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وفيات  من  عنها  ينجم  وما   ، املرور  ح�ادث  ت�شكل 

التي   ، احلديث  الع�شر  م�شكالت  اأهم  اأحد  واإ�شابات 

احلد  اأجل  من  اجله�د  م�شاعفة  يف  ال�شتمرار  تتطلب 

منها وجتنب ما يرتتب عليها من خ�شائر مادية وب�شرية  

والعمل وفقًا ل�شرتاتيجية احلك�مة على تر�شيخ دعائم 

اأ�شا�شيًا  مظهرًا  يعد  الذي   ، الع�شري  املروري  النظام 

لتقدم الدول ورقيها احل�شاري .

م�شتخدمي  ووقاية  حماية  اأهمية  على  ن�ؤكد  اإذ  اإننا 

تظافر  اإىل  ندع�  فاإننا   ، املرورية  احل�ادث  من  الطرق 

جه�د خمتلف اجلهات املعنية ، الر�شمية منها واملجتمعية، 

للعمل معًا للحد من الأ�شباب التي ت�ؤدي ل�ق�ع احل�ادث 

املرورية، ونع�ل كثريًا على دور جمعية الإمارات لل�شالمة 

املرورية بالتن�شيق والتعاون مع اجلهات املعنية انطالقًا 

من مبداأ تكامل العمل امل�ؤ�ش�شي خلدمة املجتمع.

نرحب اأخريًا مببادرة اجلمعية باإ�شدار جملة »ال�شالمة 

ال�شرطية  الإعالمية  للجه�د  رافدًا  لتك�ن  املرورية« 

م�شت�ى  وتعزيز  املرورية  للت�عية  الرامية  الدولة  يف 

ثقافة م�شتخدمي الطريق ، مبا يكفل املزيد من مق�مات 

ال�شالمة املرورية يف بالدنا. 

�شيف بن زايد اآل نهيان
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ي�شرين يف بداية هذه الكلمة اأن اأ�شيد باجلهد ال�طني الفائق      

جمل�ض  رئي�ض   ، الدرمكي  بدوة  بن  �شالح  حممد   / الكرمي  لالأخ 

اإخ�انه  وبجه�د  املرورية«،  لل�شالمة  الإمارات  »جمعية  اإدارة 

من  الأول  العدد  هذا  اإ�شدار  مبنا�شبة  وذلك  اجلمعية،  اأع�شاء 

للجمعية  الهام  الدور  جت�شد  والتي   ، املرورية«  ال�شالمة  »جملة 

يف ت�عية اأفراد املجتمع ، وبّث ال�عي يف نف��ض اجلميع ، باأهمية 

ت�خي ق�اعد ال�شالمة ، ورفع م�شت�ى الثقافة املرورية لدى كافة 

�شبابنا  على  الكبري  احلر�ض  اإىل  بالإ�شافة   ، الطرق  م�شتخدمي 

الناه�ض ، وهم الفئة العمرية الأكرث تعر�شًاـ  مع الأ�شفـ  للح�ادث 

املرورية ، والعمل على ت�عيتهم ، وتثقيفهم ، يف هذا اجلانب الهام 

ياأتي  ـ  ، بج�دة احلياة يف الدولة  الذي يرتبط على نحٍ� وثيق 

ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  اأمينًا  امتدادًا   ، اهلل  بحمد  كله  ذلك 

ال�الد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولةـ  حفظه اهلل 

ورعاه ـ و�شم�ه ي�يل ال�طن وامل�اطن كّل اهتمامه ، وبخا�شة فئة 

ال�شباب الذين ننظر اإليهم دائمًا على اأنهم عماد احلا�شر ، واأمل 

امل�شتقبل .

باأي  الطريق  م�شتخدمي  على  قيدًا  لي�ض  اأنه   ، واأوؤكد  اأق�ل 

حال اأن ي�شتمتع�ا بحياتهم ، واأن ينعم�ا مبا وهب اهلل دولة 

الإمارات من خرٍي ورخاٍء وازدهار : �ش�اء يف ذلك ، مياه خليجها 

، وكن�ز �شحرائها ، وعلّ� جبالها ، وات�شاع اإماراتها ، وترابطها 

ـ لهم جميعًا مطلق احلرية يف التمتع  يف احتاٍد لي�ض له نظري 

وال�شتمتاع بكل ذلك ، ولكني اأق�ل اإن احلرية فيها جانب كبري 

من امل�ش�ؤولية ، من واجب اجلميع اأن يعي متامًا هذه احلقيقة ، 

واأن يتمّثلها يف كل ما ياأتي وما يذر .

ال�شباب بالذات ، قد يدفعهم طم�حهم اأحيانًا اإىل قيادة ال�شيارات 

ب�شرعٍة كبرية : يت�شابق�ن دون وعي بالنتائج ، وما يرتتب عليها 

يف  هائلة  ثروة  فيها  ت�شيع  دامية  وح�ادث  وخيمة  ع�اقب  من 

الأرواح واملعّدات ، ويعقبها حزن الأهل ، واأ�شى املجتمع ، و�شياع 

الأمل يف حياٍة اآمنة .

يتاأكد  كما   ، املرورية  الت�عية  اأول�يات  تتج�ّشد   ، ذلك  اإطار  يف 

تبعًا لها اأهمية اإ�شدار هذه املجلة الفريدة يف ن�عها واأهدافها . 

لقد لفت انتباهي كثريًا يف هذه املجلة ، تلك التقنيات احلديثة 

واجلديدة والرائدة التي تعطيها مل�شاٍت فنية وحتريرية رائعة ، 

من حيث ال�شكل والإخراج وامل�شم�ن على ال�ش�اء ، مبا ي�شهم باإذن 

اهلل يف اجتذاب القراء واملهتمني اإىل الإقبال عليها ، وقراءتها ، 

والإفادة منها ب�شكٍل كبري .

اإنني اأرحب كثريًا ب�شدور هذه املجلة ، التي اعتربها مبادرة مهمة 

 ، لل�شالمة املرورية  ، ممثاًل يف جمعية الإمارات  للمجتمع املدين 

وه� جهد ي�شاف اإىل اجله�د الكبرية وامل�شك�رة التي تبذلها وزارة 

الداخلية وقيادات ال�شرطة بالدولة ، هذا بالإ�شافة اإىل جه�د 

و�شائل الإعالم ، وجه�د املدار�ض والكليات واجلامعات وم�ؤ�ش�شات 

املجتمع الأخرى ، يف منظ�مة وطنية رائعة ت�شعى اإىل ن�شر الأمن 

على  واملقيمني  امل�اطنني  لكافة  املرورية  والطماأنينة  وال�شالمة 

اأر�ض دولتنا العزيزة .

يف هذا الإطار ، اأوّد اأن اأوؤكد اأن جناح هذه املجلة يف اأداء ر�شالتها 

تفادي  يف  ت�شهم  �ش�ف  نقاط  عدة  يف   ، اهلل  باإذن  يتج�شد  �ش�ف 

نشر الوعي باحترام قوانين المرور 
استجابة أمينة للوالء للوطن

كلمات
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ي�شرين يف بداية هذه الكلمة اأن اأ�شيد باجلهد ال�طني الفائق      

جمل�ض  رئي�ض   ، الدرمكي  بدوة  بن  �شالح  حممد   / الكرمي  لالأخ 

اإخ�انه  وبجه�د  املرورية«،  لل�شالمة  الإمارات  »جمعية  اإدارة 

من  الأول  العدد  هذا  اإ�شدار  مبنا�شبة  وذلك  اجلمعية،  اأع�شاء 
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املرورية ، والعمل على ت�عيتهم ، وتثقيفهم ، يف هذا اجلانب الهام 

ياأتي  ـ  ، بج�دة احلياة يف الدولة  الذي يرتبط على نحٍ� وثيق 

ال�شم�  �شاحب  لت�جيهات  اأمينًا  امتدادًا   ، اهلل  بحمد  كله  ذلك 

ال�الد ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولةـ  حفظه اهلل 

ورعاه ـ و�شم�ه ي�يل ال�طن وامل�اطن كّل اهتمامه ، وبخا�شة فئة 

ال�شباب الذين ننظر اإليهم دائمًا على اأنهم عماد احلا�شر ، واأمل 
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باأي  الطريق  م�شتخدمي  على  قيدًا  لي�ض  اأنه   ، واأوؤكد  اأق�ل 

حال اأن ي�شتمتع�ا بحياتهم ، واأن ينعم�ا مبا وهب اهلل دولة 

الإمارات من خرٍي ورخاٍء وازدهار : �ش�اء يف ذلك ، مياه خليجها 

، وكن�ز �شحرائها ، وعلّ� جبالها ، وات�شاع اإماراتها ، وترابطها 

ـ لهم جميعًا مطلق احلرية يف التمتع  يف احتاٍد لي�ض له نظري 

وال�شتمتاع بكل ذلك ، ولكني اأق�ل اإن احلرية فيها جانب كبري 

من امل�ش�ؤولية ، من واجب اجلميع اأن يعي متامًا هذه احلقيقة ، 

واأن يتمّثلها يف كل ما ياأتي وما يذر .

ال�شباب بالذات ، قد يدفعهم طم�حهم اأحيانًا اإىل قيادة ال�شيارات 
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الأرواح واملعّدات ، ويعقبها حزن الأهل ، واأ�شى املجتمع ، و�شياع 

الأمل يف حياٍة اآمنة .

يتاأكد  كما   ، املرورية  الت�عية  اأول�يات  تتج�ّشد   ، ذلك  اإطار  يف 

تبعًا لها اأهمية اإ�شدار هذه املجلة الفريدة يف ن�عها واأهدافها . 

لقد لفت انتباهي كثريًا يف هذه املجلة ، تلك التقنيات احلديثة 

واجلديدة والرائدة التي تعطيها مل�شاٍت فنية وحتريرية رائعة ، 

من حيث ال�شكل والإخراج وامل�شم�ن على ال�ش�اء ، مبا ي�شهم باإذن 

اهلل يف اجتذاب القراء واملهتمني اإىل الإقبال عليها ، وقراءتها ، 

والإفادة منها ب�شكٍل كبري .

اإنني اأرحب كثريًا ب�شدور هذه املجلة ، التي اعتربها مبادرة مهمة 

 ، لل�شالمة املرورية  ، ممثاًل يف جمعية الإمارات  للمجتمع املدين 

وه� جهد ي�شاف اإىل اجله�د الكبرية وامل�شك�رة التي تبذلها وزارة 

الداخلية وقيادات ال�شرطة بالدولة ، هذا بالإ�شافة اإىل جه�د 

و�شائل الإعالم ، وجه�د املدار�ض والكليات واجلامعات وم�ؤ�ش�شات 

املجتمع الأخرى ، يف منظ�مة وطنية رائعة ت�شعى اإىل ن�شر الأمن 

على  واملقيمني  امل�اطنني  لكافة  املرورية  والطماأنينة  وال�شالمة 

اأر�ض دولتنا العزيزة .

يف هذا الإطار ، اأوّد اأن اأوؤكد اأن جناح هذه املجلة يف اأداء ر�شالتها 

تفادي  يف  ت�شهم  �ش�ف  نقاط  عدة  يف   ، اهلل  باإذن  يتج�شد  �ش�ف 

نهيان بن مبارك اآل نهيان

وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع

الأخطار ، و�شمان ال�شالمة للجميع ، اأهمها :

 اإقبال م�شتخدمي الطريق على قراءة هذه املجلة والإفادة منها 

ب�ش�رة جادة .

 الت��ّشع يف جمالت امل�شاركة واملناق�شة ح�ل كل ما ُيكَتب يف هذه 

املجلة ، والعمل على عقد ندوات ولقاءات جمتمعية ، يك�ن هدفها 

التن�ير والت�عية الهادفة ح�ل قيادة ال�شيارات بطريقة اآمنة .

اأمينة  ا�شتجابة   : املرور  ق�انني  احرتام  باأهمية  ال�عي  ن�شر   

الأمان  من  �شليمة  اأ�ش�ض  على  ركائزه  وتر�شيخ   ، لل�طن  لل�لء 

وال�شتقرار.

 اأن يك�ن �شعارنا الدائم : » ل ، واألف ل ، جلن�ن ال�شرعة« ، واأن 

يبداأ كٌل منا تطبيق ذلك على الف�ر دون اإبطاء اأو ت�ش�يف .

 خلق بيئة جمتمعية حتث على تدار�ض واحرتام اآداب القيادة، 

على  جميعًا  وحر�شنا  يتنا�شب  مبا   ، ذلك  تطبيق  على  والعمل 

ال�شالمة وال�شتقرار .

اإن الأمل كبري ، يف اأن حتقق هذه املجلة كل هذه الأهداف املرج�ة، 

كما اأن الأمل معق�د على جميع امل�اطنني واملقيمني على ال�ش�اء، 

يف اللتزام وح�شن القيادة ، مبا يع�د عليهم وعلى املجتمع كله ، 

بال�شالمة والأمان .

اأحيي كل القائمني على اإجناز هذا العمل الإعالمي املهم والرائد، 

يف  حبًا   : كبري  جمتمعي  بتجاوب  املجلة  هذه  حتظى  اأن  راجيًا 

�شالمة  على  وحر�شًا   ، احلكيمة  لقيادتها  وتقديرًا   ، الإمارات 

اجلميع .

حمانا اهلل دائمًا من كل �ش�ء .
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ميكن اأن نح�لها معا من حلم اإىل حقيقة .. اعتمادا على ما نخطط له ونفعله وننجزه .. بعد اأن 

علمتنا قيادتنا املظفرة كيف نخ��ض معارك احلياة .. بالق�ة نف�شها التي ن�شتقبل فيها اأفراحنا.. 

اأجلهما .. لذا  وهذه املجلة الغراء ميدان من ميادين احلب وال�فاء لل�طن واأهله والعمل من 

ت�شتحق بالفعل كل دعم وم�شاندة .. هي وغريها من املبادرات التي �شعت ب�شدق اإىل اأن ننتقل 

اإىل ذاك اجلانب امل�شئ يف حياتنا .. حيث ع�اطف ال�د وو�شائج الرحمة .. حيث نب�ض القل�ب 

الفرحة ب�طنها .. املنتمية لقيادتها .. الطاحمة نح� احلياة الف�شلى ..

احلق اأن الذكريات لي�شت كلها اأحداثا �شعيدة .. وبع�شها اأحداث األيمة مل ميح اأثرها .. لكن 

العزم والإرادة وم�شاركة الآخرين قادرة على م�شاعدتنا جميعا على قطع رحلة     - واإن كانت 

ط�يلة - ودون تردد اأو وجل .. بخط�ات واثقة .. على اأر�ض ثابتة .. لن�شل اإىل الراحة بعد 

الأيام  لتك�ن  الأم�ض  من  درو�شا  وتعلمنا  عربة  اأخذنا  وقد   .. احلزن  بعد  والبهجة   .. التعب 

القادمة اأكرث �شعادًة وعماًل وعطاًء ..

اأمتنى جلمعية الإمارات لل�شالمة املرورية ورئي�ض واأع�شاء جمل�ض اإدارتها وكل من ي�شاندونها 

ويعمل�ن معها اأو ي�شارك�نها اأحالمها وطم�حاتها كل اخلري والت�فيق .. ع�شى اأن ن�شنع معا .. 

وخ�ش��شا اأبناءنا وبناتنا .. جيل الغد الب�شام .. ذاك الأمل الكبري..  باإرادة �شعب طم�ح واثق 

ومتم�شك برتاثه .. واحتاد ق�ي يجمعه امل�شري امل�شرتك .. واقت�شاد تناف�شي بقيادة اإماراتيني 

يتميزون بالإبداع واملعرفة .. وج�دة حياة عالية يف بيئة معطاء م�شتدامة.. خالية من كل ما 

ميكن اأن ينغ�ض حياة الإماراتيني .. وخ�ش��شا ح�ادث املرور .. اللهم اآمني

حمدان بن مبارك اآل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

الحد من الحوادث المرورية أمنية .. 
معًا نحولها إلى حقيقة

كلمات
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 على الطريق... 
ت�شتهدف  لأنها  امل�شكالت  اأخطر  من  احلا�شر  ع�شرنا  يف  الطرق  ح�ادث  اأ�شبحت 

الإن�شان – وه� اأغلى �شيء يف ال�ج�د – اإما بامل�ت اأو بالعجز الدائم اأو باإ�شابة ُتعيقه عن 

القيام بدوره يف املجتمع، مما ُي�شعف من الإ�شهام املبا�شر يف خطط التنمية الجتماعية 

والقت�شادية. 

على  امل�شكلة  هذه  ِعظم  ت�ؤكد  وامل�ؤ�شرات  الدلئل  جميع  اأن  نرى  اأن  حقًا  امل�ؤ�شف  ومن 

منا  ما يتطلب  ، وه�  منها  للحد  املعنية  التي تبذلها اجلهات  الكبرية  الرغم من اجله�د 

جميعًا امل�شاركة يف ح�شد جه�دنا ، وتفعيل دور املجتمع املدين ، تكري�شًا لقيم امل�اطنة 

ون�شر ثقافة ال�قاية .

ولهذا، فقد اأولت اجلمعية ومنذ تاأ�شي�شها اهتمامًا كبريًا بتفعيل دورها املجتمعي لرت�شيخ 

خالل  من  الطريق  م�شتخدمي  كافة  لدى  ثقافتها  وتعزيز  املرورية  ال�شالمة  مبادئ 

اأن�شطتها املتن�عة والتي نت�جها باإ�شدار العدد الأول من  جملة »ال�شالمة املرورية« لتك�ن 

يف متناول اجلميع لال�شتفادة مما تقدمه من معل�مات واأخبار ودرا�شات واأبحاث وغريها 

من امل�ا�شيع املعنية بال�شالمة املرورية ، عالوة على دورها الأ�شا�ض يف ت�شليط ال�ش�ء على 

خط�رة احل�ادث املرورية وحجمها وامل�شاكل املرتتبة عليها لتك�ين روؤية وا�شحة متكن 

اأخذ احليطة الالزمة يف وقت مبكر ملعاجلة ردود فعلها ونتائجها ، ولي�شهم ذلك يف  من 

رفع قدرات املعنيني الذاتية يف جمال ال�شالمة املرورية لإيجاد احلل�ل الكفيلة والربامج 

واخلطط الناجعة للحد من ح�ادث املرور .

اإن ال�شالمة املرورية مبفه�مها ال�ا�شع تهدف اإىل تبني كافة اخلطط والربامج والل�ائح 

املرورية والإجراءات ال�قائية للحد من اأو منع وق�ع  احل�ادث املرورية �شمانا ً ل�شالمة 

الإن�شان وممتلكاته، وحفاظًا على اأمن البالد ومق�ماتها الب�شرية والقت�شادية، وه� ما 

تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  حك�مة  ا�شرتاتيجية  تتبناه 

املرورية  احل�ادث  من  وتقلل   ، الطريق  م�شتخدمي  لدى  ال�قائي  والتثقيف  ال�عي 

وخماطرها وفق مبداأ ال�شراكة بني م�ؤ�ش�شات املجتمع ، والتي نعتربها ق�شية وطنية مت�ض 

كافة اأوجه حياتنا وعلى اجلميع �ش�اء م�ؤ�ش�شات اأو اأفراد اأن يق�م�ا بدورهم من اأجلها.

....�شحبتكم ال�شالمة 

حممد �شالح بن بدوة الدرمكي

رئي�ض جمل�ض الإدارة



     

ي�شعدين اأن اأطل عليكم عرب العدد الأول من جملة “ال�شالمة 

اأهمية  ح�ل  املجتمعي  ال�عي  تعزيز  اإىل  الهادفة  املرورية” 

املرورية وما لذلك من  الب�شرية ووقايتها من احل�ادث  امل�ارد 

اأثر اإيجابي على تدعيم القت�شاد ال�طني. 

الإ�شدار  هذا  على  القائمني  لكافة  بال�شكر  اأتقدم  اأن  واأود 

ال�شيق واأخ�ض بالذكر جمعية الإمارات لل�شالمة املرورية على 

دع�تهم يل للم�شاركة ومقاربة هذا امل��ش�ع املهم من وجهة نظر 

اقت�شادية.. 

من  املرورية  احل�ادث  متثله  باتت  ما  اأحد  على  يخفى  ل  قد 

ت�شتنزف  التي  الع�امل  اأبرز  كاأحد  املجتمع،  اأفراد  لكافة  قلق 

امل�ارد املادية والطاقات الب�شرية و»الإن�شان«  وه� الذي اأكدت 

قيادتنا الر�شيدة يف اأكرث من منا�شبة على اأن اأمنه و�شالمته هما 

الأول�ية الق�ش�ى، واأنه يج�شد الرثوة احلقيقية لبناء ونه�شة 

الأوطان. 

الحوادث المرورية
تستنزف الموارد البشرية والمادية
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وترهق الآثار القت�شادية للح�ادث املرورية عاتق احلك�مات 

والدول، وقد تك�ن هذه اخل�شائر غري قابلة لالحت�شاب الدقيق 

اإل اأن اآثارها متتد على الفرد واملجتمع، ول اأدل على ذلك اأكرث 

املركبات  اإ�شالح  يف  التاأمني  �شركات  تتحملها  التي  الأعباء  من 

فاإن  وبالتايل  امل�شابني،  وعالج  لل�فيات  الدية  ودفع  املت�شررة 

تفاقم هذه املع�شلة ي�ؤدي اإىل مزيد من ال�شتنزاف املجتمعي 

والقت�شادي، وه� ما يع�د بالعديد من اجل�انب ال�شلبية على 

حياة الأفراد وامل�اطنني والتاأثري املبا�شر على التنمية. 

ودفعت �شركات التاأمني بالدولة خالل خم�ض �شن�ات بني عامي 

4ر13 مليار درهم على �شكل تع�ي�شات عن  2006 و2010 ح�ايل 
وفيات واإ�شابات واأ�شرار مادية وا�شتلمت مقابلها اأق�شاط تاأمني 

ما يعك�ض  الإدارية، وه�  امل�شاريف  التع�ي�شات مع  تغطي تلك 

ب�شكل جلي حجم ال�شرر املرتتب على هذا ال�اقع. 

التكلفة  والدولية  املحلية  التقارير  من  جمم�عة  وتقدر 

القت�شادية للح�ادث املرورية على الطرق والإ�شابات الناجمة 

عنها يف العامل مبئات مليارات الدولرات، وتهدد هذه املعدلت 

�شلطان بن �شعيد املن�ش�ري

وزير القت�شاد

ذات  والدول  النا�شئة  القت�شادات  مبا�شر  ب�شكل  املرتفعة 

املحلي  الناجت  من  و%2   1،6 يقارب  ما  املت��شط وتقتطع  الدخل 

الإجمايل للدول النامية واملتقدمة على حد �ش�اء. 

وجتدر الإ�شارة هنا اإىل �شعي دولة الإمارات العربية املتحدة 

فاعلة  املرورية  واأنظمتها  ت�شريعاتها  تك�ن  اأن  اإىل  املت�ا�شل 

حر�ض  من  انطالقًا  والعمرانية  احل�شارية  للنه�شة  وم�اكبة 

املرورية  ال�شالمة  ت�فري  ب�شرورة  الر�شيدة  القيادة  واهتمام 

جلميع م�شتخدمي الطريق جت�شيدًا ل�شرتاتيجيتها يف حتقيق 

ال�شالمة على خمتلف الطرق بالدولة.

ل �شك يف اأن املرحلة املقبلة تقت�شي ت�شافر اجله�د للعمل على 

التنفيذ  م��شع  وو�شعها  الق�شية  لهذه  جذرية  حل�ل  اإيجاد 

للحد من اآثارها ال�شلبية على الفرد واملجتمع.

جمتمع  وم�ؤ�ش�شات  احتادية  وهيئات  ك�زارات  علينا  ويتعني 

مدين اأن نعزز اآفاق ال�شراكة والتعاون فيما بيننا لل��ش�ل اإىل 

احل�ادث  ن�شبة  خف�ض  يف  ت�شهم  املعامل  وا�شحة  اإ�شرتاتيجية 

مع  ين�شجم  مبا  معدلتها  اأدنى  اإىل  الطرقات  على  املرورية 

متطلبات التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة وروؤية الإمارات 2021. 
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كلمات

نعمل  ا�شرتاتيجيًا وطنيًا  نبيلة وهدفًا  الن�شان غاية  �شالمة  تعترب 

ال�شحية  الرعاية  ت�فري  خالل  من  عليهما  للمحافظة  جاهدين  جميعا 

كافة  وت�شخري  واحل�ادث  المرا�ض  من  ال�قاية  ذلك  يف  مبا  ال�شاملة 

المكانيات التي من �شاأنها اأن ترتقي مب�شت�ى الرعاية ال�شحية خا�شة 

طب الط�ارئ �ش�اء كان ذلك على امل�شت�ى الطبي اأو الت�ع�ي للحد من 

اآثار احل�ادث املرورية على �شالمة و�شحة اأفراد املجتمع.

واإننا اإذ ن�ؤكد حر�شنا الدائم على التعاون مع �شركائنا يف كافة اجلهات 

ال�شراكة  نبارك  فاإننا  املدين،  املجتمع  وقطاعات  واخلا�شة  احلك�مية 

ال�شرتاتيجية مع جمعية المارات لل�شالمة املرورية يف ا�شدارها جملة 

»ال�شالمة املرورية« لتق�م بدورها يف رفد ال�شاحة الإعالمية املتخ�ش�شة 

لل�شائقني  وال�شل�كي  الثقايف  امل�شت�ى  رفع  يف  ت�شهم  هادفة،  بر�شائل 

وامل�شتخدمني الآخرين للطريق على حد �ش�اء، وتك�ن و�شيلة هامة تزود 

املهنيني بالدرا�شات والأبحاث املرورية املتخ�ش�شة يف املجتمع.

اخل�ش��ض  وجه  على  واملرورية  عامة  ال�شحية  الت�شريعات  تط�ر  اإن 

معدلت  يف  امللح�ظ  النخفا�ض  يف  فعاليتها  اأثبتت  دوريًا  وحتديثها 

احل�ادث املرورية يف الفرتة الأخرية، مما ي�ؤكد على اأهمية م�ا�شلة هذه 

اجله�د حلث كافة م�شتخدمي الطرق على اللتزام بالق�انني والنظمة 

املرورية.

اإننا اإذ نثّمن اجله�د الكبرية واملتميزة لدى الأجهزة املعنية بال�شالمة املرورية 

يف وزارة الداخلية فاإننا ن�ؤكد تعاوننا جميعًا لل��ش�ل اإىل الأهداف ال�طنية 

ال�شرتاتيجية والغايات الطم�حة حلك�متنا الر�شيدة. 

»ال�شالمة  جملة  على  القائمني  واإمكانيات  قدرات  على  نثني  اننا  كما 

املرورية« جلمعية الإمارات متمنيا لهم دوام النجاح والت�فيق .

عبد الرحمن حممد الع�ي�ض

وزير ال�شحة

 »السالمة المرورية« 
جديد الساحة اإلعالمية المتخصصة
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الثقافة المرورية تحدُّ من الحوادث
بالأ�شالة عن نف�شي وعن جميع العاملني يف القيادة العامة ل�شرطة 

دبي اأتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان اإىل القائمني على جمعية الإمارات 

اأن  اآملني  جملتكم،  من  الأول  العدد  �شدور  مبنا�شبة  املرورية  لل�شالمة 

حتقق ما يتطلع اإليه امل�ش�ؤول�ن يف الدولة يف املحافظة على اأرواح اأبناء 

ال�طن واملقيمني على اأر�ض دولتنا والعمل باإخال�ض يف حتقيق الأهداف 

من  واملمتلكات  الأرواح  تتمثل يف احلفاظ على  التي  للجمعية  ال�شامية 

فئات  خمتلف  �شل�ك  تط�ير  يف  وامل�شاهمة  املرورية،  احل�ادث  خماطر 

م�شتخدمي الطريق بن�شر ال�عي املروري ، وت�شجيع كافة فئات املجتمع 

على العمل التط�عي،  وم�شاندة جه�د الدولة يف تنفيذ اإ�شرتاتيجيتها 

واخلا�ض  احلك�مي  القطاعني  بني  التكامل  وحتقيق  املرورية،  لل�شالمة 

ومنظمات املجتمع املدين لدعم املبادرات الهادفة لتحقيق اأمن الطريق.

دليل  اإل  هي  ما  املجتمع  يف  تر�شخت  التي  املرورية  الثقافة  اأن  واأوؤكد 

على الرقي الذي و�شل اإليه اأفراده يف التعامل مع الق�انني والقيم التي 

ر�شختها القيادة العامة ل�شرطة دبي من خالل الرتبية الأمنية واإخ�شاع 

طلبة املدار�ض ملنهج مروري تعليمي للت�عية بالثقافة املرورية وتكثيف 

خف�ض  يف  كبري  ب�شكل  اأ�شهمت  لها  التابعة  والربامج  املرورية  احلمالت 

عدد ال�فيات من جراء ح�ادث ال�شري، وخا�شة اأن الن�شبة اأ�شبحت %3.0 

لكل 100 األف ن�شمة من ال�شكان خالل العام املا�شي، مقابل 21.7 % يف العام 

2007، و�ش�ًل اإىل الهدف الرئي�شي »�شفر وفيات« يف العام 2020م.
واأرحب اأن تك�ن هذه املجلة اإ�شافة حقيقية للمجالت املرورية الت�ع�ية 

التي ت�شدرها الأجهزة ال�شرطية يف الدولة  واإي�شال ر�شالة هادفة اإىل 

املجتمع، تعزز من جه�د الدولة يف احلد من احل�ادث املرورية الأليمة 

واحلر�ض على ن�شر الثقافة املرورية عرب قن�ات الت�ا�شل الجتماعي 

ال�شريعة بالإ�شافة اإىل ال��شائل التقليدية. 

�شاحي خلفان متيم

القائد العام ل�شرطة دبي
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انخفاض وفيات الحوادث
بنسبة 12.9% مقارنة بعام 2011 

»الداخلية«: حت�ّسن م�ؤ�سرات ال�سالمة املرورية بالدولة يف 2012 

�سجل����ت ح�ادث املرور على م�ست�����ى الدولة،  خالل 2012، 

انخفا�س����ًا بن�سب����ة 3.7% م����ع تراجع عددها م����ن 6700 يف 

2011 اإىل 6454 حادث����ًا خ����الل ع����ام 2012، م����ا اأدى اإىل 

انخفا�ض ال�فيات الناجتة عن ح�ادث املرور من 720 حالة 

وف����اة ع����ام 2011 اإىل 627 ح����االت وفاة ع����ام 2012 بن�سبة 

انخفا�����ض بلغت 7 .12%، مقابل انخفا�����ض عدد االإ�سابات 

البالغة 7808 اإ�سابات اإىل 7586 اإ�سابة، وبن�سبة انخفا�ض 

.2% خالل الفرتة نف�سها . بلغت 8 

واأعل����ن العمي����د غيث ح�س����ن الزعابي، مدير ع����ام االإدارة 

العام����ة للتن�سيق املروري ب�����زارة الداخلية اأن ا�سرتاتيجية 

ال�����زارة خلف�ض اأعداد وفيات احل�����ادث املرورية، اأثمرت 

عن حت�ّسن م�ؤ�سرات ال�سالمة املرورية على م�ست�ى الدولة، 

خالل الع����ام 2012، وحتقيقها مع����دل 6،53  وفاة لكل 100 

األف من ال�سكان، مما جعلها حتتل مركزًا متقدمًا بني دول 

الع����امل، م�سريًا اإىل اأن احلالة املرورية على م�ست�ى الدولة 

لعام 2012، �سهدت انخفا�سًا ملح�ظًا يف جميع امل�ؤ�سرات 

املروري����ة؛ واأن ال�زارة والقي����ادات العامة لل�سرطة بالدولة 

تبذل جه�����دًا كبرية لل��س�ل اإىل ن�سب����ة 5.5 وفاة لكل 100 

األف من ال�سكان.  

وذك����ر اأن ح�����ادث امل����رور ال ت����زال ت�س����كل هاج�س����ًا مقلقًا 

لالأجه����زة االأمني����ة يف الدول����ة وللجمه�ر عل����ى الرغم من 

تحقيقات
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انخفا�سها عام 2012، مقارنة بعام 2011 ب�سبب ما تخلفه 

م����ن اآثار �س����ارة؛  تتمث����ل يف اأع����داد ال�في����ات واالإ�سابات 

واالآثار االجتماعية االأخ����رى،  اإ�سافة اإىل اخل�سائر املادية 

يف املمتلكات والتي تكلف االقت�ساد اأم�ااًل طائلة، الفتًا اإىل 

اأن االإح�س����اءات ت�س����ري اإىل وق��������ع 6454 حادثًا  نتج عنها 

وق�ع 7586 اإ�ساب���ة ووفاة 627 �سخ�سًا خالل عام 2012. 

وق����ال الزعاب����ي:  اإن ال�����زارة تعمل جاهدة م����ن اأجل رفع 

م�ست�����ى ال�سالمة املروري����ة بالتن�سيق مع اجله����ات املعنية 

بال�سالم����ة املروري����ة بالدول����ة، م����ن خ����الل ا�سرتاتيجيتها 

الت����ي تركز على عدة حماور منه����ا الت�عية وتعزيز الثقافة 

املروري����ة، والهند�س����ة وال�سالم����ة عل����ى الط����رق، وحتديث 

الت�سريع����ات، ورف����ع م�ست�����ى اخلدم����ات الطبي����ة وتط�ير 

االإ�سع����اف، اإىل جان����ب زي����ادة مع����دالت ال�سب����ط املروري 

عل����ى الطرق، من اأجل حتقيق ال�سالمة جلميع م�ستخدمي 

الطريق. 

واأو�س����ح اأن احتف����االت الدول����ة باأ�سب�����ع امل����رور اخلليجي 

حتت �سعار )غايتنا �سالمت����ك( والذي ي�ستمر ملدة عامني 

2013 و 2014 ترك����ز عل����ى زي����ادة ال�ع����ي امل����روري جلميع 

اأفراد املجتم����ع، وتكاتف جميع اجله�د للحد من احل�ادث 

املروري����ة، م��سح����ًا  اأن الهدف الرئي�سي ل�����زارة الداخلية 

ه����� ت�فري االأم����ن وال�سالم����ة، من خ����الل حماي����ة االأرواح 

واملمتلكات لكل م�ستخدمي الطريق،  فغايتنا �سالمتك. 

واأك����د حر�����ض االإدارة العام����ة للتن�سي����ق امل����روري ب�����زارة 

الداخلية على تعزيز تكاتف اجلهات و�سرائح املجتمع كافة؛ 

لت�فري االأمن وال�سالمة لدى جميع م�ستخدمي الطريق  من 

خالل حملة الت�عية املرورية الثانية لهذا العام؛ التي يجري 

تنظيمها �سمن االحتفال باأ�سب�ع املرور، والتي تاأتي �سمن 

مبادرات قط����اع امل����رور، ويف اإطار اخلط����ة اال�سرتاتيجية 

ل�زارة الداخلية التي تهدف اإىل حت�سني ال�سالمة املرورية 

عل����ى الطرق، بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف اإدارات املرور 

والدوريات بالدولة . 

وذك����ر اأن  احلمل����ة ي�س����ارك فيه����ا  ما يقارب م����ن 40 جهة 

معني����ة بال�سالمة املروري����ة، والتي تدعم ه����ذه املبادرات، 

الإيج����اد اأج�اء وبيئ����ات اآمنة؛ وطرق خالي����ة من احل�ادث 

ع����ر اإطالق العدي����د من املب����ادرات املروري����ة التي تهدف 

اإىل ب����ث الت�عي����ة بني جمي����ع م�ستخدم����ي الطري����ق، الفتًا 

اإىل اأن����ه �سيت����م تنفيذها عر العديد م����ن و�سائل االإعالم، 
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منه����ا االإذاعة وال�سحف واملجالت والقن�����ات التلفزي�نية 

واالإنرتنت لل��س�ل اإىل اكر �سريحة من مرتاديها، وو�سع 

�سعار احلملة يف عدد من امل�اق����ع واملنتديات االجتماعية، 

وكذل����ك االإح�ساءات املتعلق����ة بع�دد احل�����ادث املرورية ، 

وامل�اد القان�ني����ة اخلا�سة بامل��س�ع، اإ�سافة اإىل معل�مات 

عن تفا�سي����ل احلملة االإعالمية يف ال��سائل االأخرى كافة. 

كم����ا �سيتم اإج����راء حلقات نقا�سي����ة يف االإذاع����ة، تت�سمن 

ا�ست�سافة عدد من امل�س�ؤول����ني من رجال املرور املخت�سني 

لل����رد على اأي ا�ستف�سارات من جانب اجلمه�ر ب�ساأن �سعار 

احلمل����ة، وت��سي����ح جمي����ع الق�ان����ني اخلا�سة ب����ه، ودعم 

اجله�����د االإعالمي����ة املبذولة من جان����ب خمتلف اجلهات 

املعني����ة، واإب����راز دور وزارة الداخلي����ة وامل�ؤ�س�سات االأخرى 

ذات العالق����ة واملعنية مب��س�ع احلملة، كم����ا �سيتم ت�زيع 

مل�سق����ات وكتيبات ون�س����رات ت�ع�ية خا�س����ة باحلملة يف 

العديد من املراكز العامة التي يت�اجد بها اجلمه�ر .

حت�ّشن امل�ؤ�شرات بانخفا�ض وفيات احل�ادث

 19% العام املا�شي 

اأعلن����ت مديرية امل����رور والدوري����ات ب�سرط����ة اأب�ظبي عن 

حتقي����ق حت�ّسن ملم������ض يف م�ؤ�س����رات ال�سالم����ة املرورية  

باإم����ارة اأب�ظب����ي، خالل الع����ام ااملا�س����ي »2012«، مقارنة 

»بع����ام 2011«، بانخفا�����ض عدد احل�����ادث املرورية بن�سبة 

10% مم����ا اأدى اإىل انخفا�ض عدد ال�في����ات بن�سبة %19،  

وانخفا�ض وفيات ح�ادث الده�ض بن�سبة 14%، على الرغم 

م����ن زيادة عدد املركبات بن�سب����ة 6% وال�سائقني امل�سجلني 

بن�سبة %8 .  

وقال العميد مهند�ض ح�سني اأحمد احلارثي، مدير مديرية 

امل����رور والدوريات ب�سرطة اأب�ظب����ي، اإن ما مت حتقيقه من 

حت�س����ن يف م�ست�يات ال�سالم����ة املرورية باإم����ارة اأب�ظبي؛ 

مقارن����ة مع املعدالت العاملية يعّد اإجنازًا مروريًا  كبريًا  يف 

جمال ال�سالمة املرورية حمليًا واإقليميًا.

واأ�س����اف: اأن ق�ساي����ا ال�سالم����ة املرورية تت�س����در اأول�يات 

احلك�مات يف خمتلف دول العامل، ونحن يف مديرية املرور 

والدوريات ب�سرطة اأب�ظبى بذلنا ُق�سارى جهدنا لتكري�ض 

روؤية قيادتنا يف احلفاظ على ثروتنا الب�سرية؛ الأن االإن�سان 

ه����� دعامة ال�طن وعماده، وانعك�س����ت هذه اجله�د اإيجابًا 

على  م�ست�ي����ات ال�سالم����ة املرورية، والدف����ع قدمًا باجتاه 

تط�ير ال�سالمة املرورية.  

وا�ستعر�ض احلارثي االإجنازات التي حتققت خالل الفرتة 

2012(  م��سح����ًا اأن الث����الث �سن�����ات املا�سي����ة،   -2010(

�سهدت حت�سن����ًا يف م�ست�يات ال�سالمة املرورية من اأبرزها 

انخفا�����ض عدد احل�ادث املروري����ة باإ�سابات بن�سبة %33، 

وال�فيات بن�سب����ة 34%  واالإ�سابات البليغ����ة بن�سبة %25 ، 

ووفي����ات امل�اطن����ني يف احل�����ادث املرورية بن�سب����ة %17 ، 

وانخفا�ض معدل ال�فيات  لكل مائة األف ن�سمة من ال�سكان 

بن�سب����ة 35% ومع����دل ال�في����ات ل����كل ع�س����رة اآالف مركبة 

م�سجل����ة باإمارة اأب�ظبي بن�سبة 46% ، ومعدل ال�فيات لكل 

ع�س����رة اآالف، من حاملي رخ�سة القيادة،  بن�سبة 50% ما 

ي�ؤكد التاأث����ري االإيجابي الناجت عن تنفي����ذ اخلطة الطم�ح 

لتح�سني ال�سالمة املرورية التي اأعدتها املديرية مطلع عام 

.2010

وتطرق اإىل الظ�اهر االإيجابية وال�سلبية، خالل عام 2012 

مقارن����ة  بع����ام  2011 م�س����ريًا اإىل اأن����ه من اأب����رز الظ�اهر 

االإيجابية انخفا�ض ال�فيات على الطرق اخلارجية بن�سبة 

33% ،  وانخفا�����ض مع����دل �س����دة احل����ادث بن�سب����ة %13، 

وانخفا�ض احل�����ادث نتيجة لل�سرعة الزائدة بن�سبة %23، 

وب�سب����ب االإهم����ال وع����دم االنتب����اه بن�سب����ة 12% .واأو�سح 

احلارث����ي اأن من اأب����رز الظ�اهر ال�سلبي����ة التي مت ر�سدها 

خالل الف����رتة نف�سها ومت����ت درا�ستها، و�سرع����ت املديرية 

يف و�سع احلل�����ل املنا�سبة لتالفيها خ����الل الفرتة املقبلة،  

كان����ت ارتفاع احل�����ادث املروري����ة نتيجة لتج����اوز االإ�سارة 

ال�س�ئي����ة احلمراء بن�سبة 22%، وعدم ترك م�سافة بن�سبة 

11% وال�في����ات بني امل�اطنني بن�سب����ة 4%، وارتفاع اأعداد 

مت�سببي احل�ادث الذين ميلك�ن خرة قيادة مابني »3 اإىل 

5  �سن�ات« بن�سب����ة 25% ، م�ؤكدًا اإعداد اخلطط والرامج 

التي �ست�سهم يف تال�سي ذلك خالل عام 2013.

