاني يادبود قربانيان حوادث جادهدر هايي كه فعاليتنتايج و  ارزيابي فرايندهااز اين فرم براي 
 .شودمي

 

 رايياطالعات اج 1

 نام سازمان:
 

 شهر: :كشور

 سال:

 

 سازيآماده 2

قوت  نقاطچقدر مناسب بوده است. ها فعاليتسازماندهي ؟ بررسي كنيد كه اين روز چقدر مكفي و متناسب بوده استريزي برنامه 
 .شناسايي نماييد درا كه بايد در آينده بهبود يابن، و مواردي كردهو ضعف خود را مشخص 

 
 
 
 
 
 
 

  هاعاليتف 3
: نوع فعاليت، مخاطبان اين اقدام بايد شامل جزئيات زير باشدهايي كه اجرا شده را توضيح دهيد. طور خالصه فعاليتبه -الف

 .مدت زمان اين رويداد و ها سازمان داده شده بود، تعداد افرادي كه حضور داشتندخاصي كه اين فعاليت براي آن
 
 
 
 
 
 

  
 شرح دهيد. جامعه يا منطقه شما داشته است رااين رويداد برروي مخاطبان، و در طور خالصه اثري كه به -ب

 
 
 
 
 

 هافعاليتپيگيري  4

 د، آن فعاليتها كدامند؟بعدي قرار گير هاياگر پس از اين رويداد، الزم است فعاليتهايي مورد پيگيري 
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   در مورد اين كتابچه راهنما نظر دهيد.
در اين كتابچه راهنما سعي شده است كه موضوعات به صورت ساده بيان شوند. 

و نظرات  كليه پيشنهادهااز لذا بهبود وجود دارد. امكان هميشه با اين حال 
  .شودمياستقبال خصوص در مورد موارد زير مخاطبين به
راهنما ايده يا كمكي براي برگزاري يك روز يادبود كتابچه آيا اين  

 داده است؟ به شما

 شواردي ودراهنما به آساني قابل فهم است، يا تاحدكتابچه آيا اين  
 كننده است؟سردرگميا 

 ؟دداريراهنما در آينده كتابچه اين پيشنهادهايي براي بهبود آيا  
  
  

  در ارتباط باشيدبا نشاني زير توانيد با ما شما مي
 
World Health Organization 
Department of Injuries and Violence Prevention 
20 Avenue Appia 
Geneva 27 
CH-1211 Switzerland 

traffic@who.intEmail:  
Fax: +41 22 791 4332 
www.who.int/injuries_violence_prevention 

  
Roadpeace 
PO Box 2579 
London 
NW10 3PW 
United Kingdom 
Email: info@roadpeace.org 
Fax: +44 20 8838 5103 
www.roadpeace.org 
www.worlddayofremembrance.org 

 
European Federation of Road Traffic 
Victims 
PO Box 53318 
London NW10 3WT 
United Kingdom 
Email: president@fevr.org 
Fax: +44 20 8964 1800 
www.fevr.org

 
  
 

 اين سند از سايت زير قابل دانلود است:

www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/en/index.html 

وسط) كه برروي فرد اسكاتلند (همسربارون وزير كشور 
اي در ليورپول گل يادبود قربانيان حوادث جاده بناي

گذاشته است. اين مراسم در صبح روز يادبود جهاني در 
توسط شوراي شهر ليورپول با همكاري موسسه  2005سال 

Roadpeace يرگزارشده بود.  

 هممراسم روز يادبود در لوگزامبورگ كه معموال باحضور اشخاص م
(عكس باال)، پرنسس سيبيال  2002شود، در مراسم سال برگزار مي

اي حضور و پرنس گويالومي به همراه يك مصدوم حوادث جاده
  داشتند.
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ايجاد اتحاد و دوستي بين اشخاص داغدار، جلب توجه به خسارت  ،هدف از روز يادبود
 .است باختنجانطرات راه و فراخواني براي پايان دادن به اخمايجاد شده توسط 

Brigitte Chaudhry, Founder RoadPeace, UK, and 
President, European Federation of Road Traffic Victims 

 

خطاهاي امروزي، به ميزان زيادي در معرض مخاطرات بالقوه ناشي از جوامع مدرن 
 مجروحيتها، اساسو  يانسانعام قتل است. پيشگيري قابلهستند كه كامالَ فني 

مذهبي اين امكان را مقامات روز يادبود به كند. ي را متأثر مياخالقي هر مذهب
راي حمايت از روزشان را ب ن، و وظيفه ماديدهبرادران و خواهران آسيب دهد كهمي

 .آوريم به ياد

Rolf Strassfeld, Board Member, RoadCross, Switzerland 
 

به  ،اي دنياجاده اتتصادفوضعيت جنوبي، با رتبه چهارم ازنظر بدترين در آفريقاي
ما بايد يك روز در هر  .نباشد تصادفاتاي را يافت كه متأثر از خانوادهتوان ميندرت 

