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نبارك لقيادتنا الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�سعب الإمارات  بحلول �سهر رم�سان املبارك 

جعله اهلل �سهر خري وبركة على جميع امل�سلمني .

وعلى الرغم من اأن قيادة ال�سيارة حتتاج من ال�سائق توخي احلذر دائما حر�سا 

اأهمية  اأكرث  �سفة  ياأخذ  احلذر  هذا  اأن  اإل  الآخرين،  و�سالمة  �سالمته  على 

خالل �سهر رم�سان املبارك، خ�سو�سا فيما يخ�س القيادة التي ت�سبق �ساعات 

املغرب بقليل.

ففي الوقت الذي مينح ال�سيام املرء الكثري من الفوائد ال�سحية والروحية، 

اإل اأن هذا ل مينع اأن ي�سعر ال�سائم، خ�سو�سا يف اآخر �ساعات النهار، ويف هذه 

الأجواء احلارة، بالإرهاق نظرا لمتناعه عن تناول الطعام وال�سراب ل�ساعات 

على  باحل�سول  الهتمام  ل�سرورة  يلتفتون  ل  البع�س  اأن  عن  ف�سال  طويلة، 

�ساعات كافية من النوم.

قد  فاإنه  وال�سراب  الطعام  عن  المتناع  على  اجل�سم  تعود  لعدم  ونتيجة 

ي�ساب بانخفا�س موؤقت لل�سكر يف الدم واجلفاف وهذا يوؤدي ل�سعوره بالتعب 

اإل   ، اأ�سباب ت�ستوجب عدم قيادة ال�سيارة  والدوخة وفقدان الرتكيز، وكلها 

الأ�سباب  من  ل�سبب  عمله  يف  تاأخر  يكون  كاأن  م�سطرا  يكون  اأحيانا  املرء  اأن 

ويريد العودة للمنزل، اأو اأن يكون مدعوًا لتناول الإفطار مع اأحد الأقارب اأو 

الأ�سدقاء ويحتاج اأن ي�سلهم قبل وقت املغرب.

واأننا ندعو كافة ال�سائقني اإىل �سرورة التقيد التام بقانون املرور خا�سة على 

احليطة  واأخذ   ، املدن  داخل  املرورية  التقاطعات  وعند  اخلارجية  الطرق 

الطريق  القيادة حر�سًا على �سالمتهم وغريهم من م�ستخدمي  اأثناء  واحلذر 

، وجتنبًا لوقوع احلوادث املرورية والتي من املمكن اأن تعكر �سفو هذه الأيام 

الف�سيلة والأجواء الروحانية لرم�سان املبارك.

ودمتم �ساملني بعون اهلل

حممد �سالح بن بدوة الدرمكي 

رمضان شهر الرحمة
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حوار العدد

يف حوار �شامل مع رئي�س جمل�س املرور االحتادي :

الزفين: ندرس تطبيق التدابير البديلة 
على مرتكبي المخالفات الخطرة

هنا تتواجد اخلطورة خا�شة اإن ال�شرعة الدنيا للمركبات 

ال�شاعة  يف  كيلومرتا   60 ال�شريعة  الطرق  على  ال�شغرية 

كما   ، ال�شاعة  كيلومرتا يف   80 ال�شاحنات  �شرعة  بينما   ،

اأن  ال�شريعة  ال�شري على الطرق  اإح�شاءات حوادث  ت�شري 

جمموع  من   40% ميثل  املركبات  بني  اال�شطدام  ن�شبة 

اقرتح  كما   . ال�شرعات  يف  التباين  هذا  ب�شبب  احلوادث 

املجل�س حتديد كل م�شار ب�شرعة معينة تندرج انخفا�شا 

من الي�شار اإىل اليمني وذلك بهدف احلد من عرقلة حركة 

تنتج عن ذلك،  التي  واحلوادث  ال�شريع  امل�شار  ال�شري يف 

الدولة  م�شتوى  على  املركبات  لوحات  لتوحيد  وبالن�شبة 

،والفكرة اأن يتم عمل لوحة موحدة حتمل ا�شم االإمارات 

اخلا�شة، وحتمل  االأرقام  اأو  باالأكواد  االحتفاظ  مع  فقط 

يعتز  �شخ�شية  ا�شم  اأو  وحروفا  اأرقاما  املقرتحة  اللوحة 

بها ال�شعب ، واالأمر برمته ال يزال حتت الدرا�شة من قبل 

املجل�س لو�شع املقرتح النهائي .

كيف ترون مبادرات الدمج بني العقوبة والتوعية 

ملن ارتكب خمالفات خطرة؟

اآلية اخلدمة املجتمعية  ناق�س املجل�س  الردع  فيما يخ�س 

للمجتمع،  الدين  رد  طريق  عن  املخالفني  �شلوك  لتقومي 

الذي اخطاأ يف حقه عندما قام على �شبيل املثال ال احل�شر 

اأو  القيادة  يف  تهوره  ب�شبب  الطريق  على  اإن�شان  )بقتل 

حل�شوله على 24 نقطة مرورية اأو جتاوز ال�شاحنات ب�شكل 

 ، التلوين  ن�شبة  وزيادة   ، الطريق  على  والت�شابق   ، خطر 

ذات  بقيادة  ت�شمح  ال  برخ�شة  اأو  بدون رخ�شة  والقيادة 

نوع املركبة ، والقيادة بتهور ( واأنواع اخلدمة املجتمعية اأو 

ما ي�شمى بالتدابري البديلة املقرتحة هي تنظيف االأماكن 

والعمل   ، وال�شواطئ  العبادة  ودور  املقابر  مثل   ، العامة 

بدون اأجر للمجتمع ملدة ال تقل عن 20 �شاعة وال تزيد عن 

240 �شاعة بدور امل�شنني والعجزة وح�شور دورات تدريبية 

تاأهيلية ال تتجاوز 160 �شاعة . 

 للجهود املجتمعية والأهلية دور يف حتقيق الوعي 

جهود  هي  ما   – الطريق  على  وال�سالمة  املروري 

؟ وكيف ترون مالمح هذا  الأمر  املجل�س يف هذا 

الدور يف امل�ستقبل ؟ 

املروري  الوعي  رفع  يف  هام  دور  االحتادي  املرور  ملجل�س 

تتعلق  تو�شيات  رفع  يف  يتمثل  الطريق،   م�شتخدمي  لدى 

بتطوير اجلانب ال�شبطي والتوعوي . كما اأن جمل�س املرور 

االحتادي ب�شدد اإن�شاء موقع الكرتوين خا�س به، يحتوي 

على جميع املهام والتو�شيات التي يعمل عليها اإ�شافة اإىل 

املروري  والوعي  الثقافة  تغذي  التي  املوا�شيع  من  العديد 

املجل�س  اإن�شاء  من  وبالرغم   . الطريق  م�شتخدمي  لدى 

يف  وفعال  اإيجابي  دور  له  يكون  باأن  ناأمل  اأننا  اإال  حديثا 

تطوير اجلانب املروري على م�شتوى الدولة ، واأن يلعب دور 

اإليها  التي ت�شعى  االإ�شرتاتيجية  م�شاند لتحقيق االأهداف 

اإدارات املرور بالدولة .

توحيد  يف  متثلت  مهمة  تو�سية  املجل�س  اأ�سدر 

بالهوية  وربطه  ال�سائقني  جلميع  املروري  امللف 

التنفيذية  اخلطوة  هي  ما   ، للمتعاملني  ت�سهيال 

التي اتخذت يف هذا ال�ساأن ؟ والإيجابيات التي 

�ستنعك�س على املتعاملني حال تطبيقه ؟

ملجل�س  املقرتح  هذا  برفع  االحتادي  املرور  جمل�س  قام 

ال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات  الإبداء الراأي فيه ، حيث اإن 

هذا املقرتح �شوف يوؤثر اإيجابا على اإجراء املعامالت على 

م�شتوى الدولة ، وذلك من خالل �شهولة اإجراء املعامالت 

اأو  املرورية  بالنقاط  يتعلق  فيما  ، خ�شو�شا  اإمارة  كل  يف 

حجز املركبة من حيث اإلزام مالك املركبة باحل�شور اإىل 

االإمارة التي حررت فيها املخالفة . 

كان لكم راأيا بتخفي�س �سن احل�سول على رخ�سة 

القيادة اإىل 17 عاما، ما هي مربراتكم لذلك ؟ اإل 

ترون  اأن ارتكاب احلوادث يرتبط بعمر �ساحب 

الرخ�سة والذي يرتبط بدوره بدرجة الوعي ؟

املروري  الوعي  ودرجة  ال�شن  بني  وثيق  ارتباط  يوجد  ال 

اإح�شائيات حوادث  القيادة ، حيث ت�شري  القدرة على  اأو 

ال�شري بالدولة اإىل اإن ال�شائقني ذوي 18 عاما ت�شببوا يف 

وقوع حوادث اأقل من ال�شائقني ذوي الثالثني عاما، فقد 

بلغت ن�شبة احلوادث املت�شبب فيها �شائقون اأعمارهم 18 

% بينما بلغت ن�شبة  عاما %1  ونتج عنها وفيات بن�شبة 2 

من  الثالثينات  يف  �شائقون  فيها  ت�شبب  التي  احلوادث 

.% اأعمارهم %5.2 ، وبلغت ن�شبة الوفيات 6.7 

الدول  بع�س  مع  مرجعية  مقارنة  اأجرينا  اآخر  جانب  من 

املتقدمة مروريا مثل بريطانيا وال�شويد واأمريكا ، وتبني اأن 

�شن احل�شول عل رخ�شة قيادة يبداأ من �شن 16 مبوافقة 

ويل االأمر ، كذلك فاإن للمو�شوع جانب اجتماعي يخ�س 

فئة من املجتمع التي لي�س لها معيل وال ترغب ويف بع�س 

االأحيان اأو الت�شتطيع اأن جتلب �شائقا اأجنبيا ،كذلك فاإن 

كثري من الطلبة ينهون الثانوية ، واملهم اأن يتم احل�شول 

من  البالغ  اإبنه  مبنح  االأمر  ويل  من  خطية  موافقة  على 

العمر 17 عاما رخ�شة قيادة .

اأنظمة النقل الذكية لها دور اأكرب يف توفري قدر 

اأكرب من ال�سالمة وحتقيق ان�سيابية مرورية على 

اجلهات  مع  التن�سيقية  اخلطوات  هي  ما  الطرق 

املعنية لتطبيق فعال لهذه الأنظمة ؟

الذي  االأع�شاء  من  العديد  ي�شم  االحتادي  املرور  جمل�س 

مثل   ، الذكية  النقل  باأنظمة  املخت�شة  اجلهات  يعملون يف 

ودائرة  العامة  االأ�شغال  ووزارة  واملوا�شالت  الطرق  هيئة 

مت  وقد   ، واملقايي�س  للموا�شفات  االإمارات  وهيئة  النقل 

تلك اجلهات عرب مقرتحات تطويرية  التن�شيق مع  بالفعل 

ت�شاهم يف توفري ال�شالمة املطلوبة على الطرق ، ومن بني 

ذكية  مرورية  اإ�شارات  اأنظمة  عن  البحث  املقرتحات  تلك 

لتقليل االزدحام عند االإ�شارات، واأنظمة حتذير ذكية توجه 

ال�شائقني الختيار طرق بديلة ب�شبب االختناقات الناجتة من 

حوادث ال�شري.

القائد  م�شاعد  الزفني  �شيف  حممد  خبري  اللواء  ك�شف 

العام ل�شرطة دبي ل�شوؤون العمليات ، رئي�س جمل�س املرور 

الدولة خالل  ال�شري يف  اإح�شائيات حوادث  اأن  االحتادي 

ذوي  ال�شائقني  اإن   اإىل  ت�شري  املا�شية  �شنوات  الثالث 

ال�شائقني ذوي  18 عاما ت�شببوا يف وقوع حوادث اقل من 

فيها  املت�شبب  احلوادث  ن�شبة  بلغت  فقد  عاما،  الثالثني 

�شائقون اأعمارهم 18 عاما %1  ونتج عنها وفيات بن�شبة 

% بينما بلغت ن�شبة احلوادث التي ت�شبب فيها �شائقون   2

يف الثالثينات من اأعمارهم %5.2 ، وبلغت ن�شبة الوفيات 

.%  6.7

وقال خالل حواره مع »ال�شالمة املرورية« اأن جمل�س املرور 

ما  كل  على  املجتمعية  اخلدمة  تطبيق  يدر�س  االحتادي 

يرتكب خمالفة مرورية خطرة ، كما يدر�س توحيد اأرقام 

املركبات على م�شتوى الدولة .