وب����ني احلارثي، خط����ة مديرية امل����رور والدوريات لتح�سني 

ال�سالم����ة املرورية الت����ي ترتكز  على تطبي����ق خطة �ساملة 

من االإج����راءات املرورية، هي »خطة اأب�ظب����ي املتكاملة اأو 

م����ا ت�سميها املديري����ة )5E+i( )ال�سبط امل����روري، التعليم 

والت�عي����ة، التح�سين����ات الهند�سية، اال�ستجاب����ة ال�سريعة، 

التقييم( والتي تدار من خالل اإطار عمل متكامل ومن�سق، 

حيث جرى حتدي����د ر�سالتها من واقع حتليل دقيق لبيانات 

احل�����ادث واملخالفات املروري����ة، وت�سب جميعها يف دائرة 

االرتق����اء ب�سل�����ك م�ستخدم����ي الطري����ق وتطبي����ق ق�انني 

ومعاي����ري ال�سالمة على الط����رق، اإىل جانب زي����ادة ال�عي 

والتثقيف  املرورى ب�سكل عام.

واأو�س����ح اأن اخلط����ة امل�ستقبلية  للمديرية تق�����م على عدد 

من الركائز املهم����ة، تتمثل يف املراجع����ة امل�ستمرة الأف�سل 

املمار�س����ات العاملي����ة، والت�ظيف االأمثل لنظ����ام املعل�مات 

اجلغرافي����ة وت�ظيف برام����ج ونظم  ال����ذكاء اال�سطناعي 

لدعم اتخاذ القرار، وتنمية امل�����ارد الب�سرية. ويعّد مركز 

االأنظمة املرورية الذكية ونظ����ام اإدارة م�ست�يات ال�سالمة 

املروري����ة عل����ى الط����رق االأولني م����ن ن�عهما عل����ى م�ست�ى 

العامل، م�ؤكدًا عل����ى االلتزام  يف جميع الرامج التط�يرية 

باالرتقاء بامل�ارد الب�سري����ة امل�اطنة؛ لتاأخذ زمام املبادرة 

م�ستقب����اًل واإدارة االأنظمة الرئي�سي����ة والفرعية للتعامل مع 

التحديات امل�ستقبلية.  

من جه����ة اأخرى، اأف����اد احلارثي ب����اأن من اأه����م املبادرات 

واالأن�سطة التي �ستق�م بتنفيذها مديرية املرور والدوريات 

ب�سرط����ة اأب�ظب����ي لتح�سني ال�سالمة املروري����ة خالل العام 

اجل����اري 2013،  ت�سم����ل اعتم����اد الت�عية كداع����م رئي�سي 

لتحقيق �سالمة مرورية م�ستدامة، وذلك من خالل اإطالق 

العدي����د من املبادرات املجتمعي����ة للت�عية املرورية، بجانب  

تكثي����ف ال�سب����ط املروري احل�س�����ري، وا�ستكم����ال تركيب 

اأجه����زة ال�سبط االآيل » ال����رادارات، واأنظمة قطع االإ�سارة 

ال�س�ئي����ة احلمراء« مع املراجعة امل�ستمرة وتقييم �سرعات 

�سب����ط اأجهزة الرادارات، بجانب عق����د مقارنات معيارية 

للمحاور الرئي�سية الداعمة لتنفي����ذ ا�سرتاتيجية  املديرية 

لتح�سني ال�سالم����ة املرورية، باالإ�ساف����ة  اإىل ت�سغيل مركز 

االأنظم����ة املرورية الذكية واالأنظمة الداعمة له، على �سبيل 

املثال ت�سغيل نظام اإدارة ال�سالمة املرورية؛ وت�سغيل نظام 

اإدارة التح�يالت املرورية، مع ا�ستمرار العمل مع ال�سركاء 

لتدقيق ال�سالمة املرورية على كل الطرق.

واأو�س����ح احلارثي اأن مركز االأنظم����ة املرورية الذكية الذي 

با�س����رت املديري����ة يف تنفيذه مطلع العام احل����ايل،  والذي 

يت�ق����ع ت�سغيله خ����الل هذا الع����ام، يعد االأف�س����ل من ن�عه 

عاملي����ًا، و�س�ف ي�سه����م ب�س�رة رئي�سي����ة يف حت�سني اأنظمة 

اإدارة العمل املروري وال�سالمة املرورية؛ مبا �سي�ؤدي بدوره 

اإىل تط�ير ممار�سات العمل املروري، م�ؤكدًا  على اأن املركز 

�سيتكام����ل مع مراكز التحكم امل����روري باالإمارة واأن جمال 

العمل يختلف ب�سكل كبري عن مراكز التحكم املروري.

وح����ل روؤي���ة  املديرية لتح�س���ني ال�سالم���ة املرورية قال 

احلارث���ي : اإنن���ا ن�سع���ى خلف����ض ال�فيات مبع���دل اليقل 

عن %4 �سن�ي���ًا، بداية من �سنة االأ�سا����ض)2010( �سعيًا 

لل��س�ل باإع���داد ال�فيات الناجتة عن احل�ادث املرورية 

احلارثي : منظ�مة متكاملة 

حتقق الروؤية

 ال�سفرية  لل�فيات

 بحل�ل عام 2030 

تحقيقات
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ثمانية أسباب رئيسية للحوادث في الدولة خالل العام الماضي 2012
ك�سفت وزارة الداخلية يف اإح�سائية حتليلية الأ�سباب احل�ادث املرورية التي وقعت خالل العام املا�سي على م�ست�ى دولة االإمارات، اأن هناك ثمانية اأخطاء ج�سيمة اأثناء القيادة ارتكبها 

�سائق�ن اأدت اإىل ح�ادث خّلفت 6685 وفاة واإ�سابة متن�عة، من اإجمايل احل�ادث املرورية يف 2012 البالغة 6454 حادثًا نتج عنها 7586 اإ�سابة و 627 وفاة .

االنحراف المفاجئ بالمركبة

134 وفاة
1429 إصابة

عدم تقدير السائقين

79 وفاة
519 إصابة

اإلهمال وعدم االنتباه

79 وفاة
860 إصابة

تجاوز اإلشارة الحمراء

22 وفاة
821 إصابة

السرعة الزائدة

77 وفاة
451 إصابة

عدم االلتزام بخط السيرعدم ترك مسافة كافية

دخول الطريق 
قبل التأكد من خلوه

 976
وفاة + إصابة

 544
وفاة + إصابة

976 وفاة + إصابة
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اإىل الروؤية ال�سفرية  بحل�ل 2030، الفتًا اإىل اأن املديرية 

وبف�س���ل  اخلطط والرام���ج واجله����د املبذولة  متكنت  

م���ن حتقيق مع���دالت انخفا�ض بن�سب اأك���ر من الن�سب 

امل�ستهدفة، وذل���ك بخف�ض ال�في���ات بن�سبة 34% خالل 

ثالثة اأع�ام. 

وفاة 123 يف دبي العام املا�شي جراء احل�ادث

انخف�س����ت ن�سب����ة التقلي����ل يف م�ؤ�س����ر ال�فيات م����ن جراء 

احل�����ادث املروري����ة يف اإم����ارة دب����ي الع����ام 2012م مقارنة 

بالع����ام 2011م اإىل )22.5%-( يف الع����ام املا�س����ي مقارنة 

بالع����ام 2011م، وانخفا�ض عدد ال�فيات بن�سبة )%8.2-( 

يف الع����ام 2012م مقارن����ة بالع����ام 2011م، حي����ث بلغ عدد 

احل�����ادث املرورية يف الع����ام املا�س����ي )2790( حادثًا نتج 

عنه����ا )123( حالة وف����اة، و)166( اإ�سابة بليغة، و)645( 

اإ�سابة مت��سط����ة، و)1454( اإ�سابة ب�سيط����ة، بينما �سجل 

العام 2011م )2636( حادثًا مروريًا نتج عنها )134( حالة 

وف����اة، و)176( اإ�ساب����ة بليغ����ة، و)616( اإ�سابة مت��سطة، 

و)1133( اإ�سابة ب�سيطة. 

واأو�س���ح الل�اء املهند����ض امل�ست�سار حممد �سيف الزفني 

مدي���ر االإدارة العامة للمرور يف �سرطة دبي اأن املنهجية 

التي تتبعها االإدارة العامة للمرور وفرق العمل امليدانية 

كان���ت وراء االنخفا����ض امللح����ظ يف ع���دد ال�في���ات 

وح�ادث ال�سري يف �س�ارع االإمارة، باالإ�سافة اإىل اخلطة 

االإ�سرتاتيجية حتى العام 2020م والهدف �سفر وفيات، 

والتي حقق���ت نتائج جي���دة على هذا ال�سعي���د واأثبتت 

تحقيقات

فعاليتها ب�سكل ملح�ظ.

واأ�س����ار اإىل اأن �سهري مار�����ض ودي�سمر �سجال اأعلى ن�سبة 

لل�فيات خالل الع����ام 2012، بينما �سهد عام 2011م اأعلى 

ن�سبة لل�فيات يف ي�ني� واأغ�سط�ض واأكت�بر ودي�سمر، الفتًا 

اإىل اأن اأ�سب����اب ح�ادث ال�فيات خ����الل العامني املا�سيني 

الرئي�سي����ة، كانت ع����دم التقدي����ر مل�ستخدم����ي الطريق يف 

املرتب����ة االأوىل، يلي����ه االنح����راف املفاجئ، ث����م عدم ترك 

م�سافة كافية، يليه الدخ�ل يف ال�سارع قبل التاأكد من خل�ه، 

وجت����اوز االإ�سارة ال�س�ئي����ة احلمراء، وال�سرع����ة الزائدة، 

واالإهم����ال وع����دم االنتب����اه، وال�ق�����ف يف و�س����ط الطريق، 

واالإرهاق والن�م. 

وق����ال الل�����اء الزف����ني، اإن هن����اك تركي����زًا خ����الل الف����رتة 

املقبل����ة على و�سع حل�����ل لالأ�سب����اب التي ت�����ؤدي اإىل وق�ع 

وفي����ات، نتيجة احل�����ادث ومنها اإل����زام ال�سائقني بخف�ض 

مع����دالت ال�سرعة عند االقرتاب من االإ�س����ارات ال�س�ئية، 

تفادي����ًا لك�سر االإ�س����ارات احلمراء التي ت�����ؤدي اإىل ح�ادث 

بليغ����ة والعديد من التدابري االأخ����رى باالإ�سافة اإىل اإطالق 

احلمالت الت�ع�ية.

ولفت الل�اء الزفني اإىل اأن احل�ادث املرورية التي �سهدتها 

اإمارة دبي العام املا�س����ي ارتكب الذك�ر منها 1330 حادثا 

ت�سبب����ت ب�ف����اة 116 �سخ�سًا واأ�سابت األف����ني و161 اآخرين 

منه����ا 164 اإ�سابة بليغ����ة و596 مت��سطة واألف و285 اإ�سابة 

ب�سيط����ة، فيما ارتكبت االإناث 138 حادثا ح�سدت 5 اأرواح 

واأ�ساب����ت 220 �سخ�سا منهم 5 بليغ����ة و47 مت��سطة و163 

ب�سيطة.

الزفني: 

منهجية العمل وراء انخفا�ض 

ال�فيات وح�ادث ال�سري يف 

�س�ارع اإمارة دبي
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وفاة 107 واإ�شابة 860 نتيجة ح�ادث مرورية

ت�ف�����ي 107 اأ�سخا�ض واأ�سي����ب 860 �سخ�سًا اآخرين يف 

احل�����ادث املروري����ة التي وقع����ت خالل الع����ام املا�سي 

2012 يف اإمارة ال�سارقة والبالغة 696 حادثًا.

وبلغ ع����دد وفي����ات امل�اطن����ني 27 حالة وف����اة مت�سدرين 

القائمة من بني جن�سيات املت�فني، كما بلغ عدد امل�اطنني 

الذين اأ�سيب�ا يف هذه احل�ادث 234 �سخ�سًا من اإجمايل 

860 م�سابًا يف احل�ادث املرورية امل�سجلًة.

17 وفاة نتيجة ح�ادث 2012

 بلغ����ت احل�ادث املروري����ة التي وقع����ت يف 2012 ) 203( 

حادثًا نتج عنها وفاة 17 �سخ�سًا واإ�سابة 285 اآخرين ، يف 

حني بلغ عدد املخالفات 307،497 خمالفة

انخفا�ــض عــدد حــ�ادث املــرور بن�شــبة %20 

العام املا�شي

ويف  راأ�����ض اخليمة انخف�ست ح�ادث املرور العام املا�سي 

2012  بن�سب����ة 20%، فيما تراجعت ال�فيات بن�سبة %1.8 

واالإ�ساب����ات 20%، حي����ث بلغ جمم�ع احل�����ادث يف راأ�ض 

اخليم����ة 253 حادثًا خالل الع����ام 2012، وت�سببت يف وفاة 

55 �سخ�س����ًا و344 اإ�ساب����ة، فيم����ا �سهد ع����ام 2011، 316 

حادثًا ت�سببت يف وفاة 56 �سخ�سًا. 

19 حالة وفاة بح�ادث العام 2012

ويف اأم القي�ي����ن بلغ����ت احل�ادث املروري����ة التي وقعت 

العام املا�س����ي 119 حادثا نتج عنها 19 حالة وفاة و11 

اإ�ساب����ة بليغة و64 ا�سابة مت��سطة و25 اإ�سابة ب�سيطة، 

واأن اأه����م اأ�سباب احل�����ادث املروري����ة الرج�ع للخلف 

واالإهمال وعدم االنتباه والتي بلغت 814.

ت�شبب 334 حادثًا يف وفاة 35 واإ�شابة 478

بلغ عدد ال�فيات الناجمة عن احل�ادث املرورية خالل 

العام املا�سي 2012 يف اإمارة الفجرية 35 �سخ�سًا فيما 

اأ�سيب 478 �سخ�س����ًا اآخرين نتيجة 334 حادثًا ، حيث 

كان من اأبرزها ح�ادث ال�سدم والت�سادم ب�اقع 229 

حادثًا تلتها ح�ادث الده�ض ب�اقع 64 حادثًا ثم ح�ادث 

التده�����ر ب�اق����ع 38 حادث����ًا ، يف حني كان����ت احل�ادث 

الثالثة املتبقية تع�د الآ�سباب اأخرى.

واأ�سار الزفني اإىل اأن االإح�ساءات املرورية اأكدت اأن قائدي 

املركب����ات الهاربني املجه�لني ارتكب�����ا 17 حادثًا نتج عنها 

وفاة �سخ�ض واح����د واإ�سابة 2 باإ�سابات بليغة و9 مت��سطة 

و10 ب�سيط����ة، واأن ال�سائق����ني الهن�د كان�ا االأك����ر ارتكابًا 

للح�ادث املرورية التي جنم����ت عنها وفيات مرورية ب�اقع 

31 وفاة مرورية من 340 حادثًا مروريًا ت�سبب�ا يف وق�عها، 

فيما بلغ عدد امل�ساب����ني 566 م�سابا منهم 42 بليغة و158 

مت��سط����ة و340 ب�سيطة، وتلى ال�سائق�����ن الهن�د يف قائمة 

ال�سائق املتهم يف ح�ادث االإ�ساب����ات وال�فيات، ال�سائق�ن 

االإماراتي�����ن الذي����ن ت�سبب�ا خ����الل الفرتة ذاته����ا يف وفاة 

29 �سخ�س����ًا جراء 292 حادثًا ارتكب�ه����ا، يليهم ال�سائق�ن 

الباك�ستاني�ن الذين ارتكب�ا 340 حادثًا، ح�سدوا جراءها 

حياة 26 �سخ�سا، ثم ال�سائق�ن البنغالي�ن ب�اقع 6 وفيات، 

وامل�سري�ن ب�اقع 4 وفيات.

ون�ه باأن ال�سائقني االإماراتيني حافظ�ا على املرتبة الثانية 

للع����ام الثاين على الت�����ايل، اإذ ارتكب�ا خ����الل العام 2011 

)258( حادث����ًا، ذهب �سحيتها 32 �سخ�س����ًا، جاء بعدهم 

ال�سائق�ن الهن�د الذين ارتكب�ا 328 حادثًا، ذهب �سحيتها 

22 �سخ�س����ًا، فيما ت�سدر ال�سائق�ن الباك�ستاني�ن القائمة 

ب�اقع 312 حادثًا، اأ�سفرت عن وفاة 34 �سخ�سا.

واأ�س����ار مدي����ر االدارة العام����ة للمرور يف �سرط����ة دبي اإىل 

اأن ع����دم تقدير م�ستعملي الطريق ت�س����در قائمة االأ�سباب 

امل�ؤدي����ة اإىل حدوث وفي����ات واإ�سابات خالل العام املا�سي، 

اإذ ت�سبب����ت يف 301 ح����ادث، اأ�سفرت ع����ن وفاة 40 �سخ�سا 

واإ�سابة 314 �سخ�سا منهم 42 اأ�سيب�ا باإ�سابات بليغة و97 

مت��سط����ة و135 ب�سيطة، فيما ت�سدرت خمالفة عدم ترك 

م�ساف����ة كافية قائم����ة االأ�سباب امل�ؤدي����ة اإىل وق�ع ح�ادث، 

اإذ ت�سبب����ت يف 479 حادث����ا اأ�سف����رت عن وف����اة 13 �سخ�سا 

واإ�ساب����ة 410 من بينهم 28 حالة بليغة و91 مت��سطة و278 

ب�سيط����ة، وطال معظم االإ�سابات �سائق����ي ال�سيارات ب�اقع 

74 اإ�سابة.

وح�����ل اأعمار ال�سائقني االأكر ت�سبب����ًا يف وق�ع وفيات، قال 

الل�����اء الزفني: اإن ال�سائقني الذين تبل����غ اأعمارهم 50 فما 

ف�����ق ت�سدروا قائمة املت�سببني ب�اق����ع 12 حالة وفاة، الفتًا 

اإىل اأن ال�سائق����ني يف �س����ن 30 عاما ت�سبب�����ا يف وفاة ت�سعة 

اأ�سخا�ض، فيما ت�سب����ب ال�سائق�ن يف �سن 20 عاما يف وفاة 

ثمانية اأ�سخا�����ض، بينما ت�سبب ال�سائق�����ن يف �سن 21 و30 

و31 عاما يف وفاة 7 اأ�سخا�ض.

وتابع: اأن معظم ال�فيات وقعت الأ�سخا�ض ترتاوح اأعمارهم 

ب����ني 27 و35 عاما ب�اقع 84 حالة وفاة و110 اإ�سابات بليغة 

و419 اإ�ساب����ة مت��سطة و8718 ب�سيط����ة، من�هًا باأن هناك 

فريق����ًا متخ�س�س����ًا داخ����ل االإدارة العامة للم����رور مهمته 

حتليل احل�ادث ودرا�سة م�اقعها واأوقاتها، واإعداد تقارير 

مف�سل����ة ح�����ل اأ�سبابها الإع����داد خطط منا�سب����ة حتد من 

وق�عها م�ستقباًل.

واأ�س���ار الزفني اإىل اأن االنحراف املفاجئ ت�سبب يف وق�ع 

473 حادث���ًا ح�سدت حي���اة 21 �سخ�س���ًا واأ�سابت 495 ، 

منهم 38 بحالة بليغة و152 مت��سطة و284 ب�سيطة، فيما 

ح���ل ع���دم االلتزام بخط ال�س���ري يف املرتب���ة الرابعة من 

اأ�سب���اب احل�ادث الت���ي ت�سببت يف وق����ع وفيات مرورية 

خ���الل الع���ام املا�سي اإذ ح�س���دت 299 حادث���ًا من هذا 

الن����ع حي���اة 6 اأ�سخا�ض، ج���اء بعدها ح����ادث االإهمال 

وعدم االنتب���اه التي ت�سببت ب�ق����ع 146 حادثا نتج عنها 

وفاة 4 اأ�سخا�ض.

 في الشارقة

 في عجمان

في رأس الخيمة

في أم القيوين 

في الفجيرة 



     

مقال

السالمة المرورية... 
حقٌّ للجميع، ومسؤولية مشتركة

 نــدرك جميعًا كم�ؤ�ش�شــات واأفــراد اأن 

ال�شــعي لرفع معدلت ال�شالمة املرورية يف 

ال�شــ�ارع والطرقات اأ�شــبح ت�ّجهــًا لكافة 

دول العــامل التــي حتر�ــض علــى حتقيقه، 

خ�ش��شًا يف ظل ت�قعات “منظمة ال�شحة 

وفيــات احلــ�ادث  العامليــة” بــاأن ت�شــبح 

املروريــة ثالــث م�شــبب رئي�شــي لل�فــاة يف 

العامل خالل اأقل من عقد من الزمن.

رئي�شــية  اأول�يــة  اجلانــب،  هــذا  وميثــل 

ملجتمــع الإمــارات باأكمله، حيث تت�شــافر 

وجهــ�د  الر�شــيدة  احلك�مــة  ت�جهــات 

القطــاع  وم�ؤ�ش�شــات  احلك�ميــة  اجلهــات 

اخلا�ــض والأفراد نح� حتقيق هذا الهدف 

الإ�شــرتاتيجي املهم، والتمكن من احلد من 

ن�شــب وفيات واإ�شــابات احل�ادث املرورية 

ب�شــ�رة تــكاد تكــ�ن قريبة مــن املعدلت 

العاملية يف هذا ال�شدد.

وهذا مــا يدفعنــا جميعًا لبــذل املزيد من 

حتقيــق  اإىل  لل��شــ�ل  والتعــاون  اجلهــد 

الن�شــبة ال�شــفرية لل�فيــات الناجتة عن 

حــ�ادث الطــرق خــالل الأعــ�ام املقبلة، 

واإيجاد بيئة مرورية خالية من الإ�شابات 

واحل�ادث.

تقــ�م  1981م،  عــام  تاأ�شي�شــها  ومنــذ 

م�ا�شــالت الإمــارات باعتبارهــا م�ؤ�ش�شــة 

حك�ميــة احتاديــة متخ�ش�شــة يف تقدمي 

وال�شــيانة  والتاأجــري  النقــل  خدمــات 

الفنية، على دعم وتطبيق اإ�شــرتاتيجيات 

املروريــة،  ال�شــالمة  حتقيــق  يف  الدولــة 

ويتجلى هذا الهتمام يف عقد ال�شــراكات 

واإطــالق املبــادرات املجتمعية والأن�شــطة 

حتقيــق  يف  امل�شــاهمة  بهــدف  الت�ع�يــة 

ال�شــالمة املروريــة يف حماورهــا الثالثــة 

املتمثلة يف »العن�شــر الب�شــري« و»املركبة« 

التفاهــم  مذكــرات  وعقــد  و»الطريــق«، 

والتعاون وال�شــراكة مع اجلهات املجتمعية 

ذات العالقــة واإطالق املبادرات املجتمعية 

والت�عيــة امل�شــرتكة، وعلــى راأ�شــها وزارة 

الداخلية والإدارات ال�شــرطية يف اإمارات 

الدولة، ووزارة الرتبية والتعليم، وجمل�ض 

التعليميــة  واملناطــق  للتعليــم،  اأب�ظبــي 

والإدارات املدر�شــية، اإ�شــافة اإىل الهيئات 

النقــل  قطــاع  يف  العاملــة  وامل�ؤ�ش�شــات 

وامل�ا�شــالت كالهيئة ال�طنية للم�ا�شالت 

وهيئة الطرق وامل�ا�شــالت بدبــي ودائرة 

النقل باأب�ظبي وامل�ؤ�ش�شــات امل�شــرفة على 

قطاع امل�ا�شــالت يف باقي اإمــارات الدولة، 

اإىل جانــب الهيئــة ال�طنيــة للم�ا�شــفات 

واملقايي�ــض، وجمعيــة الإمــارات لل�شــالمة 

املرورية، و�شركة �شاعد لالأنظمة املرورية 

وغريها من امل�ؤ�ش�شات.

ي�شــاف اإىل ذلــك، جه�د امل�ؤ�ش�شــة يف ن�شــر 

الت�عيــة وزيادة الثقافــة املرورية جلميع 

فئات م�شتخدمي الطريق ول �شيما العاملني 

لديها من ال�شــائقني وامل�شرفني، عالوة على 

الطلبة املنق�لني عرب حافالتنا املدر�شــية 

واأولياء اأم�رهم.
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حيث تق�م امل�ؤ�ش�شــة بتنظيم املحا�شــرات 

والربامــج الت�ع�يــة املتن�عــة لك�ادرهــا 

ال�ظيفية وللطلبة بهدف حتقيق ال�شالمة 

وتزويدهــم  الطلبــة،  لأبنائنــا  املروريــة 

بالهدايا الت�ع�ية والإ�شدارات الإر�شادية 

يف هذا ال�شاأن.

القاعــدة  تطبيــق  امل�ؤ�ش�شــة  تتبنــى  كمــا 

الذهبيــة التي ت�شــرح اإجراءات ال�شــالمة 

ال�اجــب تطبيقهــا مــن قبــل الطلبة حني 

احلافلــة  واإىل  مــن  و�شــع�دهم  نزولهــم 

اإىل  الي�ميــة  رحلتهــم  خــالل  املدر�شــية 

مقــار درا�شــتهم، وقــد نفــذت امل�ؤ�ش�شــة يف 

هــذا ال�شــاأن ر�شــم 450 خمططــًا للقاعدة 

الذهبية يف �شاحات املدار�ض احلك�مية يف 

الدولة، ومن امل�شــتهدف ا�شتكماله يف باقي 

املدار�ض خالل الفرتة القادمة.

ويف هذا الإطار، تنظم م�ا�شالت الإمارات 

جائــزة ال�شــالمة والرتبيــة املرورية منذ  

15 عامــًا واإىل الآن وخ�ش�شــت لهــا ج�ائز 
ماليــة قيمة، بهدف تعزيــز هذه اجل�انب 

املرورية املهمة لدى نف��ض الن�ضء واآبائهم 

والإدارات املدر�شية احلك�مية واخلا�شة.

وحتر�ــض امل�ؤ�ش�شــة علــى تطبيــق اأحــدث 

التقنيــة  والربامــج  الإلكرتونيــة  النظــم 

لرفــع معــدلت ال�شــالمة والأمــان خــالل 

تقدمي خدمات النقــل باأن�اعها املختلفة، 

الإلكــرتوين  امل�شــروع  ذلــك  �شــمن  ومــن 

“م�ا�شالتي” الذي يت�شمن حزمة واعدة 
مــن املبــادرات الإلكرتونيــة املختلفة، ومن 

ذلك م�شاريع مرتبطة بالنقل وامل�ا�شالت.

وم�ؤخــرًا بداأنا يف تطبيــق املرحلة الأوىل 

من م�شروع احلافلة املدر�شية الذكية، ومن 

مبادراتــه، اإطــالق م�شــروع نظــام التعقب 

الإلكرتوين لـ 3200 حافلة مدر�شــية عرب 

الأقمــار ال�شــناعية، كمــا يجــري العمــل 

حاليًا على تطبيق م�شروع بطاقة ال�شالمة، 

وم�شروعات اأخرى مرتبطة ب�شالمة النقل 

املدر�شــي ب�شــكل عــام، اإىل جانب م�شــاريع 

اإلكرتونيــة اأخرى تتعلــق بالنقل التجاري 

واحلك�مي واخلدمات ذات العالقة.

بدعــم  الدائــم  التزامنــا  ن�ؤكــد  ونحــن 

التــي  املروريــة  وال�شيا�شــات  الت�شــريعات 

ت�شبط �شل�كيات ال�شائقني وتق�م بت�عية 

الركاب وامل�شــاة، وكذلك اللتزام بتطبيق 

النقــل  خدمــات  يف  الت�شــريعات  هــذه 

والتاأجــري التــي نقدمهــا، ون�شــر الثقافــة 

املروريــة الإيجابيــة بــني اأفــراد املجتمع، 

وزيادة معدلت التزام ال�شائقني وامل�شرفني 

بالق�اعــد املروريــة وتدريبهــم وتاأهيلهم 

يف هــذا ال�شــاأن، وتطبيق برامــج التحفيز 

والت�شــجيع لل�شــائقني املثاليــني وامللتزمني 

بق�اعــد القيــادة واملــرور وتكرميهــم، مما 

علــى  حلفاظهــم  اإيجابيــًا  عن�شــرًا  �شــكل 

�شــجالت خالية من احلــ�ادث ملدد ط�يلة، 

اجلزائيــة  الل�ائــح  تطبيــق  وباملقابــل 

علــى مرتكبــي املخالفــات املروريــة، اأو يف 

حالت الإهمال وعدم الن�شــباط، بهدف 

ردعهــم عن القيــام بال�شــل�كيات اخلاطئة 

واملخالفات.

وهنــا اأ�شــيد بــالأدوار املهمــة التــي تقــ�م 

بهــا جمعيــة الإمــارات لل�شــالمة املرورية 

لرفع م�شــت�ى الثقافــة املرورية لدى كافة 

م�شــتخدمي الطريق يف جمتمــع الإمارات، 

واأهنــئ القائمــني عليهــا مبنا�شــبة �شــدور 

العدد الأول من جملة “ال�شالمة املرورية” 

املتخ�ش�شــة يف هذا املجال، والتي بال �شــك 

واأداة  جديــدة  اإعالميــة  قنــاة  �شت�شــكل 

واأفــراده،  املجتمــع  مــع  ت�ا�شــلية فاعلــة 

لرت�شــيخ هــذه املفاهيــم واملبــادئ املرورية 

الهامــة، ولتعريفهــم باإجنــازات واأن�شــطة 

اجلمعية.

واأخــريًا، ل بد من التاأكيد مرة اأخرى على 

اأن ال�شــالمة املرورية م�ش�ؤولية اجتماعية 

اأوًل واأخــريًا، ولــن تتحقــق اإل مــن خــالل 

تعــاون وت�شــافر جهــ�د خمتلــف اأطــراف 

املعادلــة املروريــة، وهــذا مــا نــراه ماثــاًل 

للعيــان يف اإماراتنــا احلبيــة، وطــن اخلــري 

والأمان وال�شالم.

حممد عبد اهلل اجلرمن

مدير عام م�ا�شالت الإمارات
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الحوادث المرورية
ماهيتها ... أنواعها ... أسبابها 

اأ�شــبحت احل�ادث املرورية متثل وب�شكل كبري  هاج�شــًا وقلقًا لكافة اأفراد املجتمع، واأ�شبحت 

واحــدة مــن اأهــم امل�شــكالت التــي ت�شــتنزف املــ�ارد املاديــة والطاقات الب�شــرية وت�شــتهدف 

املجتمعات يف اأهم مق�مات احلياة وه� العن�شــر الب�شــري، اإ�شــافة اإىل ما ت�شــببه من م�شــاكل 

اجتماعية ونف�شــية وتكبده من خ�شــائر مادية �شــخمة، مما اأ�شــبح لزامَا العمل على اإيجاد 

احللــ�ل والقرتاحات وو�شــعها م��شــع التنفيذ للحد من هــذه احل�ادث اأو علــى اأقل تقدير 

معاجلة اأ�شــبابها والتخفيف من اآثارها ال�شــلبية . وكما ه� معل�م لدى اجلميع، فاإن العنا�شــر 

التي تت�شارك يف امل�شئ�لية يف وق�ع احل�ادث املرورية هي ال�شائق )العن�شر الب�شري( والطريق 

واملركبة.

ال�سائق 

ه� امل�س�ؤول االأول

 عن وق�ع احلادث 
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ما ه� احلادث املروري ؟؟؟

يع���رف كثري من اخل���راء واملخت�سني احل���ادث املروري 

على اأنه ح���دث اعرتا�سي يحدث ب���دون تخطيط م�سبق 

من جان���ب �سيارة )مركبة( واح���دة اأو اأكر مع �سيارات 

)مركب���ات( اأخرى اأو م�ساة اأو حي�ان���ات اأو اأج�سام على 

طريق عام اأو خا�ض. 

وعادة ما تنتج عن احل���ادث املروري تلفيات تتفاوت من 

طفيفة باملمتلكات واملركبات اإىل ج�سيمة ت�ؤدي اإىل ال�فاة 

اأو االإعاقة امل�ستدمية.

ما اأن�اع احل�ادث املرورية ؟؟؟

ميكننا اأن جُنمل احل�ادث املرورية على ال�سكل التايل : 

�سيارات متقابلة )وجه ل�جه(. • ت�سادم بني 
�سيارات عند  زاوية )ت�سادم بني  �سكل  • ت�سادم على 

التقاطعات(.

نف����ض  يف  ت�س���ري  )�سي���ارات  اخلل���ف  م���ن  • ت�س���ادم 
االجتاه(.

• ت�سادم جانبي.
الدوران )االلتفاف(. اأثناء  • ت�سادم 

• �سدم �سيارة مت�قفة.
ثابت. • �سدم ج�سم 

• حادث ل�سيارة واحدة )عادة انقالب اأو فقد ال�سيطرة 
على ال�سيارة(.

• ده�ض م�ساة.
• �سدم دراجة.
• �سدم حي�ان. 

ما هي اأ�شباب احل�ادث املرورية؟؟؟

معظم احل�ادث املرورية تقع نتيجة للتايل :

املرور. باأنظمة  التقيد  • عدم 
القيادة. ال�سائق عن  • ان�سغال 

ال�سائق. واإرهاق  • تعب 
القيادة. • الته�ر يف 

اأو فح�سها. ال�سيارة )املركبة(  • عدم �سيانة 
• اأح����ال الطري���ق )اأعم���ال على الطري���ق، منحنيات 

خطرية، عدم وج�د ع�امل ال�سالمة(.

الطق�ض )مطر، �سباب، غبار(. • اأح�ال 
وك����ن ال�سائ���ق ه� العن�س���ر العاقل واملتحك���م يف كيفية 

التعام���ل مع املركبة والطريق، ف���اإن امل�سئ�لية االأكر تقع 

على عاتقه يف تفادى اأو ال�ق�ع يف حادث مروري. 

ل���ذا وجب على املهتمني واملخت�سني يف ال�سالمة املرورية 

بح���ث ودرا�سة كيف ميك���ن م�ساعدة ال�سائ���ق يف تفادي 

ال�ق�ع يف احل�ادث املرورية وكذلك حمايته ومن معه من 

ركاب من �سدة خط�رة احل�ادث.

وعل���ى ال�سائ���ق اأواًل وقب���ل كل �س���يء اأن يت����كل على اهلل 

�سبحان���ه وتع���ايل، ثم بعد ذل���ك التقيد باأنظم���ة املرور، 

واملحافظة وال�سيانة امل�ستمرة للمركبة وخا�سة االإطارات 

والفرامل، وجميع اأجهزة واأنظمة ال�سالمة لن حتمي من 

احل�ادث املروري���ة وما ينتج عنها من وفي���ات واإ�سابات 

وتلفي���ات اإال اإذا مت التقي���د باأنظمة امل���رور اأثناء القيادة 

واملحافظة على �سيانة املركبة وكيفية التعامل معها ومع 

التقنيات املت�فرة فيها.

كما يجب اأن نتذكر دومًا باأن احل�ادث املرورية تقع ب�سبب 

اأخطاء يف القيادة، واخلطاأ قد ي�سبب ح�ادث تختلف يف 

�سدتها، فمنها احل�ادث اخلفيفة التي تنتج عنها تلفيات 

مادية، ومنها احل�ادث ال�سديدة التي ت�ؤدي اإىل ال�فاة اأو 

االإ�سابات واالإعاقات امل�ستدمية.

ولذلك ولتاليف اال�سطدام باملركبة التي ت�سري يف االأمام، 

يجب ترك م�ساف���ة كافية تف�سل بينك وبني املركبة التي 

اأمام���ك، واأن تت�ق���ع مقدمًا م���ا �س�ف يح���دث من قائد 

املركب���ة التي اأمامك واأنظر ما قد يفعله، اأو للع�امل التي 

قد تدفعه للقيام بت�سرف مفاجئ.

كيف يجب التعامل مع املركبة اخللفية القريبة؟

اإن عل���ى قائ���د املركبة م�سئ�لية جت���اه املركبة التي خلفه 

والت���ي تتبعه بطريق���ة قريبة ج���دًا، وعلى قائ���د املركبة 

االأمامي���ة تنبيه قائد املركبة اخللفي���ة اإىل ذلك، وهناك 

اأ�ساليب من املمكن اتباعها الإ�سعار قائد املركبة اخللفية 

باأنه يق�د مركبته ب�س�رة خاطئة ومنها:

اأو  اإ�سارات االلتفاف  اأو  • ا�ستعم���ال االإ�سارات اخللفية 
اإ�سارات الفرامل.

• الت�قف تدريجيًا يف حالة عدم ا�ستجابة قائد املركبة 

اخللفية لتنبيهاتك املتكررة.

• ال جتعل الغ�سب يتملكك وتذكر اأن اإبطاءك ل�سرعتك 
�س�ف يبعد عنك اخلطر بقيام املركبة اخللفية بالتجاوز، 

اأو يزي���د امل�ساف���ة الت���ي بينك وب���ني املركبة الت���ي اأمامك 

وبالت���ايل �س�ف تقل فر����ض ا�سطرارك للت�ق���ف ب�س�رة 

مفاجئ���ة وجعل املركب���ة اخللفية ت�سطدم ب���ك، اأو �س�ف 

ي�سطر �سائق املركبة اخللفية اإىل تخفيف �سرعته.

اأي  مــن  القــرتاب  عنــد  تفعــل  اأن  عليــك  مــاذا 

تقاطع؟

يجب عليك اأن تعرف م�سارك واجتاهك ،وخطط م�سبقًا 

لذل���ك لتك����ن يف امل�س���ار ال�سحي���ح مبك���رًا ، ث���م خفف 

ال�سرعة وت�قع اأن كل �سيء ممكن حدوثه وتقدم بحذر.  

كما يجب عليك اتباع الل�حات املرورية يف الطريق جيدًا 

واالنتباه للعالمات االأر�سية، واملخارج القادمة.

اإن اإ�سارات املرور تنظم املرور ولكنها مبفردها ال ميكنها 

منع وق�ع احل�ادث، فاتبع تعليم���ات اإ�سارات املرور وكن 

مهيئًا للت�سرف عندما يخالفه���ا االآخرون. وتذكر دائمًا 

اأن���ه يف التقاطع���ات عندما تلتقي مركبت���ان يف اآٍن واحد، 

ف���اإن اأف�سلية امل���رور تك�ن لقائد املركب���ة التي تك�ن على 

اليمني ولكن ال تغامر،  فكثري من النا�ض ين�سى اأو يتنا�سى 

ذلك.

ودومَا ح���اول اأن تعّرف االآخرين مبا تن�ي عمله وعّرفهم 

عن اجتاهك يف التقاطع واتخذ امل�سار ال�سحيح مبكرًا، 

وا�ستخ���دم االإ�سارات ال�س�ئي���ة اأو اإ�سارات االلتفاف قبل 

عملية االلتفاف بح�ايل 200 مرت. 

تحقيقات
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وعندما تن�ي االلتف���اف اإىل اليمني حاول دائمًا اأن تك�ن 

اأقرب ما يك����ن اإىل الر�سيف االأمين لتمنع اأو تتفادى اأن 

تتج���اوزك اأي مركبة من اليمني. واأنظ���ر دائمًا يف املراآة 

اخللفي���ة لتتحق���ق من اأن قائ���د املركبة الت���ي يف اخللف 

م���درك لن�اياك، فقد يحاول جت���اوزك يف نف�ض اللحظة 

التي حتاول االلتفاف فيها.

