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خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها  وعلى  للدولة  الر�سيدة  القيادة  اإن 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ل تاألوا جهدًا لتوفري كافة 

والكرمية  الرغيدة  احلياة  وتوفري  املعطاء  البلد  هذا  لرقي  الإمكانيات 

ل�سعبه.

طرق  و�سبكة  املتطورة،  املختلفة  التحتية  البنى  اأن�سئت  الدولة  اأن  كما 

ذات موا�سفات عالية اجلودة ، وتعمل با�ستمرار على تطويرها وتزويدها 

بالتقنيات احلديثة التي ت�ساهم يف تعزيز ال�سالمة والأمان مل�ستخدميها.  

ومن الطبيعي اأن يرافق اأي عمل اأو اإجناز تطويري اإيجابي اأو غريه من 

الأعمال ن�سبة من ال�سلبيات التي تعرقل الو�سول اإىل الإجناز التام %100، 

و�سعوبة  املختلفة  واجلهات  العنا�سر  من  العديد  تداخل  ب�سبب  وذلك 

التن�سيق بينها ، الأمر الذي يحتاج اإىل جهد متميز لتحقيق هذا التكامل 

والو�سول اإىل الن�سبة امل�ستهدفة .

اأي�سًا من عر�س  اإيجابيات يف عملنا ، لبد  وكما نتفاخر مبا نحققه من 

ال�سلبيات واأن تكون لدينا اجلراأة الأدبية لالعرتاف بالف�سل اأو الإخفاق، 

 ، والبحث  بالدرا�سة  تناولها  يتم  حتى  لذلك،  املوؤدية  الأ�سباب  وعر�س 

واإيجاد احللول املنا�سبة لها .

والبع�س يقوم بعدم تو�سيح احلقائق كاملة اإما خوفًا من حتمل امل�سوؤولية 

اأو �سعفًا يف قدراتهم الإدارية ، مما يزيد من تفاقم امل�سكلة ويت�سبب يف 

خ�سائر مادية اأو معنوية م�سافة ، كان ميكن اأن توظف يف جوانب اأخرى 

تفيد خطط التطوير الأخرى.

و�سيلة  يعد  وحقائق  علمية  اأ�س�س  على  املبنى  البناء  النقد  فاإن  ولذلك 

 ، حيالها  اإجراءاتهم  لتخاذ   ، ال�سلبيات  عن  امل�سوؤولني  لطالع  ناجحة 

، ول  خا�سة واأن معظم هذه ال�سلبيات تكون م�سترتة وغري ظاهرة كليًا 

يتم معرفتها اإل من خالل الواقع امليداين لها .

اإننا ندعو كافة امل�سوؤولني ويف كافة القطاعات وخا�سة القطاع املروري 

اأمام النقد البناء واأن يتقبلوا ذلك ، واأن يقوموا ببذل  ملزيد من املجال 

م�سرية  نوا�سل  حتى   ، لإيجابيات  وعك�سها  ال�سلبيات  لت�سحيح  جهدهم 

التطوير والبناء وفق قواعد ثابتة ومتينة.

 حممد �سالح بن بدوة الدرمكي

رئي�س جمل�س الإدارة
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الواقع المروري

اإمارة اأبوظبي

اأبوظبي 245 وفاة ب�سبب حوادث الطرق يف 
�نخف�ض عدد وفيات �حلو�دث �ملرورية باإمارة �أبوظبي 

267 حالة  2014 من  بعام  2015 مقارنة  �ملا�ضي  �لعام 

وتراجع   ،%8 بلغت  �نخفا�ض  بن�ضبة   245 �إىل  وفاة، 

 1803 �إىل  حادثًا   1864 من  �ملرورية  �حلو�دث  عدد 

زيادة  من  �لرغم  على   ،%3 بلغت  �نخفا�ض  بن�ضبة 

عدد �ملركبات �مل�ضجلة خالل نف�ض �لفرتة بن�ضبة %17 

و�زدياد عدد حاملي �لرخ�ض �جلديدة بن�ضبة %6.

مدير  �حلارثي،  �أحمد  ح�ضني  مهند�ض  �لعميد  و�أرجع 

�النخفا�ض  �أبوظبي،  ب�ضرطة  �ملركزية  �لعمليات  عام 

نتيجة لال�ضتمر�ر يف تطبيق �خلطة �ملتكاملة لل�ضالمة 

�ملرورية وتكثيف �لتوعية وتطبيق ��ضرت�تيجية متكاملة 

وتطوير  �الآيل  �ل�ضبط  �أجهزة  ون�ضر  �ملروري  لل�ضبط 

نظام مر�قبة متجاوزي �الإ�ضارة �ل�ضوئية �حلمر�ء. 

ولفت �إىل �أن �ملديرية بنهاية عام 2014 حققت 35% من 

�لروؤية �ل�ضفرية بخف�ض عدد �لوفيات من 409 حاالت 

وفاة يف 2013 نتيجة للحو�دث �إىل 267، ومع نهاية عام 

2015 �نخف�ضت �لوفيات �لناجتة عن �حلو�دث �إىل 245 

ي�ضري  مما   ،2013 مقارنة   %40 �نخفا�ض  بن�ضبة  حالة 

مقارنة بالعام 2014

انخفاض الحوادث المرورية والوفيات 
واإلصابات للعام الماضي 2015 

على مستوى الدولة
حققت جهود مديريات املرور والدوريات يف قيادات ال�سرطة بوزارة الداخلية واجلهات املعنية الأخرى نتائج اإيجابية يف خف�س عدد احلوادث املرورية على 

م�ستوى الدولة واخل�سائر الناجمة عنها �سواء يف الأرواح اأو الإ�سابات مبختلف اأنواعها.

وبينت اإح�سائية وزارة الداخلية اأن عدد الوفيات يف العام 2015 بلغ 675 حالة وفاة مقارنة بـ 712 حالة وفاة يف العام 2014، فيما بلغ عدد الإ�سابات مبختلف 

اأنواعها 6876 حالة مقارنة بـ 7108 حالة يف العام 2014. اأما فيما يتعلق بعدد احلوادث فقد بلغت 4796 حادثًا يف العام 2015 مقارنة بـ 4895 حادثًا يف العام 

2014. و�سجل ال�سدم والت�سادم زيادة طفيفة حيث بلغ 3119 حادثًا يف العام 2015 يف حني كان 3090 يف العام 2014، فيما �سجلت الأنواع الأخرى من احلوادث 
انخفا�سًا طفيفًا للعام 2015 حيث بلغ عدد حوادث التدهور 532 فيما كانت 548 حادثًا يف العام 2014. اأما حوادث الده�س فقد �سجلت 1052 حادثًا، فيما كانت 

1158 حادثًا يف العام 2014. 

بو�ضوح �إىل �ملجهود�ت �لتي تقوم بها �الأجهزة �ملعنية 

و�ضواًل �إىل بيئة مرورية �آمنة. 

و�أو�ضح �أن �الإهمال وعدم �النتباه ت�ضبب يف نحو %19 

فيما   %16 بن�ضبة  �ملفاجئ  و�النحر�ف  �حلو�دث،  من 

�ضببت �ل�ضرعة �لز�ئدة 12% من �حلو�دث، وعدم ترك 

دون  رئي�ض  طريق  ودخول   ،%12 بن�ضبة  كافية  م�ضافة 

�ل�ضوئية  �الإ�ضارة  وجتاوز   %8 بن�ضبة  خلوه  من  �لتاأكد 

�حلمر�ء بن�ضبة 8%، و�نفجار �إطار بن�ضبة 1% و�لباقي 

يعود الأ�ضباب خمتلفة. 

 -  30( من  �لعمرية  �لفئة  يف  �ل�ضباب  �أن  عن  وك�ضف 

للحو�دث  ت�ضببًا  �ملجتمع  فئات  �أكرث  من  عامًا   )18

من �حلو�دث �ملرورية  �ملرورية، حيث �رتكبو� نحو %47 

45( عامًا   - يليهم �ل�ضائقون يف �لفئة �لعمرية من )31 

و�رتكبو� نحو %35. 

بااللتز�م  كافة  �لطرقات  على  �ل�ضائقني  جميع  ونا�ضد 

بقانون �ل�ضري و�ملرور و�ل�ضرعات �ملقررة للحفاظ على 

�ضالمتهم و�ضالمة م�ضتخدمي �لطريق �الآخرين، الفتًا 

جميع  ت�ضدرت  �لز�ئدة  �ل�ضرعة  خمالفات  �أن  �إىل 

�ملخالفات وبلغت نحو 85% من جممل �ملخالفات، بينما 

بلغت خمالفات ��ضتخد�م �لهاتف �أثناء �لقيادة نحو %5 

�إعطاء  وعدم   %5 �حلمر�ء  �ل�ضوئية  �الإ�ضارة  وجتاوز 

�الأولوية للم�ضاة 3% وعدم ترك م�ضافة %2.

�الأ�ضباب  كافة  من  للحد  �جلهود  مو��ضلة  على  و�أكد 

�لتوعية  وتكثيف  �حلو�دث  وقوع  �إىل  توؤدي  �لتي 

وزيادة  �ملخالفني  و�ضبط  �ملرورية  �لرقابة  وتكثيف 

متجاوزي  مر�قبة  نظام  وتطوير  �لر�د�ر�ت  �أجهزة 

�إىل  �الأمور  �أولياء  حاثًا  �حلمر�ء،  �ل�ضوئية  �الإ�ضارة 

و�ملرور  �ل�ضري  بقانون  �اللتز�م  ب�ضرورة  �الأبناء  ن�ضح 

وعدم  وتهور  بطي�ض  �لقيادة  وعدم  �ملقررة  و�ل�ضرعات 

�ضوق  رخ�ضة  يحملون  ال  �لذين  لالأطفال  �ل�ضماح 

بقيادة �ملركبات.  كما �أكد باأن �ل�ضالمة �ملرورية و�جب 

والبد  ��ضتثناء،  دون  �جلميع  فيها  يت�ضارك  وم�ضوؤولية 

من ت�ضافر جهود �ملوؤ�ض�ضات �حلكومية و�خلا�ضة كافة 

وجميع �أفر�د �ملجتمع حلث �ل�ضائقني و�مل�ضاة وخ�ضو�ضًا 

�ل�ضباب �إىل �أن يتحلو� بامل�ضوؤولية جتاه �أنف�ضهم وجتاه 

�الآخرين من خالل �لتز�مهم بقانون �ملرور و�ل�ضرعات 

�ملقررة على �لطرق.

مليون مركبة يف �سوارع اأبوظبي العام املا�سي

�ضرطة  يف  و�ل�ضائقني  �الآليات  ترخي�ض  �إد�رة  �أفادت 
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�لعام  �أبوظبي  �الإمارة  يف  �ملركبات  عدد  �أن  �أبوظبي 

�ألفًا و740مركبة، موؤكدة توفري  �ملا�ضي بلغ مليونًا و16 

يف  كانو�  �إينما  �ملركبات  الأ�ضحاب  �ملتنوعة  خدماتها 

مناطق �ضكنهم.

وت�ضنف تلك �ملركبات، �إىل 7 �أ�ضناف موزعة �إىل 908 

�آالف مركبة خفيفة، و45 �ألفًا و885 �آلية �ضحن ثقيل و18 

�ألفًا و590 با�ضًا ثقياًل، مقابل �ألفني و758 با�ضًا خفيفًا، 

و23 �ألفًا و51 جهازً� ميكانيكيًا من فئة �لثقيل، و7 �آالف 

و518 جهازً� ميكانيكيًا خفيفًا، و10 �آالف و389 دراجة 

نارية.

و�حل�ضول  �ملركبات  ترخي�ض  معامالت  �إجناز  وتتم 

على خدمات �الإد�رة بي�ضر و�ضهولة، عرب تطبيق وز�رة 

و��ضتخد�م   UAE-MOI لد�خلية على �لهو�تف �لذكية�

جهاز “�ضهل” �لذي يوفر حزمة من �خلدمات بتقنية 

متطورة.

ويبلغ عدد مر�كز �خلدمة يف �إمارة �أبوظبي 50 مركزً� 

10 مر�كز  �لعني، مقابل  و16 يف  �أبوظبي،  24 يف  منها 

يف �ملنطقة �لغربية، مو�ضحًا �أنها ت�ضمل مر�كز �خلدمة 

�حلكومية،  و�لدو�ئر  �لوطنية  �ملوؤ�ض�ضات  بع�ض  يف 

و�ل�ضركات �خلا�ضة �لوطنية �لتي تتعامل مع �ملركبات. 

وتتوزع يف �أبوظبي يف مبنى �إد�رة �لرتخي�ض �لرئي�ضي، 

ومباين �ل�ضالمة �لتابعة لالإد�رة يف �أبوظبي، و�مل�ضفح 

وبني يا�ض، و�ل�ضمحة، وفرع فح�ض �ل�ضائقني يف �ضركة 

“�أمان”  ومبنى  �ل�ضيار�ت،  قيادة  لتعليم  �الإمار�ت 

يف  و�ملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  �لثقيلة  �ملركبات  لرتخي�ض 

�مل�ضفح، ويف مبنى �ملحاكم مبع�ضكر �آل نهيان.

كما تتو�فر مر�كز �خلدمة يف �ضركات �لفطيم لل�ضيار�ت 

موتورز”، ووكالة �أبوظبي  “برميري  “تويوتا” و�لطاير 
“لي�ض بالن” يف �مل�ضفح، و�الإمار�ت  موتورز، و�ضركة 

�لهالل  م�ضرف  ويف  بنز”،  “مر�ضيد�ض  لل�ضيار�ت 

�الأجرة،  ل�ضيار�ت  �لنقل  تنظيم  �ملطار، ومركز  ب�ضارع 

ويف مركزي �ضرطة م�ضفح وبني يا�ض، و�ضركة �لوثبة يف 

�مل�ضفح ومبنى وز�رة �خلارجية، و�ضركة يونيفري�ضال، 

�لتجارة  وغرفة  �مل�ضفح،  يف  �جلابر  جمموعة  و�ضركة 

و�ل�ضناعة، و�ملارينا مول.

مباين  يف  فتتوفر  �لعني  مدينة  يف  �خلدمة  مر�كز  �أما 

�لرتخي�ض �لرئي�ضية، و�ل�ضالمة يف فلج هز�ع و�لوقن، 

وم�ضاكن، ومبنى “�أمان” يف مزيد لرتخي�ض �ملركبات 

خدمة  مر�كز  ويف  �الإمار�ت،  مدر�ضة  ويف  �لثقيلة، 

�لعمالء يف بلديات: مزيد و�ملقام و�ضويحان و�لهري، ويف 

مبنى جلان �لفح�ض �لتابع للرتخي�ض يف منطقة مزيد، 

�ليحر،  حمكمة  يف  �لعمالء  خدمة  مركز  �إىل  �إ�ضافة 

ومركز �ضرطة �خلزنة، وترخي�ض �لقوع.

مبنى  يف  �ملر�كز  معظم  تتوزع  �لغربية  �ملنطقة  ويف 

ز�يد  مدينة  “مت” يف  ومر�كز  طريف،  يف  �لرتخي�ض 

حمطة  عن  ف�ضاًل  وليو�،  و�ملرفاأ  ودملا  و�ل�ضلع  وغياثي 

ز�يد،  مدينة  يف  �خلفيفة  �ملركبات  لفح�ض  �أدنوك 

وفح�ض �ملركبات �لثقيلة لل�ضركات يف مدينة ز�يد، ويف 

حمطة �لروي�ض.

حجز مركبات جتاوزت �سرعتها 200 كيلو مرت يف 

اأبوظبي

حجزت مديرية �ملرور و�لدوريات ب�ضرطة �أبوظبي نحو 

جتاوزت  �أبوظبي  باإمارة  �ملا�ضي  �لعام  مركبة   7362

�لطرق  على  �ل�ضاعة  يف  فوق  وما  كم،   200 �ضرعاتها 

على  بالغة  خطورة  �ضكل  مما  و�خلارجية،  �لد�خلية 

م�ضتخدمي �لطريق. 
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اإمارة دبي 

انخفا�س عدد وفيات احلوادث املرورية يف اإمارة 

دبي

�لناجمة عن �حلو�دث �ملرورية  �لوفيات  �نخف�ض عدد 

يف �إمارة دبي للعام 2015 حيث بلغ 166 حالة وفاة فيما 

كانت 177 حالة وفاة يف �لعام 2014، كما �نخف�ض عدد 

�الإ�ضابات مبختلف �أنو�عها م�ضجلة 2189 حالة يف �لعام 

2015، يف حني كانت 2317 �إ�ضابة يف �لعام 2014.

كما �نخف�ض عدد �حلو�دث �ملرورية حيث بلغ 1512 يف 

عام 2015، فيما كان 1532 حادثًا يف �لعام 2014.

و�ضجلت حو�دث �ل�ضدم و�لت�ضادم �رتفاعًا طفيفًا يف 

�لعام 2015 بو�قع 1058 حادثًا مقارنة بـ 1037 حادثًا يف 

�لعام 2014، فيما �نخف�ض عدد حو�دث �لتدهور لي�ضجل 

111 حادثًا يف �لعام 2015، فيما كان 115 للعام 2014.

�أما حو�دث �لده�ض فقد �نخف�ضت يف �لعام 2015 لتبلغ 

334 حادثًا فيما كانت 364 حادثًا. 

21 األف خمالفة بوا�سطة »كلنا �سرطة«

�ضجلت �الإد�رة �لعامة للمرور يف �ضرطة دبي 21 �ألفًا 

برنامج  �لذكي يف  �لهاتف  تطبيق  و145 خمالفة، عرب 

“كلنا �ضرطة” �لعام �ملا�ضي.
�لعقيد  ب�ضرطة دبي  للمرور  �لعامة  �الإد�رة  وقال مدير 

�ضيف �ملزروعي، �إن �ضهر �أكتوبر ت�ضّدر �الأ�ضهر بـ3458 

 2893 بـ  �لثانية  خمالفة، وحل �ضهر نوفمرب يف �ملرتبة 

خدمة  وتتيح  خمالفة.   2171 يونيو  �ضهر  ثم  خمالفة، 

“كلنا �ضرطة” للجمهور �الإبالغ عن �ملخالفات، م�ضورة 
بالفيديو.

اللت�ساق العدواين باملركبات

يف  ت�ضببًا  �الأكرث  قائمة  �الإمار�تيون  �ل�ضائقون  ت�ضدر 

حو�دث مرورية، جنم عنها وفيات، نتيجة “�اللت�ضاق 

�لعدو�ين باملركبات” اأو “عدم ترك م�ضافة كافية” يف 

دبي بو�قع 17 وفاة، يليهم �لباك�ضتانيون �لذين ت�ضببو� 

يف 11 وفاة، ثم �لهنود ب�ضت وفيات، فامل�ضريون باأربع 

وفيات.

ب�ضرطة  للمرور  �لعامة  �الإد�رة  �أعدتها  وك�ضفت در��ضة 

هذه  عن  �لناجتة  �لوفيات  موؤ�ضر  �رتفاع  عن  دبي 

حالة   42 بو�قع  �ملا�ضي  �لعام   %61.9 بن�ضبة  �ملخالفة 

وفاة، مقابل 26 يف عام 2014، و21 حالة يف 2013.

�إن  �ملزروعي،  مهري  �ضيف  �لعقيد  �الإد�رة  مدير  وقال 

�أغلبية مرتكبي هذه �حلو�دث من فئة �ل�ضباب، �لذين 

�إذ ت�ضببو� يف وفاة  25 و33 عامًا،  �أعمارهم من  تر�وح 

16 �ضخ�ضًا خالل �لعام �ملا�ضي وتفاوتت بقية �لوفيات 

بني �أعمار خمتلفة.

�أ�ضباب  �لدر��ضة  هذه  يف  حللت  �الإد�رة  �أن  و�أ�ضاف 

�لوفيات، مركزة على خمالفة عدم ترك م�ضافة كافية 

خلطورتها �لبالغة و�رتفاع موؤ�ضر �لوفيات �لناجتة عنها، 

الفتًا �إىل �أن �لذكور كانو� �أكرث �رتكابًا للحو�دث �لناجتة 

مقابل  وفاة،  حالة   39 يف  مت�ضببني  �ملخالفة  هذه  عن 

ثالثة وفيات نتجت عن حو�دث �رتكبتها ن�ضاء.

يف  خطورة  �الأكرث  كان  �الإمار�ت  �ضارع  �أن  �إىل  و�أ�ضار 

�لعدو�ين وعدم  �لناجتة عن �اللت�ضاق  �لوفيات  معدل 

ترك م�ضافة كافية، رغم �ضرعته �لكبرية �لتي ال ت�ضمح 

مبثل هذه �ل�ضلوكيات، بو�قع 17 وفاة، يليه �ضو�رع �ل�ضيخ 

ــ �لعني بو�قع �أربع  ز�يد، و�ل�ضيخ حممد بن ز�يد ودبي 

حاالت وفاة لكل منها.

اأخطر ثالث �ساعات بطرق دبي

�ل�ضاعة  �أخطر ثالث �ضاعات على طرق دبي من  تبد�أ 

عقب  وهي  ظهرً�   12:45 �ل�ضاعة  وحتى  �ضباحًا   9:45

�أن  و�ت�ضح  مبا�ضرة،  �ل�ضاحنات  على  �حلظر  �نتهاء 

�ملركبة  تاأتي  �إذ  �ل�ضاحنات،  جر�ء  �حلو�دث  معظم 

مما  �ل�ضاحنة  بخلفية  فت�ضطدم  م�ضرعة  �ل�ضغرية 

�أن  خ�ضو�ضًا  �ملروعة،  �حلو�دث  بع�ضر�ت  يت�ضبب 

وكان  كم،   6 بـ  تقدر  م�ضاحة  يف  تتكد�ض  �ل�ضاحنات 

�لعام �جلاري  يناير يف  �ضهر  و�حدً� فقط من  �أ�ضبوعًا 

 10 –  9 –  8 – قد �ضهد 3 وفيات فيما �ضجلت �الأ�ضهر )7 

– 11( من �لعام �ملن�ضرم 8 حاالت وفاة نتيجة حو�دث 

من   %60 �أن  مبعنى  حالة   14 �أ�ضل  من  �ل�ضاحنات 

�حلو�دث تت�ضبب بها �ل�ضاحنات.

ونفذت مرور دبي خطة مرورية حمكمة وذكية بالتن�ضيق 

“�ضارع  على  تركز  دبي  ومو��ضالت  طرق  هيئة  مع 

ج�ضر  حتى  دبي  يف  �لعوير  من  ميتد  �الإمار�ت” �لذي 

بد�أ  �لتي  �خلطة  نتائج  �أن  حيث  �ل�ضارقة،  يف  مليحة 

تطبيقها كانت مثمرة �إذ نتج حادث و�حد ب�ضيط. 

�لعام  يف  بليغة  حو�دث   509 �ملا�ضي  �لعام  و�ضجل 

�لعام  �ضهد  بينما  وفاة،  حالة   34 عنها  نتج  �ملا�ضي، 

2014 عدد 640 حادثًا بليغًا خملفًا 44 وفاة. وو�ضل عدد 

�لبالغات �ملرورية �إىل 509 فيما بلغ عدد �ملخالفات 53 

�ألفًا و481، �أما �لتقارير 31 �ألفًا و252 تقريرً� وذلك يف 

2015. �أما عدد �ملركبات �ملحجوزة 998 مركبة و�ملفرج 

عنها 877 معاملة.

حوادث ال�ساحنات

حو�دث  من  �حلد  �ضاأنها  من  �لتي  �خلطة  وت�ضم 

منها  �إجر�ء�ت  عدة  �الإمار�ت  �ضارع  على  �ل�ضاحنات 

وو�ضع  �ل�ضرعة،  وتخفي�ض  �لر�د�ر�ت  عدد  زيادة 

من  فقط  لل�ضاحنات  م�ضارين  حتدد  جديدة،  لوحات 

�أق�ضى �ليمني �الأول و�لثاين، ومن �ضمن �حللول �أي�ضا 

حتويل ج�ضر مليحة �إىل 6 م�ضار�ت بالتعاون مع �ضرطة 

�ل�ضارقة.

�ل�ضغرية  �ل�ضيار�ت  قبل  من  �حلو�دث  وقوع  وكان 

و�ل�ضرعة  و�الن�ضغال  و�لرتكيز  �النتباه  عدم  �إىل  يرحع 

ب�ضبب  فهي  �ل�ضاحنات،  �ضائقي  قبل  من  �أما  �لز�ئدة، 

�إىل م�ضارين فقط، مما  6 م�ضار�ت  �ل�ضارع من  �ضيق 

يجعله يكون يف م�ضار خاطئ، وعدم وجود �إ�ضار�ت تنبيه 

عالوة على �حلظر �لذي يرغم �ضائقي �ل�ضاحنات على 

�إىل  يوؤدي  �ضاعات �حلظر مما  للو�ضول عقب  �الإبطاء 

حو�دث مروعة.    

الناجمة  والوفيات  الن�ساء”  “حوادث  يف  تزايد 

الواقع المروري
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عنها يف دبي

�لقائد  م�ضاعد  �الحتادي،  �ملرور  جمل�ض  رئي�ض  ك�ضف 

�لعام ل�ضرطة دبي ل�ضوؤون �لعمليات، �للو�ء حممد �ضيف 

يرتكبها  �لتي  �حلو�دث  عدد  �نخفا�ض  عن  �لزفني، 

نتجت  حادثًا،   1354 بلغ  �إذ  �ملا�ضي،  �لعام  �لرجال، 

عنها وفاة 152 �ضخ�ضًا و�إ�ضابة 1958 �آخرين �إ�ضابات 

عنها  نتجت   ،2014 يف  حادثًا   1375 مقابل  متفاوتة، 

متفاوتة،  �إ�ضابات  �آخرين   1036 و�إ�ضابة   ،164 وفاة 

�لتي  �حلو�دث  عن  �لناجتة  �لوفيات  �رتفعت  فيما 

عددها  بلغ  �إذ   ،%57 �إىل  ت�ضل  بن�ضبة  ن�ضاء  �رتكبتها 

حادثًا   141 مقابل  وفاة،   14 عنها  نتجت  حادثًا،   150

جنمت عنها ت�ضع وفيات يف عام 2014.

�أقل تهورً�  “ل�ضن  �لن�ضاء  �ل�ضائقات  20% من  �إن  وقال 

�لن�ضبة  �أن  فيما  �لرجال”،  من  �لقيادة  يف  و�ندفاعًا 

�لكربى منهن 80% �أكرث �لتز�مًا و�ن�ضباطًا، بناء على 

حتليل �حلو�دث �لتي وقعت �لعام �ملا�ضي.

�مر�أة تقود ب�ضرعة مرعبة على ج�ضر �لقرهود

تقود  �مر�أة  ر�ضد  �إنه  �لزفني  �ضيف  حممد  �للو�ء  قال 

ب�ضرعة  �ل�ضارقة  باجتاه  �لقرهود  ج�ضر  على  مركبتها 

مرعبة، ت�ضل �إىل 160 كيلومرتً� يف �ل�ضاعة، و�أ�ضر على 

�الإد�رة  مقر  �إىل  �لتوجه  منها  وطلب  بنف�ضه،  �إيقافها 

�لعامة للمرور ب�ضرطة دبي.

�إىل  طريقها  يف  �أنها  �دعت  �ل�ضبب،  عن  �ضاألها  وحني 

�مل�ضت�ضفى، وتاأكد �أنها مل تكن �ضادقة، الأنها فعلت ذلك 

�لدو�م،  �إىل  عادة  �لنا�ض  فيه  يذهب  �لذي  �لوقت  يف 

فحرر لها خمالفات �لقيادة بتهور وت�ضكيل خطورة على 

حياة م�ضتخدمي �لطريق.

�لن�ضاء  قيادة  بني  �ملقارنة  �أن  �لزفني  ذكر  وتف�ضياًل، 

�أو �لرجال تفر�ض �بتد�ء لفت �لنظر �إىل �أن �ل�ضائقات 

�لذين  �إجمايل  من   %20 ن�ضبتهن  تتجاوز  ال  �الإناث 

يحملون رخ�ضة قيادة.

�أنه مقتنع باأن 80% على �الأقل من �ل�ضائقات  و�أ�ضاف 

ملتزمات بقانون �ل�ضري، ويتمتعن بقدر من �الحرت�فية 

و�لقيادة �الآمنة، مف�ضرً� ذلك باإدر�ك �ملر�أة باأن لديها 

م�ضوؤوليات كبرية كاأم وربة منزل ت�ضتلزم منها �لقيادة 

باأمان، حفاظًا على �أطفالها و�أ�ضرتها.

يقل  ال  �ضائقات  ت�ضم  �ملتبقية   %20 �لـ  �أن  �إىل  و�أ�ضار 

يقدن  �لطريق  على  فرت�هن  �لرجال،  عن  تهورهن 

�إىل  ولفت  بالتعليمات.  يلتزمن  وال  عدو�نية،  بطريقة 

�أن هذه �لن�ضبة ت�ضم �أي�ضًا �ضعيفات يف �لقيادة، ب�ضبب 

�خلوف �لطبيعي للمر�أة، وهذ� هو �أحد �أ�ضباب �رتكاب 

�أخطاء على �لطريق.

متهور�ت،  �ضائقات  بنف�ضه  ر�ضد  �أنه  �لزفني  و�أو�ضح 

طريق  على  �ل�ضري  حركة  عرقلة  يف  �إحد�هن  ت�ضببت 

�لقيادة، وعدم  قلة �خلربة يف  �إىل  �ضريع، عازيًا ذلك 

�خلوف.

�إمارة �ل�ضارقة

ال�سارقة وارتفاع  املرورية يف  انخفا�س احلوادث 

يف عدد الوفيات 

 �رتفع عدد �لوفيات �لناجمة عن �حلو�دث �ملرورية يف 

�إمارة �ل�ضارقة خالل �لعام 2015 ليبلغ 159 حالة وفاة، 

فيما كانت 135 حالة وفاة للعام 2014، كما �ضجل عدد 

�الإ�ضابات �نخفا�ضًا للعام 2015 حيث بلغ عددها 812 

�إ�ضابة خمتلفة يف حني كانت 830 للعام 2014.

بلغ  2015 حيث  للعام  �نخفا�ضًا  و�ضجل عدد �حلو�دث 

673 حادثًا، فيما كان عددها 700 حادثًا للعام 2014.

معظمها  �ضجل  فقد  �حلو�دث  باأنو�ع  يتعلق  فيما  �أما 

�نخفا�ضًا ملحوظًا للعام 2015، حيث بلغ عدد حو�دث 

�لده�ض 193 حادثًا، فيما بلغت 239 حادثًا للعام 2014، 

�أما حو�دث �لتدهور فقد بلغت 43 حادثًا للعام 2015، 

فيما كانت 69 حادثًا للعام 2014.

بلغ  �رتفاعًا حيث  و�لت�ضادم  �ل�ضدم  و�ضجلت حو�دث 

363 حادثًا  كان  فيما   ،2015 للعام  407 حادثًا  عددها 

للعام 2014.

على  كم   268 ب�سرعة  “تطري”  �سيارة  �سبط 

طريق الإمارات

و�ل�ضو�رع  �لطرق  �ل�ضرعة على  �أجهزة �ضبط   ر�ضدت 

�ملختلفة يف �ل�ضارقة خالل �لعام �ملا�ضي، 3560 خمالفة 

 658 منها  �ضاعة،  كم/   180 حدود  �أ�ضحابها  جتاوز 

كم/ �ضاعة، يف حني �ضجلت  خمالفة جتاوز �ضرعة 200 

�أعلى �ضرعة ر�ضدتها �أجهزة �لر�د�ر كانت على �ضارع 

�الإمار�ت ملركبة كانت ت�ضري ب�ضرعة 268 كم/ �ضاعة. 

�إد�رة  �لرحمن مدير  �ضو�ف حممد عبد  للعقيد  ووفقًا 

�ل�ضارقة،  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  و�لدوريات يف  �ملرور 

�لقيادة  بني  ما  تنوعت  مركبات،   8104 حجز  مت 

خطرً�  ت�ضكل  ب�ضورة  �ملركبة  وقيادة  وتهور،  بطي�ض 

باإجر�ء  �لبع�ض  قيام  �إىل  باالإ�ضافة  �جلمهور،  على 

وغريها  وحمركاتها  �ملركبات  على  جوهرية  تعديالت 

�أن  و�أ�ضاف  �لطرق.  �أمن  مت�ض  �لتي  �ملخالفات  من 

�لعديد  بتنظيم  �ملن�ضرم  �لعام  خالل  قامت  �الإد�رة 

من حمالت �ل�ضبط و�لتفتي�ض �ملروري �لتي تركز على 

�لطرق و�ملناطق �الأكرث تاأثرً� بالظو�هر �ملرورية �ل�ضلبية 

�لطرق،  و�لتي مت حتديدها ور�ضدها من قبل دوريات 

�أو ما يتم ر�ضده من خالل �أجهزة �ضبط �ل�ضرعة على 

�لطرق و�ل�ضو�رع �ملختلفة بهدف ردع �لت�ضرفات غري 

�مل�ضوؤولة لبع�ض �ل�ضائقني وخا�ضة من فئة �ل�ضباب حيث 

يقوم �لبع�ض بالقيادة بطي�ض وتهور دون مر�عاة حلدود 

حياته  تعري�ض  ويتعمد  �لطرق،  على  �ملقررة  �ل�ضرعة 

�حلملة  �إطار  ويف  للخطر.  �لطريق  م�ضتخدمي  وحياة 

حتت  �لد�خلية  وز�رة  �أطلقتها  �لتي  �ملوحدة  �ملرورية 

�لعامة  �لقيادة  با�ضرت  حقه”،  �لطريق  “�أعط  �ضعار 

و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة  يف  ممثلًة  �ل�ضارقة  ل�ضرطة 

�لوعي  رفع  �إىل  تهدف  مكثفة  توعية  حملة  باإطالق 

�ملروري بني �أفر�د �ملجتمع، وم�ضتخدمي �لطريق وبيان 

عنها  ينتج  وما  �حلو�دث،  عن  �لناجمة  �ل�ضلبية  �الآثار 

من وفيات و�إ�ضابات و�آثار �جتماعية و�قت�ضادية �ضلبية 

وخ�ضائر مادية.
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�إمارة عجمان

وفيات  ن�سبة  خف�س  من  تتمكن  عجمان  �سرطة 

حوادث ال�سيـر اإلــى  %18 

 2015 �ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل  عجمان  �إمارة  �ضهدت 

 %18 بن�ضبة  �ملرورية  �حلو�دث  وفيات  يف  �نخفا�ضًا 

مقارنة بعام 2014، و�نخفا�ضًا يف ن�ضبة وفيات حو�دث 

حاالت   6 �إىل  و�ضلت  حيث   ،%62 بلغت  �لتي  �لده�ض 

وفاة عام 2015، بعد �أن كانت 16 حالة وفاة عام 2014، 

بن�ضبة  �لده�ض  حو�دث  عدد  �إجمايل  �أي�ضًا  و�نخف�ض 

من  للتقليل  �ملقدمة  �جلهود  لتكثيف  يعود  وذلك   %1

�خل�ضائر �ملرورية يف �الأرو�ح و�الأمــو�ل.

�ملرور  �إد�رة  مدير  �مل�ضيبي  حميد  علي  �لعقيد  وقال 

�نخف�ض  �لوفيات  عدد  �أن  عجمان  ب�ضرطة  و�لدوريات 

 2014 عام  �ضهد  بينما   ،2015 عام  وفاة  حالة   18 �إىل 

وفاة 22 �ضخ�ض بن�ضبة �نخفا�ض تقدر بـ 18%، ونحن 

نطمح �إىل حتقيق �أعلى معدل لل�ضالمة �ملرورية جلميع 

�ملمكنة  �جلهود  كل  و�ضنبذل  �لطريق  م�ضتخدمي 

لتخفي�ض �أكرب يف ن�ضبة �لوفيات خالل هذ� �لعام، حيث 

تهدف وز�رة �لد�خلية �ضمن ��ضرت�تيجيتها للو�ضول �إىل 

�ملعدل �لعاملي يف �أعد�د وفيات �ل�ضري �إىل معدل 4 حاالت 

لكل مائة �ألف، و�أ�ضاف �ضعادته �أن حو�دث �لده�ض يف 

عام 2015، �ضهدت ن�ضبة �نخفا�ض بلغت 1%، حيث وقع 

102 حادث ده�ض يف عام 2015  بينما وقع 103 حادث 

ده�ض يف عام 2014، ويعترب ذلك �نخفا�ضًا �إيجابيًا �إذ� 

�ل�ضيـار�ت  �الإمارة، وعدد  �ضكان  بزيادة عدد  ما قورن 

و�ل�ضائقيـــن.

�ملرورية  �الإح�ضائية  �أن  �مل�ضيبي،  علي  �لعقيد  وقــال 

 244 بلغ  �ملرورية  �حلو�دث  عدد  �إجمايل  باأن  ت�ضري 

عام  حادث   215 عددها  بلغ  بينما   2015 عام  حادث 

2014 بن�ضبة �رتفاع بلغت 13.5% و�أو�ضح �أن �لزيادة يف 

 2015 عام  �ضهده  ما  �إىل  تعود  �ملرورية  �حلو�دث  عدد 

من �زدياد ملحوظ يف �لتطور �لعمر�ين وحتديث �ضبكة 

�لطرق يف �الإمارة �لذي ��ضتدعى وجود عدة حتويالت 

�زدياد عدد  مع  وتز�من ذلك  �لطرق �جلديدة،  جر�ء 

�ل�ضيار�ت �مل�ضجلة، وهذ� بدوره �نعك�ض  �ل�ضكان وعدد 

يف تز�يد عدد �حلو�دث �ملرورية ب�ضكل عام، حيث بلغ 

عدد �ل�ضيار�ت �مل�ضجلة عام 2015  )89666( �ضيــــارة 

بزيادة بلغت 5% عن عام 2014.

ت�ضري  �الإح�ضائيات  فاإن  لالإ�ضابات  بالن�ضبة   وقال: 

�إىل حدوث 324 �إ�ضابة وقعت ب�ضبب �حلو�دث �ملرورية 

خالل عام 2015 بينما كان عدد �الإ�ضابات 292 �إ�ضابة 

�ملخالفات  �أما   ،%15 �رتفاع  بن�ضبة  وذلك   2014 عام 

خمالفات  عدد  �رتفاع  �إىل  �الأرقام  فت�ضري  �ملرورية 

خمالفة   60662 ت�ضجيل  مت  حيث  �حل�ضورية  �ل�ضري 

خالل عام 2015 ، بينما مت ت�ضجيل 64231 خمالفة عام 

2014 بن�ضبة �نخفا�ض 3%، �أما عن خمالفات �ل�ضري 

 ،2015 عام  خمالفة   52554 ت�ضجيل   مت  فقد  �لغيابية 

بن�ضبة   2014 عام  خمالفة   43191 ت�ضجيل  مت  بينما 

بو��ضطة  �ل�ضبط  خمالفات  عدد  وعن   ،%9 �رتفاع 

�لر�د�ر فقد �رتفعت بن�ضبة 9% عام 2015، و مت حجز 

5052 مركبة عام 2015  بينما مت حجز 4636 عام 2014 

عام  قيادة  رخ�ضة   292 �ضحب  ومت   %9 �رتفاع  بن�ضبة 

بن�ضبة   2014 315 رخ�ضة عام  بينما مت �ضحب   ،2015

�نخفا�ض %7.

و�أكــد مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات، باأن هناك �إجر�ء�ت  

تقوم بها �ضرطة عجمان لتقليل �أعد�د �حلو�دث �ملرورية 

و�أولها  عنها،  �لناجتة  و�لوفيات  �الإ�ضابات  وتخفي�ض 

وذلك  �ملختلفة،  باللغات  �ل�ضائقني  بني  �لتوعية  ن�ضر 

ت�ضدرها  �لتي  �لن�ضر�ت  �أو  �الإعالم  و�ضائل  من خالل 

لتوزيعها على �ل�ضائقني، كما يتم �لتعاون مع عدد من 

من  عدد  يقوم  حيث  �لتعليمية،  �ملنطقة  مثل  �ل�ضركاء 

مرورية  حما�ضر�ت  بتقدمي  �ملتخ�ض�ضني  �ل�ضباط 

يف  �ملرورية  �لثقافة  لغر�ض  �ملد�ر�ض،  لطلبة  توعوية 

ل�ضائقي  �ملقدمة  �ملحا�ضر�ت  �إىل  باالإ�ضافة  نفو�ضهم، 

و�ضائقي  �الإمار�ت  مو��ضالت  موؤ�ض�ضة  من  �حلافالت 

�ضيار�ت �الأجرة و�ضائقي �ل�ضاحنــــات.

د�ئرة  مع  ��ضرت�تيجية  �ضر�كة  هناك  باأن  �أ�ضار  كما 

الواقع المروري
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�لطرق،  على  حت�ضينات  الإجر�ء  و�لتخطيط  �لبلدية 

�لكثري  �إجر�ء  مت  �ملا�ضية  �لثالثة  �الأعو�م  خالل  ففي 

من �لتح�ضينات على �لطرق خا�ضة �الأماكن �لتي تكرث 

�لتي  �جلهود  بف�ضل  وذلك  �ملرورية  �حلو�دث  فيها 

تبذلها �للجنة �ملرورية ب�ضرطة عجمان و�لتي يرت�أ�ضها 

�ضعادة �لعميد �ل�ضيخ �ضلطان بن عبد �هلل �لنعيمي قائد 

�لبلدية  د�ئرة  من  �أع�ضاء  بوجود  �ضرطة عجمان  عام 

و�ضع  يف  بدورها  �ضاهمت  و�لتي  بعجمان،  و�لتخطيط 

�خلطط �ملنا�ضبة حلل جميع �مل�ضكالت �ملرورية �مل�ضببة 

يف زيادة معدالت �حلو�دث �ملرورية.

تخفي�ض  �أن  و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة  مدير  وذكر 

�ل�ضرعات على بع�ض �ل�ضو�رع �حليوية باالإمارة ك�ضــارع 

�ل�ضيــخ ز�يـــــد من 100 كم �إىل 80 كم، و�إن�ضــاء ج�ضـــور 

للم�ضـاة، وو�ضـــع �ل�ضيـاج )�حلو�جز(، وكذلك �لتوزيع 

�ل�ضحيح للدوريات �ملرورية، وتو�جد رقباء �ل�ضري خالل 

24 �ضاعة يف خمتلف �ضو�رع �الإمارة ومتابعتهم �لدقيقة 

حلركة �ل�ضري و�ملرور، وخمالفة غري �مللتزمني بالقو�عد 

�ملرورية باالإ�ضافة �إىل تنفيذ �حلمالت �ملرورية ل�ضبط 

�ملخالفني �ضاهم وب�ضكل كبري يف تعزيز �الأمن و�الأمان 

وخف�ض معدالت �لوفيات وحو�دث �لدهـ�ض، موؤكـدً� �أن 

�ل�ضرطة تو�جه يف كل عام بع�ض �الأ�ضخا�ض ممن ي�ضكو 

لل�ضرعات  �لر�د�ر  و�ضبط  �ملرورية  �ملخالفات  كرثة 

�لز�ئدة، ولكن مل ياأتي ذلك �إال حر�ضًا من �ل�ضرطة على 

تطبيق �لقانون حلماية جميع م�ضتخدمي �لطريق.

رجال  �أن  و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة  مدير  و�أ�ضاف 

�ملرور يعملون وفق تعليمات قائد عام �ل�ضرطة بغ�ض 

بها  يكتفي  و�لتي  �لب�ضيطة  �ملخالفات  عن  �لنظر 

�ملخالف  كان  �إذ�  خا�ضة  وتوعيته،  �ملخالف  تنبيه 

�خلا�ضة،  �الحتياجات  ذوي  من  �أو  �ل�ضن  يف  كبريً� 

“يوم  بعنو�ن  مرورية  حملة  بتنظيم  �ضهريًا  ونقوم 

بال خمالفات” يتم بها �إعفاء �أكرث من 350 خمالفة 

جميع  �إىل  �ملرورية  �لتوعية  ر�ضائل  �إي�ضال  بهدف 

م�ضتخدمي �لطريق باأ�ضاليب حديثة متعددة، كما مت 

بال  “�أ�ضبوع  بعنو�ن   2015 عام  �أخرى  �إطالق حملة 

مدة  923 خمالفة خالل  �إعفاء  بها  خمالفات”، مت 

�حلملــــة.

 �إمارة �أم �لقيوين

الناجمة  انخفا�س يف عدد احلوادث والإ�سابات 

عنها يف اأم القيوين

�حلو�دث  عدد  يف  �نخفا�ضًا  �لقيون  �أم  �إمارة  �ضجلت 

�ملرورية و�الإ�ضابات �لناجمة عنها للعام 2015 مقارنة 

بالعام 2014، فيما ت�ضاوى عدد �لوفيات بو�قع 12 حالة 

وفاة.

وبلغ عدد �حلو�دث �ملرورية للعام 2015 66 حادثًا نتج 

�آخرين  �أ�ضخا�ض   78 و�إ�ضابة  �ضخ�ض   12 وفاة  عنها 

 82  ،2014 �لعام  خالل  وقع  فيما  خمتلفة،  باإ�ضابات 

حادثًا نتج عنها وفاة 12 �ضخ�ضًا و�إ�ضابة 103 �ضخ�ضًا 

باإ�ضابات خمتلفة.

وبلغ عدد حو�دث �ل�ضدم و�لت�ضادم للعام 2015، 34 
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15 حادثًا، فيما  8 حو�دث، و�لده�ض  حادثًا، و�لتدهور 

 38  ،2014 للعام  و�لت�ضادم  �ل�ضدم  كان عدد حو�دث 

حادثًا، و�لتدهور 25 حادثًا، و�لده�ض 12 حادثًا.

وحجزت �إد�رة �ملرور و�لدوريات يف �ضرطة �أم �لقيوين 

�أ�ضحابها  يقم  مل   2015 �لعام  خالل  مركبة   1134

خمالفات  �ضائقيها  �رتكاب  �إىل  �إ�ضافة  بتجديدها، 

�ملركبة  وقيادة  �لتلوين،  ن�ضبة  زيادة  منها  مرورية، 

دون  �ملركبة  حمرك  يف  تغيري�ت  و�إحد�ث  بتهور، 

ترخي�ض و�لتي تعد من �أبرز �ملخالفات، وذلك بح�ضب 

�ملقدم �ضعيد عبيد مدير �الإد�رة.

تراكم املخالفات

و�أكد عبيد �أن �الد�رة �ضت�ضتمر يف �ضبط �ملخالفات �لتي 

يرتكبها �ضائقو �ملركبات على طرق �الإمارة، �إ�ضافة �إىل 

بتهور،  بال�ضياقة  قائدوها  يقوم  �لتي  �ملركبات  حجز 

م�ضريً� �إىل �أن �الد�رة �ضتنظم 8 حمالت �لعام �جلاري 

وكيفية �حلد منها،  �ملرورية  تعرف بخطورة �حلو�دث 

�إ�ضافة �ىل حما�ضر�ت �لتوعية.

�أنها مطلوبة  �أ�ضباب حجز �ملركبات تتمثل يف  وقال �ن 

جلهات �أو �إمار�ت �أخرى، �أو غري موؤمن عليها لل�ضري يف 

�لذي  �الأمر  �ملرورية  �ملخالفات  لرت�كم  نتيجة  �لطريق 

ي�ضبب حو�دث قاتلة وذلك ب�ضبب �الأعطاب �لتي ت�ضيب 

عليها،  �ل�ضنوي  �ملروري  �لفح�ض  لعدم  نتيجة  �ملركبة 

الفتًا �إىل �ن �الإهمال وعدم �النتباه وترك م�ضافات �آمنة 

بع�ض  من  �لعالية  �ل�ضرعات  �إىل  �إ�ضافة  �ملركبات  بني 

م�ضتخدمي �لطرق وعدم �اللتز�م بخط �ل�ضري �الإلز�مي 

تعد من �أهم �أ�ضباب �حلو�دث.

�رتكاب  يف  �ال�ضتمر�ر  من  �ل�ضائقني  بع�ض  وحذر 

بطي�ض  �ملركبات  قيادة  خ�ضو�ضًا  �ملرورية  �ملخالفات 

وتهور وب�ضورة ت�ضكل خطرً� على �ل�ضائقني وم�ضتخدمي 

�لطرق و�لت�ضابق من بع�ض فئة �ل�ضباب �لذين ال يعريون 

�ل�ضري  بقو�نني  وي�ضتهينون  �نتباهًا  �ملرورية  �لقو�عد 

و�ملرور ويعر�ضون حياة �الآخرين للخطر. ولفت �إىل �أن 

�أهد�ف ��ضرت�تيجية وتطلعات وز�رة �لد�خلية هو �حلد 

من وقوع �حلو�دث �ملرورية و�لوفيات، موؤكدً� �أن �إد�رة 

�إ�ضافة �إىل  �ملرور و�لدوريات �ضتكثف �لتوعية �ملرورية 

تنفيذ �أن�ضطة وفعاليات ومعار�ض من �أجل �لو�ضول �إىل 

ذلك �لهدف.

�إمارة ر�أ�ض �خليمة 

56 حالة وفاة يف عام 2015

وفيات  عدد  انخفا�س   %22 اخليمة:  راأ�س 

احلوادث املرورية

�هلل  عبد  علي  �خليمة  ر�أ�ض  ل�ضرطة  �لعام  �لقائد  �أكد 

بن علو�ن �لنعيمي �نخفا�ض ن�ضبة �لوفيات للعام 2015 

بن�ضبة 22.5%عن عام 2014، وذلك بناًء على �لتقرير 

�الإح�ضائي �ل�ضادر عن �إد�رة �ملرور و�لدوريات باالإد�رة 

�لعامة للعمليات �ملركزية ب�ضرطة ر�أ�ض �خليمة، �إذ بلغ 

عدد �لوفيات �حلو�دث �ملرورية يف عام �ملا�ضي 56 حالة 

وفاة. وفاة، بينما كانت يف عام 2014 “71” حالة 

نتج  �لتي  �ملرورية  �حلو�دث  “جمموع  �أن  �إىل  و�أ�ضار 

عنها �إ�ضابات يف 2015 بلغ 322 حادث، فيما بلغت عام 

يف  �رتفاع  ت�ضجيل  مت  كما  حادث،   258 حو�يل   2014

الواقع المروري
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�أي  23�ألف و808 مركبة  عدد �ملركبات �جلديدة بو�قع 

ما ن�ضبته 1.6% زيادة عن �لعام 2014، وكذلك �رتفاع 

م�ضجلة  �جلديدة  �ل�ضادرة  �لقيادة  �لرخ�ض  عدد  يف 

12�ألف و34 رخ�ضة بن�ضبة 8.6% عن �لعام 2014”.

اأ�سباب احلوادث

وقال �لنعيمي : مت خالل �لعام �ملا�ضي حتديد �الأ�ضباب 

�ملنا�ضبة  �حللول  و�إيجاد  �ملرورية  للحو�دث  �لرئي�ضية 

�الإح�ضائي  �لتقرير  متابعة  خالل  من  لها،  و�ل�ضريعة 

�أ�ضباب  عدت  حتديد  ومت  �ملرورية،  للحو�دث  �ليومي 

�لطريق  دخول  و  �لز�ئدة،  �ل�ضرعة  �أهمها  للحو�دث 

�حلو�دث،  �أ�ضباب  من  وغريها  خلوه،  من  �لتاأكد  دون 

و�أ�ضاف باأنه مت تكثيف �لدوريات على �ل�ضو�رع �لد�خلية 

و�خلارجية �لتي ت�ضهد زيادة يف عدد �حلو�دث �ملرورية، 

خمتلف  على  �لتفتي�ضية  �حلمالت  تكثيف  عن  ف�ضاًل 

�إعد�د  وكذلك  �الإمارة،  �أنحاء  خمتلف  يف  �ل�ضو�رع 

��ضتهدفت  �ملرورية  �لتوعية  حلمالت  مكثفة  بر�مج 

و  �ملركبات  �ضائقي  خ�ضو�ضًا  و  �ملجتمع  �ضر�ئح  كافة 

كذلك طالب وطالبات �ملد�ر�ض و�لكليات و�جلامعات، 

لتح�ضني �ل�ضالمة على �لطرق.