وفيما يلي ن�س احلوار :

ما هي اأهم مالمح اجنازات جمل�س املرور الحتادي 

التي متت حتى الآن ؟

قام جمل�س املرور االحتادي مبراجعة �شاملة لقانون ال�شري 

اأو تعديل بع�س ن�شو�س  اإلغاء  اأو  اإ�شافة  واملرور،  بهدف 

يف القانون التي نراها ت�شتلزم التغيري ، وذلك اإما بت�شديد 

املجل�س  اجنازات  و�شمن  تخفيفها.  اأو  املخالفات  بع�س 

اإطالقه مبادرة  الق�شاء على م�شكلة تهريب الديزل على 

بتاأييد  املخت�شة  للجهات  تو�شية  ،ورفع  الدولة  م�شتوى 

لذوي  املخ�ش�شة  االأجرة  مركبات  زجاج  تظليل  مقرتح 

االحتياجات اخلا�شة ، كما مت طرح عدد من املقرتحات 

طرق  جميع  على  ال�شرعة  هام�س  توحيد   : اأهمها  من 

الدولة ، و تخفي�س ال�شن القانوين للح�شول على رخ�شة 

القيادة اإىل 17 �شنة . اإ�شافة اإىل التطرق اإىل توحيد جميع 

من  للحد  بالدولة  املرور  اإدارات  يف  املرورية  االإجراءات 

ورفع   . املرورية  االإجراءات  يف  والتباين  االختالف  اأوجه 

خمالفات  ن�شو�س  اإ�شافة  ب�شاأن  تو�شيات  عدة  املجل�س 

بني  ومن   ، املخالفات خلطرة  من  للحد  ال�شري  قانون  يف 

املقررة  لل�شرعة  االأق�شى  احلد  جتاوز   : املخالفات  تلك 

2000 درهم  80 كم/�شاعة بغرامة  قدرها  مبا يزيد عن 

60 يوما . وزيادة مدة  23 نقطة مرورية وحجز املركبة  و 

حجز املخالفات اخلطرة . كما �شكل املجل�س العديد من 

فرق العمل لعديد من ال�شيا�شات املتعلقة باجلانب املروري 

االحتياجات  ذوي  مواقف  ت�شاريح  اإ�شدار  اآلية  مثل   ،

اخلا�شة ،ومعايري من�شات تعليم قيادة املركبات ، و�شيا�شة 

املطاردة و�شيا�شة التحقيق يف احلوادث البليغة، وذلك كله 

بهدف توحيد جميع االإجراءات على م�شتوى الدولة.

ال�سري  قانون  توحيد  املجل�س  اأهداف  اأهم  من 

توحيد  وكذلك  الدولة  م�ستوى  على  واملرور 

الإجراءات املرورية كاملخالفات وهام�س ال�سرعة 

يف  مت  ماذا   .. الخ  املركبات...  لوحات  وتوحيد 

هذا ال�ساأن ؟ 

يف  واالختالف  التباين  االحتادي  املرور  جمل�س  ناق�س 

االإجراءات املرورية التي تتخذها كل اإدارة مرور يف الدولة،  

ومت رفع تو�شية بتوحيد هام�س ال�شرعة على جميع طرق 

الدولة ، وتو�شية بتوحيد امللف املروري، وتو�شية باإيقاف 

ت�شجيل احلافالت اخلفيفة للنقل االآدمي بدءًا من 2015 

وق�شر ا�شتخدامها لنقل الب�شائع فقط  ،وذلك يف جميع 

اإمارات الدولة . اإ�شافة اإىل رفع احلد االأدنى لل�شرعة مبا 

ال يقل عن 90 كم/�س يف الطرق ذات ال�شرعة املحددة 120 

الدنيا  ال�شرعة  بني  ال�شرعة  فارق  يزيد  اأال  على  كم/�س 

وال�شرعة الق�شوى على 30 اأو 20 كيلومرتا يف ال�شاعة حيث 

ال�شاعة ومن  60 كيلومرتا يف  اإىل  الفارق حاليا ي�شل  اأن 
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بلغ عدد امل�شتفيدين من برنامج تاأهيل خمالفي النقاط 

املرورية خالل العام املا�شي نحو 1043 �شخ�شًا يف حني 

401  �شخ�س  و  399 �شخ�شًا  2012 نحو  بلغ خالل عام 

خالل عام 2011 يف اأبوظبي.

وقال املقدم �شيف عبيد خليفة اخلييلي مدير اإدارة املتابعة 

ال�شرطية باالأمانة العامة ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية اإن برنامج تاأهيل خمالفي النقاط 

املرورية هو برنامج لتاأهيل وتدريب خمالفي قانون ال�شري 

قيادتك  �شعار )اجعل  الدولة حتت  م�شتوى  واملرور على 

خالية من النقاط( الذين �شجلت بحقهم نقاط مرورية 

مرتفعة تزيد على 16 نقطة ، تفاديًا لبلوغها احلد احلد 

بالتعاون والتن�شيق   ، 24 نقطة( خالل عام  الرتاكمي ) 

مع ال�شركاء الرئي�شيني وهم �شركة االإمارات لتعليم قيادة 

ال�شيارات  قيادة  لتعليم   ) قيادة   ( و�شركة  ال�شيارات، 

القيادة  لتعليم  ال�شارقة  راأ�س اخليمة ومعهد  واأكادميية 

ومعهد الفجرية الوطني لل�شياقة.

املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  رفع  اإىل  يهدف  اأنه  واأ�شاف: 

لل�شائقني  ال�شلبية  ال�شلوكيات  وتعديل  الطرق  على 

لل�شائقني  املرورية  والثقافة  املهارة  وتعزيز  املخالفني 

ينجم  وما  واحلوادث  املخالفات  من  واحلد  املخالفني 

من  احلد  اإىل  اإ�شافة  االأرواح  يف  خ�شائر  من  عنها 

اأن  اإىل  الفتًا  املرورية،  املخالفات  العودة الرتكاب  ن�شبة 

نقاطهم  جتاوزت  الذين  ال�شائقني  ي�شتهدف  الربنامج 

خف�س  يف  الراغبني  وال�شائقني  مرات  لثالث  نقطة   24

احلد  يبلغوا  ومل  نقاط   8 البالغة  املرورية  النقاط  عدد 

الرتاكمي 24 نقطة ملرة واحدة يف ال�شنة، باالإ�شافة اإىل 

حملة الرخ�س املوؤقتة والذين مت �شحب رخ�شهم للمرة 

املركبة  و�شائق   ، الرتاكمي  احلد  ال�شائق  وبلغ  االأوىل 

الثقيلة الذي ت�شبب يف حادث جنم عنه تدهور مركبته 

اأو مركبة اأخرى اأو جتاوز االإ�شارة احلمراء اأو التجاوز يف 

مكان مينع التجاوز فيه.

جتاوزوا  الذين  املركبات  �شائقي  اأن  اخلييلي  واأو�شح 

24 نقطة ينق�شمون اإىل فئتني، االأوىل تتمثل يف �شائقي 

نقطة   24 الرتاكمي  احلد  اإىل  و�شلوا  الذين  املركبات 

القيادة  رخ�شة  حاملي  من  اأوىل  مرورية  ك�شابقة 

اأ�شهر   6 املوؤقتة، حيث يتم �شحب رخ�س قيادتهم ملدة 

وال يتم ا�شتعادتها اإال بعد دخول دورة اإجبارية ال�شتعادة 

الرخ�شة امل�شحوبة.

الذين  املركبات  �شائقي  يف  فتتمثل  الثانية  الفئة  اأما 

3401 سائقًا استفادوا من
 »تأهيل مخالفي النقاط المرورية« 

عام 2103 في أبوظبي 

موضوع العدد

املقدم �شيف عبيد خليفة اخلييلي

جتاوزوا احلد الرتاكمي 24 نقطة ك�شابقة مرورية ثالثة 

�شحب  يتم  اإذ   ، الدائمة  القيادة  رخ�شة  حاملي  من 

رخ�س قيادتهم ملدة �شنة وال تتم ا�شتعادتها اإال بعد دخول 

دورة اإجبارية اأي�شًا ال�شتعادة رخ�شة القيادة امل�شحوبة 

الفتًا اإىل اأن ال�شابقة املرورية تعني و�شول خمالفي قانون 

باأن  علمًا  نقطة،   24 الرتاكمي  اإىل احلد  واملرور  ال�شري 

واالجنليزية  العربية  هي  لغات  بعدة  تعقد  املحا�شرات 

واالأوردو.

العامة  باالأمانة  ال�شرطية  املتابعة  اإدارة  مدير  واأ�شار 

ملكتب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اإىل 

اأبوظبي يف  90 �شائقًا من خمتلف اجلن�شيات يف  جناح 

ا�شرتداد رخ�س قيادتهم امل�شحوبة ب�شبب و�شولهم اإىل 

24 نقطة مرورية وذلك خالل الربع االأول من 2014 بعد 

اأن اجتازوا برنامج تاأهيل وتدريب خمالفي قانون ال�شري 

وال�شبط املروري الذي تنفذه �شرطة اأبوظبي.

واأ�شاف املقدم اخلييلي اأن كل من خالف قانون ال�شري 

هذه  على  مرتتبة  مرورية  نقاط  على  وح�شل  واملرور، 

املخالفات هو معني باال�شتفادة من الربنامج املخ�ش�س 

النقاط  وتدريبهم خلف�س  تاأهيلهم  لل�شائقني من حيث 

احلد  اإىل  ي�شل  مل  الذي  للمخالف  ميكن  اإذ  املرورية 

الرتاكمي 24 نقطة ك�شابقة مرورية اأوىل التقدم للربنامج 

اختيارية  خدمة  وهي  النقاط  تخفي�س  خدمة  �شمن 

للمخالفني بهدف تخفي�س عدد 8 نقاط مرورية، ويخ�شع 

واحد  يوم  مدتها  تدريبية  لدورة  اخلدمة  لهذه  املتقدم 

تتكون من مادة احرتام ثقافة القانون ومادة ال�شلوكيات 

ومادة درا�شة احلاالت للحوادث ويحق للمخالف التقدم 

لهذه اخلدمة مرة واحدة يف ال�شنة.
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طرق  على  املركبات  حوادث  زيادة  م�شكلة  دفعت 

ال�شباب  بفعل  الروؤية  م�شتوى  تدين  ب�شبب  الدولة 

مواطنات،  مهند�شات   3 املا�شية،  ال�شنوات  خالل 

البتكار جهاز  اإلكرتوين متطور من �شاأنه احلد من 

هذه احلوادث، اإذ يقوم اجلهاز ب�شكل اآيل باإر�شال 

املركبات  قائدي  تنبه  �شوئية  حتذيرية  ر�شائل 

التي  الطرق  على  واحلذر  احليطة  اخذ  ب�شرورة 

ت�شهد ت�شكل ال�شباب، وت�شل تكلفته الت�شنيعية اإىل 

نحو 70 األف درهم.

واأطلعت "ال�شالمة املرورية"، من املهند�شات الثالث 

ومروة  احلمودي،  و�شيماء  احلمودي،  "�شندية  وهم 

اليليلي" ، على تفا�شيل اخرتاعهن الذي جاء �شمن 

3 مهندسات مواطنات 
يبتكرن جهازًا يمنع حوادث الضباب
جامعة  يف  الهند�شة  كلية  من  تخرجهن  م�شروع 

عجمان.

الناجمة  املرور  اإن كرثة حوادث   : املهند�شات  وقلن 

عن انعدام الروؤية االأفقية على الطرق ب�شبب نزول 

تطوير  على  والعمل  التفكري  اإىل  دفعهن  ال�شباب 

كافة  توؤرق  باتت  التي  امل�شكلة  هذه  يعالج  جهاز 

م�شتخدمي الطربق، وبالفعل بداأن يف تنفيذ الفكرة 

�شمن م�شروع تخرجهن من اجلامعة، حيث ا�شتفدن 

جهاز   ابتكار  يف  الكهرباء  لهند�شة  درا�شتهن  من 

التتابع يف  قادر على خف�س احتماالت وقوع حوادث 

ال�شباب بن�شب ت�شل اإىل ٪100.

لل�شباب  كا�شف  عن  عبارة  اجلهاز  اأن   : واأ�شفن 

مزود بح�شا�شات ومربوط باإ�شاءة مثبتة يف ر�شيف 

جزيرة الطريق، حيث متت برجمته الإر�شال ر�شائل 

�شوئية حتذيرية ب�شكل اآيل لل�شائقني، باأخذ احليطة 

واحلذر من ت�شكل ال�شباب، وكذلك فهو مهياأ للربط 

للتنبيه  ال�شرطة،  العمليات يف  االإلكرتوين مع غرفة 

بنزول ال�شباب، ومن ثم اأخذ اال�شتعدادات اخلا�شة 

بال�شالمة املرورية املرورية .

بها  اجلهاز  تزويد  مت  التي  احل�شا�شات  اأن  واأو�شحن 

متكنت من قيا�س ن�شبة ال�شباب على الطرق ال�شريعة، 

اإ�شاءات حتذيرية فور  اآيل على بث  حيث تعمل ب�شكل 

تنبيه  يتم  ثم  ومن  ال�شباب،  ن�شبة  زيادة  ا�شت�شعار 

احليطة  واأخذ  ال�شرعة  خف�س  ب�شرورة  ال�شائقني 

واحلذر نتيجة انخفا�س م�شتوى الروؤية االأفقية.

تكلفته 70 األف درهم..وتعتمد فكرته على اإ�شدار حتذيرات �شوئية لل�شائقني 

ابتكار إماراتي

اأن حتديد عدد  �شندية احلمودي  املهند�شة  وذكرت 

االأجهزة للطريق الوحيد يعتمد على خطورته وطوله 

املنطقة، وميكن  ال�شباب يف  ونزول  ت�شكل  وم�شتوى 

واجلهاز  مرتا،  كيلو   100 لكل  واحد  جهاز  تركيب 

اآيل  ينا�شب وظروف املناخ يف الدولة، ويعمل ب�شكل 

فور نزول ال�شباب. 

اأنه مت تكرميهن من �شرطة الفجرية على  واأ�شافت 

م�شابقة  يف  الثاين  باملركز  به  وفزن  االبتكار،  هذا 

االقت�شادي  اأبوظبي  جمل�س  نظمها  التي  "اأكون" 
وم�شروع خليفة لدعم م�شاريع ال�شباب، و�شاركن يف 

4 معار�س للمخرتعني كان اآخرها معر�س "مبتكر" 

يف اأبوظبي العام املا�شي، م�شريات اإىل اأنهن ح�شلن 

هذا  تنفيذ  على  اأ�شرهن  من  وت�شجيع  دعم  على 

الفجرية  نادي  يف  تنفيذه  على  عملن  الذي  امل�شروع 

العلمي.