وعندما تتاأكد من �سالمة االلتفاف، تقدم بثقة الأن زيادة 

احل���ذر ال���ذي ال م�جب له وال���رتدد الزائ���د ي�سهمان يف 

اإرباك قائدي املركبات االأخرى.

ماذا عليك اأن تفعل لتتجــاوز املركبة التي اأمامك 

باأمان؟

اأواًل يجب عليك اأن تقرر فيم���ا اإذا كان التجاوز �سروريًا 

اأم ال، وحافظ عل���ى م�سافة اآمنة بينك وبني املركبة التي 

اأمام���ك وخا�س���ة عندما تك����ن االأح�ال اجل�ي���ة �سيئة، 

وعلى الطرق املفردة باجتاهني، راقب املركبات القادمة 

من االجت���اه املعاك�ض وتاأكد من اأن���ه ميكنك الرج�ع اإىل 

م�سارك قبل و�س�ل املركبة القادمة اإليك.

وعلي���ك النظر يف امل���راآة اخللفي���ة والتاأكد م���ن النقطة 

العمياء خلفك قبل تغي���ري م�سارك، وا�ستخدم امل�ؤ�سرات 

ال�س�ئي���ة قب���ل االلتف���اف من م�س���ارك، ثم ق���م بزيادة 

�سرعتك عند انتقالك للم�سار االأي�سر.

 بعد ذل���ك ا�ستعمل امل�ؤ�سر ال�س�ئ���ي للتعبري عن رغبتك 

يف الرج����ع اإىل امل�سار االأمين بعد اإمتام عملية التجاوز، 

ثم ارجع للم�سار االأمين بعد اإمتام التجاوز وعندما يك�ن 

ذلك مالئم���ًا، بعدها اأوقف امل�ؤ�س���ر ال�س�ئي واأرجع اإىل 

�سرعتك العادية.

كيف اأتعامل مع املنحنيات ؟

يجب علي���ك اأن تنتب���ه لل�حات املروري���ة التحذيرية عن 

وج����د املنحني���ات، ف�س�ف تر�سدك وتنبه���ك على اجتاه 

املنحنى وِحدته،  وغالبًا ما تقرتح هذه الل�حات ال�سرعة 

املنا�سب���ة للقيادة يف املنحنى وك���ن متيقظًا دائمًا وترقب 

االإ�س���ارات التي تق����م بها املركبات الت���ي اأمامك اأو التي 

تن�ي القيام بها، و اأن�ار الفرامل.

خفف �سرعت���ك قبل دخ����ل املنحنى، وعندم���ا تك�ن يف 

املنحن���ى، ال جتعل املركب���ة تنحدر، واإمن���ا اجعل املركبة 

ت�سري ب�سرعة منتظمة وعن���د اخلروج من املنحنى ارجع 

ل�سرعتك العادي���ة، وكن متنبهًا دومًا لل�حات التحذيرية 

من املخاطر التي على الطريق.

القيادة وحالة الطق�ض

االأمط���ار والع�ا�سف وال�سباب اأخط���ار حمدقة بقائدي 

املركب���ات، وباإمكان قائد املركبة تاليف هذه املخاطر من 

خ���الل �سبط معدل �سرعة القي���ادة ح�سب حالة الطق�ض 

والتذك���ر دوم���ًا باأن ال�سرع���ة املحددة عل���ى الطريق هي 

الأف�س���ل حاالت���ه، ل���ذا يجب عل���ى قائ���د املركب���ة اإبطاء 

�سرعت���ه يف ح���االت املطر وغريه���ا، ويف ح���االت انعدام 

الروؤي���ة متامًا،اخرج ع���ن الطريق وعن كتف���ه ما اأمكن، 

واأطف���ئ اأن����ار مركبت���ك، واإذا مل ميكنك ذل���ك ووقفت 

على كتف الطريق، فا�ستعمل االأن�ار التحذيرية املتقطعة 

)الفال�ض(.

اأم���ا يف حالة الطريق الزلق، فعليك جتنب �سغط فرامل 

املركب���ة ط�ياًل ولكن اأ�سغط عل���ى الفرامل واأرفع رجلك 

عنه���ا مبع���دل �سغطتني يف الثاني���ة وذلك يعطي���ك اأداًء 

اأف�سل ملنع ان���زالق املركبة، وعند انزالق املركبة ال �سمح 

اهلل، اأدر مق�د املركبة باجتاه انزالق االإطارات اخللفية.
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ي�شــتهدف املجتمعات يف اأهــم مق�مات احلياة 

وه� العن�شــر الب�شري وخا�شــة ال�شباب، فاإن 

هذه احل�ادث اأ�شــبحت اأي�شا واحدة من اأهم 

امل�شكالت التي ت�شتنزف امل�ارد املالية وتكبد 

القت�شاد ال�طني خ�شائر مالية �شخمة.

وعلى �شــبيل املثــال، فقــد بلغت التع�ي�شــات 

ال�شــبع  ال�شــن�ات  خــالل  املركبــات  لتاأمــني 

ي�ؤدي قطــاع التاأمــني يف دولــة الإمارات 

العربيــة املتحــدة دوًرا “ حي�يــا” يف خدمة 

القت�شــاد ال�طنــي واملجتمــع املحلــي يف اآن 

معــًا، فهــ� ي�شــاهم ب�شــكل فاعل يف ا�شــتدامة 

النم� القت�شادي ويف تعزيز بنية القت�شاد 

املتن�ع وتط�يــر اأداء القطاع اخلا�ض املحلي، 

يف ال�قــت الــذي ي�شــكل فيه التاأمــني عرب ما 

ي�فره من عنا�شر ال�شتقرار وال�شالمة، خطًاُ 

ق�يًا حلماية لالقت�شاد ومك�ناته كافة .  

كما اأن للتاأمني دورًا رئي�شــيًا يف حتقيق الأمن 

الجتماعــي وحمايــة الــرثوة ال�طنيــة من 

ممتلكات عامة وخا�شــة وممتلــكات الأفراد، 

وهــ� م�شــدر جــاذب لال�شــتثمارات ال�طنية 

والأجنبيــة، باعتبــاره ركيــزة  اأ�شا�شــية من 

ركائر ال�شتثمار.

انطالقــا من ذلــك، فــاإن هيئة التاأمــني، وهي 

جهاز الدولة املكلف بالإ�شراف والرقابة على 

اأعمــال �شــركات التاأمــني يف الإمــارات البالغ 

عددها 61 �شركة، معنيٌه بال�شالمة املرورية 

واحلــد من ح�ادث املرور. ففــي ال�قت الذي 

متثــل فيه احلــ�ادث املرورية هاج�شــًا  كبريًا 

لكافــة اأفــراد املجتمع والقاتــل الأكرب الذي 

ـ 2011 (  ح�ايل ) 17.8 ( مليار  املا�شية )2005ـ 

درهــم، وهي ت�شــكل يف نهاية املطاف خ�شــائر 

يتكبدها القت�شــاد ال�طنــي و املجتمع يف اآن 

معــا، بالإ�شــافة – كمــا قلنا-  اإىل اخل�شــائر 

التي ل تقدر بثمن يف الأرواح الب�شرية  .  

 لذلــك فــاإن تقليــل احلــ�ادث ياأتي يف �شــلب 

اأهــداف هيئــة التاأمــني، وهــ� يخــدم اأي�شــا 

م�شلحة القت�شــاد ال�طني وامل�شلحة املالية 

املبا�شــرة ل�شــركات التاأمــني. فهــدف التاأمني 

يتعدى ت�فري احلماية للم�ؤمن له، اإىل ت�فري 

احلمايــة لأفــراد املجتمــع عــن طريــق دفــع 

التع�ي�ــض يف حــال حــدوث اخلطــر . كما اأن 

التاأمــني يعد و�شــيلة متطــ�رة وفعالــة للحد 

مــن احلــ�ادث املرورية عرب ا�شــتخدام اآليات 

حتديد ق�شط التاأمني الإلزامي للمركبات .

ونظًرا لهذا الرتباط بني التاأمني وال�شالمة 

املرورية، فاإن هيئة التاأمني تعمل منذ اإن�شائها 

عــام 2007  على اإ�شــدار الأنظمة والتعليمات 

التي ت�ؤدي دورًا مبا�شرًا وغري مبا�شر يف احلد 

من احل�ادث املرورية، وهي ت�ا�شــل  جه�دها  

ودورهــا من اأجــل تقليل عدد ح�ادث ال�شــري 

واملــرور وجتنــب الآثــار ال�شــلبية لهــا �شــ�اء 

كانت الب�شرية اأو املادية، وذلك عرب  تط�ير 

الأنظمة التاأمينية وتعزيز اجلانب الت�ع�ي 

والتثقيفــي وغريها من املبادرات والأن�شــطة  

التي تــ�ؤدي اإىل احلد من احل�ادث املرورية. 

ولعل ال�شــيء املميز هنــا، اأن جه�د الدولة يف 

تعزيز دور التاأمني يف جمال ال�شالمة املرورية 

لي�شــت حديثــة الن�شــاأة بل تعــ�د  اإىل عق�د 

�شــابقة . اإذ حظــي تاأمــني املركبــات باهتمام 

القطــاع  هــذا  لرتبــاط  الإماراتــي  امل�شــرع 

الإن�شــان  يعي�شــه  الــذي  الي�مــي  بالن�شــاط 

اأي  ترخي�ــض  فاأ�شــبح  خماطــره،   وتزايــد 

مركبة يف الدولة م�شــروط بــاأن تك�ن م�ؤمنًا 

عليها تاأمينًا اإلزاميًا على الأقل، حيث تناول 

قانــ�ن ال�شــري واملــرور الحتــادي رقــم )21( 

ل�شــنة 1995 ، اإلزامية التاأمني على املركبات. 

كمــا قامــت وزارة القت�شــاد باإ�شــدار القرار 

ال�زاري رقم )54( ل�شــنة 1987 ب�شاأن ت�حيد 

وثائــق التاأمــني على املركبات �شــ�اء املتعلقة 

بتغطية امل�شــ�ؤولية املدنية اأو الفقد والتلف 

وامل�شــ�ؤولية املدنيــة، وذلــك يف اإطــار تنظيم 

و�شبط �ش�ق التاأمني بالدولة واحلفاظ على 

حق�ق جميع الأطراف امل�شــرتكة يف خماطر 

ح�ادث املركبات . 

كمــا اأن هيئــة التاأمــني، وبهــدف تعزيــز دور 

التاأمــني يف ال�شــالمة املرورية، فاإنهــا تدر�ض 

حاليا م�شــروع قان�ن جديــد ل�ثائق التاأمني 

الإلزامــي علــى املركبــات يحل حمــل القرار 

الــ�زاري الــذي ينظــم عملية اإ�شــدار وثائق 

م�حدة للتاأمني على املركبات .

مــن جانــب اآخر، وبنــاًء علــى هــذه العالقة 

املبا�شــرة بــني التاأمــني وال�شــالمة املروريــة، 

تعمل الهيئة وحتر�ض با�شــتمرار على اإطالق 

املبــادرات الت�ع�يــة الفاعلــة والهادفة اإىل 

الرتقاء مب�شت�يات ال�عي التاأميني وتعزيز 

الثقافة بال�شالمه املرورية بني فئات املجتمع 

والت�عيــة باأهميــة اللتزام بق�اعــد املرور 

واإجــراءات ال�شــالمة على الطــرق والتقليل 

تعــد  الت�عيــة  لأن  ال�شــري،  حــ�ادث  مــن 

عاماًل وقائيًا خلف�ض م�شــت�ى اخلط البياين 

للحــ�ادث املروريــة، وهــي تــ�ؤدي دورًا مهمــًا 

يف تط�يــر وعي املجتمع وتعزيــز التنمية يف 

خمتلف املجالت. 

هيئــة  ت�شــارك  احلر�ــض،  لهــذا  وجت�شــيدًا 

التاأمني يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات التي 

ت�ؤكــد علــى ال�شــالمة املرورية على م�شــت�ى 

الدولة، ومنها فعاليات اأ�شب�ع املرور اخلليجي 

الداخليــة  وزارة  تنظمهــا  والتــي  امل�حــد، 

�شــن�يًا، وفعاليات جمعية الإمارات لل�شــالمة 

املروريــة ومنهــا النــدوة الدوليــة ال�شــن�ية 

ح�ل ح�ادث املرور . 

اإن هذه امل�شــاركات واملبــادرات من قبل هيئة 

التاأمني تاأتي انطالقا مــن قناعتنا باأن احلد 

من ح�ادث املرور وتعزيز ال�شــالمة املرورية 

يف دولة الإمارات يعدان م�ش�ؤولية جماعية، 

كــ�ن الهــدف يف النهاية م�شــرتكًا وامل�شــلحة 

واحدة، مــع التاأكيد على اأهميــة دور الفرد، 

مقــ�د  خلــف  يجل�ــض  الــذي  ذلــك  خا�شــة 

املركبة.

اأخــريًا، نت�جــه بال�شــكر والتقديــر جلمعية 

لدورهــا  املروريــة  لل�شــالمة  الإمــارات 

ومبادراتهــا الفاعلــة يف ال�شــالمة املروريــة، 

كما نبارك لها �شــدور العــدد الأول من جملة 

»ال�شــالمة املروريــة« ، والتــي ناأمــل اأن تك�ن 

اإ�شــافة ن�عية ومميزة على م�شــت�ى الدولة 

يف  تط�يــر ال�عي وت��شــيع قاعدة التثقيف 

بال�شالمة املرورية.

العدد الأول - يوليو 262013
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ي�ؤدي قطــاع التاأمــني يف دولــة الإمارات 

العربيــة املتحــدة دوًرا “ حي�يــا” يف خدمة 

القت�شــاد ال�طنــي واملجتمــع املحلــي يف اآن 

معــًا، فهــ� ي�شــاهم ب�شــكل فاعل يف ا�شــتدامة 

النم� القت�شادي ويف تعزيز بنية القت�شاد 

املتن�ع وتط�يــر اأداء القطاع اخلا�ض املحلي، 

يف ال�قــت الــذي ي�شــكل فيه التاأمــني عرب ما 

ي�فره من عنا�شر ال�شتقرار وال�شالمة، خطًاُ 

ق�يًا حلماية لالقت�شاد ومك�ناته كافة .  

كما اأن للتاأمني دورًا رئي�شــيًا يف حتقيق الأمن 

الجتماعــي وحمايــة الــرثوة ال�طنيــة من 

ممتلكات عامة وخا�شــة وممتلــكات الأفراد، 

وهــ� م�شــدر جــاذب لال�شــتثمارات ال�طنية 

والأجنبيــة، باعتبــاره ركيــزة  اأ�شا�شــية من 

ركائر ال�شتثمار.

انطالقــا من ذلــك، فــاإن هيئة التاأمــني، وهي 

جهاز الدولة املكلف بالإ�شراف والرقابة على 

اأعمــال �شــركات التاأمــني يف الإمــارات البالغ 

عددها 61 �شركة، معنيٌه بال�شالمة املرورية 

واحلــد من ح�ادث املرور. ففــي ال�قت الذي 

متثــل فيه احلــ�ادث املرورية هاج�شــًا  كبريًا 

لكافــة اأفــراد املجتمع والقاتــل الأكرب الذي 

ـ 2011 (  ح�ايل ) 17.8 ( مليار  املا�شية )2005ـ 

درهــم، وهي ت�شــكل يف نهاية املطاف خ�شــائر 

يتكبدها القت�شــاد ال�طنــي و املجتمع يف اآن 

معــا، بالإ�شــافة – كمــا قلنا-  اإىل اخل�شــائر 

التي ل تقدر بثمن يف الأرواح الب�شرية  .  

 لذلــك فــاإن تقليــل احلــ�ادث ياأتي يف �شــلب 

اأهــداف هيئــة التاأمــني، وهــ� يخــدم اأي�شــا 

م�شلحة القت�شــاد ال�طني وامل�شلحة املالية 

املبا�شــرة ل�شــركات التاأمــني. فهــدف التاأمني 

يتعدى ت�فري احلماية للم�ؤمن له، اإىل ت�فري 

احلمايــة لأفــراد املجتمــع عــن طريــق دفــع 

التع�ي�ــض يف حــال حــدوث اخلطــر . كما اأن 

التاأمــني يعد و�شــيلة متطــ�رة وفعالــة للحد 

مــن احلــ�ادث املرورية عرب ا�شــتخدام اآليات 

حتديد ق�شط التاأمني الإلزامي للمركبات .

ونظًرا لهذا الرتباط بني التاأمني وال�شالمة 

املرورية، فاإن هيئة التاأمني تعمل منذ اإن�شائها 

عــام 2007  على اإ�شــدار الأنظمة والتعليمات 

التي ت�ؤدي دورًا مبا�شرًا وغري مبا�شر يف احلد 

من احل�ادث املرورية، وهي ت�ا�شــل  جه�دها  

ودورهــا من اأجــل تقليل عدد ح�ادث ال�شــري 

واملــرور وجتنــب الآثــار ال�شــلبية لهــا �شــ�اء 

كانت الب�شرية اأو املادية، وذلك عرب  تط�ير 

الأنظمة التاأمينية وتعزيز اجلانب الت�ع�ي 

والتثقيفــي وغريها من املبادرات والأن�شــطة  

التي تــ�ؤدي اإىل احلد من احل�ادث املرورية. 

ولعل ال�شــيء املميز هنــا، اأن جه�د الدولة يف 

تعزيز دور التاأمني يف جمال ال�شالمة املرورية 

لي�شــت حديثــة الن�شــاأة بل تعــ�د  اإىل عق�د 

�شــابقة . اإذ حظــي تاأمــني املركبــات باهتمام 

القطــاع  هــذا  لرتبــاط  الإماراتــي  امل�شــرع 

الإن�شــان  يعي�شــه  الــذي  الي�مــي  بالن�شــاط 

اأي  ترخي�ــض  فاأ�شــبح  خماطــره،   وتزايــد 

مركبة يف الدولة م�شــروط بــاأن تك�ن م�ؤمنًا 

عليها تاأمينًا اإلزاميًا على الأقل، حيث تناول 

قانــ�ن ال�شــري واملــرور الحتــادي رقــم )21( 

ل�شــنة 1995 ، اإلزامية التاأمني على املركبات. 

كمــا قامــت وزارة القت�شــاد باإ�شــدار القرار 

ال�زاري رقم )54( ل�شــنة 1987 ب�شاأن ت�حيد 

وثائــق التاأمــني على املركبات �شــ�اء املتعلقة 

بتغطية امل�شــ�ؤولية املدنية اأو الفقد والتلف 

وامل�شــ�ؤولية املدنيــة، وذلــك يف اإطــار تنظيم 

و�شبط �ش�ق التاأمني بالدولة واحلفاظ على 

حق�ق جميع الأطراف امل�شــرتكة يف خماطر 

ح�ادث املركبات . 

كمــا اأن هيئــة التاأمــني، وبهــدف تعزيــز دور 

التاأمــني يف ال�شــالمة املرورية، فاإنهــا تدر�ض 

حاليا م�شــروع قان�ن جديــد ل�ثائق التاأمني 

الإلزامــي علــى املركبــات يحل حمــل القرار 

الــ�زاري الــذي ينظــم عملية اإ�شــدار وثائق 

م�حدة للتاأمني على املركبات .

مــن جانــب اآخر، وبنــاًء علــى هــذه العالقة 

املبا�شــرة بــني التاأمــني وال�شــالمة املروريــة، 

تعمل الهيئة وحتر�ض با�شــتمرار على اإطالق 

املبــادرات الت�ع�يــة الفاعلــة والهادفة اإىل 

الرتقاء مب�شت�يات ال�عي التاأميني وتعزيز 

الثقافة بال�شالمه املرورية بني فئات املجتمع 

والت�عيــة باأهميــة اللتزام بق�اعــد املرور 

واإجــراءات ال�شــالمة على الطــرق والتقليل 

تعــد  الت�عيــة  لأن  ال�شــري،  حــ�ادث  مــن 

عاماًل وقائيًا خلف�ض م�شــت�ى اخلط البياين 

للحــ�ادث املروريــة، وهــي تــ�ؤدي دورًا مهمــًا 

يف تط�يــر وعي املجتمع وتعزيــز التنمية يف 

خمتلف املجالت. 

هيئــة  ت�شــارك  احلر�ــض،  لهــذا  وجت�شــيدًا 

التاأمني يف خمتلف الأن�شطة والفعاليات التي 

ت�ؤكــد علــى ال�شــالمة املرورية على م�شــت�ى 

الدولة، ومنها فعاليات اأ�شب�ع املرور اخلليجي 

الداخليــة  وزارة  تنظمهــا  والتــي  امل�حــد، 

�شــن�يًا، وفعاليات جمعية الإمارات لل�شــالمة 

املروريــة ومنهــا النــدوة الدوليــة ال�شــن�ية 

ح�ل ح�ادث املرور . 

اإن هذه امل�شــاركات واملبــادرات من قبل هيئة 

التاأمني تاأتي انطالقا مــن قناعتنا باأن احلد 

من ح�ادث املرور وتعزيز ال�شــالمة املرورية 

يف دولة الإمارات يعدان م�ش�ؤولية جماعية، 

كــ�ن الهــدف يف النهاية م�شــرتكًا وامل�شــلحة 

واحدة، مــع التاأكيد على اأهميــة دور الفرد، 

مقــ�د  خلــف  يجل�ــض  الــذي  ذلــك  خا�شــة 

املركبة.

اأخــريًا، نت�جــه بال�شــكر والتقديــر جلمعية 

لدورهــا  املروريــة  لل�شــالمة  الإمــارات 

ومبادراتهــا الفاعلــة يف ال�شــالمة املروريــة، 

كما نبارك لها �شــدور العــدد الأول من جملة 

»ال�شــالمة املروريــة« ، والتــي ناأمــل اأن تك�ن 

اإ�شــافة ن�عية ومميزة على م�شــت�ى الدولة 

يف  تط�يــر ال�عي وت��شــيع قاعدة التثقيف 

بال�شالمة املرورية.

  اإبراهيم عبيد الزعابي

القائم باأعمال مدير عام هيئة التاأمني 

27 العدد الأول - يوليو 2013



العدد الأول - يوليو 282013

دراسات وأبحاث

فكرة صغيرة أم طفل كبير ...
قراءة في رسومات أطفالنا
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هل الطفل يفكر ويبل�ر فكرته ويرتجمها يف �سكل يالئم 

يف  الظن  يح�سن�ا  لن  منا  الغالبية  اأن  اأح�سب  ؟  �سنه 

قدرات الطفل ، ففي بلداننا ندع�ه الياهل » اجلاهل » 

واهلل ما ه� بجاهل ، بل قد يك�ن اأعظم تعبريًا واأف�سل 

روؤية من معظمنا .

التي  الدرا�سات  اإحدى  ا�سته�تني  فقد   ، كان احلال  اأي 

اأعدها النقيب ي��سف اأحمد جمال من مملكة البحرين 

ال�سالمة  نظم  اإدارة   « ح�ل  الدولية  الندوة  يف  وقدمها 

املرورية » التي نظمتها جمعية االإمارات لل�سالمة املرورية 

اأكدت  لكنها  الأطفال،  ر�س�مات  على  اأجريت  اأنها  رغم 

فكرة واألغت اأخرى ، ويف علم النف�ض يقال » لكي تفهم 

عليك اأن تعي�ض ول� للحظة ظروف ال�اقع مبعنى اأب�سط 

ن�ست�عب  اأن  اأطفالنا  تفكري  نفهم  لكي  الطرح علينا  يف 

البيئة واملناخ اللذين يعي�سهما ، فاذا كانت بيئة طاردة 

فلنتاأمل  كانت جاذبة  واإذا   ، ال�سالم  اأطفالنا  على  فقل 

قدراتهم ونقدرها وناأخذ بها .

اأن  نتائج ور�سة قراءة يف ر�س�مات االأطفال تدعم روؤية 

فقط   .. وبيئته  �سنه  مع  يتالئم  الذي  فكره  له  الطفل 

علينا اأن ندعه يعمل بقدرات وو�سائل تت�افق مع عمره، 

وا�ستنباط فكر الطفل ي�ؤكد اأن له روؤية وعلينا اأن ننظر 

بناًء  الكبار  فكر  تعديل  من  نتمكن  حتى  باهتمام  اإليها 

من  ن�ع  اأدنى  كالمي  يف  ولي�ض  ال�سغار  ن�سائح  على 

املبالغة، ولرنى ماذا قدمت ور�سة اأعدها فرع التدريب 

قد  به،  خرجت  ومباذا  البحرين  مبرور  التخ�س�سي 

يعيينا على م�اجهة املرور وم�ساكالته .

ا�ستخدام ال�س�رة الذهنية وترجمتها اإىل �سيء ملم��ض 

هما اأف�سل ال��سائل لقراءة تفكري الطفل ، هذا اال�ستنباط 

االأول ملا فهمته من نتائج ال�ر�سة، تق�يه اأهداف م�سروع 

للتفاهم مع  ال�ر�سة الذي تلخ�ض يف خلق لغة م�سرتكة 

الطفل والتعرف على ت�جهاته دون عائق اللغة اأو اخلجل 

واخلط�ط  االأل�ان  وقراءة  الفني  االإح�سا�ض  وتنمية 

التعبريية وتعزيز روح االإنتاجية لديهم واأهداف مبا�سرة 

منها حتليل ر�س�مات االأطفال وتفريغ حمت�اها. 

ورغم ب�ساطة الفكرة، اإال اأن قيمتها عالية خا�سة حينما 

ملا  انعكا�سا  جاءت  وهي  لل�ر�سة  م�ستقبلية  اأهدفًا  نقراأ 

 ... بها  ونختم  للر�س�مات  نتائج  من  به  وخرج�ا  حلل�ه 

ون�سر  الهادفة  للر�س�مات  وثابت  دائم  معر�ض  اإقامة 

واأخريًا  واملدار�ض  العامة  امل�اقع  الر�س�مات يف خمتلف 

ا�ستهداف الفئات املعنية بالت�عية .
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اأرقام ونتائج 

اأن حتتل ح�ادث  العاملية  ال�سحة  منظمة  يت�قع خراء 

 ،2020 عام  ال�فاة  م�سببات  يف  الثالثة  املرتبة  الطرق 

دول  يف  ال�فيات  ح�ادث  ثلث  اأن  تظهر  اأخرى  وحقائق 

اأ�سفرت  التي  وثلث احل�ادث   ، ال�سرعة  �سببها  اخلليج  

اأوىل  �سنة  خرتهم  كل  �سباب  فيها  ت�سبب  وفيات  عن 

�س�اقة بينما من و�سل�ا اإىل ال�سنة الرابعة �س�اقة ت�سبب�ا 

بامل�ساة هم  ي�سمى  ما  اأو  الب�سر  اأن  وامل�ؤ�سف   ،  %68 يف 

ال�فيات  �سكلت  وقد  بال�سرعة،   تاأثرا  االأكر  ال�سحايا 

منهم ثلث ال�فيات يف ح�ادث املرور.

املدنية  الهند�سة  اأ�ستاذ  مدين  ها�سم  الدكت�ر  وك�سف 

 2007 الذي اتخذ عام  البحرين، يف درا�سته  يف جامعة 

م��سعًا لدرا�سته مل�قع دول اخلليج بني املعدالت العاملية 

حتت عن�ان »التجارب العاملية خلطط ال�سالمة املرورية« 

8990 حالة وفاة جراء ح�ادث  اأن العام ذاته �سهد  عن 

االأ�سقاء  واحتل  اإ�سابة  األف  و65  الطرق يف دول اخلليج 

يليهم   %59 بن�سبة  الرتتيب  يف  ال�سدارة  العماني�ن 

االإمارات  بني  الن�سبة  وتقاربت  ال�سع�دي�ن  االأ�سقاء 

والبحرين ) 9% و %5 (.

9 مرئيات  الدويل و�سعت االأمم املتحدة  امل�ست�ى  وعلى 

خا�سة باأزمة ال�سالمة املرورية وهي ال�سرعة وامل�سكرات 

الطرق  وت�سميم  ال�سالمة  واأدوات  ال�سالمة  وخ�ذة 

معايري  وتطبيق  االإ�سابة  من  العالج  مراكز  وتط�ير 

وتط�ير  املركبة  �سالمة  وتط�ير  و�سبطها  ال�سالمة 

الفح�ض الدوري للمركبات .

اململكة  وا�سرتاتيجية  جتربة  اإىل  احلديث  يف  ننتقل 

الريطانية خلف�ض ح�ادث الطرق، فقد �سعت يف عام 

ال�فيات  انخفا�ض  عام   2010 عام  يك�ن  اأن  اإىل   2007

واالإ�سابات اخلطرية اإىل ن�سبة 40% وال��س�ل اإىل ن�سبة 

وكانت  الب�سيطة  لالإ�سابات  و%10   ، االأطفال  50% بني 

ت�ستطيع  ال  الريطانية  احلك�مة  اأن  االأوىل  الت��سية 

على  ا�سرتاتيجيتها  وارتكزت  مبفردها  ذلك  حتقيق 

نقاط عدة اأهمها �سالمة الطفل و�سالمة ال�سائقني من 

خالل التدريب واالختبار ووقف امل�سكرات، ثم �سرعات 

اآمنة على الطرق، وبنية حتتية ذات م�ا�سفات عالية يف 

ال�سالمة و�سبط القان�ن .

ال�سالمة  ملبادرات  ا�سرتاتيجية  و�سع�ا  الدمنارك،  ويف 

والتقاطاعات  وامل�سكرات  ال�سرعة  �سمت  املرورية 

بني  بتكاتف  املبادراة  هذه  وتنطلق  الدراجات  و�سائقي 

لل�سالمة  وحديث  دقيق  وفهم  واخلا�سة  العامة  اجله�د 

يدور  ....واالأمل  االأمان  وحزام  وال�سرعة  الطرق  على 

االأخذ  مع  عامًا   14 خالل   %40 بن�سبة  انخفا�ض  ح�ل 

يف االعتبار زيادة عدد املركبات خالل هذه الفرتة اإىل 

وربط  اخلطة  من   %30 حتقيق  من  متكن�ا  وقد   ،%80

ن�سبة االإجناز بانخفا�ض اخل�سائر املادية .

البحرين  خطة  مالمح  بالتف�سيل  ا�ستعر�ض  ثم 

منها  عدة  قطاعات  �سمت  ،التي  املرورية  لل�سالمة 

والتعليم  والنقل  وامل�ا�سالت  والقان�ن  املروري  ال�سبط 

التحتية  والبنية  والتخطيط  والدرا�سات  والتدريب 

واملركبات واخلدمات ال�سحية واالإعالم واأوردت اخلطة 

و2020   2017 اإح�سائيات تنب�ؤية حل�ادث الطرق لعامي 

عدد  �سي�سل  االإمارات  اأن  منها  ن�رد  اخلليج  دول  يف 

 1356 الت�ايل  على  و2020   2017 عامي  يف  بها  ال�فيات 

و1472 واالإ�سابات 12278 و 12489 ودول اخلليج جمتمعة 

�ست�سل ال�فيات بها خالل العامني على الت�ايل 11562 

وفاة و77858 اإ�سابة.

م�ا�شالت وحتديات

من املت�قع اأن يت�ساعف عدد �سكان االإمارات بحل�ل عام 

2030 واأن ت�سري على االأر�ض اأكر من 4 ماليني �سيارة، 

واأن يزداد معدل ال�سفر بني االإمارات اإىل 50% واالأخطر 
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اأن يت�ساعف معدل انبعاث ثاين اأك�سيد الكرب�ن اإىل 150 

يزداد  اأن  والت�قعات   ...... ال�سنة  كيل�مرت يف  لكل  طنًا 

�سجل ال�سالمة �س�ءا !!! واحلل؟ 

وت�اجه الهيئة ال�طنية للم�ا�سالت حتديات تتعلق بالنم� 

مروري  ازدحام  من  واآثارهما  وال�سكاين  االقت�سادي 

الكرب�ين، ف�ساًل عن احل�ادث  التل�ث  وزيادة يف ن�سب 

املرورية واأي�سا الزيادة املت�قعة لل�ساحنات على الطرق 

�ستك�ن بن�سبة %70 .

يف  تتمح�ر  م�ستقبلية  خطة  مالمح  الهيئة  و�سعت  وقد 

االإدارة  وتعزيز  والعمليات  للنقل  التحتية  البنية  حت�سني 

متكاملة  ا�سرتاتيجية  و�سع  مع  النقل  ل�سبكات  الفعالة 

للنقل واأخريًا من�ذجًا للت�قعات امل�ستقبلية .

لت�جيه  احلا�س�ب  با�ستخدام  للنقل  من�ذجا  وو�سعت 

ونقل  احلديدية  بال�سكك  ال�سحن  �سم  النقل  �سيا�سات 

الركاب وال�سحن اجل�ي مع ت�فري بيانات حالية وبيانات 

تنب�ؤية للنقل عام 2030.

من خالل ا�سرتاتيجية ال�سالمة على الطرق ومن مبداأ 

تخفي�ض  على  الهيئة  تعمل  العالج  من  خري  ال�قاية 

 10000 حياة  واإنقاذ   %50 بن�سبة  ال�فيات  معدل 

�سخ�ض عام 2030 وت�سمل الدعم امل�ؤ�س�سي وقاعدة 

البيانات للح�ادث وتغيري �سل�ك ال�سائقني والتدريب 

واخلدمات  املركبة  و�سالمة  واإنفاذها  والق�انني 

الطبية اإ�سافة اإىل الت�سهيالت على الطرق ، والتعاون 

مع منظمات املجتمع املدين و�سلطات النقل املحلية 

من  والعديد  املتحدة  كاالأمم  والدولية  واالإقليمية 

النابع من  امل�ستمر  التح�سني  التي ت�سب يف  املحاور 

الروؤية ال�سليمة والعمل اجلاد.
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الفريق �ساحي خلفان متيم

انتقد معايل الفريق �ساحي خلفان القائد العام ل�سرطة 

يف  االإعالم  دور  ندوة  يف  قدمها  عمل  ورقة  يف  دبي 

ال�سالمة املرورية التي تنظمها جمعية االإمارات لل�سالمة 

من  برعاية  ال�سحافيني  جمعية  مع  بالتعاون  املرورية 

الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية، �سعف م�ساركة �سركات 

اأن اجلهات  التاأمني يف دعم ال�سالمة املرورية، م�ؤكدًا 

للم�ساركة  اأكر من مرة  التاأمني  �سركات  املعنية دعت 

يف حمالت ال�سالمة املرورية واأن تق�م بدورها يف هذا 

املجال اإال اأن االأخرية مل ت�ستجب.

يف  �ساهمت  املحلية  االإعالم  و�سائل  اأن  اإىل  واأ�سار 

الثمانينات ب�سكل فاعل يف حمالت الت�عية التي نظمتها 

الت�سعينات  خالل  انح�سر  دورها  اأن  اإال  دبي  �سرطة 

م�ستقلة فر�ست على اجلهات  اإىل هيئات  بعد حت�لها 

الدراهم  ماليني  تدفع  اأن  املرورية  للحمالت  املنظمة 

نظري ن�سر واإذاعة حمالت الت�عية وه� ما كان له االأثر 

يف زيادة ن�سبة وفيات الطرق خالل هذه الفرتة.

 ولفت اإىل اأن االإعالم املحلي عاد يف ال�سن�ات املا�سية 

ميار�ض دوره جمددًا بعد ع�دته اإىل احلك�مة اإىل جانب 

الت�ا�سل  م�اقع  مثل  وجديدة  حديثة  و�سائل  دخ�ل 

الت�ع�ية  االإعالمية  الر�سالة  ت��سيل  يف  االجتماعي 

والتي يجب ا�ستغاللها ل�سالح هذه احلمالت للجمه�ر، 

وانخفا�ض  الت�عية  ن�سبة  رفع  يف  اأ�سهم  الذي  االأمر 

باالإمارة  املرورية  احل�ادث  واأعداد  وفيات  يف  ملح�ظ 

والتي انخف�ست من 332 وفاة عام 2007 اإىل 225 وفاة 

خالل العام 2009.

و�سعت  دبي  �سرطة  اإن  دبي  �سرطة  عام  قائد  وقال 

املرور  ح�ادث  وفيات  لتخفي�ض  مرورية  ا�سرتاتيجية 

استراتيجية مرورية
لتخفيض وفيات حوادث المرور 

إلى »صفر وفيات« بحلول العام 2020

تدريجيًا خالل ال�سن�ات املقبلة حتى ت�سل اإىل “�سفر 

ال�فيات  ن�سبة  واأن   ،  2020 العام  بحل�ل  وفيات” 

باملقارنة مع عدد ال�سكان ت�سل اإىل 5،4 لكل مئة الف 

من ال�سكان، م�سريًا اإىل اأن اإمارة دبي لي�ست بعيدة عن 

ال�فيات،  عدد  يف   2020 عام  يف  ال�سفر  اإىل  ال��س�ل 

الفتًا اإىل اأنه ت�جد حاليا لدى �سرطة دبي ب�ر�سة تتعلق 

للح�ادث  ي�مية  م�ؤ�سرات  وتعطي  الي�مية  باحل�ادث 

انخفا�سًا وارتفاعًا.
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تجربة قطرية في اإلعالم المروري 
العميد املهند�ض حممد املالكي

بعد اأن حدد الباحث ع�امل اجتماعية واقت�سادية �ساهمت 

قرن  الربع  خالل  قطر  يف  املرورية  احل�ادث  زيادة  يف 

الفائت وانعكا�ساتها على احلركة املرورية يطرح و�سائل 

انتهجتها اإدارة املرور للحد من احل�ادث وهي :

الت�عية  تفعيل   – االإعالم  ت�ظيف   – القان�ن  تنفيذ 

املرورية – الهند�سة املرورية واخلدمات الطبية.

اأو�سح  التنفيذ  خط�ات  ملعرفة  التحديد  من  وب�سيٍء 

 2007 ل�سنة   19 رقم  قان�ن  اإ�سدار  مت  اأنه   ، الباحث 

وعززت بع�ض م�اده وكانت ال�سالمة واالأمن املروري من 

�سمن االآليات ال�سابطة للمرور مع تفعيل نظام النقاط 

اخلا�ض باملخالفات املرورية ودعم هذا الت�جه بحمالت 

تفتي�سية م��سعة .

اال�ستفادة  متت  فقد   ، املرورية  الت�عية  جمال  يف  اأما 

وجتمع  واجلامعات  واملدار�ض  التجارية  التجمعات  من 

ت�ظيف  عن  ف�ساًل  الت�عية  ر�سائل  لت��سيل  اجلاليات 

املرورية  الر�سائل  تفعيل  يف  الكرت�نية  ال�سخ�سيات 

واال�ستفادة من كل و�سائل االإعالم يف دعم االإ�سرتاتيجية 

االإعالمية مبا يحقق تعزيز الدور االإعالمي والت�ع�ي 

وت�جيهه نح� الرتكيز على احل�ادث ونتائجها .

ناجحة  كتجربة  االإلكرتوين  التط�ع  دور  بروز  على  واأكد 

اأ�سفرت عن تفاعل امل�اقع واملنتديات القطرية مع فكرة 

التط�ع االإلكرتوين، حيث متت تغذية هذه امل�اقع بتعليمات 

ال�سالمة املرورية وق�انني املرور ومناق�سة الق�سايا املرورية 

... وو�سل عدد امل�اقع اإىل 48 م�قعًا وعدد اأع�سائه اإىل 

اأخرى  اإلكرتونية  خدمات  اإىل  اإ�سافة  ع�س�،  األف   43

منها خدمة “مطرا�ض” وهي خدمة الر�سائل الن�سية يف 

االإعالم املروري للت�ا�سل مع اجلمه�ر.

كما تبل�رت اخلدمة الطبية يف حت�سني م�ست�يات الكفاءة 

والتاأهيل لرجال االإ�سعاف املروري واملدنيني، كما تاأتي 

وال�سبط   الت�عية  عمليات  يف  م�ساعدة  اأخرى  ع�امل 

املروري مثل ا�ستخدام و�سائل ال�سبط املروري احلديثة 

مثل كامريات املراقبة والرادارات .

واأ�ساف الباحث: اأنه نتيجة الأهمية امل�ؤ�سرات املرورية 

يف دولة قطر فقد مت ا�ستحداث اللجنة ال�طنية لل�سالمة 

املرورية يف العام 2011 والتي تهدف اإىل حت�سني م�ست�ى 

كافة  لدى  املرورية  الثقافة  وتر�سيخ  املرورية  ال�سالمة 

م�ستخدمي الطريق وت�ظيف كافة االإمكانيات للحد من 

احل�ادث ، اإ�سافة اإىل تعزيز دور املجتمع وم�ؤ�س�ساته.