�إمارة �لفجرية

19 حالة وفاة العام املا�سي جراء حوادث مرورية 

بن�سبة انخفا�س %32

ك�ضف �لعميد حممد �أحمد بن غامن �لكعبي �لقائد �لعام 

ل�ضرطة �لفجرية عن �نخفا�ض موؤ�ضر �لوفيات �ملرورية 

�أن  2014، بعد  32% مقارنة بعام  �لعام �ملا�ضي بن�ضبة 

حالة   19 و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة  �إح�ضاء�ت  �ضجلت 

وفاة، جنمت عن حو�دث مرورية يف عدد من �ل�ضو�رع 

�لرئي�ضة مبدن ومناطق �الإمارة �ملختلفة، مقارنة بوفاة 

28 �ضخ�ضًا يف �لفرتة �لزمنية نف�ضها من عام 2014م.

حيث  كما و�نخف�ضت �حلو�دث �ملرورية بن�ضبة %28.2 

بلغت 176 حادث مروري يف �لعام 2015 مقارنة بـ 245 

حادثًا يف �لعام 2014. 

نتيجة �حلو�دث �ملرورية  �ملتو�ضطة  �الإ�ضابات  �إن  وقال 

�لتي وقعت �لعام �ملا�ضي �نخف�ض بن�ضبة 28% بعد �أن 

ر�ضدت �ضجالت �ملرور �إ�ضابة 82 �ضخ�ضًا مقابل 115 

�إ�ضابة   23 �ضجلت  فيما   ،2014 عام  متو�ضطة  �إ�ضابة 

�لبليغة  �الإ�ضابات  نف�ض عدد  وهي  �ملا�ضي  �لعام  بليغة 

لعام 2014.

تركزت  �لفجرية  �ضرطة  جهود  �أن  �لكعبي  و�عترب 

ونزيف  �حلو�دث  وقوع  من  �حلد  يف  �ملا�ضي  �لعام 

�ملرورية  �لدوريات  ون�ضر  تكثيف  خالل  من  �لدماء 

�لتي  �ل�ضاخنة  �ملناطق  على  و�لرتكيز  �ل�ضو�رع،  يف 

يكرث فيها وقوع �حلو�دث �ملرورية، ف�ضاًل عن تزويد 

بع�ض  �ضرعات  وتخفي�ض  بالر�د�ر�ت،  �ل�ضو�رع 

من  عدد  وتنفيذ  �حلو�دث،  لوقوع  تفاديًا  �لطرق 

�لثقافة  ن�ضر  يف  ت�ضاهم  �لتي  و�حلمالت  �ملبادر�ت 

�ملرورية يف �ملجتمع.
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أخبار الشركاء

ووز�رة  �ملرورية  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جمعية  �ضاركت 

منظمة  مكتب  �جتماع  يف  �الإمار�ت  بدولة  �ل�ضحة 

�لعمل  جمموعة  بح�ضور  بالقاهرة  �لعاملية  �ل�ضحة 

 7  -  6 يومي  عقد  و�لذي  و�آ�ضيا  �ملتو�ضط  ل�ضرق 

�ل�ضريع  �لتفعيل  �آليات  ملناق�ضة  وذلك   ،2016 يناير 

رفيع  �لثاين  �لعاملي  �ملوؤمتر  ومقرر�ت  لتو�ضيات 

�لطرق،  على  لل�ضالمة  �لعاملي  �لعمل  لعقد  �مل�ضتوى 

نوفمرب 2015.   19  - �ملنعقد بالرب�زيل ما بني 18 

�الأهمية  من  عالية  درجة  على  �الجتماع  كان  وقد 

فيه  �مل�ضاركني  �إىل  �أوكلت  �لتي  �ملهمة  بالنظر�إىل 

�ل�ضالمة على  و�قع  تقييم  باالأ�ضا�ض يف  تتمثل  و�لتي 

�الأ�ضباب  وت�ضخي�ض  �ملجموعة  بلد�ن  يف  �لطرق 

يف  �لعاملي  �لعقد  �أهد�ف  حتقيق  تعيق  كانت  �لتي 

حو�دث  �ضحايا  ن�ضبة  ماز�لت  حيث  �لبلد�ن،  هذه 

�لتقرير  ت�ضمنه  ما  ح�ضب  مرتفعة  فيها  �لطرقات 

 2015 ل�ضنة  �لطرق  على  �ل�ضالمة  حالة  عن  �لعاملي 

�لعاملي،  �لعقد  �إعالن  على  �ضنو�ت  ثالث  مرور  بعد 

ميكن  �لتي  و�ملقرتحات  �حللول  �خلرب�ء  ناق�ض  كما 

�لعميقة  �لفجوة  من  للتقلي�ض  م�ضتقباًل  �إعتمادها 

يف م�ضتوى �ل�ضالمة على �لطرقات بني �لدول عالية 

�لدخل ومنخف�ضة �لدخل.

ووجهت �لدعوة �إىل �مل�ضاركة يف هذ� �الإجتماع لعدد 

مب�ضاركة »�ل�ضالمة �ملرورية«   

�ل�ضحة �لعاملية  تدعو خرب�ء �ل�ضالمة �ملرورية ملناق�ضة �خلطة �مل�ضتقبلية

من �خلرب�ء و�لباحثني و�ملخت�ضني ون�ضطاء �ملجتمع 

�ضارك  وقد   ، �ملرورية  �ل�ضالمة  جمال  يف  �ملدين 

�ل�ضر  �أمني  �حلو�ضني  �أحمد  ح�ضن  �ملتقاعد  �لعميد 

�لعام جلمعية �الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية ،و�لدكتور 

وز�رة  يف  �مل�ضت�ضفيات  قطاع  خبري  �لنعيمي،  يا�ضر 

�إىل جانب  �لعربية �ملتحدة  �الإمار�ت  �ل�ضحة بدولة 

عدد كبري من �خلرب�ء من ��ضرت�ليا و�أمريكا و�لهند 

وتون�ض و�ملغرب وقطر و�ضلطنة عمان وم�ضر و�الأردن 

ولبنان وفيتنام وعدد من �ملديرين �لتنفيذيني ملنظمة 

�ل�ضحة �لعاملية من مكتبيها بجنيف  و�لقاهرة. 
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وثيقة �لتاأمني �ملوحدة منت�ضف �لعام وتطبق على 3 ماليني مركبة

�لتاأمني  وثيقة  �إعد�د  من  �النتهاء  �لتاأمني  هيئة  تتوقع 

ت  توخَّ �لهيئة  و�أن  �حلايل،  �لعام  منت�ضف  �ملوحدة 

مع  يتو�فق  مبا  فيها،  �لعد�لة  من  درجة  �أعلى  حتقيق 

 3 نحو  على  تطبيقها  و�ضيتم  �ملحلية  �ل�ضوق  متطلبات 

ماليني مركبة بالدولة.

و�لو�ضطاء  �ل�ضركات  مع  بالتعاون  �لهيئة  وعملت 

متثل  �لتي  �جلهات  �لتاأمني  قطاع  يف  و�ال�ضت�ضاريني 

�مل�ضتهلكني الإجناز �لوثيقة �ملوحدة، وتطويرها لتنا�ضب 

متطلبات �ل�ضوق �الإمار�تية، حيث من �ملتوقع ��ضتكمال 

�لعمل عليها و�عتمادها منت�ضف �لعام �جلاري 2016. 

وتوقعت �لهيئة ��ضتمر�ر قطاع �لتاأمني يف �لنمو، حيث 

منت �أق�ضاط �لتاأمني �ملكتتب بها عام 2015 بنحو 10%، 

�لعام  خالل  �ملعدل  بنف�ض  منوً�  حتقق  �أن  يتوقع  كما 

�جلاري 2016. 

و�أكدت �لهيئة �أن تكلفة �لتاأمني بالدولة مل ترتفع خالل 

�لعام �ملا�ضي وظلت م�ضتقرة تقريبًا جلميع �لقطاعات 

دون تغيري يذكر. 

و�أو�ضحت �لهيئة �أن �ضركات �لتاأمني �ملحلية و�الأجنبية 

من  �الأوىل  �ملرحلة  بتطبيق   %100 بن�ضبة  �لتزمت 

حزمة �الأنظمة �ملالية �لتي �عتمدها جمل�ض �إد�رة هيئة 

�لتاأمني، مطلع �لعام �جلاري. و�لتي �ضيتم تطبيقها على 

3 مر�حل، وقد ��ضتكملت �ملرحلة �الأوىل لعام 2016، يف 

�لهيئة �الحتادية للمو��ضالت �لربية و �لبحرية 

تطلق مركز �الت�ضال �ملوحد على مدى 24 �ضاعة

 �أطلقت �لهيئة �الحتادية للمو��ضالت �لربية و�لبحرية 

خالل  من  �ملتعاملني  خلدمة  �ملوحد  �الت�ضال  مركز 

و�الجابة  �الت�ضاالت  ” ال�ضتقبال   8005678 ” �لرقم 

عن �ال�ضتف�ضار�ت كافة على مد�ر 24 �ضاعة طو�ل �أيام 

�حلكومة  �خلدمات  مب�ضتوى  �الرتقاء  بهدف  �الأ�ضبوع 

�لتي تقدمها.

�لتز�مًا  �ملوحد  �الت�ضال  ملركز  �لهيئة  �إطالق  ويعد 

منها بتنفيذ مبادرة ت�ضنيف مر�كز خدمة �ملتعاملني 

وحتقيقا ملعايري �حلكومة �لذكية �لتي �أطلقها �ضاحب 

نائب رئي�ض  �آل مكتوم  ر��ضد  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو 

“رعاه �هلل”  �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي 

�جلهات  من  جمهورها  تعريف  ب�ضرورة  منها  و�إميانًا 

�خلدمات  باأحدث  و�الأفر�د  و�خلا�ضة  �حلكومية 

و�الأنظمة �لذكية �ملعتمدة لديها.

�لعربية   “ لغات  ثالث  �ملجاين  �لرقم  ويدعم 

�لذي  �ملجاين  �لرقم  ويهدف  و�الأوردو”،  و�الإجنليزية 

خدمة  مبركز  �لعمل  تطوير  منظومة  �ضمن  يندرج 

�ملتعاملني �ىل �إمكانية تو��ضل خمتلف �ضر�ئح �ملجتمع 

على  يقوم  متقدم  �ت�ضال  مركز  خالل  من  �لهيئة  مع 

�إىل  باال�ضافة  و�ملالحظات  �ال�ضتف�ضار�ت  ��ضتقبال 

بحلول   80% بن�ضبة  و�ملتعاملني  �ملر�جعني  ن�ضبة  تقليل 

عام 2018 .

ويوفر �ملركز خدمة �لتحاور �لن�ضي �لفوري مع �ملتعاملني 

عرب �ملوقع �لر�ضمي للهيئة وكذلك �إمكانية متابعة �لطلبات 

�ملقدمة عرب قنو�ت �خلدمات �الإلكرتونية �لذكية

حني �ضيتم تطبيق �ملرحلتني �لالحقتني خالل �لعامني 

2017 و 2018، حيث �أن �الأنظمة �ملالية �جلديدة تتو�فق 

ومالءمة  متانة  زيادة  يف  وت�ضهم  �لعاملية  �ملعايري  مع 

�لو�ضع �ملايل لل�ضركات �لعاملة يف �ل�ضوق �ملحلية. 
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حذر حممد دروي�ض �لقمزي، �ملدير �لعام ملركز تنظيم 

��ضتخد�م  من  �أبوظبي،  يف  �الأجرة  ب�ضيار�ت  �لنقل 

مركبات �أجرة »�أوبر« و�ل�ضركات �ملماثلة لها، موؤكد� �أنها 

��ضتخد�مها  وينطوي  �أبوظبي  �إمارة  يف  مرخ�ضة  غري 

على خماطر كبرية. وك�ضف �أن �لعمل جار مع �جلهات 

�ملخت�ضة لو�ضع ت�ضريعات تنظم عملية �حلجز و�لتوزيع 

�ضت�ضدر قريبا.

و�أو�ضح، �أن هذه �ل�ضركات تقوم بعمل يجرمه �لقانون 

خمت�ضة  ت�ضريعات  غياب  وت�ضتغل  �أبوظبي،  �إمارة  يف 

تنظم عملية �حلجز و�لتوزيع، بحيث يفر�ض �لت�ضجيل 

موؤكد�  �لتطبيق،  ت�ضغيل  قبل  �ملخت�ضة  �جلهات  عند 

�أن �ملركز خاطب �جلهات �ملخت�ضة من خالل مذكرة 

متكني  �ضاأنها  من  �أبوظبي  يف  �لنقل  د�ئرة  �إىل  رفعها 

غياب  �أن  �إال  �خلروقات،  هذه  مع  �لتعامل  من  �ملركز 

هذه �لت�ضريعات ال يعني عدم وجود قو�نني �أخرى متنع 

��ضتخد�م �ل�ضيار�ت �خلا�ضة يف نقل �لركاب.

��ضتخد�م  عن  �لناجمة  �ملخاطر  على  �لقمزي  و�ضدد 

معلومات  ويطلب  �لهاتف،  على  ينزل  �لذي  �لتطبيق 

ويوؤجر  �الئتمان،  بطاقة  عن  ومعلومات  �ضخ�ضية 

مركبات �أجرة خا�ضة دون ترخي�ض، م�ضري� �إىل �أن هذه 

�ل�ضيارة غري مرخ�ضة وغري موؤمن على ركابها، وكذلك 

�ل�ضائق غري مرخ�ض له مبز�ولة �ملهنة، وملفه �جلنائي 

�لبلد  د�خل  �لقانوين  و�ضعه  وحتى  و�ل�ضحي  و�الأمني 

جمهول، وهو غري مرتبط بجهة ميكن �لرجوع �إليها �أو 

ميكنها �لدفاع عنه، و�إذ� ح�ضلت م�ضكلة ال توجد جهة 

بكامري�ت  مزودة  غري  �ملركبات  �أن  كما  ملقا�ضاتها، 

�ل�ضرعة، وال ميكن مالحقتها يف حال  ملر�قبة  مر�قبة 

فقد�ن �أي �ضيء.

و�أ�ضاف يجد �لبع�ض يف تطبيق »�أوبر« للهو�تف �لذكية 

و�أينما  متى  �لتو�ضيل  خدمة  على  �حل�ضول  �إمكانية 

ويخيل ملن ميلكون  �الأجرة،  �ضيار�ت  متجاوزين  كانو�، 

متى  ك�ضائقني  للعمل  فر�ضة  على  عرثو�  �أنهم  �ضيارة 

توفر لهم �لوقت لذلك، غري �أن فكرة �لركوب يف �ضيارة 

�أمر خطري، ال�ضيما بعد ح�ضول بع�ض  �ضخ�ض غريب 

حاالت �العتد�ء على �لركاب، يف �لدول �لتي ��ضتخدم 

�ل�ضيار�ت  بهذه  �الت�ضال  خماطر  �إىل  ونبه  فيها، 

يقوم  حيث  تقليدية،  �أجرة  ب�ضيارة  �الت�ضال  من  بدال 

�ل�ضائقني  �أو�ضاف  مبر�جعة  »�أوبر«  تطبيق  م�ضتخدم 

�لقريبني و�ضيار�تهم، وي�ضتطيع �لر�كب �أن يحدد موقع 

عن  �إليه  طريقه  يف  وهو  �ختاره  �لذي  �ل�ضائق  وجود 

.»GPS« طريقة نظام

حائز على جائزة �أف�ضل خدمة حكومية عرب �ملحمول

�آمن وجماين اأبوظبي”  �لذكي  “اأجرة 
تطبيقا  متلك  �أبوظبي  �أجرة  �أن  �إىل  �لقمزي،  ولفت 

على  �أبوظبي« حائز  »�أجرة  تطبيق:  هو  �لذكي  للهاتف 

�أف�ضل خدمة حكومية عرب �لهاتف �ملحمول يف  جائزة 

الدولة، ويعمل عرب �لهو�تف �لذكية �لتي تعمل بنظامي   

�الأندرويد و�الأبل، وهو متاح جمانًا جلميع �ضكان وزو�ر 

اإمارة اأبوظبي.

�الرتقاء  �إىل  �لتطبيق  هذ�  خالل  من  �ملركز  ويهدف 

�لذكية  �الأجهزة  عرب  �الأجرة  مركبات  حجز  بخدمة 

دون �حلاجة للتحدث �إىل موظف خدمة �لعمالء مبركز 

�الت�ضال، مما ي�ضهم يف رفع جودة خدمات نقل �لركاب 

�آلية  �لتطبيق  يوفر  كما  �أبوظبي،  يف  �الأجرة  ب�ضيار�ت 

يتم  و�لتي من خاللها  للتو��ضل مع �جلمهور،  مبا�ضرة 

�ضكوى  �أّي  على  و�لرد  �جلمهور  مع مقرتحات  �لتعامل 

من قبلهم و�لتعامل معها ، وميكن للعميل �أن يقوم بطلب 

مركبة �أجرة بكل �ضهولة وي�ضر ب�ضغطة زر يتم خاللها 

�جلغر�فية  �ملو�قع  حتديد  نظام  عرب  موقعه  حتديد 

�أو  تفا�ضيل  �أّي  كتابة  �إىل  �حلاجة  “GPS”  دون 
بيانات، بحيث يتم حتديد �ملركبة �الأقرب للعميل وفقًا 

لالأنظمة  �أبوظبي  مركز  من  �ملعتمد  �خلر�ئط  لنظام 

�الإلكرتونية و�ملعلومات، و�إعالمه بر�ضالة ن�ضية ق�ضرية 

�الت�ضال  ومعلومات  �الأجرة  مركبة  رقم  على  حتتوى 

�خلا�ضة بال�ضائق، كما ميكنه تتبع حركة مركبة �الأجرة، 

�أينما كانت ومعرفة �ملوعد �ملتوقع لو�ضولها. 

يطلب معلومات بطاقة �الئتمان ويعمل دون ترخي�ض

تنظيم نقل �أبوظبي” يحذر من تطبيق »�أوبر« ملركبات �الأجرة

 ت�ضدر �ضارع �ل�ضيخ ز�يد قائمة �ل�ضو�رع �الأكرث خطورة يف دبي، من 

بعده  وجاء   ،2015 �ملن�ضرم  �لعام  �ملروعة يف  �حلو�دث  حيث عدد 

�ضارع �ل�ضيخ حممد بن ز�يد، وحل ثالثًا �ضارع �خليل، فيما جاء كل 

من �ضارع �الإمار�ت وجمري� يف �ملرتبة �لر�بعة.

و�ضهدت هذه �ل�ضو�رع جمتمعة 558 حادثًا مروعًا، �أ�ضفرت عن 73 

حالة وفاة، مبعدل 166 حادثًا يف �ضارع �ل�ضيخ ز�يد، فيما �ضجل �ضارع 

 61 �الإمار�ت  و�ضجل  �خليل81،  و�ضارع   ،65 ز�يد  بن  حممد  �ل�ضيخ 

وجمري� 58، وعز� �لعقيد �ضيف مهرّي �ملزروعي، مدير �الإد�رة �لعامة 

�لب�ضرية،  �الأخطاء  �إىل  �ملرورية  �حلو�دث  دبي،  �ضرطة  يف  للمرور 

�لتي توؤثر على م�ضري �ل�ضائق ومن حوله ومن معه، م�ضتدركًا �أن عدم 

تقدير م�ضتخدمي �لطريق، و�النحر�ف �ملفاجئ، وعدم ترك م�ضافة 

�أمان كافية بني �ملركبات، هي �لثالوث �مل�ضوؤول عن �أغلب �حلو�دث 

�ملرورية، خالل �لعام �ملن�ضرم.

�ضهد �أعلى معدل حو�دث ب�ضبب رعونة قائدي �ل�ضيار�ت

�ضارع �ل�ضيخ ز�يد �أخطر �ضو�رع دبي

أخبار الشركاء
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تعبئة  خلدمة  �لتجريبية  �ملرحلة  للتوزيع«  »�أدنوك  بد�أت 

�أبوظبي،  يف  �لذكية«  »�أدنوك  �لذ�تية  �لذكية  �لوقود 

�ملرحلة  وت�ضمل   .2016 �أكتوبر   1 وحتى  مار�ض  منذ مطلع 

�أبوظبي،  جزيرة  يف  حمطات   4 للخدمة  �لتجريبية 

�أحدث  من  باال�ضتفادة  ذ�تيًا  �لوقود  تعبئة  للعمالء  وتتيح 

�لتكنولوجيات ووفقًا الأ�ضاليب �ضد�د مالية متنوعة. 

��ضرت�تيجية  مبادئ  مع  �لذكية«  »�أدنوك  خدمة  وتن�ضجم 

اأبوظبي 2030 وتوجه �لدولة للتحول نحو »�حلكومة �لذكية« 

جتربة  �أف�ضل  توفري  �إىل  تهدف  حيث  �لذكية«،  و»�ملدن 

وت�ضخريها  �لذكية  �لتقنيات  �عتماد  خالل  من  ممكنة 

�لذكية«  »�أدنوك  خدمة  من  وي�ضتفيد  �لعمالء.   خلدمة 

�أدنوك«  »حمفظة  ح�ضاب  يفتحون  �لذين  �لعمالء  كل 

خلدمة  ممكنة  جتربة  �أف�ضل  على  للح�ضول  �الإلكرتوين، 

للدفع،  �أ�ضاليب   3 �أدنوك«  »حمفظة  وتت�ضمن  �لعمالء. 

يتم  �لتي   )smart tag( �لذكية  �ل�ضريحة  هي  �الأوىل 

تركيبها على فوهة خز�ن �لوقود وترتبط بح�ضاب »حمفظة 

للعمالء  ميكن  �لتي  بل�ض«،  »�أدنوك  وبطاقة  �أدنوك«، 

��ضتخد�مها للتزود بالوقود، وثالثًا، �لدفع بو�ضاطة بطاقة 

زود �ضيارتك بالوقود ذ�تيا يف �أبوظبي ..  

�لهوية �لتي يتم ربطها وتفعيلها بح�ضاب »حمفظة �أدنوك«. 

وتوفر »حمفظة �أدنوك« ميز�ت �الإد�رة �لفورية حل�ضابات 

�لعمالء، و�إد�رة ��ضتهالك �لوقود. كما متكن حلول �ل�ضد�د 

�لذكية و�الآمنة �ضمن »حمفظة �أدنوك« �لعمالء من �إد�رة 

�أ�ضدر �ملجل�ض �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي تعميمًا للجهات 

�ل�ضو�بط  لو�ضع  �أبوظبي  يف  �حلكومية  و�ل�ضركات 

و�الأنظمة و�الإجر�ء�ت �لالزمة مبا ي�ضمن مرونة �أنظمة 

�جلوية  �الأحو�ل  يف  للموظفني  و�الن�ضر�ف  �حل�ضور 

وتفاديًا  �ملوظفني  �ضالمة  على  �حلفاظ  بهدف  �ل�ضيئة 

للحو�دث �ملرورية. 

و�ضمل �لتعميم عددً� من �الإر�ضاد�ت �لتو�ضيحية و�لتي 

�الأنظمة  بو�ضع  �حلكومية  �جلهات  قيام  على  تن�ض 

ي�ضمن  مبا  �ملنا�ضبة  �لد�خلية  و�الإر�ضاد�ت  و�ل�ضو�بط 

وتلبية  �لعمل،  �ضري  على  و�ملحافظة  �ملوظفني  �ضالمة 

ملتطلبات �ل�ضالمة و�ل�ضحة �ملهنية و�ملو�رد �لب�ضرية مبا 

هذ�  يف  �ملطروحة  و�الأنظمة  �الإجر�ء�ت  تطبيق  يدعم 

�ل�ضاأن. 

كما ت�ضّمن �لتعميم �أي�ضًا �لتن�ضيق مع �جلهات �ملعنية 

للتعرف على �الأحو�ل �جلوية �ل�ضيئة �لتي قد ت�ضتدعي 

و�ضائل  با�ضتخد�م  بذلك  و�إعالمهم  �ملوظفني،  تنبيه 

ن�ضر  �إىل  باالإ�ضافة  �جلهات،  يف  �مل�ضتخدمة  �الت�ضال 

�لتوعية باأهمية تفادي تو�جد �ملوظفني يف �لطرق عند 

�الأحو�ل �جلوية �ل�ضيئة وتعذر �لروؤية ومنح �الأولوية يف 

�لتطبيق للطرق �خلارجية. 

وقال معايل �للو�ء حممد خلفان �لرميثي، �لقائد �لعام 

�أبوظبي، رئي�ض جلنة �الأمن و�لعدل و�ل�ضالمة  ل�ضرطة 

�لتابعة للمجل�ض �لتنفيذي الإمارة �أبوظبي: » �إن �ضمان 

�ضالمة �ملوظفني �أولوية رئي�ضية �ضمن �أجندة �لعمل يف 

حكومة �أبوظبي، وقد مت �تخاذ هذ� �لقر�ر من �ملجل�ض 

�لتنفيذي لتعزيز منظومة �الأد�ء من خالل �لتاأكيد على 

�أهمية �لعن�ضر �لب�ضري بو�ضفه �ملحرك �الأ�ضا�ضي الأي 

تطور، ومن هنا كان ال بد من توفري �ل�ضبل كافة �لتي 

دو�م مرن ملوظفي �أبوظبي يف �الأحو�ل �جلوية �ل�ضيئة

وفقًا  ومغادرتها  �لعمل  مقر�ت  �إىل  �لو�ضول  ت�ضمن 

الأف�ضل �ضروط �ل�ضالمة �لعامة«. 

و�أ�ضار معاليه �إىل �أن �لتن�ضيق جاٍر مع �جلهات �حلكومية 

ب�ضكل  �لتعميم  تنفيذ  �آلية  لتطبيق  �أبوظبي  �إمارة  يف 

فوري، وتفعيل قنو�ت �لتو��ضل مع �ملوظفني و�إعالمهم 

بذلك خالل هذه �لظروف.

ح�ضاباتهم من �أي مكان ويف �أي وقت عرب �ضبكة �الإنرتنت 

و�الأجهزة �ملحمولة. 

و�ملحطات هي : حمطة ربد�ن، وحمطة �لن�ضر، وحمطة 

�لقناة وحمطة �لزعفر�نة.
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 ، �خلليجي  �ملرور  �أ�ضبوع  بانطالق  �لدولة  حتتفل 

يحدد  “قر�رك  �ضعار  حتت   2016 مار�ض   13 يف 

و�الأن�ضطة  �لفعاليات  من  حزمة  م�ضريك”،مت�ضمنًا 

�ملجتمعية، على م�ضتوى �إمار�ت �لدولة .

جمموعة  لتقدمي  وخليجية  حملية  �ضنوية  منا�ضبة  هو 

من �لفعاليات و�ملحا�ضر�ت و�لرب�مج �ملكّثفة �لتي تركز 

تغيري  يف  �لتدرج  �إىل  وتف�ضي  �لتوعوي،  �جلانب  على 

�الآمنة  بالقيادة  �ملتعلقة  �ملفاهيم  جتاه  �ملجتمع  �ضلوك 

وجعل �لطرقات �أكرث �أمانًا.

�ملجتمع  �ضر�ئح  خمتلف  �إ�ضر�ك  �الأ�ضبوع  وي�ضتهدف 

�لدولة حتتفل باأ�ضبوع �ملرور �خلليجي �لـ 32

�لقر�ر�ت  �أن  �لوعي �ملروري، باعتبار  يف تعزيز عملية 

وقوع  فى  تت�ضبب  �ل�ضائقني  يتخذها  �لتى  �خلاطئة 

�حلو�دث �ملرورية.

يف  عر�ض  من�ضات  �إطالق  �الحتفاالت  و�ضتتناول 

وم�ضابقات  وندو�ت  وحما�ضر�ت  �لت�ضوق  مر�كز 

تثقيفية ومقاطع فيديو حتفيزية وتفاعلية تتناول يف 

باأ�ضاليب  �لطرق  م�ضتخدمي  �ضلوك  توجيه  جمملها 

�ل�ضوء  وت�ضليط  �حلقيقي  �لو�قع  حتاكي  مبتكرة 

�حلو�دث  عن  �لناجمة  و�ملادية  �لنف�ضية  �الآثار  على 

املرورية

 �أعلن مطر �لطاير، �ملدير �لعام رئي�ض جمل�ض �ملديرين 

من   %50 لتحويل  خطة  و�ملو��ضالت،  �لطرق  هيئة  يف 

مركبات �الأجرة يف دبي �إىل مركبات هجينة )هايربد( 

�إطار خطة �ضاملة لتقليل  2021، وذلك يف  بحلول عام 

بن�ضبة  �الأجرة  �لكربونية يف قطاع مركبات  �النبعاثات 

دبي،  يف  للطاقة  �الأعلى  �ملجل�ض  ملتطلبات  وفقًا   %2

وتاأتي هذه �خلطوة  �الأخ�ضر،  �القت�ضاد  نحو  و�لتحول 

دورة  تكاليف  و�نخفا�ض  �لوقود  �أ�ضعار  لتحرير  نتيجة 

حياة �ملركبات �لهجينة قيا�ضًا باملركبات �لعادية.

وتت�ضمن �خلطة رفع عدد مركبات �الأجرة �لهجينة يف 

عام  مركبة   791 �إىل   2015 عام  مركبة   147 من  دبي 

لي�ضل   ،2017 عام  1582 مركبة  �إىل  ترتفع  ثم   ،2016

و�ضريتفع   ،2018 عام  هجينة  مركبة   2375 �إىل  �لعدد 

 ،2019 عام  مركبة   3167 �إىل  �لهجينة  �ملركبات  عدد 

ثم �إىل 3959 مركبة هجينة عام 2020، لي�ضل �إجمايل 

عدد �ملركبات �لهجينة �إىل 4750 يف عام 2021«.

% من مركبات �الأجرة يف دبي �إىل »هجينة « �لطاير: خطة لتحويل 50 

 قال �ملهند�ض ح�ضني نا�ضر لوتاه مدير عام بلدية 

دبي، �إن �لبلدية ت�ضجع �جلهات �حلكومية و�ضبه 

مبادرة  يف  �مل�ضاركة  على  و�خلا�ضة  �حلكومية 

�ملبادرة  ت�ضبح  بحيث  مركبات«،  بال  »يوم 

�نطالق مبادرة »يوم بال مركبات« بدبي

»مدينة بال مركبات «.

بال  »يوم  مبادرة  �نطالق  خالل  ذلك  جاء 

�ضمو  رعاية  حتت  �ل�ضابعة  دورتها  يف  مركبات« 

مكتوم  �آل  ر��ضد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�ضيخ 

ويل عهد دبي رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي، مب�ضاركة 

�حلكومية  �لقطاعات  خمتلف  من  جهة   1000

»لي�ض  �ضعار  وحتت  و�خلا�ضة،  �حلكومية  و�ضبه 

يومًا... �جعله دومًا «.

أخبار الشركاء
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�أو�ضى �ملجل�ض �ملروري �الحتادي، يف �جتماعه �الأخري 

�قرت�ح  مبناق�ضة  �ملا�ضي،  �الأ�ضبوع  نهاية  عقد  �لذي 

�إليها  للرجوع  �ملركبات،  مقدمة  على  كامري�ت  تركيب 

عند �ل�ضرورة، والإثبات �حلالة �ملرورية يف حالة وقوع 

�حلو�دث و�العرت��ض عليها.

�لزفني،  �ضيف  حممد  مهند�ض  �مل�ضت�ضار  �للو�ء  وقال 

ناق�ض  �ملجل�ض  �إن  �الحتادي،  �ملروري  �ملجل�ض  رئي�ض 

تركيب  و�إيجابيات  �ضلبيات  منها  عدة،  �قرت�حات 

�الأمر  �أن  خ�ضو�ضًا  �ملركبات،  مقدمة  على  كامري�ت 

�نتهاك  �أمنية يف عدم  و�أخرى  يت�ضمن جزئية مرورية 

خ�ضو�ضية �الآخرين، ال �ضيما �أنه ال يوجد قانون يجرم 

هذ� �الأمر.

هذ�  يف  �جلمهور  �آر�ء  ��ضتطالع  �ضيتم  »�أنه  و�أ�ضاف: 

�ل�ضيخ  �ضمو  �لفريق  من  توجيهات  على  بناء  �ملقرتح، 

�لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ضيف 

��ضتطالع  على  د�ئمًا  يحر�ض  �لذي  �لد�خلية،  وزير 

�آر�ء �جلمهور قبل �تخاذ �أي قر�ر�ت تتعلق باأي جو�نب 

مرورية  م�ضكلة  توجد  ال  �أنه  �إىل  م�ضريً�  مرورية«، 

�إحدى  �أن  وموؤكدً�  �لكامري�ت،  هذه  تركيب  جر�ء  من 

�ل�ضيد�ت ��ضتعانت بت�ضجيل كامري� و�ضعتها يف مقدمة 

يف  مت�ضببة  ولي�ضت  مت�ضررة  �أنها  الإثبات  مركبتها 

�حلادث.

و�أفاد �لزفني باأن هناك �أ�ضخا�ضًا يلقون �أنف�ضهم �أمام 

�ملركبات طمعًا يف �حل�ضول على �لدية �أو �بتز�ز مالك 

�ملركبة، الفتًا �إىل �أنه تبني من �إحدى �حلو�دث �أن �أحد 

�الأ�ضخا�ض تعر�ض للده�ض مرتني يف �ضهر و�حد، و�ت�ضح 

�نه يقوم بذلك متعمدً�، ومنوهًا باأن وجود �لكامري�ت 

يحمي مالك �ملركبة من مثل هذه �ملمار�ضات، خ�ضو�ضًا 

ورو�ضيا  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  يف  مطبقة  �أنها 

وبع�ض �لدول �الأوروبية.

بت�ضديد  �أي�ضًا �قرت�حًا  ناق�ض  �إن �ملجل�ض  �لزفني  وقال 

�لزجاج  يف  �لكامل  �ملخفي  تركيب  على  �لغر�مات 

�الأمامي للمركبة، حيث تبني �أن بع�ض �ملركبات حت�ضل 

على ت�ضريح ��ضتثنائي بذلك يف بع�ض �الإمار�ت، م�ضريً� 

�الأمامية،  �لروؤية  �إعاقة  يف  �الأمر  هذ�  خطورة  �إىل 

وموؤكدً� �أن �حلد �مل�ضموح به 30 يف �ملئة فقط للزجاج 

�جلانبي و�خللفي.

وبني �أن �ملجل�ض ناق�ض و�أو�ضى ب�ضرورة زيادة مدة حجز 

�ملركبات  تاأجري  ل�ضركات  �الئتمان  بطاقات  من  مبلغ 

لي�ضل �إىل 45 يومًا بداًل من 30 يومًا، موؤكدً� �أن �ملخالفة 

تلغى على �ملركبات �ملوؤجرة �إذ� مل ت�ضجل على �لنظام 

30 يومًا من ت�ضليم �ملركبة يف جميع  �أق�ضاها  يف مدة 

�مل�ضرف  خماطبة  �ضتتم  �أنه  �إىل  وم�ضريً�  �الإمار�ت، 

�ملركزي بهذ� �الأمر.

تاأجري  �ضركات  يف  م�ضكلة  توجد  ال  �أنه  �إىل  ولفت 

�ملركبات �لكربى �لتي تتعامل مع بطاقات �الئتمان، �إال 

�لتي  �ل�ضغرية  �لتاأجري  �أن هناك م�ضكالت يف مكاتب 

�الئتمان،  ببطاقات  تتعامل  وال  م�ضتند�ت  بحجز  تقوم 

وهو �الأمر �لذي يخلق نز�عات عدة.

وذكر �لزفني �أن �ملجل�ض �أو�ضى باإلغاء رخ�ضة �جلر�ر 

مو�قع  يف  لل�ضائقني  متنح  �لتي  �مليكانيكية  و�الأجهزة 

خ�ضو�ضًا  �ضنويًا،  يجدد  بت�ضريح  و�الكتفاء  �الإن�ضاء 

تتعلق  ملعايري  تخ�ضع  �لرخ�ضة  بهذه  �لعمل  �ضروط  �أن 

مبوقع �لعمل �أكرث من تعلقها باأمور مرورية، كما �أو�ضى 

باأهمية مر�جعة �أوز�ن �ملركبات �خلا�ضة �لتي تزيد على 

طنني ون�ضف �لطن، ومقارنتها بالدول �الأخرى ودر��ضة 

�ضلبياتها و�إيجابياتها. 

�ملجل�ض �ملروري �الحتادي يو�ضي برتكيب كامري�ت يف مقدمة �ملركبات

�تفق جمل�ض �ملرور �الحتادي على �أن عينًا و�حدة ال تكفي 

حاليًا  �ملطبقة  �لالئحة  تن�ض  ما  عك�ض  على  للقيادة، 

يلزم  �لقانون  يف  تعديل  باإجر�ء  مو�ضيًا  �ل�ضري،  لقانون 

رخ�ضة  على  للح�ضول  �ملتقدم  �ل�ضخ�ض  متتع  ب�ضرورة 

كانت  �ضو�ء  �الإب�ضار،  على  جيدة  بقدرة  مركبة  قيادة 

�ل�ضيارة خفيفة �أو ثقيلة.

وقد �أجرى �ملجل�ض جتربة �لقيادة بعني و�حدة من خالل 

متطوعني، لكنه وجد �ضعوبة بالغة يف ذلك، الأن فاقد �لعني 

�لي�ضار،  �لقادم من جهة  روؤية  م�ضكلة يف  يو�جه  �لي�ضرى 

و�الأمر ذ�ته بالن�ضبة للقادم من جهة �ليمني. 

�لقيادة  رخ�ضة  منح  حاليًا  �ملطبقة  �لالئحة  وجتيز 

باالإجماع  وقّرر  و�حدة،  بعني  يرون  �لذين  لالأ�ضخا�ض 

رخ�ضة  منح  وعدم  �ملادة،  هذه  يف  �لنظر  �إعادة  �ضرورة 

وطالب بتقييد ح�ضول �أ�ضحاب �ملهن �لدنيا على �لرخ�ضة

وعني و�حدة ال تكفي لرخ�ضة �لقيادة

�لقيادة الأي �ضخ�ض فقد �إحدى عينيه، الأن هذه �الإعاقة حتول 

دون متييزه �لطريق ب�ضكل جيد، وحتد من قدرته على روؤية 

�لقادم من �خللف من ز�وية �لعني نف�ضها �لتي ال يب�ضر بها.

ملنح  �مل�ضرتطة  �الإب�ضار  درجة  بني  �حلالية  �لالئحة  وتفّرق 

�لرخ�ضة ل�ضائقي �ملركبات �خلفيفة ونظريتها �لثقيلة، ففي 

�حلالة �الأوىل تتيح للمتقدم �حل�ضول على �لرخ�ضة حتى لو 

فيما  �لالئحة،  ن�ض  ح�ضب   ،18 على   6 �إب�ضاره  ن�ضبة  كانت 

ت�ضرتط �أن تكون قدرة �إب�ضار �ملتقدم للح�ضول على رخ�ضة 

لهذ�  مربرً�  �ملجل�ض  ير  مل  حيث   ،6 على   6 �لثقيلة  �ملركبة 

موقع  من  يقود  �لثقيلة  �ملركبة  �ضائق  �أن  خ�ضو�ضًا  �لتمييز، 

مرتفع ولديه قدرة �أكرب على ك�ضف �لطريق مقارنة باملركبة 

و�أو�ضى �ملجل�ض بتوحيد �ال�ضرت�طات للرخ�ضتني،  �خلفيفة، 

�أو  �لنظار�ت  مثل  �لنظر  مقومات  ��ضتخد�م  �إتاحة  مع 

�لعد�ضات �لطبية.

كما �أو�ضى �ملجل�ض كذلك ب�ضرورة و�ضع �ضو�بط و�ضروط 

�لقيادة،  �لدنيا على رخ�ض  �ملهن  �أ�ضحاب  تقيد ح�ضول 

مبا ال يوؤثر �ضلبًا يف �ل�ضالح �لعام، الفتًا �إىل �لرتكيز على 

�لزحام  تقليل  بهدف  للرخ�ضة،  �ملتقدم  �حتياج  مدى 

تتعر�ض  قدمية  مركبات  ومتلك  �ملرورية،  و�الختناقات 

الأعطال متكررة. 

�خلفيفة  وهي  �حلافالت،  ت�ضنيف  كذلك  �ملجل�ض  وناق�ض 

�لتي ال يزيد عدد ركابها على 14 ر�كبًا، وتت�ضمن ��ضرت�طات 

و�ل�ضالمة  �الأمن  درجات  �أق�ضى  حتقيق  ت�ضمن  معينة، 

�ضخ�ضًا،   26 بـ  ركابها  عدد  ويحدد  �ملتو�ضطة  ثم  لركابها، 

خمالفة  �لت�ضنيف  هذ�  يتيح  حيث  ذلك،  من  �أكرث  و�لثقيلة 

�حلافالت �لتي تقّل ركابًا �أكرث من �لعدد �ملقرر.
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المؤتمر الدولي

حتت رعاية �لفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن ز�يد �آل نهيان 

�لرئي�ض  �لد�خلية  وزير  �لوزر�ء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

�فتتح  �ملرورية،  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جلمعية  �لفخري 

�لد�خلية  وز�رة  وكيل  �ل�ضعفار  عبد�هلل  �ضيف  �لفريق 

برعاية سيف بن زايد 
�نطالق �أعمال �ملوؤمتر �لدويل لل�ضالمة �ملرورية  يف �أبوظبي

 حتت �ضعار “�إد�رة �ل�ضالمة على �لطرق و�أنظمة �لنقل �لذكية”

تنظمه  �لذي  �ملرورية  لل�ضالمة  �لدويل  �ملوؤمتر  �أعمال 

“اإدارة  �ضعار  حتت  �ملرورية  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جمعية 

�لذكية” بالتعاون  �لنقل  و�أنظمة  �لطرق  على  �ل�ضالمة 

�لدولية  �ملرورية و�ملنظمة  لل�ضالمة  �لعربية  مع �ملنظمة 

لل�ضالمة  �مل�ضرتكة  و�للجنة  �لطرق  حو�دث  من  للوقاية 

و�حللول �ملرورية، يف فندق �إنرتكونتيننتال باأبوظبي.

ح�ضر حفل �فتتاح �ملوؤمتر معايل حممد �ضالح بن بدوة 

�لدرمكي رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة 
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للوقاية من  �ملرورية، ويوب جوز رئي�ض �ملنظمة �لدولية 

حو�دث �لطرق، وعفيف �لفريقي رئي�ض �ملنظمة �لعربية 

�لتنفيذي  �ملدير  �فينوزو  و�أنطونيو  �ملرورية،  لل�ضالمة 

للمجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل، وعدد كبري من �ضباط 

�ل�ضرطة و�ملعنيني بال�ضالمة �ملرورية.

اجلمعية ترحب ب�سيوف املوؤمتر 

جمل�ض  رئي�ض  �لدرمكي  بدوة  بن  �ضالح  حممد  و�ألقى 

�إد�رة جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية كلمة قال فيها: 

�إنه ملن دو�عي �ضروري �أن �أرحب بكم وباالإخوة �مل�ضاركني 

رعاية  حتت  �جلمعية  تنظمه  و�لذي  �ملوؤمتر  هذ�  يف 

�لفريق �ضمو �ل�ضيخ �ضيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض 

جمل�ض �لوزر�ء وزير �لد�خلية �لرئي�ض �لفخري جلمعية 

�الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية، و�لذي نرفع له �أ�ضمى �آيات 

ما  ولكل  لنا  ودعمه  �ضموه  رعاية  على  و�لتقدير  �ل�ضكر 

ويحد من خ�ضائر  �ملرورية  �ل�ضالمة  يعزز  �أن  �ضاأنه  من 
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�حلو�دث �ملرورية �لب�ضرية و�ملادية، كما نتوجه بال�ضكر 

�لتي قدمت  �لر�ضمية و�خلا�ضة كافة  للجهات  و�لتقدير 

ن�ضخته  يف  �ملوؤمتر  تنظيم  يف  لنا  وم�ضاندتها  دعمها 

�لثانية.

�ملرورية  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جمعية  يف  �أننا  و�أ�ضاف 

�لدولية  و�ملنظمة  �ملرورية  لل�ضالمة  �لعربية  و�ملنظمة 

يف  �لرئي�ضيني  و�ضركائنا  �لطرقات  حو�دث  من  للوقاية 

على  �لعلمية  �أن�ضطتنا  خالل  ومن  دومًا  نحر�ض  �لدولة 

لرفع  �حللول  �إيجاد  يف  ت�ضهم  مهمة  مو��ضيع  تناول 

ب�ضبب  �لعامل  دول  خمتلف  تو�جهها  �لتي  �لتحديات 

ثمينة  فر�ضة  �ملوؤمتر  يعترب  كما  �لطرقات،  حو�دث 

وبحثها  ودر��ضتها  �ملمار�ضات  �أف�ضل  على  لالطالع 

وتعميق �لنظر فيها مبا يجعلها حلواًل عملية ي�ضتفاد منها 

يف �لو�قع �لعملي و�مل�ضاهمة يف حتقيق �الأهد�ف �ل�ضامية 

لعقد �لعمل �لعاملي لل�ضالمة على �لطريق.

�ملتجددة على  و�أنظمتها  �لتقنيات �حلديثة  �أهمية  و�أكد 

يف  �لهائل  �لتطور  هذ�  مو�كبة  و�ضرورة  �ل�ضاعة،  مد�ر 

�تخذت  حيث  �ملرورية،  �ل�ضالمة  يخدم  مبا  �لتقنيات 

هذ�  يف  و��ضعة  خطو�ت  �ملتقدمة  �لدول  من  �لعديد 

�ملجال، وهو �أمر �إيجابي ويدفعنا لال�ضتفادة من جتارب 

هذه �لدول وعر�ضها، لتطبيق ما يتما�ضى مع و�قع �لدول.

وبف�ضل  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  �أن  و�أو�ضح 

يف  متقدمة  مر�حل  قطعت  �لر�ضيدة  �لقيادة  توجيهات 

هذ� �ملجال، وهو ما نر�ه متجليًا على �أر�ض �لو�قع بف�ضل 

�مل�ضاريع �لكربى يف خمتلف �أنحاء �لبالد، وحققت معه 

نتائج م�ضجعة يف �نخفا�ض �حلو�دث وما ينتج عنها من 

�لطرق  مر�قبة  تكثيف  �مل�ضاريع  هذه  بني  ومن  ماآ�ٍض، 

�إلكرتونيًا وربط خمتلف �جلهات �ملعنية فيما بينها، مما 

حقق تكاماًل يف مهام تلك �جلهات.

�لباحثني  يرثي  باأن  �أمله  عن  �أعرب  كلمته  ختام  ويف 

�ملجال  هذ�  يف  و�ملتخ�ض�ضني  و�خلرب�ء  و�ملحا�ضرين 

�لفائدة  لتحقيق  �إنتاجهم  خال�ضة  وتقدمي  خرب�تنا 

�مل�ضاركني يف هذ�  تثمر جهود  و�أن  للمعنيني،  وتعميمها 

�ملوؤمتر عن تو�ضيات قيمة وعملية تعزز �جلهود �لدولية 

لتحقيق �ل�ضالمة �ملرورية يف �لعامل.

وفيات  تخفي�ض  ��ضتطاعت  �الإمار�ت   : �لدولية  �ملنظمة 

�حلو�دث

من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  رئي�ض  جوز  يوب  و�ألقى 

حو�دث �لطرق، كلمة توجه فيها بال�ضكر �إىل �مل�ضوؤولني يف 

جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية على ح�ضن تنظيمهم 

�ملنظمة  تبذلها  �لتي  �جلهود  �إىل  الفتًا  �الجتماع،  لهذ� 

�ل�ضالمة  لتعزيز  �لطرق  حو�دث  من  للوقاية  �لدولية 

جلميع م�ضتخدمي �لطريق.

من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  رئي�ض  جوز  يوب  و�أ�ضار 

جدً�  طموحة  �المار�ت  دولة  �أن  �إىل  �لطرق،  حو�دث 

 100 لكل  �أ�ضخا�ض   3 �إىل  �لوفيات  خف�ض  �إىل  وت�ضعى 

�لف ن�ضمة، وهي ��ضتطاعت تقليل �لن�ضبة بعد �ن كانت 

�إىل   ،2008 عام  يف  ن�ضمة  �ألف   100 لكل  وفاة  حالة   13

�إىل  2014، الفتًا  ن�ضمة يف عام  �ألف   100 6.3 حالة لكل 

�أن �لتقرير �لدويل 2015 لل�ضالمة �ملرورية بني �أن هناك 

مليونًا و 270 حالة وفاة يف حو�دث �لطرق عام 2015 يف 

�لعامل، حيث هذه �لن�ضبة هي �لن�ضبة نف�ضها تقريبًا لعام 

2007، ولكن مع �زدياد �لكثافة �ل�ضكانية يف �لعامل بن�ضبة 

4%، و�زياد �أعد�د �ملركبات �إىل 16%، ما ي�ضري �إىل �أن 

هناك تقدمًا يف جمال �ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق.

�أكرث  �لطرق  حو�دث  �أن  �إىل  ي�ضري  �لتقرير،  �أن  و�أكد 

�ضيوعًا بني �ل�ضباب �لذين تتفاوت �أعمارهم بني 18 �إىل 

�لفقرية  �لدول  يف  تقع  �لطرق  حو�دث  معظم  و�أن   ،29

و�ملحدودة �لدخل.  

�ملنظمة �لعربية: �حلو�دث �ملرورية م�ضكلة عاملية

كما �ألقى عفيف �لفريقي رئي�ض �ملنظمة �لعربية لل�ضالمة 

�ملرورية، كلمة �أعرب فيها عن �ضكره وتقديره للم�ضوؤولني 

�ملرورية  �حلو�دث  �أن  موؤكد�  �ملوؤمتر،  ��ضت�ضافة  على 

نظرً�  كافة  �لدول  منها  تعاين  خطرية  م�ضكلة  ت�ضكل 

�لفادحة  و�القت�ضادية  و�الجتماعية  �لب�ضرية  للخ�ضائر 

�لتي تخلفها هذه �مل�ضكلة. 

املجل�س الأوروبي: املوؤمتر يتناول حماور مهمة يف 

ال�سالمة والأنظمة الذكية

�لتنفيذي  �ملدير  �أفينوزو  �أنطونيو  �ألقى  جانبه  ومن 

فيها  �أ�ضار  كلمة  �لنقل،  ل�ضالمة  �الأوروبي  للمجل�ض 

�الأوروبي،  �ملجل�ض  بها  يقوم  �لتي  �لكبرية  �جلهود  �إىل 

المؤتمر الدولي
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�ملرورية،  �ل�ضالمة  لتحقيق  يتخذها  �لتي  و�الإجر�ء�ت 

�ملرورية،  �حلو�دث  عن  �لناجتة  �لوفيات  ن�ضبة  وتقليل 

وحماور  مو�ضوعات  يناق�ض  �ضوف  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  الفتًا 

هامة تتناول �ل�ضالمة على �لطرق و�أنظمة �لنقل �لذكية.