االأ�شواء  اأن  احلمودي،  �شيماء  املهند�شة  واأو�شحت 

ر�شيف  جانبي  على  تركيبها  يتم  باجلهاز  املت�شلة 

جزيرة الطريق حيث تكون االإ�شاءة اأقل من م�شتوى 

النظر ، وت�شاعد على اخرتاق ال�شباب وك�شف الطريق 

وامل�شار اأمام ال�شائقني، الفته اإىل اأن االأ�شواء املركبة 

باالإ�شافة  ال�شباب،  الخرتاق  خ�شي�شًا  م�شممة 

على  ال�شباب  ن�شب  بقيا�س  يقوم  اجلهاز  اأن  اإىل 

الطريق وميكن ربطه بغرفة عمليات ال�شرطة التخاذ 

االحتياطات الالزمة.

حاليا  ي�شعني  اأنهن  اليليلي  مروة  املهند�شة  وذكرت 

للح�شول على براءة اخرتاع، والبحث عن راع يتبنى 

تنفيذ امل�شروع موؤكدة على اأهميته يف احلفاظ على 

االأرواح وتقليل ن�شب احلوادث اخلطرة الناجتة عن 

�شوء الروؤية، م�شرية اإىل ان تكلفة امل�شروع لكل 100 

األف درهم مما يعد تكلفة زهيدة   70 كلم ال تتعدى 

اأمام اخل�شائر الكبرية التي تنتج عن احلوادث.

وك�شفت عن قيامهن حاليًا بتطوير امل�شروع واإ�شافة 

له من �شمنها حتويل  عدد من اخلدمات اجلديدة 

تغذية االإ�شاءة املثبتة يف الطرق من كهرباء تقليدية 

ال�شم�شية، ليكون م�شروع  اإ�شاءة تعمل بالطاقة  اإىل 

�شديقًا للبيئة ويحافظ على موارد الدولة ويقلل من 

ا�شتهالك الكهرباء.
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ميثل ال�شائقون الذين مل يرتكبوا اأية خمالفة مرورية 

على الطرق، قدوة مرورية ومنوذجا جديرا باالقتداء 

يف  ح�شارية  �شلوكيات  يتبعون  اإذ  االآخرين،  من  به 

قيادة مركباتهم على الطريق، ويحر�شون على احرتام 

قانون ال�شري واملرور، ما جعل ملفاتهم املرورية بي�شاء 

وخالية من اأية خمالفة اأو حوادث ج�شيمة.

كل  بالدولة  املرور  واإدارات  الداخلية  وزارة  وحتر�س 

املوحد،  املرور اخلليجي  اأ�شبوع  فعاليات  عام، خالل 

على تكرمي دفعة من هوؤالء ال�شائقني تكرميا متميزا، 

املختلفة  االإعالم  و�شائل  عرب  اأ�شمائهم  واإعالن 

من  االآخرين  ت�شجيع  يف  جتاربهم  من  لال�شتفادة 

قوانني  احرتام  يف  بهم  االقتداء  على  املجتمع  اأفراد 

ال�شري واملرور، �شمن املبادرات التوعوية الهادفة للحد 

من احلوادث املرورية وما تخلفه من خ�شائر ب�شرية 

ج�شيمة.

عددا  املرورية"  "ال�شالمة  التقت  االإطار،  هذا  ويف 

من ال�شائقني الذين مل يرتكبوا اأية خمالفات مرورية 

اأكدوا جميعهم  اإذ  القيادة،  خالل �شنوات طويلة من 

قيمة  املركبة  يقود  �شائق  كل  يدرك  اأن  اأهمية  على 

الطريق،  خماطر  كل  من  عليها  واحلفاظ  احلياة 

والقيادة  املرورية  االر�شادات  اتباع  خالل  من  وذلك 

االآمنة والتوقف عن ا�شتخدام الهاتف اأثناء القيادة، 

خ�شو�شًا كتابة الر�شائل التي ال جتعل ال�شائق يركز 

اأو ينتبه ملا اأمامه اأو حوله من مفاجاآت قد يدفع حياته 

ثمنها.

على  ح�شلت  التي  الكليبي،  �شامل  جمعة  اأمل  وتقول 

جائزة ال�شائقة املثالية، ومت تكرميها يف اأ�شبوع املرور 

اخلليجي االأخري، اإنها بداأت يف قيادة املركبة منذ نحو 

اأية خمالفة مرورية، اإذ  13 عاما، مل ترتكب خاللها 

حتر�س على االلتزام بقانون ال�شري واملرور االحتادي، 

وتتتبع كافة االإر�شادات املتعلقة بال�شالمة املرورية مثل 

واأخذ احليطة واحلذر  املقررة،  ال�شرعة  عدم جتاوز 

اأثناء  الهاتف  ا�شتخدام  وعدم  االآخرين،  اأخطاء  من 

القيادة.

وترى اأن هناك فئة من ال�شائقني املتهورين ال يحرتمون 

�شالمتهم،  يهدد  ما  الطريق،  على  االآخرين  حقوق 

طريق  عن  االآخرين  حلياة  تهديدهم  عن  ف�شاًل 

اأهمية  على  موؤكدة  مرورية ج�شيمة،  ارتكاب حوادث 

اإجراءات  وت�شديد  الفئة،  لهذه  التوعية  برامج  زيادة 

ال�شبط املروري بحقهم.

وتقدم الكليبي ار�شادات ون�شائح لل�شائقني يف كيفية 

االأمان،  حزام  ربط  منها  خمالفة،  اأية  ارتكاب  عدم 

وعدم التجاوز على الطرق، وترك م�شافة كافية بني 

والتقيد  املخ�ش�س،  بامل�شار  وااللتزام  املركبات، 

بال�شرعة املقررة على الطريق.

ويقول اأكرم م�شطفي حمدان، موظف، 55 �شنة، اإن 

موضوع العدد

سائقون مثاليون 
يقدمون خالصة تجاربهم

في القيادة اآلمنة

كيف تحافظ 
على سجلك المروري 
من دون مخالفات أو حوادث

يجب على كل �شائق اأن يقدر 

قيمة احلياة ويحافظ عليها
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" ال�شائق املثايل" وتكرميه من  ح�شوله على جائزة 

القيادات ال�شرطية يف الدولة، ميثل له تقديرا كبريا 

ويف الوقت ذاته فاإن ميثل ت�شجيعا لل�شائقني االآخرين 

على االلتزام بقوانني ال�شري واملرور.

 ،1998 اأنه بداأ يف قيادة مركبته منذ العام  وي�شيف: 

مل يرتكب خاللها اأية خمالفة مرورية، نظرا اللتزامه 

على  املرورية  وال�شالمة  ال�شري  بقواعد  ال�شديد 

الطريق، معربا عن تطلعه اإىل املحافظة على نظافة 

�شجله املروري من اأية خمالفات خالل الفرتة املقبلة.

و�شرح اأ�شباب عدم ارتكابه اأية خمالفة مرورية على 

االإطالق منذ اأكرث من 15 �شنة من القيادة، بالقول: 

ال�شرعة  التام بعدم جتاوز  اإنه يحر�س على االلتزام 

اخلارجية،  اأو  الداخلية  �شواء  الطرق  على  املقررة 

خا�س  وبوجه  الطريق  م�شتخدمي  حقوق  ويحرتم 

يف  اإال  م�شاره  جتاوز  عدم  على  يحر�س  كما  امل�شاة، 

هاتفية  مكاملة  اأية  على  يجيب  وال  املنا�شب،  الوقت 

باأن التحدث  اأثناء القيادة، انطالقا من قناعة لديه 

من  ويزيد  وتركيزه  ال�شائق،  انتباه  ي�شتت  الهاتفي 

احتمال ارتكابه للحوادث املرورية، ف�شال عن ت�شببه 

خ�شو�شا  املختلفة  املرورية  للمخالفات  ارتكاب  يف 

املتعلقة بال�شرعة.

املثايل  " ال�شائق  جائزة  نال  اأنه  اإىل  حمدان  واأ�شار 

اأبوظبي،  �شرطة  يف  والدوريات  املرور  مديرية  " من 

مثمنا   ،  2013 يف  والثانية   2004 يف  االأوىل  مرتني، 

املبادرات ال�شرطية التي ت�شجع ال�شائقني على االلتزام 

بقوانني ال�شري واملرور، مقرتحا تعميم هذه املبادرات 

يف املجاالت املجتمعية االأخرى.

توعية  على  دائما  يحر�س  اأنه  اإىل  حمدان  ولفت 

االلتزام  ب�شرورة  واأ�شدقائه،  به من ذويه  املحيطني 

بقوانني ال�شري واملرور، وعدم التهور اأثناء القيادة، ملا 

لذلك من اأهمية يف احلفاظ على �شالمتهم، معتربا ان 

كل فرد يف املجتمع عليه دور رئي�س يف توعية االآخرين 

مبخاطر احلوادث املرورية.

واقرتح زيادة برامج التوعية املرورية لفئات ال�شائقني 

ت�شجيعهم  على  والعمل  الطريق،  على  امللتزمني  غري 

يف  ال�شلبية  �شلوكياتهم  خطورة  وبيان  بااللتزام، 

اجلوائز  ور�شد  للخطر،  االآخرين  حياة  تعري�س 

هذا  يف  ت�شب  التي  املتنوعة  والفعاليات  الت�شجيعية 

االجتاه.

من جانبه يقول حممد نا�شر الدين الكبي�شي 31 �شنة 

املثايل  " ال�شائق  فئة  عن  تكرميه  مت  اإنه  "موظف"، 
بداأ  اأنه  اأ�شبوع املرور اخلليجي االأخري، م�شيفا  " يف 
اأية  2001، ومل يرتكب خاللها  يف قيادة مركبته منذ 

خمالفة مرورية اأو يت�شبب يف حادث مروري.

ونبه اإىل جمموعة من االر�شادات التي يلتزم بها اأثناء 

املقررة  القانونية  بال�شرعة  االلتزام  ومنها  القيادة، 

موضوع العدد

انتباهه،  ي�شتت  قد  �شئ  اأي  عن  واالبتعاد  للطريق، 

خا�شة التحدث الهاتفي، الذي ي�شغل تفكري ال�شائق، 

ويجعله عر�شة للوقوع يف حادث مروري.

ال�شالمة  ار�شادات  اتباع  اأهمية  اإىل  الكبي�شي  ولفت 

�شائقي  حياة  على  حفاظا  الطريق،  على  املرورية 

ال�شرطة،  رجال  جهود  تعزيز  اإىل  داعيا  املركبات، 

بااللتزام بقوانني ال�شري واملرور واحرتامها للحد من 

احلوادث املرورية وما تخلفه من اإ�شابات ووفيات.

 اأما املواطن �شوايح �شيف الكتبي، 70 عاما، فقد مت 

اختياره " ال�شائق املثايل " وكرمه وكيل وزارة الداخلية 

الفريق �شيف ال�شعفار يف اأ�شبوع املرور اخلليجي العام 

اجلاري، اإذ مل يرتكب اأي خمالفة مرورية منذ اأكرث 

من 40 عامًا، كما اأنه مل يرتكب اأي حادث مروري.

"  يف  املثايل  " ال�شائق  جائزة  على  الكتبي  وح�شل 

ال�شري  وبقوانني  املحددة،  بال�شرعات  التزامه  �شوء 

واملرور، وحر�شه على التقيد بالقوانني اأثناء القيادة، 

وترك م�شافة بني  بال�شرعة،  يتعلق  ما  وب�شكل خا�س 

املركبات. 

ويقول الكتبي اإنه بداأ يف قيادة مركبته منذ اأكرث من 

املرور،  واإر�شادات  بقوانني  خاللها  التزم  عاما،   40

ومل يرتكب اأية خمالفة حتى االآن رغم قيادته مركبته 

نحو خم�س �شاعات يوميا �شباحا اأو م�شاء، م�شيفا اأنه 

اأبناءه واأقاربه اإىل االلتزام بالقوانني  دائما ما يوجه 

تكرمي 1000 �سائق بدبي 

مل يرتكبوا خمالفات خالل عام

قامت االإدارة العامة للمرور يف �شرطة دبي بتكرمي 

من  نوع  اأي  يرتكبوا  مل  الذين  ال�شائقني  من  عدد 

املخالفات املرورية اأو التجاوزات اأثناء القيادة طوال 

وبلغ  البي�شاء،  النقاط  نظام  �شمن  املا�شي،  العام 

عدد ال�شائقني الذين �شملهم التكرمي 1000 �شائق، 

اجلن�شيات  من  �شائقًا   622 و  مواطنًا   378 منهم 

االأخرى ت�شدرهم ال�شائقون من اجلن�شية الهندية، 

على  قيمتها  تزيد  قّيمة  جوائز  جميعًا  منحهم  ومت 

مليون و 500 األف درهم.

البي�شاء  النقاط  على  احل�شول  �شروط  وترتكز 

ملف  على  مرورية  خمالفة  اأية  ت�شجيل  عدم  على 

رخ�شة القيادة اأو ملف املركبة امل�شجلة با�شم حامل 

�شالك،  خمالفات  وت�شمل  العام،  خالل  الرخ�شة 

واالإمارات االأخرى، وكل الق�شايا املرورية.