وينبثق عن اللجنة عدة جلان فرعية متثل معظم املحاور 

االإعالمية  اللجنة  وهي  املرورية  لل�سالمة  الرئي�سية 

البح�ث  وجلنة  القان�نية  واللجنة  الهند�سية  واللجنة 

والدرا�سات وجلنة اخلدمات واالإ�سعاف .
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يف لقاء خا�ض مع رئي�ض املنظمة العربية  

السالمة المرورية بمحاورها األساسية
هي العامل الرئيسي 

في الحد من الحوادث المرورية 

ي�سهد عاملنا املعا�سر تقدمًا علميًا وتكن�ل�جيَا متناميًا، 

وقد رافق هذا التقدم تط�رًا �سريعًا يف جميع املجاالت 

االقت�سادية واالجتماعية والعمرانية ،واإذا كانت حركة 

نقل  جمال  يف  اأو  الركاب  نقل  جمال  يف  �س�اء  النقل 

الب�سائع وال�سلع االأخرى قد تط�رت اإال اأن ال�سيارة تبقى 

من ال��سائل الهامة والرئي�سة يف هذا املجال.

الطرق  �سبكات  وات�ساع  امل�ا�سالت  ث�رة  كانت  واإذا 

وتط�ر  املركبات  اأعداد  يف  املتنامي  واالزدياد  احلديثة 

حركة املرور ع�امل اإيجابية يف خدمة املجتمع اأدت اإىل 

خلدمته  وت�سخريها  بيئته  على  االإن�سان  هيمنة  زيادة 

وبالتايل االإ�سهام يف تقدم و�سعادة ورفاه الب�سرية ،اإال اأن 

الق�س�ر يف تنظيمها واإدارتها ي�سكالن جانبًا �سلبيًا تعاين 

منه املجتمعات ب�سكل عام واملجتمعات يف الدول النامية 

ب�سكل خا�ض .

لل�سالمة  العربية  املنظمة  رئي�ض  الفريقي  يق�ل عفيف   

م�سكلة  اأنها  يجد  املرور  حل�ادث  املتطلع  اإن   : املرورية 

تت�سم باخلط�رة والتعقيد، فهي م�سكلة خطرية بالنظر 

ملا يرتتب عليها من نتائج مفجعة وع�اقب وخيمة �س�اء 

لقاء العدد
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اخل�سائر  حيث  من 

واالإ�سابات  االأرواح  يف 

حيث  من  اأو  اجل�سيمة 

مادية  اأ�سرار  من  تلحقه  ما 

م�ارد  من  كبريًا  جانبًا  ت�ستنزف 

الدول وهي م�سكلة معقدة بالنظر لتعدد 

الع�امل امل�سببة لها وتعدد االأجهزة املخت�سة 

من  تعد  ال�سري  .فح�ادث  الع�امل  هذه  مبعاجلة 

،الأنها  املعا�سرة  املجتمعات  ت�اجه  التي  التحديات  اأهم 

ت�ستهدف االإن�سان الذي ه� اأغلى مامنلك اإما بامل�ت اأو 

بالعجز الدائم اأو باالإ�سابة التي تعيقه عن العطاء لفرتة 

من الزمن .

واأ�ساف: اأن م�سكلة ح�ادث املرور لقيت االهتمام والعناية 

امل�ست�ى  على  اأو  دولة  لكل  املحلي  امل�ست�ى  على  �س�اء 

العربي اأو على امل�ست�ى العاملي وذلك للحد من وق�عها 

والتخفيف من ويالتها وما ينجم عنها من اآثار �سلبية من 

الن�احي ال�سحية واالجتماعية اأو االقت�سادية .

والتي يالحظ  اأن م�سكلة ح�ادث املرور  الفريقي  وي�ؤكد 

م�ستمر  ازدياد  اأعدادها يف  – اأن  االأ�سف  ومع مزيد   -

وافية  تتطلب درا�سة  ي�م  بعد  ي�مًا  تتفاقم  نتائجها  واأن 

جلميع عنا�سر العملية املرورية من اأجل معرفة اأ�سبابها 

االأ�سباب  �سبب من هذه  كل  تاأثري  على مدى  وال�ق�قف 

،وحيث  وق�عها  يف 

اإن الدرا�سات قد دلت 

هذه  من   %  90 اأن  على 

اأ�سبابها  تت�سل  احل�ادث 

والت�سرفات  الب�سري  بال�سل�ك 

الطريق  م�ستخدم  لالإن�سان  اخلاطئة 

اأم ما�سيًا ، فمن  اأم راكبًا  اأكان �سائقًا  �س�اء 

االأ�سا�سية  املرورية مبحاورها  ال�سالمة  اأن  هنا جند 

تعد هي العامل الرئي�سي يف احلد من احل�ادث املرورية 

م�ستخدمي  اإدارك  ورفع  تعزيز  على  وتعمل  ونتائجها 

الطريق باأهمية ال�قاية منها .

حماور  خم�سة  يف  املرورية  ال�سالمة  حماور  وتتمثل 

(  وهي:   5Es ( اأ�سا�سية يطلق عليها

- الرقابة والت�سريع

- هند�سة املرور

- الت�عية والتعليم

- الطب املروري

- التقييم 

كما ي�سيف البع�ض حم�رًا اآخر ال يقل اأهمية عن باقي 

�سالمتها  على  واحلفاظ  البيئة  حم�ر  وه�  املحاور 

الدول  من  العديد  اتخاذ  من  الرغم  التل�ث،على  من 

اإزالة  مع  حتى  ال�سيارات  انبعاثات  لتخفيف  اإجراءات 

ح�ادث ال�سري م�سكلة معقدة 

لتعدد الع�امل امل�سببة لها 

وتعدد االأجهزة املخت�سة 

مبعاجلة هذه الع�امل
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الر�سا�ض الزالت تعاين التل�ث الناجم عن قطاع النقل 

حيث يعتمد قطاع النقل على حرق ال�ق�د باأن�اعه الذي 

وذلك   ، اله�اء  ون�عية  البيئة  على  �سلبية  انعكا�سات  له 

ب�سبب الغازات ال�سارة املنبعثة من عملية احلرق حيث 

لهذا  االأ�سا�سي  امل�سدر  تعتر  باأن�اعها  املركبات  اإن 

التل�ث بل اأخطرها .

، حيث  تف�سياًل  املحاور  العربية  املنظمة  رئي�ض  وتناول 

قال: اإن حم�ر الرقابة والت�سريع ي��سح اأهمية الت�سريعات 

ت�ستهدف  الأنها  وتعليمات  واأنظمة  ق�انني  من  املرورية 

بجميع  املرورية  العملية  تنظم  التي  الق�اعد  و�سع 

املركبات  وت�سيري  ترخي�ض  من   . واأبعادها  عنا�سرها 

املرور  ،وق�اعد  القيادة  ،وتعليم  ال�سائقني  ،وترخي�ض 

واآدابه وخمالفات ال�سري والعق�بات املرتتبة عليها وذلك 

ب�سكل يكفل حماية االإن�سان وماله من االأخطار التي قد 

على  ال�سري  اأثناء  االآخرين  اأخطاء  اأو  خطئه  عن  تنجم 

الطريق، وبالتايل فهي تعتر عن�سرًا اأ�سا�سيًا لل�قاية من 

ح�ادث الطرق وحتقيق ال�سالمة املرورية .

وتكت�سب العق�بة اأهمية خا�سة يف هذا املجال باعتبارها 

ق�انني  خرق  دون  حت�ل  التي  املهمة  ال��سائل  اإحدى 

يف  املن�س�دة  االأهداف  حتقيق  وبالتايل  املرور  واأنظمة 

ال�سالمة  وحتقيق  املرورية  احل�ادث  وق�ع  من  احلد 

املرورية . فالت�سريعات املرورية والعق�بات ال�سادرة بحق 

من يخرق هذه الت�سريعات من �ساأنها التقليل من وق�ع 

املخالفات وبالتايل احلد من وق�ع احل�ادث املرورية .

ق�انني  من   – املرورية  الت�سريعات  اإن  قائاًل:  واأ�ساف 

واأنظمة وتعليمات – هي التي تت�سمن الق�اعد املنظمة 

وفر�ض  واأبعادها  عنا�سرها  بجميع  املرورية  للعملية 

فاإننا  ولذلك   ، الق�اعد  لهذه  املخالفني  على  العق�بات 

جند اأن جميع الت�سريعات املرورية تق�م ب��سع جمم�عة 

بها  والتقيد  مراعاتها  ال�اجب  واملعايري  الق�اعد  من 

على  �سريها  اأثناء  للمركبة  االآمن  اال�ستخدام  ل�سمان 

الطريق ،حيث ت�سع م�ا�سفات و�سروطًا البد من ت�افرها 

كما  الطريق  على  بال�سري  لها  ي�سمح  حتى  املركبة  يف 

للتاأكد من  اجتيازها  واختبارات البد من  �سروطًا  ت�سع 

كما  ال�سائقني.  وترخي�ض  املركبة  لقيادة  ال�سائق  اأهلية 

ت�سع الق�اعد التي تنظم عملية تعليم القيادة ،وق�اعد 

املرتتبة عليها  والعق�بات  ال�سري  واآدابه، وجرائم  املرور 

ا�ستخدام حقهم  وب�سكل ميكن اجلميع من  واجراءاتها 

حماية  بهدف  .وذلك  االآخرين  وحق�ق  يتعار�ض  ال  مبا 

عن  اأو  خطئه  عن  الناجتة  االأخطار  من  وماله  االإن�سان 

ال�سالمة  وحتقيق  االأمن  يكفل  ومبا   . االآخرين  اأخطاء 

للجميع . 

وقال اإننا نالحظ اأن جميع الت�سريعات املرورية واإدراكًا 

من امل�سرع خلط�رة النتائج املرتتبة على قيادة املركبات 

من  رخ�سة  يحمل  ملن  اإال  مركبة  اأية  قيادة  االآلية متنع 

قيادة  تخ�له  دولة  كل  يف  املخت�سة  الرتخي�ض  �سلطة 

رخ�سة  على  يح�سل  اأو  املركبات،  من  الن�ع  هذا  مثل 

�س�ق دولية تخ�له ذلك ، وت�ؤكد هذه الت�سريعات على اأن 

الرخ�سة �سخ�سية وغري قابلة للتح�يل اإىل �سخ�ض اآخر، 

بل وتن�ض على عدم ج�از ت�سليم املركبة الأي �سخ�ض اإال 

اإذا كان يحمل رخ�سة تخ�له قيادتها. 

اأما فيما يتعلق مبح�ر هند�سة الطرق، اأفاد الفريقي اأنه 

يجب االأخذ يف االعتبار        تطبيقات التخطيط العمراين 

ال�طنية  االأدلة  وا�ستعرا�ض  الطرق  ح�ادث  من  للحد 

وال�سعف(  الق�ة  )نقاط  املرورية  الهند�سية  للدرا�سات 

وتطبيقات الت�سميم الهند�سي للطرق والتقاطعات للحد 

واأثرها يف تعزيز  التحتية  البنية  من احل�ادث وحت�سني 

والتقاطعات  الطرق  وتقييم  وفح�ض  املرورية  ال�سالمة 

اخلطرة.

وا�سرت�سل قائاًل : اإن الطريق ه� اأحد العنا�سر الرئي�سية 

يف املفه�م اال�سرتاتيجي لل�سالمة املرورية ، واأن هند�سة 

ال�سائقني  من  يتك�ن  الطريق  نظام  اأن  تعتر  الطرق 

لقاء العدد
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الت�سميم  ي�سمل  وه�  والطريق،  واملركبة  وامل�ساة 

الهند�سي للطريق وملحقاته من ح�اجز للطرق واأر�سفة 

وت�سريف  وعم�دية  اأفقية  ومنحنيات  للم�ساة  ومعابر 

باالإ�سارات  املحك�مة  والتقاطعات  اإ�ساءة  واأعمدة  مياه 

من  وغريها  واجل�س�ر  واالإ�سارات  والدوارات  ال�س�ئية 

عنا�سر الطريق .

املقايي�ض  من  العنا�سر  هذه  اكتملت  كلما  اأنه  واأ�ساف: 

املطل�بة فاإن احل�ادث املرورية تقل وتخف حدتها، ويك�ن 

ح�له،  التي  البيئة  مع  ان�سجامًا  اأكر  و�سع  يف  ال�سائق 

درا�سات  عمل  من  البد  املرحلة  هذه  اإىل  ن�سل  ولكي 

م�ستفي�سة عن كل نقطة من هذه النقاط ممثلة مبجال 

املنحنيات  ت�سميم  يف  الرئي�سي  العامل  وه�  الروؤية 

االأفقية والراأ�سية. 

وق�ع  اإغفال  عدم  اأهمية  على  الفريقي  عفيف  واأكد 

احلادث املتكرر يف نقاط جغرافية حمددة ، حيث ميكن 

معينة  االأ�سا�ض عن ممار�سات  ناجتًا يف  ذلك  يك�ن  اأن 

ال�سالمة  ت�ؤثر على معدالت  والتي  التخطيط  يف مرحلة 

اأ�سا�ض  املرورية ، فعند عمل تق�سيمات املخططات على 

حتديد  وبالتايل  املخططات  لهذه  االأرا�سي  ا�ستخدام 

عنا�سر  على  املرحلة  هذه  يف  الرتكيز  يجب  املناطق 

احلركة املرورية مثل املداخل واملخارج اإىل هذه املناطق 

والتي تعتمد على درا�سات معمقة ح�ل الن�عية املت�قعة 

اأو غريها  اأو التجارية  مل�ستخدمي املناطق مثل ال�سكنية 

اأن يجذب  امل�ستقبلي ميكن  اال�ستخدام  ن�ع من  كل  الأن 

اأو ي�لد حركة مرورية ذات خ�سائ�ض معينة من حيث 

ن�ع املركبات والذي يحدد جمال الطريق املطل�ب ومن 

امل�سائية  اأو  ال�سباحية  الذروة  كتحديد  الت�قيت  حيث 

اختبار  ويتم  اجتاه  كل  يف  امل�سارات  عدد  يحدد  والذي 

هذه الفر�سيات بت�سميم مناذج حتاكي احلركة املرورية 

يحدث  �س�ف  ما  حتاكي  لكي  التقنيات  من  ذلك  وغري 

م�ستقباًل عند تعمري هذه املناطق .  

على  املرورية  لل�سالمة  العربية  املنظمة  رئي�ض  و�سدد 

اأهمية حم�ر الت�عية والتعليم ، حيث قال : اإن بث وتعميق 

مفاهيم ال�سالمة املرورية وتنمية االجتاهات ال�سحيحة 

واالإيجابية ون�سر االإر�سادات املختلفة عر و�سائل االإعالم 

جمال  عليها  يرتكز  التي  الرئي�سية  املتطلبات  اأحد  هي 

املرور ، حيث اأ�سبح املجال وا�سعًا ومثمرًا لهذه اجله�د 

االأخذ مبفردات  والتي تظهر جليًا يف  التعليم  يف جمال 

الدرا�سية  املناهج  �سمن  واإدراجها  املرورية  ال�سالمة 

ال�س�كيات  على  وال�ق�ف  املرورية  النظم  ال�ستيعاب 

اخلاطئة وخماطر احل�ادث املروية من خالل غر�ض قيم 

االحرتام وااللتزام باالأنظمة والتعاون مع االآخر يف وقت 

مبكر وتعليمها يف املدر�سة ، كما ه� متبع يف بع�ض الدول 

املتقدمة ليحقق فيما بعد جيال متفهما للم�سكلة املرورية 

ويتعامل معها ب�عي واإدراك كبريين ، حيث يرت�سخ ذلك 

كله يف �سل�كيات ومكت�سبات م�روثة من ثقافة املدر�سة 

وعل�مها .

واأكد اأن الرتبية والثقافة واالإعالم تعد م�سادر رئي�سية 

لت�سكيل الفكر وال�سل�ك ، فالرتبية مبنهجيتها ومالم�ستها 

ال�سل�ك  ت�جه  التي  القيم  غر�ض  على  وحر�سها  لل�اقع 

حتر�ض  التي  املرورية  القيم  ومنها  ال�سليم  الت�جيه 

املجتمعات على املحافظة عليها من خالل تفهم واحرتام 

االأنظمة والق�انني املرورية ، تنطلق من امل�سم�ن الفكري 

الذي يقدم اخلرات والتجارب يف قالب ترب�ي وباأ�سل�ب 

منهجي مرتابط ،اأما االإعالم فاإنه �سريك اأ�سا�سي جلميع 

اإال  به  يق�م  وله دور وقائي ت�ع�ي ال  املختلفة،  اجلهات 

بتعاونه مع اجلهات املعنية، وال ميكن اأن يحل مكان اأي 

جهة اأخرى بل يق�م بدور مكمل جلميع اجلهات، م�سددًا 

على �سرورة التعاون مع و�سائل االإعالم الإي�سال ر�سالة 

املجتمع  �سرائح  الأفراد  املرورية  بال�سالمة  الت�عية 

على  احلفاظ  وه�  ذلك  من  املن�س�د  للهدف  وال��س�ل 

االأرواح واملمتلكات.

ويف تناوله ملح�ر االإ�سعاف والطب املروري ، اأو�سح عفيف 

الفريقي اأن هذا املح�ر من اأهم حماور ال�سالمة املرورية 

خلدمات  امل�ستمر  التط�ير  على  احلر�ض  من  والبد 

االإ�سعاف واالإنقاذ ؛ وذلك انطالقًا من االإميان الرا�سخ 

الفرد  ل�سالمة  الغالية  للقيمة  وتقديرًا  االإن�سان  باأهمية 

وحقه يف احلياة؛ وتقدمي الع�ن وامل�ساعدة واإنقاذ االأرواح 

واحلّد من م�ساعفات االإ�سابات.

واأكد اأهمية الدور احلي�ي لالإ�سعاف واالإنقاذ يف خمتلف 

احل�ادث ، واأهمية تاأهيله مبا ي�اكب التط�ر العاملي يف 

جمال خدمات االإنقاذ واالإ�سعاف، لال�ستجابة لتلبية كافة 

وا�ستخدام  ت�ظيف  الطارئة، من خالل  اأن�اع احل�ادث 

الب�سرية  الك�ادر  وتدريب  احلديثة   واالأجهزة  املعدات 

على  احلر�ض  اإىل  الفتًا  احل�ادث،  خمتلف  مع  للتعامل 

.وحتديد  الدولية  املعايري  وفق  ا�ستجابة  زمن  حتقيق 

االحتياجات �س�اء من الق�ة الب�سرية اأو االآليات املطل�بة، 

الب�سرية  الك�ادر  من  االحتياجات  حتديد  اإىل  اإ�سافة 

امل�ؤهلة .

واأ�سار اإىل اأهمية اإجراء درا�سة جلميع املناطق التط�يرية 

الط�ارئ  مراكز  من  احتياجاتها  وحتديد  وامل�ساريع 

واالآليات والكادر الب�سري، بالتن�سيق مع اجلهات املعنية 

بهدف زيادة عدد مراكز االإ�سعاف واالإنقاذ، االأمر الذي 

ي�سهم وب�سكل كبري يف تقليل زمن اال�ستجابة للح�ادث.
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خفض سن 
الحصول على الرخصة 
بين مؤيدٍ ومعارض

مقرتح

 اأثار ردود فعل 

وجدل وا�سعني 
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ال�سن  خف�ض  اإمكانية  الداخلية  وزارة  مقرتح  اأثار 

القان�نية  للح�س�ل على رخ�ض قيادة املركبات وفق اأطر 

ردود  العامة  ال�سالمة  تكفل  حمددة  واإجراءات  قان�نية 

اأفعال وجداًل وا�سعني تناولته معظم ال�سحف واملنتديات 

وخمت�س�ن  خراء  اأيد  حيث  العنكب�تية  ال�سبكة  على 

هذا االقرتاح  ، على اأن يتم و�سع �سروط وقي�د ت�سمن 

من  واال�ستفادة  لتطبيقه،  �سلبية  نتائج  اأي  تقلي�ض 

بع�ض  اأبدى  فيما   ، عنه.  الناجتة  االإيجابية  اجل�انب 

والبع�ض  للمقرتح  التاأمني معار�ستهم  م�س�ؤويل �سركات 

االآخر اأيده ب�سروط.

ومن اأبرز من اأيد املقرتح الل�اء املهند�ض امل�ست�سار حممد 

�سيف الزفني مدير االإدارة العامة للمرور ب�سرطة دبي، 

الذي اأكد دعمه مقرتح خف�ض �سن احل�س�ل على رخ�ض 

قيادة املركبات الذي كان قد طالب به قبل خم�ض �سن�ات 

ا�ستنادًا اإىل مقارنات مرجعية مع دول متقدمة. 

وقدم اأمثلة وعر�ض اأرقامًا ت�ؤيد وجهة نظره يف اأن �سن 

ال�سائق ال دور لها يف وق�ع احل�ادث، حيث ت�سبب من هم 

اأقل من 20 �سنة يف ثالث حاالت وفاة مرورية فقط من 

جمم�ع 122 حالة وفاة مرورية العام املا�سي، كما ت�سبب�ا 

يف وق�ع 51 حادثًا مروريًا من بني 1486 حادثًا �سهدتها 

اإمارة دبي خالل العام املا�سي، معترًا اأن هذه االأرقام 

تعد معق�لة اإذا ما ق�رنت باالأعمار الكبرية. 

خف�ض �سن احل�س�ل على 

الرخ�سة يحد من القيادة بدون 

رخ�سة ودون علم اأولياء االأم�ر

الل�اء حممد �سيف الزفني
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قيادة  رخ�س�  البالغني  مبنح  املقرتح  تطبيق  اإن  وقال: 

 18 من  اأقل  هم  من  ال�سباب  جل�ء  ظاهرة  من  �سيحد 

علم  ودون  قيادة  رخ�سة  دون  املركبات  لقيادة  عامًا 

ذويهم، وبالتايل تقليل ن�سبة اخلطر التي حتيق بهم يف 

جميع االأح�ال. 

ال�سروط  يتطلب عددًا من  اأن ذلك  الزفني  الل�اء  واأكد 

التي يجب ت�افرها قبل منح رخ�سة قيادة املركبات ملن 

االأمر،  ال�ساد�سة ع�سرة، وهي: م�افقة ويل  هم يف �سن 

فقط  العمل  �سارية  املمن�حة  القيادة  رخ�سة  تك�ن  واأن 

هذه  من  الرخ�سة  طالب  يجتاز  واأن  الدولة،  داخل 

و25  �ساعة،   100 العمرية فرتة تدريب عملي ملدة  الفئة 

�ساعة للتدريب النظري، ومنع احلا�سل على هذا الن�ع 

وحتى  لياًل   12 ال�ساعة  من  املركبة  قيادة  الرخ�ض  من 

ال�ساد�سة �سباحًا خالل االأ�سهر ال�ستة االأوىل من ح�س�له 

قيادته  اأثناء  اأعمار مرافقيه  تف�ق  اأن  وا�سرتاط  عليها، 

املركبة 21 عامًا، و�سحب الرخ�سة عند جتميعه 24 نقطة 

مرورية، وعدم اإعادتها اإليه اإال حينما يبلغ الثامنة ع�سرة 

من عمره واجتيازه دورة تدريبية. 

»الإمارات لل�شالمة املرورية«: ال�شالمة اأوًل 

طالب العميد متقاعد ح�سن اأحمد احل��سني اأمني ال�سر 

العام جلمعية االإمارات لل�سالمة املرورية اإخ�ساع مقرتح 

والتحليل  الدرا�سة  القيادة برمته ملزيد من  خف�ض �سن 

مع مراعاة و�سع معايري و�سروط �سارمة يف حالة اإقراره 

ت�ؤمن بالدرجة االأوىل اأمن و�سالمة م�ستخدمي الطريق 

واالهتمام كذلك باجلانبني التدريبي والتعليمي.

العلمية  الرامج  ودعم  م�ساندة  اأن  احل��سني  واأكد 

املرورية  ال�سالمة  جمال  يف  املختلفة  الت�عية  وفعاليات 

التط�عي  االأهلي  القطاع  تعني  التي  االأ�سا�سيات  من 

وال�طني  املجتمعي  تنفيذها، كما يعر عن احل�ض  على 

اجلهات  تبذلها  التي  باجله�د  م�سيدًا  بامل�س�ؤولية، 

الداخلية،  وزارة  راأ�سها  وعلى  املعنية،  احلك�مية 

عنها  نتج  والتي  الدولة،  يف  املرور  واإدارات  ومديريات 

انخفا�ض ملم��ض يف اأعداد ال�فيات واالإ�سابات الناجمة 

 2011 بعام  مقارنة   ،2012 لعام  املرورية  احل�ادث  عن 

والذي يعتر م�ؤ�سرًا اإيجابيًا ي�ؤكد �سحة امل�سار والت�جه.

م�س�ؤولية  هي  املرورية  ال�سالمة  ق�سية  اأن  على  و�سدد 

اأجل  جماعية تتطلب ت�سافر جميع اجله�د اخلرية من 

اإىل  الفتًا  االإن�سانية،  حماية  يف  املن�س�دة  االأهداف  بل�غ 

اأن من اأبرز اأهداف اجلمعية احلر�ض على �سالمة واأمن 

الطرق  على  املرورية  ال�سالمة  معدالت  ورفع  الطريق، 

وم�ستخدميها.

ودعا احل��سني يف حال اإقرار خف�ض ال�سن القان�نية اإىل 

18 عامًا  اإخ�ساع املتقدم من الفئات العمرية االأقل من 

لطلب احل�س�ل على رخ�سة قيادة اإىل دورات تدريبية 

مكثفة، ف�ساًل عن االهتمام ببث ال�عي الثقايف ال�قائي 

اإدخال  اإىل  ودعا  االأم�ر.  واأولياء  االأ�سر  بني  املروري 

املرحلة  يف  م�ستقل  كمقرر  املرورية  ال�سالمة  مفه�م 

الثان�ية بهدف تنمية ال�عي.

يجب  التي  االأخرى  املعايري  واأبرز  اأهم  من  اأن  وبني 

تلك  القان�نية  ال�سن  اتخاذ قرار تخفي�ض  مراعاتها يف 

التي حتدد �سرورة وج�د مرافق مع احلا�سل على رخ�سة 

وكذلك  عامًا،   18 من  االأقل  العمرية  الفئة  من  القيادة 

االإح�سائيات  اأن  خ�س��سًا  فعالة،  مراقبة  اآلية  و�سع 

ال�سباب  ل�فيات  الرئي�ض  ال�سبب  اأن  اإىل  ت�سري  العاملية 

15 و27 �سنة هي احل�ادث  اأعمارهم بني  الذين ترتاوح 

املرورية. 

 و�شع قي�د على قيادة املبتدئني

واأكد اأحمد بهروزيان املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة الرتخي�ض 

�سن  اأن خف�ض  على  بدبي  وامل�ا�سالت  الطرق  هيئة  يف 

بع�ض  يف  مفيد  مقرتح  قيادة  رخ�سة  على  احل�س�ل 

ج�انبه، ب�سرط اأن يتم اإقراره وو�سع قي�د ت�سمن تقلي�ض 

الفئة  لهذه  ال�سماح  على  ترتتب  قد  �سلبية،  نتائج  اأي 

العمرية بقيادة املركبات.

من  ال�18،  عن  فرقا  ت�سكل  ال  ال�17  �سن  اأن  واأو�سح 

امل�س�ؤولية،  والقدرة على حتمل  وال�عي،  االإدراك  ناحية 

وااللتزام بق�اعد و�سروط ال�سالمة املرورية، واأن ذلك ال 

ينفي �سرورة و�سع عدد من القي�د على قيادة ال�سائقني 

املبتدئني، تنبع من ن�ع امل�سكالت التي مت ر�سدها خالل 

من  والتقليل  م�اجهتها  على  وتعمل  املا�سية،  ال�سن�ات 

اأ�سرارها.

بقيادة  ت�سمح  املتقدمة  الدول  من  كثريًا  اإن  وقال 

�سروطًا  ت�سع  لكنها   � ال�16  �سن  يف  حتى   � االأ�سخا�ض 

ت�سمن انتقالهم التدريجي من مرحلة اإىل اأخرى، على 

الرغم من ح�س�لهم على الرخ�سة.

وتطرق بهروزيان اإىل بع�ض تلك ال�سروط، التي تختلف 

موضوع الغالف

دورات تدريبية مكثفة ملن 

هم دون 18 عامًا ... تدري�ض 

»ال�سالمة املرورية« كمقرر

 يف املرحلة الثان�ية
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من بلد اإىل اآخر، كما اأنها تختلف �سمن البلد ال�احد، 

تتباين  التي  االأمريكية،  املتحدة  بال�اليات  مثاًل  �ساربًا 

فيها الق�انني املرورية من والية اإىل اأخرى.

ولفت اإىل اأن بع�ض الدول متنع قيادة ال�سائقني املبتدئني، 

يف ظروف الطق�ض ال�سيئة، مثل ال�سباب والع�ا�سف على 

�سبيل املثال، م�سيفًا: اأن دواًل اأخرى متنع قيادة ال�سائقني 

احلاجة  اإىل  نظرًا  الليل،  �ساعات  خالل  املبتدئني، 

كمية  انخفا�ض  نتيجة  واالنتباه،  الرتكيز  يف  امل�ساعفة 

االإ�ساءة.

تتنا�سب  التي  ال�سروط  و�سع  باإمكانه  بلد  كل  اأن  واأكد 

وظروف ون�ع امل�سكالت املرورية التي ي�اجهها، وي�سمن 

اأي�سا اإمكانية تطبيقها مبا يكفل اإ�سهامها يف ت�فري قدٍر 

�س�الم�ة  على  واملح�افظ�ة  املروري�ة،  ال�س�المة  من  اأك�ر 

مرتادي الط�رق.

�سن  خف�ض  بداه  �سالح  حممد  متقاعد  العميد  واأيد 

ت�سهم  اأنها  ل�17، م��سحًا  قيادة  احل�س�ل على رخ�سة 

يف حل كثري من امل�سكالت االأ�سرية واالجتماعية املرتتبة 

على هذا االأمر. وطالب ب��سع جمم�عة من القي�د التي 

ت�سمن التزام هذه الفئة بق�انني واأنظمة ال�سري واملرور، 

وزيادة  االأهل  اإ�سراف  منها مب�ساألة  يتعلق  ما  خ�س��سا 

و�سالمة  �سالمتهم  على  حفاظا  لهم،  املروري  ال�عي 

االآخرين من م�ستخدمي الطريق.

وقال اإن ال�سباب الذين بلغ�ا 17 عاما يك�ن�ن غالبا على 

متعط�س�ن  ومعظمهم  والفهم،  ال�عي  من  عالية  درجة 

افتقادهم  لكن  خمالفة،  ب�س�رة  ول�  مركبة،  لقيادة 

من جانبها اأبدت �سركات التاأمني العاملة يف الدولة، �س�اء كانت وطنية اأم اأجنبية ردود اأفعال 

متباينة جتاه اأي ت�جه خلف�ض ال�سن القان�نية للح�س�ل على رخ�سة قيادة املركبات، حيث اأكد 

خراء وم�س�ؤول�ن تنفيذي�ن يف تلك ال�سركات اأن ذلك �سيت�سبب يف م�ساعفة قيم التع�ي�سات 

التي تتكبدها ال�سركات نتيجة اخل�سائر املادية والب�سرية الناجمة عن احل�ادث املرورية التي 

يت�سبب فيها �سغار ال�سن. 

واأكدوا اأن اإح�سائيات  �سركات التاأمني ت�سري اإىل اأن �سغار ال�سن ممن تقل اأعمارهم عن 21 

عامًا هم االأكر ت�سببًا يف احل�ادث املرورية واخل�سائر املادية والب�سرية الناجمة عنها، مقارنة 

مبن ترتاوح اأعمارهم بني 22 و30 عامًا، يف حني تتقل�ض ن�سبة اخل�سائر اإىل اأدنى م�ست�ى لها 

بني الفئات العمرية التي ترتاوح بني 31 و70 عامًا. 

واأ�ساروا اإىل اأن خف�ض ال�سن القان�نية للح�س�ل على رخ�ض القيادة �سريفع من قيمة وثائق 

التاأمني، خ�س��سًا للمركبات التي ميتلكها �سغار ال�سن دون الثامنة ع�سرة، مت�قعني ارتفاع 

التقديرية  7،5% من القيمة  اإىل نح�  200% لت�سل  اإىل  ال�سامل له�ؤالء  التاأمني  �سعر وثيقة 

لل�سيارة مقابل االأ�سعار ال�سائدة التي ال تتجاوز %2،5. 

وعلى الرغم من اأن العديد من �سركات التاأمني تتجنب ا�ست�سدار وثائق تاأمني ملن هم دون 

اخلام�سة والع�سرين وحتاول ال�سركات تقلي�ض ن�سبة هذا الن�ع من ال�ثائق قدر االإمكان اإال اأن 

بع�ض االآباء يق�م�ن بت�سجيل ال�سيارات وا�ست�سدار وثائق التاأمني باأ�سمائهم رغم ك�ن ال�سيارة 

يف ح�زة اأبنائهم بالفعل لتجنب اأي اعرتا�ض من قبل �سركات التاأمني.

على  التاأمني  قطاع  على  الطلب  ين�سط  التنفيذ  حيز  املقرتح  دخ�ل  اأن  قال  االآخر  البع�ض 

ال�سيارات ب�سبب ان�سمام فئة جديدة من مالكي ال�سيارات كما �سيحد القرار يف حال تطبيقه 

من خماطر القيادة من دون احل�س�ل على رخ�سة.
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الكايف،  التدريب  على  ح�س�لهم  وعدم  القيادة،  خرة 

اإ�سافة اإىل �سع�رهم باأنهم يختل�س�ن قيادة املركبة بعيدا 

يجعلهم عر�سة  الق�انني،  اأ�سرهم ومبخالفة  عي�ن  عن 

الرتكاب املخالفات واحل�ادث املرورية. 

رخ�سة  على  باحل�س�ل  الفئة  لهذه  ال�سماح  اأن  واأكد 

اأثناء  قيادة، �سيزيد �سع�رهم بامل�س�ؤولية وعدم اخل�ف 

الكثري  �سي�ساعد  االإجراء  هذا  اأن  عن  ف�ساًل  القيادة، 

تلبية  يف  �سائقني،  ت�فري  على  القادرة  غري  االأ�سر  من 

احتياجاتها املنزلية الي�مية، اإذ �سيك�ن مبقدور اأبنائها 

الدور  هذا  اأداء  اجلديدة،  القان�نية  ال�سن  بلغ�ا  ممن 

ب�س�رة اإيجابية وقان�نية.

درا�شة امل�شروع من كافة ج�انبه قبل التطبيق

ال�قائي،  الطب  وا�ست�ساري  املروري  اأكد اخلبري  ومن جانبه 

الدكت�ر ي��سف احل��سني، اأهمية درا�سة م�سروع خف�ض ال�سن 

تطبيقه،  قبل  كافة  اجل�انب  من  املركبة،  لقيادة  القان�نية 

وامليدانية،  العلمية  الدرا�سات  من  املزيد  باإجراء  وذلك 

وا�ستطالع اآراء االأهايل والهيئات التعليمية والبحثية والطبية، 

للفئات  املرورية  احل�ادث  ونتائج  اإح�ساءات  على  واالطالع 

العمرية املختلفة على م�ست�ى الدولة.

على  للح�س�ل  املتقدم  �سن  يف  لي�ست  امل�سكلة  اأن  واأكد 

ال�سري  بق�انني  التزامه  مدى  يف  اإمنا  قيادة،  رخ�سة 

اإذ  الطريق،  على  املرورية  ال�سالمة  وق�اعد  واملرور، 

ي�جد �سباب يف عمر ال�17 عاما، اأكر التزاما واحرتاما 

لق�انني القيادة، مقارنة باآخرين ممن لهم خرة ط�يلة 

يف القيادة.

موضوع الغالف

واأ�سار اإىل جمم�عة من النتائج االإيجابية، حال مت اإقرار 

خف�ض �سن احل�س�ل على رخ�سة قيادة ل�17 عاما، من 

متمثلة  العمرية،  الفئة  هذه  خمالفات  من  احلد  بينها 

وقيادتها خل�سة من  املركبة من دون رخ�سة،  قيادة  يف 

هذه  �سع�ر  م�ست�ى  رفع  عن  ف�ساًل  ذويهم،  علم  دون 

الفئة بامل�س�ؤولية القان�نية عن �سل�كياتها على الطريق، 

واحلد من عدد االأحداث اجلانحني، ب�سبب قيادة املركبة 

ب�س�رة غري قان�نية. 

ح�ل  درا�شات  ُتعد  الداخلية  وزارة  من  جلنة 

خف�ض �شن احل�ش�ل على رخ�شة القيادة

ال  العميد  “ اأكد  “ االحتاد  ل�سحيفة  ت�سريح  يف 

مهند�ض ح�سني اأحمد احلارثي مدير مديرية املرور 

املكلفة  اللجنة  ورئي�ض  اأب�ظبي  ب�سرطة  والدوريات 

احل�س�ل  �سن  خف�ض  ح�ل  الفنية  الدرا�سة  باإعداد 

من  عدد  اإعداد  جرى  اأنه  القيادة،  رخ�ض  على 

الدرا�سات العلمية املتعلقة بتخفي�ض ال�سن القان�نية 

االعتبار  بعني  اآخذًة  قيادة،  رخ�سة  على  للح�س�ل 

دول  جتارب  على  واطلعت  الفنية،  الن�احي  جميع 

متقدمة يف جمال ال�سالمة املرروية، بهدف اال�ستفادة 

من اإيجابيات هذه اخلط�ة، واإيجاد حل�ل ل�سلبياتها.

 واأ�ساف: اأن اللجنة تعمل على و�سع معايري و�سروط 

�سيتم تطبيقها يف حال امل�افقة على املقرتح، حيث 

تهدف هذه ال�سروط يف االأ�سا�ض اإىل جعل ال�سالمة 

على  واملجتمع  ال�سائقني  و�سالمة  اأول�ية،  املرورية 

يف  تاأخذ  الدرا�سة  اأن  اإىل  م�سريًا  االأهداف،  راأ�ض 

القيادة املُراِفقة

فمفه�م القيادة اأو�سع واأ�سمل من جمرد ال�سياقة ، لذلك 

اختارت بع�ض االأنظمة ا�ستعمال عبارة القيادة ع��سا عن 

ال�سياقة ، لرتقى بهذه املفاهيم اإىل عالقة مبا�سرة ب�سالمة 

التنقل والتعامل احل�ساري مع بقية م�ستعملي الطريق من 

خالل  ما تت�سمنه برامج تعليم القيادة من تر�سيخ ملفاهيم 

جانبه  يف  التك�ين  خالل  من  �س�اء  املرورية  ال�سالمة 

النظري اأو بف�سل ما يتم اكت�سابه من ق�اعد وتقنيات من 

خالل ال�سياقة امليدانية التي لها انعكا�سات مبا�سرة على 

ويف  املنحنيات  يف   ( الت�سرف  كطريقة  التنقل  �سالمة 

املنحدرات واملرتفعات ، ويف االأج�اء املاطرة اأو ال�سبابية 

، وعند االإبهار ليال ، وعند ح�س�ل طارىء اأو انفجار اإطار 

... (  اأو التمكن من مفاهيم  ال�سياقة الدفاعية ، ال�سياقة 

املتزنة  والر�سينة .

عالقة  لها  التي  اجل�انب  التك�ين  هذا  يت�سمن  كما 

مت�ض  التي  واملته�رة  اخلطرية  والت�سرفات  بال�سل�كيات 

بال�سالمة املرورية من خالل ت�عية املتقدمني للح�س�ل على 

عن  بعيدة  املرورية  ال�سالمة  تك�ن  اأن  ميكن  ال  بالتاأكيد 

اإىل  اإ�سافة   ، املجتمعات  ت�سهدها خمتلف  التي  التح�الت 

اإيقاع  مع  بالت�ازي  تباعا  تتط�ر  املرورية  الت�سريعات  ك�ن 

اأو  االجتماعية  منها  �س�اء  املجتمع  ي�سهده  الذي  التط�ر 

االقت�سادية ، فبحكم االنخراط املبكر لل�سباب يف العمل اأو 

تاأكد احلاجة يف االعتماد عليهم يف تاأمني التنقالت، ف�سال 

من  العديد  يف  رخ�سة  بدون  القيادة  ظاهرة  تنامي  عن 

املجتمعات، فقد داأبت اأغلب البلدان على اتخاذ  اإجراءات 

الإجتياز  املتقدم  لعمر  االأدين  احلد  مبقت�ساها   خف�ست 

رخ�ض القيادة بداية من �سن 16 مع وج�د مرافق وهي ما 

يطلق عليها “ القيادة املرافقة “.