اأعمال املوؤمتر

جل�ضتا  ُعقدت  حيث  �ملوؤمتر  �أعمال  بد�أت  ذلك  بعد 

�ضيف  نا�ضر  �لدكتور  �الأوىل  �جلل�ضة  تر�أ�ض  عمل، 

للموؤمتر ع�ضو جمل�ض  �لعلمية  �للجنة  رئي�ض  �ملن�ضوري 

خاللها  مت  �ملرورية،  لل�ضالمة  �المار�ت  جمعية  �إد�رة 

قدمها  �الأوىل  عمل،  �أور�ق  خم�ض  ومناق�ضة  ��ضتعر��ض 

�لعميد غيث ح�ضن �لزعابي مدير عام �لتن�ضيق �ملروري 

و�آثارها  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  بعنو�ن  �لد�خلية  بوز�رة 

�لعربية  �الإمار�ت  دولة  يف  �ملرورية  �ل�ضالمة  على 

�ملتحدة، وتناولت �لورقة �لثانية مو�ضوع خريطة �لطريق 

�ضالمة  �إد�رة  �أجل  من  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  ال�ضتعمال 

�لطرق، قدمها �لدكتور عدنان رحمان مدير عام �الحتاد 

�لعمل  ورقة  وتناولت  �ضوي�ضر�،  يف  للطرق  �لفيدر�يل 

�لثالثة مو�ضوع �لتقنيات �حلديثة لل�ضيار�ت و�نعكا�ضاتها 

من�ضق  ماي�ضرت  �ضاونة  �ل�ضيدة  قدمتها  �ل�ضائقني،  على 

�لبحوث يف �ملوؤ�ض�ضة �لكندية مل�ضابي حو�دث �لطرقات، 

و�لنقيب  �لبادي  فهد  يو�ضف  �ملهند�ض  �لر�ئد  وقدم 

مهند�ض عبد�هلل حمد �لغفلي من �لقيادة �لعامة ل�ضرطة 

�أبوظبي ورقة �لعمل �لر�بعة وتناولت دور �لنظم �لذكية 

وقو�عد �لبيانات �ل�ضخمة يف حت�ضني �ل�ضالمة �ملرورية، 

�لدويل  �لربنامج  مو�ضوع  �خلام�ضة  �لورقة  وتناولت 

لتقييم �لطرق: �إد�رة خماطر �ل�ضالمة للبنية �الأ�ضا�ضية 

خمترب  من  فليت�ضر  جون  �لدكتور  قدمها  �آلية،  ب�ضفة 

بحوث �لنقل �لربيطاين.

ميقال  خو�ضيه  برئا�ضة  �لثانية  �لعمل  جل�ضة  وعقدت 

حو�دث  من  للوقاية  �لربتغايل  �ملجل�ض  رئي�ض  تريجوزو 

عمل،  �أور�ق  �ضت  ومناق�ضة  عر�ض  خاللها  ومت  �ل�ضري، 

�الأوىل قدمتها �ل�ضيدة تيفاين �أرورو� مديرة �الت�ضاالت 

مبنظمة �ل�ضباب يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، وتناولت 

��ضتعمال  ل�ضوء  �ضلوكهم  فعل  وردة  �ل�ضباب  مو�ضوع 

�أحمد  ح�ضني  �ملهند�ض  وقدم  �حلديثة،  �لتكنولوجيا 

وتناولت  �لثانية  �لعمل  بن غليطه من �ضرطة دبي ورقة 

مو�ضوع �الأ�ضاليب �حلديثة يف تاأمني �ل�ضالمة �ملرورية، 

�ل�ضالمة  يف  �الأد�ء  موؤ�ضر�ت  �لثالثة  �لورقة  وتناولت 

يف  �الأوروبي  �الحتاد  تقدم  ومر�قبة  ترتيب  �ملرورية: 

جمال �ل�ضالمة �ملرورية، قدمها �أنطونيو �فينوزو �ملدير 

وقدم  �لنقل،  ل�ضالمة  �الأوروبي  للمجل�ض  �لتنفيذي 

لل�ضالمة  �لبلجيكي  �ملعهد  من  �ضلفري�نو   بيرت  �لدكتور 

مدى  قيا�ض  بعنو�ن  وهي  �لر�بعة  �لعمل  ورقة  �ملرورية 

��ضتعمال �لهاتف �جلو�ل خالل �ل�ضياقة، وقدم �ملهند�ض 

�ملرور  �إد�رة  مدير  باعمال  �لقائم  �لعفيفي  عادل  حمد 

�للجنة   – �لرئي�ضية  �لطرق  ق�ضم   – و�لتكنولوجيا 

�مل�ضرتكة لل�ضالمة �ملرورية باأوظبي ورقة �لعمل �خلام�ضة 

وتناولت  �أبوظبي،  يف  �لذكي  �ملرور  �إد�رة  بعنو�ن  وهي 

�ملركبة �جلوية  ��ضتعمال  �لورقة �الأخرية مو�ضوع كيفية 

بدون طيار يف حركة �ملرور و�ضالمة �لطرق: �لتطبيقات 

�حلالية و�الحتماالت �مل�ضتقبلية، قدمها �ال�ضتاذ �لدكتور 

فر�ن�ضي�ضكو �لونزو مدير معهد �لبحوث بجامعة فالن�ضيا 

يف �إ�ضبانيا.

وو��ضل �ملوؤمتر �أعماله يف �ليوم �لثاين، حيث مت ��ضتكمال 

�خلرب�ء  من  �ملقدمة  �لعمل  �أور�ق  ومناق�ضة  عر�ض 

وتر�أ�ض  جل�ضتني،  مدى  على  و�ملحا�ضرين  �ملخت�ضني 

حو�دث  من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  رئي�ض  جوز  يوب 

�أور�ق  �ضت  �الأوىل عر�ض خاللها  �لعمل  �لطرق، جل�ضة 

عمل، �الأوىل قدمها �ريك دونكارز رئي�ض فيا للتكنولوجيا 

منظومة  ��ضتعمال  مز�يا  مو�ضوع  تناولت  هولند�،  يف 

�لذكية(،  �ملرور  حركة  حو�دث  عن  )�البالغ  �ضتار 

�لتي  �لذكية  �لطرق  مو�ضوع  �لثانية  �لورقة  وتناولت 

متكن �ل�ضيار�ت من قر�ءتها، متهيد �لطريق لل�ضالمة، 

قدمتها كرياكي �ر�مبيدو مديرة �الت�ضاالت يف �الحتاد 

�تر�ي مدير  ��ضتو�ض  �لفيدر�يل للطرق، وقدم  �الأوروبي 

تناول  �لثالثة  �لورقة  �لهندية  �ملرورية  �لرتبية  موؤ�ض�ضة 

فيها مو�ضوع ��ضتعمال �أنظمة �لنقل �لذكية �ضمن نظام 

�لورقة  وتناولت  �لهند،  يف  �ندور  مبقاطعة  �حلافالت 
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�لر�بعة �لتي قدمها �ملهند�ض عبد�هلل بن �أحمد �ل�ضالح، 

من  عقيل  بن  عبد�لعزيز  بن  عبد�لرحمن  و�ملهند�ض 

�ململكة �لعربية �ل�ضعودية، وتناولت م�ضروع نظام �الإد�رة 

يف  بها  و�لتحكم  �ملرورية  �الإ�ضار�ت  و�إد�رة  �ملرورية 

مدينة �لريا�ض، وقدم جامي مورينو نائب مدير �الإد�رة 

تناولت  �خلام�ضة،  �لورقة  �إ�ضبانيا  يف  للمرور  �لعامة 

مو�ضوع �ل�ضيارة �لذكية و�لقيادة �مل�ضتقلة �ال�ضرت�تيجية 

نوعية  نقلة  �لورقة �الأخرية مو�ضوع  وتناولت  �الإ�ضبانية، 

�ملهند�ض  قدمها  �مل�ضتد�مة،  �لنقل  �أنظمة  ت�ضميم  يف 

عارف حممود �ملتخ�ض�ض يف �ل�ضالمة �ملرورية – ق�ضم 

�لطرق �لرئي�ضية بد�ئرة �لنقل يف �أبوظبي.

�لفريقي  عفيف  برئا�ضة  �لثانية  �لعمل  جل�ضة  وعقدت 

خاللها  مت  �ملرورية  لل�ضالمة  �لعربية  �ملنظمة  رئي�ض 

قدمها  �الأوىل  عمل،  �أور�ق  خم�ض  ومناق�ضة  ��ضتعر��ض 

�ملعهد  مدير  �لور�ورة،  �ضامل  �أحمد  �ملهند�ض  �لعقيد 

�ملروري يف �ململكة �الأردنية �لها�ضمية، وتناولت مو�ضوع 

وتناولت  �الأردن،  يف  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  ��ضتخد�م 

�لورقة �لثانية مو�ضوع �أنظمة �لنقل �لذكية وحركة �ملرور 

�تاهان  ع�ضمان  علي  �لدكتور  قدمها  ��ضطنبول،  يف 

مدير ق�ضم �لهند�ضة يف �جلامعة �لتقنية يف ��ضطنبول، 

�لطرق  بحوث  مركز  مدير  حو��ض  يا�ضر  �لدكتور  وقدم 

و�ملو��ضالت و�ضالمة �ملرور يف جامعة �الإمار�ت، �لورقة 

�لثالثة وتناولت مو�ضوع تقنيات �لنقل �حلديثة : �لو�قع 

مدير  �أريل  �آالآن  وعر�ض  و�لفر�ض،  و�لتحديات  �حلايل 

عام �ملجل�ض �لربتغايل للوقاية من حو�دث �ل�ضري، �لورقة 

�لطرق  على  �ل�ضالمة  �إد�رة  مو�ضوع  وتناولت  �لر�بعة 

ومنظومة �لنقل �لذكية، وتناولت �لورقة �الأخرية مو�ضوع 

فعالية فر�مل �لطو�رئ �مل�ضتقلة يف �ملناطق �حل�ضرية، 

�لتعليم و�لقيادة يف  �نتيد� �فر�ضا مديرة د�ئرة  قدمتها 

نادي �ل�ضيار�ت �اليطايل.

قام  حيث  �ملناق�ضة،  باب  فتح  مت  �جلل�ضتني  ختام  ويف 

و��ضتف�ضار�ت  �أ�ضئلة  على  بالرد  و�ملحا�ضرون  �خلرب�ء 

�مل�ضاركني يف �ملوؤمتر.

المؤتمر الدولي

�ضيف �ل�ضعفار : 

�لتقنيات �حلديثة ت�ضهم يف �حرت�م �ل�ضائقني لقو�نني �ملرور

لوز�رة  �ال�ضرت�تيجية  وفق �خلطة  �ال�ضرت�تيجية  �الأهد�ف  �لد�خلية، من  وز�رة  وكيل  �ل�ضعفار،  �ضيف  �لفريق  قال 

�لثالث  �ل�ضنو�ت  �لدولة خالل  ن�ضمة يف  �ألف   100 لكل  وفيات   3 �إىل  �لطريق  على  �لوفيات  �لد�خلية خف�ض عدد 

�لقادمة، برغم حتديات زيادة �أعد�د �ل�ضيار�ت وزيادة �أعد�د رخ�ض �ملركبات، بن�ضبة ت�ضل �إىل 10% وهي ن�ضبة 

كبرية.

و�أو�ضح �ل�ضعفار، �أن �لبنى �لتحتية بنى متقدمة ومتطورة يف �لدولة، ومما ال �ضك فيه �أننا نحتاج �إىل جهود كبرية 

وعمل م�ضتمر ومتو��ضل لتحقيق �الأهد�ف �ملرجوة و�الأرقام و�ملوؤ�ضر�ت مطمئنه جدً�، م�ضريً� �إىل �أن �لر�د�ر�ت �لذكية 

و�لوز�ر�ت  �لد�خلية  وز�رة  �لدعم من  �ملرورية، مع وجود  و�ل�ضالمة  �الأمن  قو�نني  �اللتز�م يف  ت�ضهم يف  �أن  ميكن 

�الأخرى و�حلكومات �ملحلية يف حت�ضني �لبنية �لتحتية، و�إ�ضافة �لتقنية �حلديثة و�لر�د�ر�ت �لثابتة و�ملتحركة �لتي 

ت�ضهم ب�ضكل كبري يف �حرت�م �ل�ضائقني لقو�نني �ملرور. 
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اجلل�سة اخلتامية

�لربتغايل  �ملجل�ض  رئي�ض  تريجوزو  ميقال  �لقى خو�ضيه 

للوقاية من حو�دث �ل�ضري، كلمة يف ختام �ملوؤمتر توجه 

فيها بال�ضكر �إىل �مل�ضوؤولني يف جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة 

و�ضع  �أهمية  موؤكدً�  تنظيمهم،  ح�ضن  على  �ملرورية 

��ضرت�تيجية لتحقيق �ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق.

�أمني  �حلو�ضني  �أحمد  ح�ضن  متقاعد  �لعميد  �ألقى  كما 

كلمة  �ملرورية  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جلمعية  �لعام  �ل�ضر 

�مل�ضاركني جميعًا  نف�ضه وعن  باالأ�ضالة عن  فيها  �أعرب 

�ل�ضيخ  �ضمو  �لفريق  �ملوؤمتر  لر�عي  و�لتقدير  بال�ضكر 

�ضيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير 

�لد�خلية على رعايته �لكرمية وحر�ضه على دعم كل ما 

من �ضاأنه �أن يعزز �ل�ضالمة �ملرورية.

وقال: لقد حر�ضنا يف جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية 

على تناول مو�ضوع �ملوؤمتر وبالتعاون مع �ملنظمة �لعربية 

للوقاية من حو�دث  �لدولية  و�ملنظمة  �ملرورية  لل�ضالمة 

ومعكم  �ملرورية،  و�حللول  �ل�ضالمة  وجلنة  �لطرقات، 

�لو�قع  ي�ضتفاد منها يف  بتو�ضيات مهمة  للخروج  جميعًا 

�لعملي ونقل خرب�ت من �ضبقونا يف هذ� �ملجال.

وتوجه بال�ضكر و�لتقدير للخرب�ء و�ملحا�ضرين مل�ضاركتهم 

مو�ضوعًا  �أثرت  و�لتي  �ملوؤمتر  جل�ضات  يف  �لفاعلة 

مهمًا، يعد �ليوم من �ملو��ضيع �لتي حتتاج منا للمتابعة 

�جلديدة  �لتقنيات  �آخر  من  و�ال�ضتفادة  و�لدر��ضة 

و�ملت�ضارعة يف هذ� �ملجال لتعزيز �ل�ضالمة على �لطريق 

وما  �ملرورية  �حلو�دث  خماطر  م�ضتخدميه  وجتنيب 

و�ملمتلكات حيث  �الأرو�ح  تطال  ينجم عنها من خ�ضائر 

�أثريتم �ملوؤمتر مبا طرحتموه من �أور�ق علمية ذ�ت منفعة 

�ل�ضالمة  تعزيز  يف  �إيجابيًا  �ضك  وبال  �ضتوؤثر  عظيمة 

�ملرورية و�الرتقاء مبفاهيمها لدى �ملعنيني وم�ضتخدمي 

�لتي  كافة  �جلهات  �ضكر  كما  �ضو�ء،  حد  على  �لطريق 

قدمت دعمها �ملادي و�ملعنوي لتنظيم �ملوؤمتر مما كان له 

عظيم �الأثر يف �جناحه. ويف �خلتام قام �ملهند�ض �ضالح 

لل�ضالمة  �الإمار�ت  رئي�ض جمعية  نائب  �لظاهري  ر��ضد 

�ملرورية ير�فقه يوب جوز رئي�ض �ملنظمة �لدولية للوقاية 

�ملنظمة  رئي�ض  �لفريقي  وعفيف  �لطرق،  حو�دث  من 

�لعربية لل�ضالمة �ملرورية، و�لعميد متقاعد ح�ضن �أحمد 

�لدروع  بتقدمي  للجمعية  �لعام  �ل�ضر  �أمني  �حلو�ضني 

روؤ�ضاء  وتكرمي  و�لر�عية،  �مل�ضاركة  للجهات  �لتذكارية 

�جلل�ضات و�خلرب�ء و�ملحا�ضرين �مل�ضاركني يف �ملوؤمتر.

غيث �لزعابي : 

�لتقنيات �حلديثة �أ�ضهمت يف خف�ض �الإ�ضابات ب�ضبب �ل�ضرعة �لز�ئدة

طالب �لعميد غيث �لزعابي مدير عام �الإد�رة �لعامة للتن�ضيق �ملروري يف وز�رة �لد�خلية، بتو�ضيع نطاق �لتقنيات 

�ملرورية،  �ملخالفات  متابعة مرتكبي  �آليات  وتطوير  �ملرورية  �ل�ضالمة  �الإيجابية يف  الآثارها  نظرً�  �لذكية  �ملرورية 

لتتنا�ضب مع حجم �ل�ضبط �ملروري لالأنظمة �لذكية.

و�أكد �أن �لتقنيات �حلديثة �أ�ضهمت يف خف�ض �الإ�ضابات ب�ضبب �ل�ضرعة �لز�ئدة، بن�ضبة 5% يف 2013، وبن�ضبة 0.36% 

يف 2014، فيما �نخف�ضت �الإ�ضابات �لناجتة عن جتاوز �الإ�ضارة �حلمر�ء بن�ضبة %4 يف 2013 وبن�ضبة 24% يف 2014 

و�نخف�ضت �حلو�دث �ملرورية ب�ضبب �ل�ضرعة �لز�ئدة بن�ضبة 11.9% خالل �لعام 2013 وبن�ضبة 0.8% خالل �لعام 

املا�ضي 2014.

�لتقنيات  ��ضتخد�م  خالل  من  لل�ضرعة،  �الأق�ضى  �حلّد  بتجاوز  �خلا�ضة  �ملرورية  �ملخالفات  �ضبطيات  و�رتفعت 

�لذكية من 11% 2013، �إىل 58% يف 2014.

وقال �إن �أبرز �لتطور�ت يف موؤ�ضر �لوفيات يف �الإمار�ت لكل مئة �ألف من �ل�ضكان خالل �ل�ضنو�ت �لع�ضر �ملا�ضية 

من 2004 �إىل 2014 متثلت يف �نخفا�ض وفيات �حلو�دث من 19 وفاة لكل مئة �ألف يف 2004 �إىل 6.3 �لعام �ملا�ضي. 
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على هامش المؤتمر
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أوراق عمل متخصصة 
تم عرضها في المؤتمر الدولي للسالمة المرورية
تناولت �الأور�ق �أهد�ف وحماور �ملوؤمتر وعر�ضت جتارب متميزة 

عر�ست  كما  املوؤمتر،  واأهداف  حماور  تناولت  عمل  ورقة  عر�س خرباء ومتخ�س�سون يف ال�سالمة املرورية خالل جل�سات املوؤمتر الدويل لل�سالمة املرورية 21 

جتارب متميزة لعدد من الدول ذات الباع الطويل يف ا�ستخدام تقنيات النقل الذكي، وفيما يلي تلخي�س لهذه الأوراق والتجارب.

أوراق العمل

وز�رة �لد�خلية – �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

�أنظمة �لنقل �لذكية و�أثرها على �ل�ضالمة �ملرورية يف دولة �الإمار�ت

�لتن�ضيق  �لزعابي مدير عام  �لعميد غيث ح�ضن  قدم 

�لعربية  �الإمار�ت  بدولة  �لد�خلية  بوز�رة  �ملروري 

و�أثرها  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  عن  عمل  ورقة  �ملتحدة 

�إبر�ز  بهدف  �الإمارت  دولة  �ملرورية يف  �ل�ضالمة  على 

�ل�ضكان  من  �ألف   100 لكل  �لوفيات  موؤ�ضر  يف  �لتطور 

�ملا�ضية،  �ضنو�ت  �لع�ضر  خالل  �لدولة  يف  و�ملركبات 

�أثر �لتقنيات �ملرورية �لذكية يف تعزيز  و�أي�ضًا در��ضة 

�ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق.

دولة  يف  �لوفيات  موؤ�ضر  يف  �لتطور  �لورقة  وبينت 

�لفرتة من  �ل�ضكان خالل  100�ألف من  لكل  �الإمار�ت 

2004-2014، حيث �أو�ضحت �أن عدد �لوفيات �نخف�ض 

ن�ضبة كبرية  وهي  ب�ضورة ملحوظة من )6.31-19.1( 

توؤكد جناح ��ضتخد�م �أنظمة �لنقل �لذكية على �لطرق.

�مل�ضجلة  �ملركبات  عدد  تطور  �لورقة  �أو�ضحت  ثم 

�رتفع عددها  بالدولة منذ عام )2004-2014( حيث 

من 1.3 مليون �إىل 3 مليون مركبة.

وبعد ��ضتعر��ض تلك �لن�ضب بينت �لورقة �أثر �لتقنيات 

�ملرورية �لذكية يف تعزيز �ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق 

�الإ�ضارة  جتاوز  مثل  �ملخالفني  �ضبط  عملية  وزيادة 

�ل�ضوئية �حلمر�ء و�لتي �ضجلت 40 �ألفًا يف عام 2004 

كما   .2014 عام  �ألف خمالفة يف   90 ت�ضجيل  فيما مت 

بتجاوز  �خلا�ضة  �ملرورية  �ملخالفات  يف  �لتطور  بينت 

لتطبيق  �إيجابية  �آثار  وهي  ل�ضرعة،  �الأق�ضى  �حلد 

�أنظمة �لنقل �لذكية بالدولة.

للتطور  �أي�ضًا  �لعمل  ورقة  تعر�ضت  �آخر  جانب  ومن 

�الإ�ضارة  جتاوز  ب�ضبب  �الإ�ضابات  عدد  يف  �مللحوظ 

ولكن  �أي�ضًا  �الإ�ضابات  تطور  ثم  �حلمر�ء،  �ل�ضوئية 

ب�ضبب �ل�ضرعة �لز�ئدة.

ويف ختام ورقة �لعمل مت طرح عدد من �لتو�ضيات �ملهمة 

�ملرورية  �لتقنيات  ��ضتخد�م  نطاق  تو�ضيع  �أهمية  منها 

�ملرورية  �ل�ضالمة  �الإيجابية على  الآثارها  نظرً�  �لذكية 

�ملرورية  �ملخالفات  ملرتكبي  �ملتابعة  �آليات  وتطوير 

�لذكية،  لالأنظمة  �ملروري  �ل�ضبط  حجم  مع  لتتنا�ضب 

كما يجب على �مل�ضنعني �اللتز�م �لعايل جتاه �ل�ضالمة 

�ملرورية عند تطبيق ون�ضر �الأنظمة �لذكية يف �ملركبات 

و�ملو��ضفات  �ملعايري  �أف�ضل  لتطبيق  �لدويل  و�لتعاون 

الأنظمة �لنقل �لذكية ل�ضمان �ضالمة �لطرق.
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IRF الحتاد �لفيدر�يل للطرق�

خريطة طريق ��ضتخد�م �أنظمة �لنقل �لذكية الإد�رة �ل�ضالمة �لطرقية

قدم �لدكتور عدنان رحمان مدير عام �الحتاد �لدويل 

�ملعلومات  حجم  برتكيز  متيزت  عمل  ورقة  للطرق 

ومن�ضات  �ملعرفة  ن�ضر  من  ت�ضمنتها  �لتي  و�لعرو�ض 

�لتو��ضل و�لتاأثري على �ل�ضيا�ضات.

وبد�أت �لورقة باالإطار �لعام لل�ضالمة �ملرورية و�أنظمة 

�لنقل �لذكية وخريطة �لطريق لتح�ضني �ل�ضالمة على 

�لتي  �لوثائقية  �ملعلومات  بع�ض  عر�ضت  ثم  �لطريق، 

�لرئي�ضي  �ل�ضبب  هي  �ملرورية  �حلو�دث  �أن  على  تدل 

�لثامن للوفيات يف �لعامل ن ثم عر�ضت تف�ضياًل يو�ضح 

�أن 60% من �لوفيات هم من �لفئة �لعمرية 15-44 عامًا 

وتبلغ �لكلفة �لعاملية للحو�دث �ملرورية 1.8 ترليون دوالر 

�أمريكي.

مثااًل  تو�ضح  �لتي  �ملعلومات  من  جمموعة  عر�ض  ومت 

للعمل  زمني  كاإطار   2011 �لعام  �إطالقه يف  للعمل مت 

تبني من خالله �أن �لهدف من �الإطالق هو لفت �النتباه 

�لطرق  على  �ملرورية  لل�ضالمة  �لعاملية  �الأزمة  الأثر 

�حلكومة  مع  بال�ضر�كة  للعمل  �حلاجة  على  و�لتاأكيد 

وقطاع �الأعمال و�ملجتمع �ملدين وتوفري �لفر�ضة جلميع 

�أ�ضحاب �مل�ضلحة لالإعالم عن خططهم للعقد.

للت�ضامح  �الأمنية  �الأنظمة  توجه  �لورقة  عر�ضت  ثم 

�ضعفاء  �لب�ضر  �أن  �أو�ضحت  حيث  �لنا�ض  وحماية 

يف  �مل�ضوؤولية  يف  نت�ضارك  �أن  علينا  ويجب  ويخطئون 

من  قائمة  ي�ضم  �ملجتمع  يفيد  مروري  نظام  خلق 

�ملخططني �ملهند�ضني و�ضناع �ل�ضيا�ضات و�ضباط �إنفاذ 

�لقانون و�جلهات �لتعليمية وجهات �لتاأمني وم�ضنعي 

�الأ�ضاطيل  ومديري  و�الإعالم  �ملركبات  وم�ضتوردي 

وغريهم.

ثم تعر�ضت �لورقة �إىل بع�ض �لتطور�ت �الأخرية حول 

�ل�ضالمة  �ملتحدة  �الأمم  �إدر�ج  مثل  �ملرورية  �ل�ضالمة 

تبنتها  �لتي  �مل�ضتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  يف  �ملرورية 

بتعيني  �ملتحدة  �لعام لالأمم  �الأمني  قام  موؤخرً�، حيث 

�ل�ضيد جان تود رئي�ض �الحتاد �لدويل لل�ضيار�ت مبعوثًا 

�ملرورية  �ل�ضالمة  و�أ�ضبحت  �ملرورية  لل�ضالمة  خا�ضًا 

�الأعمال  جدول  على  �الأولويات  من  �حلايل  �لوقت  يف 

�ل�ضيا�ضي.

وقد خ�ض�ضت ورقة �لعمل ف�ضاًل حول �الأنظمة �لذكية 

�أنظمة  لت�ضنيف  فيه  تعر�ضت  �ملرورية  و�ل�ضالمة 

�لنقل �لذكية ي�ضم �إد�رة �ملرور و�لر�حة �أثناء �لقيادة 

و�ل�ضالمة وبينت �الأنظمة �لتي متنع �ضلوكيات �لقيادة 

غري �الآمنة وهي :

�أنظمة �لقفل عند تناول �لكحول.

�أنظمة قفل حز�م �الآمان.

�لبطاقة �لذكية.

ثم �أنظمة �لتقليل من خطورة �حلو�دث وهي :

�أنظمة ��ضت�ضعار ما قبل �حلادث. 

�أنظمة �الت�ضال �الإلكرتوين. 

كما عر�ضت خريطة �لطريق لتح�ضني �ل�ضالمة �ملرورية 

مت تق�ضيمها �إىل 5 �أركان تتعلق باإد�رة �ل�ضالمة �ملرورية 

وطرق تنقلية �أكرث �أمنا ومركبات �أكرث �أمنا وم�ضتخدمي 

طرق �أكرث �أمانًا.

وقوع  بعد  ما  ��ضتجابة  يخ�ض  �خلام�ض  �لركن  وفيما 

�حلادث وكلها تتعلق بالهند�ضة و�إنفاذ �لقانون ثم �إد�رة 

�ل�ضرعة و�لرتكيب �الإلز�مي لالأنظمة ونظام �الت�ضال 

�الإلكرتوين.

�لكاملة  �الإمكانيات  باإطالق  �لعمل  ورقة  و�ختتمت 

الأنظمة �لنقل �لذكية كالتايل :

�أنظمة  �ضيا�ضات  دمج  �ضمان  �حلكومات  على  يجب 

�لنقل �لذكية. 

حت�ضني م�ضاركة �أنظمة �لنقل �لذكية و�لتعاون. 

�إىل  �مل�ضتخدم  قبل  من  �ملقدمة  �ملدفوعات  حتويل 

�ضيا�ضات ت�ضعري عملية.

�لتخطيط لن�ضر �أنظمة �لنقل �لذكية. 

تعزيز مو�ءمة ومعايرة �أنظمة �لنقل �لذكية. 

حتفيز �لتثقيف باأنظمة �لنقل �لذكية. 
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�ضملت ورقة �لعمل �خلا�ضة بالباحثة �ضونا مي�ضرت نظام 

�ملكابح  �نغالق  منع  و�أنظمة  بالثبات  �الإلكرتوين  �لتحكم 

ومثبت �ل�ضرعة �لقابل للتكيف و�مل�ضاعدة على �لثبات يف 

�مل�ضار، ثم قدمت ملحة عن م�ضتويات �لت�ضغيل �الآيل من 

لتفاعل  حتديات   5 ت�ضمل  �لتي  و�لتحديات  �ملز�يا  حيث 

�ل�ضائق مع �لت�ضغيل �الآيل مب�ضتوياته �ملخالفة و�لذي يتميز 

باإمكانية خف�ض �لوفيات و�الإ�ضابات بن�ضبة 90% وخف�ض 

و�لتلوث  �الزدحام  وتخفيف  �لطريق  على  �ملركبات  عدد 

وحت�ضني �لتنقلية.

و�ضمن تفاعل �ل�ضائق �أي�ضًا حتديات �لت�ضغيل �الآيل �لتي 

ت�ضمل �ملوثوقية و�الأمن �لتقني و�لبنية �لتحتية و�لتحديات 

�لقانونية و�لتنظيمية.

نظم  حيث  من  �الآيل  بالت�ضغيل  �ملعرفة  ��ضتعر��ض  وبعد 

توزيع  و�لثبات ونظام  باالحتكاك  و�لتحكم  منع �النغالق 

قوى �ملكابح ونظام �لتوقف �لذكي جند �أن قبول �لت�ضغيل 

�ل�ضائقني  �لتز�م  �إىل  يوؤدي  حيث  لل�ضائقني  مفيد  �الآيل 

بن�ضبة 31.1% ومن �ملعتقد �أن �لت�ضغيل �الآيل �لذي يتميز 

مفيد  �أنه  �إىل  باالإ�ضافة    %35.6 بن�ضبة  مهم  بال�ضالمة 

لل�ضائقني من حيث �لتحكم باملركبة ذ�تية �لقيادة.

�إ�ضاءة ��ضتخد�م �لت�ضغيل �الآيل  �أن  ومن جانب �آخر جند 

�لتكيف  نظريات  مثل  �خلاطئة  �ملفاهيم  بع�ض  من  تاأتي 

�لقيادة ب�ضكل  باأن  �ل�ضلوكي وتو�زن �خلطر مثل �العتقاد 

�أ�ضرع  ب�ضكل  و�لتوقف  �لتعر�ض لال�ضطد�م  �أ�ضرع تخفف 

ميكنه من �للحاق مبركبات �أخرى ب�ضكل �أقرب باالإ�ضافة 

وهي  �ملركبة،  قيادة  حني  �النتباه  من  �أقل  تخفي�ض  �إىل 

كلها مفاهيم خاطئة، ثم ياأتى �لوعي و�لت�ضغيل �الآيل حيث 

�الإدر�ك �لظريف و�ال�ضتجابة وفائ�ض �ملعلومات.

وت�ضتعر�ض ورقة �لعمل �ملهار�ت و�خلربة يف جمال �لت�ضغيل 

�الآيل حيث تر�جع �ملهار�ت و�خلربة �ملنخف�ضة و�ضائقون 

مبتدئون و�آخرون متمر�ضون وبذلك نتقبل �لتحكم.

على  بالقدرة  تتمتع  �الآلية  �ملركبات  �أن  �أي�ضًا  وتو�ضح 

�الآيل  و�لت�ضغيل  كبري  حد  �إىل  �لطرق  �ضالمة  حت�ضني 

مبفرده ال يوؤدي �إىل �ضالمة متز�يدة كما ال يلعب �ل�ضائقون 

دورً� مهمًا يف حتقيق �ملنافع �ملتكاملة للمركبات �الآلية وكل 

موؤ�ض�ضة �أبحاث �إ�ضابات �ملرور

تقنيات �ملركبات �لنا�ضئة وتبعاتها على �ل�ضائق

ذلك يتطلب بحثًا وتعليمًا ب�ضكل متو��ضل.

ويف ختام ورقة �لعمل مت ر�ضد بع�ض �ملعلومات �الإ�ضافية 

عن تقارير �الأبحاث على موقع ) www.tirf.ca( من حيث 

�ل�ضائدة  و�لت�ضور�ت  �ملعرفة   “ �ملركبات  �ضالمة  مز�يا 

وعاد�ت �لقيادة 2012” ومر�ضد �ضالمة �لطرق من حيث 

وبع�ض   ،2015 دي�ضمرب  كند�  يف  �ل�ضالمة  مبز�يا  �ملعرفة 

�ملعلومات عن مو�رد للجمهور �لعام “ برين �أون الين”.

iRAP �لربنامج �لدويل لتقييم �لطرق
ملحة عن �لكيفية و�لدو�عي

�أن  فلت�ضر  جون  �لدكتور  قدمها  �لتي  �لعمل  ورقة  �أو�ضحت 

منظمة )iRAP( �لربنامج �لدويل لتقييم �لطرق هي منظمة 

خريية مكر�ضة للتخل�ض من �لطرق �ضيئة �لت�ضميم و�الإن�ضاء، 

)منظمة  �ملتربعة  �لبنوك  من  طيف  قبل  من  ممولة  وهي 

�ل�ضحة �لعاملية، منظمة فياف( وغريهما.

وتعترب  )iRAP  ( منظمة رئي�ضية طورت منهجية ) �أي ر�ب( 

�أي ر�ب( وع�ضو يف جلنة  وهي مركز متيز �ضمن منظمة ) 

)�أي ر�ب( وجلنة )�أي ر�ب( �لفنية �لعاملية.

�الإجر�ء�ت  �ضمن  �الآمن  �لنظام  �لعمل  ورقة  ��ضتعر�ضت  ثم 

�إد�رة  حيث  من  و�ل�ضلوك  و�ملركبات  �لطرق  على  �لتكميلية 

�ل�ضالمة ��ضتباقيا �ضو�ء للمركبة من حيث �حلماية �الإيجابية 

�لبنى  على   ) ر�ب  �أي   ( تركز  للطريق  وبالن�ضبة  و�ل�ضلبية، 

و�ل�ضرعة  �الأحزمة  ��ضتخد�م  حيث  من  �ل�ضلوك  ثم  �لتحتية 

وتناول �لكحول و�لعمر.

بعد ذلك ركزت ورقة �لعمل على قيا�ض خماطر �لطرق بعر�ض 

خمطط خماطر تفاعلي وقيا�ض �حلو�دث لكل مركبة و�مل�ضافة 

�ملقطوعة ثم ت�ضنيف �لنجوم – وقائي وقيا�ض خماطر �لبنية 

�لتحتية. و�أو�ضحت �لورقة ماهية ت�ضنيف �لنجوم وفق برنامج 

تقييم �لطرق )ر�ب( عن طريق م�ضح �لطريق وترميز �لطريق 

ونتائج ت�ضنيف �لنجوم وخطة �ال�ضتثمار، ويتم �لتقييم لكل 

جميع  من  حو�دث  در��ضات  على  �لنموذج  ويعتمد  مرت   100

قبل  من  �ملقدم  �لنموذج  على  فني  وباإ�ضر�ف  �لعامل  �أنحاء 

جلنة )�أي ر�ب( �لفنية �لعاملية.

ثم بينت �لورقة �ضفات ترميز �لطريق من حيث وجود كتف 

للطريق معبد وتو�فر مم�ضى جانبي وجودة يف �نحاء �لطريق 

ومرفق �لدر�جات �لنارية ونوعية �ملنطقة و�ل�ضرعة ثم كتف 

�لطريق يف �لي�ضار باالإ�ضافة �إىل عر�ض �مل�ضار و�إ�ضاءة �ل�ضارع 

و�ملنت�ضف بني �الجتاهني ومر�فق �لعبور ونوع �لتقاطع.

وبينت �لورقة حدود �ل�ضرعة على �لطريق �ل�ضريع من 90-150 

كليومرتً� يف �ل�ضاعة، و�ضرعات �لطرق �الأحادية )�( من -30

120 كيلومرتً� يف �ل�ضاعة.

وبيانات �حلو�دث  �لنجوم  ت�ضنيفات  كانت  �آخر  ومن جانب 

�لتي بينت تكاليف �حلو�دث قد �نخف�ضت للن�ضف لكل حت�ضن 

يف م�ضتوى ت�ضنيف �لنجوم.

وعر�ضت �لورقة بعد ذلك عملية �لقيا�ض لغر�ض �الإد�رة بذكر 

�إنقاذ  مثال  وكان  �لدول،  من  ملجموعة  �الإح�ضاء�ت  بع�ض 

�أنه  �أظهر  حيث  �لقيا�ض  لهذ�  مو�ضحًا  نيوزيلند�  يف  �الأرو�ح 

�أمامي قاتلة  6 حو�دث ��ضطد�م  5 �ضنو�ت كانت هناك  قبل 

و3 حو�دث ��ضطد�م �مامي خلفت �إ�ضابات، وبعد 4 �ضنو�ت 

ال حو�دث ��ضطد�م �أمامي قاتلة وال حو�دث ��ضطد�م �أمامي 

“ برنامج  ��ضتثمار  خطط  �إجر�ء�ت  عر�ضت  ثم  باإ�ضابات. 

تقييم �لطرق “ لطرق �أكرث �أمنًا ت�ضمنت 90 �إجر�ء �حرت�زيًا 

و�أكرث من 300 جمموعة مايري “ بي �ضي �آر” باحلد �الأدنى. 

�لطرق  تقييم  برنامج  عن  ملحة  �إىل  �لعمل  ورقة  وتعر�ضت 

ر�ب قطر” ثم برنامج تقييم �لطرق يف  �أي   “ ثم  “ر�ب” 
�خلليج �لعربي، حيث �إن “ �أي ر�ب - تي �أر �إل” يقوم حاليًا 

يف دولة قطر بت�ضنيف جنوم �لطريق بطول 1500 كيلو مرت 

ل�ضالح وز�رة �الأ�ضغال �لقطرية

أوراق العمل
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�أو�ضحت ورقة �لعمل �لتي قدمها �لر�ئد مهند�ض يو�ضف فهد 

�لغفلي من مديرية  و�لنقيب مهند�ض عبد�هلل حمد  �لبادي 

�ملرور و�لدوريات ب�ضرطة �أبوظبي حتت عنو�ن “دور �لنظم 

م�ضتويات  حت�ضني  يف  �ل�ضخمة  �لبيانات  وقو�عد  �لذكية 

ومفهوم   “ �ضخمة  بيانات   “ مفهوم  �ملرورية”،  �ل�ضالمة 

مركز �ملرور �لذكي، مع �إي�ضاح �ضبل �ال�ضتفادة من �لبيانات 

وروؤية  �ملنجزة  و�لنتائج  �لطرق  �ضالمة  لتح�ضني  �ل�ضخمة 

�مل�ضتقبل.

�لذكي  �ملرور  مركز  عن  تف�ضيليًا  �ضرحًا  �أي�ضًا  قدمت  كما 

�لذي يجري حاليًا تطويره مل�ضاعدة �ضرطة �أبوظبي على �إد�رة 

�أعمالها و�ضمان ت�ضغيل مروري �ضل�ض و�آمن، حيث �ضي�ضيف 

هائلة  بيانات  معها  �ضتتعامل  عديدة  فرعية  �أنظمة  �ملركز 

معاجلة  تتطلب  و�لتي  �لقر�ر  لدعم  و�أدو�ت  للتنبوؤ  و�أدو�ت 

ت�ضتقبل  �لتي  �لدمج  من�ضة  خالل  من  وديناميكية،  �ضريعة 

�لبحث  وخدمة  و�لهوية  �الأمن  من  �الأنظمة  من  جمموعة 

و�الرتباط و�الأعمال وحمور �لدمج حمرك �الرتباط �إ�ضافة 

�إىل �ملعلومات �جلغر�فية.

وي�ضري م�ضطلح “ بيانات �ضخمة “ �إىل جمموعات بيانات 

كبرية �أو معقدة للغاية لتطبيقات �ملعاجلة �لتقليدية، وحاليًا 

�لتاأثري  حيث  عام  كل  �لعامل  يف  �لبيانات  حجم  يت�ضاعف 

�لرئي�ضي لهذ� �لنمو �ل�ضريع يف حجم �لبيانات يكمن يف توفري 

�أ�ضا�ض �ضامل للقر�ر�ت.

�لقيادة �لعامة ل�ضرطة �أبوظبي 

�ال�ضتفادة من �لبيانات �ل�ضخمة لتح�ضني �ضالمة �لطرق

كبرية  �لنقل  عملية  تكون  بحيث  �ل�ضخمة  �لبيانات  وتتعدد 

جدً� و�لتي يتم بثها عرب قنو�ت عديدة للغاية بحيث �أن �لنقل 

�نتاجها  يتم  كما  �ل�ضخمة،  �لبيانات  مولد�ت  �أكرب  �أحد  هو 

يف �لزمن �لفعلي وب�ضكل متو��ضل من �مل�ضت�ضعر�ت على منت 

�ملركبات وعد�د�ت �ملرور وكامري�ت �ل�ضرعة و�لهو�تف �لذكية 

وخمالفات �ملرور و�أنظمة �إد�رة �الأ�ضول وبث �لفيديو وغريها.

وتدعم حتليالت �لبيانات �ل�ضخمة يف �لزمن �لفعلي �تخاذ 

م�ضتويات  حت�ضن  �أن  �ضاأنها  من  �لتي  �ملنا�ضبة  �لقر�ر�ت 

�ل�ضالمة �ملرورية و�الأد�ء �لت�ضغيلي على �ضبكات �لطرق.

و�ألقت �لورقة �ل�ضوء على بع�ض �الأمثلة �لتي تو�ضح جمموعة 

�الهتمام  نقاط  حيث  من  بالنقل  �ملرتبطة  �لبيانات  من 

و�لوفيات  �لفعلي  �لزمن  يف  ��ضطد�مات  مثل  و�مل�ضت�ضفيات، 

وظروف �الإنارة ونوع �ال�ضطد�م وحاالت �ضطح �لطريق وحالة 

�لطق�ض وُعمر �ل�ضائق. وحول حالة �لطق�ض يف �لزمن �لفعلي 

�ضو�ء كان �ضبابًا �أم ماطرً� مع حتديد �ل�ضرعة ق�ضوى �أو دنيا 

�أو متو�ضطة.

كما �أو�ضحت �ضبل �ال�ضتفادة من �لبيانات �ل�ضخمة لتح�ضني 

وتوزيع  �لعد�ئيني  �ل�ضائقني  ر�ضد  �لطرق عن طريق  �ضالمة 

�لر�د�ر�ت وت�ضميم بر�مج �لتوعية وك�ضف �حلو�دث وحتويل 

�لرئي�ضية  �الأد�ء  وموؤ�ضر�ت  �لدوريات  �ضيار�ت  وتوزيع  �ملرور 

�أهد�ف  حتقق  �لتي  �لنتائج  بع�ض  عر�ض  مت  كما  للر�ضد، 

�ال�ضرت�تيجية �لتي تتبعها �ضرطة �أبوظبي.

�إليها  و�ضلت  �لتي  و�لنتائج  �لتطلعات  بع�ض  �لورقة  وبينت 

�ضرطة �أبوظبي بجانب بع�ض �لنقاط على �لطريق لتحقيقها 

�ضمن �ال�ضرت�تيجية وهي :

يوؤدي �رتفاع كمية �لبيانات �لتي يتم جمعها �إىل �رتفاع �لطلب 

على ��ضتخد�م �لبيانات �ل�ضخمة. 

على نحو مماثل �ضتو��ضل �لبيانات �ل�ضخمة يف جمال �لنقل 

بالنمو �إىل جانب �لقدر�ت �لتحليلية.

�أدت �جلهود حتى �الآن �إىل حت�ضن ملمو�ض يف م�ضتويات �أد�ء 

�ل�ضالمة �ملرورية يف �إمارة �أبوظبي.

مو��ضلة �ال�ضتثمار يف �أحدث �لتقنيات �لتحليلية بغية �مل�ضاعدة 

على حتليل تدفقات �لبيانات �ل�ضخمة �ملتز�يدة دومًا.

�ضرطة دبي

�ل�ضالمة �ملرورية و�لتقنيات �حلديثة 

ح�ضني  �ملهند�ض  �ملقدم  قدمها  �لتي  �لعمل  ورقة  متيزت 

ب�ضيء  ل�ضرطة دبي  �لعامة  �لقيادة  �أحمد بن غليطة من 

من �لب�ضاطة و�لرتكيز على �أهم �الأهد�ف �ال�ضرت�تيجية 

و�لتي من �ضمنها “ �ضبط �أمن �لطريق”.

�ل�ضالمة  ��ضرت�تيجية  و�ضعت  �لطريق  �أمن  ولتحقيق 

�ملرورية و�لتي تعتربها �ضرطة دبي مبثابة وثيقة تنظيمية 

ر�ضمية ت�ضتمل على جمموعة من �ملحاور منظمة بح�ضب 

�ضنو�ت  عدة  على  ومبادر�ت  و�إجر�ء�ت  وبر�مج  خطط 

وتهدف �إىل دعم �ال�ضرت�تيجية �ل�ضفرية للو�ضول بعدد 

�لوفيات على طرق �إمارة دبي ل�ضفر وفاة لكل مائة �ألف 

من �ل�ضكان بحلول عام 2021.

ملعرفة  مرجعية  مقارنة  عر�ض  مت  �لعمل  ورقة  و�ضمن 

�لدول  بع�ض  مع  دبي  الإمارة  �ملرورية  �ل�ضالمة  م�ضتوى 

من  �ألف   100 لكل  �لوفيات  موؤ�ضر  خالل  من  �ملتقدمة 

�ل�ضكان، حيث كان معدل �لوفيات يف دبي 3.52، فيما كان 

 3.37 و�أم�ضرتد�م   ،6 نيويوك  ووالية   17.9 �ألباما  والية  يف 

ولندن 2.95 وباري�س 1.7.

كما تناولت �لورقة حتديات �ل�ضالمة �ملرورية و�لتي تتمثل 

�لثقايف  و�لوعي  �لدولة  ت�ضهده  �لذي  �لعمر�ين  �لتطور  يف 

للجمهور ومدى �إدر�كهم للقو�نني �خلا�ضة بال�ضري و�ملرور 

و�لتطور �لهائل يف جمال تقنية �ملعلومات و�ختالف قو�نني 

�ل�ضري و�ملرور من دولة الأخرى.

و��ضتملت �أي�ضًا على جمموعة من �ملحاور �لرئي�ضية لتحقيق 

و�حلمالت  �ملروري  �ل�ضبط  حيث  �ال�ضرت�تيجي  �لهدف 

�ملرورية وهند�ضة و�أنظمة �ملرور و�لتدريب و�لتاأهيل.

�أهم  من  يعد  �لذي  �لتقني  �ملحور  �لورقة  �ضرحت  كما 

�ملحاور �لرئي�ضية لتحقيق �لهدف �ال�ضرت�تيجي )�لتقني( 

و�لذي يتمثل باالآتي :

زيادة عدد �أجهزة �ضبط �ل�ضرعة بن�ضبة 10% �ضنويًا.

��ضتخد�م جهاز كتف �لطريق.

حمالت توعية د�ئمة عن خماطر �ل�ضرعة.

ت�ضديد �لعقوبة على خمالفات �ل�ضرعة.

�ل�ضري  و�ل�ضيطرة ملر�قبة حركة  �لقيادة  �لربط مع غرفة 

واملرور.

لدوريات  باليد  �ملحمول  �ل�ضرعة  �ضبط  ر�د�ر  دور  تفعيل 

�ل�ضبط �ملروري.

من  �مل�ضاعدة  �لتقنيات  من  جمموعة  �لورقة  بينت  كما 

خالل �لدوريات �لذكية ل�ضرطة دبي – �لتطبيقات �لذكية 

و�ل�ضيطرة �حلديثة.   �لقيادة  – وغرفة 
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�أورور�  تيفاين  �ل�ضيدة  قدمتها  �لتي  �لورقة  �ضكلت 

مديرة �الت�ضاالت مبنظمة �ضالمة �ل�ضباب �الأمريكية 

بقطاع كبري ومهم من  تهتم  �إنها  �أهمية خا�ضة حيث 

 -  16 �أعمارهم بني  ترت�وح  �لذين  و�ملر�هقني  �ل�ضباب 

19عامًا و من 13-21 عامًا.

وبد�أت ورقة �لعمل ب�ضرد لبع�ض �ملعلومات �ملهمة �لتي 

�لطرقات  على  و�ل�ضالمة  �لتاأمني  معهد  عرب  ن�ضرت 

�ل�ضريعة عام 2013 ��ضتنادً� �إىل حتليل وز�رة �خلارجية 

�الأمريكية لنظام حتليل وفيات �لنقل.

�لوطنية  �ملنظمة  �أع�ضاء  �أن  �ملعلومات  هذه  وتبني 

ماليني   8 لنحو  خدماتهم  يقدمون  �ل�ضباب  ل�ضالمة 

وتعترب  عامًا،   21-13 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح  �ضاب 

�الإ�ضابات  م�ضببات  �أكرب  من  �ل�ضيار�ت  حو�دث 

�أن  �إىل  باالإ�ضافة  �ل�ضكانية،  لهذه �ملجموعة  و�لوفيات 

يوم  كل  �ملتحدة  �لواليات  يف  �ل�ضباب  وفيات  معدالت 

بجانب  مر�هقني   7 �إىل  ي�ضل  �ضيارة  حادث  نتيجة 

ترت�وح  �لذين  لل�ضائقني  �ملميتة  �حلو�دث  معدل  �أن 

�أ�ضعاف  ثالثة  حو�يل  عامًا   16-19 بني  ما  �أعمارهم 

معدل �ل�ضائقني �لبالغني من �لعمر 20 عامًا ومن هم 

�أكرب �ضنًا.

�لثقافة  تغري  بهدف  �ملهمة  �لورقة  هذه  تقدمي  وياأتي 

حول �ضلوك �لقيادة �ملقبولة من �أجل �حلد من وفيات 

�ل�ضيار�ت،  حو�دث  عن  �لناجمة  �ل�ضباب  و�إ�ضابات 

ويكون ذلك باال�ضتفادة من �جلو�نب �الإيجابية ملمار�ضة 

با�ضتخد�م  �لتكنولوجيا  وتطبيق  �الأقر�ن  من  �ل�ضغط 

ملعاجلة  باالأقر�ن  �خلا�ضة  �لتعليم  وبر�مج  حمالت 

�مل�ضكالت باأحدث �الأبحاث.