االأ�شخا�س  البي�شاء  النقاط  نظام  وي�شتهدف 

اإمارة  من  �شادرة  قيادة  رخ�شة  يحملون  الذين 

دبي �شارية املفعول، ولديهم مركبة اأو اأكرث �شاحلة 

نف�شها  باالإمارة  الرتخي�س  باإدارة  م�شجلة  لل�شري 

24 نقطة  الرابح على  اأن يح�شل  باأ�شمائهم، والبد 

بي�شاء بواقع نقطتني عن كل �شهر.

املرورية، اأثناء القيادة، حفاظا على حياتهم. ون�شح 

ال�شري  بقواعد  بااللتزام  ال�شائقني  جمهور  الكتبي 

واالنتباه  احليطة  واأخذ  القانونية،  وال�شرعة  واملرور 

من مفاجاآت الطريق، واأي�شا ترك م�شافة كافية بني 

يف  التحدث  وعدم  االأمان،  حزام  وربط  املركبات، 

الهاتف اأثناء القيادة.

يف  نالت  مت  التي  مهند�س،  خالد  حممد  رمي  وتقول 

بداأت يف  املثالية" اإنها  "ال�شائقة  2013 جائزة  العام 

على  ح�شولها  فور   2000 العام  منذ  املركبة  قيادة 

املا�شية  ال�شنوات  طوال  ترتكب  ومل  قيادة،  رخ�شة 

اأية خمالفة مرورية اأو حوادث تذكر، نتيجة التزامها 

ال�شديد بقوانني ال�شري واملرور خا�شة ما يتعلق منها 

بال�شرعة واالنتباه اإىل مفاجاآت الطريق.

يرتكبها  التي  ال�شلبية  ال�شلوكيات  بع�س  من  وحذرت 

التحدث يف  اأهمها  ال�شائقني على الطريق من  بع�س 

الهواتف من دون �شماعة اأذن، وكذلك كتابة الر�شائل 

الن�شية اأثناء التوقف عند االإ�شارات ال�شوئية، معتربة 

اأن مثل هذه ال�شلوكيات تت�شبب يف حوادث ج�شيمة.

ي�شطحنب  الالتي  االأمهات  ال�شائقات  رمي  ون�شحت 

اأطفالهن معهن يف املركبة، باأخذ احتياطات ال�شالمة 

املرورية، ومن اأهمها ربط اأحزمة االأمان، والتاأكد من 

تركهم  وعدم  اخللفية،  املقاعد  يف  االأطفال  جلو�س 

مبفردهم داخل املركبات.

 كل فرد يف املجتمع عليه دور 

يف توعية االآخرين 

مبخاطر احلوادث
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28% انخفا�شًا يف وفيات احلوادث املرورية بالربع االأول للعام 2014 يف اأبوظبي

الحارثي : مستويات 
السالمة المرورية 
ومؤشراتها شهدت 
على مدار األعوام 
الماضية تحسنًا 
كبيرًا ومتواصاًل 
فاق المستهدفات

 2014 اجلاري  العام  من  االأول  الربع  نتائج  اأ�شفرت 

)ثالثة اأ�شهر( مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي 

املرورية  ال�شالمة  م�شتويات  يف  ملحوظ  حت�شن  عن 

باأبوظبي بانخفا�س وفيات احلوادث املرورية بن�شبة 28٪ 

25 وفاة وانخفا�س  63 وفاة بنق�شان  88 وفاة اإىل  من 

 78 اإىل  اإ�شابة   88 من   11% بن�شبة  البليغة  االإ�شابات 

اإ�شابة بنق�شان 10 اإ�شابات بح�شب اإح�شائيات مديرية 

املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي.

كما انخف�شت اأعداد احلوادث املرورية باإ�شابات بن�شبة 

معدل  وحت�شن  حادثًا   533 اإىل  حادثًا   547 من   3%

الرغم  على   31% بن�شبة  مركبة   10000 لكل  الوفيات 

من زيادة عدد املركبات امل�شجلة خالل الفرتة املذكورة 

بن�شبة %3 من 830148 مركبة اإىل 857114 مركبة كانت 

من اأبرز النتائج االإيجابية التي مت حتقيقها خالل الربع 

االأول من العام اجلاري مقارنة بالفرتة ذاتها  من العام 

املا�شي.

وحول الو�شع املروري يف اإمارة اأبوظبي كان لنا لقاء مع 

مديرية  مدير  احلارثي  اأحمد  ح�شني  املهند�س  العميد 

املرور والدوريات ب�شرطة اأبوظبي. 

املا�سي،  للعام  املرورية  الإح�سائيات  واقع  من 

مقارنة  لديكم  املروري  الو�سع  تقّيمون  كيف 

باإح�سائيات العام 2012؟

اإن مديرية املرور والدوريات تبّنت منذ وقت مبكر روؤية 

طموحة لتح�شني ال�شالمة املرورية، متثلت يف الو�شول 

اإىل  املرورية  احلوادث  عن  الناجتة  الوفيات  باأعداد 

خف�س  معدل  يقل  ال  اأن  على   2030 عام  بحلول  �شفر 

الوفيات عن %4 �شنويًا، مع اإدخال التعديالت الالزمة 

وعليه  كلما دعت احلاجة،  ال�شنوي  التقييم  من خالل 

 Abu( فقد قامت املديرية بو�شع خطة �شالمة مرورية

من:  تكونت   )Dhabi Traffic Safety Action Plan

حتديد الروؤية والهدف الرئي�شي، حت�شني اإدارة قواعد 

التدابري  والتقييم، وحتديد  والتحليل  بيانات احلوادث 

امل�شادة من خالل تعزيز اإطار متكامل ومن�شق الإدارة 

متكامل  نهج  لتنفيذ  وتوظيفه  الطرق  على  ال�شالمة 

اأبوظبي؛  املرورية )6Es+I( يف  ال�شالمة  الإدارة حماور 

والر�شد  الذكية،  املرورية  االأنظمة  مركز  خالل  من 

ت�شحيحية من خالل  تدابري  وو�شع  والتقييم  امل�شتمر 

اإجراء درا�شات مف�شلة.

وعلى الرغم من اأن اأعداد وفيات حوادث الطرق باإمارة 

اأبوظبي قد ارتفعت خالل عام 2013 مقارنة بعام 2012 

وبن�شبة �شئيلة و�شلت اإىل نحو %6، اإال اأن معدل الوفيات 

حت�شنًا  �شهد  باالإمارة  مرخ�س  �شائق   10،000 لكل 

ال�شالمة  موؤ�شرات  باقي  �شهدت  كما   ،0.8% بحوايل 

املرورية االأخرى حت�شنًا اإيجابًا، حيث انخف�س  معدل 

 3.98% بن�شبة  ن�شمة   100،000 لكل  املرورية  احلوادث 

 10،000 لكل  املرورية  احلوادث  معدل  انخف�س  كما 

مركبة بن�شبة %4.54 هذا باالإ�شافة اإىل انخفا�س معدل 

وفيات امل�شاة لكل 100،000 ن�شمة بن�شبة 33.18%.

بالتايل فاإن خطة مديرية املرور والدوريات ت�شري وفق 

الروؤية املذكورة، والتي بداأت منذ عام 2010، حيث اإن 

على  �شهدت  وموؤ�شراتها  املرورية  ال�شالمة  م�شتويات 

فاق  ومتوا�شاًل  كبريًا  حت�شنًا  املا�شية  االأعوام  مدار 

امل�شتهدفات، ونتوقع ا�شتمرار معدالت ال�شالمة املرورية 

يف التح�شن تدريجيًا وفق الروؤية املو�شوعة وميثل ذلك 

للتنمية  الفعال  الدعم  يف  الرئي�شية  الركائز  اإحدى 

اأبوظبي،  الإمارة  واالجتماعية  واالقت�شادية  الوطنية 

احلكومات  من  واحدة  لت�شبح  احلكومة  روؤية  ودعم 

توفري  على  وي�شاعد  العامل،  يف  وريادة  تقدمًا  االأكرث 

ويعملون  يعي�شون  الذين  لل�شكان  وراق  اآمن  منط حياة 

يف اأبوظبي.

احلوادث  لوقوع  اأدت  التي  الأ�سباب  اأبرز  ما 

منها  للحد  واإجراءاتكم  روؤيتكم  وما  املرورية، 

م�ستقباًل؟

املرورية عام  لوقوع احلوادث  اأدت  التي  االأ�شباب  اأبرز 

وعدم  واالإهمال  املفاجئ  االنحراف  يف  متثلت   2013

ال�شوئية  االإ�شارة  وجتاوز  الزائدة،  وال�شرعة  االنتباه 

مبكرًا  االأ�شباب  لهذه  املديرية  تنبهت  وقد  احلمراء. 

وبا�شرت منذ بدايات عام 2014 بالتو�شع يف ا�شتخدام 

احلمراء  ال�شوئية  االإ�شارة  متجاوزي  �شبط  اأجهزة 

واأجهزة الرادار املحمولة والقنا�س و تكثيف اإجراءات 

ال�شبط املروري احل�شوري والغيابي، والبدء يف تطوير 

برنامج توعوي وتثقيفي متخ�ش�س وموجه اإىل االأفراد 

معتادي املخالفات مع درا�شة اخل�شائ�س االجتماعية 

واالقت�شادية لالأحوا�س التي يقطنون بها.

من  للحد  وخططكم  ا�سرتاتيجيتكم  هي  ما 

احلوادث املرورية للعام احلايل؟

تعد ال�شالمة املرورية مبا تت�شمنه من اخلطط والربامج 

واللوائح واالإجراءات الوقائية للحد من وقوع احلوادث 

اأنها  كما  واملمتلكات،  ل�شالمة االإن�شان  املرورية �شمانًا 

توليها  التي  العامة  لل�شحة  االأ�شا�شية  الركائز  اإحدى 

م�شوؤولية  وتعتربها  خا�شًا  اهتمامًا  الدول  من  الكثري 

لقاء العدد
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تركيب نحو 185 رادارًا جديدًا بكل من اأبوظبي والعني يف الربع االأول من العام اجلاري �شمن خطة �شاملة لزيادة 

اأجهزة ال�شبط االآيل وتطبيق منظومة متكاملة لل�شبط االآيل ملخالفي قوانني ال�شري واملرور وتوزيعها على �شبكة 

الطرق وحتديد درجة املخاطر على قطاعات الطريق لكل 5 كيلومرتات على نظام املعلومات اجلغرافية ل�شبكة 

الطرق.

واأ�شفر  االأول  الربع  الفرتة  التي مت حتريرها خالل  املخالفات  %84 من عدد  بلغت  ال�شرعات  خمالفات جتاوز 

تكثيف الرقابة عن �شبط نحو 1469 مركبة للقيادة ب�شرعات خطرة تراوحت بني 200 وما فوق” كيلو / ال�شاعة 

على الطرق الداخلية واخلارجية.

واأو�شحت املوؤ�شرات املرورية اأن يومي االأربعاء واخلمي�س هما اأكرث االأيام التي ت�شهد وقوع حوادث مرورية بح�شب 

اأيام االأ�شبوع حيث �شكلت نحو %17 من اإجمايل احلوادث يليها يوم االأحد بن�شبة %16 وال�شبت واجلمعة 15% 

واالثنني %11 والثالثاء %10 واأن اأكرث االأوقات التى ت�شهد وقوع احلوادث املرورية خالل الفرتة من الثامنة �شباحًا 

اإىل الرابعة ع�شرًا ويزداد معدل ارتكاب املخالفات املرورية خالل الفرتة نف�شها.

واأو�شحت املوؤ�شرات بالن�شبة للمت�شببني يف احلوادث بح�شب الفئة العمرية اأن ن�شبة احلوادث التي ت�شبب فيها 

ال�شباب يف الفئة العمرية من 18 - 30 بلغت نحو %46 من عدد  املت�شببني يف احلوادث واأن نحو %52 منهم من 

املواطنني وبلغت املخالفات احل�شورية التي ح�شلت عليها  تلك الفئة العمرية نحو %39 من عدد املخالفات وميثل 

% مما يعني اأنهم الفئة االأكرث ح�شواًل على املخالفات احل�شورية. املواطنون من هذه الفئة نحو 50 

املجتمع،  �شرائح  جميع  تدعمها  اأن  يجب  جمتمعية 

ل�شرطة  العامة  القيادة  اأولت  فقد  املنطلق  هذا  ومن 

اهتمامًا  ال�شرطية  القيادة  من  وبتوجيهات  اأبوظبي 

برامج  تبني  خالل  من  املرورية؛  بال�شالمة  كبريًا 

املرورية  ال�شالمة  م�شتوى  لتح�شني  ومبادرات  وخطط 

يف االإمارة.

و�شي�شهد عام 2014 تنفيذ العديد من اال�شرتاتيجيات 

وفيما  املرورية،  احلوادث  من  للحد  الهادفة  واخلطط 

بالتو�شع  املديرية  �شتقوم  املروري  ال�شبط  ب�شق  يتعلق 

والقنا�س طبقًا  املحمولة  الرادار  اأجهزة  ا�شتخدام  يف 

ال�شرتاتيجية تعتمد على نتائج حتليل بيانات احلوادث 

وفقًا للنطاق اجلغرايف الأق�شام املرور واأخطر املخالفات 

بتنفيذ  املديرية  �شتقوم  كما  نطاق.  بكل  املتكررة 

الثابتة  املروري  ال�شبط  اإجراءات  تكثيف  ا�شرتاتيجية 

للحوادث  والزمني  اجلغرايف  للتوزيع  وفقًا  واملتحركة 

واملخالفات اخلطرة؛ مع االهتمام بالتوقيتات اخلا�شة 

املختلفة،  واالأحداث  واملوا�شم  االأ�شبوع  نهاية  مثل 

املبارك،  رم�شان  �شهر  خالل  توزيعها  اإعادة  ومراعاة 

كذلك �شتقوم املديرية بتطوير وتطبيق برنامج مكثف 

ال�شالمة  معايري  على  املروري  ال�شبط  حلمالت 

باملركبات، ومطابقة احلافالت وال�شاحنات للموا�شفات 

القيا�شية، وخ�شو�شًا حافالت نقل العمال، ف�شاًل عن 

تطوير اآليات ال�شبط املروري ملخالفات عدم ا�شتخدام 

اأثناء  باليد  النقال  الهاتف  وا�شتخدام  االأمان  حزام 

القيادة، والقيادة حتت تاأثري م�شكر اأو خمدر.