اأن  اأغلب املجتمعات  ويف حني يبقى االعتقاد ال�سائد لدى 

احل�ادث  عدد  من  ي�ساعف  اأن  �ساأنه  من  االإجراء  هذا 

ال�سباب من جن�ح  به عادة  يتهم  اإىل ما  بالنظر  املرورية 

اإىل رك�ب املخاطر وعدم التقيد مبعايري ال�سالمة بحكم 

من  العمرية  الفئة  هذه  مييز  ،وما  النف�سية  طبيعتهم 

منها  وخا�سة  االإح�سائية  الن�سرات  اأغلب  فاإن  اندفاع، 

و   18 العمرية ما بني  الفئة  اأن  ت�ؤكد  العربية ال  بالبلدان 

20 �سنة مت�رطة اأكر من غريها من ال�سباب يف ح�ادث 
ال�سري، بل على العك�ض من ذلك جند هذه الفئة تبقى اأقل 

احل�س�ل  حديثة  باعتبارها  احل�ادث  عدد  يف  م�ساركة 

على رخ�سة القيادة واالأكر انتباها من غريها يف بدايات 

العهد بالقيادة . ومن مزايا منح رخ�سة القيادة يف �سن 

االجتماعي  التحرر  من  بن�ع  البالغني  �سع�رال�سباب   ،18

من  احلد  اإىل  اإ�سافة   ، امل�س�ؤولية  حتميلهم  مع  واالأ�سري 

ا�ستعمال املركبات بدون رخ�سة اأو ما ميكن اأن ينجم عن 

ذلك من اإ�سكاليات قان�نية له�ؤالء ال�سباب وعائالتهم وما 

ميكن اأن يت�س�سب فيه من اإ�سكاالت فيما بتعلق بالتع�ي�ض 

مل�سلحة �سحايا احل�ادث التي يت�سبب�ن فيها.

االإ�سكال احلقيقي يبقى يف ن�عية التدريب الذي يخ�سع له 

ال�سائق�ن اجلدد. اإىل جانب مدى تط�ر ال�عي لدى الفئة 

ال�سبابية ب�سرورة التقيد مبعايري ال�سالمة .

الرخ�سة خالل فرتة التك�ين بخط�رة بع�ض الت�سرفات 

وال�سل�كيات املته�رة وما ميكن اأن ينتج عنها من ح�ادث 

وما تخلفه من �سحايا ، وماآ�ٍض اجتماعية و خ�سائر مادية.  

واعتبارًا الأهمية مرحلة املراقبة يف تك�ين �سل�ك مروري 

ق�مي واعتبارًا لنق�ض خرة املراقبني وحر�سًا على ت�فري 

ال�سالمة، نقرتح االنطالق بر�سيد  اأكر قدر من ج�انب 

�سفر من النقاط عند احل�س�ل على رخ�سة القيادة، مع 

مدة  يف  تقدم  كلما  ت�ساعديا  ر�سيدا  باالأمر  املعني  منح 

اخلطرية،  ملخالفات  الإحدى  اقرتافه  عدم  مع  املراقبة 

ليمثل بذلك فرتة حقيقية لالختبار ويف حالة اقرتافه لعدد 

من املخالفات اخلطرية يتم �سحب الرخ�سة ليتم اجتياز 

االمتحان من جديد.

ال بد من املراهنة على ال�سباب من خالل حتميله امل�س�ؤولية 

واإعطائه ثقة اأكر يف النف�ض والبحث عن مكافاأة ال�سل�ك 

تعريفات  يف  ح�افز  اإعطاوؤهم  مثل  ال�سباب  لدى  اجليد 

التاأمني.

ال�سن املحددة يف معظم دول االحتاد االأوروبي للح�س�ل 

اإمكانية  هنالك  ولكن  عامًا.   18 هي  قيادة  رخ�سة  على 

16 عاما مع وج�د مرافق وت�سمى  للقيادة بداية من �سن 

لل�ساب  خاللها  من  ي�سمح  والتي  املرافقة”،  “القيادة 
بقيادة املركبة مع وج�د مرافق ال يقل عمره عن 28 �سنة 

وله اأقدمية يف القيادة ، ولالإ�سارة، فاإن هذا االإجراء اأكد 

اأن له العديد من املزايا باعتبار اأن احلا�سل اجلديد على 

اأر�ض  للتعلم على  له فر�سة مهمة  ُتعطى  القيادة  رخ�سة 

حيث  التقليدي،  التدريب  مع  جنب  اإىل  وجنبا   ، ال�اقع 

ويف  للقيادة  احلقيقية  ال��سعيات  جمابهة  من  يتمكن 

لل�سل�كيات  اتباعه  على  وي�سهر  ي�جهه  من  وله  واحد  اآن 

ال�سحيحة.

وقد داأبت العديد من الدول على اعتماد هذا االإجراء مع 

اإحاطتها بالعديد من الرامج على غرار اإعطاء الفر�سة 

لل�سباب الجتياز امتحان رخ�سة القيادة يف �سن 16 �سنة 

يف  �سهادة  على  احل�س�ل  له  �سبق  قد  يك�ن  اأن  �سريطة 

للدرا�سة يف  االأوىل  ال�سن�ات  املرورية تنطلق منذ  الرتبية 

املرورية  الرتبية  تلقى درو�ض يف  ، بحيث ي�سبح  املدر�سة 

حافزا مهمًا الإجتياز رخ�سة القيادة يف �سن 16 �سنة مع ما 

ي�فره هذا االإجراء من اإيجابيات �سبق ذكرها.

للح�س�ل  املطل�بة  ال�سن  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات  يف 

على رخ�سة القيادة ه� يف معظم ال�اليات 16 �سنة . وجتدر 

اأن كل دولة ت�سدر ت�ساريح  االإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل 

خا�سة بها، وق�اعد ال�سل�ك، ورمبا تختلف قليال من دولة 

اإىل اأخرى )وخا�سة فيما يتعلق باحلد االأق�سى لل�سرعة(. 

وتظهر االإح�ساءات اأن التعب ه� ال�سبب الرئي�سي لل�فاة 

تليها  ال�سيارات،  ح�ادث  �سحايا  االأمريكي  ال�سباب  بني 

الكح�ل وال�سرعة.  ومع ذلك، على الرغم من هذه النتائج 

املثرية للقلق، لي�ض هناك نية لرفع ال�سن القان�نية للقيادة 

يف ال�اليات املتحدة.  

عفيف الفريقي

رئي�ض املنظمة العربية لل�سالمة املرورية

وزارة الداخلية �ستطبق نظامًا تقنيًا 

لتتبع ومراقبة �سرعات املركبات التي 

يق�دها �سخ�ض اأقل من 18 عامًا، 

والطرق امل�سم�ح له بالقيادة فيها

العميد ح�سني اأحمد احلارثي
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فمفه�م القيادة اأو�سع واأ�سمل من جمرد ال�سياقة ، لذلك 

اختارت بع�ض االأنظمة ا�ستعمال عبارة القيادة ع��سا عن 

ال�سياقة ، لرتقى بهذه املفاهيم اإىل عالقة مبا�سرة ب�سالمة 

التنقل والتعامل احل�ساري مع بقية م�ستعملي الطريق من 

خالل  ما تت�سمنه برامج تعليم القيادة من تر�سيخ ملفاهيم 

جانبه  يف  التك�ين  خالل  من  �س�اء  املرورية  ال�سالمة 

النظري اأو بف�سل ما يتم اكت�سابه من ق�اعد وتقنيات من 

خالل ال�سياقة امليدانية التي لها انعكا�سات مبا�سرة على 

ويف  املنحنيات  يف   ( الت�سرف  كطريقة  التنقل  �سالمة 

املنحدرات واملرتفعات ، ويف االأج�اء املاطرة اأو ال�سبابية 

، وعند االإبهار ليال ، وعند ح�س�ل طارىء اأو انفجار اإطار 

... (  اأو التمكن من مفاهيم  ال�سياقة الدفاعية ، ال�سياقة 

املتزنة  والر�سينة .

عالقة  لها  التي  اجل�انب  التك�ين  هذا  يت�سمن  كما 

مت�ض  التي  واملته�رة  اخلطرية  والت�سرفات  بال�سل�كيات 

بال�سالمة املرورية من خالل ت�عية املتقدمني للح�س�ل على 

عن  بعيدة  املرورية  ال�سالمة  تك�ن  اأن  ميكن  ال  بالتاأكيد 

اإىل  اإ�سافة   ، املجتمعات  ت�سهدها خمتلف  التي  التح�الت 

اإيقاع  مع  بالت�ازي  تباعا  تتط�ر  املرورية  الت�سريعات  ك�ن 

اأو  االجتماعية  منها  �س�اء  املجتمع  ي�سهده  الذي  التط�ر 

االقت�سادية ، فبحكم االنخراط املبكر لل�سباب يف العمل اأو 

تاأكد احلاجة يف االعتماد عليهم يف تاأمني التنقالت، ف�سال 

من  العديد  يف  رخ�سة  بدون  القيادة  ظاهرة  تنامي  عن 

املجتمعات، فقد داأبت اأغلب البلدان على اتخاذ  اإجراءات 

الإجتياز  املتقدم  لعمر  االأدين  احلد  مبقت�ساها   خف�ست 

رخ�ض القيادة بداية من �سن 16 مع وج�د مرافق وهي ما 

يطلق عليها “ القيادة املرافقة “.

اأن  اأغلب املجتمعات  ويف حني يبقى االعتقاد ال�سائد لدى 

احل�ادث  عدد  من  ي�ساعف  اأن  �ساأنه  من  االإجراء  هذا 

ال�سباب من جن�ح  به عادة  يتهم  اإىل ما  بالنظر  املرورية 

اإىل رك�ب املخاطر وعدم التقيد مبعايري ال�سالمة بحكم 

من  العمرية  الفئة  هذه  مييز  ،وما  النف�سية  طبيعتهم 

منها  وخا�سة  االإح�سائية  الن�سرات  اأغلب  فاإن  اندفاع، 

و   18 العمرية ما بني  الفئة  اأن  ت�ؤكد  العربية ال  بالبلدان 

20 �سنة مت�رطة اأكر من غريها من ال�سباب يف ح�ادث 
ال�سري، بل على العك�ض من ذلك جند هذه الفئة تبقى اأقل 

احل�س�ل  حديثة  باعتبارها  احل�ادث  عدد  يف  م�ساركة 

على رخ�سة القيادة واالأكر انتباها من غريها يف بدايات 

العهد بالقيادة . ومن مزايا منح رخ�سة القيادة يف �سن 

االجتماعي  التحرر  من  بن�ع  البالغني  �سع�رال�سباب   ،18

من  احلد  اإىل  اإ�سافة   ، امل�س�ؤولية  حتميلهم  مع  واالأ�سري 

ا�ستعمال املركبات بدون رخ�سة اأو ما ميكن اأن ينجم عن 

ذلك من اإ�سكاليات قان�نية له�ؤالء ال�سباب وعائالتهم وما 

ميكن اأن يت�س�سب فيه من اإ�سكاالت فيما بتعلق بالتع�ي�ض 

مل�سلحة �سحايا احل�ادث التي يت�سبب�ن فيها.

االإ�سكال احلقيقي يبقى يف ن�عية التدريب الذي يخ�سع له 

ال�سائق�ن اجلدد. اإىل جانب مدى تط�ر ال�عي لدى الفئة 

ال�سبابية ب�سرورة التقيد مبعايري ال�سالمة .

الرخ�سة خالل فرتة التك�ين بخط�رة بع�ض الت�سرفات 

وال�سل�كيات املته�رة وما ميكن اأن ينتج عنها من ح�ادث 

وما تخلفه من �سحايا ، وماآ�ٍض اجتماعية و خ�سائر مادية.  

واعتبارًا الأهمية مرحلة املراقبة يف تك�ين �سل�ك مروري 

ق�مي واعتبارًا لنق�ض خرة املراقبني وحر�سًا على ت�فري 

ال�سالمة، نقرتح االنطالق بر�سيد  اأكر قدر من ج�انب 

�سفر من النقاط عند احل�س�ل على رخ�سة القيادة، مع 

مدة  يف  تقدم  كلما  ت�ساعديا  ر�سيدا  باالأمر  املعني  منح 

اخلطرية،  ملخالفات  الإحدى  اقرتافه  عدم  مع  املراقبة 

ليمثل بذلك فرتة حقيقية لالختبار ويف حالة اقرتافه لعدد 

من املخالفات اخلطرية يتم �سحب الرخ�سة ليتم اجتياز 

االمتحان من جديد.

ال بد من املراهنة على ال�سباب من خالل حتميله امل�س�ؤولية 

واإعطائه ثقة اأكر يف النف�ض والبحث عن مكافاأة ال�سل�ك 

تعريفات  يف  ح�افز  اإعطاوؤهم  مثل  ال�سباب  لدى  اجليد 

التاأمني.

ال�سن املحددة يف معظم دول االحتاد االأوروبي للح�س�ل 

اإمكانية  هنالك  ولكن  عامًا.   18 هي  قيادة  رخ�سة  على 

16 عاما مع وج�د مرافق وت�سمى  للقيادة بداية من �سن 

لل�ساب  خاللها  من  ي�سمح  والتي  املرافقة”،  “القيادة 
بقيادة املركبة مع وج�د مرافق ال يقل عمره عن 28 �سنة 

وله اأقدمية يف القيادة ، ولالإ�سارة، فاإن هذا االإجراء اأكد 

اأن له العديد من املزايا باعتبار اأن احلا�سل اجلديد على 

اأر�ض  للتعلم على  له فر�سة مهمة  ُتعطى  القيادة  رخ�سة 

حيث  التقليدي،  التدريب  مع  جنب  اإىل  وجنبا   ، ال�اقع 

ويف  للقيادة  احلقيقية  ال��سعيات  جمابهة  من  يتمكن 

لل�سل�كيات  اتباعه  على  وي�سهر  ي�جهه  من  وله  واحد  اآن 

ال�سحيحة.

وقد داأبت العديد من الدول على اعتماد هذا االإجراء مع 

اإحاطتها بالعديد من الرامج على غرار اإعطاء الفر�سة 

لل�سباب الجتياز امتحان رخ�سة القيادة يف �سن 16 �سنة 

يف  �سهادة  على  احل�س�ل  له  �سبق  قد  يك�ن  اأن  �سريطة 

للدرا�سة يف  االأوىل  ال�سن�ات  املرورية تنطلق منذ  الرتبية 

املرورية  الرتبية  تلقى درو�ض يف  ، بحيث ي�سبح  املدر�سة 

حافزا مهمًا الإجتياز رخ�سة القيادة يف �سن 16 �سنة مع ما 

ي�فره هذا االإجراء من اإيجابيات �سبق ذكرها.

للح�س�ل  املطل�بة  ال�سن  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات  يف 

على رخ�سة القيادة ه� يف معظم ال�اليات 16 �سنة . وجتدر 

اأن كل دولة ت�سدر ت�ساريح  االإ�سارة يف هذا ال�سياق اإىل 

خا�سة بها، وق�اعد ال�سل�ك، ورمبا تختلف قليال من دولة 

اإىل اأخرى )وخا�سة فيما يتعلق باحلد االأق�سى لل�سرعة(. 

وتظهر االإح�ساءات اأن التعب ه� ال�سبب الرئي�سي لل�فاة 

تليها  ال�سيارات،  ح�ادث  �سحايا  االأمريكي  ال�سباب  بني 

الكح�ل وال�سرعة.  ومع ذلك، على الرغم من هذه النتائج 

املثرية للقلق، لي�ض هناك نية لرفع ال�سن القان�نية للقيادة 

يف ال�اليات املتحدة.  

عفيف الفريقي

رئي�ض املنظمة العربية لل�سالمة املرورية

احل�سبان جميع الن�احي مثل احل�ادث وتاأثري 

الرخ�سة على ال�سخ�ض الذي مل يكمل مرحلة 

الن�س�ج. 

ويف حال اعتماد القرار وتطبيقه، �سيتم فر�ض 

�سروط على كل من يريد اأن ي�ستخرج رخ�سة 

القرار  خ�س�ض  حيث   ،18 ال�  عامه  يكمل  ومل 

�سروطًا  عامًا،   18 و   16 بني  العمرية  للفئة 

الرخ�سة  �سحب  اإىل  ت�سل  عق�بات  تت�سمن 

يف حال تكرار املخالفات اجل�سيمة اأو خمالفة 

اإجراءات  على  عالوة  والقيادة،  ال�سري  معايري 

النظرية  الدورات  حتديد  مثل  ا�ستباقية 

من  كل  عليها  يح�سل  اأن  يجب  التي  والعملية 

يتقدم للح�س�ل على ت�سريح القيادة ممن هم 

حتت ال� 18 عامًا، الفتًا اإىل اأن ال�س�ابط ت�سمل 

ممن  االأوىل  الدرجة  من  مرافق  قريب  وج�د 

يخل� �سجلهم من احل�ادث، اإ�سافة اإىل حتديد 

طرق معينة ميكن حلاملي ت�ساريح القيادة من 

الفئة العمرية االأقل من 18 عامًا القيادة فيها 

ويف اأوقات معينة. 

وزارة  اأن  على  تاأكيده  احلارثي  العميد  وجدد 

ومراقبة  لتتبع  تقنيًا  نظامًا  �ستطبق  الداخلية 

�سرعات املركبات التي يق�دها �سخ�ض اأقل من 

فيها،  بالقيادة  له  امل�سم�ح  والطرق  عامًا،   18

اإر�سال املخالفة  ويف حال ارتكاب خمالفة يتم 

اإىل املرور اإلكرتونيًا وت�سجيلها يف ملف ال�سائق 

املروري.

برئا�سة �سيف بن زايد

مجلس »سياسات الداخلية« 
يناقش مشروع خفض سن الحصول 

على رخص قيادة المركبات
ناق�ض جمل�ض ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ب�زارة الداخلية الذي تراأ�سه الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية ، اإمكانية خف�ض ال�سن القان�نية  للح�س�ل على رخ�ض قيادة 

املركبات، وفق اأطر قان�نية واإجراءات حمددة تكفل ال�سالمة العامة من جهة ويف املقابل مُتكن �سريحة وا�سعة 

احتياجاتهم  ق�ساء  ع�سرة يف  الثامنة  �سن  دون  اأبنائهم ممن هم  على  االإعتماد  يف�سل�ن  الذين  االأهايل  من 

املعي�سية و�سمن اإطار اأ�سري خا�ض.

واأكد �سم�ه على اأهمية حتقيق االأهداف والغايات املن�س�دة من هذا امل�سروع امل�جه خلدمة االأهايل بغية ت�سهيل 

عملية تنقالتهم وتلبية �س�ؤونهم املختلفة من دون هدر يف جانب ال�سالمة املرورية  �س�اء لقائدي املركبات اأو 

م�ستخدمي الطرق ب�جه عام.

وبحث االجتماع كافة احلل�ل واملقرتحات واال�سرتاطات الالزمة �سمن امل�سروع ، ك�ج�د ُمرافق يف املركبة من 

قرابة الدرجة االأوىل، ووج�د نظام رقابة تقني يتابع �سرعة املركبة وطريقة قيادتها على نح� اآمن. 



     

مقال

خسرنا في الحوادث
اأحــد  اأكــ�ن  بــاأن  ال�شــعادة  تغمــرين 

العنا�شــر التــي تعمل يف ت�عيــة املجتمع، 

ومبا اأنني اأميل اإىل الريا�شة والريا�شيني 

وبالتاكيد هم جن�م مثل غريهم من جن�م 

الفــن وجن�ميتهــم جتعلنــا دائمًا نت�شــ�ق 

اإىل معرفــة اآخــر الأخبــار عنهم ونحبهم 

ونتطلع للتقاط ال�ش�ر التذكارية معهم.

 احــرتت كثرياأ ح�ل ما �شــاأكتبه يف العدد 

املروريــة«   »ال�شــالمة  جملــة  مــن  الأول 

ولكن ا�شــتعادتني الذاكرة اإىل اأ�شــخا�ض 

اأحبهم القلب كثريًا وا�شــتقت اإليهم واإىل 

كل اللحظات التي ع�شتها معهم.

جميــع  اهلل  ورحــم   ) اهلل  )رحمهــم   

م�تــى امل�شــلمني ، ومنهــم �شــقيقي الأكرب 

)اأب�خالد ( واأخي الأ�شغر )ذياب ع�انة 

( ، ف�شــقيقي كان �شحية حادث األيم على 

الأ�شرة وعلى كل اأ�شدقائه والأخ الأ�شغر 

والــذي بكت عليه الإمــارات باأجمعها ه� 

�شــاحب البت�شامة ذياب ع�انة وكم كان 

خرب ال�فاة بحادث وكاأنه اإ�شاعة وجاءت 

ال�شــدمة عند و�شــ�ل املعل�مة من م�شدر 

م�ثــ�ق وكنــت اأحــاول اأن اأقــاوم اخلــرب 

واأبحــث عــن اإجابــة اأخف اأملــًا وهي )هل 

اإ�شــابته خطــرية ( ولكنــي اكت�شــفت اأنه 

انتقل اإىل ج�ار ربه  واللهم ل اعرتا�ض.

 وت�جهــت فــ�رًا باجتــاه امل�شت�شــفى على 

اأمل اأن تك�ن املعل�مــة امل�ث�قة خاطئة، 

ولكني وجدت م�اقف امل�شت�شــفى ممتلئة 

وال�شرطة تنظم عملية دخ�ل ال�شيارات 

من �شدة الزدحام .. كان ب�شيطًا ولطيفا 

و�شــاحب ابت�شــامة مع الكبري وال�شــغري، 

وكان جنمــًا من جنــ�م منتخــب الإمارات 

مــن املراحــل ال�شــنية اإىل اأن و�شــل اإىل 

املنتخب الأول وكانت تربطني به عالقة 

�شخ�شية خا�شــة جدًا متالأها الذكريات 

اجلميلة فمنها ال�شحك واملزاح والنتقاد 

والإطراء، وه� يتحدث عن ما يف خاطره 

من اأفكار وهم�م وعن طم�حاته.

وفاتــه  قبــل  اإىل  الذاكــرة  بــي  وتعــ�د 

بالهدف الــذي اأحرزه بالكعب وبات�شــال 
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اأحد ال�شدقاء و يق�ل يل: )هل �شاهدت 

مــاذا فعــل ذياب ؟ فقلت : اهلل ي�شــرت فاأنا 

يف الجتماع ومل اأ�شتطع م�شاهدة املباراة 

ال�ديــة، فقــال يل :ذيــاب �شــجل هدفــًا 

بالكعــب فقلــت :كفــ� عليــه ، فقــال : األ 

يعترب ا�شــتهزاًء بالفريق الآخر ، فرددت 

عليه : ذياب ل ومل ي�شــتهزاأ باأحد ولكنه 

طم�ح احلبيب الغايل .

ورغــم اأنه يف جتمع املنتخب ولي�ض لنادي 

بني يا�ض، ولكنه ت�ا�شــل معي لال�شت�شارة 

بعــد النتقــاد ال�شــديد الــذي وجــه لــه 

ي�شــتهزئ  الهــدف  بهــذا  باأنــه  واتهامــه 

باملنتخــب اللبنــاين ف�شــاألته: مــا هدفك 

و�شــ� اللي خالك ت�شــجل بهذه الطريقة 

ومــا خفت اإنــك ما ت�شــجل “ فــرد رحمه 

اهلل : طم�حــي اأن افعل واأن اأ�شــنع ما ه� 

جديــد يف كرة القدم واأ�شــارع امل�شــتحيل 

ومل اأفكر حينها اأن النية قد ترتجم اإىل 

ا�شــتهزاء باملنتخب اللبناين ال�شقيق، ول� 

علمت اأن الطم�ح �شيرتجم بهذه الطريقة 

ملا �شجلت بهذه الطريقة، لكن م�شكلتى اأن 

طم�حي يف�ق خيايل اأنا �شخ�شيًا .

واأعــ�د اإىل احلــادث املــ�ؤمل الذي اأ�شــاب 

اجلميــع ب�شــدمة كبــرية لي�ــض فقــط يف 

الإمــارات، فبعد اأن و�شــل ع�انه “ رحمة 

اهلل”  اإىل قلــ�ب العــامل بالهــدف الــذي 

اأحرزه بكعبه، واإذ بهم يقراأون خرب وفاته 

يف حادث �شــيارة وكانت الحتمالت التي 

و�شــعت للحــادث واأكرثهــا ه� ا�شــتخدام 

الهاتــف اأثنــاء قيــادة ال�شــيارة ، وفعــاًل 

ا�شــتخدام الهاتــف اأو العبــث بــاأي �شــيء 

اأثنــاء قيــادة املركبــة قد يت�شــبب مبا ل 

حتمد عقباه .

هي اأ�شــباب تعــددت وامل�ت واحــد ، ولكن 

لدينــا واجــب وطنــي، فالدولــة جتعــل 

اأول�ياتهــا يف بناء الكادر الب�شــري وبناء 

الأجيــال، وهنــاك اأ�شــباب قــد تفقدنــا 

عــدم  وهــي  ال�شــباب  فئــة  مــن  العديــد 

النتباه ب�شكل عام .

ونحــن يف دولة الإمــارات نحظى باهتمام 

وحب متبــادل بني القيادة وال�شــعب ومن 

اأمــن  اأول�يــات قياداتنــا احلفــاظ علــى 

و�شــالمة امل�اطنني واملقيمــني والزائرين 

ووقايتهم من خماطر احلــ�ادث املرورية 

وما يرتتب عليها من اآثار وخ�شــائر تطال 

العن�شــر الب�شــري والذي تعمــل قيادتنا 

الر�شــيدة على احلفاظ عليــه اإميانًا منها 

باأنــه حجر الأ�شــا�ض الــذي ترتكز عليه 

التنمية بكافة اأ�شكالها.

ونعــ�د لنقــ�ل: اإن احلادث املــروري لي�ض 

قــدرًا حمت�مًا ونحن جميعــًا مبقدورنا اأن 

نتفــاداه ، وباإجراء ب�شــيط وه� اللتزام 

لل�شــري  املنظمــة  والق�انــني  بالأنظمــة 

واملرور .... مع متنياتنا بال�شالمة   

م�شعد احلارثي
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االأط�ل على م�ست�ى ال�سرق االأو�سط

شارع ونفق الشيخ زايد 
وفرا حركة انسيابية 

وبمعايير سالمة عالية

ملفات 
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خطة  �سملتها  التي  املهمة  اال�سرتاتيجية  العنا�سر  من 

اأف�سل  ت�اكب  متط�رة  نقل  �سبكة  لبناء  اأب�ظبي  اإمارة 

امل�ا�سفات العاملية   تط�ير �سارع ال�سيخ زايد ) ما كان 

يعرف ب�سارع ال�سالم �سابقًا (، ويتاألف امل�سروع من اأربعة 

امليناء،  �سارع  حتى  زايد  ال�سيخ  ج�سر  من  ميتد  اأق�سام 

اإىل  اإ�سافة  واحد  وج�سر  اأنفاق  خم�سة  اإن�ساء  و�سمل 

العديد من الطرق ال�سطحية وااللتفافية واخلدمية.

ال�سالم  )�سارع  زايد  ال�سيخ  �سارع  تط�ير  م�سروع  يعد 

اخلطة  يف  الرئي�سية  العنا�سر  من  اأب�ظبي  يف  �سابقًا( 

تط�ير  اإىل  والهادفة  اأب�ظبي  الإمارة  ال�ساملة  التنم�ية 

الطرق واجل�س�ر  �سبكة  وت��سيع  التحتية  البنية  مك�نات 

املرورية  ال�سالمة  معايري  اأعلى  حتقيق  بهدف  واالأنفاق 

وتاأمني مرافق خدمية وطرق اآمنة ت�فر قدرًا كبريًا من 

ان�سيابية احلركة املرورية وا�ستيعاب حجم النم� امل�ستمر 

مفاهيم  وتعزيز  اأب�ظبي،  يف  االقت�سادية  احلركة  يف 

بيئة  زايد  ال�سيخ  �سارع  نفق  ي�فر  اإذ  الطرق،  خدمات 

مثالية تتمتع باأعلى معايري ال�سالمة والبيئة واالأمان من 

جمال  يف  العاملية  التكن�ل�جيا  اأحدث  ا�ستخدام  خالل 

املراقبة والتحكم واإدارة مك�نات النفق.

جانب  من  الر�سمي  بافتتاحه  امل�سروع  من  االنتهاء  ومت 

االأمن  م�ست�سار  نهيان،  اآل  زايد  بن  هزاع  ال�سيخ  �سم� 

اأب�ظبي،  الإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  ال�طني 

وذلك تزامنًا مع احتفاالت الدولة بالي�م ال�طني احلادي 

واالأربعني.

وكانت دائرة ال�س�ؤون البلدية - بلدية مدينة اأب�ظبي قد 

مل�سروع  الر�سمي  االإطالق  عن   2008 ن�فمر  يف  اأعلنت 

تط�ير ال�سارع والذي يعد �سريانًا رئي�سيًا ي�ست�عب حركة 

مرورية كبرية يف مدينة اأب�ظبي، ومت اإغالقه كاماًل اأمام 

االأعمال  ببدء  لل�سماح   2009 عام  يف  املرورية  احلركة 

االإن�سائية يف امل�سروع.

وي�سم ال�سارع نفقًا يبلغ ط�له 3.6 كيل�مرت ويعد االأط�ل 

من  كيل�مرتًا   2.4 منه  االأو�سط،  ال�سرق  م�ست�ى  على 

اجلزء امل�سق�ف، كمحطة هامة �سمن بناء �سبكة حديثة 

من الطرق واجل�س�ر واالأنفاق، ويهدف اإىل حتقيق اأعلى 

معايري ال�سالمة وقدر كبري من االإن�سيابية على الطرقات 

مبا يتما�سى مع خطط التنمية ال�ساملة الإمارة اأب�ظبي.

اإجمايل  يقدر  التي  والت��سعة  التط�ير  اأعمال  وت�سمنت 

االأنفاق  من  عددًا  درهم  مليارات  بخم�سة  تكلفتها 

االزدحام  امت�سا�ض  اأجل  من  املنف�سلة  والتقاطعات 

حي�ية  املناطق  اأكر  من  واحدة  يف  والتكد�ض  املروري 

يف اأب�ظبي، وت�سل ما بني املناطق ال�سكنية من املدينة 

واملناطق التجارية، فيما ُبني نفق ال�سيخ زايد بهدف ف�سل 

حركة املركبات الداخلة اإىل املدينة عن املركبات العابرة 

وتخدم  واإيابًا،  ذهابًا  والك�رني�ض  امليناء  مناطق  اإىل 

الطرق املقامة �سمن امل�سروع املناطق التط�يرية يف كل 



العدد الأول - يوليو 482013

من جزيرة الرمي وجزيرة املايا وجزيرة ال�سعديات.

الطرق ال�شطحية

والطرق  التقاطعات  من  االأوىل  املرحلة  افتتحت 

ال�سطحية اأمام حركة املركبات وامل�ساة ي�م 23 �سبتمر 

2011 وامتدت من تقاطع �سارع حمدان مع �سارع ال�سيخ 

زايد  ال�سيخ  �سارع  مع  الفالح  �سارع  تقاطع  وحتى  زايد 

لل�سيارات  740 م�قفًا  املرحلة  ووفرت هذه  باالجتاهني، 

ومت على امتدادها تركيب 50 عم�د اإ�سارة �س�ئية حتمل 

عم�د   120 وتركيب  ال�س�ئية  االإ�سارات  من  روؤو�ض   206

يتميز  الذي  دي”  اإي  “اإل  بنظام  تعمل  جتميلية  اإنارة 

مبتطلبات  ط�يلة  لفرتات  االإ�ساءة  ت�فري  على  بقدرته 

ب�س�رة  افتتحت  فقد  الثانية  املرحلة  اأما  قليلة.  �سيانة 

ر�سمية يف ن�فمر 2011 وامتدت مابني تقاطعي �سارع 

االجتاه  زايد يف  ال�سيخ  �سارع  مع  و�سارع حمدان  خليفة 

اخلارج من اأب�ظبي ومن تقاطع �سارع حمدان مع �سارع 

التقاطع  اإىل  امليناء  و�سارع  الك�رني�ض  باجتاه  ال�سالم 

رقم 4 مقابل “فندق كابيتال الديار”، ومت تنفيذ هاتني 

الذي  احل�سري  ال�س�ارع  ت�سميم  دليل  وفق  املرحلتني 

اأ�سدره جمل�ض اأب�ظبي للتخطيط العمراين.

نفق ال�شيخ زايد

ي�سكل نفق �سارع ال�سيخ زايد جزءًا اأ�سا�سيًا من م�سروع 

امت�سا�ض  يف  وا�سح  اأثر  وله  زايد  ال�سيخ  �سارع  تط�ير 

التدفق املروري باجتاه جزيرة اأب�ظبي ويلعب دورًا مهمًا 

م�سربًا  وي�فر  امل�ازية  ال�س�ارع  ال�سغط عن  تخفيف  يف 

العاملية  واملعايري  امل�ا�سفات  الأعلى  وفقًا  اآمنًا  مروريًا 

حيث يتك�ن من 8 م�سارب للمركبات ذهابًا واإيابًا”.

20 �شا�شة مرورية اإلكرتونية ت�شتخدم لأول مرة 

يف اأب�ظبي

ي�سم نفق �سارع ال�سيخ زايد 20 �سا�سة مرورية اإلكرتونية 

بلدية  قامت  اإذ  اأب�ظبي،  اإمارة  يف  مرة  الأول  ت�ستخدم 

اأب�ظبي باإعداد االأنظمة املرورية االإلكرتونية وت�سميمها 

التنقل  حتقق  التي  الذكية  املرورية  االأنظمة  با�ستخدام 

االآمن والفعال �سمن اجلداول الزمنية.

وتتم متابعة احلركة املرورية يف النفق الرئي�سي للم�سروع 

من خالل كامريات املراقبة وجم�سات اال�ست�سعار، اإ�سافة 

ومراقبة  املرورية  االإ�سارات  لنظام  الفعال  الت�سغيل  اإىل 

االزدحام املروري واملتابعة واالإبالغ عن اأعطال االأنظمة 

املرورية والتن�سيق مع ق�سم ال�سيانة الإ�سالحها.

م�شت�ى  على  الأحدث  والتجهيزات  التقنيات 

ال�شرق الو�شط لإنارة نفق �شارع ال�شيخ زايد

على  زايد  ال�سيخ  �سارع  لنفق  الداخلية  االإنارة  تعتمد 

وتعتر هذه  واأنظمتها،  العاملية  االإ�ساءة  تقنيات  اأحدث 

اإذ  االأو�سط  ال�سرق  م�ست�ى  على  االأحدث  التقنيات 

ت�فر للم�ستخدمني بيئة اآمنة خالل قيادتهم ملركباتهم 

داخل النفق. ومبا ين�سجم مع متطلبات البيئة وال�سالمة 

اإ�سرتاتيجية البلدية  واالأمن، وهي متطلبات تت�افق مع 

بيئة  املجتمعية يف  اأرقى اخلدمات  تقدمي  واأهدافها يف 

اآمنة بحيث تقل ن�سبة االأخطار  �سليمة ومعايري �سحية 

عن 1%، وهي ن�سبة غري مت�افرة عامليًا، وت�سعى بلدية 

اأب�ظبي لتحقيقها بالتعاون والتكامل مع جميع اجلهات 

املعنية و�سركائها االإ�سرتاتيجيني.

وجمع  والتحكم  للمراقبة  “�شــكادا”  نظام 

البيانات

�سركائها  مع  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  حر�ست 

ت��سلت  ما  باأحدث  النفق  تزويد  على  االإ�سرتاتيجيني 

�سارع  نفق  تزويد  مت  حيث  احلديثة،  التكن�ل�جيا  اإليه 

للمراقبة  نظام  وه�  “�س��كادا”  بنظام  زايد  ال�سيخ 

والتحكم وجمع البيانات، ويعتر اأكر االأنظمة املتط�رة 

التحكم  خالله  من  ميكن  والذي  العامل  م�ست�ى  على 

ومُيكن  النفق،  يف  امل�ج�دة  االأخرى  االأنظمة  مبجمل 

التحكم املركزية  وامل�سغلني يف غرفة  امل�سرفني  النظام 

بالنفق من املراقبة والتحكم بجميع االأنظمة الكهربائية 

نظام  اإىل  باالإ�سافة  واالإلكرتوميكانيكية  وامليكانيكية 

املتغرية  الر�سائل  ول�حات  املرورية  باحلركة  التحكم 

وغريها من االأنظمة امل�ج�دة داخل النفق ويت�افر نظام 

الرئي�سية  التحكم  غرفة  وهي  اأماكن  ثالثة  يف  �س��كادا 

التحكم  مركز  اإىل  باالإ�سافة  الفرعية  التحكم  وغرفة 

باأنظمة املرور يف مدينة اأب�ظبي.

ملتابعة  واآخر  النفق  مبداخل  للتحكم  نظام 

املركبات واإح�شائها

كما يحت�ي نفق �سارع ال�سيخ زايد على نظام االإ�سارات 

لالإ�سارات  نظام  وه�  النفق  مبداخل  للتحكم  املرورية 

املركبات  بدخ�ل  التحكم  خالله  من  ميكن  ال�س�ئية 

اإىل النفق، بحيث مُيكن يف حاالت احل�ادث اجل�سيمة 

عن  النفق  باإغالق  القيام  النفق  داخل  الط�ارئ  اأو 

طريق هذا النظام وحت�يل احلركة املرورية اإىل الطرق 

ال�سطحية.

ومن االأنظمة املتط�رة امل�ستخدمة يف النفق كذلك نظام 

يعمل  نظام  وه�   VVDS املركبات  واإح�ساء  متابعة 

بال�قت الفعلي على متابعة حركة املركبات واإح�سائها، 

يف  النظام  هذا  خُمرجات  من  اال�ستفادة  ميكن  حيث 

املراقبة  نظام  وكذلك  امل�ستقبلية،  املرورية  الدرا�سات 

ميكن  CCTV  الذي  املغلقة  التلفزي�نية  بالكامريات 

من خالله متابعة احلركة املرورية املتدفقة يف النفق ، 

كما ميكن من خالل هذا النظام الك�سف عن احل�ادث 

املرورية وتغطي هذه الكامريات النفق بن�سبة %100 .

اأنظمة �شالمة مب�ا�شفات عاملية

كما مت تزويد النفق بنظام الل�حات االإلكرتونية املتغرية 

من  الطريق  حالة  عن  ال�سائقني  باإعالم  يق�م  والذي 

املرورية  االإلكرتونية   الل�حات  على  الر�سائل  بث  خالل 

اأمامهم، كما مُيكن من خالل نظام )LSCS ( التحكم 

بل�حات ال�سرعة والل�حات التي تبني حالة كل م�سار من 

امل�سارات املرورية داخل النفق و�سرعة احلركة املرورية.

ويت�سمن النفق كذلك نظام الك�سف عن احل�ادث داخل 

النفق VIDS وه� نظام يق�م بالك�سف عن احل�ادث داخل 

النفق، باالإ�سافة اإىل الك�سف عن ت�قف ال�سيارات داخل 

النفق، اأو بطء احلركة املرورية، اأو ال�سري بعك�ض االجتاه. 

تركيب  مت  حيث  التلفزي�ين  العر�ض  نظام  اإىل  اإ�سافة 

نظام العر�ض التلفزي�ين يف غرف التحكم بالنفق، وهذا 

النظام ي�سمح مب�ساهدة النفق عن طريق عر�ض ما تبثه 

ال�قت احلقيقي، كما مت  املراقبة يف  وتلتقطه كامريات 

تركيب هذا النظام يف مركز التحكم باالأنظمة املرورية 

ملدينة اأب�ظبي.

ومت تركيب نظام م�سخات املياه الذي يت�ىل مهمة �سحب 

لت�سريف  الرئي�سية  ال�سبكة  اإىل  النفق  داخل  من  املياه 

النفق  يحت�ي  حيث  اأب�ظبي  مبدينة  اخلا�سة  املياه 

واملياه  االأمطار  مياه  لت�سريف  االأنابيب  �سبكة من  على 

النفق  داخل  والط�ارئ  التنظيف  عمليات  عن  الناجمة 

وجميعها م��س�لة بهذه امل�سخات.

كما زود النفق بنظام الدخ�ل لالأفراد الذي ينظم عملية 

دخ�ل االأفراد اإىل جميع مرافق النفق وغرف التحكم، 

بدخ�ل  لهم  ي�سمح  املخ�ل�ن فقط هم من  فاالأ�سخا�ض 

هذه املرافق ، وهذا ي�سمن االأمان وعدم العبث باالأنظمة 

من قبل االأ�سخا�ض غري امل�سرح لهم.