وكما ميكن ل�ضغط �الأقر�ن �أن يكون �إيجابيًا �أو �ضلبيًا، 

�ل�ضالمة  لتح�ضني  �لفر�ضة  متلك  �لتكنولوجيا  فاإن 

�ل�ضباب  حول  �لبحوث  تفيدنا  حيث  لل�ضباب،  �ملرورية 

�ل�ضلوكيات  �أخطر  من  خم�ضة  هناك  �أن  و�لتكنولوجيا 

لل�ضائقني يف �ضن �ملر�هقة يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

من   %29 ن�ضبة  ومتثل  و�لقيادة  �لكحول  �ضرب  وهي 

�ل�ضائقني يف �ضن �ملر�هقة �ملتوفني يف �حلو�دث �ملرورية 

وهو  �لثاين  �ل�ضبب  وياأتي  �لكحول،  تاأثري  حتت  كانو� 

��ضتخد�م �لهاتف �لنقال وكتابة �لر�ضائل �لن�ضية �أثناء 

فئة  لدى  �ل�ضري  وفيات  من   %11 ن�ضبة  ومتثل  �لقيادة 

�ل�ضباب ب�ضبب �الن�ضغال عن �لقيادة بالهاتف �ملتحرك.

و�ل�ضبب �لثالث هو عدم ��ضتخد�م حز�م �الأمان حيث 

�ملر�هقة  �ضن  يف  �ل�ضيار�ت  ركاب  ن�ضف  من  �أكرث  �إن 

�لذين توفو� يف حو�دث �ل�ضيار�ت مل يكونو� ي�ضتخدمون 

حز�م �الأمان.

وت�ضكل �ل�ضرعة �خلطر �لر�بع حيث ت�ضببت يف 42% من 

وفيات �ل�ضائقني يف �ضن �ملر�هقة، و�آخر هذه �الأخطار 

هو تعر�ض �ملر�هقني �أكرث لالنخر�ط يف �ضلوك حمفوف 

باملخاطر عند وجود ركاب �آخرين.

�لتعليقات  بع�ض  على  �الأمريكية  �لعمل  ورقة  وحتتوي 

�لتي يوجهها �ل�ضائقون �ملر�هقون الأ�ضدقائهم يعربون 

أوراق العمل

�ملنظمة �لوطنية ل�ضالمة �ل�ضباب – �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�ل�ضباب و�لتكنولوجيا

يقول  حيث  لها  يتعر�ضون  �لتي  �لفعل  ردة  عن  فيها 

�لتوقف  الأ�ضدقائي  �أقول  �أن  �ل�ضعب  من   “ �أحدهم 

عن ت�ضتيت �نتباهي، وو�لد�ي يقومان باإر�ضال �لر�ضائل 

�أثناء �لقيادة، فلماذ� ال �أقوم بذلك �أي�ضًا، رمبا ينبغي 

�أال �أقود ولكن كيف يل �أن �أ�ضل للمنزل”.

�أمثلة �لرب�مج  �لورقة عر�ضت جمموعة من  ويف ختام 

و�حلمالت �لتي قدمت للمر�هقني كاأ�ضلوب من �أ�ضاليب 

�ملنبهة  �لقيادة  قمة  مثل  �ملرورية  بال�ضالمة  �لتوعية 

للمر�هقني �ملعروفة �ضابقًا با�ضم قمة منع ت�ضتيت �نتباه 

�لتعليمية  �لتوعية  وحمالت  �لقيادة  �أثناء  �ملر�هقني 

�الأمان  “حز�م  حتدي  حملة  و�أي�ضًا  �لالحقة،  �ملحلية 

وو�ضائل  �لتكنولوجيا  ��ضتخد�م  وحملة  �حلياة”  ينقذ 

و�حلمالت  �لر�ضائل  لن�ضر  �الجتماعي  �لتو��ضل 

�الإعالمية لل�ضباب.
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�لتنفيذي  �ملدير  قدمها  �لتي  �لعمل  ورقة  �أو�ضحت 

�أنطونيو  �ل�ضيد  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  للمجل�ض 

�الأوروبي من حيث  �الحتاد  �خت�ضا�ضات  �أن  �أفينو�ضو 

�ضالمة �ملركبات تعد �خت�ضا�ضًا ح�ضريًا للمجل�ض فيما 

تعد �ضالمة �لبنى �لتحتية و�ضلوك �ل�ضائق �خت�ضا�ضًا 

م�ضرتكًا مبنيًا على مبد�أ �لتبعية.

على  يركز  و�لذي  �الأوروبي  �الحتاد  طموح  �أن  وبينت 

�لوفيات  تقليل  هو  �إليه  ي�ضعى  �لذي  �لهدف  حتقيق 

�لفرتة  خالل   %50 بن�ضبة  �لطرقات  على  �ل�ضنوية 

بني 2011-2020، وهو هدف يحقق ب�ضكل كبري جناح 

دول  من  كبريً�  �هتمامًا  تلقى  �لتي  �ملرورية  �ل�ضالمة 

�الحتاد �الأوروبي.

 PIN �لطرقية  �ل�ضالمة  �أد�ء  موؤ�ضر  �لورقة  وعر�ضت 

�ملرورية  �ل�ضالمة  جمال  يف  �لدول  �أد�ء  ومقارنة 

�إىل  باالإ�ضافة  دولة،   32 عددها  و�لبالغ  �لطريق  على 

موؤ�ضر  جلنة  تقدمها  �لتي  �لتقارير  من  �ال�ضتفادة 

PIN �مل�ضكلة من خرب�ء من هذه �لدول و�لتي تت�ضمن 

�لبيانات و�ملعارف بجانب جلنة توجيهية للموؤ�ضر نف�ضه 

مع جمموعة من �ملن�ضور�ت و�جلو�ئز.

بربنامج  �خلا�ضة  �ملعلومات  من  ومت عر�ض جمموعة 

�ملجل�ض �الأوروبي خالل �لفرتة من 2006-2015 والتي 

ت�ضمن 9 تقارير �ضنوية ملوؤ�ضرPIN و 30 تقريرً� موجزً� 

و  �لطرقية  �ل�ضالمة  جماالت  من  جمااًل   28 تغطي 

�ضنوية  باملوؤ�ضر  خا�ضة  موؤمتر�ت  و9  وطنيًا،  حو�رً�   44

عقدت يف بروك�ضل، و�أي�ضًا ح�ضول 12 دولة على جو�ئز 

موؤ�ضر PIN لالأد�ء �ملتميز يف جمال خف�ض �لوفيات على 

�لطرق.

وت�ضمنت �لورقة �إح�ضائيات بينت �أن 25،964 �ضخ�ضًا 

لقو� حتفهم يف حو�دث طرقية يف �الحتاد �الأوروبي عام 

2014 كما �أ�ضيب 203،500 �ضخ�ض باإ�ضابات خطرية يف 

�لعام نف�ضه.

�لوفيات  من  �لعدد  هذ�  لتقليل  كبري  حترك  وهناك 

�خلطرية  �الإ�ضابات  وتخفي�ض  �ضنويًا   %6.2 بن�ضبة 

بن�ضبة 2.6 % �ضنويًا، باالإ�ضافة �إىل بع�ض �حلمالت �لتي 

�الإ�ضابات  لتقليل  �الأوروبي  �لهدف  حتقيق  �إىل  تهدف 

�خلطرية �لناجتة عن حو�دث �لطرق مثل حملة ) هيا 

نذهب(.

و�أو�ضحت �لورقة �أن �لقيادة حتت تاأثري �لكحول تعترب 

�أحد �أهم �الأ�ضباب �لقاتلة �لرئي�ضية على �لطرق بجانب 

�ل�ضرعة وعدم ��ضتخد�م حز�م �الأمان.

�لتي  �الأهد�ف  �أهم  �أحد  �ملركبات  �ضالمة  وكانت 

ركزت عليها �لورقة كفر�ضة مهمة لعام 2016 بجانب 

م�ضكلة �ل�ضرعة �لتي �ضكلت �الهتمام �لكبري من خالل 

طريق  عن  وذلك  منها  للحد  �لتكنولوجيا  ��ضتخد�م 

�ل�ضائق  ي�ضاعد  �لذي   )ISA( �لذكي  �ل�ضرعة  م�ضاعد 

وزيادة  �ملخالفات  �ل�ضرعة وجتنب  على �حرت�م حدود 

�ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل

موؤ�ضر �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية )PIN( : ت�ضنيف ومر�قبة �لتقدم �ملحقق يف �الحتاد �الأوروبي 

بخ�ضو�ض �ل�ضالمة �ملرورية

م�ضتويات �لر�حة، وبالتايل فاإنه ميكن مل�ضاعد �ل�ضرعة 

 %30 بن�ضبة  �ال�ضطد�م  حو�دث  يخف�ض  �أن  �لذكي 

بربط  �لتذكري  �إىل  باالإ�ضافة   %20 بن�ضبة  و�لوفيات 

يف  فعالية  �الأكرث  �لو�ضيلة  يعترب  �لذي  �الأمان  حز�م 

�ملركبات وهو �إلز�ميًا يف جميع �ملقاعد.

و�ضرورة   2020 بحلول   %50 حتقيق  هو  �لتحدي  �إن 

معاجلة �الأ�ضباب �لقاتلة �لثالثة �لرئي�ضية عرب تطبيق 

�ل�ضالمة  ومعايري  �لتحتية  �لبنى  على  حت�ضينات 

تخفي�ض  ��ضرت�تيجيات  بتنفيذ  و�لبدء  �ملركبات  يف 

�الإ�ضابات.
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تعترب ورقة �لعمل �لتي قدمها �لدكتور بيرت �ضيلفر�نو 

من �الأور�ق �ملهمة �لتي عر�ضت م�ضكلة مهمة وموؤثرة 

بان�ضغال  ترتبط  و�أنها  خا�ضة  �الآن،  �ملجتمعات  يف 

يف  يت�ضبب  مما  �لطريق  على  �لقيادة  �أثناء  �ل�ضائقني 

مرتادي  على  كبريً�  خطرً�  ت�ضكل  حو�دث،كما  وقوع 

م�ضتخدمي  �أو  �الآخرين  �ل�ضائقني  من  �ضو�ء  �لطريق 

�لطريق من �مل�ضاة.

�ملرورية  �ل�ضالمة  موؤ�ضر�ت  بعر�ض  �لورقة  وبد�أت 

�ل�ضلوك  مالحظة  طريق  عن  �لبلجيكي  �مل�ضتوى  على 

مبو�ضوعية من خالل عينات متثيلية كبرية و��ضتطالع 

�ملرور  حركة  �أحجام  وعن  �لطريق  جانب  على  ر�أي 

�ملرجحة بجانب �ل�ضل�ضلة �لزمنية �لتاريخية.

من  �لهاتف  ��ضتخد�م  خماطر  �لورقة  عر�ضت  ثم 

�أن )5-25%( من جمموع  �ل�ضائقني، حيث ظهر  قبل 

�لقيادة،  عن  �ل�ضائق  بان�ضغال  ترتبط  �حلو�دث 

و�لتحدث بالهاتف ي�ضاعف خماطر �حلو�دث مبعامل 

�لتحدث  خماطر  كثريً�  تختلف  وال  مر�ت.   )3-4(

بالهاتف من دون حمله عن خماطر �لتحدث بالهاتف 

�لن�ضية  �لر�ضائل  �أن  �إىل  �إ�ضافة  باليد،  حمله  �أثناء 

تزيد �أكرث من خماطر �حلو�دث.

يحظر  �أنه  عر�ضها  مت  �لتي  �ملعلومات  و�أظهرت 

من  كثري  ويف  �ل�ضائقني،  قبل  من  �لهاتف  ��ضتخد�م 

�الأحيان يحظر فقط حمل �لهاتف، ويف كال �حلالتني 

�لتي  هي  فقط  �لن�ضبة  ولكن  معروفة  �ملخاطر  تكون 

ترتبط باأ�ضلوب ��ضتخد�م �لهاتف.

�أ�ضلوب �لتبليغ  وللت�ضدى لهذه �لظاهرة مت ��ضتخد�م 

عن ��ضتخد�م �لهو�تف �ملحمولة من قبل �ل�ضائقني يف 

بلجيكا، وتبني �أن ن�ضبة حو�يل 50% من �ل�ضائقني هم 

مل  �لبالغات  هذه  �أن  �إال  بالتبليغ،  قامو�  �لذين  فقط 

تكن بالدقة �ملطلوبة من حيث عدد ومدة �ال�ضتخد�م 

وبع�ض �لعو�مل �الأخرى.

ت�ضكل  �لتي  �ل�ضلوكيات  من  جمموعة  ر�ضد  مت  وقد 

خطورة على �ل�ضائق و�لطريق وهي :

�لتحدث �أثناء �لقيادة بالهاتف �لنقال.

كتابة �أو قر�ءة �لر�ضائل �لن�ضية �أثناء �لقيادة. 

��ضتخد�م �أو�مر لوحة �لقيادة �أثناء �لقيادة.

�ل�ضرب،  )الأكل،  باليد  �الأخرى  �الأ�ضياء  مع  �لتعامل 

�لتدخني (.

�ضفات  تبني  �لتي  �خل�ضائ�ض  بع�ض  ر�ضد  مت  كما 

حيث  من  وجن�ضه  يقودها  �لتي  �ل�ضيارة  ونوع  �ل�ضائق 

كونه رجاًل �أو �مر�أة – وجود ركاب معه – باالإ�ضافة �إىل 

معايري �أخرى مثل �ل�ضرعة �مل�ضموح بها على �لطريق

 30-50-70-90-120 كم يف �ل�ضاعة – �لوقت من �ليوم 

�الأ�ضبوع  ونهاية  �الأ�ضبوع  �أيام  يف  �لذروة  �ضاعات   –
و�ملنطقة �لتي مت فيها ر�ضد كل هذه �خل�ضائ�ض.

وبعد ر�ضد �ل�ضلوكيات و�خل�ضائ�ض مت ت�ضميم �لعينات 

�لطريق  ل�ضبكة  �لطبقي  �لتق�ضيم  على  ترتكز  �لتي 

)بلجيكا كمثال( بح�ضب نوع �لطريق و�ملنطقة و�ختيار 

نظم  با�ضتخد�م  طبقة  كل  يف  �ملر�قبة  ملو�قع  ع�ضو�ئي 

عمليات  لعدد  ع�ضو�ئي  و��ضناد  �جلغر�فية  �ملعلومات 

�ل�ضريعة  �لطرق  ��ضتثناء  مع  �لطبقات  يف  �ملر�قبة 

حيث تكون �ملر�قبة من �ضيار�ت متحركة بحيث تكون 

ب�ضرعة  دقيقة  و30  كم/�ضاعة   90 ب�ضرعة  دقيقة   30

نقل  مركبات  من  دقيقة   15 وت�ضاف  كم/�ضاعة،   120

�الإجمايل  ي�ضل  �أن  �إىل  و�حلافالت  �لثقيلة  �لب�ضائع 

للمو�قع 126 موقعًا.

حجم  �أخذ  طريق  عن  �الإح�ضائي  �لتحليل  ويتم 

حركة  حجم  خالل  من  �العتبار  بعني  �ال�ضتطالعات 

�ملرور وفقًا لنوع �لطريق وحجم حركة �ملرور وفقًا لنوع 

�ل�ضيارة ووفقًا لوقت �ملر�قبة مع مر�عاة ت�ضميم �أخذ 

�لعينات، حيث هناك تر�جع لوج�ضتي من ناحية حتديد 

فمثاًل  �ملحددة،  �لتنبوؤية  للمتغري�ت  �حلقيقي  �لتاأثري 

من  �أكرث  �ل�ضغرية  �ل�ضاحنات  يقودون  �لرجال  جند 

�لن�ضاء، وت�ضري �ل�ضاحنات �ل�ضغرية �أكرث على �لطرق 

�ملعهد �لبلجيكي لل�ضالمة �ملرورية

قيا�ض مدى ��ضتخد�م �لهاتف �لنقال �أثناء �لقيادة.. نتائج �ال�ضتطالع على جانب �لطريق �لبلجيكي

�لعامة باالإ�ضافة �إىل تاأثري نوع �جلن�ض ) رجل، �مر�أة ( 

بالن�ضبة جلميع �ملتغري�ت �الأخرى.

�الن�ضغال  �أ�ضكال  من  �ضكل  وجود  �لورقة  وبينت 

منهم   �ل�ضائقني،  جميع  من   %8 لدى  �لقيادة  عن 

من   %1.2 و  باليد  �ملتحرك  �لهاتف  2%��ضتخدمو� 

�أو يقر�أون ر�ضائل ن�ضية  جميع �ل�ضائقني كانو� يكتبون 

على �لهاتف، وكانت عو�مل �خلطر ترتكز يف �ل�ضائقني 

�ملحرتفني على �لطرق �ل�ضريعة يف غياب �لركاب.

و�ختتمت �لورقة مبجموعة من �الإجر�ء�ت :

تدريب �ل�ضائقني وتعليمهم ثقافة ��ضتخد�م �لهاتف.

�إجر�ء�ت ت�ضتهدف �لفئات و�ملو�قع �ملعر�ضة للخطر. 

�أثناء  �لهاتف  ��ضتخد�م  متنع  �لتي  �لذكية  �لتقنيات 

�لقيادة.

فر�ض  مع  �ل�ضرطة  قبل  من  تكون  �لتفقد  عمليات 

عقوبات على �ملخلني بها.    

أوراق العمل
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قدم �ملهند�ض حمد عادل �لعفيفي مدير �إد�رة ت�ضغيل 

وتكنولوجيا �ملرور بالوكالة بد�ئرة �لنقل باأبوظبي ورقة 

عمل �ألقت �ل�ضوء يف بد�يتها على عمل �إد�رة �لنقل من 

ل�ضيا�ضة  �الإد�رة  تاأ�ضي�ضها وتخطيط  خالل ملحة بينت 

�أن  �إىل  باالإ�ضافة  و�أ�ضلوب تطويرها  �الإمارة  �لنقل يف 

و�الأنظمة  �لقر�ر�ت  �إ�ضد�ر  حق  متتلك  �لنقل  د�ئرة 

مع  بالتعاون  و�الأمن  �ل�ضالمة  معايري  �أعلى  لتحقيق 

�لدولة وخارجها، وذلك من  �ملخت�ضة د�خل  �جلهات 

�لنمو  يف  ت�ضهم  فعالة  نقل  و�ضائل  لتوفري  روؤية  خالل 

و�أي�ضًا  �أبوظبي.  مدينة  يف  و�ال�ضتقر�ر  �القت�ضادي 

موحد  نقل  نظام  وتنظيم  وتطوير  تخطيط  مهمة 

�لعامة من خالل  �مل�ضلحة  ب�ضكل جديد وجيد يخدم 

�ل�ضالمة  وتعزيز  �الزدحام  من  �لتقليل  هدف  حتقيق 

و�الأمن يف نظام �لنقل عن طريق �لعمل مع �ل�ضركاء، 

وبناء موؤ�ض�ضة قائمة على �لتعاون وحتقيق نتائج حتقق 

�الأهد�ف �ملحددة.

كما �ألقت �لورقة �ل�ضوء على تطور �أنظمة �لنقل �لذكية 

�الألفية  �إىل  �ملا�ضي  �لقرن  ثمنينيات  من  �أبوظبي  يف 

�جلديدة من حيث نظم �لعمل و�الإجر�ء�ت �لتطبيقية، 

وحت�ضني    TMC �ملرورية  �الإد�رة  مركز  �إن�ضاء  ثم 

��ضتخد�م  ثم  ومن  �لهو�ء  وجودة  و�لنقل  �ل�ضالمة 

ت�ضتخدم  �لتي  �ملغلقة  �لتلفزيونية  �لر�د�ر  كامري�ت 

كامري�ت فيديو لنقل �الإ�ضارة �إىل موقع معني مثل مركز 

�الإد�رة �ملرورية على عدد حمدود من �ل�ضا�ضات وتفيد 

و�لك�ضف  و�الختناقات  �لفعلية  �ملر�قبة  عمليات  يف 

�ملبكر و�ال�ضتجابة �ل�ضريعة للحو�دث. ثم مروع �إ�ضار�ت  

�ل�ضوئية  �الإ�ضار�ت  على  ت�ضتبدل  �لتي  �ملرورية   LED

بحياة  تتمتع  و�لتي  �أبوظبي  جزيرة  يف  كافة  �ملرورية 

�مل�ضارب  �إغالق  تقليل  يعني  مما  �أقل  و�ضيانة  طويلة 

باإ�ضار�ت   �الإ�ضاءة  �أن  كما  �ل�ضيانة،  عمليات  �أثناء 

LED تقدم �إ�ضاءة و��ضحة �أكرث لل�ضائقني.   

�ملروري  �لتحكم  نظام  ��ضتخد�م  �آخر  جانب  من 

�لتكيفي �لذي يعطي تقليل �الختناقات و�لتاأخري وي�ضبب 

حو�دث  تقليل  �إىل  باالإ�ضافة  �ضل�ضًا  مروريًا  تدفقًا 

�ل�ضدم من �خللف و�لتقليل من �إحباط �ل�ضائقني من 

خالل تقدمي وقت تنقل موثوق.

على  �لقائم  �لتحكم  �أ�ضلوب  �لعمل  ورقة  عر�ضت  ثم 

وخدمة  �لطرقات  خدمات  ودورية  �ملركبات  تدفق 

ل�ضبكة  �أ�ضرع  ��ضتفادة  تعطي  و�لتي  �ملركبات  �ضحب 

بجانب  �لثانوية  �حلو�دث  �حتمالية  وتقليل  �لطرق 

�لك�ضف  يف  وتفيد  �ملتغرية  �لر�ضائل  لوحات  ��ضتخد�م 

و�لتحذير من �الأحو�ل �جلوية و�أحو�ل �لطرق �خلطرة 

لوحات  �أن هناك  كما  �لثانوية،  و�لتقليل من �حلو�دث 

�لر�ضائل �ملتغرية �ملحمولة ) PVMS( وهي من �الأدو�ت 

عن  �لفعلي  �لوقت  يف  معلومات  تقدمي  ميكنها  �لتي 

�أي�ضًا  وميكنها  �لبديلة،  و�لطرق  �ملرورية  �الختناقات 

و�حلو�دث  �لفعاليات  عن  م�ضبقة  حتذير�ت  تقدمي 

و�إغالق �لطرقات.

و�لفعاليات  �حلو�دث  �إد�رة  جلنة  �أي�ضًا  وهناك 

�لنقل وتفيد يف عملية �الجتماع خالل  وتر�أ�ضها د�ئرة 

متوقعة  غري  فعالية  �أو  حادث  ملناق�ضة  ق�ضرية  فرتة 

�لتح�ضري  فرتة  �أثناء  فعاليات  تتبع  على  �لقدرة  ولها 

لتح�ضني  للحو�دث  �ضريعة  ��ضتجابة  وحتقق  و�لتطبيق 

�ل�ضالمة و�لتخفيف من �لتاأخري.

وعر�ضت �لورقة �أي�ضًا نظام �لعد �ملروري )TCS( �لذي 

وتقدمي  �ملرور  و�إد�رة  �ل�ضريعة  �لطرق  حت�ضني  يقيم 

�إىل  باالإ�ضافة  �لتنقلية،  معلومات  لنظام  مدخالت 

�إمكانية �لك�ضف �ملبكر عن �حلو�دث من بيانات �ل�ضرعة 

و�أي�ضًا نظام ) SCADA( لالأنفاق و�أنظمة �إد�رة نظام 

�لعدد �ملروري.

ت�ضتخدم  �لتي  �ملتنقل  معلومات  نظام  عر�ضت  كما 

�إ�ضافية  مبعلومات  �لنقل  نظام  م�ضتخدمي  لتزويد 

خيار�ت  حول  قر�ر�ت  �تخاذ  خاللها  من  ميكنهم 

�مل�ضار وتقدير وقت �لتنقل وجتنب �الختناقات وتعزيز 

د�ئرة �لنقل – اأبوظبي 

�إد�رة �ملرور �لذكي يف �أبوظبي

خيار منط �لتنقل بناء على �لوقت �لفعلي وتقليل توتر 

نظام  عر�ض  �حلو�دث.بجانب  خطر  وتقليل  �ملتنقلني 

وقت  بيانات  جلمع  ي�ضتخدم  �لذي  �لتنقل  وقت  قيا�ض 

�لبلوتوث  تقنية  با�ضتخد�م  �لفعلي  �لوقت  يف  �لتنقل 

ويفيد هذ� �لنظام يف م�ضاعدة مركز �لتحكم �ملروري 

التخاذ قر�ر�ت مدرو�ضة يف �لوقت �لفعلي، وال يتطلب 

�مل�ضح  طو�قم  بني  �لتفاعل  �أو  �لتعر�ض  �لنظام  هذ� 

للعاملني  �إ�ضافية  �ضالمة  �إىل  يوؤدي  مما  و�ل�ضائقني 

و�ل�ضائقني.

�مل�ضتقبلية  �ملخططات  بع�ض  بعر�ض  �لورقة  و�ختتمت 

على  �لذكية  �لنقل  الأنظمة  �لتحتية  �لبنية  ن�ضر  عن 

�متد�د �الإمارة ون�ضر مر�كز �إد�رة �إقليمية للنقل متعدد 

توفري  �إىل  باالإ�ضافة  �مل�ضتويات،  ومتعدد  �لو�ضائط 

�لنقل  و�أنظمة  �لتنقل  عن  �لفعلي  �لوقت  يف  معلومات 

�لذكية ون�ضر نظام �مل�ضاعدة �أثناء �لركن ون�ضر �أنظمة 

�لوزن �أثناء �حلركة وحت�ضني دمج �أنظمة �إد�رة �الأنفاق 

وحتديث �أنظمة �لنقل �لذكية �ملوجودة.
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ورقة  �ملعهد  مدير  �ألونزو  فر�ن�ضي�ضكو  �لدكتور  قدم 

تناولت �لتطبيقات �حلالية و�مل�ضتقبلية للطائر�ت بدون 

وقدر�تها  �لطائر�ت  هذه  �لورقة  عرفت  حيث  طيار، 

و�ل�ضالمة  �ملرور  حركة  �إد�رة  جمال  يف  �لوظيفية 

املرورية.

�لطائرة  برحلة  �لتحكم  ميكن  �أنه  �لورقة  و�أو�ضحت 

على  �لكمبيوتر  �أجهزة  قبل  من  م�ضتقل  ب�ضكل  �إما 

منت �لطائرة �أو عن طريق جهاز �لتحكم عن بعد من 

�أو يف مركبة �أخرى، ولها عدة  قبل طيار على �الأر�ض 

�حلدود  و�أمن  �ملدين  �الأمن  مثل  حاليًا  ��ضتخد�مات 

و�لبحث عن �ملفقودين ور�ضد �لتلوث و�لكو�رث و�إطفاء 

�حلر�ئق.

وب�ضكل مفاجئ �أ�ضبحت �لطائرة بدون طيار ت�ضتخدم 

بتنفيذ  �الإد�ر�ت  بع�ض  با�ضرت  �ملرور حيث  يف جمال 

من  �لنوع  هذ�  بو��ضطة  �ملرورية  �حللول  بع�ض 

�لطائر�ت.

و�أو�ضحت �لورقة �أن م�ضكلة �إد�رة �ملرور و�ل�ضالمة على 

�لطرق تكمن يف وجود عدد كبري من �ملركبات وكرثة 

�لطرق  من  و��ضعة  �ضبكة  ووجود  �لعمل  يف  �ملناوبات 

من  �خلالية  �أو  �ملزودة   ( خمتلفة  خ�ضائ�ض  ذ�ت 

�حلو�دث  من  �لكثري  وقوع  �إىل  باالإ�ضافة  �لر�د�ر�ت( 

�لتي توؤثر على �ضحة �لنا�ض مع وجود �إد�ر�ت متعددة 

تتمتع بال�ضلطة يف هذ� �ملجال.

و�لعجز  �لتحكم  عملية  �إعاقة  �إىل  يوؤدي  كله  وهذ� 

ومعرفة  �مل�ضادة  �لتد�بري  تقدمي  وتعقيد  �ملعرفة  يف 

�أن  جند  وحاليًا  �الأ�ضا�ضية.  �حلاجة  هو  �لتن�ضيق  �أن 

هناك �لعديد من �لطرق �لتي متكن �إد�ر�ت �ملرور من 

�حل�ضول على بيانات �حلركة �ملرورية ومر�قبتها مثل 

على  و�ملركبة  �لفيديو  وكامري�ت  �لهيلوكبرت  طائر�ت 

�أبر�ج عالية �أو لوحات �إعالنية وغريها، ترتكز جميعها 

على مو�قع ثابتة من �ضبكة �ملو��ضالت.

الإد�رة  �حلايل  �لنظام  هذ�  على  قيودً�  هناك  وجند 

تكاليف  �إىل  باالإ�ضافة  �ملرورية،  �حلركة  ومر�قبة 

يف  و�لعجز  �لربحية  و�نخفا�ض  �لعالية  �ال�ضتثمار 

�الحتياجات  تلبية  وعدم  �جلغر�يف  و�لبعد  �مليز�نية 

و�لظو�هر �ملتغرية.

وبينت �لورقة �أن مز�يا �لطائرة بدون طيار مقارنة مع 

�أنظمة �لطري�ن �ملاأهولة حيث �إنها �أ�ضغر حجمًا بكثري 

وبالتايل عامل �لتكلفة يقل كثريً� ب�ضبب �نخفا�ض كلفة 

�لت�ضنيع و�ل�ضيانة و�لت�ضغيل و�الحتياجات �للوج�ضتية 

للطو�رئ  �ل�ضريعة  �ال�ضتجابة  �إىل  �إ�ضافة  �لب�ضيطة، 

وعدم �حتياجها ملدرج للهبوط �أو �القالع.

وبجانب هذه �مليز�ت فاإنه ميكن للطائرة بدون طيار �أن 

�لدقة  وتنفذ مناور�ت عالية  �لهدف  تقرتب كثريً� من 

م�ضتويات  وعند  �لليل  يف  و�لطري�ن  �أطول  ورحالت 

منخف�ضة وهي م�ضتد�مة على �ل�ضعيد �لبيئي وتخف�ض 

ن�ضبة �ملخاطر يف مكان �لعمل باالإ�ضافة �إىل تنوعها.

بدون  للطائر�ت  �ملمكنة  �لتطبيقات  �لورقة  وتناولت 

طيار يف �إد�رة حركة �ملرور و�ل�ضالمة، حيث تقوم بر�ضد 

�ملرورية  �ملخالفات  يف  و�لتدقيق  �ملركبات  ومر�قبة 

باالإ�ضافة  لهم  �ل�ضلوكي  و�لتحليل  �ل�ضائقني  وم�ضاعدة 

�إىل �ضرعة �لتدخل يف �الأزمات و�حلاالت �خلا�ضة.

�ملدنية  �لبيئة  يف  �لتدخل  �إىل  �لورقة  تطرقت  كما 

�ملدن  يف  �ملرورية  �حلركة  و�إد�رة  �ملر�قبة  حيث  من 

�ل�ضوئي  �لتلوث  ن�ضبة  قيا�ض  طريق  عن  وت�ضميمها 

و�لتلوث ودعم �ملدينة �لذكية ومر�قبة ور�ضد �مل�ضاحة 

�ل�ضالمة  �ل�ضالمة،   ( خمتلفة  جهات  من  �حل�ضرية 

�ملرورية، حركة �ملرور ووقوف �ل�ضيار�ت(. 

وبينت بع�ض �ال�ضتخد�مات �مل�ضتقبلية �ملحتملة مثل دعم 

�لرعاية �ل�ضحية حيث تعترب م�ضدرً� �ضريعًا للمعلومات 

�ضيارة  قبل  ت�ضل  كونها  �لطبية  للخدمات  بالن�ضبة 

�أن  وميكنها  �ملرورية،  �حلو�دث  حدوث  عند  �الإ�ضعاف 

حتمل �الأ�ضياء �حليوية جدً� مثل �لهاتف �ملحمول و�ملياه 

و�حلبل ومعد�ت �الإنقاذ و�الأدوية وحتى �أجهزة تنظيم 

أوراق العمل

معهد �لبحوث للطرق و�ل�ضالمة �ملرورية بجامعة فالن�ضيا باإ�ضبانيا 

كيفية ��ضتعمال �لطائرة بدون طيار يف حركة �ملرور و�ضالمة �لطرق 

�ملنظمة �لوطنية ل�ضالمة �ل�ضباب – �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

�ل�ضباب و�لتكنولوجيا

�الحتياطية  �الت�ضاالت  نظام  و�أي�ضًا  �لقلب،  �ضربات 

كجهاز ��ضتقبال و�إر�ضال �الإ�ضار�ت بطرق غري معتادة 

و�إمكانية �لت�ضرف ملو�جهة �لظو�هر �جلوية مثل �نت�ضار 

�ل�ضباب على �ضبيل �ملثال.

�أن �لطائرة بدون طيار ت�ضمح بجمع  و�أو�ضحت �لورقة 

�لعديد من �لبيانات و�ملعلومات بكلفة منخف�ضة وتغطي 

�لتي  �الأماكن  �إىل  وت�ضل  �لو��ضعة  �الأر�ض  �متد�د�ت 

ي�ضعب �لو�ضول �إليها من دون تعري�ض �لنا�ض للمخاطر 

تطبيقاتها  تعد  كما  للوقت،  �الأدنى  �حلد  ظروف  يف 

على  ت�ضاعد  �لتي  �لنتائج  من  �لكثري  وحتقق  متعددة 

وزيادة  �ملرور  حركة  لتح�ضني  �جليد  �الأد�ء  ت�ضخي�ض 

معدل �ل�ضالمة، �إ�ضافة �إىل �أنها تتيح �لتدخل يف �لوقت 

�حلقيقي للح�ضول على حت�ضينات فورية.

وال يعد ��ضتخد�م �لطائرة بدون طيار ��ضتبد�اًل للتقنيات 

�حلديثة �أو �لتقليل من تكاليف �ملعد�ت �أو �مل�ضغلني ولكن 

مكماًل ويحقق �لتح�ضني �ملطلوب وقت �ل�ضرورة.
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)STAR( حافز جديد لل�ضالمة على �لطرق بف�ضل

مدير  دونكرز  �إريك  قدمها  �لتي  �لعمل  ورقة  بد�أت 

�ضيا�ضة �ل�ضالمة على �لطرق يف  “VIA” با�ضتعر��ض 
هولند� و�لتي تتمثل يف �لبد�ية يف فرتة �ل�ضبعينيات من 

خالل  ومن  �حلو�دث  على  باعتمادها  �ملا�ضي  �لقرن 

�حلو�دث  بيانات  وهي  �لنجاح  لتحقيق  عو�مل  عدة 

�أ�ضحاب �مل�ضلحة يف جمال  و�ملتوفرة جلميع  �جليدة 

ثم  �الأدلة،  على  قائم  نهج  عرب  �لطرق  على  �ل�ضالمة 

ر�ضد �أهد�ف �ل�ضالمة على �لطرق من خالل معلومات 

ثابتة ودقيقة منا�ضبة للتحليل بحيث تركز على �الإن�ضان 

وحتديد  �لنظام  �أخطاء  لتحديد  و�لطريق  و�ل�ضيارة 

�ل�ضلوك �ل�ضيئ وحتديد �لظروف �خلطرة.

وتعر�ضت �لورقة لبع�ض �مل�ضكالت �ملرورية و�لت�ضجيل 

�لر�ضد  وم�ضكلة  �ل�ضرطة  قبل  من  للحو�دث  �لناق�ض 

لل�ضيا�ضات و�لتحليالت و�لتقيمات �لتي ت�ضبح م�ضكلة 

تاأتي  �لتي  ثم و�ضعت جزءً� من �حللول  �ضعبة �حلل، 

نتيجة للتعاون �ملبتكر �لذي يهدف �إىل �الإبالغ بكفاءة 

توفر  موثوقة  حتليالت  �إىل  للو�ضول  �حلو�دث  عن 

حافزً� جديدً� لل�ضالمة �ملرورية.

لتح�ضني  �ملتبعة  �لعملية  تتبع  �أ�ضلوب  �أي�ضًا  و�أظهرت 

�ملرورية حيث �حلادث ومنه  لل�ضالمة  �لتوريد  �ضل�ضلة 

�إىل �الإبالغ عنه ثم بدء �لتحليالت حتى �لو�ضول من 

�ل�ضكل �لورقي �إىل �حلل �لرقمي.

ويعد �الإبالغ عن �ل�ضرر عرب �جلو�ل هو �أحد �الأ�ضاليب 

�ل�ضريعة لالإبالغ عن �ل�ضرر �أثناء �لتنقل لكافة �أنو�ع 

�حلو�دث مثل ر�كبي �لدر�جات �أو �الإ�ضابات.

ويقوم �لنظام �لعام �جلديد لتحديد �ملوقع عن طريق 

لوحة �لرتخي�ض فقط جلمع بيانات �ل�ضيارة و�لتاأمني 

�لتاأمني  �ضركات  و�ضعتها  منظمة  ��ضتعالم  بطريقة 

لو�ضف �حلادث، ويعترب �ملخطط �ملكون تلقائيًا فريدً� 

من نوعه وت�ضهم �ضهولة ��ضتعماله وب�ضاطة �الإبالغ يف 

زيادة �ال�ضتخد�م.

ومن �الأمور �لتي ركزت عليها �لورقة �لهولندية عملية 

تعريف  يف  �لرئي�ضي  �لتحدي  ميثل  حيث  �لتو��ضل، 

وتعترب  �جلو�ل،  عرب  �ل�ضرر  عن  باالإبالغ  �جلمهور 

�أمرً�  �ملعروفني  �مل�ضلحة  �أ�ضحاب  و�لتز�م  م�ضاركة 

حا�ضمًا يف هذ� �ل�ضدد.

�لتي   )STAR( من  �ل�ضالمة  �تفاقية  �إبر�م  مت  وقد 

حيث  �الأمام،  �إىل  د�فعًا  �لطريق  على  �ل�ضالمة  متنح 

جميع  يف  �ملرورية  �حلو�دث  �أنو�ع  جميع  ت�ضجيل  يعد 

�ل�ضالمة  التفاقية  بالن�ضبة  �الأهمية  بالغ  �أمرً�  �الأوقات 

ملتزمة يف  �مل�ضاركة  �ملنظمات  �أن  كما   .)STAR( من

من  �ملطلوب  �ل�ضلوك  لتحفيز  جهدها  ق�ضارى  بذل 

�الأ�ضخا�ض �ملعنيني.

�لنجاحات  بع�ض  حتققت  �لنظام  ذلك  خالل  ومن 

خطو�تها  باأوىل  قامت  �ل�ضرطة  �أن  ومنها  �الآن  حتى 

�ألفًا   80 �أكرث من  �لت�ضجيالت مع  �لكربى نحو حت�ضني 

من �لت�ضجيالت �ضنويًا، وقد �أدى ذلك بالفعل �إىل نتائج 

مفاجئة وتثبيت �الفرت��ضات �لقائمة باأنها لي�ضت دومًا 

�ضحيحة، كما �أن هذ� �الأمر يطرح مع�ضالت وحتديات 

جديدة ل�ضناع �لقر�ر.

�الإح�ضائيات  من  جمموعة  �إىل  �لورقة  تعر�ضت  ثم 

يف  وعددها  �حلو�دث  عن  تاريخية  بيانات  خالل  من 

�خلطرية  �حلو�دث  عن  و�الإبالغ  �ملا�ضية  �ل�ضنو�ت 

و�أعد�د �ل�ضحايا، و�أي�ضًا �ملو�قع �الأكرث عر�ضة للحو�دث 

�حلو�دث  من  مرتفعة  �أعد�د  مع  �ملو�قع  وت�ضنيف 

باالإ�ضافة �إىل �إظهار �لر�ضوم �لبيانية للحو�دث �لفردية 

يتم  وبعدها تقرير مف�ضل عن �حلادث، ثم بعد ذلك 

حتليل �لطرق من خالل تكبري �خلريطة على �لطريق 

�حلو�دث  وح�ضر  �حلو�دث  �أعد�د  فيه  ترتفع  �لذي 

بو�ضيلة معينة للنقل.

ثم �ختتمت ورقة �لعمل مبجموعة من �خلطو�ت �لقادمة 

STAR( وخمتلف  ـ حيث يتم �الت�ضال بني موؤ�ض�ضة ) 

�أ�ضحاب �مل�ضلحة ال�ضتك�ضاف وتفعيل �لفر�ض �جلديدة 

على �أ�ضا�ض �لروؤى �لتي مت �حل�ضول عليها و�الحتاد مع 

خماطر  على  و�لرتكيز   )  iRAP( مثل  �أخرى  م�ضاريع 

حو�دث �جلماعات و�لبنية �لتحتية و�لتو�ضع �إىل �ملعايري 

�الأوروبية من �لنظام �لورقي �إىل �لنظام �لرقمي. 

VIA �لهولندية
والدة جنم جديد 
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��ضتهلت �ل�ضيدة كرياكي �أر�مبيدو ع�ضو �حتاد �لطرق 

وموجز عن  �ضريع  بعر�ض  �لعمل  ورقة  �ضرح  �الأوروبي 

�ل�ضالمة على �لطرق و�لو�ضع �لر�هن و�لتحديات من 

خالل برنامج �لعمل �الأوروبي لل�ضالمة �لطرقية.

ويت�ضمن �لربنامج �لهدف �الأول خلف�ض عدد �لوفيات 

بحلول عام 2020 من 31،500 حالة يف عام 2010 �إىل  

جهدً�  ويتطلب  كبريً�  حتديًا  يعد  وهو  حالة،   15،750

وبينت  �الأوروبي.  �الحتاد  يف  �مل�ضوؤولني  كل  من  كبريً� 

�إىل   2014 �نخف�ضت يف عام  �لوفاة  �أن حاالت  �لورقة 

ويظهر  باخلري  يب�ضر  رقم  وهو  وفاة  حالة   25،700

�جلهد �ملبذول من �مل�ضوؤولني يف هذ� �ل�ضاأن.

�أعلى  ي�ضجل  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  �لعمل  ورقة  وبينت 

ن�ضبة يف �ل�ضالمة �ملرورية يف �لعامل، حيث و�ضل عدد 

حاالت �لوفاة 56 حالة من �أ�ضل مليون ن�ضمة يف عام 

2014، �أي 25،700 حالة من �أ�ضل 505 ماليني ن�ضمة، 

يف حني مت ت�ضجيل �ضعف �لوفيات يف �لواليات �ملتحدة، 

يعاود  �أن  �الأوروبي ميكن  �لعدد يف �الحتاد  �أن هذ�  �إال 

تدريجيًا  تتناق�ض  �أن  مبجرد  �أخرى  مرة  �الرتفاع 

�ملرور  حركة  حلجم  �الإيجابية  �خلارجية  �لعو�مل 

�ملخف�ضة ب�ضبب �مل�ضاعب �القت�ضادية.

وعر�ضت �لورقة عن�ضرً� مهمًا يف هذ� �ملجال وتخت�ض 

�لطرقات  بجانب  لها  �لتحتية  و�لبنية  �لطرق  باأمتتة 

�لتي ميكن لل�ضيار�ت قر�ءتها. وتناولت يف هذ� �ملجال 

عليها  �لتعرف  تعوق  �لتي  و�لعو�مل  �لطريق  عالمات 

مثل عدم وحود �ضيانة منتظمة لعالمات �لطريق وو�ضع 

عالمات طرق غري عاك�ضة لل�ضوء باالإ�ضافة �إىل وجود 

عالمات قدمية )ولي�ضت ذ�ت �ضلة( على �لطريق )على 

�ضبيل �ملثال مناطق �لعمل(.

ثم بينت �لورقة كيفية �مل�ضاعدة من قبل م�ضغلي �لطريق 

و�ضيانته عن طريق حت�ضني عالمات �لطريق �لعاك�ضة 

عالمات  مو�ضع  ودقة  �كت�ضاف  يف  ودورها  لل�ضوء 

عر�ض  مو�ءمة  �إىل  �حلاجة  مع  كبري  ب�ضكل  �لطريق 

وحجم ولون عالمات �لطريق، �إ�ضافة �إىل �لعو�مل �لتي 

تعوق �لتعرف عليها.

من  جمعها  مت  �لتي  �لتو�ضيات  من  عددً�  �لورقة  وقدمت 

�للو�ئح �لوطنية من عدة دول �أوروبية، وجاءت كالتايل:

عالمات مرئية على �لدو�م:

بالن�ضبة لكل من �ل�ضائق و�ل�ضيارة �لذكية.

بغ�ض �لنظر عن ظروف �الإ�ضاءة ) لياًل ونهارً� (.

- رطوبة  �لظروف �جلوية ) جفاف  �لنظر عن  بغ�ض 

– �أمطار(.
�لعمر ) �ل�ضباب و�ملتقدمني يف �ل�ضن (.

�إ�ضار�ت �لطريق �جلديدة:

 .150X150 تو�ضية �حتاد �لطرق �الأوروبي

�حلد �الأدنى من �لعر�ض 15 �ضم.

�الأجو�ء �جلافة  �ل�ضوء يف  �نعكا�ض  الأد�ء  �الأدنى  �حلد 

و�لرطبة و�ملمطرة.

أوراق العمل

�حتاد �لطرق �الأوروبي 

�لطرق �لتي ميكن لل�ضيار�ت قر�ءتها : متهد �لطريق �إىل بر �الأمان 

�لدكتور  �الأ�ضتاذ  �لتي قدمها  �لعمل  ورقة  بد�ية  كانت 

و�ملو��ضالت  �لطرق  بحوث  مركز  مدير  حو��ض  يا�ضر 

و�ضالمة �ملرور بجامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة عن 

نقوم  وما  �لو�قع  و�ضرحت  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  تقنية 

بالبيانات و�ل�ضيا�ضات  به على نحو خاطئ فيما يعنى 

�ملوؤ�ض�ضية  �لتحتية  و�لبنية  و�الأدو�ت  و�لتوجيهات 

و�لتقييم ثم ت�ضاءلت �لورقة عن �لروؤية وخطة �لتنفيذ.

�أن  مبينة  و�ملمار�ضات  لالأرقام  �لورقة  وتعر�ضت 

�الإمار�ت ت�ضهد مئات �لوفيات �ضنويًا و�آالف �حلو�دث 

و�الإ�ضابات �خلطرية و�لب�ضيطة و�أن �لتكلفة �لتقديرية 

�ضنويًا،  �لدر�هم  مليار�ت  تتعدى  �حلو�دث  الإ�ضابات 

وز�رة  ل�ضالح  �ملركز  �أجر�هما  لدر��ضتني  وفقًا  وذلك 

�لد�خلية و�لهيئة �لوطنية للمو��ضالت عام 2009.

�الأخطاء  على  �لرتكيز  يتم  �أنه  �لدر��ضتان  وبينت 

�لب�ضرية فقط وتخ�ضي�ض �لقليل من �الهتمام مل�ضاهمة 

�لطرق �أو �ملركبات يف �الإ�ضابات ولي�ض �حلادث نف�ضه.

�الإمار�ت  يف  �ل�ضالمة  لتقييم  �لورقة  تعر�ضت  ثم 

�ل�ضالمة  لتح�ضني  �لتو�ضيات  وبع�ض  �ملتحدة  �لعربية 

�ملرورية يف �الإمار�ت و�لتاأثري�ت على عو�مل �ل�ضالمة 

�ملرورية، بعدها ركزت على �ضالمة �ملركبات و�لطرق.

�ل�ضفرية  �لروؤية  عن  لت�ضاوؤل  �لورقة  تعر�ضت  ثم 

وهل  �لذكية،  �ملركبات  �أنظمة  وبا�ضتخد�م  للحو�دث 

ميكن تفادي �لت�ضادم �خللفي و�لت�ضادم �أثناء مغادرة 

يف  و�الندماج  �مل�ضار  تغيري  عند  و�لت�ضادم  �لطريق 

�لطريق و�لت�ضادم عند �لتقاطعات.

�ملركبات  �أنظمة  فعالية  جو�نب  �أي�ضًا  �لورقة  و�أبرزت 

و�لذي  �مل�ضار  عن  �النحر�ف  عند  و�لتحذير  �لذكية 

بوفيات  تت�ضبب  �لتي  �حلو�دث  يخف�ض  �أن  �ملتوقع  من 

7%(، باالإ�ضافة �إىل فعالية  و�إ�ضابات خطرية بنحو ) 

من  و�لتي  وتعبه  �نتباهه  ت�ضتت  وعدم  �ل�ضائق  تركيز 

حتى  �إ�ضابات  ت�ضبب  �لتي  �حلو�دث  تقلل  �أن  �ملتوقع 

ن�ضبة ) 23%( وخف�ض �حلو�دث �ملرتبطة بال�ضرعة من 

خالل خدمات �ت�ضاالت عن بعد د�خل �ملركبات بن�ضبة 

حتذير  بجانب   )%11( بن�ضبة  و�الإ�ضابات   )%20(

�مل�ضاة.

عن  �ملهمة  �حلقائق  بع�ض  �أي�ضًا  �لورقة  وقدمت 

�لطرق  على  خا�ضة  عليه،  �لتغلب  و�ضبل  �الزدحام 

و�أبوظبي يف  �إجر�ء مقارنة بني دبي  �ل�ضريعة حيث مت 

�ملعدالت ) معدالت �الزدحام(.

�لورقة  ركزت  فعال،  باأ�ضلوب  �الزدحام  م�ضكلة  وحلل 

على �ضرورة �لتحول �ملنهجي بالكامل من بناء �لطرق 

) حلل �مل�ضكلة ( �إىل �إد�رة �مل�ضكلة و�لتكامل عن طريق 

معلومات  ونظم  وتنفيذه،  �لطلب  �إن�ضاء  كيفية  معرفة 

�لنقل، وديناميكية �ملرور و�لرتكيز على �ال�ضتد�مة.

�لتخطيط  يف  �ملتمثلة  للتحديات  �لورقة  تعر�ضت  ثم 

و�لتنفيذ و�لعمليات كما ��ضتعر�ضت نظام قاعدة بيانات 

�حلو�دث �لقائم على نظام ) جوجل( من خالل بع�ض 

�لتطبيقات.

مركز بحوث �لطرق و�ملو��ضالت و�ضالمة �ملرور

جامعة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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عر�ضت ورقة عمل قدمها �لدكتور �أ�ضتو�ض �أتر�ي �ملدير 

و�مل�ضت�ضار �لفني ل�ضركة �إي�ض لتعليم �لقيادة و�ل�ضالمة 

�لطرقية يف �لهند،  و�لدكتورة �أ�ضلي�ضا �أتر�ي م�ضت�ضارة 

فنية، جتربة عملية من مدينة �إندور �لتجارية يف �إحدى 

واليات �لهند و�لتي تعي�ض حالة من �لفو�ضى و�لتهور يف 

قيادة �حلافالت وو�ضائل �لنقل مما ي�ضبب �لكثري من 

�الإ�ضابات و�لوفيات.

و�ضيلة  �إىل  �لتو�ضل  كيفية  على  �لعمل  ورقة  وركزت 

نظام  وتطوير  �ملرورية  �ل�ضالمة  وحتقيق  لالإ�ضالح 

دعم لتح�ضني �لبنية �لتحتية للنقل و��ضتخد�م �لتقنيات 

�حلديثة و�البتكار�ت لدعم �خلدمات.

وبالرغم من �أن ورقة �لعمل هذه تعترب جتربة خا�ضة 

ويف منطقة حمددة باإحدى مدن �لهند، �إال �أنها تلقي 

�مل�ضابهة  و�ل�ضلبيات  �مل�ضاكل  من  �لعديد  على  �ل�ضوء 

�ملرور  م�ضاكل  حيث  �لعامل،  م�ضتوى  على  و�ملنت�ضرة 

و�إن  و�حد،  وعالجها  مت�ضابهة  تكون  تكاد  و�لنقل 

�ختلفت �الأ�ضاليب و�لطرق.