 2014 عام  ف�شي�شهد  الهند�شي،  ال�شق  يخ�س  وفيما 

اعتماد مبادرة لتطوير نظام متكامل لتدقيق ال�شالمة 

املرورية على �شبكة الطرق باإمارة اأبوظبي ب�شورة اآلية، 

بتطوير  �شنقوم  كما  عليها.  اخلطرة  املناطق  وحتديد 

امليدانية  الدرا�شات  الإجراء  معتمدة  اآلية  وتطبيق 

ال�شوداء،  والنقاط  اجل�شيمة  املرورية  احلوادث  ملواقع 

والتن�شيق مع الدوائر امل�شوؤولة ملعاجلة هذه املواقع من 

هند�شيًا.  املقرتحة  احللول  وتنفيذ  الهند�شية  الناحية 

هذا باالإ�شافة اإىل التن�شيق مع اجلهات املعنية لدرا�شة 

بالتقاطعات  للم�شاة  االأخ�شر  ال�شوء  اأزمنة  وتعديل 

ا�شتخدام  وتو�شيع  املدينة  و�شط  مبنطقة  الرئي�شية 

ف�شاًل  للم�شاة،  التنازيل  العد  ذات  الرقيمة  االإ�شارات 

واالقت�شادية  االجتماعية  اخل�شائ�س  درا�شة  عن 

لالأحوا�س التي يقطن بها خمالفو قوانني ال�شري واملرور 

)املخالفات اخلطرة( ومت�شببو احلوادث اجل�شيمة.

بتطوير  املديرية  ف�شتقوم  التوعوي  اجلانب  على  اأما 

برنامج توعوي وتثقيفي متخ�ش�س وموجه اإىل االأفراد 

وتطوير  اجل�شيمة،  واحلوادث  املخالفات  معتادي 

برنامج توعوي موجه اإىل فئة ال�شباب )ما دون �شن 30 

�شنة( يركز على توعيتهم مبختلف املخالفات املرورية 

بالغ على  اأثر  لها  والتي  القيادة،  اأثناء  يرتكبونها  التي 

برامج  تطوير  على  �شنعمل  كما  املرورية.  �شالمتهم 

تروي  االأفراد  بتجمعات  عر�س  واأماكن  تليفزيونية 

اجل�شيمة  ال�شلبية  االآثار  عن  واقعية  الأحداث  ق�ش�شًا 

الناجتة عن احلوادث املرورية مع مقابالت مع اأطراف 

تتعلق  مبادرة  تطوير   2014 عام  و�شي�شهد  احلادث. 

والتثقيف  للتوعية  خم�ش�شة  �شرطة  دوريات  باإن�شاء 

املروري.

ف�شاًل عن ذلك �شتعمل املديرية على زيادة فعالية برنامج 

مرور اأبوظبي للحد من احلوادث املرورية “معًا” الذي 

يعّد اإحدى املبادرات الرائدة عامليًا واإقليميًا وعربيًا يف 

جمال التوعية املرورية عرب ال�شبكة العنكبوتية، وذلك 

والتعريف  اخلالقة  املبادرات  ا�شتكمال  خالل  من 

باملبادرات املجتمعية التي اأطلقتها املديرية خالل عام 

وتهدف  املبذولة،  اجلهود  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  2013؛ 

تلك املبادرات اإىل تعزيز ال�شراكة املجتمعية باعتبارها 

العامل االأبرز يف التوعية بق�شايا الوعي املروري. كما 

�شيتم العمل على تفعيل مبادرة �شفراء ال�شالمة املرورية 

لتعزيز احلراك املروري املجتمعي؛ ودعم اجلهود التي 

تقوم بها املديرية يف احلد من نزيف االأرواح واحلفاظ 

على املمتلكات العامة واخلا�شة؛ ون�شر الثقافة املرورية 

بني �شرائح املجتمع كافة.

 2014 عام  خالل  عينيها  ن�شب  املديرية  و�شعت  كما 

باأن  املجتمع  توعية  اإىل  تهدف  متكاملة  خطة  تطوير 

ت�شتلتزم  جمتمعية  م�شوؤولية  هي  املرورية  ال�شالمة 

وت�شمل  باملجتمع،  اأفراد  جميع  من  والتعاون  التكاتف 

التن�شيق  لتحقيق  املطلوبة  االإجراءات  اأي�شًا  اخلطة 

والتعاون االأمثل بني جميع املوؤ�ش�شات واجلهات امل�شوؤولة 

عن ال�شالمة املرورية باإمارة اأبوظبي.

املعنية  واجلهات  ال�سركاء  دور  تقّيمون  كيف 

والعمل امل�سرتك معكم؟

للنهو�س باملهام املنوطة بها حر�شت املديرية على دعم 

ال�شراكات مع العديد من الدوائر والهيئات وال�شركات 

املرورية  ال�شالمة  باأن  الإميانها  واخلا�شة؛  احلكومية 

م�شوؤولية م�شرتكة يجب اأن يتعاون اجلميع على اإدارتها 

العامة  القيادة  قيم  من  اأ�شيلة  قيمة  وهي  وحت�شينها، 

دائرة  املديرية:  �شركاء  اأهم  ومن  اأبوظبي.  ل�شرطة 

ال�شوؤون البلدية )بلدية اأبوظبي – بلدية العني – بلدية 

اأبوظبي  جمل�س   – النقل  دائرة   – الغربية(  املنطقة 

للتخطيط العمراين – جمل�س اأبوظبي للتعليم - هيئة 

– اإدارة االإعالم االأمني ، حيث تتلخ�س  ال�شحـــــــــــة 

املرورية  ال�شالمة  م�شتويات  رفع  يف  امل�شرتكة  اجلهود 

على طرق اإمارة اأبوظبي، واإيجاد اآلية عمل فاعلة لو�شع 

على  املرورية  للم�شاكل  واملنا�شبة  امل�شتدامة  احللول 

من  عاٍل  م�شتوى  على  املحافظة  من  والتاأكد  الطرق، 

اخلدمات املرورية املقدمة للجمهور؛ اإ�شافة اإىل توفري 

�شلوك  تغيري  يف  التدرج  ت�شمن  مرورية  توعية  برامج 

املجتمع جتاه املفاهيم املتعلقة بالقيادة االآمنة و�شالمة 

الطريق لرفع معدالت الثقافة املرورية بني �شرائحه، كما 

تطبق املديرية مفهوم العمل اجلماعي من خالل ت�شكيل 

املهام  الأداء  واملعنيني  املخت�شني  من  واللجان  الفرق 

وتطوير االأعمال مما ي�شفي روحًا من التعاون وي�شهم 

اإيجابيًا يف حت�شني االأهداف والو�شول اإىل الغايات.

نظام  تنفيذ  خالل  من  ال�شراكات  هذه  تتويج  ومت 

توحيد بيانات احلوادث املرورية الذي يوفر املعلومات 

والبيانات كافة، واخلا�شة باحلوادث املرورية من خالل 

نظام م�شرتك متوفر يف جميع الدوائر املذكورة اأعاله، 

ومن اأهم اللجان وامل�شاريع امل�شرتكة مع تلك الدوائر، 

اللجنة الفنية لل�شالمة املرورية وجلنة م�شروع احل�شر 

مع  ال�شراكات  من  العديد  للمديرية  اأن  كما  املروري. 

جمعيات املجتمع املدين الهادفة اإىل حت�شني م�شتويات 

املثال:  �شبيل  على  منها  ونذكر  املرورية،  ال�شالمة 

“�شاعد” للحد من احلوادث املرورية وجمعية  جمعية 

�شركاء  جانب  واإىل  املرورية”.  لل�شالمة  “االإمارات 

لقاء العدد

تعاون  �شبل  اأي�شًا  توجد  العام،  القطاع  من  املديرية 

م�شرتك مع عدد من القطاعات اخلا�شة منها: �شركة 

املرورية،  واالأنظمة  االأ�شول  وت�شغيل  الإدارة  تطوير 

البحوث  ومركز  املرورية،  لالأنظمة  �شاعد  و�شركة 

كري�شب وجامعة كارلتون الكندية. كما اهتمت املديرية 

باإعداد البحوث يف جماالت ال�شالمة املرورية من خالل 

التعاون مع املراكز البحثية بالدولة )جامعة ال�شارقة – 

16 بحثًا  اجلامعة االأمريكية بال�شارقة( ومت ن�شر عدد 

باملوؤمترات والدوريات العلمية.

من  حققته  ما  ومدى  لل�شراكات،  �شنويًا  التقومي  ويتم 

اأهداف من اأجل حت�شينها، وهو ما ياأتي مكماًل ملنهجية 

املتابعة والتقييم التي تنفذها املديرية.

احلوادث املرورية التي وقعت خالل الربع االأول من 

العام اجلاري تنوعت ما بني حوادث ده�س و�شدم 

 33 اإىل  واأدت  ال�شدم  حوادث  اأخطرها  وتدهور 

 8 والتدهور  وفاة   22 اإىل  واأدت  الده�س  يليها  وفاة 

وفيات، م�شريًا اإىل اأن من اأبرز االأ�شباب التي اأدت 

اإىل تلك احلوادث عدم اإعطاء االأولوية لعبور امل�شاة 

واالنحراف املفاجئ وال�شرعة دون مراعاة ظروف 

ترك  وعدم  االإطار  انفجار  اإىل  اإ�شافة  الطريق 

م�شافة كافية
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كلمات

دفاعا عن ق�شّية ال�شالمة املرورية

 التطوّع قيمة حضارية

تع��ّزز التما�س��ك وت�س��مو بالفك��ر وتر�ّس��خ 

اأ�سدق امل�ساعر واأنبلها. 

واملجتمع��ات التي يعترب فيها التطّوع قيمة 

اإن�س��انية موؤك��دة هي التي ا�س��تطاعت اإىل 

ح��د الآن ت�س��ّدر املرات��ب الأوىل عامليا يف 

التط��ور والرّق��ي. ولي���س للتط��ّوع جم��ال 

حمددا ول يح�س��ر مب��كان اأو زم��ان، فكلما 

تعددت جمالت��ه اإل وكانت ج��دواه اأكرب 

واأ�س��مل، م��ن ه��ذا املنطل��ق واأم��ام تنام��ي 

حاجات الإن�س��ان اليومي��ة فاإننا يف حاجة 

يعترب العمل التطّوعي ف�سيلة من الف�سائل 

مل��ا فيه م��ن القّي��م الن�س��انية النبيلة ويف 

مقّدمته��ا نكران الذات لفائ��دة املجموعة 

والن�س��غال مبا ينفع النا���س ويعينهم على 

ق�س��اء حوائجهم، ولنا كم�س��لمني يف كتاب 

اهلل العزيز ويف �سّنة نبّيه الأكرم امل�سطفى 

ما يحثنا على فعل اخلري تطّوعا و�سعيا اإىل 

مر�ساة اهلل . 

كم��ا ميّث��ل التط��ّوع قيم��ة تّنم��ي ال�س��عور 

وتن�س��ر  الوطن��ي  والإنتم��اء  بامل�س��وؤولية 

التكافل بني �س��ائر اأف��راد املجتمع الواحد 

، وم��ا اأحوجن��ا اإىل تعزيز مب��ادرات اخلري 

يف  ونح��ن  وتنويعه��ا  وال�س��خاء  والعط��اء 

�س��هر رم�سان الكرمي �سهر ال�س��يام والقيام 

والف�سائل وكلّنا ت�سّرع اإىل الرحمن ن�ساأله 

اجلّنة والعتق من الّنار يف �سهر القراآن . 

ولي�س اأف�س��ل من اأن ي�س��ع الإن�س��ان خربة 

متّي��ز بها اأو جتربة اكت�س��بها اأو علم تفّوق 

في��ه اأو مهارات امتلكه��ا يف خدمة املجتمع 

اإك��راه ودون مقاب��ل طمع��ا يف  تطّوع��ا ل 

���س  ج��زاء اهلل، ولي�س اأف�س��ل من اأن يخ�سّ

الفرد �سيئا من وقته لتح�سيل فائدة عامة 

اإىل تط��ّوع اأطول من حيث الزمن واأكرب من 

حيث عدد املتطّوعني.

اإن الواق��ع اجلدي��د ال��ذي فر�س��ه تنام��ي 

حركة امل��رور وكرثة املركبات وا�س��تخدام 

�س��بكات الطرق جعل من الطرقات واحدة 

م��ن اأه��ّم الأماك��ن التي ه��ي يف حاجة اإىل 

ن��وع جديد من العم��ل التطّوعي، ولي�س يف 

الأم��ر تقليدا ل�س��عوب حم��ددة اأو جماراة 

لعادات ا�س��تهر بها غرينا ، على العك�س فاإن 

الدين الإ�س��المي احلنيف يحثنا على مثل 

هذا التطّوع. فهناك العديد من الأحاديث 

النبوية ال�س��ريفة التي حت��ث على اإماطة 

الأذى عن الطريق وهي �سدقة ويثاب عليها 

الإن�س��ان ويجزى، فعن اأبي برزة الأ�س��لمي 

قال : قلت يا ر�سول اهلل علمني �سيئا انتفع 

به قال : اعزل الأذى عن طريق امل�س��لمني 

) رواه م�س��لم (، وع��زل الأذى لي���س يحّدد 

ب�سنيع معنّي بل له اأوجه عديدة خ�سو�سا 

يف عاملنا اليوم. 

