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على الصحة العامة بشكل خاص وعلى  ًاآبيرًا يأتي العقد في وقت تمثل فيه الحوادث المرورية قلق  

ما  وتهدرمليون إعاقة  30-20مليون حياة سنويا حول العالم، ومابين  1,3فهي تحصد . العالم بشكل عام

عايشنا األسطورة التي  آما أننا. ق المتوسطدول شرلبعض من الناتج القومي اإلجمالي % 1,5يقرب من 

يات من وف% 90ا نرى بأن ما يزيد على من الحوادث، ولكنن ًامن السيارات يعني مزيد ًاتقول بأن مزيد

من سيارات العالم % 48 فقط وإصابات الطرق تحدث في الدول ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة التي بها

وفاة، وهو معدل  21هناك  نسمة كل مائة ألفلنالحظ من خالل األرقام الرسمية أنه  أما في ُعمان. المسجلة

أمر  نسمة لكل مائة ألف فقط آبير وباإلمكان تفاديه، وخاصة إذا ما عرفنا أن الوصول لمعدل خمس وفيات

  .  يمكن تحقيقه

. األشخاص المتأثرينطبيعة  قة من األهمية إذا ما عرفنا بد أآثر على قدر تصبح ن األرقام التي ذآرتهاآما أ

عام وآذا في فئة األطفال األآبر  29-15هي العامل الرئيس في وفيات الشباب في فئة في ُعمان فاإلصابات 

  .  من هذه اإلصابات% 80الحوادث المرورية  وتمثل. من خمسة أعوام

  

عرفنا أن ثلث الطالب في يعتبر سلوك الفرد أحد األسباب الرئيسة في حوادث الطرق، خاصة إذا ما آما 

ستخدموا هواتفهم إيقودون بدون رخصة، ونفس العدد منهم تلقى مخالفة مرورية، وثلثان  الجامعيةمرحلة ال

  .   النقالة خالل القيادة، إضافة إلى ثلثين من هذه الفئة تعدوا السرعة القانونية في وقت ما

  

، يتضح في آل عام إصابة 10,000طرقاتنا وأآثر من حياة تحصدها الحوادث على  800ومع ما يزيد على 

  . لنا حجم العمل الذي ينتظرنا لنقوم به

  

  .. زمالئي األعزاء

 .صابات حوادث الطرقالحد من إعاتقها  لتأخذ على قرار العقد الدول األعضاء بما فيها السلطنة بتبني قامت

طاع واحد أن يقوم بكل العمل المطلوب في سبيل ومع ذلك، ال يمكن لق . وللسلطنة جهود حميدة في هذا المجال

. صاحبي الشأن والشرآاء آافةاء بين َنوتعاون ب حقيقية شراآة بناءتحقيق السالمة على الطرق، بل يجب 

يجب أن و. ًاأو خاص ًاعام ،به آل قطاع في المجتمع، سواء حكومي أو غير حكومي يتعين أن يقومهناك دور ف

تحليل واضح ومعمق للبيانات الوطنية وترصد مستمر ستراتيجية مبنية على إلتكون خياراتنا للخطط ا

    .لمؤشرات وطنية متفق عليها
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أن أنتهز الفرصة ألؤآد إلتزام منظمة الصحة العالمية تجاه توفير آل الدعم  في هذا السياق وأود  

أمل أن يكون نل  منظمة الصحة العالمية فنحن في . مانُعالممكن والمطلوب ألجل السالمة على الطرق في 

  .  مان للعقدُعاجتماعنا القادم من أجل تدشين خطة 

  

  ..أعزائي  

الواعي بغية وأن تتخذوا القرار الصائب  ًاومن هذا المكان أدعوآم جميع. ًاطرقنا يمكن أن تكون أآثر أمان 

 . لتزامإلإيالء سالمة الطرق ما تستحقه من ا

 