ومت عر�ض بع�ض من �ملعلومات �لعامة عن مدينة �إندرو 

�لتجارية و�لتي تقع يف والية ماديا بر�دي�ضن �لهندية، 

و�ل�ضالمة  بالنقل  �ملتعلقة  �مل�ضكالت  جممل  بينت 

�ملرورية فيها، �ضملت تناف�ض �حلافالت �حلكومية مع 

مع  مرورية  لفو�ضى  �أدت  و�لتي  �لطريق  على  بع�ضها 

باالإ�ضافة  �حلافالت  لت�ضغيل  منظم  نهج  وجود  عدم 

�أدت  �لتي  �لز�ئدة  و�ل�ضرعة  �ملتهورة  �لقيادة  �إىل 

حلو�دث وتلوث للبيئة، وبالتايل عدم وجود نظام فعال 

للنقل �لعام، عالوة على ت�ضرفات غري �أخالقية مثل 

من  تعترب  و�لتي  �لزبائن  و�ضلب  بالعد�د�ت  �لتالعب 

�الأمور �ملنت�ضرة هناك.

ثم عر�ضت �لورقة �الأهد�ف �لتي بتحقيقها يتم �لتغلب 

ومن  عنها  �لناجتة  و�مل�ضكالت  �لفو�ضى  حالة  على 

�أهمها :

نظام  وتوفري  لر�ضد  وفعالة  متخ�ض�ضة  وكالة  �إن�ضاء 

نقل د�خل �ملدن.

�إن�ضاء خدمة حافالت عاملية �مل�ضتوى لتلبية الحتياجات 

�ملو��ضالت كافة يف �ملدينة وب�ضكل �ضامل.

عالية  قدرة  وذ�ت  حديثة  عامة  نقل  و�ضائل  �إيجاد 

و�ضيانتها.

تطوير نظام دعم لتح�ضني �لبنية �لتحتية للنقل.

�لعام  �لنقل  و�ضائل  مع  �الأخري  �مليل  �ت�ضال  �ضمان 

لر�حة �لعمالء.

��ضتخد�م �أحدث �لتقنيات و�البتكار�ت لدعم �خلدمات.

دمج نظم �لنقل �لذكية يف نظام �لنقل من �أجل حت�ضني 

�لكفاءة �لت�ضغيلية.

عمليات  لتح�ضني  كاأد�ة  �لذكية  �لنقل  نظم  ��ضتخد�م 

ت�ضيري �حلافالت وحت�ضني م�ضتوى �خلدمة.

ولتحقيق هذه �الأهد�ف مت و�ضع مقرتح الإن�ضاء �ضركة 

 )ICTSL( خدمات �لنقل يف مدينة �أندرو” املحدودة “
لت�ضغيل و�إد�رة نظام �لنقل �لعام يف دي�ضمرب من عام 

.2005

ومطورة  م�ضممة  كانت  و�لعمليات  �خلدمات  ولكون 

ب�ضكل ياأخذ �إمكانية �لو�ضول وحاجة كل مناطق �ملدينة 

�لتحتية  �لبنية  تطوير  �قرت�ح  مت  فقد  �العتبار،  بعني 

�لالزمة يف مرحلة الحقة لتعزيز �خلدمة.

وبينت �لورقة نظام �لتعامل مع و�ضائل �لنقل من حيث 

خريطة  وبيان  �مل�ضار�ت  وتخطيط  �لتذ�كر  بيع  نظام 

�ملعدالت  �أدنى  من  تعترب  و�لتي  �لنقل  وتعرفة  �لطريق 

�ملتاحة يف �لبالد، كما مت عر�ض نظام تتبع �حلافالت 

مت  حيث  �ملوقع،  لتحديد  �لعام  �لنظام  على  �لقائم 

جتهيز كل حافلة بجهاز قائم على نظام حتديد �ملو�قع 

مع ت�ضهيالت لنقل �لبيانات عرب �الإنرتنت و�أي�ضًا نظام 

معلومات �لركاب �لذي مت �إدخاله الأول مرة يف �لبالد.

حتكم  وغرفة  للحافالت  موقفًا   )84  ( حاليًا  ويوجد 

��ضتفادت  وقد  �مل�ضافرين،  معلومات  بنظام  جمهزة 

نو�ح  عدة  من   )ICTSL( �مل�ضغلة  �ل�ضركة  من  �ملدينة 

منها :

تغري كبري يف �أمناط �لتنقل د�خل �ملدينة.

I - )ووفري يف �لوقت �لذي ي�ضتغرقه �لتنقل مل�ضتخدمي 

.)TSL

تخفي�ض ن�ضبة �الزدحام على �لطرق.

�نخفا�ض ن�ضبة �حلو�دث على �لطرق و�حلد من تلوث 

�لبيئة.

�حل�ضارية  و�ل�ضورة  �ملدينة  يف  �لطرق  حالة  حت�ضني 

لها.

�ملخ�ض�ضة  �مل�ضار�ت  بف�ضل  حت�ضني حركة �حلافالت 

لها و�لتي مت تطويرها حاليًا.

ومن �ملبادر�ت �لتي عر�ضتها �لورقة ) مبادرة �ل�ضالمة 

�لطرقية ( و��ضتملت على بر�مج تدريب وتوعية مرورية 

ل�ضائقي  )ICTSL( على �أ�ضا�ض منتظم من �أجل تعزيز 

�الحتياطات �لعامة لل�ضالمة �لطرقية. 

�إي�ض لتعليم �لقيادة و�ل�ضالمة �لطرقية يف �لهند

��ضتخد�م نظم �لنقل �لذكية يف نظام �حلافالت يف �إندرو بالهند
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�ملهند�ض  و�لتي قدمها كٌل من  �لعمل هذه  تتعلق ورقة 

عبد�هلل بن �أحمد �ل�ضالح و�ملهند�ض عبد�لرحمن بن 

لتطوير مدينة  �لعليا  �لهيئة  بن عقيل من  عبد�لعزيز 

�لريا�ض باململكة �لعربية �ل�ضعودية، بالنه�ضة �لتنموية 

�لعمر�ين  و�لتو�ضع  �ملدينة،  بها  متر  �لتي  �ل�ضاملة 

�ضبكة  على  �ملرورية  �لرحالت  تخطت  و�لذي  �حلايل 

�لطرق فيها حو�يل 7.4 مليون رحلة يوميًا، ومن �ملتوقع 

�أن ي�ضل هذ� �لعدد �إىل 12 مليون رحلة يوميًا.

�حلركة  زيادة  �إىل  �لنمو  يف  �لت�ضارع  هذ�  �أدى  وقد 

�ملروية فيها و�حتياج مدينة �لريا�ض �إىل ��ضرت�تيجية 

نقل خا�ضة، حيث عمل �ملخطط �ال�ضرت�تيجي �ل�ضامل 

للمدينة على و�ضع ��ضرت�تيجية كاملة للنقل تهدف �إىل 

تي�ضري تنقل �ل�ضكان د�خل مدينة �لريا�ض با�ضتخد�م 

من  عدد  على  بالعمل  وذلك  �ملختلفة  �لنقل  و�ضائل 

�لطرق  �ضبكة  بتطوير  يتعلق  تكاملي  ب�ضكل  �ملحاور 

وبرنامج �الإد�رة �ملرورية ونظام �لنقل �لعام.

�ملرورية  �الإد�رة  برنامج  �ل�ضاملة  �خلطة  وت�ضمنت 

�لرئي�ضية  �لعنا�ضر  �أهم  �أحد  يعترب  �لذي  للمدينة 

�ن�ضيابية  م�ضتوى  رفع  �إىل  باالإ�ضافة  �لنقل  نظام  يف 

�حلركة و�لتوظيف �الأمثل ل�ضبكة �لطرق وحل م�ضكلة 

تطبيقات  تنفيذ  خالل  من  �ملرورية  �الختناقات 

�الإد�رة �ملرورية �حلديثة �لتي ت�ضمل �جلو�نب �لتقنية 

و�لهند�ضية وبرجمة �الإ�ضار�ت �ملرورية وو�ضائل فر�ض 

�لنظام �ملروري.

�ملرورية  �الإد�رة  برنامج  تنفيذ  كيفية  �لورقة  وبينت 

�خلطة  عنا�ضر  �أهم  باعتباره  �لريا�ض  مبدينة 

�ال�ضرت�تيجية �ملرورية فيها، و�لذي تقوم �لهيئة �لعليا 

�لذي  �مل�ضروع  بتنفيذ  حاليًا  �لريا�ض  مدينة  لتطوير 

�ملدينة  يف  �ملرورية  �الإد�رة  نظام  تغيري  �إىل  يهدف 

�الأمريكية  �ل�ضركات  �إحدى  طريق  عن  جذري  ب�ضكل 

�لذي  وهو  �ل�ضعودية  �ل�ضركات  �إحدى  مع  بالتعاون 

ي�ضتهدف حتديث حو�يل 600 تقاطع يف مدينة �لريا�ض.

كما ت�ضمنت ورقة �لعمل �أي�ضًا نطاق �لعمل يف م�ضروع 

جمموعة  �إىل  ينق�ضم  �لذي  بالريا�ض  �ملرورية  �الإد�رة 

عنا�ضر رئي�ضية ت�ضمل :

�ملعلومات  بتحليل  ويخت�ض  �ملركزي  �لتحكم  نظام 

�ملبا�ضرة حلركة �ملركبات يف �لطريق عن طريق نظام 

تر�ن�ض �ضويت بناًء على حجم �لكثافة و�حلركة �ملرورية 

يف �ملدينة وجمموع �أطو�ل �لطرق وعدد �لتقاطعات يف 

�ملدينة وذلك مبا ي�ضمن حتقيق �ملو��ضفات �لتالية :

�لتحكم باحلركة �ملرورية – �لتعد�د �ملبا�ضر للمركبات 

خالل  �ملرورية  �حلركة  �إد�رة   – �لطرق  �ضبكة  على 

�لطو�رئ و�الأزمات يف �ملدينة. 

ت�ضري  �لتي  �ملركبة  ر�ضد  على  بقدرته  �لنظام  ويتميز 

ب�ضرعة عالية و�لر�ضد �الآيل لالأحد�ث يف منطقة هذه 

�لكامري�ت مثل �حلريق و�لفي�ضانات.

 �أجهزة حتكم يف �الإ�ضار�ت �ملرورية �ضيتم تركيب 600 

�لتقاطعات  على  �ملرورية  �الإ�ضار�ت  يف  حتكم  جهاز 

تز�منها  و�ضمان  توقيتها  يف  �لتحكم  بهدف  �لرئي�ضية 

حجم  على  بناًء  �الأخرى  �لتقاطعات  مع  وتتابعها 

�ملركبات على م�ضار �لطريق.

�لتعد�د �ملبا�ضر للكثافة �ملرورية و�ضيعتمد هذ� �لنظام 

بالتعد�د  خا�ضة  رقمية  كامري�   1400 ��ضتخد�م  على 

على  �ملركبات  حركة  وقيا�ض  �ملرورية  للحركة  �ملبا�ضر 

تو�ضلت  ما  �أحدث  من  �لنظام  هذ�  ويعد  �لتقاطعات. 

مل�ضتخدمي  �ملبا�ضرة  �ملعلومات  جمال  يف  �لتقنية  �إليه 

�ضبكة �لطرق.

يتم  و�ضوف  �ملرورية  �حلركة  ملتابعة  رقمية  كامري�ت 

حلركة  �ملبا�ضرة  للمتابعة  رقمية  كامري�   350 تركيب 

�ملرور على جميع �لتقاطعات.

أوراق العمل

�لهيئة �لعليا لتطوير مدينة �لريا�ض

برنامج �الإد�رة �ملرورية يف مدينة �لريا�ض

نظام �لتعرف على لوحات �ملركبات، و�ضوف يتم تركيب 

175 كامري� متخ�ض�ضة بقر�ءة �للوحات، يتم توزيعها 

وفق خطة لن�ضر هذه �لكامري�ت على �لطرق يف �ملدينة 

لر�ضد جميع �أرقام �للوحات وحتديد �ملركبات �ملطلوبة 

�أمنيًا على �لطرق.

�لتحكم  نظام  تركيب  �ضيتم  �ملرورية،  �الإد�رة  مركز 

�ملرورية  �الإد�رة  �ملرورية يف مركز  لالإ�ضار�ت  �ملركزي 

مبدينة �لريا�ض، و�ضيتم ت�ضغيله من خالل فريق عمل 

متخ�ض�ض يف �الإد�رة �ملرورية ي�ضمل حو�يل 18 م�ضغاًل 

موزعني بنظام �ملناوبة على مدى 24 �ضاعة.

�الأعمال �الإن�ضائية، وت�ضمل جميع �الأعمال �الإن�ضائية على 

�لتقاطعات مبا فيها �أعمدة وقو�عد �الإ�ضار�ت �ملرورية 

و�لتمديد�ت و�لتو�ضيالت �لكهربائية و��ضتخد�م تقنية 

LEDS �ملتميزة باجلودة �لب�ضرية �لعالية.
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عام  مدير  نائب  جار�ضيا  مورينو  جامي  �ل�ضيد  قدم 

�لعامة  �الإد�رة  عن  �ضرحًا  ورقته  يف  باإ�ضبانيا   �ملرور 

�حل�ضرية  �ملناطق  د�خل  �ملرور  قو�عد  وعن  للمرور 

�لقيادة  وترخي�ض  لها  �لعملي  و�لتطبيق  وخارجها 

�الأبحاث  وتن�ضيق  �ملركبات  وت�ضجيل  �لعقوبات  ونظام 

حول �ضالمة �لطرق باالإ�ضافة �إىل �ل�ضجالت �لوطنية 

لل�ضائقني و�ملركبات و�حلو�دث و�لعقوبات و�لغر�مات.

و�لقت �لورقة �ل�ضوء على جتهيز�ت �لطرق من حيث 

وغريها  �لطق�ض  وحمطات  �للوحات  قر�ءة  �أجهزة 

بجانب 7 مر�كز الإد�رة �ملرور تعمل 356 يومًا مبعدل 4 

�ضاعات يوميًا من خالل فريق عمل متخ�ض�ض وجمهز 

يحتاجه  ما  وكل  �للوحات  قر�ءة  و�أجهزة  بكامري�ت 

عن  �الت�ضال  يتم  كما  به،  يقوم  �لذي  �لعمل  الإجناح 

طريق �ضبكة �ألياف �ضوئية خا�ضة بهذه �ملر�كز.

ويتعامل �لفريق عن طريق تطبيق نظم �لتطبيق �الآيل 

تطبيق  منوذج  �إىل  باالإ�ضافة  �الآلية،  �الإنقاذ  و�أنظمة 

�ل�ضرعة �لذي ي�ضمل ر�د�ر�ت ثابتة ومتحركة مع رقابة 

مكثفة على �لطرق �لثانوية.

ويتم تطبيق منوذج �ل�ضرعة على �أق�ضام تتدرج ح�ضب 

وعدد  �ل�ضرعة  عو�مل  حيث  من  خطورتها  درجة 

�حلو�دث وطول �مل�ضافة ومتو�ضط حركة �ملرور �ليومية 

ونوع �لطريق.

روؤية  ت�ضمنت  �لتي  �الأهد�ف  �إىل  �لورقة  كما تطرقت 

و�النبعاثات،  و�الزدحام  �ل�ضحايا  عدد  ت�ضمل  �أولية 

ثم مت عر�ض �ال�ضرت�تيجية �الإ�ضبانية ل�ضالمة �لطرق 

�الأثر  تخفي�ض  �إىل  ترمي  و�لتي   )2020  -2011(

�الجتماعي و�القت�ضادي للحو�دث �ملرورية.

�أن  �الإح�ضائيات  �أظهرت  �لطريق  �ضالمة  �ضياق  ويف 

عدد �لوفيات على �لطرق يف �إ�ضبانيا بلغ 36 وفاة لكل 

مليون ن�ضمة.

ومن �ضالمة �لطريق �إىل نظام �ل�ضيار�ت �ملت�ضلة، حيث 

يطالب �ل�ضائقون و�لركاب بذلك للو�ضول �إىل �خلدمات 

للمركبات  �الإجمايل  �لعدد  �ضريتفع  حيث  �ملت�ضلة، 

�أجمايل  من   %10 من  مدمج  �إنرتنت  بات�ضال  �ملزودة 

�ل�ضوق �ليوم �إىل 20% بحلول نهاية �لعقد.

وتتميز �ل�ضيار�ت �ملت�ضلة بخدمات �لرتفيه �ملعلوماتي 

�ملرورية  و�ل�ضالمة  �لتكلفة  وكفاءة  �ملرور  وكفاءة 

�ضوق  وجود  ذلك  عن  و�ضينتج  و�لفاعلية،  و�لر�حة 

بحلول  دوالر  بليون   27 حو�يل  كبرية  �إمكانيات  ذي 

يف  �إجباريًا  �ضيكون  �الآيل  �الت�ضال  �أن  �إال   ،2020 عام 

بذلك  �ملعنيني  2018 من خالل  عام  بحلول  �ل�ضيار�ت 

�لتاأمني  و�ضركات  و�الت�ضاالت  �ل�ضيار�ت  �ضانعي  وهم 

ومطورو �لربجميات، كما �ضيكون هناك ت�ضجيع حللول 

وتوفري   ) �الآيل  �الت�ضال   ( �ملت�ضلة  �ملرورية  �ل�ضالمة 

حمور   / من�ضة  ووجود  �ملفيدة  �ملعلومات  م�ضاركة 

عايل �مل�ضتوى للخدمات �ملت�ضلة �مل�ضرتكة ت�ضم معها 

جميع �ملن�ضات �لفرعية �لقائمة بجانب تقدمي خدمات 

�لت�ضييج �جلغر�يف كعالمة بي�ضاء حلماية �مل�ضتخدمني 

و�إنذ�ر�ت  و�مل�ضاة  �لدر�جات  ر�كبي  مثل  �ضعفًا  �الأكرث 

�ل�ضرعة  �ملنخف�ضة  و�ملركبات  و�حلو�دث  �الأعطال 

و�إ�ضار�ت �الإر�ضال �ملتغرية �ملتخ�ض�ضة.

وتناولت �لورقة �لقيادة �مل�ضتقلة و�لتي جتعل خ�ضائ�ض 

حيث  من  �ليوم  �ل�ضيار�ت  يف  و�قعًا  �الآلية  �لقيادة 

وبرنامج  لالنغالق  �ملانعة  �لفر�مل  ��ضتخد�مات 

�لقيادة �الإلكرتوين و�لنظم �ملتقدمة مل�ضاعدة �ل�ضائق، 

و�لكفاءة  �ل�ضالمة  على  بالنفع  كله  ذلك  �ضيعود  حيث 

�الإد�رة �لعامة للمرور – �إ�ضبانيا

�ل�ضيارة �ملت�ضلة و�لقيادة �مل�ضتقلة.. �ال�ضرت�تيجية �الإ�ضبانية 

و�لر�حة و�لدمج وقابلية �لو�ضول �إىل حت�ضني �لو�ضول 

�لتاأثري  ي�ضل  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �ملدن،  مر�كز  �إىل 

�لقادمة  �ل�ضنو�ت  خالل  �مل�ضتقلة  للقيادة  �القت�ضادي 

�إىل 71 بليون يوروعام 2030 كما �ضينتج �ل�ضوق �لعاملي 

للمركبات �الآلية 44 مليون مركبة يف �لعام نف�ضه و�لذي 

يربز فيه �لدور �لذي تلعبه �الإد�رة �لعامة للمرور وهو 

�إثبات موثوقية و�ضالمة �لتكنولوجيا وعدم وجود هام�ض 

تعمل  بحيث  لل�ضالمة  �حلرجة  �لتقنيات  مع  للخطاأ 

ب�ضكل مثايل طيلة �لوقت وفائقة �لتطور.
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�هتمت ورقة �لعمل �لتي قدمها �ل�ضيد �آالآن �أريل مدير 

�ل�ضري  حو�دث  من  للوقاية  �لربتغايل  �ملجل�ض  عام 

�أمام  �ملجال  تف�ضح  �لتي  �لطرقية  �ل�ضالمة  ب�ضيا�ضة 

ثقافة �نتقاد نظام �ملرور.

لل�ضالمة  �لفعالة  �الإد�رة  بعنا�ضر  تعريفًا  وبينت 

على  لل�ضالمة  فعالة  �إد�رة  �إىل  و�حلاجة  �لطرقية 

على  �ل�ضالمة  جمال  يف  �أف�ضل  �أد�ء  لتحقيق  �لطرق 

�لطرق، باالإ�ضافة �إىل �أن هناك حاجة ملعاجلة منتظمة 

على  متينة  تد�بري  و�عتماد  �الأ�ضا�ضية  �خلطر  لعو�مل 

بني  �جلمع  خالل  من  منا�ضبة  مو�رد  مع  �أو�ضع  نطاق 

مقاربة على م�ضتوى �لنظام وم�ضاركة يف �مل�ضوؤولية.

�لطرق  ل�ضالمة  �لتخطيط  و�أ�ضلوب  مر�حل  وحددت 

تت�ضمن �ضياغة روؤية وفل�ضفة وحتليل �مل�ضكلة و�لهدف 

�الجتماعية  �لتقيمات  مع  حمددً�  يكون  بحيث 

و�القت�ضادية ثم و�ضع تد�بري م�ضادة ثم و�ضع برنامج 

بعد  و�ملر�قبة،  �لتقييم  مرحلة  ثم  وتنفيذه  لل�ضالمة 

لل�ضالمة  �لروؤية  حيث  �لفل�ضفة  �أو  �لروؤية  تاأتي  ذلك 

�لتوجه  �أو  �مل�ضتقبلي  �ملرور  لنظام  مبتكر  و�ضف  هي 

�ملرغوب لتطوير �ل�ضالمة.

هولند�  �مل�ضتد�مة يف  �ل�ضالمة  �لورقة  ��ضتعر�ضت  ثم 

مفهوم  ثم  �ل�ضويد  يف  �ضفر  �لروؤية  و��ضرت�تيجية 

�لنظام �الآمن بوالية فيكتوريا �ال�ضرت�لية ثم ��ضتعر��ض 

خلف�ض  �أهد�ف  على  ي�ضتمل  �أمنًا  �أكرث  مروري  نظام 

�الإ�ضابات و�لوفيات و�إعادة �لعمل على جو�نب متنوعة 

من ت�ضميم وت�ضغيل نظام �ملرور وحتقيق و�جهة �أف�ضل 

بني بيئة �لب�ضر و�ملركبات و�لطرق.

من  �مل�ضكلة  حتليل  كيفية  �لورقة  �أو�ضحت  ذلك  بعد 

عن  وبيانات  و�الإ�ضابات  �حلو�دث  موؤ�ضر�ت  حيث 

تعر�ض م�ضتخدمي �لطرق للخطر وموؤ�ضر�ت �ملعاجلة 

و�لنظام ثم موؤ�ضر�ت �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية.

كما �ضرحت موؤ�ضر�ت �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية من حيث 

جاء  بعدها  و�ل�ضلوكيات  و�ملو�قف  و�الآر�ء  �مل�ضاهد�ت 

�الأهد�ف  �أن  �الأبحاث  تظهر  و�لذي  �الأهد�ف  حتديد 

�لكمية من �ضاأنها �أن توؤدي �إىل برنامج �أف�ضل وحت�ضني 

�أد�ء �ل�ضالمة �ملرورية و�إبقائها على �الأجندة �ل�ضيا�ضية 

�مل�ضوؤولية  لتحديد  فعالة  �إد�رية  �أد�ة  �الأهد�ف  و�عتبار 

وهي ترتكز على �لت�ضل�ضلية �لهرمية على هدف مثايل 

مع بع�ض �الهتمام �مل�ضبق.

عن  عبارة  وهي  �مل�ضادة  �لتد�بري  و�ضع  وتناولت 

على  ولتتعرف  �لنظام  كامل  يف  ��ضرت�تيجية  �عتماد 

لل�ضالمة  �لورقة ��ضرت�تيجية رئي�ضية  ��ضتعر�ضت  ذلك 

�ملرورية كونها تخف�ض �لتعر�ض لالأخطار وتخف�ض حدة 

�الإ�ضابات مع خف�ض �لعو�قب �لطويلة �الأمد لالإ�ضابات 

�لناجمة عن �حلو�دث وتطوير �أدو�ت �لتنفيذ و�ملر�قبة 

و�لتقييم.

على  �ملقاربات  بع�ض  �أي�ضًا  �لعمل  ورقة  و�أو�ضحت 

من  للخطر  �لتعر�ض  �إد�رة  جانب  من  �لنظام  م�ضتوى 

وتطوير  �الأر��ضي  و��ضتخد�م  �لنقل  �ضيا�ضات  خالل 

�ضبكة �لطرق للم�ضاعدة على �لوقاية من حو�دث �لطرق 

�حلو�دث  من  وحامية  مرئية  ذكية  مركبات  وتوفري 

و�إعد�د �ضمان �المتثال للقو�عد �الأ�ضا�ضية لل�ضالمة على 

�لطرق ثم توفري رعاية ما بعد �حلادث.

ورقة  بينت  و�القت�ضادية  �الجتماعية  �لتقييمات  وعن 

�لعمل �أن �ختيار �لتد�بري و�حلر�ض على حتقيق عائد�ت 

ق�ضوى يت�ضمن منافع تد�بري �ل�ضالمة �ملرورية �لالزمة 

كميتها  �أن حتدد  يجب  �لتي  �ل�ضالمة  �أهد�ف  لتحقيق 

�ملعايري  وحتليل  �لتكلفة  فعالية  با�ضتخد�م  وت�ضنيفها 

وحتليل �جلدوى �القت�ضادية ومزيج من هذه �لو�ضائل.

بعد ذلك ياأتي �لتقييم و�ملر�قبة، حيث تعترب ذلك جزء� 

ون�ضرً�  ومعاجلة  جهدً�  ويتطلب  �لتطبيق  من  �أ�ضا�ضيا 

منا�ضبًا لبيانات موثوقة بهدف حتقيق �لتايل :

�أد�ء م�ضتهدفة و�أخرى  �إجر�ء ر�ضد متو��ضل ملوؤ�ضر�ت 

مرتبطة بال�ضالمة.

حتديد فعالية تد�بري حمددة لل�ضالمة على �لطرق من 
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�ملجل�ض �لربتغايل للوقاية من حو�دث �ل�ضري

�إد�رة �ل�ضالمة على �لطريق ومنظومة �لنقل �لذكية 

خالل در��ضات �ضابقة والحقة.

مر�جعة �ل�ضيا�ضات و�لتد�بري وحتديثها مع �إعادة توزيع 

�ملو�رد على تد�بري �أكرث فاعلية من حيث �لتكلفة.

حتديد �لتاأخري يف �لتطبيق �لذي يحتاج �إىل �إجر�ء�ت 

ت�ضحيحية.

حتديد م�ضتوى �لدعم �لعام للتدخالت.

�جلهات  من  �مل�ضوؤولية  م�ضاركة  تاأتي  ذلك  بعد  ثم 

�ملحلية  و�حلكومة  �لوطنية  �حلكومة  مثل  �الأخرى 

و�لقطاع �ل�ضحي و�حلكومة �الإقليمية و�الحتاد �الأوروبي 

ذ�ت  �الأخرى  �جلهات  من  و�لعديد  �الأبحاث  وقطاع 

�لعالقة.

�لورقة بعر�ض جمموعة من �الأنظمة �لذكية  و�ختتمت 

�خلا�ضة بعملية �لنقل و�ملخاطر �ملرتبطة بها مع �لتاأكيد 

و�لتكيف  �ل�ضائقني  قبل  من  �الأنظمة  �عتماد  �أن  على 

�ل�ضلوكي من بني �أهم �حتياجات �لبحث يف �ملجال بغية 

حت�ضني ت�ضميم �الأنظمة وتنظيم ��ضتخد�مها.
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تبني ورقة �لعمل �لتي تقدمت بها �ل�ضيدة �أنتيد� �أفري�ضا 

من نادي �ل�ضيار�ت �الإيطايل جمموعة من �ملحتويات 

�ملهمة مثل :

�أ�ضاب �حلو�دث �ملرورية.

.AEB نظم �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم

برنامج تقييم �ل�ضيار�ت �جلديدة �الأوروبي.

�أعد�د نظم �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم  ��ضتطالع 

من برنامج تقييم �ل�ضيار�ت �جلديدة �الأوروبي.

فعالية نظم �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم منخف�ضة 

�ل�ضرعة يف حو�دث �ال�ضطد�م �خللفي �لفعلية.

ذ�تية  �لطارئة  �لفرملة  لنظم  �الأو�ضع  �ال�ضتخد�م  �أثر 

�لتحكم على �ل�ضالمة �ملرورية يف �إيطاليا.

وبينت �لورقة �أ�ضباب �حلو�دث �ملرورية و�لتي ي�ضرتك 

�ل�ضائق  كان  حيث  و�لطريق،  و�ملركبة  �ل�ضائق  فيها 

�ملت�ضبب �الأول بن�ضبة %90 من �إجمايل �حلو�دث.

ثم عر�ضت �لورقة نظم �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم 

تتدخل  �لتي  �لن�ضطة  �ل�ضالمة  تقنيات  من  تعد  و�لتي 

يف �حلاالت �حلرجة ب�ضكل م�ضتقل عن �ل�ضائق لتجنب 

�حلادث �أو تخفيفه، وهي قادرة على حت�ضني �ل�ضالمة 

خالل  من  �الأثر  جتنب  حماولة  �أولهما  طريقني  عن 

ك�ضف خطر ت�ضادم و�ضيك و�لثاين عرب تخفيف حدة 

�آخر  جانب  ومن  جتنبها،  ميكن  �لتي  �ال�ضطد�مات 

�أن نظم �لفرملة �لطارئة لها �أثر �إيجابي ال�ضيما على 

حو�دث �لت�ضادم �خللفي.

�الأوروبي  �جلديدة  �ل�ضيار�ت  تقييم  برنامج  وعن 

�أو�ضحت �لورقة �أنه تاأ�ض�ض عام 1997 ومقره بروك�ضل 

يف  فيه  ع�ضوً�  �الإيطايل  �ل�ضيار�ت  نادي  �أ�ضبح  وقد 

عام 2011 ويقوم �لربنامج بن�ضر تقارير عن �ل�ضالمة 

�خلا�ضة باملركبات �جلديدة باالإ�ضافة �إىل �ضل�ضلة من 

جنوم  ت�ضنيف  منح  مع  �ملركبات  حو�دث  �ختبار�ت 

على �أ�ضا�ض معد�ت و�أد�ء �ل�ضالمة.

نظم  �أعد�د  ��ضتطالع  �لعمل  ورقة  ��ضتعر�ضت  ثم 

�لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم AEB من برنامج تقييم 

�لربنامج  قام  حيث  �الأوروبي،  �جلديدة  �ل�ضيار�ت 

بتطوير �ختبار�ت تقييم �الأد�ء من حو�دث �ال�ضطد�م 

لهذه  �ملتعددة  �لن�ضخ  وت�ضنيف  لل�ضيار�ت  �خللفي 

�ل�ضرعة  منخف�ضة  �ل�ضيار�ت  من  لفئتني  �لتقنيات 

�لنظامني  كال  �أ�ضبح   2014 عام  ويف  �ل�ضرعة،  وعالية 

جزءً� من نظام �لت�ضنيف.

و�حتوت �لورقة على در��ضة خا�ضة بفعالية نظم �لفرملة 

حو�دث  يف  �ل�ضرعة  منخف�ضة  �لتحكم  ذ�تية  �لطارئة 

عام  يف  ن�ضرها  مت  وقد  �لفعلية  �خللفي  �ال�ضطد�م 

2015 يف �ملجلة �الإلكرتونية “حتليل �حلو�دث و�لوقاية 

خالل  من  وذلك  مبتكرة  مقاربة  تعتمد  وهي  منها” 

بحث تاأ�ضي�ض عن طريق جمموعة عمل جمعت �لباحثني 

و�لتخ�ض�ضية  �حلكومية  �ملنظمات  من  و�خلرب�ء 

من  بيانات  و�لتاأمني،جمعت  �مل�ضتهلكني  ومنظمات 

نادي  �أن  باعتبار  �إيطاليا  بينها  من  خمتلفة  دول   6

�ل�ضيار�ت �الإيطايل ع�ضو فيها.

حٍل  تقدمي  ميكن  �لبيانات  هذه  حتليل  خالل  ومن 

بياناتها  ت�ضليم  عن  �ملرورية  �ل�ضالمة  هيئات  الإحجام 

مزودي  جميع  �أن  كما  خارجية،  �أطر�ف  �إىل  �جلزئية 

�لبيانات قامو� باإجر�ء حتليل حملي فردي م�ضتخدمني 

قاعدة بياناتهم �لوطنية.

توزيع  يف  و��ضحًا  �ختالفًا  هناك  �أن  �لبحث  عن  ونتج 

�لفرملة  بنظم  �ملزودة  �ملركبات  بني  �حلو�دث  �أنو�ع 

�لتقنية. هذه  حتتوي  ال  و�لتي  �لتحكم  ذ�تية  �لطارئة 

كما �أن تقنية �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم منخف�ضة 

حو�دث  ن�ضبة  من   %38 خف�ض  �إىل  توؤدي  �ل�ضرعة 

�ال�ضطد�م �خللفي على �أر�ض �لو�قع للمركبات �ملزودة 

بهذه �لتقنية.

�ل�ضالمة  على  �ملرتتب  لالأثر  تقديري  ح�ضاب  ويف 

نادي �ل�ضيار�ت �الإيطايل 

فعالية تقنيات �لفرملة �لطارئة ذ�تية �لتحكم يف �ملناطق �ملدنية

�ملرورية من �ال�ضتخد�م �الأو�ضع لنظم �لفرملة �لطارئة 

جميع  كانت  لو  �أنه  تبني  �إيطاليا  يف  �لتحكم  ذ�تية 

�ملركبات �لتي ت�ضري على �لطرق �الإيطالية مزودة بنظم 

�لفرملة �لذ�تية �ضيكون هنالك حو�دث �أقل خالل عام 

واحد.

�مل�ضرتك  �لتحليل  �أن  تبني  بخال�ضة  �لورقة  و�ختتمت 

بني جمموعة من �لبلد�ن يقدم تقييمًا �أكرث دقة و�أكرث 

�أن  ميكن  مبا  مقارنة  �لدويل  �ل�ضعيد  على  مالءمة 

ت�ضهم  �لدر��ضة  نتيجة  و�أن  بذ�ته،  و�حد  بلد  يقدمه 

�ملرورية  �ل�ضالمة  حت�ضني  �جتاه  يف  مهمة  م�ضاهمة 

تزويد  على  �حلث  ينبغي  و�أنه  �حل�ضرية  �ملناطق  يف 

ح�ضب  و��ضع  م�ضتوى  على  �حلديثة  بالتقنية  �ملركبات 

تو�ضية �خلرب�ء.
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لل�ضالمة  �لدويل  �ملوؤمتر  فعاليات  يف  �مل�ضاركون  �أثار 

�ملرورية، �لذي نظمته جمعية �الإمار�ت لل�ضالمة �ملرورية 

يف نوفمرب �ملا�ضي، بالتعاون مع �ملنظمة �لعربية لل�ضالمة 

�ملرورية و�ملنظمة �لدولية للوقاية من حو�دث �لطرقات 

لل�ضالمة  �مل�ضرتكة  و�للجنة  �لعاملية  �ل�ضحة  ومنظمة 

و�حللول �ملرورية - �أبوظبي، جدال وت�ضاوؤالت ب�ضاأن حجم 

�الأنظمة  ��ضتخد�م  على  �ملرتتبة  و�ل�ضلبيات  �الإيجابيات 

�ملرورية، وما هي حجم �ملخاطر و�لتهديد�ت �لتي حتدق 

مب�ضتخدمي �لطريق من جر�ء ��ضتخد�م هذه �الأنظمة، 

�حلو�دث  �أن حتد من  �حلديثة  للتكنولوجيا  وهل ميكن 

�ملرورية وما ينتج عنها من خ�ضائر ب�ضرية؟.

ويف �ضبيل �لوقوف على �أبعاد هذه �لق�ضية حاورت “جملة 

�ملنظمة  رئي�ض  �لفريقي  عفيف  �ملرورية”،  �ل�ضالمة 

�لتكنولوجيا  �أن  �أكد  �لذي  �ملرورية،  لل�ضالمة  �لعربية 

خف�ض  من  تتمكن  �أو  �ملرورية  �مل�ضاكل  حتل  لن  وحدها 

ذلك  يو�كب  �أن  يجب  و�إمنا  �ملروية،  �حلو�دث  معدالت 

تغيري يف �ضلوك �ل�ضائقني حتى ميتلكون مهار�ت و�أدو�ت 

�لتعامل مع �ملنظومات �ملرورية �لذكية.

 طرح موؤمتر ال�سالمة املرورية ق�سية الأنظمة 

الذكية.. ما مدى اأهمية املو�سوع؟

 ال �ضك �أن �ملوؤمتر �لذي �أقيم موؤخرً� حتت �ضعار » �إد�رة 

�كت�ضب  �لذكية«  �لنقل  و�أنظمة  �لطرق  على  �ل�ضالمة 

�أهمية كبرية �إذ �ضلط �ل�ضوء على ق�ضية ��ضتخد�م �أنظمة 

�لنقل �لذكية، وكيفية �ال�ضتفادة منها يف تعزيز �ل�ضالمة 

من  �لطريق  م�ضتخدمي  وحماية  �لطرق  على  �ملرورية 

خماطر �حلو�دث �ملرورية.

ق�ضية  طرح  عندما  كبرية  �أهمية  �ملوؤمتر  �كت�ضب  وقد 

�حلديثة  �لتكنولوجيا  قدرة  مبدى  تتعلق  جدً�،  كبرية 

على تنمية جهود �ل�ضالمة �ملرورية وتاأثري�تها �الإيجابية 

�ل�ضلوك  وعلى  �ملرورية  �ل�ضالمة  �إد�رة  على  و�ل�ضلبية 

�ملروري لالأفر�د �أثناء �لقيادة على �لطريق.

رئي�ض �ملنظمة �لعربية لل�ضالمة �ملرورية :

الحوادث..  من  تحد  لن  بمفردها  التكنولوجيا 
ويجب تغيير سلوك السائقين

لقاءات على هامش المؤتمر
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وتاأتي �أهمية هذ� �ملوؤمتر �أي�ضًا �أنه ي�ضبق موؤمتر �لرب�زيل 

�لذي يتناول �ل�ضالمة �ملرورية ومر�جعة �خلطة �لعاملية 

2009 يف مو�ضكو، حيث ي�ضعى هذ�  �إقر�رها يف  �لتي مت 

�لذي  �لف�ضل  يف  �لبحث  �أهد�فه  �ضمن  ومن  �ملوؤمتر 

من  �الأوىل  �ملرحلة  2015 يف  �إىل   2011 من  ت�ضجيله  مت 

 2020 –  2011 �ملرورية  لل�ضالمة  �ملوحد  �لعقد  تطبيق 

و�لذي و�ضع �ضمن �أهد�فه خف�ض عدد وفيات �حلو�دث 

�لعقد  هذ�  بتمديد  طالبنا  وقد   ،%50 بن�ضبة  �ملرورية 

حتى 2030 بحيث يكون متما�ضيا مع خطة �الأمم �ملتحدة 

للتنمية �لب�ضرية يف �لعامل.

عن  املوؤمتر  هذا  ميز  ما  اأهم  هو  ما  براأيكم..   

املوؤمترات الأخرى التي تناولت الق�سية نف�سها؟.

بالتاأكيد هناك تعدد يف �ملوؤمتر�ت خالل �لفرتة �الأخرية 

لكن ما نالحظه  للنقا�ض،  نف�ضها  �لق�ضية  �لتي طرحت 

من نتائج هذه �ملوؤمتر�ت، �أنها ت�ضعى فقط �إىل �لرتويج 

�الأنظمة  �ضركات  منتجات  لبيع  �لتجاري  و�لت�ضويق 

�لتي  و�لهاردوير  و�ل�ضوفت  و�لكامري�ت  �لذكية  �ملرورية 

تنتجها.

�ملوؤمتر�ت  هذه  توجيه  �إىل  د�ئمًا  ت�ضعى  و�ل�ضركات 

�إيجابيات  �إذ  تظهر  بيع منتجاتها  �أجل  حل�ضاباتها من 

على  �ل�ضلبية  تاأثري�تها  بيان  دون  من  منتجاتها 

م�ضتخدمي �لطريق وعلى �ل�ضالمة �ملرورية، يف حني �أن 

�ملوؤمتر�ت �لتي ينظمها �ملجتمع �ملدين ومنظماته تكون 

تطوعيه م�ضتقلة ومتحررة عن هيمنة �ملال و�ضلطة �ملال 

لهذه �ل�ضركات.

تناوله  هو  �ملرورية  �ل�ضالمة  موؤمتر  مييز  ما  �أهم  لكن 

من  و�ضجاعة  بجر�أة  �لذكية  �ملرورية  �الأنظمة  لق�ضية 

هذه  جدوى  مدى  على  �لوقوف  �حلقيقة،  ك�ضف  �أجل 

من  �أكرث  ��ضتخد�مها  �يجابيات  �لتكنولوجيا..وهل 

�يجابياتها..ونحن  من  �أكرث  �ضلبياتها  �أم  �ضلبياتها 

�الإمار�ت  وجمعية  مدين  وجمتمع  عربية  كمنظمة 

لل�ضالمة �ملرورية، �خرتنا هذ� �ملو�ضوع وتناولناه بعيد� 

عن هيمنة هذه �ل�ضركات، بالرغم من �أن بع�ض �ل�ضركات 

كانت قد �ت�ضلت بنا للدعاية و�مل�ضاهمة و�لدعم، لكننا 

�أردنا �أن نكون م�ضتقلني يف تناولنا �ملو�ضوعي �لعلمي بكل 

�ضفافية وبكل بو�ضوح من خالل ��ضتطالع �آر�ء �خلرب�ء 

و�ملخت�ضني و�الطالع على جتارب �لدول �ملتقدمة يف هذ� 

�ملجال.

الأنظمة  تبني  عن  اخلرباء  من  فريق  يدافع   

ما  �سلبياتها..  تو�سيح  دون  من  الذكية  املرورية 

راأيكم؟

�إيجابي  �لتكنولوجيا �حلديثة بقدر ما هو  ��ضتخد�م  �إن 

ي�ضاعد على حل �مل�ضكالت �ملرورية ويف �ضبط �ملخالفات، 

بال�ضالمة  تتعلق  �أخرى  �ضلبية  جو�نب  له  بالتاأكيد  فاإنه 

�ملرورية على �لطريق.

�مل�ضاكل  حتل  لن  مبفردها  �لتكنولوجيا  فاإن  وبر�أيي 

�ملرورية،  �ل�ضالمة  تعزيز  يف  ت�ضهم  قد  و�إمنا  �ملرورية، 

وميكن �أن يكون جدو�ها كبري� جد� عندما تكون مرتبطة 

�لطريق  و�ضلوكيات م�ضتخدمي  �لب�ضري  �ل�ضلوك  بتغيري 

�ملرورية  بالقو�نني  و�اللتز�م  �الحرت�م  من  مزيد  نحو 

و�لتحلي باحلرية �مل�ضوؤولة، وتربيتهم على كيفية �لتعامل 

مع �أدو�ت �الأنظمة �ملرورية �لذكية.

املرورية  م�ساكلها  حل  يف  عدة  دول  جنحت   

يعد  األ  الذكية..  املرورية  الأنظمة  با�ستخدام 

ذلك دلياًل على جدواها؟.

بالفعل �لتكنولوجيا جنحت يف حل �مل�ضكالت �ملرورية يف 

دول متقدمة، الأن �لنا�ض هناك حترتم �لقو�نني �ملرورية 

�أثناء �لقيادة، لذ� حققت �لتكنولوجيا  وحقوق �الآخرين 

نتائج �إيجابية و�ضريعة يف هذه �لدول، يف �ملقابل هناك 

دول �أخرى رغم ما متتلكه من تكنولوجيا مرورية حديثة 

�حلو�دث  معدالت  �أن  �إال  متطورة  ومركبات  وطرق 

�ملرورية لديها مرتفعة، وو�ضلت �إىل �أن كل حادث مروري 

مو�كبة  عدم  ب�ضبب  وذلك  �الأقل،  على  قتيل  عن  ي�ضفر 

�ل�ضلوك �لب�ضري للتكنولوجيا �حلديثة.

و  به،  نرتقي  وكيف  �ل�ضلوك،  بتغيري  مرتبطة  و�لق�ضية 

�ال�ضتخد�م  كيفية  على  �الأجيال  وتربية  توعية  �ملطلوب 

جيد  ب�ضكل  ونوظفها  �لقيادة  �أثناء  للتكنولوجيا  �الآمن 

حتى نحقق من ��ضتخد�مها فائدة كبرية جدً�.

باالإ�ضافة �إىل ذلك فاإن منظومة �لنقل �لذكية باإمكانها 

وهو  �ضفر،  �إىل  �ملرورية  �حلو�دث  مبعدل  ت�ضل  �أن 

�ملنظور �ل�ضويدي، �لذي يروج له، لكن ال بد �أن تتكامل كل 

�لقطاعات، �إذ يرتبط جناح هذه �ملنظومة بتطوير �لنقل 

�لعام و�خلا�ض و�أن تكون �لطرق معدة طبقا للمو��ضفات 

�لعاملية، بحيث ميكننا ��ضتخد�م �لتكنولوجيا �حلديثة.

املرورية  الأنظمة  تطبيق  متطلبات  هي  ما   

الذكية يف اأي جمتمع؟

* ال ميكن فر�ض حلول مرورية ذكية يف �أي جمتمع من 

�ل�ضالمة  منظومة  يف  �لرئي�ضية  �الأطر�ف  �إ�ضر�ك  دون 

و�حللول  �ل�ضالمة  جلنة  مثل  موحدة  جلنة  يف  �ملرورية 

�ملرورية يف �أبوظبي تعني بو�ضع خطط �ضاملة لل�ضالمة 

�الآخر،  عن  مبعزل  نعمل  �أن  ميكن  ال  الأنه  �ملرورية، 

�أن تهيئ كل �لقطاعات �ملعنية نف�ضها ال�ضتيعاب  ويجب 

هذه �لتكنولوجيا، وعلينا �أن ننظر �إىل هذ� �ملو�ضوع من 

منظور متكامل حتى نح�ضل على نتائج �إيجابية، وعلى 

�ضيار�ت حديثة ومنظومة  لدينا  �إذ� كانت  �ملثال،  �ضبيل 

مطابقة  غري  �أو  جاهزة  طرق  دون  من  ذكية  مرورية 

من  متطورة  نقل  منظومة  غياب  يف  �أو  للمو��ضفات 

نتائج  بالتاأكيد  �لعام فلن يكون هناك  و�لنقل  �لبا�ضات 

�إيجابية.

كما �أن وجود تفاوت يف �متالك �الأفر�د و�ملركبات الأدو�ت 

�لتكنولوجيا �حلديثة يقلل من �لنتائج �اليجابية الأنظمة 

�ل�ضائقني  �أن يكون لدى جميع  �لذكية، والبد من  �ملرور 

��ضتخد�م  بكيفية  �لوعي  من  منا�ضب  قدر  و�ملركبات 

�لتكنولوجية �ملرورية و�متالك �لكفاءة �ملرورية و�أدو�ت 

�لتكنولوجيا �ملرورية حتى تكون �لنتائج �إيجابية.

الأنظمة  تطبيق  �سلبيات  جتنب  ميكن  كيف   

املرورية الذكية ؟

�الأنظمة،  هذه  لتطبيق  �ملنا�ضبة  �لبيئة  نعد  �أن  يجب 

�ل�ضالمة  تعزيز  يف  منها  ��ضتفادة  �أعلى  نحقق  بحيث 

عاماًل  تكون  و�أن  �لطريق،  م�ضتخدمي  جلميع  �ملرورية 

وفيات  وتقليل  �ملرورية  �حلو�دث  من  �حلد  يف  �إيجابيًا 

��ضتخد�م  يف  ��ضتهتار  هناك  يكون  ال  و�أن  �لطرق، 

�لتكنولوجيا من دون �ضو�بط الأنها ميكن �أن تتحول وباًء 

على  ونحر�ض  ند�فع  ونحن  �لطريق،  م�ضتخدمي  على 

نرتقي  �أن  ويجب  تفريط،  بال  �لتكنولوجيا  ��ضتخد�م 

قبل  كافة  �لطريق  وم�ضتخدمي  و�مل�ضاة  �ل�ضائقني  بوعي 

�إىل كارثة،  �الأمر  يتحول  �لتكنولوجيا حتى ال  ��ضتخد�م 

عن  �لناجتة  �ملرورية  �حلو�دث  ذلك  على  مثال  وخري 

مثل  �لقيادة  �أثناء  �حلديثة  للتقنيات  �الأفر�د  ��ضتخد�م 

كتابة �لر�ضائل عرب �ملوبايل.

ال�ضتخد�م  �لقانونية  �ل�ضو�بط  و�ضع  �أي�ضا  ويجب 

�لتكنولوجيا حتى تكون نظيفة و�آمنة وحتقق درجة �أمان 

وجدوى �أكرث من �لتكنولوجيا �لتي يكون لها �آثار �ضلبية.

�ملوؤمتر تناول

 �الأنظمة �لذكية ملعرفة 

�إيجابياتها و�ضلبياتها
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يعّد �ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل منظمة غري ربحية 

م�ضتقلة تتخذ من بروك�ضل مقرً� لها، وهي مكر�ضة من 

�أجل �لتقليل من �أعد�د �لوفيات و�الإ�ضابات �أثناء �لنقل 

يف �أوروبا. 

“ مع ال�ضيد  “ �ل�ضالمة �ملرورية  ويف لقاء خا�ض ملجلة 

�أنتونيو �أفينو�ضو �ملدير �لتنفيذي للمجل�ض خالل ح�ضوره 

�ضررت  لقد   : قال  �ملرورية  لل�ضالمة  �لدويل  �ملوؤمتر 

حل�ضور �ملوؤمتر �لدويل يف �أبوظبي حول �إد�رة �ل�ضالمة 

ثمينة  فر�ضة  وهي  �لذكية،  �لنقل  و�أنظمة  �لطرق  على 

بالتاأكيد مل�ضاركة �ملعارف �لتي جرى تطويرها على فرتة 

ل�ضالمة  �الأوروبي  �ملجل�ض  يف  عامًا   20 من  الأكرث  متتد 

�لنقل يف بروك�ضل.

و�أ�ضاف : لقد �أ�ضبحت م�ضاركة �ملعرفة بني �لدول ذ�ت 

يف  �ضهدناها  �لتي  للتح�ضينات  بالن�ضبة  كبرية  �أهمية 

�أوروبا يف جمال �ل�ضالمة على �لطرقات خالل �الأعو�م 

�لقليلة �ملا�ضية. ويعترب هذ� �الأمر مهمًا يف جميع جماالت 

�ضالمة �لطرقات ومن �ضمنها تطبيق �لقو�نني و�ضالمة 

�لبنى �لتحتية و�لتغري �ل�ضلوكي و�لتقنيات �جلديدة. 