اإن الأرق��ام املفزع��ة للح��وادث املروري��ة 

عل��ى  واملادي��ة  الب�س��رية  واخل�س��ائر 

طرقاتنا حتتم علينا مزيد البذل كاأفراد 

فاأك��رث  اأك��رث  والإقب��ال  جمتمعاتن��ا  يف 

عل��ى العم��ل التطّوع��ي من اأج��ل الرتقاء 

بال�س��لوك امل��روري الذي يليق با�س��تقامة 

امل�س��لم واحرتام��ه لغ��ريه. فح��ّث اأبنائن��ا 

واأهلنا واأ�سدقائنا واملحيطني بنا يف ال�سغل 

اأو يف امل�س��جد على اللتزام بانظمة املرور 

وقواع��د الطري��ق والتقّيد به��ا فهي عمل 

تطّوع��ي .  والتوعي��ة مبخاط��ر الطري��ق 

مثل ال�س��رعة املفرط��ة وجتاوز ال�س��رعة 

املحددة وعدم ال�س��ري عل��ى كتف الطريق، 

والتذك��ري ب�س��رورة النتب��اه وع��دم قطع 

الإ�س��ارات املروري��ة وغريه��ا كّله��ا تدخل 

يف باب التط��ّوع دفاعا عن احلق يف احلياة 

وتنفي��ذا لأم��ر اهلل عّز وجّل ال��ذي اأمرنا 

يف كتابه العزيز “ ول تلقوا باأنف�سكم اإىل 

التهلكة” كما اأن امل�س��اركة اأو امل�س��اهمة يف 

اأي جهد علمي كاإع��داد واإجناز البحوث و 

�س��ة وتنظيم املوؤمترات  الدرا�سات املتخ�سّ

وامللتقيات والور�س التي ت�سعى اإىل تعزيز 

الإهتم��ام بالت�س��دي للح��وادث املروري��ة 

باإيجاد احللول اأو من خالل اإطالق واإدارة 

ط��رف  م��ن  املروري��ة  للتوعي��ة  حم��الت 

ال�س��باب وطالب املدار���س واجلامعات عرب 

�س��بكات التوا�س��ل الجتماعي با�ستخدام 

للفائ��دة  ،تعميم��ا  احلديث��ة  التقني��ات 

وتو�سيعا لدائرة الهتمام والنتباه. 

اإن وج��ود املتطّوعني من فئة ال�س��باب على 

وج��ه اخل�س��و�س يف املي��دان قريب��ني م��ن 

م�س��تخدمي الطرقات ير�س��دون ويوزعون 

�س��تى  ويقّدم��ون  التوعوي��ة  الن�س��رات 

امل�س��اعدات والن�س��ائح وتوجي��ه وتذك��ري 

ال�س��ائقني واملرافق��ني وامل�س��اة، لكفيل باأن 

به��ا  نتباه��ى  نا�س��عة  �س��ورة  يعط��ي عّن��ا 

وتع��ّزز من ر�س��يد �س��عب الإم��ارات الطّيب 

العالي��ة  باأخالق��ه  واملع��روف  الأع��راق 

الت��ي هي م�س��رب الأمث��ال يف منطقنا، كما 

ترتجم التوا�سل والتكامل والإن�سجام بني 

املواطنني وقيادته. 

اإن امل�ساركة يف املبادرات التطوعّية لكفيلة 

اأي�س��ا بدف��ع الأذى ع��ن الطري��ق وه��و من 

الأعم��ال ال�س��احلة، وم��ن �س��اأنها اأي�س��ا اأن 

اأحيائن��ا  يف  اإيجابي��ة  حركي��ة  حت��دث 

ومناطقن��ا ومدننا ، وعل��ى طرقاتنا وتربز 

التطّوع��ي  العم��ل  بقيم��ة  �س��بابنا  وع��ي 

وجتعلنا مطمئنني على م�س��تقبلنا ما دامت 

فئ��ة مّن��ا وع��ن وع��ي منه��ا ودون البح��ث 

حي��زا  خ�س�س��ت  ق��د  رب��ح  اأو  اأج��ر  ع��ن 

م��ن جهده��ا ووقته��ا خلدم��ة الغ��ري ونف��ع 

املجموعة الوطنية وتعزيزا لروح التكافل 

ودعما للتما�س��ك املجتمع��ي وتنمية للقّيم 

الإن�س��انية النبيلة التي بها تتحقق غايات 

التقّدم والتطور.

ذات  اجلمعي��ات  عم��ل  يف  النخ��راط  اإن 

اجلمعي��ات  يف  وخ�سو�س��ا  الع��ام  النف��ع 

الت��ي تعنى بال�س��المة من ح��وادث الطرق 

ويف مقّدمته��ا جمعي��ة الإم��ارات لل�س��المة 

املرورية مينحنك �سرف امل�ساركة يف حتقيق 

جمموعة من الأهداف ال�س��امية والنبيلة 

يف وق��ت واحد والت��ي جوهرها الإن�س��ان ، 

من ذلك تعزي��ز روح التطّوع وخدمة الغري 

واحلّد من اخل�س��ائر يف الأرواح واملمتلكات 

ع��رب  الطري��ق  عل��ى  ��ة  واخلا�سّ العام��ة 

امل�ساهمة الفاعلة وامليدانية يف ن�سر الوعي 

املروري وال�س��لوك الأمثل على الطريق ثم 

وهو الأهم تن�س��ئة اأجيال من �س��بابنا على 

درج��ة من الوع��ي املروري مت�س��بع بثقافة 

الوقاية وال�سالمة العامة متم�سك بالدفع 

ع��ن حق��ه املقّد�س حقه يف احلي��اة الآمنة 

يف جمتم��ع اآم��ن. ويف هذه احل��ال يحق لنا 

اأن جن��زم اأن��ه ل خ��وف عل��ى وط��ن ميتلك 

�س��عب مت�س��امن يزخر بكفاءات��ه املعطاء، 

ويحق فيهم قول الر�سول الأكرم “ خريكم 

اأنفعكم للنا���س”. وكّل عام وجميعنا بخري 

ورم�س��ان الكرمي يجمعنا عل��ى حمّبة اهلل 

ور�سوله وعلى فعل اخلري الوفري.

الأ�ستاذ عفيف الفريقي
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توقعات بزيادة العدد اإىل %40 عن العام املا�شي 

9,7 مليون مسافر 
عبروا منفذ الغويفات 

خالل الـ 3 سنوات الماضية

 يعترب منفذ الغويفات احلدودي ال�شريان الربي االأهم 

الربي  املعرب  فهو   ، املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف 

ال�شعودي  البطحاء  مبنفذ  الدولة  يربط  الذي  الوحيد 

وبع�س  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  باقي  مع  وكذلك 

الدول العربية.

لل�شاحنات  ومن عام الآخر ي�شهد املنفذ حركة متزايدة 

وال�شيارات ، وتك�شف اإح�شائيات امل�شافرين عرب املنفذ 

دول  واأبناء  املواطنني  قبل  من  املنفذ  ا�شتخدام  تزايد 

جمل�س التعاون اخلليجي واملقيمني يف االإمارات اأو يف دول 

املجل�س ، فمنذ عام 2010 وحتى عام 2013 بلغ عدد من 

عربوا املنفذ من امل�شافرين �شواء القادمني اأو املغادرين 

نحو 9 ماليني و721 األفا و 912 م�شافرا منهم 3 ماليني 

و159 األفا و13 م�شافرا خالل عام 2013، بينما بلغ عدد 

و15  ماليني   7 املا�شية  �شنوات  الثالث  خالل  املركبات 

األفا و906 مركبات .

وهناك اأ�شباب مهمة اأدت اإىل تف�شيل الكثري من املقيمني 

للتوجه  احلدودي  الغويفات  منفذ  عرب  لل�شفر  بالدولة 

ارتفاع   : االأ�شباب  وتاأتي يف مقدمة هذه   ، بلدانهم  اىل 

اأ�شعار تذاكر الطريان ، والتطور الكبري الذي طراأ للطرق 

اخلارجية التي تربط بني دول اخلليج والدول ال�شقيقة 

املتاخمة لها .

و�شوريا  االأردن  مثل  دول  رعايا  اأن  اإىل  ي�شري  والواقع 

االأكرث  هم  اخلليج،  دول  رعايا  عن  ف�شاًل  وم�شر 

اخلليج  ودول  االإمارات  بني  الدولية  للطرق  ا�شتخداما 

العربية والدول العربية ال�شقيقة . وتزداد كثافة احلركة 

ذهابا  وت�شتمر  يونيو  �شهر  من  ابتداًء  الطرق  على هذه 

واإيابا حتى �شهر �شبتمرب من كل عام .

ا�ستعداد كامل ل�ستقبال امل�سافرين

�شمن اال�شتعدادات التي اتخذتها اإدارة منفذ الغويفات، 

وطبقا ملا اأعلنته جوازات املنفذ فقد اتخذت عدة قرارات 

 3 وعددها  اخلروج  كبائن  م�شارات  جميع  فتح   : منها 

كبائن تت�شع لـ 6 كونرتات ، وفتح كبائن الدخول وعددها 

4 كبائن تت�شع لـ 8 كونرتات ، وفتح كونرتات �شالة اخلروج 

الدخول وعددها  ، وكونرتات �شالة  16 كونرتا  وعددها 

من  طاقتها  بكامل  الكونرتات  هذه  ،وتعمل  كونرتا   14

خالل توزيع 60 موظفا للعمل على مدار 3 دوريات ، وتوقع 

م�شوؤولو الق�شم اأن تزيد اأعداد امل�شافرين عرب املنفذ هذا 

العام بن�شبة قد ت�شل اإىل %40 عن العام املا�شي علما 

باأن عدد الذين عربوا املنفذ يف العام املا�شي قدر بثالثة 

ماليني و159الفا و13 م�شافرا بينما بلغ عدد املركبات 2 

مليون و329 األفا و450 مركبة .

طالئع  و�شول  وقبيل  احلدودي  الغويفات  منفذ  يف 

، فقد  املنفذ واحلركة  على قدم و�شاق  اإىل  امل�شافرين 

�شكلت �شرطة اأمن املنفذ جلانا للتن�شيق وحتديد اآليات 

عدة  عقد  مت  حيث   ، ال�شيفية  الفرتة  خالل  العمل  

السفر واإلجازات الصيفية
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اجتماعات داخلية �شمت كل القطاعات العاملة باملنفذ 

متطلبات  كل  ،وا�شتكمال  اال�شتعدادات   على  للوقوف 

العمل مبا يحقق اأهداف �شرطة اأبوظبي اخلا�شة بتقدمي 

معامالت  الإنهاء  االإجراءات  واأ�شرع  اخلدمات  اأف�شل 

امل�شافرين.

التعاون  على  قائمة  احلدودي  املنفذ  يف  العمل  اآليات  

والتن�شيق بني كافة االأجهزة العاملة  ،وتقدم العديد من 

اخلدمات االإن�شانية واللوج�شتية والتنظيمية للم�شافرين 

ت�شارك فيها كل  اإطار منظومة عمل متكاملة  وذلك يف 

وجهات  �شرطية  وحدات  من  باملنفذ  العاملة  اجلهات 

مدنية ، واأن اجلميع يبذلون اأق�شى جهودهم وقدراتهم 

اإنهاء  زمن  من  والت�شريع  امل�شافرين  على  للتي�شري 

اإجراءات ال�شفر، كما مت تخ�شي�س الرقم 8082800 02  

كخط �شاخن لتوا�شل امل�شافرين مع �شرطة املنفذ والرد 

على ا�شتف�شاراتهم وتذليل اأي معوقات تواجههم. 

العاملة  اجلهات  كافة  يف  املوظفني  اأعداد  زيادة  يتم 

يف املنفذ ، كما �شتوفر كل جهة متطلبات اإجناز العمل 

عن  ف�شال  االأداء  ودقة   ، االإجناز  �شرعة  يحقق  مبا 

جمهزة  �شاالت  املنفذ  وي�شم   . االإن�شانية  اخلدمات 

عن  ف�شال  للم�شافرين  وامل�شروبات  الراحة  و�شائل  بكل 

الكبائن اخلا�شة باجلوازات وم�شارات املرور للمركبات 

من  عدد  وتوفر   ، لل�شاحنات  واأخرى  اخل�شو�شي 

تلبي  عديدة  ومرافق  االآيل  ال�شراف  واأجهزة  املطاعم 

التقنيات  ا�شتخدام  عن  ف�شال  امل�شافر،  احتياجات  كل 

احلديثة يف عمليات التفتي�س والفح�س مع توفر اأجهزة 

الكمبيوتر للتدقيق على جوازات امل�شافرين . 

كافة  توفر  اخليام  من  بعدد  املنفذ  ،جهز  احتياطيا 

دورات  من  عدد  خيمة  بكل  مرفق  احلياتية،  احلاجات 

والكادر  الطبية  بامل�شتلزمات  جمهزة  وعيادة  املياه، 

الطبي ، وتثبيت �شيارة اإطفاء مبوقع اخليام ف�شال عن 

حرم  يف  وتكثيفها  االأفراد  مع  اإ�شافية  دوريات  توفري 

املنفذ وال�شارع العام لت�شهيل وتنظيم حركة ال�شري.