هايي اند و خانوادهازدست داده هاساني كه زندگي خود را در جادهسال را به يادآوري ك
 .اند، اختصاص دهيمهشدآورشان كشتهيا نان فرزندكه 

Moira Winslow, Founder and President, Drive Alive, 
South Africa 

 

عزيزانشان و صحبت در فقدان  م نزديك فرصتي براي بيان اندوهبه اقوادر اين روز 
با مصدومين و قربانيان ياد شود كه شود. به ديگران يادآوري ميمورد آنها داده مي
گرامي داشته از حوادث آينده، راهها و پيشگيري صحيح در  هايمتعهدشدن به رفتار

 .شودمي

Charalampos Katoglou, Board Member, Hellenic 
Association for Road Traffic Victim Support, Greece 
 

 "شد. سازيجاده پس از يك تصادف شديد پاك !خبر خوش"يك آگهي راديويي: 
 فهرستهايهايي به هايشان افتاد؟ دوباره نامخانواده و اما چه اتفاقي براي قربانيان

...، اضافه و  كشندهاي داغديده، افرادي كه درد مي، خانوادهطوالني افراد تحت تأثير
-به فرهنگ ايمني .آوريمبه ياد مييادبود را در روز جهاني  اين افرادشود. ما تمام مي

  .كنيمميكنندگان از راه تأكيد استفاده يپذيري تماممسئوليتبر و كرده  راه، توجه
Angelika Oidtman, Founder & President, Dignitas, Germany 

 

تفاوتي ، بيايحوادث جاده در مورد مصيبتآگاهي  عدم ارائه چراكه ،اين روز مهم است
  دهد.اجتماعي را افزايش مي

Jeanne Picard, Vice President, STOP-ACCIDENTES, Spain 

مردم ترجيح كند. ايجاد مي ايحوادث جاده تمام قربانيان در ميانروز يادبود پيوندي را 
اي موضوع را فراموش كنند. اما فراموشي بدتر از تصادف دهند كه قربانيان حوادث جادهمي

ها بسيار مهم است، كساني كه نياز به صحبت كردن از براي خانواده روز يادبود. است
 دارند. امثالهمغمشان، برافروختن شمع، برگزاري مراسم مذهبي و 

Jeannot Mersch, President, Association nationale des 
Victimes de la Route, Luxembourg 
 

 يادفراموش كردن و  انمعني افزايش قربانيها بهمير در جادهوسكوت در برابر مرگ
است كه يادآوري درگذشتگان و صحبت  آنآنها است. اين موضوع دليل اعتقاد ما بر 

 ;بهتر استفرد به فرد قربانيان از درمان  -عشقهمراه با درد، ناراحتي و -ورد آنهادر م
 علت يادآوري ما از كسانيموضوع، است. اين اجتماعي پيشگيري  را كه اين كار، يكچ

گي كردن را كه امروز اليق زند يافرادما نام  .اندزندگي خود را ازدست دادهاست كه 
ي يا مرگ سخت، امروز به به جاي ناكامتوانستند كساني كه مي، بريمميرا  بودند

 آرزوهايشان رسيده باشند.

Manuel Joao Ramos, Founder and President, Associação 
de Cidadãos Auto-Mobilizados, Portugal 
 

كساني كه سيستم عدالت، اي است. حوادث جادهداغداران  روز مهمي در تسكين ،اين روز
براي افزايش آگاهي اند. همچنين اين روز كردهفراموش آنها را مسئولين و جامعه امروزي 

 .پيشگيري استكامال قابل اين مصيبت جهانيدر اين خصوص است كه 

Anne-Lise Cloetta, International Relations, Prevención de 
(Accidentes) de Tráfico, Spain 
 

ام تم ميانها بزرگترين مصيبت انساني در در جاده صدومشده و متعداد افراد كشته
براي جامعه روشن را . روز يادبود اين موضوع تا كنون استبشر  سازدستهاي مصيبت

هم از  ي انساني وياهم از نظر بال -پذيرشند كامال غيرقابلپديده تصادفات كند كه مي
اين درد با ديگران سهيم تا در كند ايجاد مي يي اقتصادي؛ اين روز فرصتنظر هزينه
 ند.نتحمل كآن را قابليتوانند شويم، تا 

Hans van Maanen, Board Member, Vereniging 
Verkeersslachtoffers, Netherlands 
 

مانند ساير قربانيان، نياز به يك روز خاص دارند، تا حس كنند كه اي، قربانيان جاده
  شود.تنها نيستند و رنجشان توسط جامعه ديده مي

Jacques Duhayon, Board Member, Association de Parents 
pour la Protection des Enfants sur la Route, Belgium 
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