وحول �ملجل�ض و�أهد�ف تاأ�ضي�ضه قال �ل�ضيد �أنتونيو : لقد 

 1993 عام  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  �ملجل�ض  تاأ�ض�ض  مت 

على  ويعمل  �أوروبية  دولة   23 منظمة يف   52 وهو ميثل 

حت�ضني �ضالمة �لنقل من خالل �لبحث �لعلمي و�حلمالت 

�لعامة و�لدعم. وتتج�ضد �الأولوية �الأ�ضا�ضية يف �لتفاعل 

للتقدم  �لرئي�ضية  �لقوة  يعّد  �لذي  �الأوروبي  �الحتاد  مع 

و�ضع  خالل  من  �أوروبا  يف  �لطرقات  �ضالمة  جمال  يف 

وقو�عد  �ملركبات  ل�ضالمة  �الأف�ضل  و�ملعايري  �الأهد�ف 

�ضالمة �لبنى �لتحتية وتطبيق �لقو�نني عرب �حلدود. 

و�إننا، وب�ضفتنا �ل�ضوت �لرئي�ضي يف جمال �ضالمة �لنقل 

على م�ضتوى �الحتاد �الأوروبي، نعمل على �حلفاظ على 

و�لربملان  �الأوروبية  �ملفو�ضية  مع  وثيقة  عمل  عالقات 

�تخاذ  لدعم  �الأع�ضاء،  �لدول  وممثليات  �الأوروبي 

�إجر�ء�ت جريئة للحد من �لوفيات و�الإ�ضابات �خلطرة. 

�لالزمة  بال�ضلطة  �الأوروبي  �ملجل�ض  يتمتع   : قائاًل  وتابع 

�لرئي�ض �لتنفيذي للمجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل : 

المؤتمر الدولي للسالمة المرورية 
فرصة لمشاركة تطورات أنظمة النقل



49 العدد التا�سع - مار�س 2016

لتنظيم �ل�ضالمة �لطرقية يف 28 دولة ع�ضوً� يف �الحتاد. 

منع  و�أنظمة  �الأمان  حز�م  مثل  �لتقنيات  و�أ�ضبحت 

�الإلكرتوين  �لتحكم  و�أنظمة   )ABS( �ملكابح  �نغالق 

يف  �جلديدة  �ملركبات  يف  �إلز�مية   ،)ESC( بالثبات 

يعود  ذلك  يف  و�لف�ضل  �الأوروبي،  �الحتاد  �أنحاء  جميع 

�إىل متطلبات �ل�ضالمة �لتي جرى حتديدها يف بروك�ضل، 

و�إننا ندعو �إىل تركيب �أحدث �لتقنيات يف �ل�ضيار�ت و�أن 

تكون قيا�ضية يف جميع �ل�ضيار�ت. كما يرتكز م�ضروعنا 

لل�ضرعات  �لذكية  �مل�ضاعد�ت  م�ضاألة  طرح  على  �الآمن 

بو�ضع  �لتذكري  �أنظمة  تركيب  �إىل  ندعو  كما   ،)ISA(

�لطو�رئ،  �آلية يف حاالت  و�أنظمة مكابح  �الأمان،  حز�م 

و�أنظمة قفل د�خلية عند �ضبط تناول �لكحول على عدد 

من �لفئات �ملحددة للمركبات �الحرت�فية.

و�أ�ضاف �أن �ملجل�ض لديه برناجمًا خا�ضًا لقيا�ض موؤ�ضر 

يف  �ملحقق  و�لتقدم   ،  )PIN( �لطرقية  �ل�ضالمة  �أد�ء 

وعرب  �أوروبية.  دولة   32 يف  �ملرورية  �ل�ضالمة  جمال 

مقارنة �لتقدم �ملحرز، فاإنه ميّكن �ضّناع �ل�ضيا�ضات على 

حتديد وتعزيز �أف�ضل �ملمار�ضات. وميكن �لربنامج �لذي 

جرى �إطالقه يف عام 2006 من تتبع �لتقدم �ملحرز على 

طيف و��ضع من موؤ�ضر�ت �ل�ضالمة �ملرورية و�ملو�ضوعات 

و�مل�ضاة،  �لهو�ئية  �لدر�جات  بر�كبي  �ملتعلقة  �الأخرى 

و�لعمر،   ، و�جلن�ض  للدر�جات،  �ملخ�ض�ضة  و�مل�ضار�ت 

�لدول  �أن  �إىل  الفتًا  وغريها،  �ل�ضيار�ت  ركاب  و�ضالمة 

يتم  �لطرقية  �ل�ضالمة  يف  ملمو�ضًا  تقدمًا  حققت  �لتي 

 )PIN( تكرميها بجائزة موؤ�ضر �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية

، ويعود �لف�ضل يف ذلك �إىل برنامج �ملعايري �ملثبتة �لذي 

يجري �لعمل وفقًا له. 

�لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  للمجل�ض  �لتنفيذي  �ملدير  و�أكد 

من  يعترب  �لعمل  �إىل  للتوجه  �لطرقات  ��ضتخد�م  �إن 

�الأ�ضباب �لرئي�ضية للوفيات و�الإ�ضابات �ملتعلقة بالعمل، 

ويهدف م�ضروع )PRAISE( و�جلو�ئز �ل�ضنوية �إىل طرح 

م�ضاألة و�ضع �ملنظمات مل�ضاألة �ل�ضالمة �لطرقية يف قلب 

�أولويات عملياتهم. وي�ضلط تقريرنا �الأخري �ل�ضوء على 

�ل�ضاحنات،  �أ�ضاطيل  باإد�رة  �خلا�ضة  �ملحددة  �الأوجه 

كما  �لعمل.  يف  �ل�ضباب  �ل�ضائقني  مع  �لتعامل  وكيفية 

نقوم بن�ضر در��ضات حالة دورية حول �لكيفية �لتي قامت 

�لنهائية  �لنتائج  بتح�ضني  �ملنظمات  بع�ض  خاللها  من 

�لتي تقدمها عرب �ال�ضتثمار يف �ل�ضالمة �لطرقية، الفتًا 

من  متحيز  وغري  نزيهًا  م�ضدرً�  يوفر  �ملجل�ض  �أن  �إىل 

�لنقل  ب�ضالمة  �ملتعلقة  �مل�ضائل  حول  �خلرب�ء  ن�ضائح 

و�لدول  �الأوروبي،  و�لربملان  �الأوروبية،  �ملفو�ضية  �إىل 

��ضتقالليته من خالل  �ملجل�ض على  ويحافظ  �الأع�ضاء. 

من  �مل�ضادر  من  عدد  قبل  من  �لتمويل  على  ح�ضوله 

�ضمنها ��ضرت�كات �لع�ضوية و�ملفو�ضية �الأوروبية و�لدعم 

من �لقطاع �لعام و�خلا�ض لعدد من �الأن�ضطة. 

�إىل  ي�ضعى  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  �ملجل�ض  �أن  و�أ�ضاف 

حتديد وتعزيز �ملعايري �لفعالة بناًء على �أ�ض�ض �الأبحاث 

تتيح  جماالت  يف  �ملمار�ضات  و�أف�ضل  �لدولية  �لعلمية 

توفري �أف�ضل �الإمكانيات من �أجل تخفي�ض عدد �حلو�دث 

و�لوفيات �لناجمة عنها. ويقدم �ملجل�ض معلومات حقيقية 

تدعم  ومن�ضور�ت  حقائق  وقو�ئم  علمية  تقارير  ب�ضكل 

�ملعايري �لعالية لل�ضالمة �ملتو�فقة مع �الحتاد �الأوروبي، 

�ل�ضالمة  و�أبحاث  �ملمار�ضات  �أف�ضل  تطبيق  جانب  �إىل 

�لطرقية. وينظم �ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل عددً� 

�أن  �إىل  م�ضريً�  �ضنويًا،  و�لدولية  �لوطنية  �ملوؤمتر�ت  من 

�ملجل�ض ومنذ منذ تاأ�ضي�ضه عام 1993 لديه تو��ضل فعال 

�ل�ضالمة  مبجال  مرموق  دويل  خبري   200 من  �أكرث  مع 

�ملرورية يف �الحتاد �الأوروبي. 

موؤ�سر اأداء ال�سالمة الطرقية )PIN( “املعرفة 

من اأجل القيادة” 

جميع  يف  الطرق  على  ال�سالمة  اأداء  ت�سنيف 

اأنحاء الحتاد الأوروبي

�لتابع   )PIN( �لطرقية  �ل�ضالمة  �أد�ء  موؤ�ضر  وحول 

�أنتونيو  �ل�ضيد  �أو�ضح  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  للمجل�ض 

�أنه يعد �أد�ة �أ�ضا�ضية مل�ضاعدة �لدول �الأع�ضاء يف �الحتاد 

�الأوروبي على حت�ضني �ل�ضالمة على �لطرق. وهو يقوم، 

با�ضتخد�م  �الأع�ضاء،  �لدول  �أد�ء  مقارنة  خالل  من 

�إىل  و�لو�ضول  �أوروبا،  يف  �ملمار�ضات  �أف�ضل  وتعزيز 

�لقيادة �ل�ضيا�ضية �ملطلوبة لتوفري ما ي�ضتحقه �ملو�طنون- 

نظام للنقل على �لطرق يوفر �أق�ضى درجات �ل�ضالمة.

يونيو من عام  �أطلق يف  �لذي  �ملوؤ�ضر  �إن   : بالقول  وتابع 

على  بال�ضالمة  �ملتعلقة  �ملجاالت  جميع  يغطي   ،2006

و�لبنى  �لطرق  م�ضتخدمي  �ضلوك  ذلك  يف  مبا  �لطرق 

�ضالمة  �ضيا�ضات  �ضياغة  وكذلك  و�ملركبات،  �لتحتية 

�لطرق ب�ضكل �أعم. وت�ضارك �ملنظمات �لبحثية �لوطنية 

وهم  �لربنامج،  يف  بلدً�   31 من  �مل�ضتقلون  و�لباحثون 

ي�ضمنون تنفيذ �لتقييمات كافة �ضمن �لربنامج ��ضتنادً� 

و��ضعي  �إىل  فعال  ب�ضكل  نقلها  ويتم  علمية  �أدلة  �إىل 

�ضيا�ضات �ل�ضالمة على �لطرق يف �أوروبا. 

الطرقية  ال�سالمة  اأداء  موؤ�سر  خرباء  هيئة 

)PIN( واللجنة التوجيهية

�لدقيقة  �لبيانات  جمع  عملية  لت�ضهيل   : �أنتونيو  قال 

�الأوروبي،  �الحتاد  يف  �الأع�ضاء  �لـ28  كافة  �لدول  من 

�ضربيا،  وجمهورية  و�ضوي�ضر�  �لرنويج  �إىل  باالإ�ضافة 

قام �ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل بو�ضع هيئة خرب�ء 

ملوؤ�ضر �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية )PIN( موؤلفة من مر�كز 

رفيعي  �لوطنيني  �خلرب�ء  من  و31  �لقطرية،  �لتن�ضيق 

�مل�ضتوى من �ضبكة �ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل �ملوؤلفة 

ومن  �خلرب�ء.  من  وغريها  �الأع�ضاء  �ملنظمات  من 

�إىل  �ملرموقة  و�أ�ضمائهم  خلرب�تهم  هوؤالء  تقدمي  خالل 

هذه �لعملية، فاإنهم ي�ضمنون �أن تكون �لنتائج �ملن�ضورة 

منا�ضبة ، و�أن تلقى �الهتمام �لعام �ملالئم على �مل�ضتويات 

�لوطنية وعلى م�ضتوى �الحتاد �الأوروبي كذلك. 

�ملجل�ض  ب�ضيا�ضة  �مللتزمني  من  �أع�ضاء  ثمانية  وي�ضكل 

�لطرقية،  �ل�ضالمة  و�ضيا�ضة  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي 

 )PIN( للجنة �لتوجيهية ملوؤ�ضر �أد�ء �ل�ضالمة �لطرقية�

و�لتي تقدم �الإر�ضاد �إىل �ضكرتارية �لربنامج �لذي تديره 

�لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  �ملجل�ض  لدى  �مل�ضاريع  مديرة 

�ل�ضيدة جر�زييال جو�ضت.

املن�سورات والفعاليات

مر�ت  ثالث  �لدول  بني  �ملقارنات  ن�ضر  يتم  �أنه  و�أو�ضح 

 .)PIN( موؤ�ضر  �أخبار  من  �ضل�ضلة  يف  وذلك  �لعام  يف 

ويقوم �ملجل�ض �الأوروبي ل�ضالمة �لنقل مرة و�حدة �ضنويًا 

عدد  يف  �لنتائج  ويلخ�ض   )PIN( موؤ�ضر  تقرير  بن�ضر 

�لعام  خالل  در��ضتها  تتم  �لتي  �لرئي�ضية  �ملجاالت  من 

�ل�ضنوية  �لفعالية  خالل  �لتقرير  �إطالق  ويتم  �ملذكور. 

ملوؤ�ضر )PIN( و�لذي يعترب كذلك من�ضة لتقدمي جو�ئز 

�مل�ضتوى  رفيعي  �ل�ضيا�ضات  �ضّناع  �إىل   )PIN( موؤ�ضر 

جمال  يف  �الأف�ضل  �الأد�ء  ذ�ت  �لدولة  عن  و�مل�ضوؤولني 

�ضيا�ضة �ل�ضالمة �لطرقية. 

من  �ضل�ضلة  �لنقل  ل�ضالمة  �الأوروبي  �ملجل�ض  ينظم  كما 

 ،)PIN( موؤ�ضر  حول  و�ملحادثات  �لوطنية،  �ملناق�ضات 

جمال  يف  �لرئي�ضيني  �ل�ضيا�ضات  �ضناع  فيها  ويدعو 

�لطرقية  �ل�ضالمة  �ضيا�ضة  لبحث  �لطرقية  �ل�ضالمة 

�أن  �إىل  م�ضريً�  و�ال�ضرت�تيجيات،  و�الأهد�ف  �لوطنية، 

و�لف�ضل  �لنجاح  يو�جهون  عامة  ب�ضورة  �لقر�ر  �ضناع 

ندعوهم  حيث  لديهم،  �لطرقية  �ل�ضالمة  �ضيا�ضات  يف 

�مل�ضائل  هذه  حول  �ضيا�ضية  قيادية  مهار�ت  الإظهار 

الرئي�ضية. 

�ملجل�ض �الأوروبي يعمل 

على حت�ضني �ضالمة �لنقل 

من خالل �لبحث �لعلمي 

و�حلمالت �لعامة و�لدعم
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بد�أ �لدكتور عدنان رحمان مدير عام �الحتاد �لفيدر�يل 

�ضرورة  على  بالرتكيز  حديثه   IRF ب�ضوي�ضر�  للطرق 

�ملتعلقة  �ل�ضيا�ضات  ل�ضنع  �لتكنولوجيا  ��ضتخد�م 

�ملرورية،  لل�ضالمة  �لتخطيط  عند  �لقيا�ضية  باملعايري 

نتكلم عن  للتحليل عندما  �الأمثل  �الأ�ضلوب  توفر  كونها 

�جلديد يف عامل و�ضائل �لنقل �لذكية �لتي هي م�ضتقبل 

�حلركة �ملرورية يف �مل�ضتقبل �لقريب.

IRF وهو ع�ضو يف �حتاد�ت وهيئات يف  �لـ  �أن  و�أو�ضح 

�أكرث من 53 دولة يعمل على ثالثة �أمور ت�ضكل �لن�ضاط 

�لرئي�ضي له وهي :

�أواًل : ن�ضر �ملعرفة للجمهور.

ثانيًا : تنظيم �لندو�ت و�ملوؤمتر�ت.

باملعايري  �ملتعلقة  �ل�ضيا�ضات  �ضنع  يف  �مل�ضاندة   : ثالثًا 

عنا�ضر  توفري  مع  �ملرورية  و�ل�ضالمة  �لتكنولوجية 

�لتحليل عندما يكون �لكالم عن و�ضائل �لنقل �لذكية .

�ملتعلقة  �ملعايري  �إن  قائاًل:   IRF �لـ  رئي�ض  و�أ�ضاف 

�لتكنولوجية  “ �لرب�مج  �ملثال   �ضبيل  وعلى  بال�ضالمة 

“ حيث يتم  �لقيادة �لذ�تية  �ل�ضيار�ت من  �لتي متكن 

�ل�ضائق،  من  تدخل  بدون  للحركة  �ل�ضيارة  برجمة 

م�ضتوى  على  �ضو�ء  �ل�ضركاء  مع  بالتن�ضيق  نقوم  فاإننا 

�حلكومات �أو �ل�ضركات �خلا�ضة و�الجتماع بهم لتد�ر�ض 

معايري �ل�ضالمة �لتي يجب و�ضعها مو�ضع �لتنفيذ .

ذ�ت  �ل�ضيارة  �ضرعة  �أن  �أي�ضًا جند  �ملثال  �ضبيل  فعلى 

�لقيادة �لذ�تية حمددة من قبل �حلكومة بـ  70 كيلومرتً� 

�أن �ل�ضركة �مل�ضنعة حددت  يف �ل�ضاعة، يف حني جند 

�ل�ضرعة لهذه �ملركبة بـ 60 كليو مرتً� يف �ل�ضاعة، حيث 

يتم خالل �الجتماعات مناق�ضة مثل هذه �مل�ضائل وطرح 

�الآر�ء و�إيجاد ر�أي و�قعي ومنا�ضب يتم �لعمل به .

جمال  يف  مل�ضه  �لذي  بالتطور  عدنان  �لدكتور  و�أ�ضاد 

�الأو�ضط ويف  �ل�ضرق  �لتكنولوجيا يف منطقة  ��ضتخد�م 

�أن  �إىل  م�ضريً�  �خل�ضو�ض،  وجه  على  �الإمار�ت  دولة 

بع�ضًا من هذه �الأنظمة متطور عن مثيالتها يف �أوروبا، 

�إال �أن ��ضتخد�مها ال يتم بال�ضورة �لق�ضوى، م�ضت�ضهدً� 

و�لذي  �حلمر�ء  �ل�ضوئية  �الإ�ضارة  جتاوز  حول  مبثال 

�إنه  نقول  وهنا   – �ملروري  �لنظام  عرب  ت�ضجيله  يتم 

و�ملخالف  �لنظام  لتغطي  �لتكنولوجيا  تعمم  �أن  يجب 

معظم �حلو�دث تقع ب�ضبب �أخطاء  �أن  نعلم  – ونحن 
ب�ضرية، وعندما يتم ربط �لتكنولوجيا باأنظمتها �لذكية 

و�ملخالفني نتمكن من مر�قبة �ضلوك �ل�ضائقني و�لتعرف 

خالل  من  تاأهيلهم  �إمكانية  وبالتايل  �أخطائهم  على 

�لدور�ت �لتدريبية.

توجهه  �أثناء  لها  تعر�ض  جتربة  خالل  ومن  �أكد  كما 

من �ملطار �إىل �لفندق باأن حز�م �الأمان يف �ل�ضيارة ال 

يعمل وهو مهم جدً� ويقلل من �الإ�ضابات �أثناء �حلو�دث 

ب�ضكل كبري، وبالتايل يجب �أن يكون هناك نظام يبني 

باإد�ر�ت  وربطه  �الأمان  حز�م  عمل  �ضالحية  مدى 

�ملرور، حيث ميكن تنبيه �ضائق �ملركبة لذلك، وخمالفته 

يف حال عدم �ضيانته �أو عدم ��ضتخد�مه.

�حلو�دث  �أ�ضباب  �إىل  رحمان  عدنان  �لدكتور  وتطرق 

بو�ضع  �ل�ضائق  �أو  �لر�كب  �لتز�م  عدم  �إن   : قال  حيث 

قيادة  ثم  �الأ�ضباب  هذه  �أهم  �أحد  يعترب  �الآمان  حز�م 

�إىل  �إ�ضافة  �لكحولية،  �مل�ضروبات  تاأثري  حتت  �ملركبة 

�ل�ضرعة �لز�ئدة وقيادة �ملركبة �أثناء �لتحدث بالهاتف 

�ملتحرك .

�إلز�م �ضركات �الت�ضاالت  وطالب �حلكومات ب�ضرورة 

بالهاتف  �ملتعلقة  �لبيانات  بكل  �ملرور  �إد�ر�ت  تزويد 

 : IRF �مدير عام �الحتاد �لفيدر�يل للطرق ب�ضوي�ضر

التكنولوجيا ضرورة لمراقبة سلوك السائقين

وقت  وبعد  قبل   ( �حلو�دث  وقوع  حالة  يف  �مل�ضتخدم 

�أ�ضباب  لتحديد  دقائق(   10-5 من  بحو�يل  �حلادث 

�حلادث.

�ملرورية،  تقليل عدد �حلو�دث  �لتحكم يف  كيفية  وعن 

�أكد مدير عام �الحتاد �لفيدر�يل للطرق �أن هناك �أربع 

حاالت ميكن �لتحكم بها ملنع وقوع �حلو�دث وهي :

�أواًل : حتديد �ل�ضرعة. 

ثانيًا : و�ضع حز�م �الآمان.

ثالثًا : �لقيادة حتت تاأثري �لكحول. 

ر�بعاً : ��ضتخد�م �لهاتف �لنقال �أثناء �لقيادة.

ويف ختام �للقاء ركز �لدكتور عدنان رحمان على �أهمية 

�لعمرية  �لفئات  م�ضتوى  على  خا�ضة  �ملرورية  �لتوعية 

�ل�ضغرية من خالل �لرب�مج �ملحببة لديهم من كارتون 

توىل  �ل�ضويد  �أن  �إىل  الفتًا  �ل�ضرعة،  جمال  يف  خا�ضة 

�أطفالها عناية خا�ضة يف هذ� �ملجال حيث يتم تاأهليهم 

و�الهتمام  �ملرور  للتعرف على قو�عد  �لر�بعة  �ضن  من 

بال�ضالمة �ملرورية.   
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لل�ضالمة  �لدويل  �ملوؤمتر  يف  �مل�ضاركني  �أنظار  �ن�ضبت 

�ملا�ضي على  نوفمرب  باأبوظبي يف  و�لذي عقد  �ملرورية 

�مل�ضاركني  مع  و�لتفاعل  باحلركة  متيزت  �ضخ�ضية 

و�ملحا�ضرين، وقام بتوزيع �أو�ضحة لعلم �لدولة و�لب�ضمة 

يف  �مل�ضاركني  �لدولة  ب�ضيوف  يرحب  وهو  مقلتيه  تعلو 

�ملوؤمتر من دول عربية و�أجنبية طرح �أور�قهم �لعلمية 

�لذكية  و�لنظم  �حلديثة  بالتقنيات  يتعلق  جمال  يف 

و�لتحكم  و�ل�ضيطرة  �ملرورية  �ل�ضالمة  من  تعزز  �لتي 

�لذي  �لو�قع  تالئم  حديثة  مرورية  �أنظمة  وت�ضميم 

ت�ضهدها  �لتي  �لتطور�ت  �العتبار  يف  وتاأخذ  نعي�ضه 

و�ضائل �لنقل.

و�ملقرتحات  �ملعلومات  من  �لكبري  �لكم  هذ�  وو�ضط 

للروح  مثااًل  ليعطي  �مل�ضرق  �لوجه  هذ�  برز  �حلديثة 

�لتطوعية �لتي يتميز بها �أبناء �الإمار�ت، ليوؤكد على �أنه 

لي�ض بالعلم وحده ترقى �ل�ضعوب، ولكن هناك �ضيئًا �آخر 

وهو  و�لتقدم،  �حل�ضارة  م�ضرية  يف  �الأولوية  وله  مهم 

�لتعاون و�لتكاتف �ملجتمعي بني �لعلم و�الإن�ضان.

�الأعمال  رجل  �خلاجة  �هلل  عبد  بن  علي  فتح  �ضديق 

لل�ضالمة  �الإمار�ت  جمعية  وع�ضو  �لدولة  يف  �لبارز 

�لعربية  �الإمار�ت  دولة  �أبناء  من  مو�طن  �ملرورية، 

�ملوؤمتر  جل�ضات  بني  �الأنظار  �إليه  لفت  �ملتحدة، 

فربغم  �جلل�ضات...  بني  �ال�ضرت�حة  �أوقات  وخالل 

�أنه كان ميتلك �إح�ضا�ضًا  �أنه مل ي�ضارك بورقة عمل �إال 

و�ضعورً� من نوع �آخر جعل �جلميع ي�ضعرون بوجوده...

بل ويتهام�ضون عن حتركاته �لتي مل تهد�أ طو�ل يومي 

�ملوؤمتر.

“ لت�ضتو�ضح منه  “ �ل�ضالمة �ملرورية  �لتقت به جملة 

عن �لدور �لذي يقوم به يف �ملوؤمتر رغم عدم م�ضاركته 

�لفنية �أو �لعلمية يف �جلل�ضات �ملنعقدة.

�لدولة  �أبناء  من  متطوع  �إنني   : �خلاجة  �ضديق  يقول 

ينعقد  �لتي  بلدي  خلدمة  متطوعًا  للموؤمتر  وح�ضرت 

فيها هذ� �ملوؤمتر �ملهم و�لدويل، ولدي �إميان ر��ضخ باأن 

و�النتماء  �لرت�بط  عالمات  �أحد  هو  �لتطوعي  �لعمل 

حب  عن  �ضك  �أدنى  يقبل  ال  �لذي  �لدليل  وهو  للوطن 

�ملو�طن لوطنه و�لتفاين يف خدمته، بد�فع د�خلي من 

ذ�ته ولي�ض �إجبارً�.

و�أ�ضاف �خلاجة باأنه ع�ضو بجمعية �الإمار�ت لل�ضالمة 

وطنه،  جتاه  و�جبه  باأد�ء  خاللها  من  وي�ضهم  �ملرورية 

كما يقوم باالإ�ضارف على عدد كبري من جمعيات �لنفع 

�لعام على م�ضتوى �لدولة، موؤكدً� باأن �حلكومة �لر�ضيدة 

�لنفع  وموؤ�ض�ضات  �لدولة  موؤ�ض�ضات  دعم  يف  تق�ضر  ال 

�لعام كافة، �إىل �أنه من �لو�جب على �جلميع رد �جلميل 

�لذي  �لتطوعي  �لعمل  خالل  من  �ملعطاء  �لدولة  لهذه 

صديق الخاجة 
�ضخ�ضية تطوعية لفتت �الأنظار يف �ملوؤمتر �لدويل لل�ضالمة �ملرورية

يجب علينا جميعًا �أن ن�ضعى �إليه ونقوم به على �لوجه 

على  و�ملقيم  و�ملو�طن  للوطن  خدمة  باعتباره  �الأكمل 

�أر�ضه.

يوؤديه من خالل جمعية  وبجانب عمله �لتطوعي �لذي 

توعوي  بدور  �أي�ضًا  يقوم  �ملرورية  لل�ضالمة  �الإمار�ت 

ب�ضلوك  و�لتمتع  بو�جباتهم  ويعرفهم  لل�ضباب  مروري 

عامة  و�لقو�نني  للنظم  باتباعهم  يتجلي  ح�ضاري 

و�ضالمة  �أرو�حهم  على  للمحافظة  خا�ضة  و�ملرورية 

ممتلكاتهم وثرو�ت �لدولة من طرق ومن�ضاآت وغريها.

و�ختتم �خلاجة �للقاء بتوجيه ن�ضيحة الإخو�نه و�أبنائه 

�ل�ضالمة  �لتاأين  يف  �أن   “ مفادها  �الإمار�ت  دولة  يف 

بالقو�عد  �اللتز�م  يجب  كما   ،“ �لند�مة  �لعجلة  ويف 

�أ�ض�ضها  و�ضع  و�لتي  �لدولة  يف  بها  �ملعمول  و�لقو�نني 

جمموعة من �خلرب�ء �ملتمر�ضني يف علوم �ملرور الأنهم 

�لرثوة  باعتباركم  عليكم  �حلفاظ  �أجل  من  يعملون 

�حلقيقية للدولة وم�ضتقبلها ملو��ضلة �لنمو و�الزدهار.  

�لعمل �لتطوعي 

خدمة للوطن و�ملو�طن و�ملقيم 
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�لعقيد مهند�ض �أحمد �ضامل �لور�ورة �أحد �خلرب�ء يف 

�ل�ضالمة �ملرورية ويعمل مديرً� للمعهد �ملروري  جمال 

باالأردن يوؤكد يف لقاء معه ملجلة “ �ل�ضالمة �ملرورية “ 

�أن نظام )E-KROKA( هو نظام معمول به يف �إد�ر�ت 

�ملرور مبعظم �لدول �ضو�ء �لعربية منها �أو �الأوروبية وهو 

نظام يعتمد على �إدخال رقم �ملركبة يدويًا �أو بالت�ضوير 

ثم يتم �ضحب �ملعلومة من �ضجل �ملركبات، بعدها يتم 

�إدخال �لرقم �خلا�ض برخ�ضة �لقيادة ومنها ميكن عن 

وكيفية  يقع  حادث  بكل  �الحتفاظ  �لنظام  هذ�  طريق 

وقوعه عن طريق نظام خا�ض يو�ضح كيفية وقوعه وهو 

من �لنظم �ملعمول بها منذ عام 2013.

�أي�ضًا  �ملرورية  �ل�ضالمة  ل�ضبط  �أنه  �لور�ورة  و�أ�ضاف 

يجب و�ضع كامري�ت ملر�قبة �ل�ضرعة �ضو�ء �لثابته منها 

�أو �ملتحركة، بجانب �لرقابة على �الإ�ضار�ت �ل�ضوئية مع 

�ملخالفات،  و�ضبط  �ل�ضرعات  لقيا�ض  ر�د�ر�ت  تركيب 

عن  و�ل�ضيطرة  �لقيادة  نظام  توفري  �أي�ضًا  يجب  كما 

طريق مق�ضم �ت�ضاالت �لطو�رئ �لذي يهتم ببالغات 

�ملركبات  تتبع  نظام  من  �ملعلومات  ويتلقى  �لطو�رئ، 

�لرقمية   و�خلر�ئط  �ملعلومات  ونظام   )AVL(

باالإ�ضافة �إىل نظام ت�ضجيل �لفيديو د�خل �ملركبة.

طريق  عن  �لتلفزيونية  �ملر�قبة  نظام  �أي�ضًا  وهناك 

�الأنظمة �ملحمولة على �ملركبات ونظام غرف �لعمليات 

من  �لتلفزيونية  �ملر�قبة  كامري�ت  ونظام  �ملتحركة 

�لطائر�ت �لعمودية على �أن تكون على �الأقل مرتان يف 

�أوقات �لذروة �ل�ضباحية و�مل�ضائية.

�لرتخي�ض  �إد�رة  �أنظمة  عن  �لور�ورة  وحتدث 

�لتجربة  على  �ل�ضوء  ملقيًا  و�ملركبات،  لل�ضائقني 

�الأردنية يف هذ� �ملجال، حيث مت تطبيق نظام �لدور 

�الإلكرتوين  �ملوقع  خدمات  خالل  من  �الآيل  و�لرد 

و�لدفع  �إلكرتونيًا  �لطلبات  وتوثيق  �جلمهور  وخدمة 

�الإلكرتوين بو��ضطة بطاقات �الإئتمان، م�ضريً� �إىل �أن 

لل�ضائقني و�ملعامالت  �لنظري  �لفح�ض  �أمتتة نظام 

�أي  يتبق  يدوي حيث مل  ب�ضكل  تتم  كانت  �لتي  كافة 

�إجر�ء يدوي.

ثم تعر�ض بعد ذلك �إىل عملية نقل �لبيانات �إىل ثالث 

قو�عد بيانات مركزية ) �إقليم �لو�ضط، �إقليم �ل�ضمال، 

�إقليم �جلنوب( بحيث يكون كل موقع من هذه �ملو�قع 

ذلك  بعد  ثم  خلل،  �أي  حدوث  حال  يف  لالآخر  رديفًا 

�أمتتة �لفح�ض �لفني للمركيات و�إعادة هيكلة خطوط 

�الت�ضاالت كافة بني �الأقاليم �لثالثة، فيما بني �الأق�ضام 

�لفرعية و�لرئي�ضية بناء على در��ضات ��ضت�ضارية بهدف 

حت�ضني �ضبكة �الت�ضاالت لدى �إد�رة �لرتخي�ض، حيث 

مت توفري خط �ت�ضال �أ�ضيل و�آخر بديل لكل ق�ضم من 

�الأق�ضام �لرئي�ضية �أو �لفرعية.

�جلديدة  �الأرقام  لوحات  �إ�ضد�ر  يتم  ذلك  وبعد 

��ضتكمااًل ملتطلبات نظام متيز لوحات �ملركبات بو��ضطة 

نظام  ��ضتعر�ض  ثم   )ANPR( �لت�ضوير  كامري�ت 

�لتحكم �ملركزي باالإ�ضار�ت �ل�ضوئية )�ضكات�ض(.

�لذكية  �لنقل  �أنظمة  ��ضتخد�م  نتائج  �أن  �إىل  و�أ�ضار 

�أظهرت �أن له دورً� كبريً� يف عدة نو�ٍح هي :

�لتحكم  خالل  من  �لطرق  على  �خلدمة  م�ضتوى  رفع 

للحجوم  �ملختلفة  �لظروف  بح�ضب  �ملرورية  باحلركة 

وقت  وتقليل  �لطرق  على  �الزدحام  وتقليل  �ملرورية 

�ملركبات  �ضرعات  و�ضبط  �لتاأخري  وزمن  �لرحلة 

�لوقود  ��ضتهالك  تقليل  وبالتايل  �ل�ضائقني  و�ضلوكيات 

و�لتلوث �لناجت عن �ملركبات.

�ملثلى  باالإد�رة  �ملتمثل  �ملرورية  �ل�ضالمة  م�ضتوى  رفع 

�لور�ورة :  كاميرات مراقبة السرعة أصبحت ضرورية 

لضبط السالمة المرورية

للحو�دث و�الأحد�ث �ملرورية على �ضبكة �لطرق.

حتليل وتقييم �لعملية �ملرورية من جانب درجة �خلدمة 

�ملرورية وم�ضتوى �ل�ضالمة �ملرورية.

�ضامل  �أحمد  مهند�ض  �لعقيد  قال  �للقاء  ختام  ويف 

�لتو�ضيات ناجتة عن  �أن هناك جمموعة من  �لور�ورة 

�لدر��ضات و�ملناق�ضات يف هذ� �ل�ضاأن ومن �أهمها:

�إد�رة  يف  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  ��ضتخد�م  يف  �لتو�ضع 

رفع  يف  الأهميتها  وذلك  �ملرورية  �حلركة  ومر�قبة 

�حلركة  و�إد�رة  �ملرورية  و�ل�ضالمة  �الأمن  م�ضتوى 

�ملرورية بفاعلية وكفاءة ومبا ي�ضمل مناطق �ململكة كافة 

�لتقاطعات  خ�ضو�ضًا  مرورية  �زدحامات  ت�ضهد  �لتي 

�ملرورية �ملزودة باإ�ضار�ت �ضوئية.

�لعام  �الأمن  بني  ما  و�لتن�ضيق  �لتعاون  م�ضتوى  زيادة 

��ضتخد�م  جمال  يف  �ملرورية  �لعملية  �ضركاء  وباقي 

�أنظمة �لنقل �لذكية وعلى نطاق و��ضع وبخا�ضة وز�رة 

�لنقل  تنظيم  وهيئة  �لكربى  عمان  و�أمانة  �الأ�ضغال 

�لربي.

     



     

كلمات

األرنب والسلحفاة

“�ســر بطيئــا ت�ســل �ســريعا”. كعــادة الجنليز يقدمــون هذا املثــل على التمهل يف كل �ســيء 
لتحقيق اأف�سل نتيجة، بال عقبات ترميها العجلة يف الطريق، ول معوقات يت�سبب فيها الت�سرع 

فتنقلب ال�سرعة اىل حالة من التعرث ورمبا عدم الو�سول اىل الهدف. 

يف �ســوارعنا يبدو غالبية ال�سائقني يف الو�ســط الآمن لل�سرعة والت�سرف الواعي مع الطريق، 

ولكــن هناك فئتــني لهما مع هذا املثل الجنليزي فهم متعار�س ومت�ســاد يخالف اأحده الآخر 

180 درجة. اأحدهما فهمه �سلحفائي. فتجد على الطرق ال�سريعة ذات احلارات اخلم�س واأزيد 

�سيارة ت�سري على احلارة قبل الأخرية من الي�سار ب�سرعة ال�سلحفاة ظنا من �سائقها، وهم كرث، 

باأنه اآثر ال�سالمة فاأغلق عينيه عن املرايا العاك�سة كي ل يرى م�سابيح التحذير التي تطلقها 

ال�ســيارات املنطلقــة من خلفه. وكم ت�ســبب اأمثال هــوؤلء بحوادث من خلفهم ملا ي�ســببونه من 

ارباك وحالة من ال�ســجر على الطريق ثم يخرجون هم منها �ســاملني يوا�ســلون عملية �سغط 

احلركة على الطريق وال�سغط على اأع�ساب غريهم من ال�سائقني.

اأما الطرف الآخر فله مع فهم ال�ســرعة �ســولت وجولت غالبا مــا تنتهي مبا ل يحمد عقباه 

على الطريق العام، اأب�ســطها مناكفات ورمبا م�ســاجرات عن بعد، واأ�ســوئها حوادث بلون الدم 

و�ســواد ال�ســفلت ورائحة املوت. هوؤلء يفهمون من عملية ال�ســري على الطريق اإنهم وحدهم 

من ي�ســري ووحدهم من يريد الو�ســول فيظنون اإن تقريب امل�سافة بني مركباتهم ومركبات من 

يتقدمهم على الطريق اىل درجة ال�سطدام ميكنهم من تقريب امل�سافة اىل حمطة و�سولهم. 

ويف حــالت كثرية تكون النهايات �ســادمة بحوادث مفزعــة ل ينفع بعدها اأي ندم ول يجدي 

اأي اعتذار.

 عدم ترك م�ســافة كافية جاء يف املرتبة الثالثة لأ�ســباب وقوع احلوادث وفق اح�سائية عام 

2014 التي ن�ســرتها وزارة الداخلية. فكان �ســببا يف وقوع 611 حادث �سري مبا ن�سبته 12.48% من 

جملة احلوادث. وهي ن�ســبة كبرية قيا�ســا باملعايري الدولية، واأ�ســبحت حتتل ن�سيبا مهما من 

اهتمام اجلهات املخت�سة يف ادارات املرور بالدولة وتاأخذ قدرا كبريا من جهودها وميزانياتها 

وت�سكل عبئا ا�سافيا على امل�ستغلني ب�سالمة الطريق وحماية م�سالح املجتمع.

ولأن ال�ســبب يف هذه احلالة �ســلوكيا �ســرفا فاإىل جانب قوة القانون وحزمه يف عملية الردع 

يفرت�س اأن يكون للعملية التعليمية دور اأكرب يف �سياغة القناعات وتوجيه ال�سلوكيات.       
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تر�ضد �ضلوكيات �ل�ضائقني وت�ضطب �ملركبات غري �ملجددة

»طرق ومواصالت« دبي 
تبتكر حلواًل لتعزيز السالمة المرورية

من  حزمة  دبي،  يف  و�ملو��ضالت  �لطرق  هيئة  تطبق 

�ملرورية على طرق  �ل�ضالمة  لتعزيز  و�ملبادر�ت  �حللول 

�الإمارة، يف �لوقت �لذي و�ضل فيه �إجمايل عدد �ملركبات 

�مل�ضجلة يف دبي حتى �الآن، مليونًا و450 �ألف مركبة.

و�لعمل  �حلو�دث،  م�ضببات  حتليل  �ملبادر�ت  تلك  ومن 

على تالفيها، ور�ضد �ضلوكيات �لقيادة �ل�ضلبية و�ملتهورة 

�ملجددة،  غري  �ملركبات  مالحقة  عن  ف�ضاًل  لل�ضائقني، 

حيث  �لطريق،  م�ضتخدمي  على  خطر�  ت�ضكل  و�لتي 

�ضطبت 76 �ألف مركبة يف يوليو 2015.

يف �لبد�ية تقول �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ض�ضة �ملرور و�لطرق 

ميثاء  �ملهند�ضة  دبي  يف  و�ملو��ضالت  �لطرق  هيئة  يف 

�لتي  �ملبادر�ت  من  عدد�  تطبق  “�لهيئة  �إن  عدي،  بن 

�إىل تعزيز �ل�ضالمة �ملرورية على �لطرق و�حلد  تهدف 

�لطرق  “هيئة  �أن  موؤكدة  �ملرورية”،  �حلو�دث  من 

تعني بتعزيز �ل�ضالمة �ملرورية لدى �لفئات �ملختلفة يف 

�ملجتمع، بهدف �حلد من خ�ضائر �لطرق �لتي تت�ضب فيها 

�حلو�دث”.

بادرت  ذلك  لتحقيق  �أنه   “ ميثاء  �ملهند�ضة  وت�ضيف 

عدد  و�بتكار  بتطوير  دبي  يف  و�ملو��ضالت  �لطرق  هيئة 

من �ملبادر�ت �ملتميزة و�حلمالت بالتعاون و�لتن�ضيق مع 

و�ضرطة  �لد�خلية  وز�رة  مقدمتها  يف  �ملعنية،  �جلهات 

دبي، باالإ�ضافة �إىل بر�جمها  �لتوعوية وفق خطة معتمدة 

على مد�ر �لعام  لطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات و�لن�ضر�ت 

لدى  �ملروري  �لوعي  م�ضتوى  لرفع  �الإلكرتونية  �لتوعوية 

�أفر�د �ملجتمع كافة “.

م�ضببات  ور�ضد  بتحليل  تقوم  �لهيئة  �أن  �إىل  وت�ضري 

�حلو�دث �ملرروية، وت�ضع �لرب�مج و�حللول �لتي ت�ضاعد 
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على عالجها وتقوميها، وكذلك تر�ضد �لهيئة �ل�ضلوكيات 

�ل�ضلبية لل�ضائقني، مو�ضحة �أن نتائج �لر�ضد �أظهرت �أن 

�أبرز �ل�ضلوكيات �ل�ضلبية لل�ضائقني هي �لت�ضبب يف وقوع 

حو�دث ده�ض للم�ضاة من م�ضتخدمي �لطريق، ويف هذ� 

�الإطار تقوم هيئة �لطرق و�ملو��ضالت يف دبي بت�ضميم 

�ملجتمع  �ضر�ئح  خمتلف  ت�ضتهدف  وحمالت  بر�مج 

��ضتثمار  جانب  �إىل  �حلو�دث،  هذه  بخطورة  للتوعية 

لتحقيق  �ملختلفة  باأنو�عها  �الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائل 

�لتوعية �ملرورية.

لل�ضائقني  �ل�ضلبية  �ل�ضلوكيات  �أبرز  “من  �أن  وت�ضيف 

حيث  �ملركبات  بني  كافية  م�ضافة  ترك  عدم  هو  �أي�ضا 

�أجرتها  �لتي  �ملرورية  �حلو�دث  �إح�ضائيات  ك�ضفت 

�ضرطة دبي عن  وقوع 588 حادثًا نتيجة عدم ترك م�ضافة 

كافية، مما ت�ضبب يف مقتل 26 �ضخ�ضا خالل �لعام 2014 

، �إ�ضافة �إىل ذلك ُيعترب �النحر�ف �ملفاجئ عن �مل�ضار 

�أحد �أخطر �مل�ضببات ، حيث ت�ضري �الإح�ضائيات �إىل وقوع 

ت�ضعة حو�دث ج�ضيمة ب�ضببه خالل �لربع �الأول من �لعام 

.”2015

�لرتخي�ض  ملوؤ�ض�ضة  �لتنفيذي  �ملدير  يك�ضف  جانبه  من 

بهروزيان،  �أحمد  دبي  يف  و�ملو��ضالت  �لطرق  هيئة  يف 

�ل�ضيا�ضات  على  تعديالت  باإجر�ء  �ضتقوم  �لهيئة  �إن 

وترخي�ض  �ملركبات  لت�ضجيل  �ملتبعة  و�ال�ضرت�طات 

�ل�ضائقني، مبا ي�ضهم يف �حلد من �الزدحام.

�مل�ضجلة يف  “�إجمايل عدد �ملركبات  �أن  وبني بهروزيان 

دبي حتى �الآن مليون و450 �ألف مركبة، �أما فيما يتعلق 

�نتهاء  على  وم�ضى  للفح�ض  تتقدم  مل  �لتي  باملركبات 

ترخي�ضها ثالث �ضنو�ت فاأكرث فقد بلغ عددها نحو 76 

�ألف مركبه مت �ضطبها يف يوليو 2015 مع �الإبقاء على ما 

جتمع عليها من ذمم مالية يف ملفات �أ�ضحابها”.

�ملبادرة  �إىل  �ملركبات  هذه  �أ�ضحاب  بهروزيان  ونا�ضد 

و�الإ�ضر�ع يف ت�ضويب �أو�ضاعها، م�ضري� �إىل �أنه مت �إر�ضال 

مت  كما  �ملركبات،  هذه  الأ�ضحاب  ن�ضية  ر�ضائل  عدة 

�الإعالن بال�ضحف عن هذه �الإجر�ء�ت.

على  �ملركبات  هذه  ��ضتخد�م  ��ضتمر�ر  �أن  من  وحذر 

�لطرقات من دون جتديد ملكيتها يعترب خمالفه قانونيه 

يعاقب عليها �لقانون.

 طرق دبي تر�سد ال�سائقني خالل ال�سيف

نفذت هيئة �لطرق و�ملو��ضالت يف دبي بالتعاون مع وز�رة �لد�خلية، 

�ل�ضائقني  لدعوة  �ل�ضيفية  �لفعاليات  تنظيم  بهدف  توعوية  حملة 

وم�ضتخدمي �لطريق �إىل توخي �حليطة و�حلذر �إىل مر�عاة �لظروف 

�جلوية �أثناء �ل�ضيف وتوخي �حليطة و�حلذر �أثناء �لقيادة وبالذ�ت 

�ضالحية  من  و�لتاأكد  �ملركبة  ب�ضيانة  و�الهتمام  برً�،  �ل�ضفر  �أثناء 

�ل�ضاحنات،  و�ضائقي  برً�  �مل�ضافرين  على  �حلملة  وركزت  �الإطار�ت. 

و�ضالمة �الإطار�ت و�لفح�ض �لدوري للمركبات، باالإ�ضافة �إىل �حلملة 

�لتوعوية �لتي نفذتها �الإد�رة يف �ضهر رم�ضان �ملا�ضي حول �الإر�ضاد�ت 

�ل�ضرورية لقيادة �ملركبة �أثناء �ل�ضعور بالتعب.

للمركبات  �ل�ضالمة  متطلبات  حول  توعوية  ن�ضر�ت  توزيع  و�ضملت 

و�الإطار�ت،  بال�ضاحنات  �ملتعلقة  �ل�ضالمة  تت�ضمن معلومات  �لثقيلة، 

�ل�ضالمة �ملرورية، ومر�عاة  �لتاأكد من متطلبات  كما �ضملت �حلملة 

�ل�ضائقني لل�ضو�بط و�لتعليمات �ملرتبطة بال�ضاحنات وحمولتها.

لقاء العدد
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ج�سور امل�ساة 

اأ�سهمت يف خف�س وفيات حوادث الده�س 

و�ملو��ضالت  �لطرق  لهيئة  �ملديرين  جمل�ض  �أعتمد 

جمل�ض  ورئي�ض  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  برئا�ضة 

ج�ضور  ع�ضرة  تنفيذ  موؤخر�  �لهيئة  يف  �ملديرين 

للم�ضاة يف عامي 2016 و2017، موزعة على عدد من 

�ملو�قع �حليوية يف �إمارة دبي، وبذلك �ضريتفع عدد 

ج�ضور �مل�ضاة �إىل 120 ج�ضرً� يف عام 2017.

وو�ضعت �لهيئة عدة معايري يتم على �أ�ضا�ضها �ختيار 

ت�ضجل  �لتي  �ملو�قع  �أهمها  �جل�ضور  تنفيذ  مو�قع 

)�لنقاط  �لده�ض  حو�دث  من  كبرية  ن�ضبة  فيها 

�ل�ضود�ء(، وكثافة �حلركة �ملرورية، وحركة �ل�ضكان 

بني جانبي �لطريق، و�مل�ضافة بني �أقرب معرب م�ضاة، 

�لتي  و�ملناطق  �لعامة،  �ملو��ضالت  مو�قف  ومو�قع 

ترتكز فيها �الأ�ضو�ق و�ملر�كز �لتجارية و�ملوؤ�ض�ضات 

�لتي  �ملالحظات  جانب  �إىل  و�خلا�ضة،  �حلكومية 

ترد من �لقيادة �لعامة ل�ضرطة دبي و�جلمهور.

و�رتفع عدد ج�ضور �مل�ضاة يف دبي من 14 ج�ضرً� يف 

�إىل  �لعدد  ثم قفز   ،2010 56 ج�ضرً� يف  �إىل   2006

74 ج�ضرً� يف 2011، لي�ضل �إىل 100 ج�ضر يف نهاية 

عام 2014، و�ضريتفع �لعدد �إىل 120 ج�ضرً� يف عام 

.2017

و�أكدت �لهيئة �أن هذه �جل�ضور �أ�ضهمت يف ت�ضجيل 

�دنى معدل لوفيات حو�دث �مل�ضاة على طرق �إمارة 

�أن  �الح�ضائيات  ت�ضري  حيث  �ضنة،   20 منذ  دبي 

 100 لكل  وفيات   9.5 من  �نخف�ض  �لوفيات  معدل 

�ألف من �ل�ضكان يف عام 2007 �إىل �ضبع وفيات لكل 

100 �ألف من �ل�ضكان يف عام 2008، وو��ضل معدل 

�لوفيات يف �النخفا�ض لي�ضل �إىل 2.3 وفاة لكل 100 

�ألف من �ل�ضكان يف 2010، لي�ضجل عام 2014 �أف�ضل 

حالة  وهو  �مل�ضاة  حو�دث  وفيات  خف�ض  يف  معدل 

وفاة و�حدة لكل 100 �ألف من �ل�ضكان.

�إىل  وزو�ر  ومقيمني  مو�طنني  من  �ل�ضكان  ودعت 

لعبور  �ملخ�ض�ضة  و�الأنفاق  �جل�ضور  ��ضتخد�م 

�اللتز�م  �إىل  �ملركبات  �ضائقي  دعت  كما  �لطريق، 

عبور  �أماكن  عند  وتخفيفها  �ملحددة  بال�ضرعة 

�مل�ضاة، حر�ضًا على �ضالمتهم و�ضالمة م�ضتخدمي 

�لطرق.
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عر�ض خمترب  �أبحاث �لنقل ) تي �آر �أل ( خالل م�ضاركته 

يف �ملوؤمتر �لدويل لل�ضالمة �ملرورية �لذي عقد موؤخرً� يف 

�أبوظبي حتت �ضعار » �إد�رة �ل�ضالمة على �لطرق و�أنظمة 

�لنقل �لذكية«، عدد� من م�ضاريع �الأنظمة �ملرورية �لذكية 

�لتي ينفذها ل�ضالح �حلكومة �لربيطانية  و�حلكومات 

�الأخرى حول �لعامل.

وقد قدم �لدكتور جون فالت�ضر ورقة عمل عن نظام تقيم 

م�ضح  عمليات  تفا�ضيل  يت�ضمن  و�لذي   IRAP �لطرق 

�لطريق وجمع �لبيانات �ملتعلقة بها ويتم �لرتكيز خالل 

50 عن�ضر� ل�ضالمة  �أكرث من  �لتقييم هذه على  عملية 

عالية  ذكية  �نظمة  على  تعتمد  و�لتي   - �لطرق  و�أمان 

هذه  حت�ضل  وبالنتيجة    - خمت�ضني   وخرب�ء  �جلودة 

�لطرق على ت�ضنيف حمدد وعدد من جنوم يحدد مدى 

�ضالمتها وخطط �ال�ضتثمار�ت �ملتعلقة ب�ضيانتها.  