نظام للك�شف وال�شيطرة واإطفاء احلرائق

داخل  وال�سالمة  باالأمن  اخلا�سة  االأنظمة  ومن 

النفق يت�فر يف نفق �سارع ال�سيخ زايد نظام الك�سف 

احلرائق  يك�سف  الذي  احلرائق  واإطفاء  وال�سيطرة 

داخل النفق عن طريق املراقبة امل�ستمرة للحرارة، كما 

يعمل النظام على الك�سف عن دخان احلرائق ب�سكل 

اآيل عند ارتفاع درجة احلرارة عن حد معني بحيث 

يق�م باإر�سال اإنذار اإىل امل�سرفني على ت�سغيل النفق 

عن طريق اإر�سال اإ�سارة اإنذار اإىل نظام “�سكادا”، 

وت�سغيل نظام اإطفاء احلرائق وت�سغيل نظام �سحب 

الدخان وته�ية النفق واإغالقه اأمام احلركة املرورية 

وبث ر�سائل حتذيرية عر نظام الل�حات االإلكرتونية 

املتغرية، ويدعم هذا النظام نظامًا الإطفاء احلرائق 

ميكن  اإذ  وباالجتاهني،  النفق  ط�ل  على  تركيبه  مت 

من خالله اإطفاء احلرائق التي قد حتدث على كتف 

الطريق اأو يف م�سار ال�ساحنات بهدف احت�اء احلريق 

قبل  اأن يكر اأو ميتد.

ملفات 
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ه�اتف ط�ارئ على جانبي النفق وبالجتاهني

اأي�سًا نظام ه�اتف الط�ارئ الذي يت�سل  وي�سم النفق 

الط�ارئ  ه�اتف  وزعت  وقد  النفق،  يف  التحكم  بغرف 

من     ترتاوح  مب�سافة  االجتاهني  ويف  النفق  جانبي  على 

للتحدث  الهاتف  �سماعة  رفع  ويكفي  مرت،   100  -70

مبا�سرة اإىل امل�ظفني يف غرفة التحكم.

وزود النفق بنظام الت�جيه واالإر�ساد ال�س�تي يف حاالت 

اأو  الط�ارئ  حاالت  يف  النظام  هذا  وُي�ستخدم  االإخالء 

امل�سجلة  اأو  املبا�سرة  ال�س�تية  الر�سائل  لبث  االإخالء 

اأو  الط�ارئ  خمارج  اإىل  امل�ستخدمني  الإر�ساد  م�سبقًا 

النظام  وكذلك  التحكم،  غرفة  خالل  من  ت�جيههم 

يق�م  الذي  الكهربائية  بالطاقة  للتغذية  االحتياطي 

ب�سكل  االحتياطية  الكهربائية  الطاقة  م�لدات  بت�سغيل 

اأوت�ماتيكي يف حال انقطاع م�سادر التغذية الكهربائية 

ل�سمان ا�ستمرار عمل جميع اأنظمة النفق مدع�مًا بنظام 

االإ�ساءة الكهربائية الذي ي�سبط االإنارة الداخلية للنفق 

ط�ال اأوقات الي�م بناًء على االإ�ساءة خارج النفق.

ويحت�ي النفق كذلك على النظام الكهربائي الذي يق�م 

بعملية ت�زيع الطاقة الكهربائية على جميع مرافق النفق 

النظام  هذا  عمل  “�سكادا”  نظام  ويراقب  وم�ساراته، 

باالإ�سافة اإىل جميع اأنظمة النفق االأخرى.

ل�حات جمالية وبيئة �شحية

والإ�سفاء مل�سة جمالية على النفق تعك�ض مدى التط�ر 

بل�حات  جدرانه  ازدانت  اأب�ظبي  اإمارة  يف  والتقدم 

البيئة  ت�فري  على  عالوة  ال�سرياميك،  من  فنية 

ال�سحية داخل النفق من خالل تزويده بنظام ته�ية 

اإىل  الدخان  ب�سحب  احلرائق  حال  يف  يق�م  متط�ر 

اأو باجتاه حمدد ح�سب م�قع احلريق،  النفق  خارج 

كما يعمل على جتديد اله�اء يف النفق يف حال ارتفاع 

البيئي  التحكم  نظام  اإىل  باالإ�سافة  الغازات  ن�سبة 

يف  التل�ث  ن�سبة  قيا�ض  على  با�ستمرار  يعمل  الذي 

الغازات  م�ست�يات  ومراقبة  للنفق  الداخلي  اله�اء 

ارتفاع  ال�سيارات، وعند  املنبعثة من ع�ادم  ال�سامة 

ن�سبة هذه الغازات يق�م هذا النظام بت�سغيل املراوح 

اخلا�سة ب�سحب الدخان وته�ية النفق .

مك�نات  حلماية  كبرية  عناية  اأب�ظبي  بلدية  اأولت  وقد 

النفق من اأي اأ�سرار قد حتدث من خالل تركيب نظام 

مراقبة ارتفاع ال�ساحنات ومت تركيبه قبل مداخل النفق 

مب�سافة كافية ويهدف اإىل الك�سف عن ال�ساحنات التي 

يزيد ارتفاعها عن احلد امل�سم�ح به لدخ�ل النفق بهدف 

جتنب اأي اأ�سرار قد حتدث يف بنية النفق نتيجة ا�سطدام 

ال�ساحنات املرتفعة به،باالإ�سافة اإىل نظام اإدارة عمليات 

متابعة  النظام  هذا  خالل  من  ميكن  حيث  ال�سيانة 

عمليات ال�سيانة لالأنظمة داخل النفق .
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نظــر   ، امليــالد  قبــل  �شــنة   330 قبــل 

الفيل�شــ�ف لرواقــه ، اإىل ال�شــماء ، تاأمــل 

حمت�شــدًا  وا�شــرتخى  الكــ�ين،  النظــام 

بالفكرة املخملية ونظر اإىل ج�شده فغا�ض 

يف الــروح ، فاعتــدل قائــاًل ...هذا اجلزء 

مــن كل عظيم متنا�شــق ، با�شــق ، ول حياة 

بــدون التما�شــي معــه ، لت�شــتقيم احليــاة 

الب�شرية ...

يت�شــالح  مل  اإن  اأنــه  يق�شــد  الرجــل  كان 

الإن�شــان مع نف�شــه ، واإن مل ي�ؤثث وجدانه 

باجلمال ، كما ه� جمال الطبيعة ، لأ�شــبح 

ه�شــيمًا تــذروه الريــاح ...الإن�شــان ذلــك 

الكائن ، امل�شــطرب اخلرب ، املفعم باأحزان 

املا�شــي وقلــق امل�شــتقبل ، يحــرق اللحظة 

 ، اخللــف  اإىل  النظــر  بجمــرات   ، الآنيــة 

والتعلــق بالقــادم باأق�شــى مــا ميكنــه مــن 

م�شاعر ، ما يجعله �شحية فل�شفة وهمية ل 

تعينه اإل على ال�شــياع والذوبان ، يف بحار 

من الأفكار ال�شــ�داوية... ولي�ض “زين�ن” 

اإل اأحــد تالمــذة فيل�شــ�ف اآخــر يدعى “ 

كرات�ض” هذا الفيل�ش�ف اقتنع باأن العامل 

يعي�ــض خدعــة ب�شــرية ، عندمــا يخ�شــع 

م�شاعره ملظاهر التعلق بتقاليد وقيم اأ�شبه 

بال�شــراب تعيقــه ول تدلــه اإىل الطريــق 

ال�ش�اء ، هذا الفيل�ش�ف اأنتج فكرًا جديدًا 

مغايــرًا ل�اقعــه الإغريقي �شــمنه نطرية 

فل�شــفية اأطلق عليها الفل�شــفة “الكلبية“ 

ومــن يقراأ ال�شــم لأول وهلة يظــن اأن هذا 

يف  بينمــا   ، وخــرف  جمــدف  الفيل�شــ�ف 

احلقيقة اأنه كان يق�شــد اأن يع�د الإن�شــان 

 ، الطبيعــة  اأمنــا  اإىل  الأوىل  جبلتــه  اإىل 

ويتحرر مــن اأدران ال�اقــع املل�ث مبركبات 

النق�ض والأع�شاب ال�ش�كية ال�خازة .

وب�شــفته فيل�شــ�فًاَ اأمعن بجمــال الطبيعة 

واقتنــع اأن الن�شــان جــزء ل يتجــزاأ مــن 

هــذه الطبيعــة اخلالبــة اجلذابــة ، فاإنه 

لبــد واأن ينتمي اإىل اأخالقها واأن يخ�شــع 

لق�انينهــا ال�شــارمة ، واأول قانــ�ن طبيعي 

، هــذا التنا�شــق ، والثــاين هــ� اجلمــال  ، 

فــكان قد و�شــف فل�شــفته بالكلبيــة ، لآنه 

راأى هــذه الكائنــات مت�شــاحلة مع نف�شــها 

ول ترتكب خطيئة الت�شــنع واخلروج عن 

ر�شح الطبيعة ، حتى اأنه جاهر يف مع�شيته 

للق�انني الجتماعية ، عندما اأمر اأتباعه 

اأن ي�شــريوا يف ال�شــ�ارع ، وكل واحــد منهم 

ي�شــحب خلفــه ذيــل �شــمكه، معتــربًا ذلك 

ال�شــر يف ك�شــر املجد والأخــالق والتبعية 

العميــاء لق�انــني من �شــنع الإن�شــان ل من 

�شــنع الطبيعــة ، وك�ن الإن�شــان جزءًا من 

الطبيعة فالبد واأن ياأمتر باأوامرها ، حتى 

يتحلى بنف�ض اجلمال الطبيعي.

وقــد خالفه يف ذلك فيل�شــ�ف اآخر ُيدعى 

يعي�ــض  العــامل  اإن  قــال  الــذي  اأبيقــ�ر 

ف��شــى عارمــة واإن العلــة الأوىل للكــ�ن 

علــة جائــرة، فهــي التــي تثــري الع�ا�شــف 

وتفجــر الرباكني وتدمــر حياة الإن�شــان، 

لذلــك يجب على الإن�شــان اأن يخالف هذه 

الق�انــني املدمرة ، فريد “ زينــ�ن” قائاًل ، 

اإن كانــت هناك ع�ا�شــف وبراكني من فعل 

الطبيعــة ، فاإن هذه الطبيعة نف�شــها التي 

تهــدئ هــذه الع�ا�شــف والرباكــني وتعيد 

ترتيــب معطيــات الك�ن ليعــ�د جمياًل كما 

ه� ، الأمر الذي يجعلنا جمربين اأن نتحلى 

بهــذه ال�شــفات املُثلى واأن نتخلــق مبعانيها 

الرائعــة لأننــا اجلــزء ، واجلــزء يجب اأن 

يخ�شع للكل.

ومــن »زينــ�ن«  يجــب اأن نتعلــم كيف نحب 

وكيف نزخــرف م�شــاعرنا بعناية عجيبة 

... ويف الإجنيل يق�ل النبي عي�شــى عليه 

ال�شــالم ، “ احلــب اأقــ�ى من املــ�ت” األي�ض 

باحلب ا�شتعاد عي�شى عليه ال�شالم �شديقه 

وحبيبــه “ اليعازر “ بعد م�ته ، فاإن الذي 

وهبــه قدرة اإعــادة امل�تى ، اأعاد �شــديقه 

اإىل احلياة بعد م�ته ، بق�ة احلب والإميان 

، وباأن احلياة باحلب تزهر وتثمر وتزخر 

باخل�شــرة وال�جه احل�شن ، احلياة باحلب 

ت�شــنع جمالها من حرير امل�شاعر الرقيقة 

، الأنيقــة ، املتاألقــة ... ولي�ــض اأجمــل من 

النظام يف تاأ�شي�ض مملكة احلب ... فل� اأننا 

علمنا اأبناءنا كيف يحب�ن ، وكيف ينظم�ن 

حياتهم ، ويرتب�ن اأ�شــياءهم ، ل�شــتطعنا 

اأن نخلــق جياًل طيب الأعراق ، واأن ن�شــنع 

وطنًا اأع�شاوؤه ، مت�شامن�ن من اأجل تنظيم 

حياتهم وتن�شيق ورود م�شاعرهم ، وحتقيق 

اأمانيهم بدون جن�ى اأو �شك�ى..

اليــ�م عندما اأمر يف ال�شــارع ، واأرى �شــيارة 

ال�شــرطة ، اأ�شعر بالراحة وال�شعادة لأنني 

اأ�شــمن �شــيئًا واحــدًا ومهمــًا ، وهــ� اأنه لن 

يتجــاوزين اأحــد بخفة وا�شــتخفاف ، ولن 

يل�ح اإيل اأحد بيده ، حمتجًا لأنني اأ�شري يف 

الطريق ب�شــرعة بطيئة ومزعجة للبع�ض 

.. ولكن عندما متر �شــيارة �شرطة ، ي�شبح 

الطريق اآمنًا م�شــتقرًا من ف��شى املزعجني 

ال�شــرطة ول يخافــ�ن  لأنهــم يخافــ�ن   ،

�شــمائرهم ، ولأنهم يخ�ش�ن املخالفات ول 

يخ�شــ�ن امل�ت ب�شــبب ال�شــرعات الزائدة 

.. هكــذا تعلــم بع�ض النا�ــض ، هكذا ترب�ا 

، على وج�ب ح�شــ�ر العقاب لكي يح�شــن�ا 

من �شــل�كياتهم ، هكذا ترتبت م�شــاعرهم 

علــى الف��شــى اخلالقــة اأو البعــرثة التي 

لبــد مــن وجــ�د مــن يعيدهــا اإىل حالتها 

الطبيعية ،.. بينما ل� نظر ه�ؤلء اإىل هذا 

اجلمــال الذي يك�شــ� كل مكان ، لــ� نظروا 

اإىل ال�ش�ارع الف�شيحة والأر�شفة املر�شعة 

بالألــ�ان اجلذابــة ، واإىل اأنظمــة املــرور 

التي تب�شــر حتــى الأعمى ، لــ� نظروا اإىل 

كل ذلــك بعنايــة القلــب والعقل وال�شــمري 

، ل�شــتطاع�ا اأن يكبحــ�ا جمــاح النف��ــض 

الأمــارة واأن يكن�ا من روعهــم ، ويحرتم�ا 

الطريــق ، ويراعــ�ا اهلل يف اأرواح الب�شــر 

الذين ي�شارك�نهم الطريق ...

العناية بالنظام تبداأ من ترتيب امل�شــاعر  

مــن الرتبية ، والطف�لــة الأوىل ، وترتيب 

امل�شــاعر ، مــراآة ملــا تعك�شــه الت�شــرفات يف 

الطريــق ، وكيــف ي�اجه البع�ــض امل�اقف 

ال�شــعبة ...ونحــن اإذ ن�ؤمــن بــاأن الر�شــا 

الإن�شــاين ل يهتم باقتناء �شيارة فارهة اأو 

مالب�ض فاخرة ، واأمنا متامه وكماله ، يك�ن 

باتخاذ الأخالق احلميدة ، و�شيلة وغاية 

، لق�ة ال�شخ�شية وحتقيق املجد احل�شاري 

الذيــن  والأ�شــخا�ض   ، الثقــايف  والرقــي 

يفكرون باملادة ك��شيلة للتباهي ، هم اأ�شبه 

بالدمى اأو اأ�شــجار الزينة ، جميلة �شــكاًل ، 

خاوية يف امل�شم�ن واملعنى...

ولآن البع�ــض ل يتعلــم مــن احليــاة كما مل 

يتعلم من طف�لته ، فاإنني اأرى من ال�شرورة 

الق�شــ�ى اأن يتــم تنظيــم حملــة ثقافيــة  

حازمــة و�شــارمة ، تبــداأ قبــل اختبــارات 

ال�شــ�اقة ، وقبل اأن يتم الب�شم على قدرة 

اأي �شــخ�ض على جتاوز الختبار ، اأن يك�ن 

هنــاك در�ــض واٍف و�شــاٍف ، حــ�ل ثقافــة 

ا�شتخدام املركبة ، وثقافة ارتياد الطريق 

، وثقافــة التعامــل مــع الآخــر ... لبــد 

واأن يجتاز كل �شــخ�ض اختبــارات الثقافة 

املجتمعية التي ت�ؤهله ، لختبار الرخ�شة 

القياديــة ... وبخا�شــة ، ونحن يف جمتمع 

الثقافــات  متن�عــة  �شــرائح  مــن  يتكــ�ن 

وبع�شها متدين الثقافة ويحتاج اإىل اإعادة 

�شــياغة لقيمــه الجتماعــه واإىل تهذيب 

وت�شــذيب وترتيــب ، وتخ�شــيب وجدانــه 

بعل�م اأجتماعية ، تنظم م�شاعره ، وحت�شم 

عالقته بالآخر ، باجتاه، امل�شاحلة  النقية 

مــن �شــ�ائب الحتقان وعدم التــزان ... 

نحن بحاجة ما�شــة اإىل هــذا القان�ن لكي 

نحافــظ علــى رونق مدننــا اجلميلــة واإىل 

منجزنــا احل�شــاري الذي ي�شــتحق منا كل 

هــذا العتناء ، ولــكل هذا النتبــاه ، واأل 

 ندعه �شحية نف��ض م�ش�هة وعق�ل مل�ثة 

، وقلــ�ب ، يخلــط فيهــا الأ�شــ�د بالأبي�ض 

... نحــن بحاجــة اإىل هذا القانــ�ن الذي 

يعيد الأم�ر اإىل ن�شابها ال�شحيح ، ول يدع 

فر�شــة ملن حيد ال�شمري وخرج اإىل ال�شارع 

، وكاأنــه يق�د مدرعة وهــ� يف حالة تاأهب 

ق�شــ�ى يف م�اجهة عــدو ... نحن بحاجة 

اإىل هــذا القان�ن لنحمى اأبناءنا من الزلل 

واخللل والعلل ....

لو يعود »زينون« ويرى ما نراه           ألحرق رواقه وافتعل الفجيعة
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نظــر   ، امليــالد  قبــل  �شــنة   330 قبــل 

الفيل�شــ�ف لرواقــه ، اإىل ال�شــماء ، تاأمــل 

حمت�شــدًا  وا�شــرتخى  الكــ�ين،  النظــام 

بالفكرة املخملية ونظر اإىل ج�شده فغا�ض 

يف الــروح ، فاعتــدل قائــاًل ...هذا اجلزء 

مــن كل عظيم متنا�شــق ، با�شــق ، ول حياة 

بــدون التما�شــي معــه ، لت�شــتقيم احليــاة 

الب�شرية ...

يت�شــالح  مل  اإن  اأنــه  يق�شــد  الرجــل  كان 

الإن�شــان مع نف�شــه ، واإن مل ي�ؤثث وجدانه 

باجلمال ، كما ه� جمال الطبيعة ، لأ�شــبح 

ه�شــيمًا تــذروه الريــاح ...الإن�شــان ذلــك 

الكائن ، امل�شــطرب اخلرب ، املفعم باأحزان 

املا�شــي وقلــق امل�شــتقبل ، يحــرق اللحظة 

 ، اخللــف  اإىل  النظــر  بجمــرات   ، الآنيــة 

والتعلــق بالقــادم باأق�شــى مــا ميكنــه مــن 

م�شاعر ، ما يجعله �شحية فل�شفة وهمية ل 

تعينه اإل على ال�شــياع والذوبان ، يف بحار 

من الأفكار ال�شــ�داوية... ولي�ض “زين�ن” 

اإل اأحــد تالمــذة فيل�شــ�ف اآخــر يدعى “ 

كرات�ض” هذا الفيل�ش�ف اقتنع باأن العامل 

يعي�ــض خدعــة ب�شــرية ، عندمــا يخ�شــع 

م�شاعره ملظاهر التعلق بتقاليد وقيم اأ�شبه 

بال�شــراب تعيقــه ول تدلــه اإىل الطريــق 

ال�ش�اء ، هذا الفيل�ش�ف اأنتج فكرًا جديدًا 

مغايــرًا ل�اقعــه الإغريقي �شــمنه نطرية 

فل�شــفية اأطلق عليها الفل�شــفة “الكلبية“ 

ومــن يقراأ ال�شــم لأول وهلة يظــن اأن هذا 

يف  بينمــا   ، وخــرف  جمــدف  الفيل�شــ�ف 

احلقيقة اأنه كان يق�شــد اأن يع�د الإن�شــان 

 ، الطبيعــة  اأمنــا  اإىل  الأوىل  جبلتــه  اإىل 

ويتحرر مــن اأدران ال�اقــع املل�ث مبركبات 

النق�ض والأع�شاب ال�ش�كية ال�خازة .

وب�شــفته فيل�شــ�فًاَ اأمعن بجمــال الطبيعة 

واقتنــع اأن الن�شــان جــزء ل يتجــزاأ مــن 

هــذه الطبيعــة اخلالبــة اجلذابــة ، فاإنه 

لبــد واأن ينتمي اإىل اأخالقها واأن يخ�شــع 

لق�انينهــا ال�شــارمة ، واأول قانــ�ن طبيعي 

، هــذا التنا�شــق ، والثــاين هــ� اجلمــال  ، 

فــكان قد و�شــف فل�شــفته بالكلبيــة ، لآنه 

راأى هــذه الكائنــات مت�شــاحلة مع نف�شــها 

ول ترتكب خطيئة الت�شــنع واخلروج عن 

ر�شح الطبيعة ، حتى اأنه جاهر يف مع�شيته 

للق�انني الجتماعية ، عندما اأمر اأتباعه 

اأن ي�شــريوا يف ال�شــ�ارع ، وكل واحــد منهم 

ي�شــحب خلفــه ذيــل �شــمكه، معتــربًا ذلك 

ال�شــر يف ك�شــر املجد والأخــالق والتبعية 

العميــاء لق�انــني من �شــنع الإن�شــان ل من 

�شــنع الطبيعــة ، وك�ن الإن�شــان جزءًا من 

الطبيعة فالبد واأن ياأمتر باأوامرها ، حتى 

يتحلى بنف�ض اجلمال الطبيعي.

وقــد خالفه يف ذلك فيل�شــ�ف اآخر ُيدعى 

يعي�ــض  العــامل  اإن  قــال  الــذي  اأبيقــ�ر 

ف��شــى عارمــة واإن العلــة الأوىل للكــ�ن 

علــة جائــرة، فهــي التــي تثــري الع�ا�شــف 

وتفجــر الرباكني وتدمــر حياة الإن�شــان، 

لذلــك يجب على الإن�شــان اأن يخالف هذه 

الق�انــني املدمرة ، فريد “ زينــ�ن” قائاًل ، 

اإن كانــت هناك ع�ا�شــف وبراكني من فعل 

الطبيعــة ، فاإن هذه الطبيعة نف�شــها التي 

تهــدئ هــذه الع�ا�شــف والرباكــني وتعيد 

ترتيــب معطيــات الك�ن ليعــ�د جمياًل كما 

ه� ، الأمر الذي يجعلنا جمربين اأن نتحلى 

بهــذه ال�شــفات املُثلى واأن نتخلــق مبعانيها 

الرائعــة لأننــا اجلــزء ، واجلــزء يجب اأن 

يخ�شع للكل.

ومــن »زينــ�ن«  يجــب اأن نتعلــم كيف نحب 

وكيف نزخــرف م�شــاعرنا بعناية عجيبة 

... ويف الإجنيل يق�ل النبي عي�شــى عليه 

ال�شــالم ، “ احلــب اأقــ�ى من املــ�ت” األي�ض 

باحلب ا�شتعاد عي�شى عليه ال�شالم �شديقه 

وحبيبــه “ اليعازر “ بعد م�ته ، فاإن الذي 

وهبــه قدرة اإعــادة امل�تى ، اأعاد �شــديقه 

اإىل احلياة بعد م�ته ، بق�ة احلب والإميان 

، وباأن احلياة باحلب تزهر وتثمر وتزخر 

باخل�شــرة وال�جه احل�شن ، احلياة باحلب 

ت�شــنع جمالها من حرير امل�شاعر الرقيقة 

، الأنيقــة ، املتاألقــة ... ولي�ــض اأجمــل من 

النظام يف تاأ�شي�ض مملكة احلب ... فل� اأننا 

علمنا اأبناءنا كيف يحب�ن ، وكيف ينظم�ن 

حياتهم ، ويرتب�ن اأ�شــياءهم ، ل�شــتطعنا 

اأن نخلــق جياًل طيب الأعراق ، واأن ن�شــنع 

وطنًا اأع�شاوؤه ، مت�شامن�ن من اأجل تنظيم 

حياتهم وتن�شيق ورود م�شاعرهم ، وحتقيق 

اأمانيهم بدون جن�ى اأو �شك�ى..

اليــ�م عندما اأمر يف ال�شــارع ، واأرى �شــيارة 

ال�شــرطة ، اأ�شعر بالراحة وال�شعادة لأنني 

اأ�شــمن �شــيئًا واحــدًا ومهمــًا ، وهــ� اأنه لن 

يتجــاوزين اأحــد بخفة وا�شــتخفاف ، ولن 

يل�ح اإيل اأحد بيده ، حمتجًا لأنني اأ�شري يف 

الطريق ب�شــرعة بطيئة ومزعجة للبع�ض 

.. ولكن عندما متر �شــيارة �شرطة ، ي�شبح 

الطريق اآمنًا م�شــتقرًا من ف��شى املزعجني 

ال�شــرطة ول يخافــ�ن  لأنهــم يخافــ�ن   ،

�شــمائرهم ، ولأنهم يخ�ش�ن املخالفات ول 

يخ�شــ�ن امل�ت ب�شــبب ال�شــرعات الزائدة 

.. هكــذا تعلــم بع�ض النا�ــض ، هكذا ترب�ا 

، على وج�ب ح�شــ�ر العقاب لكي يح�شــن�ا 

من �شــل�كياتهم ، هكذا ترتبت م�شــاعرهم 

علــى الف��شــى اخلالقــة اأو البعــرثة التي 

لبــد مــن وجــ�د مــن يعيدهــا اإىل حالتها 

الطبيعية ،.. بينما ل� نظر ه�ؤلء اإىل هذا 

اجلمــال الذي يك�شــ� كل مكان ، لــ� نظروا 

اإىل ال�ش�ارع الف�شيحة والأر�شفة املر�شعة 

بالألــ�ان اجلذابــة ، واإىل اأنظمــة املــرور 

التي تب�شــر حتــى الأعمى ، لــ� نظروا اإىل 

كل ذلــك بعنايــة القلــب والعقل وال�شــمري 

، ل�شــتطاع�ا اأن يكبحــ�ا جمــاح النف��ــض 

الأمــارة واأن يكن�ا من روعهــم ، ويحرتم�ا 

الطريــق ، ويراعــ�ا اهلل يف اأرواح الب�شــر 

الذين ي�شارك�نهم الطريق ...

العناية بالنظام تبداأ من ترتيب امل�شــاعر  

مــن الرتبية ، والطف�لــة الأوىل ، وترتيب 

امل�شــاعر ، مــراآة ملــا تعك�شــه الت�شــرفات يف 

الطريــق ، وكيــف ي�اجه البع�ــض امل�اقف 

ال�شــعبة ...ونحــن اإذ ن�ؤمــن بــاأن الر�شــا 

الإن�شــاين ل يهتم باقتناء �شيارة فارهة اأو 

مالب�ض فاخرة ، واأمنا متامه وكماله ، يك�ن 

باتخاذ الأخالق احلميدة ، و�شيلة وغاية 

، لق�ة ال�شخ�شية وحتقيق املجد احل�شاري 

الذيــن  والأ�شــخا�ض   ، الثقــايف  والرقــي 

يفكرون باملادة ك��شيلة للتباهي ، هم اأ�شبه 

بالدمى اأو اأ�شــجار الزينة ، جميلة �شــكاًل ، 

خاوية يف امل�شم�ن واملعنى...

ولآن البع�ــض ل يتعلــم مــن احليــاة كما مل 

يتعلم من طف�لته ، فاإنني اأرى من ال�شرورة 

الق�شــ�ى اأن يتــم تنظيــم حملــة ثقافيــة  

حازمــة و�شــارمة ، تبــداأ قبــل اختبــارات 

ال�شــ�اقة ، وقبل اأن يتم الب�شم على قدرة 

اأي �شــخ�ض على جتاوز الختبار ، اأن يك�ن 

هنــاك در�ــض واٍف و�شــاٍف ، حــ�ل ثقافــة 

ا�شتخدام املركبة ، وثقافة ارتياد الطريق 

، وثقافــة التعامــل مــع الآخــر ... لبــد 

واأن يجتاز كل �شــخ�ض اختبــارات الثقافة 

املجتمعية التي ت�ؤهله ، لختبار الرخ�شة 

القياديــة ... وبخا�شــة ، ونحن يف جمتمع 

الثقافــات  متن�عــة  �شــرائح  مــن  يتكــ�ن 

وبع�شها متدين الثقافة ويحتاج اإىل اإعادة 

�شــياغة لقيمــه الجتماعــه واإىل تهذيب 

وت�شــذيب وترتيــب ، وتخ�شــيب وجدانــه 

بعل�م اأجتماعية ، تنظم م�شاعره ، وحت�شم 

عالقته بالآخر ، باجتاه، امل�شاحلة  النقية 

مــن �شــ�ائب الحتقان وعدم التــزان ... 

نحن بحاجة ما�شــة اإىل هــذا القان�ن لكي 

نحافــظ علــى رونق مدننــا اجلميلــة واإىل 

منجزنــا احل�شــاري الذي ي�شــتحق منا كل 

هــذا العتناء ، ولــكل هذا النتبــاه ، واأل 

 ندعه �شحية نف��ض م�ش�هة وعق�ل مل�ثة 

، وقلــ�ب ، يخلــط فيهــا الأ�شــ�د بالأبي�ض 

... نحــن بحاجــة اإىل هذا القانــ�ن الذي 

يعيد الأم�ر اإىل ن�شابها ال�شحيح ، ول يدع 

فر�شــة ملن حيد ال�شمري وخرج اإىل ال�شارع 

، وكاأنــه يق�د مدرعة وهــ� يف حالة تاأهب 

ق�شــ�ى يف م�اجهة عــدو ... نحن بحاجة 

اإىل هــذا القان�ن لنحمى اأبناءنا من الزلل 

واخللل والعلل ....

علي اأب� الري�ض 

لو يعود »زينون« ويرى ما نراه           ألحرق رواقه وافتعل الفجيعة
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سيف بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للسالمة المرورية 

اأثنى الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جلمعية  الفخري  الرئي�ض  الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ض 

م�ؤكدًا   ، اجلمعية  دور  على  املرورية  لل�سالمة  االإمارات 

�سرورة حتقيق تكامل العمل امل�ؤ�س�سي خلدمة املجتمع بني 

خمتلف القطاعات املعنية، مبا يف ذلك اجلمعيات املدنية 

املعنية لتحقيق االأول�يات واملبادرات اال�سرتاتيجية ل�زارة 

الداخلية بالتعاون مع اجلهات املعنية. 

جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سم�ه يف مكتبه، حممد �سالح 

بن بدوة الدرمكي رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية االإمارات 

الذي  الدور  على  �سم�ه  اأطلع  الذي  املرورية  لل�سالمة 

املهند�ض  بح�س�ر  عملها،  واآليات  اجلمعية  به  ت�سطلع 

االإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  الظاهري  را�سد  �سالح 

نا�سر  الل�اء  بح�س�ر  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  واأع�ساء 

رئي�ض  نائب  �سم�  مكتب  عام  اأمني  النعيمي  خلريباين 

جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية. 

رئي�ض  الدرمكي  بدوة  بن  حممد  ثمن  جانبه،  ومن 

جمعية االإمارات لل�سالمة املرورية غاليًا دعم وم�ساندة 

�سم� نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية الدائم 

ال�سالمة  مفاهيم  تعزيز  يف  جه�دها  لت�ا�سل  للجمعية 

املرورية لدى م�ستخدمي الطريق وتر�سيخ مبادئ الثقافة 

احل�ادث  خماطر  من  وقايتهم  بهدف  لديهم  املرورية 

املرورية وما ينجم عنها من خ�سائر ب�سرية ومادية .

املجتمع  يف  دورها  تفعيل  على  اجلمعية  حر�ض  واأكد 

املق�مات  اأحد  بات  الذي  التط�عي  العمل  وت�سجيع 

الدولة يف  اأ�سا�سيًا جله�د  وداعمًا  املجتمع  الرئي�سية يف 

املرورية،  ال�سالمة  جمال  يف  ال�سيما  املجاالت  خمتلف 

املجتمع  اأفراد  جميع  تهم  التي  املجاالت  اأحد  ك�نه 

على  اجلمعية  حر�ض  اإىل  الفتًا   ، املختلفة  وقطاعاته 

ثقافة  ن�سر  واأهداف  روؤى  لتحقيق  اجله�د  م�ساعفة 

الطريق،  م�ستخدمي  كل  لدى  املروري  وال�عي  ال�قاية 

للحد من خماطر احل�ادث  املعنية  والعمل مع اجلهات 

املرورية واآثارها على املجتمع.

اأكد دور 

اجلمعيات االأهلية

 يف تكامل 

العمل امل�ؤ�س�سي 

أخبار الجمعية
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سيف بن زايد يستقبل رئيس وأعضاء
مجلس إدارة جمعية اإلمارات للسالمة المرورية 

حتت رعاية �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك »اأم االإمارات« 

االحتاد  رئي�سة  االأ�سرية  التنمية  مل�ؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�ض 

لالأم�مة  االأعلى  للمجل�ض  االأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 

والطف�لة ،تنظم جمعية االإمارات لل�سالمة املرورية بالتعاون 

عن�ان  حتت  الدويل  امل�ؤمتر  االأ�سرية  التنمية  م�ؤ�س�سة  مع 

»ال�سباب وال�سالمة على الطريق ... التحديات واحلل�ل« ،يف 

ن�فمر 2013 م القادم يف اأب�ظبي ، كما ي�سارك يف التنظيم 

املنظمة الدولية لل�قاية من ح�ادث الطرق واملنظمة العربية 

لل�سالمة املرورية ومنظمة ال�سحة العاملية.  

وثمن حممد �سالح بن بدوة الدرمكي رئي�ض جمعية االإمارات 

لل�سالمة املرورية خالل تراأ�سه الجتماع جمل�ض اإدارة اجلمعية 

م�ؤخرًا غاليًا دعم وم�ساندة �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 

واهتمامها على  �سم�ها  والنابع من حر�ض  للم�ؤمتر  رعايتها 

 ، وت�عيتهم   املرورية  ال�سباب من خماطر احل�ادث  �سالمة 

ال�سيما وهم اأكر فئات املجتمع عر�سة لها وتاأثرًا بها ، الفتًا 

اإىل اأن ذلك يعتر حافزًا للجمعية لت�ا�سل جه�دها يف تعزيز 

الطريق وتر�سيخ  املرورية لدى م�ستخدمي  ال�سالمة  مفاهيم 

خماطر  من  وقايتهم  بهدف  لديهم  املرورية  الثقافة  مبادئ 

احل�ادث املرورية وما ينجم عنها من خ�سائر ب�سرية ومادية.

اأول�يات القيادة الر�سيدة للدولة تهيئة ال�سباب  اإن من  وقال 

ا�ست�سرافية  روؤي  وفق  لل�سباب  امل�ستقبل  واإعداد  للم�ستقبل 

جعلت من تطلعات ال�سباب عماد ما اأقرته من ا�سرتاتيجيات 

وخطط والرتكيز على منظ�مة متكاملة ت�سمن لل�سباب حقه 

يف ال�سحة وال�سالمة والتن�سئة ال�سليمة والرتبية املت�ازنة يف 

بيئة اآمنة وحم�سنة من كل اأن�اع  املخاطر التي تهدد حياته ، 

وت�فر له كل املق�مات التي ت�ساعده على تنمية ملكاته و�سقل 

م�اهبه و�سق طريقه بثبات يف معرتك احلياة.

واأ�ساف اإن ح�ادث املرور وما ينجم عنها من وفيات واإ�سابات 

ت�سكل اأحد اأهم م�سكالت الع�سر احلديث، فاحل�ادث املرورية 

تت�سدر الي�م قائمة اأ�سباب ال�فيات واالإ�سابات اخلطرية يف 

بع�ض دول العامل وما تخلفه من ماآ�سي اجتماعية، كما متثل 

تكاليف واأعباء من الناحيتني االقت�سادية وال�سحية. 

اأهداف وحماور امل�ؤمتر ت�سعى اإىل فهم  اأن  واأو�سح بن بدوة 

طبيعة هذه امل�سكلة من منظ�ر �سبابي، واالإطالع على روؤيته 

املروري  �سل�كه  لتغيري  به  ي�سطلع  اأن  ميكن  الذي  والدور 

وتعزيز تفاعله يف ت�سخي�ض ال�اقع و�سبط اخليارات، وت�سجيع 

يف  م�ساركته  وتعزيز  التطّ�عي  العمل  يف  ال�سباب  انخراط 

ال�ساأن العام، بتفعيل م�اطنته ب�س�رة اإيجابية واإعداده لتحمل 

امل�س�ؤولية وحتفيزه على امل�ساركة يف �سياغة وتنفيذ خمتلف 

املبادرات التي من �ساأنها اأن تعزز مق�مات ال�سالمة املرورية 

وحتميه من اأخطار الطريق.

اإن اجلمعية تهدف من تنظيم امل�ؤمتر الدويل اخلا�ض  وقال 

لها  التي يتعر�ض  ال�س�ء على املخاطر  ت�سليط  اإىل  بال�سباب 

االأكر  الفئة  ك�نهم   ، املرورية  احل�ادث  جراء  من  ال�سباب 

تعر�سًا لها والذين يق�دون �سياراتهم ب�سرعات جن�نية، وعدم 

ال  وينتج عن ذلك خ�سائر  واملرور،  ال�سري  بق�اعد  التزامهم 

تع��ض بثمن، حيث تظهر االح�ساءات اأن ال�سرعة هي ال�سبب 

ع�سرات  �سحيتها  يك�ن  التي  احل�ادث  هذه  وق�ع  يف  االأول 

امل�اطنني �سن�يا، ومئات امل�سابني بع�سهم يت�سافى والبع�ض 

تعميق  اإىل  يهدف  كما  م�ستدمية،  عاهة  معه  يحمل  االآخر 

والتن�سئة  وال�سباب،  ال�س�اق  لدى  »املرورية«  بالثقافة  ال�عي 

الطريق،  مع  التعامل  لكيفية  ال�سليم  ال�سل�ك  على  املبكرة 

ليتعدى  بل  فقط،  النظرية  االأ�س�ض  على  ذلك  يقت�سر  واأال 

اإىل املمار�سة العملية، الفتًا اإىل اأن عددًا كبريًا من اجلهات 

والدويل  املحلي  امل�ست�يني  واملخت�سني على  املعنية واخلراء 

�سي�سارك�ن يف امل�ؤمتر .

اإدارة اجلمعية خالل اجتماعه نتائج اجتماع  وناق�ض جمل�ض 

اجلمعية العم�مية الذي عقد م�ؤخرًا والذي مت خالله جتديد 

املجل�ض  اأع�ساء  اعتمد  ، كما  االإدارة  اأع�ساء جمل�ض  اعتماد 

الت�سكيل االإداري للمجل�ض وه� على ال�سكل التايل :

معايل حممد �سالح بن بدوة الدرمكي رئي�سًا ملجل�ض االإدارة 

للرئي�ض،  نائبًا  الظاهري  را�سد  �سالح  املهند�ض  و�سعادة 

و�سعادة العميد م/ ح�سن اأحمداحل��سني اأمينًا لل�سر و�سعادة 

املهند�ض حممد عبداهلل ال�س�يدي اأمينًا لل�سندوق، وع�س�ية 

كل من �سعادة الدكت�ر حمم�د فكري  ، �سعادة الدكت�ر نا�سر 

�سيف املن�س�ري، �سعادة العميد غيث ح�سن الزعابي، �سعادة 

فاطمة حممد ا�سحاق الع��سي ، �سعادة �سعيد �سيف القمزي.

واأكد املجل�ض اأهمية دور اجلمعية يف تنظيم الفعاليات املختلفة 

املتعلقة بال�سالمة املرورية وامل�ساركة يف االأن�سطة التي تنظمها 

اجلهات املعنية بهدف تعزيز دورها الرامي لالرتقاء مب�ست�ى 

ال�سالمة املرورية لدى م�ستخدمي الطريق واحلد من احل�ادث 

املرورية وخ�سائرها الكبرية على امل�ست�ى الب�سري واملادي .

جمعية اإلمارات للسالمة المرورية والتنمية 
األسرية تنظمان مؤتمرًا دوليًا للشباب

حتت رعاية �سم� ال�سيخة فاطمة بنت مبارك »اأم االإمارات«
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عمومية السالمة المرورية
تعيد انتخاب مجلس إدارتها
مناق�سة التقريرين االإداري واملايل للجميعة

لل�سالمة  االإمارات  جلمعية  العم�مية  اجلمعية  جددت 

باأب�ظبي  هيلت�ن  بفندق  م�ؤخرًا  اجتماعها  يف  املرورية 

انتخابهم  ،واأعادت  االإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  يف  ثقتها 

لدورة جديدة ت�ستمر ثالث �سن�ات وهم : معايل حممد 

�سالح بن بدوة الدرمكي و�سعادة املهند�ض �سالح را�سد 

احل��سني  اأحمد  ح�سن  م  العميد  و�سعادة  الظاهري 

و�سعادة / د. نا�سر �سيف املن�س�ري و�سعادة / د. حمم�د 

الزعابي  ح�سن  غيث  العميد   / و�سعادة  فكري  حممد 

 / و�سعادة  الع��سي  اإ�سحاق  حممد  فاطمة   / و�سعادة 

عبداهلل  حممد  املهند�ض  و�سعادة  القمزي  �سيف  �سعيد 

ال�س�يدي.