وجميع اجلهات العاملة باملنفذ تعمل على توفري كل �شبل 

،وزيادة  ممكن  وقت  باأ�شرع  املعامالت  واإجناز  الراحة 

عدد املوظفني مبا يتالءم مع كثافة احلركة داخل املنفذ 

تقلل  والتي  املنفذ  يف  حديثة  تفتي�س  اإجراءات  وتتم   .

ب�شكل كبري من مدة بقاء امل�شافرين يف املنفذ ، حيث يتم 

ا�شتخدام اأجهزة الك�شف االإ�شعاعي لتفتي�س احلافالت 

للتفتي�س  اأجهزة ك�شف متحركة  وال�شاحنات وا�شتخدام 

ومدرب  موؤهل  كادر  توفر  عن  ف�شال   ، املركبات  على 

السفر واإلجازات الصيفية

اخلط ال�شاخن 028082800 

لتوا�شل ال�شائقني مع �شرطة 

منفذ الغويفات

ولديه خربات كبرية يف عمليات التفتي�س .

 وعملت �شرطة املنفذ على تكثيف الدوريات التنظيمية 

من  املزيد  تثبيت  مع  العام،   وال�شارع  املنفذ  حرم  يف 

اللوحات االإر�شادية واحلواجز التنظيمية لت�شهيل حركة 

لت�شليح  متحركة  ور�شة  وتوفري   ، والقادمني  املغادرين 

اأعطال حافالت احلمالت.

و�شمن اجلهود املبذولة من اأجهزة �شرطة اأبوظبي تقدم 

مديرية �شرطة طريف دعما من خالل دورياتها وور�شها 

الفنية  اخلدمات  لتقدمي  الطريق  جتوب  التي  املتحركة 

الطريق  على  املتعطلة  امل�شافرين  ل�شيارات  واللوج�شتية 

باملنطقة  اخلارجية  والدوريات  املرور  ق�شم  ويقدم   ،

ال�شري  حركة  تنظيم  عمليات  يف  كبرية  جهودا  الغربية 

على  املرورية  الدوريات  تكثيف  يتم  حيث  الطريق  على 

امل�شاعدة  لتقدمي  واإيابا  املنفذ ذهابا  اإىل  الطريق  طول 

لل�شائقني تتعلق بال�شالمة ، كما  وتوزيع ن�شرات توعوية 

املنفذ  داخل  ال�شيارات  تنظيم حركة  املرور يف  ي�شارك 

برفقة زمالئهم من رجال �شرطة املنفذ .

 يف داخل املنفذ  توجد �شيارات اإ�شعاف جمهزة باأحدث 

املوا�شفات العاملية وبها طاقم طبي يقدم الرعاية الالزمة 

للم�شافرين، ويتم نقل من ت�شتدعي حالته اإىل م�شت�شفى 

ال�شلع الذي يبعد حوايل 18 كيلو مرتا عن املنفذ .

الذي  والتن�شيق  بالتعاون  اإال  العمل  منظومة  تكتمل  وال 

يتم دوما مع منفذ البطحاء احلدودي يف اإطار التكامل 

املهني بحيث ي�شمن الطرفان اأداء املهام  ب�شكل مر�ٍس 

ي�شمن �شهولة االإجراء و�شرعة االإجناز.

     

كلمات

قوة القانون بغرس ثقافته
ح��وادث الطرق هي الهم الأكرب الذي ي�س��غل كل املعنيني با�س��تخدام الطريق.. من رجال 

املرور، م�س��ممي الطرق، �سناع ال�سيارات، اأق�سام احلوادث بامل�ست�سفيات، موؤ�س�سات التعليم، 

موؤ�س�س��ات الح�س��اء، واأولي��اء الأم��ور. وغال��ب اأبطال هذه احل��وادث و�س��حاياها هم من 

ال�سباب. وال�سباب هم الطاقة التي حترك عجلة النمو والقوة التي تتكئ عليها املجتمعات، 

وهم احلا�سر بطموحاته وامل�ستقبل باأمانيه والآمال املعلقة عليه.

وعندم��ا نذك��ر ال�س��باب ل ب��د اأن نتذك��ر التحدي��ات، وعندم��ا نبح��ث ع��ن حل��ول لهذه 

التحديات جند اأنف�سنا اأمام حتٍد من نوع اآخر ا�سمه احللول املبتكرة التي حتاول اأن تتغلب 

على معادلة طغيان ال�سيارة على ال�سارع.. عدد و�سرعة وموا�سفات، مقابل جهد ل يتوقف 

لكبح جماح هذا الطغيان.. ومعادلة حفظ م�سالح ال�سناع والتجار دون اجلور على م�سالح 

املجتمع. وهي على كل حال معادلة �سعبة الفهم وع�سية على احلل لوقف نزيف الدم على 

الطرق وتوفري اأرواح وطاقات ال�سباب على وجه اخل�سو�س.

ولك��ن ه��ذا مل يك��ن مدعاة لو�س��ع الي��د على اخل��د واإعالن ال�ست�س��الم الكام��ل. ولكي ل 

يكون اأ�س��حاب �سناعة ال�سيارات يف قلب التهام وحدهم، بل لتربئة �ساحتهم عمدوا اإىل 

تطوير �س��ناعتهم حتى غدت ال�س��يارات اليوم متتلك ذكاء ميكنها من م�س��اعدة ال�س��ائقني 

على قيادتها يف اأ�سعب املواقف. ورمبا تكون ال�سيارة الذكية املعتمدة على نف�سها بالكامل 

قريب��ة املنال، ولكن يبقى ال�س��ائق ه��و املتحكم و�س��احب القرار يف توجيه ال�س��يارة، وهو 

القادر على ال�س��تفادة من املوا�س��فات الذكية اأو اإخرا�س جهاز املالحة وو�س��ائل التحكم 

الأخرى واإعادة ال�سيارة اىل طبيعتها ال�سامتة اخلا�سعة واملنفذة لالأوامر واإن كان ال�سري 

اىل الهاوية.

يف �س��وارعنا ل تزال م�س��األة ترك ال�سائقني م�سافة كافية هي من اأهم م�ساغل رجال املرور 

وال�ساهرين على �سالمة الطريق. فهي املت�سبب يف زهق الأرواح على ال�سفلت، واملت�سببة يف 

وق��ف احلركة على الطرق، وتعطيل الأعمال وهدر الأم��وال. وهي واإن كانت غري وحيدة 

يف قائمة اأ�س��باب احلوادث وامل�س��اكل املرورية ال اإنها ت�س��كل هاج�س��ا وتعك�س ثقافة يكاد 

ال�سباب يكونون اأبطالها الرئي�سيني و�سحاياها يف نف�س الوقت. وملحا�سرة هذه امل�سكلة ل 

بد من قوة القانون، وقوة القانون تبداأ بغر�س ثقافته اىل جانب تطبيق جزاءاته.  

عادل حممد الرا�سد

25 العدد الرابع - يوليو 2014
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الداخلية  وزراء  ملجل�س  العامة  االأمانة  مقر  احت�شن 

العربي اخلام�س ع�شر  املوؤمتر  اأعمال  بتون�س،  العرب 

لروؤ�شاء اأجهزة املرور خالل الفرتة 14/8-13 /1435ه 

املوافق 12-11 /6 /2014م، بح�شور وفود متثل:

العربية  االإمارات  ،دولة  الها�شمية  لالأردنية  اململكة 

التون�شية،  اجلمهورية   ، البحرين  ،مملكة  املتحدة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ، اململكة 

العربية ال�شعودية ،جمهورية ال�شودان ،جمهورية العراق 

،�شلطنة عمان ،دولة قطر ،دولة الكويت ،اجلمهورية 

اللبنانية ،دولة ليبيا ،جمهورية م�شر العربية ،اململكة 

املغربية ، اجلمهورية االإ�شالمية املوريتانية و اجلمهورية 

اليمنية.كذلك ح�شر املوؤمتر ممثلون عن جامعة الدول 

االأمانة  و  املرورية  لل�شالمة  العربية  واملنظمة  العربية 

العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب.

بداأ املوؤمتر اأعماله بتالوة اآيات من الذكر احلكيم ، ثم 

األقى معايل الدكتور حممد بن علي كومان االأمني العام 

ملجل�س وزراء الداخلية العرب كلمة ، رحب فيها بالوفود 

امل�شاركة ، منوها باأهمية املوؤمتر ومتمنيا التو�شل اإيل 

علي  املدرجة  املوا�شيع  ب�شاأن  وبناءة  عملية  تو�شيات 

جدول االأعمال.

ال�شرطة  األقى �شعادة رئي�س املوؤمتر عميد  وبعد ذلك 

املغربية  اململكة  وفد  رئي�س  ال�شالك  اإدري�س  االإقليمي 

الداخلية  وزراء  ملجل�س  احلالية  الدورة  تراأ�س  التي 

يف  بامل�شاركني  الرتحيب  فيها  جدد   كلمة   ، العرب 

املوؤمتر، موؤكدا علي اأهمية املوا�شيع املطروحة للبحث 

خا�شة اأمام ارتفاع عدد �شحايا احلوادث املرورية يف 

االأجهزة  تواجهها  التي  والتحديات  العربية  البلدان 

املرورية املتعلقة باإدارة جهود  ال�شالمة على الطرق .

املنظمة  رئي�س  الفريقي  عفيف  االأ�شتاذ  �شارك  وقد 

وبالل  املوؤمتر  اأعمال  يف  املرورية  لل�شالمة  العربية 

ال�شباب  لل�شواق  العربي  املنتدى  من�شق  الونيفي 

باملنظمة . 

والتقى رئي�س املنظمة بالوفود العربية امل�شاركة وقدم 

ظاهرة  معاجلة  ب�شاأن  ومقاربتها  املنظمة  روؤية  لهم 

وذلك  العربية  البلدان  يف  الطرقات  حوادث  تنامي 

املروري  الواقع  ت�شخي�س  املدين يف  املجتمع  باإ�شراك 

احلد  على  ت�شاعد  التي  واحللول  الت�شورات  وو�شع 

من احلوادث وخملفاتها ، موؤكدا على اأن بنود العقد 

اأطلقته  الذي  الطرق  على  ال�شالمة  اأجل  من  العاملي 

منظمة  مع  باال�شرتاك    2011 �شنة  املتحدة  االأمم 

ال�شحة العاملية ، للع�شرية احلالية يعترب دليال منهجيا 

االأهلية  اجلمعيات  بني  الناجحة  ال�شراكة  لتنفيذ 

احلكومية  والهيئات  املرورية  ال�شالمة  يف  املخت�شة 

والقطاع اخلا�س ، ل�شمان النجاعة والتكامل يف تنفيذ 

الربامج واالأن�شطة �شمن اإ�شرتاجتية وطنية تاأخذ بعني 

االعتبار خ�شو�شيات ال�شعوب والدول . 

تبذلها  التي  اجلبارة  باجلهود  املنظمة  رئي�س  واأ�شاد 

حركة  لتاأمني  العربية  البلدان  يف  املرورية  االأجهزة 

م�شتخدمي  �شالمة  �شمان  على  وحر�شها  ال�شري 

الطرق. 

ملوا�شلة  واأع�شائها  املنظمة  ا�شتعداد  عن  عرب  كما 

 ، العربية  الدول  يف  املرور  اأجهزة  مع  القائم  التعاون 

بتنفيذ مبادرات هدفها  وتنميته  اإيل تطويره  وال�شعي 

االرتقاء بالوعي املروري لدي م�شتخدم الطرق ، وتغرّي 

ال�شلوكيات املرورية اخلطرية والعنيفة .

املنظمة  اأن�شطة  عن  نبذة  املنظمة  رئي�س  قدم  كما 

حول  الدولية  الندوة  وخا�شة  امل�شتقبلية  وبراجمها 

ال�شالمة  جهود  على  االت�شال  تكنولوجيات  تاأثريات 

اأكتوبر  �شهر  يف  تنظيمها  املزمع  الطرقات  على 

االإمارات  جمعية  من  مببادرة  باأبوظبي،   القادم 

ال�شالمة  حول’’  الدولية  والندوة  املرورية   لل�شالمة 

ال�شيارات  قيادة  تعليم  مدار�س  مناهج  يف  املرورية 

وامتحانات رخ�س ال�شياقة ‘’ التي �شتنعقد يومي -21

22/11/2014 بتون�س .

العربي اخلام�س  املوؤمتر  امل�شاركة يف  الوفود  واطلعت 

ع�شر لروؤ�شاء اأجهزة املرور علي برنامج املنتدى  العربي 

الونيفي من�شق  ال�شيد بالل  ،  قدمه  ال�شباب  لل�شواق 

ال�شباب يف  اإ�شراك  اإىل  اأنه يهدف  الذي بني  املنتدى 

البلدان العربية وحتفيزه ليكون �شفريا لل�شالمة على 

الطرق واأن يكون هو احلل ولي�س امل�شكل .

وت�شمن املوؤمتر العربي اخلام�س ع�شر لروؤ�شاء اأجهزة 

املرور عدة جل�شات اأدارها رئي�س املوؤمتر وتناولت عدة 

ق�شايا تت�شل بال�شاأن املروري من اأهمها: 

املوؤمتر العربي اخلام�س ع�شر 

لرؤساء أجهزة المرور 
التحديات والتطلعات ...

أخبار الجمعية

ارتفاع �شحايا احلوادث

 يف الدول العربية
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أخبار الجمعية

نظمت املنظمة العربية لل�شالمة املرورية وباالإ�شرتاك مع 

اجلمعية التون�شية للوقاية من حوادث الطرقات واملنظمة 

علمية  ور�شة  الطرقات  حوادث  من  للوقاية  الدولية 

املرورية  ال�شالمة  لتنمية  التطوعي  العمل  جهود  حول 

يف البلدان العربية يف تون�س مقر االأمانة العامة ملجل�س 

املرور  اأ�شبوع  مبنا�شبة  وذلك  العرب،  الداخلية  الوزراء 

العربي .