وع�ضو  �ملخترب  يف  �لرب�مج  مدير  �لز�خم  جورج  و�أكد 

هذ�  �أهمية  على  �ملرورية،  لل�ضالمة  �الإمار�ت  جمعية 

و�لتجارب  �خلرب�ت  تبادل  م�ضتوى  على  �لعلمي  �ملوؤمتر 

يف  �ملطبقة   �مل�ضتجد�ت  حول  و�حلكومات  �لدول  بني 

�ملوؤمتر  �أن  �إىل  الفتا  �لذكية،  �ملرورية  �الأنظمة  جمال 

�أهمية  �كت�ضب  �ملرورية  �ل�ضالمة  جمعية  نظمته  �لذي 

�خلرب�ء  من  فيه  �مل�ضاركة  حلجم  نظر�  كبرية  دولية 

و�ملخت�ضني ف�ضال عن طبيعة �ملو�ضوعات و�لق�ضايا �لتي 

يطرحها على طاولة �لنقا�ض.

�آر  )تي  �لنقل  �أبحاث  خمترب  �أن  �إىل  �لز�خم  و�أ�ضار 

�أل(  ينفذ حاليا عدد� من �الأبحاث و�لدر��ضات ل�ضالح 

م�ضاريع  من  عدد  تطبيق  ب�ضاأن  �لربيطانية  �حلكومة 

�الأنظمة �ملرورية �لذكية ومن بينها م�ضروع �ملركبات من 

تكنولوجيا  الإد�رة  �ملخترب  �ختيار  مت  حيث  �ضائق،  دون 

�مل�ضتقبل يف �ململكة �ملتحدة ومت منحه م�ضروع �ملركبات 

Gat -  ددون �ضائق يف منطقة �ملريديان بلندن ) م�ضروع:

way(. ويتم حاليا در��ضة مدى �إمكانية �لتطبيق �لعملي 

لهذه �لتكنولوجيا يف ظل �لبيئة �ملرورية �حلالية، وي�ضعى 

�مل�ضروع �إىل تقيم هذه �لتكنولوجيا وحتديد تاأثريها على 

�ل�ضائقني وعلى م�ضتخدمي �لطريق، كما ي�ضع �مل�ضروع 

لتتما�ضى  و�لت�ضريعات  �لقو�نني  بع�ض  لتعديل  ت�ضور�ت 

و�لتطبيق �لفعلي لتكنولوجيا �ل�ضيارة من دون �ضائق.

و�أو�ضح �لز�خم �إن �ملخترب يعمل على �ملحاور �لتالية يف 

قطاع �ملركبات بدون �ضائق:

�لنظر يف مدى مالءمة �لبيئة للتحكم �لتلقائي للمركبات.

�ختبار �ضالمة �أد�ء �لنظم �الآلية.

وجود  يف  �ل�ضائق  ب�ضلوك  �ملرتبطة  �ملخاطر  تقييم 

�الأنظمة �الآلية.

تقييم تكاليف وفو�ئد تطبيقات �ل�ضيار�ت �الآلية.

�أي   - �لذ�تي  �لتحكم  عن  �ملرتتبة  لالآثار  �ضمويل  فهم 

�لتدريب، �لتاأمني، �لت�ضريعات ...�لخ

و�أ�ضار �إىل �أن م�ضروع �ل “ Gateway “  يت�ضمن  ثالث 

مر�حل:

1- نقل �لركاب، 
2- خدمة �ضف �ملركبات �لتلقائي

لقاء العدد

�قرتح تعديل �لقو�نني لتتما�ضى مع تطبيق �الأنظمة �ملرورية �لذكية 

»أبحاث النقل« البريطاني يطور سيارة بدون 
سائق ومحطات شحن كهربائي

 تعديل �لقو�نني لتتما�ضي

 مع تكنولوجيا 

�ل�ضيارة بدون �ضائق
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 3- وخدمة تو�ضيل �لطلبات �إىل �ملنازل.

وذكر مدير �لرب�مج  �أن خمترب �أبحاث �لنقل يعمل حاليا 

على عدة م�ضاريع يف جمال �ملركبات �لكهربائية وجودة 

�لهو�ء وتخفي�ض �النبعاثات �لكربونية، من �أهمها م�ضروع 

�ضر�ئح  خالل  من  بعد  عن  �لكهربائية  �ملركبات  �ضحن 

و�ضعت يف �لبنية �لتحتية للطريق تولد حقاًل مغناطي�ضيًا 

مكملة  �ضر�ئح  حتمل  مركبات  قربها  من  متر  وعندما 

ت�ضنع حقاًل مغناطي�ضيًا يولد �لتيار �لكهربائي عن بعد 

، كما ميكن �أن يتم �ل�ضحن للمركبات �ملتوقفة �أو �ملتنقلة. 

�ل�ضركات �ملعروفة  وقد مت تنفيذ جتربة مع �لعديد من 

يف هذ� �ملجال، وقد حققت �لتجربة نتائج كبرية، ومنها 

تطبيق  �إطار  يف  �لربيطانية  للحكومة  �جلدوى  در��ضة 

�ضحن �ملركبات عن بعد و�لتي مت منحها ملخترب �أبحاث 

�الأبحاث  جمال  يف  �لطويلة  خلربته  �أل  �آر  تي   - �لنقل 

و�ال�ضت�ضار�ت وجتدونها على �لر�بط �لتايل: 

http://www.highways.gov.uk/knowledge/publi-

 ،  /cations/1902

�ملنخف�ضة  �ملركبات  مدير   - ديني�ض  �خلبري  و�ضيقدم 

�النبعاث وتكنولوجيا �أنظمة �لنقل �لذكية عر�ضَا مف�ضاَل 

يف �ملوؤمتر �لدويل ملركبات �مل�ضتقبل عن هذ� �البتكار.

�أل(   �آر  )تي  �لنقل  �أبحاث  خمترب  �أن  �إىل  و�أ�ضار 

�أبحاث  يف  �ملعنية  �لدولية  �لهيئات  طليعة  يف  هو 

على  �ل�ضالمة  وتطبيقات  و�بتكار�ت  و��ضت�ضار�ت 

�لقليلة  �ملر�كز  من  و�حد  وهو  و�ملرور،  �لطرقات 

�مل�ضتقلة و�ل�ضاملة �ملتبقية حول �لعامل، حيث ي�ضنف 

�أكرث  تاأ�ض�ض منذ  �لتميز”، وقد  “مركز ��ضتد�مة  كـ 

من 80 عاما كجهة بحث و��ضت�ضار�ت حلكومة �لنقل 

 ،1996 يف �ململكة �ملتحدة، ومت خ�ضخ�ضته يف عام 

وهو مملوك �الآن من قبل �ضركة غري ربحية )موؤ�ض�ضة 

�ل�ضمان  حمدودة  وهي  �لنقل(  در��ضات  و�أكادميية 

�ملخترب  ويقدم  فيها.  م�ضاهمني  �أي  وجود  عدم  مع 

جمموعة و��ضعة من �خلدمات �ال�ضت�ضارية و�لبحثية 

و�لتطويرية و�حللول �لتقنية و�لتكنولوجية وخدمات 

�ختبار �ملنتجات للعديد من �حلكومات حول �لعامل 

و��ضرت�تيجيات  حلول  لو�ضع  مل�ضاعدتهم  وذلك 

نتائج  �لنقل �حلالية معتمد� على  لتحديات  مبتكرة 

�جليل  ومنها  كافة،  �ملجاالت  يف  �لعلمي  �لبحث 

�جلديد لنظام بينات �حلو�دث، هذ� �لنظام ميكن 

ومتطلباتها  �لدول  �حتياجات  مع  ليتما�ضى  تعديله 

مبجال �لبيانات �ملرورية وحتليل �حلو�دث. 

طفرة  �ضهدت  �الأخرية  �ل�ضنو�ت  �أن  �إىل  �لز�خم  ولفت 

�لكثري  �لذكية يف  �ملرورية  �الأنظمة  ��ضتخد�م  كبرية يف 

�لبيئية  �الآثار  من  �حلد  يف  �أ�ضهمت  وقد  �لدول،  من 

و�أ�ضهمت يف �حلد من �الزدحامات  �لب�ضرية  و�خل�ضائر 

�ملرورية �لتي ت�ضهدها �لكثري من عو��ضم �لعامل.
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السرعة الديناميكية

�أنحاء  جميع  يف  �ل�ضريعة  �لطرق  يف  جناحها  على  بناًء 

�لعامل، فاإن لدى �أنظمة �ل�ضرعة �لديناميكية �لقدرة على 

جعل �ضبكات �لطرق كافة �أكرث �أمانًا و��ضتد�مًة. ومع ذلك، 

�لتوزيع  �أن  تعني  �لتقنية  مع  �ملرت�فقة  �لعالية  فالتكلفة 

�الأو�ضع نطاقًا يتطلب در��ضًة متاأنية.

من �ل�ضهل جدً� �إيجاد حالة �حلدود �لديناميكية �لق�ضوى 

�ملرور،  حركة  لظروف  وفقًا  تتغري  و�لتي  لل�ضرعة، 

و�لطق�ض �أو حالة �لطريق. وهنالك توثيٌق جيد عن كونها 

طريقًة فعالة لتح�ضني �حلركة �ملرورية ولزيادة �ل�ضالمة 

�لناجت  �لهو�ء  تلّوث  مو�جهة  على  وللم�ضاعدة  �لطرقية، 

عن �نبعاثات �ملركبات. ويف معظم �حلاالت –قد تنطبق 

ن �أي�ضًا �اللتز�م  �ضِّ بع�ض �لفروقات �لثقافية هنا– فهي حُتَ

�أكرث  �ل�ضائقون  يعتربها  بينما  �ملو�ضوعة،  بال�ضرعات 

�إن�ضافًا ومالءمة.

يف  �ل�ضريعة  �لتطور�ت  من  وبالرغم  ذلك،  ومع 

��ضتعمالها  تو�ضيع  فاإن  دقتها،  ت�ضمن  �لتي  �خلو�رزميات 

لت�ضمل ما هو �أبعد من �لطرق �ل�ضريعة ال يز�ل حتديًا يف 

�أوروبا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية. هذ� بالرغم  كل من 

�ضمال  يف  وخ�ضو�ضًا  �حلالية،  �لتطور�ت  من  عدٍد  من 

�لديناميكية  للحدود  �إ�ضار�ٍت  تثبيت  مت  حيث  �أوروبا، 

ومعابر  �لريفية،  �لطرق  مفارق  عند  لل�ضرعة  �لق�ضوى 

�مل�ضاة، وبع�ض مو�قف �حلافالت.

�إ�ضار�ت  تتطلب  حيث  ماديًا،  جممله  يف  �لتحدي  ويعترب 

�أي�ضًا  و�ملعروفة  لل�ضرعة  �لق�ضوى  �لديناميكية  �حلدود 

باحلدود �ملتغرية لل�ضرعة بنيًة حتتيًة على جو�نب �لطريق، 

ٌع  و�لتي يعترب �إن�ضاوؤها وت�ضغيلها باهظًا. وهناك �أي�ضًا توقٌّ

�ل�ضرعة  مع  للتكيُّف  �لذكية  �لتقنيات  باأن  بكرثة  �ضائد 

�ضتحلُّ حملَّ �لبنية �لتحتية على جو�نب �لطرق يف �لنهاية 

عرب �إر�ضال حدود �ل�ضرعة مبا�ضرًة للمركبات.

�سالمة البيانات 

نظرً� الرتفاع تكلفة وتعقيد �لنظم �حلالية، تبقى �لطرق 

�ل�ضريعة �الأماكن �الأكرث و�ضوحًا �لتي تظهر فيها �حلدود 

�لديناميكية �لق�ضوى لل�ضرعة، وي�ضتمر ن�ضرها هناك. ويف 

�أمتت  �ل�ضركة �لنم�ضاوية �مل�ضّغلة للطريق �ل�ضريع  يونيو، 

من  يقارب  ما  �َضِهَد  و�لذي  عامًا   11 ��ضتغرق  م�ضروعًا 

%20 من �ضبكة �لطرق �ل�ضريعة للبالد ُمد�رًة من قبل 

�أكرث من 730 �إ�ضارة �ضرعٍة ديناميكية.

و�لتي  �ملرور،  حركة  الإد�رة  مر�كٍز  ت�ضعة  قبل  من  وبدعٍم 

�لفورية  �ملرور  حركة  بيانات  من  متعددة  �أمناطًا  جتمع 

و�لطق�ض، و�لتي تن�ضق �أي�ضًا مع منظمات “�ل�ضوء �الأزرق” 

تتعدل  �أخرى،  ومعلوماٍت  �حلو�دث  �أجل  من  �ملحلية 

�الإ�ضار�ت من دقيقٍة الأخرى. وينت�ضر معظمها قرب �ملدن، 

حيث ت�ضاعد على تنظيم حركة �ملرور �لد�خلة و�خلارجة.

ذت حكومة كاتالونيا م�ضروعًا ميتد خلم�ضة  ويف �إ�ضبانيا نفَّ

�أعو�م من 2008 وحتى 2013 و�لذي �َضِهَد تقدمي �إ�ضار�ِت 

مقارباٍت  خلم�ض  لل�ضرعة  �لق�ضوى  �لديناميكية  �حلدود 

لوي�ض  وي�ضف  بر�ضلونة.  حول  لطريق “بي 20” �لد�ئري 

مركز  يف  �ملرور  حركة  �إد�رة  رئي�ض  �ضادورين،  �ضري�نو 

“كاتاالن تر�فيك �ضريفي�ض” �الأمر بقوله: “هنالك �إ�ضارٌة 
ديناميكيٌة لل�ضرعة لكل م�ضار، ويبد�أ �لنظام بالعمل عندما 

ي�ضبح تدفق حركِة �ملرور قريبا ًمن �لقدرة �ال�ضتيعابية”.

وُتعَترَبُ كامري�ت �ضبط جتاوز �ل�ضرعة، وحتديدً� تلك �لتي 

تغطي �أق�ضامًا كاملة من �لطرقات، و�ضيلًة جيدًة لتح�ضني 

�اللتز�م. ولكن حتى هذ� ي�ضكل حتديًا متمثاًل يف �لتطبيق 

و�لذين  �ملخالفني  ملركبات  �ل�ضرطة  توقيف  حاالت  يف 

ي�ضتمرون باالإدعاء باأن حدوَد �ل�ضرعة كانت �أعلى عندما 

كانو� يقومون بالقيادة. 

�ململكة  لل�ضرعة يف  �لق�ضوى  �لديناميكية  وتعترب �حلدود 

�لذكية  �لبلد  طرق  ي�ضمى  مما  متكاماًل  جزءً�  �ملتحدة 

الإ�ضافة  تكنولوجية  تعزيز�ٍت  َت�ضتخدم  و�لتي  �ل�ضريعة، 

�ل�ضريعة  �لطرق  على  �لطريق  �أمن  وحت�ضني  �ال�ضتيعاب 

�ملتو�جدة. فالطرق �ل�ضريعة �لذكية حاليًا تقدر باإجمايل 

�ل�ضريعة  للطرق  بريطانيا  �ضبكة  من  مياًل   195 وقدره 

يبلغ  �الإجمايل  بجعل  هي  و�خلطة  مياًل،   1،891 والبالغة 

481 مياًل بحلول �لعام 2020.

�سكوٌك بالتكلفة الفّعالة

�ضو�بٍط  �إ�ضافة  تتطلب  �الأخرى،  �لطرق  الأنو�ع  بالن�ضبة 

ديناميكية لل�ضرعة در��ضًة متاأنية. ويقول بجارن هوملجرين، 

مدير عمليات �إد�رة حركة �ملرور يف �إد�رة �لنقل �ل�ضويدية: 

هناك �حتمال، ولكنه مكلٌف نوعًا ما”، وي�ضيف  “اليز�ل 
بقوله: “كما حتتاج حلركة مروٍر هائلة جلعلها جمدية”.

خالل  �ملجال،  هذ�  يف  �لر�ئدة  �لدولة  �ل�ضويد  ون�ضرت 

�لق�ضوى  �لديناميكية  �حلدود  �إ�ضار�ت  �ملا�ضي،  �لعقد 

ت�ضاعد  حيث  ريفّيًا،  تقاطٍعًا   15 من  �أكرث  يف  لل�ضرعة 

�ل�ضائقني على �الحتاد مع حركة مرور �لطريق �لرئي�ضي. 

ولكن بتكلفٍة تبلغ ما يقارب من 150،000 يورو )170،000 

دوالر �أمريكي( للموقع �لو�حد، فيجب �أن تكون �لظروف 

على  �ملرور  حلركة  تدفق  هناك  يكون  �أن  يجب  موؤ�تية. 

�لطريق �لرئي�ضي يبلغ ما بني 6،000 و 15،000 مركبٍة يوميًا 

وتدفٌق حلركة �ملرور على �لطريق �لفرعي يبلغ ما بني %15 

و35% من �لتدفق على �لطريق �لرئي�ضي. 

ويقول هوملجرين: “عندما يكون لديك ن�ضبٌة �أعلى لتدفق 

تن�ضيب  ميز�ت  فاإن  �لفرعي،  �لطريق  �ملرور على  حركة 

ولرمبا  جلّية،  لي�ضت  �لطريق  على  ثابتة  �ضرعة  الفتات 

يكون تن�ضيب �لالفتات �لثابتة خيارً� �أف�ضل و�أقل تكلفة. 

عندما تتو�جد ن�ضبٌة �أقل من �حلركة �ملرورية على �لطريق 

�لق�ضوى  �لديناميكية  �لفرعي، فال ميكن تربير �حلدود 

لل�ضرعة نتيجًة الأ�ضباب متعلقة بالربحية”.

ونتيجًة لوجود عدٍد حمدٍد فقط من �ملو�قع يف �ل�ضويد و�لتي 

خمططٌة  �لديناميكية  �ل�ضرعة  فاإ�ضار�ت  �ملعايري،  حتقق 

لتقاطٍع و�حد �إ�ضايف يف �لوقت �لر�هن، يف �إيكريوم على 

تت �ل�ضويد  َثبَّ �أوالند.  باالإ�ضافة للتقاطعات، فقد  جزيرة 

عند  لل�ضرعة  ق�ضوى  ديناميكية  حدوٍد  �إ�ضار�ت  �أي�ضًا 

خارج  باكا�ضكوج  )يف  �لريفية  �مل�ضاة  معابر  من  �ثنني 

كري�ضتيان�ضتاد ودوم�ضتني خارج هيل�ضنجبورج، وكالهما يف 

�إقليم �ضكاين( وموقفًا و�حدً� للبا�ض، على طريٍق رئي�ضي 

مزدحمة يف كريخيدينج، �أي�ضًا يف �إقليم �ضكاين.

وبينما ت�ضتخدم معابر �مل�ضاة �أ�ضعة �لر�د�ر لرت�ضد �مل�ضاة 

وُتنِق�ض حدود �ل�ضرعة �إىل 60 كيلومرتً� يف �ل�ضاعة )37 

موقف  يعتمد  موجودة،  تكون  عندما  �ل�ضاعة(  يف  مياًل 

�لبا�ض على �لك�ضف �حَلَلقّي ليخفف من �ضرعات �ملركبات 

�ل�ضاعة( على  �ل�ضاعة )31 مياًل يف  كيلومرتً� يف   50 �إىل 

�لطريق �لرئي�ضي عندما يتو�جد �لبا�ض و70 كيلومرتً� يف 

�ل�ضاعة )44 مياًل يف �ل�ضاعة( للمركبات يف تقاطٍع مرورّي 

متاِخم.

معلوماٌت على الطريق

�حلدود  يف  ر�ئدٌة  �أخرى  دولٌة  وهي  فنلند�،  قدمت 

�لديناميكية �لق�ضوى لل�ضرعة ، مقاربًة لبع�ض �لتقاطعات 

الطرق السريعة المتقلبة 
وأنظمة السرعة الديناميكية
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و�جل�ضور �لريفية، ولكن م�ضاهمتها �الأكرب يف �لقطاع كانت 

يف �أنظمة �إد�رة �ل�ضرعة �لقائمة على �لطق�ض. 

ومنذ منت�ضف �لت�ضعينيات، كانت فنلند� تعمل على حت�ضني 

�لديناميكية.  �ل�ضرعة  الإد�رة  �لطق�ض  ��ضت�ضعار  �أجهزة 

و�ليوم، تت�ضمن هذه �الأجهزة، و�لتي تغطي ما يقارب من 

250 مياًل من �لطرق �ل�ضريعة للبلد، تقنية كامري� قائمة 

لتحدد  طيفية  قيا�ٍض  تقنيات  ت�ضتخدم  و�لتي  �لليزر  على 

و�لثلوج.  و�ل�ضقيع  �لذ�ئبة،  �لثلوج  �جلليد،  �ملياه،  وجود 

وموؤخرً�، فقد كانت فنلند� �أي�ضًا تخترب دمج بيانات م�ضح 

�ملركبات، مثل �أنظمة �ملكابح �ملانعة للقفل “�إيه بي �إ�ض” 

)ABS(، وقر�ء�ت نظام �لتحكم �الإلكرتوين باالإتز�ن “�إي 

�إ�ض �ضي” )ESC(، يف خو�رزمياتها. يف �ل�ضتاء �ملا�ضي، 

ولكن  �ملركبات  مئات  ب�ضع  على  �ملقاربة  هذه  جربت 

و�جهتها �ضعوبة عدم �حل�ضول على بياناٍت كافية الأق�ضام 

�لطرق �ملبا�ضرة، حيث تكون �أنظمة �ملكابح �ملانعة للقفل 

�إ�ض” )ABS( وقر�ء�ت نظام �لتحكم �الإلكرتوين  “�إي بي 
حدٍّ  �إىل  ن�ضطة  غري   )ESC( �ضي”  �إ�ض  “�إي  باالإتز�ن 

كبري.

تركيز على ال�ستدامة  

لل�ضرعة  �لق�ضوى  �لديناميكية  �إ�ضار�ت �حلدود  قدرة  �إن 

خالل  من  وحتديدً�  �ملركبات،  �نبعاثات  تخفيف  على 

�لتخفي�ضات يف �لقيادة بحال �لتوقف و�النطالق �ملتكرر، 

ت�ضبح مفهومًة ب�ضكل �أكرب. على �ضبيل �ملثال، مت تقلي�ض 

�النبعاثات من �لطريق “�إم M25( ”25( حول لندن مبا 

كما  �ملتز�يد.  �ملرور  لتدفق حركة  كنتيجٍة   %8 �إىل  ي�ضل 

�لق�ضوى  �لديناميكية  �حلدود  �إ�ضار�ت  عر�ض  خّف�ض 

�نبعاثات   2007 عام  “�إن فايل” بالنم�ضا يف  لل�ضرعة يف 

 %  3.6 وقدرها  بن�ضبٍة   )NO2( لنرتوجني� �أك�ضيد  ثنائي 

 و�حد. 
ٍ
خالل عام

�ل�ضرعة  �ضبط  يحتاج  فال  ذلك،  �إىل  وباالإ�ضافة 

�لديناميكية �ملر�عي للتلوث الأن يكون بالغ �لتعقيد، كما 

عت خدمة  �ضهدت �إ�ضبانيا. ففي �لعام 2008-2007، َوزَّ

لُتَقلِّ�َض  معقدة  خو�رزمياٍت  كاتالونيا  يف  �ملرور  حركة 

يف   )PM10( وجزيئات    )NOx( �لنرتوجني  �أك�ضيد 

�أخذت  �أخرى،  معايرٍي  و�ضمن  بر�ضلونة.  �أنحاء  جميع 

هل ُتعترَبُ �لع�ضروَن كثرية؟

ال تز�ل جتارب فعالية حدود �ل�ضرعة بع�ضرين مياًل يف �ل�ضاعة يف �ململكة �ملتحدة م�ضتمرة

ت�ضبح حدود �ل�ضرعة �لبالغة ع�ضرين مياًل يف �ل�ضاعة �ضائعًة ب�ضكل متز�يد يف �ململكة �ملتحدة و�أجز�ء �أخرى من 

�ل�ضرعة  �أوجدت حدود  و�إزلنغتون،  بري�ضتول  ويف  فقط.  �الأحيان  بع�ض  هام�ضية يف  �أرباحًا  �أنتجت  ولكنها  �أوروبا، 

ُتدَمج مع  �ل�ضاعة عندما ال  يبلغ مياًل و�حدً� يف  قليل  بقدٍر  �ل�ضاعة تخفي�ضاَت �ضرعٍة متو�ضطة  بع�ضرين مياًل يف 

مقايي�ٍض �أخرى، كتهدئة حركة �ملرور، و�الإلز�م �لفعال من قبل �ل�ضرطة. 

�ض �ملركبات �لتي ت�ضافر ب�ضرعاٍت �أقل حلو�دث �أقل، وباأن هذه �حلو�دث متيل الأن  ة �ضك بتعرُّ وهكذ�، يف حني لي�ض ثمَّ

 �أمثل باأقل تكلفٍة ممكنة م�ضتمر. وغالبًا ما 
ٍ
ت�ضفر عن �إ�ضاباٍت �أخف حدًة، فالبحث عن كيفية �حل�ضول على �لتز�م

تكون �لطرق �ل�ضيقة، و�ملطبات �ل�ضناعية ومقايي�ُض تهدئة حركة �ملرور �الأخرى باهظَة �لتنفيذ. 

يف منت�ضف مار�ض لعام 2015، خطط عمدة لندن، بالتن�ضيق مع هيئة مو��ضالت مدينة لندن “تي �إف �إل”، لثمانية 

�إ�ضد�ر�ٍت جتريبية مت�ضمنًة حدود �ضرعٍة بالغة 20 مياًل يف �ل�ضاعة على �ضبكة طرق مو��ضالت مدينة لندن “تي �إف 

�إل”. و�أ�ضبح �الأول على �ضارع كومري�ضال يف حي تاور هامليت�ض، عاماًل يف �أبريل، ومن �ملخطط �أن يتبعه �لبدء مبوقع 

�لعام.  �لتجربة �لثانية، على طول �ضارع كينج�ضز الند “�إي10” الحقًا هذ� 

ولكن �الإجابات �لقاطعة قد حتتاج لعامني �أي�ضًا، وهو �لوقت �لذي من �ملتوقع �أن ُتِتمَّ فيه هيئة �ملو��ضالت “دي �إف 

تي” �لدر��ضَة �الأكرث �ضمواًل �لتي مت �إجر�وؤها حتى �ليوم، على �الأقل يف �ململكة �ملتحدة، حول تاأثري�ت حدود �ل�ضرعة 

�لق�ضوى �لبالغة 20 مياًل يف �ل�ضاعة على �ل�ضرعة و�ال�ضطد�مات و�مل�ضابني وت�ضجيع �لنا�ض على �ل�ضري �أو ركوب 

�لدر�جة ب�ضكل �أكرب. 

تعمل  �لتي  �ملركبات  ن�ضبة  باحل�ضبان  �خلو�رزميات 

على �لديزل وعدد �ملركبات �ضمن تدفق حركة �ملرور 

و��ضتبدلت  �ضاحنات.  عن  عبارًة  كانت  و�لتي  باأكملها 

�أقل   
ٍ
بنظام الحقًا  كاتالونيا  يف  �ملرور  حركة  خدمة 

على  بناًء  بب�ضاطة،  حدً�  ي�ضع  و�لذي  بكثري  تعقيدً� 

 80 لت�ضبح  لل�ضرعات  �ملحلية،  �لبيئية  �ل�ضلطة  م�ضورة 

كيلومرتً� يف �ل�ضاعة )50 مياًل بال�ضاعة( يف �لظروف 

�لتي ت�ضهد �ختناقات �ل�ضري
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�ملت�ضائمة  �لعلمي  �خليال  ق�ض�ض  من  حتررها  مع 

يف  بالظهور  طيار  بدون  �لطائر�ت  بد�أت  و�ملرعبة، 

�لعديد من جماالت  لالندماج يف  م�ضتعدة  وهي  �الأفق، 

�ملرور  �ضرطة  �الأمر  ي�ضتغرق  وعادة  �ليومية،  �حلياة 

مل�ضح  �ضاعة  ن�ضف  نحو  �لبلجيكية  جينك  مدينة  من 

م�ضرح حادث ت�ضادم ب�ضيط بني مركبتني. لكن طائرة 

حتمل كامري� بدقة  �لتي  طيار  تي6” بدون  �إيه  “�ألتور� 
24 ميجابك�ضل وتطري على �رتفاع 100 قدم )30 مرتً�( 
طري�ن  خالل  دقائق   5 يف  �ملهمة  �إكمال  من  متكنت 

جتريبي يف 2013. 

ممكنًا  كان  �أنه  لدرجة  دقيقة  �لناجتة  �ل�ضور  وكانت 

حتى  �الإ�ضفلت  يف  �ضرخ  وكل  �نزالق  عالمة  كل  قيا�ض 

عن  ينتج  )قد  و�حد.  �ضنتيمرت  من  �أقل  م�ضافة  �ضمن 

عجلة �لقيا�ض خطاأ �أكرب بع�ضر مر�ت على �الأقل(.

بالن�ضبة للطائر�ت بدون طيار و�إد�رة �ملرور، فاإن قائمة 

مر�قبة  فهنالك  لها،  ح�ضر  ال  �ملمكنة  �ال�ضتعماالت 

كرة  ومباريات  �ملو�ضيقية  �حلفالت  خالل  �الزدحام 

�الإ�ضر�بات  �أثناء  �حل�ضود  على  و�ل�ضيطرة  �لقدم، 

ومهمات  و�جل�ضور،  �لطرق  و��ضتطالع  و�الحتجاجات، 

مروحية  ��ضتخد�م  فيها  يكون  �لتي  و�الإنقاذ  �لبحث 

�ضرطة �أمرً� مكلفًا للغاية �أو خطرً� للغاية.

 2013 عامي  بني  �أجريت  در��ضة  تو�ضلت  �لو�قع،  ويف 

و2014 من قبل معهد جورجيا للتكنولوجيا �إىل �أن �أكرث 

جورجيا  بوالية  �لنقل  الإد�رة  فيها  ميكن  مهمة   40 من 

�أي�ضًا  و�ملعروفة  طيار،  بدون  �لطائر�ت  من  �ال�ضتفادة 

اأو  �إ�ض”،  �إيه  “يو  �ملاأهولة  غري  �جلوية  �لنظم  با�ضم 

و�أنظمة  يف”،  �إيه  “يو  �ملاأهولة  غري  �جلوية  �ملركبات 

�لطري�ن �ملتحكم بها عن بعد “�آر بيه �إيه �إ�ض”.

�إ�ض  “يو يف  موؤ�ض�ضة  رئي�ض  بالينبريغ،  فان  بيرت  ويقول 

�لتي  �لنظم  مل�ضنعي  جمعية  وهي  �إنرتنا�ضيونال”، 

ومنظمات  خدماتها  ومزودي  بعد،  عن  بها  يتحكم 

�الأبحاث �خلا�ضة بها و�جلهات �الأكادميية ذ�ت �ل�ضلة، 

توجد  ال  �لتقنية  �لناحية  “من  باري�ض:  ويقع مقرها يف 

�ملطلوبة،  �حلركة  برجميات  جميع  لديكم  م�ضكلة.  �أية 

�لقادرة على حملهم. ميكنكم  و�مل�ضت�ضعر�ت، و�لطائرة 

ملدة  ما  �ضيء  لتجربة  ��ضتثناء  على  حت�ضلو�  �أن  د�ئمًا 

عنه.  نتكلم  ما  هذ�  لي�ض  لكن  و�حد.  يوم  يف  �ضاعتني 

على  بذلك  �ل�ضلطات  قيام  �إمكانية  عن  نتحدث  فنحن 

�أ�ضا�ض روتيني”.

�لتنظيمية  �جلهات  �أن  بد�  قريب  وقت  وحتى  وبالفعل، 

ترك  جتاه  مرتاحة  غري  و�أوروبا  �ملتحدة  �لواليات  يف 

�مل�ضغل،  عني  عن  بعيدً�  تطري  طيار  بدون  �لطائر�ت 

فوق  بالطري�ن  �ل�ضماح  جتاه  مطمئنة  غري  وكذلك 

�ملناطق ذ�ت �لكثافة �ل�ضكانية، ما يحد من �ال�ضتخد�م 

�لعملي، �إال �أن �لفرتة �لقليلة �ملا�ضية �ضهدت دلياًل على 

�أن هذ� �ملوقف قد بد�أ بالتغري. فالتطور�ت �الأخرية يف 

تقنيات ’�لك�ضف و�لتجنب‘ �لتي حتمي من �ال�ضطد�مات 

�أ�ضعار  و�نخفا�ض  �لعامة،  تقبل  وتز�يد  �جلو،  و�ضط  يف 

�لطائر�ت  من  جعلت  درجة  �إىل  طيار  بدون  �لطائر�ت 

بدون طيار للهو�ة و�حدة من �أكرث �لهد�يا �ضيوعًا يف عيد 

�مليالد �ملا�ضي، �أ�ضهمت جميعها من دون �ضك يف �لتغري 

�لتدريجي يف �لتفكري.

طريق الطائرة نحو القبول

حترير  �إىل  �لر�مية  �لرحلة  بدت   ،2015 فرب�ير  يف 

�ملتحدة  �لواليات  يف  طيار  بدون  �لطائر�ت  ��ضتخد�م 

كما لو �أنها �ضتكون رحلة طويلة. وقدمت �إد�رة �لطري�ن 

عني يف �ل�ضماء 

الطائرات بدون طيار الخاصة بحركة المرور

الطائرات بدون طيار



63 العدد التا�سع - مار�س 2016

�ضت�ضمح  �لتي  �ملنظمة  �لقو�نني  عمل  �إطار  �لفيدر�لية 

من  طيار  بدون  للطائر�ت  �لروتيني”  بـ”�ال�ضتخد�م 

قبل م�ضغلني جتاريني. وكان �إطار �لعمل هذ�، �لذي قد 

بد�ية  يف  ر�ضميًا،  ي�ضبح  �أن  قبل  �آخرين  عامني  يحتاج 

 55 من  �أقل  تزن  �لتي  �لطائر�ت  على  مق�ضورً�  �الأمر 

رطاًل )25 كيلوجر�مًا(، و�أن ال تطري على �رتفاع يزيد 

عن 500 قدم )152 مرتً�( وفقط خالل �ضاعات �لنهار، 

جميع  يف  �لنظر  خط  �ضمن  روؤيتها  على  �ملحافظة  مع 

�الأوقات، �إ�ضافة �إىل معايري �أخرى حتد ب�ضكل فعال من 

�ختبار �لعمليات �الأكرث روتينية.

�لفيدر�لية  �لطري�ن  �إد�رة  ��ضتمرت  ذلك،  غ�ضون  ويف 

يف منح �لرتخي�ض �جلوي �لو��ضع مل�ضتخدمي للطائرت 

حتليقها  يف  تتجاوز  ال  �أنها  طاملا  طيار  بدون  �لتجارية 

يتم  �أن  يجب  كما  مرتً�(،   61( قدم  �ل200  �رتفاع 

�ملطار�ت  عن  بحريني  ميلني  عن  يقل  ال  بعد  على  هذ� 

ومطار�ت �لطائر�ت �ملروحية، �الأمر �لذي َيحِرم �لكثري 

�أن تكون فيها  �لتي ميكن  �ملناطق �حل�ضرية �ملهمة  من 

�لطائر�ت بدون طيار مفيدة ب�ضكل خا�ض.

�لهند�ضة  �مل�ضاعد يف  �الأ�ضتاذ  كويفمان،  بنجامني  وقال 

�أوهايو،  والية  جامعة  يف  و�جليودي�ضية  و�لبيئية  �ملدنية 

�أوىل �لدر��ضات  2003 و�حدة من  �أ�ضدر يف عام  و�لذي 

حول ��ضتخد�م �لطائر�ت بدون طيار ملر�قبة حركة �ملرور 

على �لطرق: “هنا يف كولومبو�ض يقع مطارنا �لرئي�ضي 

على بعد نحو ميلني من طريقنا �ل�ضريع �لرئي�ضي. و�إذ� 

بالفعل  �ضت�ضل  فاإنك  �أميال من هناك  تابعت مل�ضافة 5 

�إىل مطارنا �لثانوي”. لذ� فالقيود �ملطبقة حَتِرم �لكثري 

من �ملناطق �حل�ضرية �ملهمة من طائر�ت �الختبار.

من  �لكثريين  �لفيدر�لية  �لطري�ن  �إد�رة  قر�ر  ودفع 

مطوري �لطائر�ت بدون طيار للتنبوؤ باأن �ضدور ت�ضريع 

�ملناطق  وفوق  �لنظر  خط  من  �أبعد  بالطري�ن  ي�ضمح 

�أمر بعيد �ملنال. فقد قال فان بالينبريغ   �حل�ضرية هو 

�لثالثة  �أو  �لعامني  خالل  ذلك  يح�ضل  “لن  حينها: 

�أعلنت  مايو  �ضهر  بد�ية  ويف  �أنه  �إال  �ملقبلة”.  �أعو�م 

�إد�رة �لطري�ن �لفيدر�لية على نحو غري متوقع عن �أنها 

�ضت�ضمح ل�ضركتني – �ضركة “بري�ضيجن هوك” ومقرها 

كارولينا �ل�ضمالية وهي خمت�ضة يف �ال�ضت�ضعار عن بعد 

ريلو�ي”  �إف  �إ�ض  �إن  “بي  و�ضركة  �لبيانات،  ومعاجلة 

�لنظر  خط  ور�ء  ما  طيار  بدون  طائر�ت  الختبار   –
الأغر��ض �مل�ضح. و�إ�ضافة �إىل ذلك �أعلنت �إد�رة �لطري�ن 

�لفيدر�لية �أنها �ضت�ضمح �أي�ضًا ل”�ضي �إن �إن” باختبارها 

�الأخبار.  جلمع  �ضكانية  كثافة  ذ�ت  ح�ضرية  مناطق  يف 

وفجاأة بد� �أن �لرحلة �لطويلة �ملتنباأ بها قد تتحول �إىل 

جمرد قفزة ق�ضرية. 

اأوائل املتبنني

�ملناطق  وفوق  �لنظر  خط  ور�ء  ما  �لتحليق  بخ�ضو�ض 

�ملاأهولة، فاإن �لقو�نني يف �أوروبا ال تختلف كثريً� يف هذ� 

�ل�ضياق. وبالرغم من �أن �أكرث من ع�ضر دول ت�ضمح بالفعل 
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ويف  جتارية،  الأغر��ض  طيار  بدون  �لطائر�ت  بت�ضغيل 

�لغالبية  فاإن  �ملرخ�ضني،  �مل�ضغلني  مئات  يوجد  بع�ضها 

�لنظر  خط  �ضمن  تتم  ماز�لت  �لعمليات  من  �لعظمى 

وعلى �رتفاع �أقل من 500 قدم )152 مرتً�( وبطائر�ت ال 

يزيد وزنها عن 55 رطاًل )25 كيلوجر�مًا(. لكن ال توجد 

هنالك �ضيا�ضة ت�ضمل جميع �أوروبا بخ�ضو�ض ت�ضغيلها.

ومع ذلك، فاإن �أوروبا تتقدم على �لواليات �ملتحدة فيما 

يتعلق با�ضتخد�م �لطائر�ت بدون طيار يف �إد�رة �ملرور. 

�ضبيل  على  بلجيكا  يف  جينك  يف  �ل�ضرطة  قامت  فقد 

على  لل�ضيطرة  طيار  بدون  طائر�ت  با�ضتخد�م  �ملثال 

2012. وهم  �جلموع ومهمات �لبحث و�الإنقاذ منذ عام 

على و�ضك �ختبار جيل جديد من �لطائر�ت بدون طيار 

�لتي  �ملنظومة  كانت  �ملرورية. ويف حني  مل�ضح �حلو�دث 

تتطلب   ،2013 يف  �ختبارها  مت  و�لتي  �ضابقًا،  ذكرناها 

�أن  حتتاج  وكذلك  �ملكان،  حول  حتديدية  خطوط  و�ضع 

�ملنظومة �جلديدة تقوم  فاإن  ب�ضكل يدوي،  تتم قيادتها 

موؤمتت  �لرحلة  ت�ضل�ضل  �أن  كما  ذ�تي  ب�ضكل  باملعايرة 

بالكامل.

وبح�ضب مارك بيلينك�ض رئي�ض ق�ضم �الأبحاث و�لتطوير 

ت�ضمل  و�لتي  ميدليم،  �ضرطة  يف  �ملعلومات  وتقنية 

الطائرات بدون طيار

جينك، فهنالك حما�ض لدى قادة �ل�ضرطة �ملحليني جتاه 

هًا  توجُّ هنالك  لكن  طيار،  بدون  �لطائر�ت  ��ضتخد�م 

تن�ضج  حتى  �لتقنيات  جتاه  و�لرتيث  باالنتظار  يت�ضم 

من  �الأو�ئل  “كنا  ويقول:  �أ�ضهل.  ��ضتخد�مها  وي�ضبح 

�لوقت �حلايل نحن  �لبلجيكية، ويف  �ل�ضرطة  بني قو�ت 

جميعهم  لكن  �ملتابعني  من  �لكثري  ولدينا  �لوحيدون. 

ينتظرون روؤية كيفية تطور �الأمور”.

�ل�ضرطة  قامت  حيث  خمتلف،  فاالأمر  �ل�ضويد  يف  �أما 

من  حمدد  غري  عدد  ل�ضر�ء  مناق�ضة  بطرح  �لوطنية 

ر�ي،  �ضتيفان  ووفق  طيار.  بدون  �ل�ضغرية  �لطائر�ت 

وهو م�ضوؤول �ضحفي يف �ل�ضرطة �لوطنية فاإن �لطائر�ت 

�ضت�ضتخدم لي�ض فقط ملر�قبة �ملرور بل �أي�ضًا لتحقيقات 

�أثناء عمليات فريق  م�ضرح �جلرمية ومهام �ال�ضتطالع 

�الأ�ضلحة و�لتكتيكات �خلا�ضة. 

�ل�ضنة  نهاية  قبل  باالختبار  �لبدء  �خلطة  وتقت�ضي 

و�ضي�ضاعد �جلي�ض �ل�ضويدي يف تدريب �مل�ضغلني. ويقول 

�إذ  ��ضتخد�مها.  من  يحدُّ  �لذي  هو  �خليال  “�إن  ر�ي: 

�ملرور  حو�دث  من  بدءً�  �ضيء  الأي  ��ضتخد�مها  ميكن 

�أن  فيه  �ل�ضرطة  حتتاج  �ضيء  �أي  �أو  �ملظاهر�ت  �إىل 

مكماًل  �عتبارها  ميكن  كما  �الأعلى.  من  م�ضهدً�  ترى 

ال�ضتخد�م مروحيات �ل�ضرطة”.

ويف حني �أن معظم �لرتكيز كان حتى �الآن على �لطائر�ت 

�إيطاليا  تقوم  �الأ�ضغر،  �حلجم  ذ�ت  طيار  بدون 

�لع�ضكرية  للطائر�ت  مدنية  ��ضتخد�مات  با�ضتك�ضاف 

بدون طيار عندما ال تكون يف مهمات قتالية.

�لقو�ت  و�فقت  فقد  �لدفاع،  �أخبار  جملة  وبح�ضب 

�ملا�ضي  �لعام  متاأخر من  �الإيطالية يف وقت  �جلوية 

با�ضتخد�م  �الإيطالية  لل�ضرطة  �ل�ضماح  على 

“ريرب”  طائر�تها بدون طيار غري �مل�ضلحة من نوع 

و”بريداتور” ملر�قبة حركة �ملرور و�مل�ضاة يف حميط 

روما  يف  �ملظاهر�ت  و�أثناء  �لقدم  كرة  مباريات 

وميالنو وتورينو، على �ضبيل �ملثال.

ونقلت �ملجلة عن �لعقيد مي�ضيل �أوباال، قائد �جلناح 32 

�إمكانية  “ناق�ضنا  قوله:  �الإيطالية  �جلوية  �لقو�ت  يف 

�أن  لنا  وتبني  �الإيطالية،  �ل�ضرطة  مع  تاآزر  �أوجه  �إيجاد 

م�ضابهة  �ضتكون  �ملهمة  �لطرفني.  يفيد  �أن  ميكن  �الأمر 

�أفغان�ضتان،  يف  بها  قمنا  �لتي  �لعمليات  �أنو�ع  لبع�ض 

ثباتًا  ’بريداتور‘ تقدم  فاإن طائر�ت  لل�ضرطة  وبالن�ضبة 

و�إخفاًء، وهو �أمر ال ميكنهم د�ئمًا �حل�ضول عليه يف ظل 

ظروف معينة”.
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بداية ثورة

قليلني  ماز�لو�  �الأو�ئل  �ملتبنني  هوؤالء  �أن  وحيث 

ومتباعدين، �إال �أنهم ي�ضكلون كتلة مهمة �ضتحول ب�ضكل 

يرى  ما  بح�ضب  و�ملو��ضالت،  �لنقل  جمال  تدريجي 

خمت�ضون يف �لقطاع.

ويقول كويفمان: “�الأمر �أ�ضبه باالنتقال من هاتف ثابت 

باأ�ضالك �إىل هاتف خليوي. فلم تعد �الآن مقيدً� مبو�قع 

�لبنية �لتحتية �لثابتة �لتي توجد فيها �لكامري�ت، ملر�قبة 

حركة �ملرور. لكن علينا �أال نتوقع �أن يحدث �لتغيري يف 

يوم وليلة، �إذ �ضيكون هنالك �لكثري من �لتطور�ت �لتي 

تاأملو�  �لتطور.  جمموع  يف  �ضت�ضب  و�لتي  �ضغرية  تبدو 

كم �مليز�ت و�خل�ضائ�ض �لتي متت �إ�ضافتها �إىل �لهاتف 

يلي:  كما  �الأمر  كان  �ضنو�ت  ع�ضر  قبل  مثاًل.  �خلليوي، 

“�نظرو� لديَّ هاتف ميكن طيُّه وفتحه”.
در��ضة  يف  م�ضارك  كاتب  وهو  �إريز�ري،  خافيري  ووفق 

بدون طيار  �لطائر�ت  للتكنولوجيا حول  معهد جورجيا 

جاهزة  �أ�ضا�ضي  ب�ضكل  �لتقنية  فاإن  باملرور،  �خلا�ضة 

للتطبيق. ويقول: “كل �ضيء جاهز تقريبًا لال�ضتخد�م. 

هنالك بع�ض �لتقنيات �الأكرث تطورً� بع�ض �ل�ضيء وماز�ل 

�لعمل عليها جاريًا، يف جمال �ال�ضت�ضعار ومعاجلة �ل�ضور 

وت�ضوير �لفيديو من �الأجهزة، لكن �لتقنية جاهزة”.

�الأمر.  يتفهم  بد�أ  �جلمهور  �أن  يبدو  ذلك  �إىل  �إ�ضافة 

ويقول خافيري: “عندما بد�أنا �لعمل على �لبحث، كانت 

�ملاأهولة  غري  �جلوية  �ملركبات  عن  �ل�ضائعة  �ل�ضورة 

قبل  من  ��ضتخد�مها  تاريخ  ب�ضبب  معظمها  يف  �ضلبية 

’باروت‘  �ضركة  �أنتجت  �ضنو�ت  ب�ضع  وقبل  �جليو�ض. 

�لفرن�ضية �لطائرة �للعبة ’�آر درون‘ ودجمتها مع هاتف 

�للعبة  هذه  و�أ�ضبحت  �ضخ�ض.  �أي  لدى  متوفر  خليوي، 

ق�ضة �ضغلت �جلميع وبد�أ �لنا�ض ينظرون �إىل �لطائر�ت 

بدون طيار بطريقة �أقل �ضلبية”.

يف انتظار امل�ستقبل للبدء

فاإنه  تطورً�،  �أكرث  �ملنظمة  �لقو�نني  ت�ضبح  �أن  و�إىل 

يف  طيار  بدون  �لطائر�ت  تطبيقات  على  �ضيتوجب 

�لقو�نني  ت�ضبح  وعندما  �النتظار.  �لنقل  قطاع 

�ضارية، فاإنه من �ملرجح �أن ي�ضتغرق �الأمر وقتًا طوياًل 

�لكامري�ت  طيار  بدون  �لطائر�ت  ت�ضتبدل  حتى 

ويت�ضور  َفعَلت(.  )�إن  �لطريق  جانب  على  �ملثبتة 

كويفمان �ضيناريو �أكرث قابلية للتحقق وهو �أن حتلق 

مللء  �ل�ضريعة  �لطرق  فوق  طيار  بدون  �لطائر�ت 

�ملرورية  �لكامري�ت  تغطية  يف  �ملوجودة  �لفجو�ت 

طيار  بدون  طائرة  �أو  �الزدحام،  �أوقات  يف  �لثابتة 

عينًا  توفر  �حلمر�ء  حتت  باالأ�ضعة  بكامري�  مزودة 

نتيجة  بي�ضاء  �ضورة  ت�ضكل  حال  يف  متخ�ض�ضة 

�ضوء �ضاطع يف �لكامري� �لثابتة. �أما معامل �لطريق 

�الأ�ضهل  فمن  �لتخ�ض�ضية:  �لوظائف  ف�ضرت�ضمها 

�أمام فرق �لطو�رئ  ت�ضور طائرة بدون طيار تطري 

للم�ضاعدة على تن�ضيق �ال�ضتجابة �الأولية حلادث ما، 

وخمالفات  حدود  ب�ضبط  تقوم  وهي  ت�ضورها  من 

�ل�ضرعة.

وعلى �أية حال، حاملا ت�ضبح �لطائر�ت بدون طيار �آمنة 

مبا يكفي ال�ضتخد�مها بالتن�ضيق مع �لطائر�ت �ملاأهولة، 

ويقول  �لتطبيقات.  من  للمزيد  �إمكانية  هنالك  �ضيكون 

�أنظمة  جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  كاليتون،  جاري 

�ملركبات �جلوية غري �ملاأهولة، ومقرها �ململكة �ملتحدة: 

غري  �ملركبات  �أمام  �جلوي  �ملجال  فتح  يتم  “حاملا 
�لتي  �لتطبيقات  من  �لكثري  هنالك  �ضيكون  �ملاأهولة، 

ميكن تطويرها. �ضتكون قادرة على �مل�ضاعدة يف مر�قبة 

ال  وقائمة  و�الإنقاذ...  و�لبحث  �ملرور  ومر�قبة  �ل�ضحن 

تنتهي من �لتطبيقات”.
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من  باأنه  �أوكالهوما  يف  �لنقل  �إد�رة  موؤخرً�  وجدت 

�لقو�نني  باإنفاذ  �ملتعلقة  �لعمليات  حتديث  �ل�ضروري 

�ملتعلقة باملركبات �لتجارية خا�ضتها. و�أ�ضبحت �ملر�فق 

قدمية، وال تتمتع مبو�قع مثالية، وغري قادرة على �لتعامل 

�ل�ضريعة  �لطرقات  على  �ملتز�يد  �ملروري  �الزدحام  مع 

�لرئي�ضية يف �لبالد. 

خماطر  تو�جه  �لتي  �أوكالهوما  يف  �لتحتية  �لبنية  ومع 

�أوكالهوما �ال�ضتثمار يف  �إد�رة �لنقل يف  عديدة، قررت 

�الأمر  �لتقنية،  �لناحية  من  و�ملتطورة  �جلديدة  �ملر�فق 

بطريقة  �لتجارية  �ملركبات  بفح�ض جميع  ي�ضمح  �لذي 

فعالة من حيث �لتكلفة. 