رئي�ض  نائب  الظاهري  �سالح  املهند�ض  �سعادة  وكان 

جمل�ض اإدارة اجلمعية قد األقى كلمة يف بداية االجتماع 

مفاهيم  لرت�سيخ  ت�سعى  اجلمعية  اأن  على  فيها  اأكد 

ال�قائي  ال�عي  ثقافة  رفع  خالل  من  املرورية  ال�سالمة 

لدى م�ستخدمي الطريق ، والتن�سيق مع اجلهات املعنية 

لل�سالمة  االأ�سا�سية  املحاور  وفق  للعمل  املجال  هذا  يف 

املرورية ، كما تعمل انطالقا من مبداأ الت�ساور لت��سيل 

التخاذ  امل�س�ؤولة  اجلهات  اإىل  واملقرتحات  االآراء 

وق�ع  احل�ادث  من  للحد  وذلك  حيالها  اإجراءاتها 

املرورية �سماناً  ل�سالمة االإن�سان وممتلكاته ، وحفاظًا 

على اأمن  البالد ومق�ماتها الب�سرية واالقت�سادية .

واأ�ساف: اأن ح�ادث الطرق يف ع�سرنا احلا�سر تعتر 

وه�   – االإن�سان  ت�ستهدف  الأنها  امل�سكالت  اأخطر  من 

اأغلى �سيء يف ال�ج�د – اإما بامل�ت اأو بالعجز الدائم اأو 

باإ�سابة تع�قه عن القيام بدوره يف املجتمع ، مما ُي�سعف 

االجتماعية  التنمية  خطط  يف  املبا�سر  االإ�سهام  من 

واالقت�سادية. 

وانطالقًا من ذلك ومن اأن ال�سالمة املرورية مبفه�مها 

والرامج  اخلطط  كافة  تبني  اإىل  تهدف  ال�ا�سع 

اأو  من  للحد  ال�قائية  واالإجراءات  املرورية  والل�ائح 

االإن�سان  ل�سالمة  �سماناً   املرورية  وق�ع  احل�ادث  منع 

وممتلكاته وحفاظًا على اأمن  البالد ومق�ماتها الب�سرية 

واالقت�سادية، فاإن اجلمعية تعمل على حتقيق ا�سراتيجية 

ال�عي  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  االإمارات  دولة  حك�مة 

من  وتقلل  الطريق  م�ستخدمي  لدي  ال�قائي  والتثقيف 

بني  ال�سراكة  مبداأ  وفق  وخماطرها  املرورية  احل�ادث 

م�ؤ�س�سات املجتمع، قاطعة بذلك �س�طًا كبريًا على الرغم 

من حمدودية اإمكانياتها الب�سرية واملادية.         

هذه  على  االإن�سان  حماية  غايتنا  اإن  الظاهري:  وقال 

اأو االإ�سابة الناجمة  االأر�ض الطيبة من التعر�ض لل�فاة 

عن احل�ادث ، وهذا ال يتحقق اإال بتظافر كافة اجله�د 

والعمل معًا من اأجل ذلك .

وا�ستعر�ض العميد متقاعد ح�سن اأحمد احل��سني اأمني 

ال�سر العام للجمعية خالل االجتماع اإجنازات اجلمعية 

وزارة  بجه�د  اأ�ساد  حيث   ، الدولة  يف  املروري  وال��سع 

عن   اأثمرت  والتي  الدولة  يف  املرور  واإدارات  الداخلية 

العام املا�سي  ال�سالمة املرورية خالل  حت�سن م�ؤ�سرات 

حيث  ملم��سًا،  انخفا�سًا  املرورية  احل�ادث  و�سجلت 

انخف�ست من 6700 اإىل 6454 حادثًا بن�سبة  3.7% ، كما 

627 حالة بن�سبة  اإىل  720 حالة  انخف�ست ال�فيات من 

من  االإ�سابات  انخف�ست  كما   %12.9 بلغت  انخفا�ض 

7808 حاالت اإىل 7586 بن�سبة انخفا�ض بلغت 2.8%.

قامت  حيث  املا�سي،  للعام  اجلمعية  اإجنازات  وتناول 

اجلمعية بتنظيم الندوة الدولية ح�ل ح�ادث املرور ... 

وال�سحية  االجتماعية  التنمية  على  واالنعكا�سات  االآثار 

م�سارك   200 من  اأكر  فيها  �سارك  واالقت�سادية،والتي 

من 21 دولة عربية واأوروبية ، واأكر من 70 جهة حك�مية 

واأهلية، وعر�ست على مدى ي�مني )22( ورقة  وخا�سة 

تناولت  واأجانب  عرب  وخراء  باحث�ن  قدمها  علمية 

حماور الندوة وانبثق عنها عدد من الت��سيات. 

ت�سليط  اإىل  هدفت  الندوة  اأن  احل��سني:  واأ�ساف 

حل�ادث  املاأ�ساوية  اجل�انب  خمتلف  على  ال�س�ء 

والرتكيز  واالإقت�ساد  املجتمع  على  وتداعياتها  الطرق 

وحتديد  املرور  ح�ادث  تكاليف  تقدير  منهجيات  على 

تقارير  وجتهيز  تقييم  مبمار�سات  للتعريف  منهجياتها 

املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  يف  بتكلفتها  خا�سة 

اإىل  اإ�سافة  بانتظام،  املنهجية  لن�سر هذه  اآلية  واقرتاح 

مناق�سة اأدوار اأ�سحاب العالقة يف و�سع ودعم مثل هذا 

للم�ساهمة  املعنية  اجلهات  جميع  دفع  اأجل  النظام من 

واملمتلكات  االأرواح  يف  النزيف  هذا  اإيقاف  يف  الفاعلة 

من خالل عدة حماور، تناولت ح�ادث املرور يف العامل 

: ال�اقع والتطلعات والكلفة االقت�سادية حل�ادث املرور 

و�سع  �سرورة  على  والتاأكيد  لها،  االجتماعية  واالآثار 

وتنفيذ اإ�سرتاتيجيات وخطط وطنية �ساملة الإدارة جه�د 

ال�قاية. 

كما ا�ستعر�ض اأمني ال�سر العام اأن�سطة اجلمعية االأخرى 

مثل امل�ساركة يف اأ�سب�ع املرور اخلليجي الثامن والع�سرين 

 « املرورية  للحد من احل�ادث  معًا  لنعمل   « �سعار  حتت 

واأخرى  باجلمعية  تعريفية  اأعدت عدة مطب�عات  حيث 

تتعلق ب�سعار االأ�سب�ع ، كما مت اإعداد اأ�سئلة للم�سابقات 

االإذاعية ح�ل ال�سالمة املرورية ر�سدت لها ج�ائز مالية 

اإجراءعدة  كما مت   ، امل�ستمعني  كبريًا من  اإقبااًل  ولقيت 

بال�سالمة  الت�عية  ح�ل  واإذاعية  �سحفية  لقاءات 

املرورية.  

كما وا�سلت اجلمعية تفاعلها مع اجله�د املبذولة لتعريف 

على  اجلديدة  بالتعديالت  بالدولة  الطريق  م�ستخدمي 

قان�ن ال�سري واملرور، حيث قامت بالعديد من الن�ساطات 

ومنها ترجمة التعديالت اإىل اللغتني االأوردية واملاليامل 

) وطباعتها يف كتيب جيب ( وطبع  160 األف ن�سخة يتم 

اإ�سافة  والهندية،  الباك�ستانية  اجلاليتني  على  ت�زيعها 

ال�سكل  بنف�ض  واإجنليزية  عربية  ن�سختني  طباعة  اإىل 

وطباعة ) 240 األف ن�سخة( وطبع كميات كبرية ) 700 

األف ن�سخة فالير( من التعديالت باللغات العربية )200 

أخبار الجمعية
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األف( واالإجنليزية )200 األف( و االأوردية ) 150 األفًا ( 

واملاليامل ) 150 األفًا( وت�زيعها  يف االأماكن ذات الكثافة 

اإدارات  مثل  العالقة  ذات  االأماكن  ويف  اجلماهريية 

الت�ع�ية  احلمالت  اأثناء  الدولة  ومنافذ  الرتخي�ض 

واملعار�ض والفعاليات املختلفة.

وا�ستعر�ض احل��سني م�ساركة اجلمعية يف م�سروع ت�زيع 

بال�سيارات  اخلا�سة  للبيئة  ال�سديقة  النفايات  اأكيا�ض 

ال�ق�د  تعبئة  والتي مت ت�زيعها جمانًا يف كافة حمطات 

على م�ست�ى الدولة،حيث هدفت اىل ن�سر ثقافة ال�سالمة 

املطب�عة  الت�ع�ية  العبارات  خالل  من  وذلك  املرورية 

على  احلفاظ  ثقافة  زرع  اىل  باالإ�سافة  االأكيا�ض،  على 

البيئة  وزارة  مع  بالتعاون  املُ�ستدامة،  والتنمية  البيئة 

االإمارات  وجمعية  دبي  ل�سرطة  العامة  والقيادة  واملياه 

لل�سالمة املرورية وجمعية االإمارات حلماية امل�ستهلك. 

ولفت اإىل م�ساركة اجلمعية بجناح يف معر�ض »ال�سالمة 

يف  االإمارات  م�ا�سالت  م�ؤ�س�سة  نظمته  الذي  اأواًل« 

اأب�ظبي حيث مت تقدمي حما�سرة  عن ال�سالمة املرورية 

للطلبة وال�سائقني .

وعلى امل�ست�يني العربي واخلليجي اأو�سح اأمني ال�سر العام 

اأن اجلمعية  �ساركت يف  ”املنتدى العربي لل�س�اق ال�سباب“ 

الذي نظمته املنظمة العربية لل�سالمة املرورية يف ت�ن�ض، 

وقدم املهند�ض اأحمد احل��سني – ع�س� اجلمعية - ورقة 

كما  املرورية،  وال�سالمة  اخلليجي  ال�سباب  ح�ل  علمية 

اأجهزة  لروؤ�ساء  ع�سر  الرابع  العربي  امل�ؤمتر  ح�س�ر  مت 

ع�سر  الثاين  الدويل  امل�ؤمتر  وح�س�ر  ت�ن�ض،  يف  املرور 

لل�سالمة املرورية حتت �سعار »التنقل وال�سالمة بال��سط 

احل�سري: ما هي �سبل تط�يرها بالت�ازي؟« الذي نظمته 

واللجنة  الطرق  ح�ادث  من  لل�قاية  الدولية  املنظمة 

ال�طنية لل�سالمة الطرقية املغربية يف املغرب، وجتديد 

العربية  املنظمة  لدعم  الت�ن�سية  اجلمعية  مع  االتفاقية 

الدولية  املنظمة  اجتماعات  وح�س�ر  املرورية  لل�سالمة 

لل�سالمة  العربية  واملنظمة  الطرق  ح�ادث  من  لل�قاية 

املرورية يف املغرب. 

امللتقى  ح�س�ر  مت  :اأنه  العام  ال�سر  اأمني  واأ�ساف 

عن�ان  حتت  العربية  املرور  الأجهزة  الثاين  العلمي 

”االإجراءات واالأنظمة احلديثة فى احلد من ح�ادث 
االأمنية  للعل�م  نايف  جامعة  نظمته  الذي  املرور“، 

بالتعاون مع وزارة الداخلية امل�سرية واإدارة التدريب 

اجلنائية  لل�سرطة  العربية  باملنظمة  ال�سرطي 

�ساركت  كما   ، م�سر  يف  الغردقة  مبدينة  »اإنرتب�ل« 

اجلمعية يف رعاية امللتقى الدويل ح�ل »عقد العمل 

من اأجل ال�سالمة على الطرق 2011-2020«، وقدمت 

ال�عي  ن�سر  يف  اجلمعية  ودور  جه�د  ح�ل  ورقة 

املروري يف املنتدى العربي املقام على هام�ض امللتقى 

الدويل حتت عن�ان »اأي دور للمجتمع املدين يف عقد 

العمل 2011 – 2020« والذي نظمته املنظمة العربية 

لل�سالمة املرورية يف ت�ن�ض. 

عمل  خطة  بعر�ض  تقدميه  العام  ال�سر  اأمني  واختتم 

املحاور  ترتكز على  والتي   2013 للعام احلايل  اجلمعية 

الرئي�سة للمنظ�مة املرورية انطالقا من ال�اقع املروري 

يف الدولة والهادفة اإىل ال�قاية من ح�ادث الطرق ون�سر 

ال�عي ال�قائي بني اأفراد املجتمع وتعزيز دور اجلمعية يف 

ن�سر ثقافة ال�سالمة املرورية على ال�ساحة املحلية .

ندوة دولية 

مب�ساركة 200 �سخ�ض

 من 21 دولة 

عربية واأجنبية
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االإم���ارات  جمعي���ة  �سارك���ت 

لل�سالم���ة املروري���ة م�ؤخرًا يف 

االجتماعات ال�سن�ية للمنظمة 

املروري���ة  لل�سالم���ة  العربي���ة 

واملنتدى العربي لل�سالمة على 

الطري���ق والت���ي تناولت نزيف 

احل�ادث املروري���ة يف البلدان 

العربية من منظ�ر اجلمعيات 

انعق���دت  الت���ي  االأهلي���ة 

باجلمه�ري���ة الت�ن�سي���ة وذلك 

على هام�ض امللتقى الدويل ح�ل 

عقد العمل م���ن اأجل ال�سالمة 

على الطرق 2011-2020 حتت 

�سعار » اي دور للمجتمع املدين 

» والذي متيز مب�ساركة العديد 

م���ن ال�ف����د ميثل����ن اأجه���زة 

املرور ب����زارات الداخلية الع���رب اإىل جانب وف�د ميثل�ن 

اجلمعيات االأهلية املخت�سة يف ال�سالمة املرورية وال�قاية 

م���ن ح����ادث ال�سري والهيئ���ات واالأجهزة املهتم���ة بق�سية 

ال�سالمة املروري���ة، وعدد من املنظمات الدولية واخلراء 

والباحثني املخت�سني يف اإعداد االإ�سرتاتيجيات واخلطط 

املرورية. 

اأمني  احل��سني  اأحمد  ح�سن  م  العميد  اجلمعية  ومثل 

ال�سر العام الذي قدم خالل املنتدى العربي لل�سالمة على 

العربية  االإمارات  بدولة  املرورية  احل�ادث  واقع  الطريق 

املتحدة واجله�د املبذولة من طرف اجلهات املعنية للحد 

من احل�ادث املرورية من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية الدولة 

يف ال�ضالمة املرورية.

وقال احل��سني: اإن العمل التط�عي الذي تق�م به اجلمعية 

حمالت  عر  الطرق  م�ستعملي  خمتلف  ت�عية  جمال  يف 

جه�د  هي  وال�ر�ض  والندوات  املت�ا�سلة  املرورية  الت�عية 

اأثمر  مما  الدولة  يف  املرورية  االأجهزة  جه�د  مع  تتكامل 

عن نتائج اإيجابية م�سجعة ي�ؤكدها االنخفا�ض امل�سجل يف 

عدد احل�ادث واالإ�سابات وال�فيات يف ال�سن�ات االأخرية 

حتى هذه ال�سنة. 

وب�سفته النائب االأول لرئي�ض املنظمة الدولية لل�قاية من 

الدويل  امللتقى  افتتاح  يف  كلمة  األقى  الطرقات  ح�ادث 

ت�ا�سل  مرزًا  الطرق  على  لل�سالمة  العمل  عقد  ح�ل 

احل�ادث  تخلفه  ما  جراء  العامل  �سع�ب  خمتلف  معاناة 

واملمتلكات  االأرواح  فادحة يف  ي�ميًا من خ�سائر  املرورية 

ال�سحايا  فعدد  الدوالرات،  من  املليارات  مبئات  تقدر 

بالرغم  ملي�ن    1.3 عتبة  وجتاوز  ازدياد  يف  وامل�سابني 

من احلراك الدويل الذي تق�ده منظمة ال�سحة العاملية 

باإ�سراف االأمم املتحدة منذ �سدور التقرير العاملي ل�اقع 

االإنذار  ناق��ض  والذي دق   2004 ل�سنة  املرورية  احل�ادث 

و�سالمة  �سحة  يهدد  بات  الذي  اخلطر  هذا  من  لينبه 

تتجاوز  وبداأت حدته  البلدان،  الطرق يف كل  م�ستخدمي 

يح�سد  الذي  االأكر  اخلطر  لي�سبح  واالأمرا�ض  االأوبئة 

حياة مئات االآالف من ال�سباب واليافعني يف العامل وهم 

عق�ل  وثروة  اأحالما  نفقد  وبفقدانهم  العمر  مقتبل،  يف 

و�س�اعد ُبناة م�ستقبل االأمم .

كما اأكد على اأن  ال�سالمة على الطرق اأ�سبحت  هاج�سًا 

�سحيًا وق�سية �سائكة ت�ؤرق كل املجتمعات يف العامل ويف 

ارتفاع  ب�سبب  الدخل  حمدودة  النامية  الدول  مقدمتها 

ح�ادث  تخلفها  التي  واملادية  الب�سرية  اخل�سائر  حجم 

الدولية ح�ل  امللتقيات  اأهمية مثل هذه  اإىل  املرور، الفتًا 

عقد العمل من اأجل ال�سالمة على الطرق التي من �ساأنها 

متعددة  املرورية  ال�سالمة     ق�سية  اأن  للعامل  ت�ؤكد  اأن 

االأبعاد �سحية واإن�سانية واجتماعية واقت�سادية ،ونتائجها 

كارثية على املدى املت��سط والبعيد اإذا ما مت ال�سمت عنها 

اإجراءات  اتخاذ  عدم  اأو 

جذرية  حل�ل  وتبني  عملية 

بال�سرعة املطل�بة .

ح�سن  م  العميد  وتطرق 

النائب  احل��سني  اأحمد 

املنظمة  لرئي�ض  االأول 

الدولية لل�قاية من ح�ادث 

تنامي  اإىل  الطرقات 

االهتمام احلك�مي مبختلف 

بتنمية  املت�سلة  اجل�انب 

الطرقات يف  ال�سالمة على 

اأن  اإىل  الدول ، الفتا  اأغلب 

واال�ستثمارات  املجه�دات 

تخ�س�سها  التي  ال�سخمة 

البنية  مل�ساريع  البلدان 

اأحدث  واعتماد  االأ�سا�سية 

�س�اء  ال�سرعة   ومراقبة  الذكية  النقل  كاأنظمة  التقنيات 

بتم�يالت ذاتية اأو بقرو�ض ، تظل  جه�دًا منق��سة ما مل 

هذه  يف  املدين  املجتمع  م�ساركة  يف  ق�ية  اإرادة   ترافقها 

اجله�د ب�سكل اأكر ، من خالل اإعطاء اأهمية اأكر لدور 

خمتلف  على  واملهام  االأدوار  وت�زيع  االأهلية  اجلمعيات 

االأطراف داخل منظ�مة ُتعنى بال�سالمة املرورية وت�حد 

اجله�د وتثمنها وجتنب االأطراف ال�سراعات واخلالفات 

كل  وم�ساهمة  م�ساركة  من  وجتعل  ال�سالحيات  على 

وما مل  وتكاملها،  ترابطها  اأهمية من خالل  ذات  طرف 

التاأمني  القطاع اخلا�ض وخا�سة منه �سركات  الزام  يتم 

والبرتول و�سناعة املركبات والطرق يف لعب دور اأكرمن 

خالل اال�ستثمار يف مت�يل برامج الت�عية املرورية، وما مل 

تنخرط خمتلف و�سائل االإعالم يف م�ساندة هذه الق�سية 

وجعلها ق�سية راأي عام عاملي. 

واختتم احل��سني كلمته بالتاكيد على اأن ق�سية ال�سالمة 

جميع  تظافر  تتطلب  جماعية  م�س�ؤولية  هي  املرورية 

اجله�د اخلرية من اأجل بل�غ االأهداف املن�س�دة يف حماية 

التاأكيد  يتطلب  ما  وه�  النزيف  هذا  واإيقاف  االإن�سانية 

على املزيد من دعم البح�ث والدرا�سات وتبادل التجارب 

واخلرات بني خمتلف الفاعلني دوليًا واقليميًا وحمليًا يف 

ال�سالمة على الطرق واعتماد اآليات تق�مي الرامج املنفذة 

ب�سفة دورية وتقييم نتائجها  وال�سعي اإىل تط�يرها. 

جمعية اإلمارات للسالمة المرورية 
ت�سارك يف املنتدى العربي لل�سالمة على الطريق وامللتقى الدويل

ح�ل عقد العمل من اأجل ال�سالمة على الطريق
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جمعية اإلمارات للسالمة المرورية 
نائبًا لرئي�ض املنظمة الدولية لل�قاية من ح�ادث الطرق 

انتخب���ت اجلمعي���ة العم�مي���ة للمنظمة الدولي���ة لل�قاية 

..جمعي���ة  االأع�س���اء  باإجم���اع  الط���رق  ح����ادث  م���ن 

االإم���ارات لل�سالم���ة املروري���ة نائب���ًا لرئي����ض املنظم���ة 

الدولي���ة ممثل���ة ب�سخ�ض العمي���د متقاعد ح�س���ن اأحمد 

احل��سن���ي اأمني ال�س���ر العام ،وذلك خ���الل اجتماعاتها 

 ال�سن�ي���ة التي عق���دت يف العا�سم���ة الفرن�سي���ة باري�ض.

واأ�س���اد جمل�ض اإدارة جمعية االإم���ارات لل�سالمة املرورية 

خ���الل اجتماعه برئا�س���ة معايل حممد �سال���ح بن بدوة 

الدرمك���ي بهذه اخلط����ة ، م�ؤكدًا اأن انتخ���اب االإمارات 

العربي���ة املتحدة له���ذا املن�سب العامل���ي دليل قاطع على 

االعرتاف ال���دويل بالتط�ر ال���ذي بلغته دول���ة االإمارات 

يف قط���اع اجلمعي���ات االأهلي���ة، و�سيا�سة الدول���ة وجه�د 

اجله���ات املعني���ة فيه���ا للمحافط���ة عل���ى اأم���ن و�سالمة 

امل�اطن���ني واملقيمني والزائرين، كما يع���د ترجمة للدور 

ال���ذي حققته جمعية االإم���ارات لل�سالمة املرورية بف�سل 

م���ا اأجنزته م���ن اأن�سطة وفعالي���ات متن�ع���ة تهدف اإىل 

احل���د من احل����ادث املرورية وتنمية ثقاف���ة ال�قاية من 

 اأخطار ح�ادث الطرق على ال�سعيدين العربي والعاملي .

ولف���ت اإىل اأن هذا النج���اح الدويل اجلدي���د الذي بلغته 

جمعية االإمارات لل�سالم���ة املرورية �سيحملها املزيد من 

امل�س�ؤولي���ة وم�ساعف���ة اجلهد بتكثي���ف امل�ساركة الدولية 

يف جم���ال ال�سالمة املروري���ة واال�ستف���ادة من اخلرات 

والتجارب واملب���ادرات الدولية الناجح���ة يف هذا املجال 

لتنمية جه�د اجلمعية وتط�يره���ا بهدف تنفيذ حمالت 

املناط���ق  كام���ل  تغط���ي  املروري���ة  الت�عي���ة  يف  �سامل���ة 

وم�ستخدم���ي الط���رق يف الدولة، وت�سته���دف كل الفئات 

االجتماعي���ة وال�سرائ���ح العمري���ة تنفي���ذًا ال�سرتاتيجية 

اجلمعية التي يدعمها الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل 

نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية الرئي�ض 

الفخ���ري جلمعي���ة االإم���ارات لل�سالمة املروري���ة ، الذي 

يحر�ض على تعزيز املبادرات والرامج الهادفة للحد من 

ح�ادث املرور وحتقي���ق القيادة ال�اعية االآمنة وامل�س�ؤولة 

عل���ى ط���رق الدول���ة وي�سم���ن ال�سالم���ة العام���ة واالأمن 

 واالأمان للم�اطنني واملقيمني ويحفظ االأرواح واملمتلكات. 

ومن جانب���ه، قال العميد متقاعد ح�سن اأحمد احل��سني 

اأم���ني ال�س���ر الع���ام اإن اأغلبي���ة اأع�ساء املنظم���ة الدولية 

والذي���ن ميثل�ن اأكر من 60 دولة �سارك�ا يف اجتماعاتها 

ال�سن�ي���ة ممثلني جلمعيات اأهلي���ة وهيئات غري حك�مية 

متخ�س�س���ة يف ال�سالمة املرورية وتنمي���ة ثقافة القيادة 

االآمن���ة وال�قائي���ة للمركب���ات وا�ستخ���دام الط���رق بكل 

م�س�ؤولية حلماية االأرواح واملمتلكات واحلد من احل�ادث 

املروري���ة يف العامل، يحمل�ن انطباع���ات جيدة عن دولة 

االإم���ارات، وع���روا باملنا�سب���ة ع���ن تقديره���م للتق���دم 

الكب���ري الذي حتقق���ه الدولة وخا�سة يف جم���االت النقل 

وامل�ا�سالت والطرق وال�سالمة، كما عروا عن اإعجابهم 

بنج���اح الدولة يف الت�سدي للح�ادث املرورية باحلزم يف 

تطبيق القان�ن على املخالفني وتكثيف الت�عية املرورية .

النجاح الدويل اجلديد 

الذي بلغته جمعية االإمارات 

لل�سالمة املرورية �سيحّملها 

املزيد من امل�س�ؤولية
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أخبارهم

مرور دبي تكرم الفائزين بالنقاط املرورية البي�ساء
كرم���ت االإدارة العام���ة للمرور يف �سرط���ة دبي عددًا من 

ال�سائق���ني الذين مل يرتكب����ا اأي ن�ع من اأن�اع املخالفات 

املروري���ة اأو التجاوزات اأثناء القيادة ط�ال العام املا�سي 

.2012

ومت تك���رمي الفائزين بنظام النق���اط املرورية البي�ساء، 

حي���ث بلغ عدد ال�سائقني الذي���ن �سملهم التكرمي )700( 

�سائ���ق مم���ن مل يرتكب����ا اأي ن�ع م���ن اأن����اع املخالفات 

املرورية اأو التجاوزات اأثناء القيادة ط�ال العام املا�سي.

وي�سته���دف نظ���ام النقاط البي�س���اء االأ�سخا����ض الذين 

يحمل����ن رخ�سة قي���ادة �سادرة م���ن اإمارة دب���ي �سارية 

املفع����ل، ولديهم مركبة اأو اأك���ر �ساحلة لل�سري م�سجلة 

ب���اإدارة الرتخي�ض باالإمارة نف�سه���ا باأ�سمائهم، والبد اأن 

يح�سل الرابح على )24( نقطة بي�ساء ب�اقع نقطتني عن 

كل �سهر.  وي�سرتط للح�س�ل على النقاط البي�ساء عدم 

ت�سجيل اأية خمالفة مرورية على ملف رخ�سة القيادة اأو 

ملف املركبة امل�سجلة با�س���م حامل الرخ�سة خالل عام 

2012م، وت�سم���ل خمالفات �سالك، واالإم���ارات االأخرى، 

والق�ساي���ا املرورية، ويحرم ال�سخ�ض من احل�س�ل على 

نقطة بي�ساء حال ارتكابه اأية خمالفة مرورية يف ال�سهر 

نف�س���ه اأو مكاف���اآت اأخرى تقدمها جه���ات جمتمعية، ويف 

حال ارتكاب خمالفة مروري���ة خطرة عليها )24( نقطة 

مرورية يحرم ال�سائق من النقاط البي�ساء ملدة �سنة كاملة 

اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة ت�قيف الرخ�سة، ويف حال 

ارتكاب خمالفة مرورية يحرم ال�سائق ومالك املركبة من 

النقاط البي�ساء يف ال�سه���ر نف�سه، بغ�ض النظر عما اإذا 

كانت املركبة بقيادة مالكها اأم �سائق اآخر.

كم����ا يحق ل����كل قائد مركبة ملت����زم بالقان�����ن وحائز على 

ع����دد من النق����اط البي�ساء اال�ستفادة م����ن اإحدى امليزات 

م����رة واحدة خالل ال�سنة امليالدي����ة، ومن بني تلك امليزات 

مقاي�سة النقاط البي�ساء بالنق����اط املرورية ال�س�داء ملرة 

واحدة، وبحد اأق�سى )12( نقطة، واإلغاء مدة حجز املركبة 

مل����دة )30( ي�م����ًا كح����د اأق�س����ى، واإلغاء خمالف����ة مرورية 

واح����دة لي�ست عليه����ا نقاط مرورية اأو ف����رتة حجز، واإلغاء 

ب����دل االأر�سية ب�سب����ك حجز املركبات بح����د اأق�سى )30( 

ي�مًا، وجتميع النقاط حتى نهاية العام لال�ستفادة منها يف 

رفع قيمة املكافاآت املقدمة من اجلهات املجتمعية.

في أبو ظبي اأر�سفة وطرق للم�سي والدراجات اله�ائية
ب����داأت دائرة النقل يف اأب�ظب����ي تنفيذ خمطط �سامل ملمرات 

امل�س����اة والط����رق اخلا�س����ة بالدراج����ات اله�ائي����ة للعا�سمة 

اأب�ظب����ي والع����ني واملنطق����ة الغربي����ة. وقد ا�سته����ل العمل يف 

امل�سروع بجمع املعل�مات اخلا�سة بالطرق يف اإمارة اأب�ظبي، 

ودرا�سة خطط التط�ير احل�سري احلالية، واملزمع تنفيذها 

م�ستقباًل، وخمططات الطرق، والبنية التحتية.

وي�سعى املخطط اإىل اإتاحة عملية التنقل �سريًا على االأقدام، 

اأو ب�ا�سط����ة الدراج����ات اله�ائية، وو�سع حل�����ل تنقل مثالية 

متكن اجلمه�����ر وال�سكان م����ن ا�ستك�ساف االإم����ارة والتج�ل 

فيه����ا والتع����رف اإىل معاملها. كم����ا يع�د املخط����ط بكثري من 

املناف����ع على البيئ����ة وال�سحة، وي�ؤثر اإيجاب����ًا يف منط احلياة 

ب�س����كل عام. ويعتر امل�سروع ثمرة تع����اون و�سراكة بني دائرة 

النقل وجمل�ض اأب�ظبي للتخطيط العم����راين ودائرة ال�س�ؤون 

البلدية يف اأب�ظبي.

وحتظى املبادرة باهتمام كبري من اجلهات املعنية وال�سركاء 

اال�سرتاتيجي����ني، ل�سم����ان عمل خمطط رئي�����ض يعزز ب�سكله 

النهائي عنا�س����ر الراحة وال�سالمة و�سه�ل����ة التنقل للم�ساة 

وم�ستخدم����ي الدراجات اله�ائي����ة، اإىل جانب ت�سجيع �سكان 

االإم����ارة على اعتم����اد هذين النمطني م����ن التنقل من خالل 

حل�ل ت�سجري وتظليل الطرقات واملمرات.

و�سريافق اإط����الق املخطط اخلا�ض باأر�سفة وممرات امل�ساة 

والطرق اخلا�سة بالدراجات اله�ائية عقب اكتماله حمالت 

ت�ع�ية وكتيب����ات ومن�س�رات وم�اد تعريفي����ة، بهدف اطالع 

اجلمه�ر على منافع ا�ستخدام هذا النمط من و�سائل التنقل 

ال�سديقة للبيئة.
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�سارك وفد من وزارة الداخلية، برئا�سة العميد غيث ح�سن 

الزعابي؛ مدير عام التن�سيق املروري، يف االجتماع الثالثني 

ملديري االإدارات العامة للمرور بدول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية، الذي عقد م�ؤخرًا يف مدينة جدة باململكة 

العربية ال�سع�دية.

اأوجه  لتعزيز  �سابقة  امتدادًا الجتماعات  االجتماع  وياأتي 

للجميع ال�ستعرا�ض  اأتاح املجال  ، حيث  امل�سرتك  التعاون 

التي  واحلي�ية  املهمة  امل��س�عات  من  العديد  ومناق�سة 

اإلمارات ت�سارك يف اجتماع مديري »مرور التعاون«
لتعزيز  ن�عية  نقلة  اإح���داث  يف  ملح�ظ  ب�سكل  �ست�سهم 

املرورية  باملنظ�مة  لالرتقاء  التن�سيق،  وتفعيل  التعاون 

�سع�ب  واآم��ال  تطلعات  يحقق  مبا  امل�ست�يات  اأف�سل  اإىل 

املنطقة.

تفعيل  منها  امل������س���ع��ات،  م��ن  ع���ددًا  االج��ت��م��اع  وناق�ض 

القرارات التي �سدرت عن وزراء الداخلية بدول املجل�ض، 

والتي ركزت على اجلانب املروري وا�ستعرا�ض االإجراءات 

لعام  امل��رور  اأ�سابيع  وتقارير  ال��ق��رارات،  لهذه  التنفيذية 

»قطار االتحاد« ميتد 1200 كلي�مرت 
نقل حم�لة 300 �ساحنة وخف�ض االنبعاثات الكرب�نية

يقدم م�سروع »قطار االحتاد« عددًا من املزايا املهمة لدولة 

االإم����ارات العربي����ة املتحدة، منه����ا ت�فري �سبك����ة نقل اآمنة 

ب����ني دولة االإم����ارات العربية املتح����دة ودول جمل�ض التعاون 

اخلليج����ي؛ كم����ا اأن با�ستطاعة قط����ار واحد اإجن����از مهمة 

300 �ساحن����ة عل����ى الطري����ق، ما يع����زز ال�سالم����ة ويخف�ض 

ن�سبة االزدحام املروري، يف حني تنخف�ض ن�سبة االنبعاثات 

الكرب�نية للقط����ارات بنح� يرتاوح ما بني 70% - 80% من 

اإجمايل االنبعاثات الكرب�نية التي تطلقها ال�ساحنات لنقل 

نف�ض كمية الب�سائع التي ي�ستطيع القطار ال�احد نقلها. 

كم����ا اأن القط����ارات ت�سيف ف�ائد اجتماعي����ة، حيث ت�سهم 

يف رب����ط املناطق النائية باملدن الرئي�سية داخل الدولة، ما 

�سيك�����ن له اأثار اإيجابية على النم� االقت�سادي ب�جه عام، 

ع����الوة عل����ى الف�ائد االقت�سادي����ة، وميكن نق����ل الب�سائع 

بجمي����ع اأن�اعها على ال�سكك احلديدية بكلفة اأقل وبكفاءة 

اأكر مقارنة بالنقل التقليدي.

وتاأت����ي �سبك����ة ال�س����كك احلديدي����ة متا�سي����ًا م����ع الروؤي����ة 

االقت�سادي����ة الإمارة اأب�ظب����ي 2030 وروؤية االإمارات 2021، 

وته����دف ا�سرتاتيجية �سرك����ة االحتاد للقط����ارات اإىل بناء 

�سبك����ة �سكك حديدي����ة تلبي تطلع����ات واحتياجات العمالء 

وت�سليمه����ا عل����ى مراح����ل متع����ددة، وذل����ك لتحقيق هدف 

ال�سرك����ة يف اإر�س����اء �سبك����ة �س����كك حديدي����ة تغط����ي كافة 

االإم����ارات«، حيث ميت����د خط القطار مل�ساف����ة ط�لها 1200 

كيل�م����رت، ويغطي اإمارات الدولة على اأن يت�سل بال�سع�دية 

و�سلطنة عمان.

وتنطلق املرحل����ة االأوىل بربط حب�س����ان بالروي�ض يف نهاية 

ع����ام 2013، و�س����اه بحب�سان خالل ع����ام 2014 بهدف نقل 

حبيبات الكري����ت من احلق�ل النفطي����ة يف �ساه وحب�سان 

اإىل مين����اء الروي�����ض، ث����م الت�سدير للخ����ارج، وقد ت�سلمت 

ال�سرك����ة بالفع����ل �سب����ع قاط����رات خ�سي�س����ًا لنق����ل مادة 

الكري����ت، واأن ت�سميمه����ا يطاب����ق اأعل����ى معاي����ري االأمان 

وال�سالمة واأنه ال ي�ج����د احتمال حلدوث ت�سربات، كما اأن 

القط����ار وه� اأمريكي ال�سنع مت تعديله لينا�سب م�ا�سفات 

دولة االإم����ارات، من حيث الطق�ض والغب����ار وحترك كثبان 

الرم����ال بفع����ل حركة الري����اح. ويبلغ ط�ل القط����ار ال�احد 

1.8 كيل����� مرت ويعمل بالديزيل االأخ�سر اأو ال�سديق للبيئة، 

والذي ينتج عنه اأقل معدالت انبعاثات الكرب�ن ، وكل قطار 

به ثالث قاطرات وت�سمل وحدات النقل 110 عربة، و�س�ف 

يتم تنفيذ النقلة م����رة واحدة كل ي�م لت�سهيل حركة النقل 

وت�فري الطاقة وخف�ض التل�ث.

 وتاأتي املرحلة الثانية الإكمال �سبكة اإمارة اأب�ظبي وربطها 

باإمارة دبي، حيث اإنه بعد االنتهاء من تنفيذ املرحلة االأوىل 

من امل�سروع، �ستك�ن االأول�ية لربط �سبكة ال�سكك احلديدية 

من امل�سفح مبينائي )خليفة، وجبل علي(، وحدود الدولة 

م����ع �سلطنة ُعم����ان، واململك����ة العربية ال�سع�دي����ة، على اأن 

يت����م تاأمني بقية �سبكات ال�س����كك احلديدية اخلا�سة بنقل 

امل�سافري����ن والب�سائع يف اإمارة اأب�ظب����ي وربطها مع ميناء 

جب����ل عل����ي، كما اأن����ه مت االنتهاء م����ن االأعم����ال الهند�سية 

املبدئية، وطرح املناق�سات والتحليل للرت�سية خالل الربع 

الثالث من هذه ال�سنة.

وت�سم����ل املرحل����ة الثالثة رب����ط االإم����ارات ال�سمالية ب�سبكة 

ال�سكك احلديدية عل����ى اأن تعمل االحتاد للقطارات ب�سكل 

وثيق م����ع بقي����ة االإم����ارات على حتدي����د وتاأم����ني م�سارات 

ال�سكك احلديدية.

على  والتعرف   2013

التط�ير  خُم���رج���ات 

يف ال�����س��اأن امل����روري، 

وم��ن��اق�����س��ة اأه��م��ي��ة 

ع�����ق�����د درا��������س�������ات 

املرور  اأ�سابيع  لتقييم 

دليل  وعمل  ال�سابقة، 

ا�سرت�سادي م�حد  للمخالفات املرورية بدول املجل�ض.
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منتدى السالمة على الطرق في أبوظبي 
 يدعم خطة االأمم املتحدة الع�سرية العاملية لل�سالمة املرورية

نظم����ت بلدية مدينة اأب�ظبي منتدى اأب�ظبي لل�سالمة على 

الطرق بالتعاون مع االحتاد الدويل للطرق ومقره ال�اليات 

املتح����دة االأمريكية ، وذلك دعم����ًا للخطة العاملية الع�سرية 

الت����ي اأعدتها جلنة تع����اون االأمم املتح����دة ل�سالمة الطرق 

 ،)WHO( التابعة ملنظمة ال�سحة العاملية )UNRSC(

وا�ستمل����ت امل��س�ع����ات الرئي�سي����ة له����ذا احل����دث عل����ى 

الط����رق،واإدارة  �سالم����ة  عم����ل  وخط����ط  ا�سرتاتيجي����ات 

الط�����ارئ/ احل�����ادث، وم�ستخدم����ي الط����رق املعر�س����ني 

للخطر، وجم����ع البيانات وتدقيق م�سائ����ل �سالمة الطرق، 

وحمالت الثقيف العام����ة واالأن�سطة املجتمعية. وه� م�جه 

يف املقام االأول اإىل م�س�����ؤويل النقل احلك�ميني، باالإ�سافة 

اإىل املقاول����ني واال�ست�ساريني احلك�مي����ني، واملتخ�س�سني 

والطلب����ة امل�ساركني يف جماالت الهند�س����ة والبنية التحتية 

للنقل ذات ال�سلة. 

ويعتر منتدى اأب�ظبي لل�سالمة على الطرق مقدمة حلدث 

اأو�سع ه� قم����ة اأب�ظبي الدولية لل�سالمة على الطرق، التي 

�ستق����ام خ����الل العام املقب����ل بالتع����اون مع منظم����ة االأمم 

املتح����دة و�ستعمل على تعزيز مكان����ة االإمارة الريادية على 

م�ست�ى العامل يف جمال تطبيق ال�سالمة على الطرقات.