يف  �لنقل  �إد�رة  قبل  من  �ل�ضركات  �إحدى  �ختيار  ومت 

بتكليف  وقامت  �لتقنية،  للحلول  كمزود  �أوكالهوما 

ن�ضره  مت  ثالث  نظام  مع  �الإلكرتوين  للفح�ض  نظامني 

معززً�  وتنفيذً�  فح�ضًا  �الأنظمة  هذه  وتوفر  موؤخرً�. 

يف  �لدخول  منافذ  عند  �لتجارية  للمركبات  �إلكرتونيًا 

�لبالد.

�ل�ضركة  تتمتع  �لتي  �خلربة  بتح�ضني  �الأنظمة  وت�ضهم 

�لعديد  دمج  للنظام من خالل  موحدة  باعتبارها جهة 

�الآلة  �لروؤية عن طريق  وتقنيات  �ال�ضت�ضعار  �أجهزة  من 

�لدعم  و�أنظمة  �ملتطورة  �لت�ضغيلية  �لتحكم  مر�كز  مع 

و�أنظمة �لتحقق من وثائق �إثبات �ل�ضخ�ضية.

قيا�س الأوزان الثابتة والأوزان اأثناء احلركة

�ملنحنية  �للوحات  مو�زين  �لرئي�ضية  �ملمر�ت  ت�ضتخدم 

�حلركة  �أثناء  �الأوز�ن  لقيا�ض  �ملزدودة   )IRD-PAT(

�لتي  �ملحملة  �ل�ضاحنات  �أوز�ن  لقيا�ض  وذلك   )WIM(

ت�ضري ب�ضرعات تتجاوز 80 مياًل يف �ل�ضاعة )128 كم يف 

�ل�ضاعة(، لتقدم بذلك دقة �ضمن حدود %3.5 من وزن 

�ملركبات �الإجمايل �حلايل.

�أما بالن�ضبة لل�ضاحنات �ملجهزة، فت�ضهم �إ�ضار�ت �الإر�ضال 

و�أجهزة �الإر�ضال �لن�ضطة بتوجيه �ل�ضاحنات �لفردية �إما 

جتاوزها.  �أو  �لوزن  قيا�ض  حمطة  �إىل  �لتوجه  �أجل  من 

ومت �إعادة قيا�ض وزن �ل�ضاحنات �لتي تتجه �إىل حمطة 

�لوزن و�إعادة ت�ضنيفها يف نظام عند �ضرعات متدنية، 

�ملزدوجة  �حلموالت  وزن  قيا�ض  ��ضتخد�م  خالل  ومن 

 ،)IRD-PAT( أثناء حركة �ملركبات با�ضتخد�م مو�زين�

�ملركبات  وزن  من   2.6% حدود  �ضمن  دقة  تقدمي  يتم 

�الإجمايل �حلايل. 

كما يتم توجيه �ل�ضاحنات �لتي لي�ض لديها م�ضاحات على 

قيا�ض وزن �حلموالت  �لتي تتخطى  �أو  �لعجالت  حماور 

�أثناء حركة �ملركبات، وتلك �لتي لي�ض لديها �ضجل و��ضح  

الفحص اإللكتروني

نظام الفحص اإللكتروني الجديد
 يعزز الفعالية والسالمة المرورية
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�ختيارها  يتم  مل  �لتي  �ل�ضاحنات  �أو  �لثبوتية،  لالأور�ق 

ممر  �إىل  توجيهها  يتم  �لع�ضو�ئي،  �لتفتي�ض  �أجل  من 

توجيه جميع  يتم  فيما  �لثابتة،  قيا�ض �حلموالت  جتاوز 

�ل�ضاحنات �الأخرى �إىل ميز�ن �حلموالت �لثابتة.

قيا�ض  عند  �لتجارية  �ملركبات  وزن  قيا�ض  ويعترب 

�حلموالت �لثابتة مهمة ب�ضيطة متامًا ولكنها رتيبة، 

و�ي”  “�أوتو  وتقوم  جزئية.  �أمتتة  فر�ض  وتقدم 

على  لل�ضاحنات  �لتلقائي  بالتوجيه   )AutoWeigh(

�لثبوتية  �الأور�ق  وفح�ض  �لثابتة،  �حلموالت  قيا�ض 

حال  يف  �الإنفاذ  �ضباط  وتنبيه  �ل�ضاحنات،  ووزن 

مع  للعمل  �مليزة  هذه  ت�ضميم  ومت  �لتعديات.  وقوع 

�ل�ضيطرة  لل�ضابط  ميكن  وبالتايل،  �ملر�قبة  �ضابط 

يف   )AutoWeigh( نظام  با�ضتخد�م  �لو�ضع  على 

حمدد  وقت  بعد  �ل�ضابط  يتدخل  مل  و�إن  وقت.  �أي 

�ملرفق.  من  للخروج  �ل�ضاحنات  توجيه  يتم  م�ضبقًا، 

من  �ل�ضاحنات  �ضفوف  بتمكني  �الأمر  هذ�  وي�ضهم 

�لتدفق مهما كانت �لظروف.

الفح�س

تركيبها  مت  �لتي  بالليزر  �ل�ضوئية  �ملا�ضحات  تقوم 

�ل�ضاحنات  على  بالك�ضف  �لرئي�ضية  �خلطوط  على 

كبرية �حلجم من حيث �لعر�ض، وتعمل بالتز�من مع 

�ل�ضاحنات كبرية �حلجم من حيث  �لكا�ضفات على 

�ل�ضخمة،  �لتجارية  �ملركبات  حتديد  ويتم  �لطول. 

و�إن مل متتلك رخ�ضة مرتبطة بال�ضاحنات �ل�ضخمة 

حيث  �ملحطة،  �إىل  توجيهها  يتم  �حلجم،  وكبرية 

وباالإ�ضافة  �لتفتي�ض.   من  باملزيد  �ل�ضباط  يبد�أ 

�ملتعلقة  للتجاوز�ت  �لتجارية  �ملركبات  فح�ض  �إىل 

باحلجم و�لوزن، تلتقط �أنظمة �لفح�ض �الإلكرتونية 

يف  �لنقل  �إد�رة  �أرقام  وبيانات  �لرتخي�ض  لوحات 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية من �ل�ضاحنات �مل�ضافرة 

ب�ضرعة على �لطرقات �ل�ضريعة مهما كانت �لظروف. 

ومتت مقارنة هذه �لبيانات بقاعدة �لبيانات �ملتعلقة 

�ملوقع  على  �لدولة  ويف  �الحتادية  �لثبوتية  باالأور�ق 

من �أجل حتديد �ل�ضاحنات �لتي تتمتع ب�ضجل �ضالمة 

�ل�ضالمة  حدود  �ضبط  للم�ضغلني  وميكن  �ضعيف. 

بو��ضطة �أنظمة �لفح�ض �الإلكرتونية، وبالتايل �حلد 

من وجود �ضاحنات تتخطى تلك �حلدود �ملحددة. 

�الأخرى  �لفحو�ضات  �إجر�ء  يتم  نف�ضه،  �لوقت  ويف 

من  �أي  توجيه  يتم  ثم  و�لتاأمني،  �حلايل  �لت�ضجيل  مثل 

�ملركبات �لتجارية �لتي تتخطى �حلدود �ملحددة من قبل 

�مل�ضغل من �أجل خ�ضوعها للتفتي�ض �الإ�ضايف. 

الإبالغ

�لفح�ض  �أنظمة  جميع  من  �لبيانات  دمج  �ضيتم 

�الإلكرتونية )ESS( د�خل نظام �الإبالغ يف �ملوؤ�ض�ضة، ثم 

يقوم �لنظام بجعل جمموعات �لبيانات �لكاملة متو�فرة 

للمر�قبة �أو �لتحليل على �أ�ضا�ض يومي و�أ�ضبوعي و�ضهري 

و�ضنوي.

�أوكالهوما  �لنقل يف  �إد�رة  بتمكني  �لنظام  وي�ضهم هذ� 

لوحات  عرب  �حلقيقي  �لوقت  يف  �لعمليات  مر�قبة  من 

�لتجارية  �ملركبات  يف  و�لبحث  �ملخ�ض�ضة،  �لعد�د�ت 

�لعمليات  للم�ضاعدة على حت�ضني  �لت�ضغيلية  و�لتوجهات 

�خلا�ضة بنظام �لفح�ض �الإلكرتوين. 

فح�ض  نظام   )ESS( نظام  يقدم  �أن  �ضمان  �أجل  ومن 

�أي�ضًا  يتم  فاإنه  �لتو�فر،  من  عاٍل  مب�ضتوى  �إلكرتونيًا 

تقدمي نظام �إد�رة �ل�ضيانة �الآلية عرب �الإنرتنت. ويوفر 

هذ� �لنظام عر�ضًا للوحة عد�د�ت ترتبط باأجهزة نظام 

�إ�ضعار�ت ذ�تية �إىل فريق  �لفح�ض �الإلكرتوين، وتر�ضل 

�أية  �أوكالهوما لالإبالغ عن  �لنقل يف  �إد�رة  عمل خدمة 

�لنظام  وي�ضم  للمعد�ت.  �لت�ضغيلي  �لو�ضع  يف  تغيري�ت 

�أي�ضًا قوى عاملة وعنا�ضر �إد�رة �ملخزون لتوفري طلبات 

�لعمل تلقائيًا من �أجل �ل�ضيانة �ملقررة و�لت�ضحيحية يف 

حني يتم �إد�رة �ملخزونات �لبديلة. 
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�ملركبات �ملت�ضلة مرغوبٌة نتيجًة ملجموعٍة من �الأ�ضباب 

وتعزيز  �الزدحام،  من  �حلّد  ذلك  يف  مبا  �ملرت�بطة، 

�ل�ضالمة على �لطرق، وحت�ضني �القت�ضاد يف ��ضتهالك 

�لوقود وحماية �لبيئة. ويتج�ضد �لوعد �لذي تقدمه باأن 

مع  جنب  �إىل  جنبًا  مركبة،  �إىل  مركبة  من  �الت�ضاالت 

�ضتخفف  بها،  �ملرتبطة  �ل�ضبكة  م  وحتكُّ �لتحتية  �لبنية 

�ل�ضريعة،  �لطرق  فم�ضغلو  �مل�ضاكل.  من  جمموعًة 

وخدمات �لطو�رئ، و�ملُكلفون باإنفاذ �لقانون و�حلكومات 

�لذكية  �لنقل  نظم  تتجلى  �أن  على  حري�ضون  جميعهم 

تتوقف  �الآن،  وحتى  للعيان.  هذه  �ال�ضتعماالت  متعددة 

هذه �لتقنيات �ملتطورة جميعها على قطاٍع و�حد: قطاع 

�ضناعة �ل�ضيار�ت. 

�ملجال  هذ�  من  جزءً�  يعتربون  �لذين  �الأ�ضخا�ض  �أحد 

و�الأبحاث  و�الإلكرتونية  �لكهربائية  �الأنظمة  مدير  هو 

جامي�س  “فورد”،  ل�ضركة  �ملتطورة  و�لهند�ضة 

مع  كان  وقد  فورد،  هرني  زميل  �إنه  باكزكاو�ضكي. 

35 عامًا،  “�لزرقاء �لبي�ضاوية” ملدة  �لعالمة �لتجارية 

وهو م�ضوؤوٌل عن �الأبحاث و�لت�ضميم لتقنيات �ملعلومات، 

ومعلومات �ل�ضائق و�الأنظمة �لن�ضطة. 

�لعالمة  لهذه  �ملتبنني  �أو�ئل  �أحد  باأنه كان  يتفاخر  وهو 

�لتجارية، وبالتايل �إذ� كان الأحٍد �أن يتحدث عن ماهية 

�ملركبات �ملت�ضلة ل�ضناعة �ل�ضيار�ت فهو باكزكاو�ضكي. 

وهو م�ضتعدٌّ للقيام بذلك، حيث يقول: “لي�ضت �لرت�بطية 

حاليًا  جدً�  مهم  �أمر  �إنها  �ملقبلة،  �لكبرية  �خلطوة 

ول�ضوف ت�ضتمر بالتو�ضع. وعلى �ملدى �لق�ضري، متحورت 

وجتارب  خدمات  حول  �الأوىل  بالدرجة  �لرت�بطية 

– �ملالحة و�الت�ضاالت- ولكن فيما من�ضي  �مل�ضتهلكني 

�إنرتنت  عن  منف�ضلًة  �ملركبة  تعود  فلن  �مل�ضتقبل،  نحو 

قادرًة  تكون  ول�ضوف  منه.  جزءً�  �ضت�ضبح  بل  �الأ�ضياء، 

على تبادل �ملعلومات مع �ل�ضحابة ومع مركباٍت �أخرى، 

�ل�ضحابة  من  �ملعلومات  ��ضتخال�ض  �إىل  باالإ�ضافة 

و��ضتخد�مها للت�ضنيع”.

جتربٌة تفاعلية 

�ملعلوماتي  �لرتفيه  �أنظمة  �إطالق  عن  م�ضوؤواًل  كونه 

“�ضينك” و”ماي فورد تات�ض” �خلا�ضة ب�ضركة “فورد”، 
�مل�ضتخدم  جتربة  �أهمية  يدرك  باكزكاو�ضكي  فاإن 

م�ضتوياٍت  �ملختلفة  �لوظائف  و�ضتتطلب  للرت�بطية. 

خمتلفة من �لتفاعل مع �لركاب. حيث “�ضيت�ضم بع�ضها 

�أكرث  قيادًة  و�ضتوِجد  مرئية،  غري  �ضتكون  �أو  بال�ضفافية 

“قد  �أمانًا وكفاءًة”، كما يقول باكزكاو�ضكي. وي�ضيف: 

�لتنقالت،  بجدولة  متعلقة  م�ضاِعَدة،  خ�ضائ�ض  تكون 

 – �لعاملة بحال �لطق�ض  �أو  �لتالل،  �أين تقع  و�لتي تعلم 

وهي ظروف قد توؤثر على �أد�ء �ملركبة نف�ضها”.

و�ضتكون �لوظائف �الأخرى �أكرث و�ضوحًا، وتقدم خيار�ٍت 

وتقوم  �جتماع،  �إىل  طريقك  يف  كنت  “لو  مدرو�ضة. 

�ملركبة �ملت�ضلة بح�ضاب �أحو�ل حركة �ملرور، و�لتي تعني 

باأنك �ضتتاأخر على �جتماعك، باإمكانها �أن ت�ضاألك فيما 

لو كان ينبغي �أن تقوم باإبالغ زميلك بتاأخريك �أو باإعادة 

جدولة �الجتماع.” كما يقول باكزكاو�ضكي. 

بكثري  �أبعد  تتجاوز  فالرت�بطية  �إذً�،  نظره،  وجهة  ومن 

ما يحدث بني �لطريق و�ملركبة. �الأمر كله يتعلق بقابلية 

�لتنقل – ال �ملادية فح�ضب، بل �لزمنية �أي�ضًا. و�ضتكون 

�ل�ضيار�ت من خالل منتجاتها، مبثابة  �ضركات �ضناعة 

قطٍع منف�ضلة يف �لبانور�ما �حليوية، و�لتي تهدف �إىل 

مركباتهم.  يقودون  �لذين  �لنا�ض  ��ضتفادة  من  �لتاأكد 

كربى  قيمٌة  لها  �لتي  �لتجارب  تلك  ن�ضتهدف  “�ضوف 
لدى �مل�ضتهلكني، و�لتي �ضت�ضاعدهم على توفري �لوقت �أو 

جعل رحالتهم �أف�ضل – ول�ضوَف تتخطى جتربة �لتنقل 

باأكملها” ح�ضب ما يقول باكزكاو�ضكي.

ترابطية اأف�سل

�ضيتم �لتو�ضل للنموذج �جلديد وفق مر�حل، ويجب �أن 

وجود  عرب  �خلاطئة  �لبد�يات  �حتماالت  تقلي�ض  يتم 

باكزكاو�ضكي  “ويقول  �لبدء.  عند  عليها  متفٍق  معايرٍي 

بامتعا�ض: “من �ضوء حظنا، فلن تكون كل مركبٍة مت�ضلٍة 

من �ضنع �ضركة ’فورد‘“، وي�ضيف بقوله: “لذ� �ضيتوجب 

علينا �أن نعمل مع منتجاٍت مناف�ضة. وتلعب �ملعايري دورً� 

م�ضاركة  يف  بل  فح�ضب،  �ملركبة  �ت�ضاالت  يف  ال  مهمًا، 

�ملعلومات من خالل م�ضادر �أخرى �أي�ضًا”.

جلمعية  �الإلكرتونية  �الأنظمة  جمموعة  يف  وكر�ئٍد 

يتمتع  �ل�ضيار�ت،  مهند�ضي �ل�ضيار�ت )SAE( ملجل�ض 

باكزكاو�ضكي بخربٍة – وتاأثري – يف �ملو�فقة و�لتو�ضية 

�ملقاربات  بني  ما  فرقًا  يالحظ  وهو  كهذه.  مبعايرٍي 

“تركز  باكزكاو�ضكي:  ويقول  و�الأوروبية.  �الأمريكية 

وز�رة �لنقل �الأمريكية ب�ضكٍل كبري على �ضالمة عنا�ضر 

�لرتكيز  “ويتم  مركبة”.  �إىل  مركبٍة  من  �الت�ضاالت 

من  �ملزيد  �ل�ضائق  �إعطاء  على  �أوروبا  يف  �أكرب  ب�ضكٍل 

�ملعلومات”. 

خمتلفة،  معايرَي  �ملختلفة  �خل�ضائ�ض  هذه  وتتطلب 

كان  “بحال  �ل�ضاأن:  هذ�  يف  باكزكاو�ضكي  يقول  حيث 

�آمنًا  ف�ضيكون  بال�ضالمة،  متعلقًا  خم�ض�ضًا  �ت�ضااًل 

للغاية. و�ضتوؤثر �خل�ضائ�ض �الأخرى و�لتي لي�ضت حرجًة 

�خللوية  �ل�ضبكات  خالل  من  �ملعايري  على  لل�ضالمة 

هذ�  و�ضيوؤثر  �لو��ضع.  للجمهور  �أخرى  نوعية  وتقنيات 

�ملزيج من �ملتطلبات على �الإطار �لزمني �لذي �ضتتاح من 

خالله ميز�ت �لرت�بطية”. وي�ضرح باكزكاو�ضكي قائاًل: 

الأننا  �أ�ضرع  ب�ضكٍل  �خلدمات  بع�ض  تقدمي  “باالإمكان 
ل�ضنا م�ضطرين الخرت�ع �أية معايري جديدة، وباالإمكان 

�ال�ضتفادة من �ملعد�ت و�لربجميات ذ�ت �لتكلفة �لفعالة 

يتعلق  عندما  �أخرى،  ناحيٍة  ومن  بالفعل”،  و�ملتو�جدة 

�ل�ضفر  ف�ضيتوجب  �حلرجة،  �الأمنية  باملعلومات  �الأمر 

تر�فيك جامي�ض باكزكاو�ضكي

“بينما نمضي نحو المستقبل، لن تنفصل المركبة 
بعد اآلن عن إنترنت األشياء. ستكون جزءًا منه” 

المركبات المنفصلة
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با�ضتخد�م معايرٍي �أخرى و�لتي ال تز�ل قيد �لتطوير”.

وطبعًا، قد تكون �ملعايري �جلديدة طوعيًة �أو تكليفية. ما 

هو �حلال �لذي �ضتكون عليه يف عامل �لرت�بطية؟ “من 

حيث �لتنظيم، �أعتقد �أن هذ� �ضيت�ضمن �لعمل معًا �ضمن 

حاليًا”،  �ل�ضناعة  جنتاز  الأننا  �ل�ضر�كات  من  �لعديد 

ع  م�ضنِّ الأي  ميكن  “ال  باكزكاو�ضكي.  يقول  ما  ح�ضب 

معد�ٍت �أ�ضلي �أن يقوم باالأمر وحده. يجب �أن نعمل معًا 

حاجٌة  هنالك  �ضتكون  �حلاالت  بع�ض  ويف  �حلكومة  مع 

بتبني  جميعنا  نقوم  بحيث  �لت�ضريعات،  بع�ض  لوجود 

�ملعايري ذ�تها”.

�أمٌر �ضروري بو�ضوح، ولكن هل تتقدم عملية و�ضع  �إنه 

�ملعايري ب�ضرعٍة كافية؟ “نحن ال نعمل يف �جتاٍه معاك�ض” 

مع  نتعاون  “�إننا  قائاًل:  وي�ضيف  باكزكاو�ضكي،  يقول 

م�ضرعي �حلكومة لتقدمي �الأف�ضل للم�ضتهلكني”.

يتم  �أن  – يجب  �ل�ضيار�ت  �ضناعة  �ضميم  هو  هذ� 

تخدمي �ل�ضوق ب�ضكل �أف�ضل من قبل معايرِي �أي مركبٍة 

مت�ضلة حاملا ت�ضبح فاعلة، بحيث ميكن للمركبات �أن 

تكون تناف�ضية. ويقول باكزكاو�ضكي: “يجب �أن نكبح 

تكاليفنا، و�أن ن�ضمن كون �أ�ضعار �ل�ضيار�ت مقبولة، 

ملن  “�إنه  و�أ�ضاف:  ناجحًة”.  �أعمالنا  كون  ون�ضمن 

تكاليف  �إىل  �لدوالر�ت  مئات  ت�ضيف  �أن  �ل�ضعب 

للم�ضتقبل«.  م�ضممٌة  �إنها  »ح�ضنا،  وتقول  �ملركبة 

هنالك  يكون  قد  فورية.  فو�ئد  يريدون  فالعمالء 

دوٌر تلعبه �لت�ضريعات يف تفوي�ض و�ضع �أجهزة �لبث 

�ال�ضتقبالية يف �ملركبات، ولكن ال �أحد يحب ت�ضريع 

�لقر�ر�ت بحال عدم �ال�ضطر�ر لذلك”.

كامل،  ب�ضكٍل  �لرت�بطية  مفهوِم  حتقيق  يتم  ولكي 

للمعد�ت.  �أي�ضًا  �لتحتية  �لبنية  ت�ضاف  �أن  فيجب 

مبا  �لقيام  يتم  كان  لو  فيما  باكزكاو�ضكي  وُي�َضكك 

يكفي يف هذ� �ل�ضاأن حيث يقول: “تكمن �ل�ضعوبة يف 

�أن �حلكومات لي�ضت ميالة لتخ�ضي�ض كمياٍت كبريٍة 

وبفهم  ذ�ته،  �لوقت  ويف  �الأمر”،  لهذ�  �الأمو�ل  من 

كون �لتقنية تتغري �ضريعًا، لذ� فمن �ل�ضعب �لقيام 

با�ضتثمار�ت بر�أ�ض �ملال يف معد�ٍت قد يكون لها دورة 

حياة ق�ضرية. 

حيث  طرق،  مفرتق  على  “نحن  باكزكاو�ضكي:  ويقول 

نحو  �لتقدم  فعاًل  نحفز  لكي  �النطالقة  لتلك  نحتاج 

فيما  �لنا�ض  “ي�ضتك�ضف  بقوله:  وي�ضيف  بهذ�”،  �لقيام 

قيمًة  نعطي  �أن  باإمكاننا  �أخرى  طرٌق  هناك  كان  لو 

للم�ضتهلكني من خاللها لنجعَل هذ� �الأمر يبد�أ. ي�ضبح 

كيفية  حول  �أفكاٌر  ُتطَرح  تز�ل  وال  �إبد�عًا،  �أكرث  �لنا�ض 

حتقيق هذ� �الأمر”.



 �أحيانًا التتعلق �مل�ضكلة باإيجاد موقف، بقدر ما حتتاج 

�إىل موقف يت�ضع حلجم �ل�ضيارة، هذ� ما يوؤكده جمموعة 

من �ل�ضائقني، �لذين يطالبون بتوحيد م�ضاحات مو�قف 

�ل�ضيار�ت، فهناك �ختالف يف �الأحجام من مكان �إىل 

�آخر، ففي بع�ضها الجتد �أي م�ضكلة �أو مع�ضلة يف �ضف 

يف  بينما  �الأريحية،  بكامل  منها  و�خلروج  �ل�ضيارة، 

�أماكن �أخرى مثل مو�قف بع�ض �ملر�كز �لتجارية يتطلب 

�إىل �ملوقف ح�ضابات قيا�ض، وُبعد نظر  �إدخال �ملركبة 

�أو  جماورة،  ب�ضيارة  الترتطم  حتى  �الأحجية  ي�ضبه  مبا 

بعمود للجدر�ن �لقريبة. 

وتزيد مر�كز جتارية عدد �ملو�قف من دون �الأخذ بعني 

ما  �ل�ضيار�ت،  �أحجام  لتنوع  مالءمتها  مدى  �العتبار 

دفع �لبع�ض �إىل تربير عرقلتهم ال�ضتفادة �ل�ضيار�ت من 

�ملو�قف �الأخرى بالقول �إنهم يخ�ضون خد�ض مركباتهم، 

�أن  �آخرون  يرى  هوؤالء  و�أمام  لال�ضطد�م،  وتعر�ضها 

م�ضاحة �ملو�قف برغم �ختالفها كافية الإدخال �ل�ضيارة، 

و�مل�ضكلة �حلقيقية تتمثل يف �ضوء �ضلوك بع�ض �ل�ضائقني، 

وتكا�ضلهم عن �إيقافها ب�ضكل �ضحيح، مقرتحني �لت�ضدد 

يف فر�ض �لغر�مات على �ملخالفني. 

منا�سبة 

ملعرفة  �الأ�ضخا�ض  ر�أي جمموعة من  ��ضتطالع  وخالل 

كانت  ما  و�إذ�  �ملوقف،  م�ضاحات  ب�ضاأن  يقولون  ماذ� 

�أن  ح�ضن  حممد  ذكر  ملركباتهم.  عدمها  من  كافية 

�ملو�قف يف دولة �الإمار�ت منا�ضبة �إذ� ما قورنت بالدول 

�الأخرى، فالدول �الأخرى توفر مو�قف �أ�ضيق من �لتي 

تو�ضيع  �إىل  �ملو�قف حتتاج  �أن  م�ضيفًا  �لدولة،  توفرها 

لتكون �أكرث �أريحية. 

�ال�ضطد�مات  من  �لكثري  حدوث  �ضبب  �إن  وقال 

غري  �لتخطيط  هو  �ملو�قف  يف  لل�ضيار�ت  و�خلدو�ض 

�ل�ضليم للمو�قف. 

يوؤثر  �ل�ضيار�ت  �أن حجم  باملقابل �عترب حممد �ضاملني 

ب�ضكل كبري على �ضيق م�ضاحة �ملوقف، و�ت�ضاعه، وقال 

م�ضاكل  �أي  �أعاين  وال  �حلجم،  �ضغرية  �ضيارة  »�أمتلك 

�ل�ضريعة  �ل�ضيار�ت  �أ�ضحاب  �أن  و�أ�ضاف  �ملو�قف«.  يف 

�ل�ضريعة  �ل�ضيارة  �إن باب  �ملو�قف، حيث  يعانون �ضيق 

عادة يكون بحجم كبري ما مينع �ل�ضائق من فتح �لباب 

ب�ضكل كامل ، كما �أن �ل�ضيار�ت �لعائلية تعاين �مل�ضكلة 

نف�ضها، فال�ضيار�ت �لعائلية تكون باحلجم �لكبري �لذي 

�ضف �ل�ضيــارة يف موقفيـــن �ضلوك �ل�ضائق و�ضيق �ملكان

مساحات المواقف
عن “الحتاد”

المواقف
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ال يت�ضع للمو�قف. وي�ضري �إىل �أن �ملر�كز �لتجارية حتتاج 

مو�قف  تخ�ضي�ض  يقرتح  كما  و��ضعة،  مو�قف  �إىل 

مو�قف  يف  �ل�ضريعة  و�ل�ضيار�ت  �لعائلية،  لل�ضيار�ت 

�ملر�كز �لتجارية. 

م�سادات

وقال في�ضل �ضيف، �إن �ملو�قف �ل�ضغرية كانت منا�ضبة 

تت�ضع  �ملو�قف  تعد  فلم  �الآن  �أما  �لقدمية،  لل�ضيار�ت 

لتت�ضع  �ملو�قف  بتو�ضيع  مطالبًا  �جلديدة،  لل�ضيار�ت 

خمتلف �أحجام �ل�ضيار�ت. و�أ�ضاف »�أ�ضطر �أحيانًا �إىل 

جتاوز حدود �ملوقف الأمتكن من �لنزول من �ل�ضيارة«، 

و�مل�ضاجر�ت  �مل�ضاد�ت،  بع�ض  حدوث  �إىل  م�ضريً� 

بال�ضيارة  �ل�ضيارة  باب  �رتطام  �إىل  يعود  �ملو�قف  عند 

�ملجاورة، وهذ� ناجت طبيعي ل�ضيق �ملوقف«. 

�الأوز�ن  �أ�ضحاب  التخدم  �ل�ضيقة  »�ملو�قف  وتابع 

لطلب  يدفعهم  مما  لهم،  عائقًا  تكون  بل  �لكبرية، 

�أو  �ل�ضيارة  لركن  �آخرين  �أ�ضخا�ض  من  �مل�ضاعدة 

�إخر�جها من �ملوقف«، الفتا �أن �أغلب �لعائالت ت�ضتخدم 

لهذه  عائقًا  يكون  �ملو�قف  و�ضيق  �لعائلية،  �ل�ضيار�ت 

�لعائالت الرتياد �الأماكن �لعامة. 

خدمة �سف ال�سيارات 

�لعائلية  �ل�ضيار�ت  �أغلب  �إن  �ملرزوقي،  حممود  وقال 

تعاين خدو�ضًا ب�ضبب �ضيق �ملو�قف، مما ي�ضطر �ضائق 

�لبع�ض  �أن  م�ضريً�  �إ�ضالحها،  تكلفة  دفع  �إىل  �ل�ضيارة 

تلحق  قد  �لتي  �الأعطاب  �أو  �خلدو�ض  حدوث  يتفادى 

بال�ضيارة عند �ضغل موقفني. و�أ�ضاف �ملرزوقي »�أغلب 

�ملو�قف �لتابعة للم�ضاريع �جلديدة تكون �ضيقة لتوفري 

�ضف  خدمة  ال�ضتخد�م  �أ�ضطر  يجعلني  ما  �مل�ضاحة، 

�ل�ضيار�ت ودفع �لر�ضوم«. 

وقال حمد �حلمادي : لالأ�ضف تختلف م�ضاحة �ملو�قف 

من مكان �إىل مكان �آخر، فاليوجد توحيد يف قيا�ضات 

يف  كبرية  �ضعوبة  نو�جه  �الأماكن  بع�ض  ففي  �ملو�قف، 

�إدخال �ل�ضيارة يف �ملوقف �ملخ�ض�ض، وذلك ل�ضيقها، 

�خللفي،  من  �الأمامي  �ملوقف  تقارب  ب�ضبب  و�أحيانًا 

فتكون �ل�ضعوبة �أكرب يف �إخر�ج �ل�ضيارة. و�أ�ضاف: يف 

للوقوف  م�ضطرً�  نف�ضه  �ل�ضخ�ض  يجد  �الأوقات  بع�ض 

قد  �ضحيح  ب�ضكل  �لوقوف  الأن  نظرً�  خاطئ  ب�ضكل 

�أو  للخد�ض،  عر�ضة  ويجعلها  �ل�ضيارة،  على  �ضلبًا  يوؤثر 

�أعتقد  بال�ضيار�ت �الأخرى، ومن وجهة نظري  �لتما�ض 

�إيقاف  م�ضكلة  �الأيام  من  يوم  يف  و�جه  �جلميع  �أن 

ل�ضوء  �أي�ضًا  �الإ�ضارة  من  »البد  �أنه  و�أو�ضح  �ل�ضيارة. 

ال  فالبع�ض  �ملو�قف،  د�خل  �ل�ضائقني  بع�ض  ت�ضرف 

يرتك لالآخرين �ملجال للوقوف ب�ضكل �ضحيح، وبهدوء، 

بل يريد �ضف �ل�ضيارة ب�ضكل �ضريع مما ينتج عنه ت�ضرر 

باقي �ل�ضائقني، و�أعتقد �أن زيادة �لوعي باأهمية مر�عاة 

�الآخر يف �ملو�قف مهم، فهناك من يفكر يف م�ضاحله 

�ل�ضخ�ضية من دون �لنظر بعني �العتبار �إىل متطلبات 
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�الآخرين من مو�قف«. 

يتم  و�أن  �ملو�قف،  م�ضاحات  بتوحيد  �حلمادي  وطالب 

تتم  و�أن  �ل�ضيقة،  �ملو�قف  قيا�ض  �أو  تخطيط  �إعادة 

�ملو�قف  و��ضتيعاب  �ملختلفة،  �ل�ضيار�ت  �أنو�ع  مر�عاة 

�أثناء  �ل�ضائق  ر�حة  �إىل  �ضيوؤدي  فهذ�  لل�ضيار�ت، 

ت�ضرر  من  �ل�ضائقني  �ضيحمي  �أنه  كما  �ل�ضيارة،  �ضف 

�لرتكيز،  و�ضعف  �الهتمام،  قلة  ب�ضبب  �ضيار�تهم 

و�ضعوبة �ضف �ل�ضيارة، موؤكد� �أننا باأم�ض �حلاجة �إىل 

حلول تطبق، ال �إىل �أفكار غري منفذة لالآن. 

املراكز التجارية 

بدوره، قال نا�ضر د�وود »يقوم بع�ض �ل�ضائقني ب�ضف 

�ل�ضيارة يف �ملو�قف ب�ضكل خاطئ مما ينتج عنه ت�ضرر 

�ل�ضيارة  �نحر�ف  ي�ضبب  فاأحيانًا  �الأخرى،  �ل�ضيار�ت 

نزول  يف  �ضعوبة  �لي�ضار،  �أو  �ليمني  جتاه  �ملتوقفة 

ر�كبي �ل�ضيارة �ملجاورة، وهذه �الإ�ضكالية التتعلق فقط 

بثقافة  عالقة  لها  �أنها  بقدر  �ل�ضيارة  موقف  مب�ضاحة 

�لقيادة، و�حرت�م �ل�ضائقني �الآخرين. و�أ�ضاف »هناك 

مو�قف  توجد  بينما  �ل�ضيارة،  تنا�ضب حجم  ال  مو�قف 

�أخرى منا�ضبة، ومريحة، ومن و�قع جتربتي �ل�ضخ�ضية 

غالبًا  فهي  �لتجارية  �ملر�كز  مو�قف  مع  كثريً�  �أعاين 

�ضيقة، و�ملر�كز تقوم بزيادة عدد �ملو�قف دون �لتمعن 

م�ضطرً�  نف�ضه  �ل�ضائق  فيجد  �الأمر،  هذ�  عو�قب  يف 

الأن مي�ضي وقتًا طويال حتى يتمكن من �إدخال �ل�ضيارة 

بال�ضكل �ملالئم«. 

توجد  �لتي  �ملو�قف  عدد  يف  لي�ضت  �لعربة   : و�أو�ضح 

باأريحية،  �ل�ضيار�ت  لكافة  ��ضتيعابها  بقدر  �ملكان،  يف 

فامل�ضاحة �أهم من �لعدد، خا�ضة �أن م�ضاحات �ملو�قف 

��ضتيعابها  من  �أ�ضيق  �أنها  حال  يف  م�ضتغلة  تكون  لن 

�لت�ضوق �ملرتوكة من  �أن وجود عربات  لل�ضيارة، موؤكد� 

زو�ر �ملر�كز �لتجارية يف مو�قف �ل�ضيار�ت يزيد �أي�ضا 

من �ضعوبة �ضفها. 

�أعمدة  يف  �لنظر  �إعادة  يتم  �أن  د�وود  نا�ضر  و�قرتح 

من  عدد  فهناك  �ل�ضيار�ت،  ملو�قف  �ملجاورة  �ل�ضقف 

�ل�ضيار�ت ي�ضطدم بتلك �الأعمدة، و�إيجاد حلول بديلة 

تبعد �الأعمدة عن �ملو�قف. 

�سلوك ال�سائق 

من جانبه، �أ�ضار �أحمد ثاين �أنه يجب �لتفريق بني �ضوء 

�ضلوك بع�ض �ل�ضائقني من جهة، و�ضيق م�ضاحة بع�ض 

�ملو�قف من جهة �أخرى، ففي بع�ض �ملر�كز �لتجارية، 

يقوم �ل�ضائق ب�ضف �ل�ضيارة ب�ضكل قانوين برغم �ضيق 

بوجود خدو�ض يف  بعد عودته  يتفاجاأ  �أنه  �إال  �مل�ضاحة، 

�ل�ضائقني  خربة  قلة  ب�ضبب  وذلك  �ل�ضيارة،  �أبو�ب 

بامل�ضاحة  بالتز�مك  يتعلق  ال  �الأمر  فاأحيانًا  �الآخرين، 

ولكن  �ل�ضيارة،  �إدخال  على  وقدرتك  �ملخ�ض�ضة، 

بال�ضائقني �الآخرين، و�إملامهم بالقيا�ضات، و�مل�ضاحات. 

وتابع : هناك من يلجاأ ل�ضغل موقفني لي�ض رغبة يف ك�ضر 

�أنه  �لتعدي على م�ضاحات �الآخرين، بقدر  �أو  �لقانون، 

خوف على �ضالمة �ل�ضيارة، ولكن يجب �أن نف�ضل هوؤالء 

م�ضيء  ب�ضكل  �لقو�نني  ك�ضر  على  �عتادو�  �آخرين  عن 

المربر له. 

�ل�ضيارة  يوقفون  يجعلهم  هوؤالء  �ضلوك  �ضوء   ، و�أو�ضح 

ب�ضكل جانبي بحيث ت�ضغل �ل�ضيارة ثالثة مو�قف برغم 

�لت�ضرف  هذ�  يف  �أن  �أجد  ال  وبالتايل  �ملكان،  �ت�ضاع 

مربرً� خا�ضة �أنه الوجود خلطر على �ل�ضيارة، كما �أن 

�لتكا�ضل يجعل �لبع�ض ي�ضف �ل�ضيارة على م�ضاحة عدد 

من �ملو�قف، وذلك خللو �ملكان من �ل�ضيار�ت. و�أ�ضاف 

يتم  للمو�قف  حمددة  م�ضاحة  و�ضع  يف  يتمثل  »�حلل 

�التفاق عليها وفقًا للمقايي�ض �لدولية، و�أن يتم ت�ضديد 

�ل�ضيارة  �ضف  يف  يت�ضاهلون  للذين  خا�ضة  �لعقوبات 

ب�ضكل خاطئ، وبدون مربر«. 

امل�ساحة غري كافية

�ملو�قف  »م�ضاحة  �ملحرمي  عبد�هلل  قال  ناحيته،  من   

�لتجارية  �ملر�كز  بع�ض  �أن  مرده  وذلك  كافية،  غري 

تعتقد �أن زيادة عدد �ملو�قف يعني زيادة يف عدد �لزو�ر، 

وو�ضع  �القت�ضادية،  للنو�حي  ينظرون  فهم  و�لزبائن، 

م�ضاحات �ضيقة مق�ضود بغر�ض تكثيف عدد �ل�ضيار�ت، 

و��ضتيعاب �أكرب عدد من �لزو�ر للمركز«. 

و�أ�ضاف : يرّبر هوؤالء بالقول �إن م�ضاحة �ملو�قف منا�ضبة 

مع حجم �ل�ضيارة متامًا، وهنا �أت�ضاءل هل قيا�ض �ملوقف 

ليكون على حجم �ل�ضيارة كاف؟، يجب على �ل�ضائق �أن 

يتمتع بخربة يف �لقيادة، ونر�ه يتقدم بال�ضيارة، ويرجع 

باملركبة �إىل �خللف، ذلك فقط ل�ضفها ب�ضكل �ضحيح. 

م�ضاحات  �إ�ضافة  حال  يف  �ضتتحقق  �الأريحية  وتابع: 

�ملختلفة،  �لقيادة  قدر�ت  �العتبار  بعني  فيها  يوؤخذ 

�ل�ضيارة،  �ضف  �أثناء  �الأريحية  �إىل  �لو�ضول  فالهدف 

ولي�ض �الكتفاء مبوقف بالكاد يت�ضع لل�ضيارة، موؤكدً� �أنه 

�ملو�قف  �أن عدد  �ل�ضائدة  �لفكرة  تغيري  �ل�ضروري  من 

لن  فالزبون  و�الأرباح،  �لزو�ر،  عدد  زيادة  �إىل  يوؤدي 

يعود �إىل �ملركز �لتجاري يف حال وجود �إ�ضكالية �ضف 

ال�ضيارة. 

م�ضاحة  �أن  �أجد  عام  »ب�ضكل  �حلو�ضني  حممد  وقال 

�ملو�قف غري كافية، ولذلك �أرى بع�ض �ل�ضائقني يجرب 

على �أخذ م�ضاحة �إ�ضافية، وهوؤالء ال يرغبون يف ك�ضر 

على  خوفهم  بقدر  �الآخرين  على  �لتعدي  �أو  �لقو�نني، 

�ضالمة �ل�ضيارة �لتي تكلف عادة مبلغًا ماليًا عاليًا. 

�إيقاف  حال  يف  تتمثل  �حلقيقية  »�مل�ضكلة  و�أ�ضاف 

�ل�ضخ�ض  �ضيو�جه  فعندها  �ضحيح،  ب�ضكل  �ل�ضيارة 

و�أي�ضًا  �ملوقف،  من  �ل�ضيارة  �إخر�ج  يف  كربى  �ضعوبة 

يجعل �ل�ضيارة عر�ضة للت�ضادم من �ل�ضيار�ت �الأخرى، 

وقبل �لتفكري يف معاقبة �ل�ضائقني يجب �لعمل على فتح 

�ملجال مب�ضاحة مريحة ت�ضمن لل�ضائق �أمان مركبته.

المواقف
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قلق وخوف 

�أن �ملو�قف �ضيقة  ويوؤيد حمد�ن �لقحطاين من يعترب 

جدً�  �ضغرية  �الأيام  هذه  يف  خا�ضة  �ملو�قف  قائاًل: 

�ل�ضيارة، وكثريً� ما يخ�ضى  �لنزول من  لدرجة �ضعوبة 

�ل�ضائق من �ضف �ل�ضيارة ب�ضكل خاطئ مما يوؤدي �إىل 

حال  يف  �ل�ضائق  يعي�ض  وبالتايل  باالآخرين،  �إ�ضر�ره 

موقف  عن  �لبحث  رحلة  �أثناء  و�خلوف  �لقلق،  من 

خوفًا  بعيدً�  �ل�ضيارة  الإيقاف  يلجاأ  و�لبع�ض  منا�ضب، 

من ذلك. وتابع ، من �ملهم تو�ضيع م�ضاحة �ملو�قف حتى 

�ل�ضيارة  �لنزول من  يتحول  �الأريحية، وحتى ال  ن�ضمن 

�إىل مع�ضلة، وكثريً� ما نرى نزول بع�ض �لعائالت من 

�ملركبات قبل �ضف �ل�ضيارة، ذلك لعدم وجود م�ضاحة 

كافية تف�ضل بني �ل�ضيار�ت، موؤكدً� �أن بع�ض �خلدو�ض 

من  �خلروج  يف  �ل�ضائق  رغبة  �ضببها  �ل�ضيار�ت  يف 

�ضيارته في�ضطدم باب �ل�ضيارة بباب �ملركبة �ملجاورة. 

ب�ضيق  �لقائلة  �الآر�ء  مع  �ملرزوقي  عبد�هلل  ويختلف 

�ل�ضيار�ت  مو�قف  »م�ضاحة  ويقول  �ملو�قف،  م�ضاحة 

كافية جدً�، فال�ضائق ي�ضتطيع �لنزول من مركبته ب�ضكل 

مريح، وغالبًا ال يوجد �أي �ضعوبة يف �خلروج، �أو �إدخال 

�ل�ضيارة �إىل �ملوقف. 

�ضاف: لالأ�ضف بع�ض �ل�ضباب يبالغ يف �خلوف على 
َ
و�أ

�ل�ضيارة  تكلفة  من  نابع  �خلوف  هذ�  و�ضبب  مركبته، 

�أخذ  �إىل  فيلجاأ  �ل�ضيارة،  �ضيانة  ومبالغ  �لعالية، 

�إ�ضافية اليحتاج لها، وينجم عن ذلك قلة يف  م�ضاحة 

غر�مات وخمالفات 

وفقًا ملخالفات ور�ضوم مو�قف �لتابعة لد�ئرة �لنقل، 

و�ضمن مادة غر�مات �إيقاف �ملركبة ب�ضورة تعرقل 

�الأول  �لباب  يف  �الأخرى  �ملو�قف  من  �ال�ضتفادة 

للمخالفات �لعامة، تغرم �ملركبة �لتي ت�ضغل موقفني 

يف  �ملركبة  الإيقاف  غر�مة  توجد  كما  درهم،   300

�ل�ضكك، و�ملمر�ت، وعلى �الأر�ضفة �ملوؤدية للموقف، 

و�خلروج  �ملو�قف،  �إىل  �لدخول  �ن�ضيابية  وعرقلة 

�ملركبة  تخالف  كما  درهم،  بـ300  وحددت  منها، 

500 درهم، ويتم قطرها فورً� يف حال �لوقوف خلف 

�أو �أمام �ملركبات يف �ملو�قف �لعامة و�إعاقة حركتها، 

وتغرم �ملركبة �أي�ضًا 500 درهم، ويتم قطرها فورً� 

يف حال �لوقوف على ممر �مل�ضاة يف �ملو�قف �لعامة.

�أنه  رغم   ، �ملوقف  �إيجاد  يف  و�ضعوبة  �ملو�قف،  عدد 

من �أ�ضا�ضيات �لثقافة �ملرورية ف�ضح �ملجال لالآخرين، 

و�حرت�مهم �ضو�ء �أثناء �لقيادة يف �ل�ضارع، �أو يف مو�قف 

�ل�ضيار�ت. 

ب�ضكل  �ضيارته  وتابع »من �ملفرت�ض خمالفة من يوقف 

باإمكانه  كافية،  غري  �ملو�قف  �أن  يجد  فمن  خاطئ، 

تخ�ض�ضها  �لتي  �جلانبية  �ملو�قف  يف  �ضيارته  �إيقاف 

من  خمتلفة  �أنو�ع  هناك  و�ليوم  و�ملر�كز،  �ملوؤ�ض�ضات، 

�ل�ضيار�ت  �أنو�ع  جلميع  وتكفي  بالغر�ض،  تفي  �ملو�قف 

باختالف �أحجامها. 

�أنه مل يوقف �ضيارته على �متد�د  �إىل  و�أ�ضار �ملرزوقي 

�ضالمة  على  باخلوف  يتذرع  »�لبع�ض  قائاًل:  موقفني، 

�ل�ضيارة، جميعًا نخ�ضى على مركباتنا، ونخاف عليها، 

من  يقلل  �ضلوك  �إىل  �خلوف  يتحول  ال  �أن  يجب  ولكن 

وذوق  فن  فالقيادة  بع�ضاً  لبع�ضهم  �ل�ضائقني  �حرت�م 

و�أخالق«. 

متعددة الطوابق 

يدفعني  مما  �ضيقة  �ملو�قف  علي:  �آل  عبد�هلل  وقال 

�إنني  كما  ركنها،  قبل  �ل�ضيارة  يف  معي  من  �إنز�ل  �إىل 

�أ�ضتخدم مو�قف بعيدة عن باب �ملركز �لتجاري تفاديًا 

متعددة  مبان  بناء  مقرتحًا  �لقريبة،  �ملو�قف  ل�ضيق 

�ملو�قف  تكون  بحيث  للمو�قف  متخ�ض�ضة  �لطو�بق 

و��ضعة ومريحة لل�ضائق و�لركاب. 

ذوقيات املواقف 

منا�ضبة  �ملو�قف  �أغلب  �إن  فقال  �حلو�ضني  طالل  �أما 

للحجم �لعادي لل�ضيار�ت، و�أ�ضاف �أن بع�ض �ل�ضائقني 

بع�ض   ، وقال  �ملو�قف  ذوقيات  فهم  �إىل  يحتاجون 

�ل�ضيارة،  ركن  لكيفية  �الهتمام  يعريون  ال  �الأ�ضخا�ض 

فالبع�ض يز�حم �ل�ضيار�ت �ملركونة باملو�قف �ملجاورة. 

كاٍف  ب�ضكل  كبرية  �ضيار�ت  ميتلك  »�لبع�ض  و�أ�ضاف 

لتخطي حدود �ملوقف«.
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المواصفات 
والسالمة المرورية

طالعتنا موؤخرًا درا�سة اأمريكية بينت اأن موا�سفات ال�سيارات املتعلقة باحلفاظ على 

مبوا�سفات  مقارنة  الزبائن  اهتمامات  قائمة  يف  اأعلى  مرتبة  حتتل  وال�سالمة  الأمن 

الأنظمة الرتفيهية اأو املوا�سفات املتعلقة بتخفي�س ا�ستهالك الوقود.

واأظهرت نتائج درا�سة “اختيار املوا�سفات التقنية” لعام 2015 اأن 40% من العينة التي 

�سملها ال�ستبيان يف�سلون نظام ك�سف املنطقة اخلفية )النقطة العمياء( واأنظمة منع 

ل  ف�سّ فيما   ،%33 بن�سبة  الليلية  الروؤية  اأنظمة  تليها  القادمة،  �سياراتهم  يف  احلوادث 

اآخرون موا�سفات اإ�سافية مثل كامريا الرجوع اإىل اخللف وميزة الطالء الذي يعالج 

نف�سه بنف�سه.

ويدل ذلك على وعي من ال�سائقني باأهمية ال�سالمة املرورية، وهو موؤ�سر اإيجابي كبري 

يوؤكد دور ال�سائقني التفاعلي مع جهات البحث العلمي وال�سركات امل�سنعة، لأخذ راأيهم 

بعني العتبار كونهم امل�ستخدمني املعنيني بالدرجة الأوىل، وهم من يتعر�سون ملخاطر 

مع  حيويًا  وتفاعاًل  م�سابهة  حملية  لدرا�سات  نتائج  نرى  اأن  اآملني  املرورية،  احلوادث 

م�ستخدمي الطريق.

تكلفتها يف  �ستكون  ال�سيارات؟ وهل  املوا�سفات اجلديدة قيا�سية يف  �ست�سبح هذه  هل 

متناول اجلميع؟

للموا�سفات  الإمارات  هيئة  دور  اأهمية  نتبني  هنا  ومن  نف�سه...  يفر�س  �سوؤال  هذا 

واملقايي�س واجلهات املعنية الأخرى يف ال�سالمة املرورية، الذين يقع على عاتقهم اتخاذ 

اأمن و�سالمة �سائقي ال�سيارات وركابها وم�ستخدمي الطريق،  التدابري الالزمة لتعزيز 

واأن تكون يف متناول اجلميع.

ل �سك اأن هذه اجلهات تبذل كل جهدها يف �سبيل حتقيق ال�سالمة املرورية للجميع، 

وهنا نوؤكد اأهمية تكاتف اجلهود وتن�سيق العمل امل�سرتك بني هذه اجلهات من جانب 

وبني القطاع اخلا�س من جانب اآخر للخروج باإجناز متكامل يحقق توازن امل�سالح لكافة 

الأطراف.

 

د. نا�سر �سيف املن�سوري

رئي�س التحرير
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