وق����ال املهند�����ض عي�س����ى مب����ارك عل����ي املزروع����ي، املدير 

التنفي����ذي لقطاع البنية التحتية واأ�س�����ل البلدية يف بلدية 

مدين����ة اأب�ظب����ي: »اإن ال�سالم����ة على الطرق ه����ي م��س�ع 

حي�����ي وه����ام بالن�سبة ل����الأمم املتحدة ومنظم����ة ال�سحة 

العاملية، حيث تدعم اأب�ظبي هذا االأمر ب�سكل كامل، ونحن 

بحاجة على امل�ست�يني املحل����ي واالإقليمي، اإىل و�سع املزيد 

من الت�سريعات الفعالة وحت�سني عملية اإنفاذها، وال��س�ل 

اإىل فه����م اأف�سل الأولئ����ك الذين هم اأك����ر عر�سة ملخاطر 

ح�ادث الطرق. 

وا�س����اف: اأن امل�ؤمتر اأ�سه����م يف االإعداد لقمة العام املقبل، 

حيث ن�سع����ى اإىل اإطالع الع����امل على االأه����داف الطم�حة 

الأب�ظبي يف جمال ال�سالمة على الطرق، مبا يف ذلك احلد 

متام����ًا من ح�����ادث الط����رق. وعلى الرغم م����ن التحديات 

الت����ي تنتظرنا، فاإن ه����ذا امل�ؤمتر مهد لعم����ل اأكر �سم�لية 

وت�ساركية نح� ال�سالمة على الطرق، وبدعم من املنظمات 

الرئي�سية مثل الفدرالية الدولية للطرق«.

واأك����د املزروعي عل����ى اأن املنتدى ي�ؤكد العم����ل على تطبيق 

»عق����د العمل من اأجل ال�سالمة على الطرق 2020-2011«، 

وه� اخلطة العاملية التي اأعدها فريق االأمم املتحدة املعني 

بالتع����اون يف جمال ال�سالمة عل����ى الطرق- وه� عبارة عن 

جمم�ع����ة ا�ست�ساري����ة �ُسكلت م����ن جانب منظم����ة ال�سحة 

العاملي����ة ملناق�س����ة امل�سائل العاملية يف جم����ال ال�سالمة على 

الطرق.

أخبارهم
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تدر�����ض �سرطة دبي، تنفيذ اآلي����ة جديدة حلجز ال�سيارات، 

تتمث����ل يف �سحب ل�حت����ي ال�سي����ارة فقط، واإل����زام �سائقها 

بحجزه����ا يف منزل����ه، وفر�����ض غرامات م�س����ددة عليه، يف 

حال����ة ا�ستخدامها من دون ل�ح����ة اأو تركيب ل�حات بديلة، 

كما تدر�ض اأي�سًا حتدي����د �سن لتقاعد ال�سائقني عن قيادة 

ال�ضيارات.. 

وم����ن �ساأن ه����ذا االق����رتاح من����ع اأي م�س����كالت ناجتة عن 

حج����ز املركب����ات يف �سبك حج����ز ال�سرطة، مث����ل تعر�سها 

لال�سطدام، وكذلك تخفيف الزحام ال�سديد على ال�سبك 

ال����ذي ي�ؤدي اأحيانًا اإىل و�سع ع�سرات املركبات على قائمة 

انتظ����ار احلجز،  حيث �سُيلزم �سائ����ق املركبة بحجزها يف 

منزله، وعدم ا�ستخدامها، اإىل حني انتهاء فرتة احلجز. 

املعاي����ري  تطبي����ق  ع����ن  الداخلي����ة  وزارة  اأعلن����ت 

واال�سرتاط����ات وامل�ا�سف����ات االإلزامي����ة اجلدي����دة 

امل�ستعمل����ة  راكب����ًا   22 �سع����ة  ال����ركاب،  حلاف����الت 

م����ن  ال�����اردة  وامل�ستعمل����ة  بالدول����ة،  وامل�ج�����دة 

اخلارج؛ابت����داًء م����ن مار�ض املا�س����ي وعلى م�ست�ى 

الدول����ة، تنفيذًا لقرار جمل�ض ال�����زراء رقم 6 ل�سنة 

2011، ب�ساأن تعديل امل�ا�سف����ة القيا�سية االإماراتية 

اخلا�س����ة مبتطلب����ات ال�سالم����ة يف حاف����الت نق����ل 

ال����ركاب وذلك به����دف ت�فري اأكر ق����در من االأمن 

وال�سالم����ة مل�ستخدميه����ا، وحتقي����ق ال�سالم����ة على 

طرقات الدولة، ورفع م�ست�يات االأمان بهذه الن�عية 

من املركبات. 

وتت�سم����ن امل�ا�سفات الت����ي مت حتديدها من جانب 

وزارة الداخلي����ة؛ بالتع����اون م����ع هيئ����ة االإم����ارات 

للم�ا�سف����ات واملقايي�����ض، اإزالة املقاع����د ال��سطية 

واالإ�سافي����ة، وتزوي����د هذه الن�عية م����ن احلافالت 

امل�ستعملة يف الدولة، وامل�ستعملة ال�اردة من اخلارج 

باأجه����زة حتدي����د ال�سرع����ات اإىل 100 كيل�م����رت يف 

ال�ساع����ة كح����د اأق�سى، ب�س����رط اأن يك�����ن حا�ساًل 

على �سهادة مطابقة؛ طبق����ا لنظام تق�مي املطابقة 

االإماراتي.

ووفق����ا للقرار، فاإن����ه لن ُي�سمح بت�سجي����ل اأو جتديد 

و�س����ري تل����ك احلاف����الت امل�ستعملة عل����ى الطرقات 

بالدولة اإال اإذا كانت م�ست�فية لل�سروط .

الداخلية ُتطبق املعايري اجلديدة للحافالت �سعة 22 راكبًا

 حجز المركبات املخالفة باملنازل وحتديد �سن لتقاعد ال�سائقني



     

مجتمع المجلة

واحة األمـــــــــان 
تعد دولة الإمارات العربية املتحدة 

من الدول حديثة الن�شــ�ء ن�شــبيًا اإذا ما 

ق�رنت بالعديــد من دول العامل ، ولكنها 

كثــريٌة تلك الدول التي ن�شــاأت بعد قيام 

دولــة الإمــارات لكــن ال�شــ�ؤال املطــروح 

هنــا يقــ�ل: هل و�شــلت هــذه الــدول ملا 

و�شــلت اإليــه دولــة الإمــارات العربيــة 

املتحدة....

اأع�د بالتاريخ لل�راء قلياًل حيث املغف�ر 

لــه  باإذن اهلل تعاىل ال�الد ال�شــيخ زايد 

يعلــن قيــام دولــة الإحتاد وهاهــ� بريٌق 

جديــد يخفــق ب�شــماء اأمم الأر�ــض اإنه 

علــم الإمارات املفــدى  ، وهاهي مرا�شــم 

هــذا  بقيــام  الدولــة  تعــم  الحتفــال 

الحتاد املبــارك الذي بذل لأجله زايد 

يرحمُه اهلل الثمني والنفي�ض مع اإخ�انه 

احلــكام حتى اأينعت ثمار هذه ال�شــجرة 

م  املباركــة التــي اآتت اأكلها فيمــا بعد وعَّ

خريهــا كل العبــاد ، نعــم انتهت مرا�شــم 

الحتفــال يف الثاين من دي�شــمرب 1971 ، 

واأتى ي�م جديــد اآخر لكنه يحمل قيام 

جمتمــع جديــد ودولــة حديثــة وعهــد 

قادم ُينظــر له برتقب واأمل �شــديدين ، 

هنــا اأ�شــرع »رحمه اهلل« بت�جيــه ك�ادر 

الدولة نح� البناء ال�شــريع والالمت�شرع 

م�ؤ�شــ�ض  ....كان  الإثنــني  بــني  و�شــتان 

هــذه الدولــة يــدرك ب�عيــه و�شــجيته 

الب�شــيطة باأنه لبــد من اأخطــاء اأثناء 

مرحلة البناء، فهذا اأمر طبيعي لي�شخر 

نف�شــه ووقتــُه  �شخ�شــيًا لل�قــ�ف عنــد 

كل مراحــل البنــاء ، ول اأعنــي هنا بناء  

وت�شييد املباين والأبراج بل بناء الدولة 

مبختلف قطاعاتها وجمالتها. 

طالهــا  التــي  القطاعــات  �شــمن  ومــن 

الطــرق  قطــاع  والتط�يــر  الت�شــييد 

وامل�ا�شــالت ، وهذا يعني كرثة املركبات 

مبختلــف اأن�اعهــا اخلفيفــة والثقيلــة ، 

ليــ�ؤدي هــذا اإىل تط�يــر ق�انني ال�شــري 

واملرور مبا يتما�شى مع ح�شارة وحداثة 

اأمــن  باحل�شــبان  و�شــع  وقــد   ، الدولــة 

الأوىل  بالدرجــة  ال�شــخ�ض  و�شــالمة 

لراكــب املركبــة اأو مرتــاد الطريق ، ومل 

جامــدة  بالدولــة  املــرور  ق�انــني  تكــن 

وغري قابلة للتط�ير ، على العك�ض كانت 

هذه الق�انني تخ�شــع للتعديل والتغيري 
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والت�شــريع اجلديد مبا يتنا�شــب طرديًا 

مع ت��شــع قطاعــات الدولة ومــع اإزدياد 

املركبــات علــى خمتلــف طرقهــا، حيــث 

خ�شعت هذه الق�انني لعدة تغريات كان 

اأهمها عام 1995 ، ليطالها التجديد اأي�شا 

يف مار�ض لعام 2008 حيث طبقت �شيا�شــة 

النقاط املرورية على املخالفات للحد من 

احل�ادث املرورية ولتقليل ن�شبة ال�فيات 

على الطرقات التي لحظ م�ش�ؤول� هذه 

الدولــة اإرتفــاع ن�شــبتها نتيجــة طي�ــض 

بع�ــض ال�شــباب با�شــتخدام الطرقــات و 

نتيجــة عــدم اكــرتاث البع�ــض بالــردع 

الــذي يطــال املخالــف لهــذه الق�انــني ، 

فــكان لتطبيــق النقــاط املروريــة الأثر 

الإيجابــي الكبــري على انخفا�ض ن�شــبة 

احلــ�ادث والتقليل امللحــ�ظ من حالت 

ال�فيات على الطرقات ....

كذلــك علينــا اأن ل نن�شــى جهــ�د رجال 

املــرور الكبــرية والعظيمــة �شــ�اءًا اأكان 

داخل املدن اأو على الطرقات اخلارجية 

تتمتــع  التــي  الكبــرية  اخلدمــات  رغــم 

بهــا طرقات الدولــة والتــي تعجز عنها 

اأغنــى دول العامل ، حيث التعبيد املمتاز 

والإنارة الليلية لكل الطرقات بالإ�شافة 

لن�شــيابية الطرقات ول�شــبكة اجل�شــ�ر 

ال�شخمة املنت�شرة بكل الأرجاء ، ولرمبا 

تكــ�ن هــذه اخلدمــات حمفــزًا للبع�ــض 

لدرجــات  املركبــات  �شــرعات  بتجــاوز 

جن�نيــة  والبع�ــض يعتقــد باأنــه ميتلك 

هذا الطريق ومنهم من اأ�شــاء ا�شــتخدام 

هــذه الإمتيــازات ب�شــبب قلــة ال�عي اأو 

الغرور، مما حتم على رجال املرور والأمن 

الإكثار من دوريات املرور ، بل وربط هذه 

الطرقــات بدوائر تلفزي�نية ب�ا�شــطة 

كامريات اأي�شــا ، كذلك عرب ن�شب الكثري 

مــن الــرادارات التــي حــدت كثــريًا مــن 

ال�شــرعات اجلن�نية ، وهــذا كله يتطلب 

جهدًا كبريًا ُيبذل من قيادات الداخلية 

واملرور وهدفُه الرئي�ض حماية ال�شــائق 

حتى من غرور نف�شــه وحماية الآخرين 

من �شائٍق طائ�ٍض مته�ر اآخر ......

كــرثة  ب�شــبب  البع�ــض  يتذمــر  لرمبــا 

اخلارجيــة  الطرقــات  علــى  الــرادارات 

ولكن ل� يعلم هذا املتذمر ف�شــل ما فعلتُه 

لتبخــر تذمــرُه بلحظات ليتحــ�ل مكانُه 

ل�شــانُه  وليلهــج  والفــرح  الغبطــِة  �شــع�ر 

وللجنــ�د  املخل�شــني  للرجــال  بالدعــاء 

املجه�لــني الأوفياء من رجــال الداخلية 

اجلهــد  فهــذا   ، ال�شــري  �شــرطة  ورجــال 

اخلــرايف مل تبذلــُه دول عظمــى بالعامل 

، حيث الطرقــات اخلارجية فيها مظلمة 

وم�ح�شة وبعيدة عن اأي ر�شد ومراقبة، 

فعلينــا اإخ�تــي الأعــزاء اأن نكــ�ن ع�نــًا 

لرجال املــرور ل عبئًا عليهــم ، وعلينا اأن 

نثمن ونقدر اجلهد اجلهيد الذي يبذل�نه 

مــن اأجل �شــالمتنا ، ومــن اأجــل اأن يج�ب 

واحدنــا طرقــات كل اإماراتنــا احلبيبــة 

مبختلــف اأوقــات اليــ�م وه� يثــق وي�ؤمن 

بــاأن عني اهلل ترعاه ومن ثم عي�ن رجال 

الأمن احلري�شني على �شالمة اجلميع .

�شعد وليد بريدي 
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مسيرة الجمعية

جمعية اإلمارات
للسالمة المرورية ... 

انطالقة وإنجازات
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يف  املرورية  لل�سالمة  االإمارات  جمعية  تاأ�س�ست 

الدولة  عملها  ومنطقة  اأب�ظبي  مدينة  يف  2002/7/1م 

ومقرها العا�سمة اأب�ظبي وذلك طبقًا للقان�ن االحتادي 

ذات  اجلمعيات  تنظيم  ب�ساأن  1974م  ل�سنة   )6( رقم 

النفع العام وتعديالته بالقان�ن رقم )20( ل�سنة 1981 م 

وقد مت اإ�سهارها مب�جب القرار ال�زاري رقم 715 ل�سنة 

2002 تاريخ 19/ 10/ 2002م.  

جمل�ض  رئي�ض  نائب  الظاهري  �سالح  املهند�ض  وي�ؤكد 

االإدارة اأن اجلمعية حققت خالل عمرها الق�سري ن�سبيًا 

التي  الكبرية  االإجنازات  من  العديد  انطالقتها  منذ 

�ساهمت يف حتقيق اأهدافها التي اأن�سئت من اأجلها .

وقال اإن من اأهم اأهداف اجلمعية التن�سيق مع اجلهات 

ال�سالمة  لتحقيق  الدولة  يف  املرورية  بال�سالمة  املعنية 

وال�قاية من ح�ادث الطرق ون�سر الت�عية املرورية بني 

على  االجتماعية  الفئات  كافة  وت�سجيع  املجتمع  اأفراد 

امل�ساهمة يف تقدمي اخلدمات التط�عية، وتنمية احل�ض 

العام بامل�س�ؤولية،  والتن�سيق مع منظمات املجتمع املدين 

)اجلمعيات ذات النفع العام( وال�سخ�سيات االجتماعية 

خطط  وتنفيذ  �سياغة  يف  امل�ساهمة  على  وت�سجيعها 

وبرامج ال�سالمة املرورية على اأو�سع نطاق ممكن.

كافة  مع  التعاون  على  حتر�ض  اجلمعية  اأن  واأ�ساف: 

اإدارات  خا�سة   املرورية  ال�سالمة  يف  املعنية  اجلهات 

ال�سل�كية  للعمل معًا على تق�مي املهارات  املرور بالدولة 

ي�م  وحمالت  بفعاليات  وامل�ساركة  لل�سائقني  والفنية 

م�ست�ى  على  �سن�ي  ب�سكل  املرور  واأ�سب�ع  العاملي  املرور 

الدولة وح�سد ما اأمكن من طاقات القطاع اخلا�ض من 

اأجل حتقيق اأهدافه.

واأكد الظاهري اأن اجلمعية تعمل على امل�ست�يني املحلي 

العمل،  وور�ض  العلمية،  احللقات  عقد  على  والدويل 

والندوات، واملحا�سرات، وامل�ؤمترات واللقاءات املرورية، 

ون�سر مداوالتها ونتاجها يف جميع و�سائل االإعالم املرئية 

الفائدة  لتعميم  ت��سياتها  ون�سر  واملقروءة،  وامل�سم�عة 

على كافة اجلهات املعنية . 

اأهم الأن�شطة والإجنازات

الدولية  للمنظمة  العا�سر  الدويل  امل�ؤمتر  تنظيم  يعد 

لل�قاية من ح�ادث الطرق” فكر حمليًا .. ونفذ دوليًا “ 

يف اأب�ظبي عام 2006 حتت رعاية كرمية من الفريق اأول 

�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 

افتتحه  والذي  امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب 

الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية الرئي�ض الفخري للجمعية 

التي حققتها اجلمعية نظرًا ملكانة  االإجنازات  اأهم  من 

امل�ؤمتر العلمية وم�ست�ى التمثيل واحل�س�ر ، حيث �سهد 

ح�س�رًا حمليًا ودوليًا مميزين .

امل�ؤمتر مت تنظيمه بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�قاية 

املرورية  لل�سالمة  العربية  واملنظمة  الطرق  من ح�ادث 

والذي حقق جناحَا باهرًا مب�ساركة اأكر من )70( دولة 

ومنظمة وم�ؤ�س�س�ة علمية ومراكز بحث دولية واأكر من 

)400( م�سارك ، وطرح فيه 21 بحثًا وورقة علمية، كما 

عقدت على هام�سه ور�ستا عمل، االأوىل ح�ل اإح�ساءات 

ال�سالمة املرورية وق�اعد البيانات والثانية ح��ل ال�سالمة 

املرورية كا�ستثمار جمٍد لقطاع التاأمني.

مثل  امل�ؤمتر  هام�ض  على  اجتماعات  عدة  عقد  مت  كما 

للمنظمة  العم�مية  واجلمعية  التنفيذي  املكتب  اجتماع 

املكتب  واجتماع  الطرق  ح�ادث  من  لل�قاية  الدولية 

التنفيذي واجلمعية العم�مية للمنظمة العربية لل�سالمة 

اإ�سافة اإىل عقد اجتماع املجم�عة االأفريقية   ، املرورية 

التي ت�سم جمعيات وهيئات ال�قاية من ح�ادث الطرق يف 

الدول االأفريقية امل�ساركني ف�ي امل�ؤمتر الدويل العا�سر.

ونال ت�ن�ظ�يم امل�ؤمتر وم�ا نت�ج ع�نه م�ن بح��ث وت���سي�ات 

اإعج�اب امل�ساركني واملنظمة الدولية و�سدر عنه بيان هام 

 »2006 لعام  املرورية  لل�سالمة  اأب�ظبي  »اإعالن  ب�  عرف 

حيث اأ�سبحت اأب�ظبي تعرف بعا�سمة ال�سالمة املرورية 

ودوليًا  وعربيًا  حمليًا  املعنية  اجلهات  على  ت�زيعه  ومت 

لتحقيق اأكر فائدة ممكنة .

 

احلملة ال�طنية لل�شالمة املرورية

“ “ �شالمتنا .. م�ش�ؤوليتنا 
امل�س�اركة يف تنظيم احلملة ال�طنية لل�سالمة املرورية 

الن�سائي  االحتاد  مع  بالتعاون  ال�دولة  م�ست��ى  وع�لى 

الع�ام واملنظ�مة العربية لل�سالمة املرورية حتت رع�اية 

االأع�ل�ى  الرئي�ض  م�ب�ارك  بن�ت  فاطمة  ال�سي�خة  �سم� 

الن�س�ائي  االحتاد  رئي�سة  االأ�سرية  التن�مية   مل�ؤ�س��سة 

م�ن  وب�دع�م   الع�ربية  امل�راأة  منظ�مة  ورئي��سة  الع�ام 

وزارة الداخلية. 

وهدفت اإىل تنمية �سع�ر امل�اطنني واملقيمني مب�س�ؤوليتهم 

م�ستخدمي  من  االآخرين  و�سالمة  �سالمتهم  جتاه 

وتعميق  تنمية  يف  االأم�ر  اأولياء  دور  وت��سيح  الطريق، 

،واإبراز  ال�سليمة  وال�سل�كيات  بالق�اعد  االأبناء  وعي 

حقيقة علمية ناجتة عن درا�سات واإح�سائيات مفادها اأن 

العن�سر الب�سري �س�اء كان �سائقا اأو م�ستخدمًا للطريق 

اإىل  اإ�سافة   ، املرورية  للح�ادث  الرئي�سي  امل�سبب  ه� 

ت��سيح االأخطاء وال�سل�كيات الب�سرية امل�سببة للح�ادث 

وال�سابات  ال�سباب  ا�ستهداف  خالل  من  وت�سحيحها 

 ، املروري  الثقايف  وعيهم  لرفع  واملقيمني  امل�اطنني  من 

والرتكيز على و�سائل حمدودة وفعالة وخمرجة على نح� 

واالأ�ساليب  وال��سائل  الفنية  ال�سمات  وت�حيد  راق  فني 

للح�س�ل على النتائج املرج�ة .

ال�ر�شة العربية للت�عية املرورية

ح�ل دورالأ�شرة يف ن�شر ثقافة ال�شالمة املرورية 

حر�سًا من اجلمعية على اال�ستفادة من كافة اخلرات 

�س�اء املحلية اأو االإقليمية اأو الدولية فقد مت التن�سيق مع 

املنظمة العربية لل�سالمة املرورية لي�سمل برنامج احلملة 

يف  االأ�سرة  “ دور  بعن�ان  تدريبية  عربية  ور�سة  تنظيم 

ن�سر ثقافة ال�سالمة املرورية “ بالتعاون مع منظمة املراأة 

العربية واالحتاد الن�سائي العام بدولة االإمارات مب�ساركة 

اأكر من 50 امراأة من خمتلف الدول العربية.

وهدفت ال�ر�سة اإىل تدريب جمم�عة من الن�ساء الل�اتي 

لهن اهتمام بال�سحة وال�سالمة بق�سد اإعدادهن اإعدادًا 

متخ�س�سًا يف مفاهيم ال�سالمة املرورية وتقنيات الت�عية 

ح�ادث  من  وال�قاية  ال�سالمة  ثقافة  ون�سر  واالت�سال 

ورفع   ، االجتماعي  وحميطها  االأ�سرة  داخل  الطرق 

ي�ؤهلهن  مما  لديهن  واملعرفية  العلمية  الكفاءة  م�ست�ى 

اإىل اكت�ساب مهارات املدربات يف جمال الت�عية املرورية 

التي تعمل املنظمة العربية لل�سالمة املرورية على اإن�سائها 

وت��سيعها على امل�ست�ى العربي .

الندوة الدولية 

ح�ل اإدارة »نظم ال�شالمة املرورية «

لل�سالمة املرورية، حتت رعاية  نظمت جمعية االإمارات 

الفريق �س�م� ال�س��يخ �س���ي�ف ب���ن زاي�����د اآل نهيان نائب 

الدولية  الندوة  الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض 

�سارك  التي   ، باب�ظبي  املرورية«  ال�سالمة  نظم  »اإدارة 

املرورية من خمتلف  ال�سالمة  ومعني�ن يف  فيها خراء 

الدول العربية، اإ�سافة اإىل م�ساركة العديد من اجلهات 

داخل الدولة، نظرًا ملا متثله الندوة من اأهمية يف تط�ير 

اإدارة جه�د املنظ�مة املرورية الهادفة لتعزيز ال�سالمة 

املرورية. 

املهند�ض �سالح الظاهري
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والهيئات  للم�ؤ�س�سات  جمااًل  الدولية  الندوة  وتعد 

اخلرات  تط�ير  يف  ي�سهم  املرورية  بال�سالمة  املعنية 

ال�سالمة املرورية، وو�سع اخلطط  والكفاءات يف جمال 

من  لل�قاية  املبذولة  اجله�د  الإدارة  واال�سرتاتيجيات 

احل�ادث املرورية. 

وكانت الندوة انطلقت بكلمة للفريق �سم� ال�سيخ �سيف 

وزير  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن 

بعد  ذات  املرورية  ال�سالمة  اإن  فيها:  قال  الداخلية، 

اجلهات  بني  م�سرتكة  م�س�ؤولية  واإنها  واإن�ساين،  وطني 

ال�سلبية  اآثارها  احلك�مية واخلا�سة، وال ميكن م�اجهة 

ال�عي  تعزيز  يف  اأماًل  اجلميع  جه�د  بتكاتف  اإال 

 والثقافة بال�سالمة املرورية حلماية االأرواح واملمتلكات.

واأكد �سم�ه يف كلمته التي األقاها الفريق �سيف ال�سعفار 

يف  املرورية  امل�سكلة  حجم  اأن   ، الداخلية،  وزارة  وكيل 

خا�ض،  ب�سكل  العربية  الدول  ويف  عام،  ب�سكل  العامل 

ي�ستدعي العمل على تبادل اخلرات والتجارب الناجحة 

النظم  اأف�سل  اإىل  لل��س�ل  العامل  دول  خمتلف  يف 

واملمار�سات، مبا ي�سهم يف تط�ير الكفاءات لل�قاية من 

مدمرة،  اآثار  من  عليها  يرتتب  وما  املرورية،  احل�ادث 

وت��سيات  نتائج  اإىل  الت��سل  يف  الندوة  باأهمية  من�هًا 

ميكن تطبيقها واال�ستفادة منها ل�سمان طرق اأكر اأمنًا 

و�سالمة.

دولة   40 من  اأكر  الدولية  الندوة  فعاليات  يف  و�سارك 

عربية واأجنبية، وتناولت حماور عدة، هدفت اإىل اإدارة 

وم�س�ؤولية  املرورية كمجه�د م�سرتك  ال�سالمة  منظ�مة 

جه�د  الإدارة  واخلطط  اال�سرتاتيجيات  وو�سع  جماعية 

ال�قاية من ح�ادث الطرق وتعزيز م�ساهمة اجلمعيات 

االأهلية يف م�ساندة اجله�د احلك�مية الهادفة اإىل دعم 

ال�سالمة على الطرق.

24 ورقة بحث  اأكر من  للندوة  العلمي  و�سمل الرنامج 

علمية م�زعة على 10 جل�سات تناولت ح�ادث املرور يف 

ال�سالمة  وح�ل  والتحديات،  ال�اقع  بني  العربية  الدول 

املرورية على امل�ست�ى الدويل، واأهمية التعليم والت�عية 

املرورية، وكيفية التاأثري يف �سل�ك م�ستخدمي الطريق، 

والنظام املروري االآمن وحت�سني البنية التحتية مروريًا.

الندوة الدولية 

على  لل�شالمة  ال�طنية  املجال�ض  »دور  ح�ل 

الطريق «

اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق  رعاية  حتت 

الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 

الرئي�ض الفخري جلمعية االإمارات لل�سالمة املرورية 

املجال�ض  دور  ح�ل  الدولية  الندوة  اجلمعية  نظمت 

بدعم   ، الطرق  على  لل�سالمة  ال�طنية  واللجان 

املنظمة  وبالتعاون مع  الداخلية  وزارة  وم�ساندة من 

الدولية لل�قاية من ح�ادث الطرق واملنظمة العربية 

والهيئة  اأب�ظبي  يف  النقل  ودائرة  املرورية  لل�سالمة 

ال�طنية للم�ا�سالت باأب�ظبي .

ح�سر الندوة روؤ�ساء منظمات دولية ومديرو اإدارات املرور 

املعنيني  امل�س�ؤولني  من  كبري  وعدد  بالدولة  والرتخي�ض 

واخلراء  احلك�مية  غري  واجلمعيات  الطرق  بح�ادث 

والباحثني العاملني يف جمال ال�سالمة املرورية.

يف  املرور  ح�ادث  واقع  الندوة  عمل  جل�سات  وتناولت 

جتارب  خمتلف  وا�ستعرا�ض  العربية  والبلدان  العامل 

اعتماد املجال�ض واللجان ال�طنية لل�سالمة املرورية من 

وجماالت  التنظيمية  والهياكل  القان�ين  ال�سكل  حيث 

ا�سرتاتيجيات  جانب  اإىل  التم�يل  وطرق  االأعمال 

ال�سالمة املرورية وما يتعلق بال�سيا�سات ال�طنية لل�سالمة 

على الطريق وتنفيذ القان�ن ونظام العق�بات واملراقبة 

�سل�كيات  وتعديل  املرورية  االنتهاكات  على  وال�سيطرة 

قائدي املركبات .

الظاهري : نعمل على 

امل�ست�يني املحلي والدويل 

لعقد امل�ؤمترات والندوات 

واللقاءات املرورية
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الندوة الدولية 

ح�ل »دور الإعالم يف ال�شالمة املرورية«

حتت رعاية الفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، 

الرئي�ض  الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

نظمت   ، املرورية  لل�سالمة  االإمارات  جلمعية  الفخري 

جمعية االإمارات لل�سالمة املرورية الندوة الدولية، ح�ل 

دور االإعالم يف ال�سالمة املرورية، التي تنظمها جمعية 

االإمارات لل�سالمة املرورية، وجمعية ال�سحفيني وبدعم 

املنظمة  مع  وبالتعاون  الداخلية؛  وزارة  من  وم�ساندة 

العربية لل�سالمة املرورية، باأب�ظبي .

اإدارات  ومديرو  دولية  منظمات  روؤ�ساء  الندوة  ح�سر 

االإعالميني  من  كبري  وعدد  بالدولة  والرتخي�ض  املرور 

غري  واجلمعيات  الطرق  بح�ادث  املعنيني  وامل�س�ؤولني 

جمال  يف  العاملني  والباحثني  واخلراء  احلك�مية 

ال�ضالمة املرورية، بالدولة.

وهدفت الندوة التي �ساركت فيها  جمم�عة من اخلراء 

خمتلف  من  واالت�ساليني  واجلامعيني  واالإعالميني 

و�سائل االإعالم املرئية وامل�سم�عة واملكت�بة واالإلكرتونية 

العربية  الدول  ومن  العربية  االإمارات  دولة  داخل  من 

يف  متخ�س�ض  اإعالمي  قطاع  ت�سكيل  اإىل  واالأجنبية 

ال�سالمة املرورية وتط�ير قدرات وكفاءة االإعالميني يف 

اإىل  الهادف  االإعالمي  اخلطاب  م�سامني  مع  التعامل 

االأو�ساع  ليتمكن�ا من حتليل  املرور  ال�قاية من ح�ادث 

من  االإعالميني  ومتكني  لها،  احلل�ل  واقرتاح  املرورية 

فهم خفايا واإ�سكاليات ح�ادث املرور املتعددة التي جعلت 

منها ظاهرة خطرية على املجتمع، اإ�سافة اإىل التعمق يف 

املرور  ح�ادث  بق�سية  املتعلقة  اجل�انب  خمتلف  تناول 

الطرق  على  ال�سالمة  لتعزيز  املتبعة  واالإ�سرتاتيجيات 

تعميم ت��سيات امل�ؤمترات 

والندوات على اجلهات 

املعنية لتحقيق الفائدة 

للجميع
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ومتكني االإعالميني من ت�سخي�ض وتناول نقائ�ض خمتلف 

م�ساهمة  تط�ير  �سبل  وبحث  املرورية  ال�سالمة  ج�انب 

و�سائل االإعالم مبختلف اأ�سكالها يف ن�سر ثقافة �سالمة 

املرور واال�ستغالل االأمثل للتكن�ل�جيات احلديثة لل��س�ل 

اإىل املتلقي .

وناق�ست جل�سات عمل الندوة اأكر من ع�سرين ورقة عمل 

على مدى ي�مني تناولت عدة حماور من اأهمها  تقدمي 

ل�اقع ح�ادث املرور على امل�ست�ى العاملي ول�اقع ح�ادث 

و�سائل  ودور  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة  املرور 

و�سائل  تناول  وواقع  املروري  ال�سل�ك  تغيري  يف  االإعالم 

االإعالم لق�سية ح�ادث الطرق، اإ�سافة اإىل ما يجب اأن 

يعرفه االإعالمي�ن عن ال�سالمة املرورية وتاأثري االإعالم 

االإلكرتونية  ال�سحافة  ودور  واملرئي  وامل�سم�ع  املقروء 

على �سبكة االإنرتنت وا�ستخدام امل�اقع االإجتماعية كاأداة 

ح�ادث  من  احلد  يف  لل�سباب  ال��س�ل  ل�سمان  ت�عية 

املرور وتعزيز ال�سالمة املرورية.

الندوة الدولية 

على  والنعكا�شات  الآثار  املرور...  ح�ادث   “
التنمية الجتماعية وال�شحية والقت�شادية”

اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سم�  الفريق  رعاية  حتت 

الداخلية  وزير  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 

املرورية  لل�سالمة  االإمارات  جلمعية  الفخري  الرئي�ض 

 .. املرور  “ح�ادث  الدولية  الندوة  اجلمعية  نظمت 

وال�سحية  االجتماعية  التنمية  على  واالنعكا�سات  االآثار 

واالقت�سادية” التي بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�قاية 

املرورية  لل�سالمة  العربية  واملنظمة  الطرق  من ح�ادث 

مب�ساركة نخبة من اخلراء يف االإمارات وعدد من الدول 

العربية واالأجنبية.

وهدفت الندوة اإىل ت�سليط ال�س�ء على خمتلف اجل�انب 

املجتمع  على  وتداعياتها  الطرق  حل�ادث  املاأ�ساوية 

تكاليف  تقدير  منهجيات  على  والرتكيز  واالإقت�ساد، 

ح�ادث املرور، وحتديد منهجياتها للتعريف مبمار�سات 

يف  املرور  ح�ادث  بتكلفة  خا�سة  تقارير  وجتهيز  تقييم 

دولة االإمارات العربية املتحدة، واقرتاح اآلية لن�سر هذه 

العالقة يف  اأ�سحاب  اأدوار  ومناق�سة  بانتظام،  املنهجية 

و�سع ودعم مثل هذا النظام من اأجل دفع جميع اجلهات 

يف  النزيف  هذا  اإيقاف  يف  الفاعلة  للم�ساهمة  املعنية 

االأرواح واملمتلكات.

يف  املرور  ح�ادث  حماورها  خالل  من  الندوة  وتناولت 

على  ال�س�ء  ملقية  والتطلعات  ال�اقع  حيث  من  العامل 

وعقد  الدويل  والبنك  العاملية  ال�سحة  منظمة  تقارير 

املروري  وال�اقع  الطرق،  على  ال�سالمة  اأجل  من  العمل 

بدولة االإمارات العريبة املتحدة.

وطرق  املرور  حل�ادث  االقت�سادية  الكلفة  تناولت  كما   

احت�ساب التكلفة االقت�سادية ومنهجيات تقدير التكاليف 

اأهمية  اإىل  اإ�سافة  املرورية،  للح�ادث  املبا�سرة  غري 

مب�ساركة  الطرق،  حل�ادث  بيانات  قاعدة  نظام  تط�ير 

امل�ساهمة يف  العنا�سر  لتحديد  املعنية  خمتلف اجلهات 

التكلفة عالوة على ال�اقع االقت�سادي للدول وتاأثره نتيجة 

اخل�سائر املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجمة عن احل�ادث 

املرورية، والتكلفة ال�سحية من م�ساريف عالج واأدوية 

من  االإنتاج  وخ�سائر  املجتمع  يف  واإدماج  تاأهيل  واإعادة 

اأيام العمل املهدورة ب�سبب انقطاع وت�قف الن�ساط نتيجة 

احل�ادث املرورية  و�سن�ات العمر ال�سائعة.

على  وتاأثريها  التاأمني  �سركات  تع�ي�سات  اإىل  اإ�سافة 

وحجم  واال�ستثمار،  االدخار  وتراجع  املالية  ميزانياتها 

تكاليف ح�ادث املرور يف دولة االإمارات العربية املتحدة: 

واملنهجيات،  القائمة  الدرا�سات  على  عامة  نظرة 

وعائدها  جمدي  كا�ستثمار  املرورية  وال�سالمة 

وما  املرور  حل�ادث  االجتماعية  واالآثار  االقت�سادي، 

تخلفه من اأ�سرار نف�سية واجتماعية ل�سحايا احل�ادث 

هذه  مع  جمتمعاتنا  تعامل  وكيفية  وعائالتهم  املرورية 

االأ�سرار، ودور م�ؤ�س�سات الرعاية النف�سية واالجتماعية 

الطرق،  ح�ادث  ب�سحايا  العناية  يف  املدين  واملجتمع 

اإ�سافة اإىل تكلفة التاأهيل واإعادة االإدماج والتاأكيد على 

�سرورة و�سع وتنفيذ اإ�سرتاتيجيات وخطط وطنية �ساملة 

الإدارة جه�د ال�قاية.



     

العدد الأول - يوليو 702013

معًا لنشر 
ثقافة السالمة المرورية 

ب�شــدور العــدد الأول مــن جملة ال�شــالمة املرورية - وبعــد فرتة ط�يلة مــن الإعداد 

والتح�شــري اأ�شهــم فيهــا الكثــريون- نك�ن قــد اجتزنــا مرحلة بالغــة ال�شع�بــة ،فمرحلة 

التاأ�شي�ــض تتطلــب جهدًا كبــريًا وت�افقًا يف الــروؤى حتى تبداأ اخلطــ�ة الأويل نح� اإ�شدار 

عن�ان يعرب عن هذه الروؤى، وبحمد اهلل خرجت جملتنا اإىل الن�ر، اآملني اأن ت�شكل اإ�شافة 

مهمة ملكتبة ال�شالمة املرورية .

ل �شــك اأن جمعيــة الإمارات لل�شــالمة املرورية، تفتخر بهذا الإجناز الذي ي�شــكل خط�ة 

نح� ن�شــر ثقافة ال�شــالمة املرورية، واإحداث ن�ع من الت�ا�شــل املثمر والتعاون العلمي بني 

حمــرري وكاتبــي املجلة يف ما بينهم مــن ناحية ، وبني قرائها من ناحيــة اأخرى. واملجلة- 

كقنــاة اإعالمية لن�شــر البح�ث والدرا�شــات وطرح الآراء ف�شــاًل عن اأب�ابهــا الأخرى التي 

تهــدف اإىل تقــدمي اجلرعة الثقافية يف جمال املرور وال�شــالمة -�شت�شــعى جاهــدة يف اأن 

ت�شــتنري باآراء اجلميع - قراًء وم�ؤ�ش�شــات - لت�جيه خط�اتها نح� الأف�شل ، وجتاه حتقيق 

رغبات القراء .

ول اأبالــغ اإذا قلــت اإن ُح�شــن الطالع والت�فيــق من اهلل عز وجل واإخال�ض اأنا�ض �شــادقني، 

كلها كانت كانت وراء �شدور املجلة ، فلم يكن ت�فري الإمكانات حجر عرثة، ومل يكن الدعم 

ب�ش�ره املعن�ية واملادية مع�قًا ل�شدورها، كان كل ذلك مت�فرًا من خالل جمل�ض اإدارة يدرك 

اأهمية هذا الإ�شدار لي�شهم يف احلد من احل�ادث املرورية ، من خالل الت�عية ون�شر ثقافة 

ال�شالمة، لكن التحدي كان نابعًا من اأنف�شنا، متمثال يف اأن ن�جد على ال�شاحة الإعالمية - 

خا�شة املتخ�ش�شة منها-  اإ�شدارًا ب�شكل وم�شم�ن متميزين ، يقدم املعل�مة ب�ش�رة جاذبة 

، ويراعي �شرائح املجتمع املختلفة ، ليت�ا�شل مع كل �شريحة مبنطقها ودرجة وعيها.

ما زلنا يف حتٍد مع النف�ض يف اأن تك�ن املجلة واجهة ح�شــارية، وب�ابة خلزائن معل�ماتية 

تن�شــر ال�عي ، واأن تك�ن رافدًا للمبادرات والأفكار التي  بدونها لن نرتقي ون�شــعد باملجلة  

لتحجز مكانًا مرم�قًا بني زميالتها، وغني عن الق�ل، اإن ما ناأمل يف حتقيقه يظل ناق�شًا ما 

مل يكن هناك ت�ا�شل فعال والذي نراه �شرورة ل�شبغة التميز . 

الثقة كبرية يف م�شــاهماتكم من مقرتحات واأفكار مل�ا�شــلة طريق التميز، وا�شت�شراف اآفاق 

امل�شتقبل نح� جمتمع ينعم باحلد الأق�شى من ال�شالمة املرورية.

خال�ض ال�شكر والتقدير لكل من اأ�شهم يف اإخراج هذا العمل العلمي اإىل حيز ال�ج�د.

د. نا�شر �شيف املن�ش�ري

رئي�ض التحرير