ومتيزت اأعمال الور�شة مب�شاركة عدد كبري من اجلمعيات 

واملنظمات والهيئات احلكومية وغري احلكومية  املحلية 

املرورية  ال�شالمة  يف  املخت�شة  والدولية  واالإقليمية 

يف  التطوعي  والعمل  الطرقات  حوادث  من  والوقاية 

واملوا�شالت  والنقل  وال�شحية  الرتبوية  القطاعات 

واملرور واحلماية املدنية.

النائب  احلو�شني  اأحمد  ح�شن  م  العميد  الور�شة  افتتح 

حوادث  من   للوقاية  الدولية  املنظمة  لرئي�س  االأول 

لل�شالمة  االإمارات  جلمعية  العام  ال�شر  اأمني  الطرقات 

التقدير  م�شاعر  كلماته   بداية  يف  نقل  الذي  املرورية 

واالإمتنان من املكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للوقاية 

العربية  املنظمة  اأع�شاء  اىل  الطرقات  حوادث  من 

لل�شالمة املرورية على ما تقوم به من جهود لتنمية قدرات 

اأع�شائها من اجلمعيات االأهلية التي تدافع عن احلق يف 

التوعية املرورية وت�شعي  احلياة وت�شاهم بدور فاعل يف 

اإيل االرتقاء باملنظومة املرورية يف البلدان العربية للحد 

من حوادث ال�شري.

�شائكة  ق�شية  اأ�شحت  الطريق  علي  ال�شالمة  اأن  واأكد 

الدول  مقدمتها  ويف  العامل  يف  املجتمعات  كل  توؤرق 

واملادية  الب�شرية  ارتفاع حجم اخل�شائر  ب�شبب  العربية 

اليوم  العامل  ي�شجل  . حيث  املرور  تخلفها حوادث  التي 

اإ�شافة اإىل  األف قتيل   300 وفاة ما ال يقل عن املليون و 

قرابة اخلم�شني مليون م�شاب �شنويا.

وبعيدا عن لغة االأرقام واالإح�شائيات  ال بد من اطالق 

اإن�شانية  �شحية  اأبعاد  ذات  الق�شية  الأن  فزع  �شيحة 

مت  ما  اإذا  كارثية  وخملفاتها   ، واقت�شادية  واجتماعية 

اإجراءات عملية  وتبني  اأو مل يتم اتخاذ  ال�شمت عنها 

حلول جذرية بال�شرعة املطلوبة.

واأ�شاف احلو�شني اأن لكل هذه االأ�شباب ، حترك املجتمع 

الكفيلة  ال�شبل  لبحث  االأخرية  ال�شنوات  خالل  الدويل 

بالتقلي�س من خطورة هذه االآفة وتداعياتها من خالل 

االأول  الوزاري  املوؤمتر  وعقد  االأممية  القرارات  تتايل 

رفيع امل�شتوى مبو�شكو خالل ت�شرين الثاين نوفمرب 2009 

والذي توج باإعالن اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عقد 

2011- للفرتة  الطرق  على  ال�شالمة  اأجل  من  للعمل 

.’’2020

ميثل  �شنويا،  عربيا  للمرور  اأ�شبوع  تخ�شي�س  اإن  وقال 

واخلطط  الربنامج  جناح  مدى  لتقومي  هامة  منا�شبة 

عقدت يف تون�س

ورشة علمية حول الجهود التطوعية
لتنمية السالمة المرورية في البلدان العربية 

الرابع ع�شر  العربي  املوؤمتر  تو�شيات  نتائج تطبيق   -

يف  االأع�شاء  الدول  جتارب   - املرور  اأجهزة  لروؤ�شاء 

 - الطرقات  حوادث  من  واحلد  املرور  حركة  تنظيم 

�شورة رجل املرور يف املجتمعات العربية .

- القانون النموذجي املوحد للمرور يف �شيغته املعدلة- 

احلمالت التوعوية ودورها الوقائي يف جمال ال�شالمة 

املرورية- االحتفاالت باأ�شبوع املرور العربي.

ويف ختام املوؤمتر وتبنى امل�ساركون التو�سيات 

التالية:

املوؤمتر  تو�سيات  تطبيق  نتائج  ب�ساأن  اأول: 

العربي الرابع ع�سر لروؤ�ساء اأجهزة املرور.

- توجيه ال�شكر اإيل الدول االأع�شاء التي اأجابت علي 

املوؤمتر  تو�شيات  تطبيق  بنتائج  اخلا�س  اال�شتبيان 

،ودعوة  املرور  اأجهزة  لروؤ�شاء  ع�شر  الرابع  العربي 

بقية الدول اإيل موافاة االأمانة العامة )املكتب العربي 

بعد  املطلوب  ،باال�شتبيان  واالإنقاذ(  املدنية  للحماية 

تعبئته بالبيانات واملعلومات الالزمة.

ثانيا: ب�ساأن جتارب الدول الأع�ساء يف تنظيم 

حركة املرور واحلد من حوادث الطرقات.

فل�شطني  ودولة  عمان،  �شلطنة  اإيل  ال�شكر  توجيه   -

ودولة قطر علي العرو�س املقدمة لتجاربها قي تنظيم 

،والطلب  الطرقات  حوادث  من  واحلد  املرور  حركة 

الدول  على  العرو�س  هذه  بتعميم  العامة  االأمانة  من 

االأع�شاء لال�شتفادة منها ، ودعوة الدول االأخرى اإيل 

تقدمي جتاربها يف هذا املجال اأثناء انعقاد املوؤمترات 

املقبلة لروؤ�شاء اأجهزة املرور.

املجتمعات  يف  املرور  رجل  �سورة  ثالثا:ب�ساأن 

العربية.

اأ - دعوة الدول االأع�شاء اإىل العمل على تاأهيل رجل 

علي  قدرته  تعزز  نف�شية  مهارات  واك�شابه  املرور 

التعامل االإيجابي مع م�شتخدمي الطريق دون االإخالل 

بواجباته الوظيفة يف تطبيق قوانني املرور واأنظمته ، 

مبا يعزز ال�شورة االإيجابية لرجال املرور يف املجتمع.

لديها  لي�شت  التي  العربية  املرور  اأجهزة  دعوة  ب- 

�شفحات على �شبكتي التوا�شل االجتماعي اإيل اإن�شاء 

وتوجيه  االإر�شاد  يف  وا�شتغاللها  ال�شفحات  تلك  مثل 

ونقل ال�شورة امل�شرقة لرجال املرور.

االأمنية  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  الطلب  ج- 

االإعالم  يف  املرور  رجل  �شورة  حول  درا�شة  الإعداد 

العربي ،وعر�شها علي املوؤمتر املقبل.

رابعا:ب�ساأن القانون النموذجي العربي املوحد 

للمرور يف �سيغته املعدلة.

- اعتماد التو�شية ال�شادرة عن اللجنة املعنية باإعادة 

للمرور يف  املوحد  العربي  النموذجي  القانون  �شياغة 

�شيغته املعدلة.

ودورها  التوعية  حمالت  خام�سا:ب�ساأن 

الوقائي يف جمال ال�سالمة املرورية .

اأ- دعوة الدول االأع�شاء اإىل االهتمام بدرا�شة اأ�شباب 

ال�شلوكيات املرورية املنحرفة لدى م�شتخدمي الطريق 

مبا ي�شمح بو�شع االآليات املنا�شبة ملعاجلتها.

ب- دعوة الدول االأع�شاء اإىل تكثيف حمالت التوعية 

يف جمال ال�شالمة املرورية ، وا�شرتاك و�شائل االأعالم 

مبا  التوعوي  املجهود  يف  املدين  املجتمع  ومنظمات 

ي�شاهم يف الوقاية من حوادث املرور.

ج- دعوة الدول االأع�شاء اإىل ا�شتثمار �شبكة االإنرتنت 

ومواقع التوا�شل االجتماعي و�شائر التقنيات احلديثة 

وو�شائل االت�شال اجلماهريي قي التوعية املرورية من 

اأجل �شمان جناعة اأكرث وانت�شار اأو�شع لر�شالة التوعية 

.

د- الطلب اإىل االأمانة العامة )املكتب العربي لالإعالم 

االأمني( اإعداد ت�شور متكامل حلملة توعوية �شاملة يف 

جمال املرور ،وعر�شه على املوؤمتر املقبل. 

املرور  باأ�سبوع  الحتفالت  ب�ساأن  �ساد�سا: 

العربي.

زودت  التي  االأع�شاء  الدول  اإىل  ال�شكر  توجيه  اأ- 

بها  قامت  التي  الفعالية  عن  بتقارير  العامة  االأمانة 

الدول  بقية  ودعوة  العربي،  املرور  باأ�شبوع  احتفاال 

اأن�شطتها علي  اإىل موافاة االأمانة العامة بتقارير عن 

االأع�شاء  الدول  على  تعميمها  ليت�شنى  ال�شعيد  هذا 

لال�شتفادة منها.

اأجهزة  بني  الزيارات  تبادل  اأهمية  علي  التاأكيد  ب- 

العربي  املرور  باأ�شبوع  االحتفال  اأثناء  العربية  املرور 

ال�شعور  يعزز  مبا  املرورية  املنا�شبات  من  وغريه 

جمال  يف  التجارب  تقا�شم  من  وميكن  باالنتماء 

ال�شالمة املرورية.

ال�شعارين  اختيار  العامة  االأمانة  اإىل  الطلب  ج- 

 2016 لعامي  العربيني  املرور  لالأ�شبوعي  املنا�شبني 

الوفود  اأبدتها  التي  املقرتحات  �شوء  يف   2017 و 

امل�شاركة.

الالزم   التن�شيق  اإجراء  اإىل  العامة  االأمانة  دعوة  د- 

مع الدول االأع�شاء واجلهات االأخرى املعنية من اأجل 

على  الرتكيز  خاللها  للمرور،يتم  عربية  �شنة  تنظيم 

تعزيز حمالت  و  املختلفة  املروري من جوانبه  ال�شاأن 

التوعية بخطورة حوادث املرور.

�شياغة معدلة 

للقانون العربي املوحد 

للمرور
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التزام  للجمعية  العام  ال�ّشر  اأمني  بني  اأخرى  ومن جهة 

العلمية  بالتو�شيات  واأع�شائها  اجلمعية  اإدارة  جمل�س 

ا�شدار جملة  ومنها  تنفيذ حماللتها  منها يف  وت�شتفيد 

اإميان  تعك�س  تطّوعية  ذاتية  بجهود  املرورية«  »ال�شالمة 

الندوة  لتو�شية  تطبيقًا  بق�شيتهم  اجلمعية  اع�شاء 

املرورية” اإىل  ال�شالمة  االإعالم يف  “دور  الدولية حول 

اإ�شدار جمالت ودوريات متخ�ش�شة يف االإعالم املروري 

ن�شر  يف  وت�شاهم  املرورية  ال�شالمة  ق�شية  عن  تدافع 

الوعي املروري والتوا�شل مع القراء والراأي العام.

كما قدم ال�شيد اأمين بن �شالح رئي�س جلنة ال�شباب يف 

اجلمعية التون�شية للوقاية من حوادث الطرقات جتربة 

العمل التطوعي يف توعية م�شتخدمي الطرق مببادرات 

توعية  حمالت  �شكل  يف  وتنفيذا  ت�شورا  بحتة  �شبابية 

وعبور  املرور  خركة  لتنظيم  مدر�شية  مرورية  ودوريات 

امل�شاة اأمام املدار�س وحمالت التوعية عرب النت.

كما عر�شت العديد من اجلمعيات من املغرب واجلزائر 

للحد من  التطوعي  العمل  لتجاربها يف  والكويت مناذج 

اإىل  اإ�شافة  املرورية  ال�شالمة  وتنمية  الطرقات  حوادث 

جتربة اجلمعيات االأوروبية املن�شوية حتت لواء املنتدى 

الك�شفية  ومنظمة  ال�شباب  لل�شواق  االأورومتو�شطي 

العربية واالحتاد العربي للعمل التطوعي واالحتاد العربي 

جلمعيات الهالل االأحمر. 

وم�شامينها  اأ�شكالها  باختالف  التجارب  هذه  ومثلت 

نقاط اإلتقاء بني وفود امل�شاركني الذين اأكدوا اأن العمل 

الت�شّبع  ت�شتوجب  باالأ�شا�س  تربوية  ر�شالة  هو  التطوعي 

والتعاي�س معه وعنوان فخر واعتزاز  االآخر  بثقافة حّب 

بخدمة املجتمع. 

وقد اأثمرت الور�شة عدة تو�شيات من اأبرزها : 

املنظمات  خمتلف  بني  الوثيق  التعاون  اإىل  الدعوة   

م�شرتكة  وقوا�شم  ثوابت  جتمعها  التي  واجلمعيات 

والبيئة  العامة  وال�شالمة  وال�شحة  احلياة  يف  كاحلق 

للمتطوعني  املوجهة  التدريبية  الدورات  تكثيف  وغريها 

خربات  اكت�شاب  من  لتمكينهم  املرورية  التوعية  يف 

اأكمل وجه  اأداء مهامهم على  ت�شاعدهم على  ومهارات 

التطوعي  العمل  ممار�شة  على  االقبال  على  وت�شجعهم 

يف  متخ�ش�شة  عربية  واخرى  عاملية  ح�شرية  تنظيم 

العمل التطوعي املتخ�ش�س يف ال�شالمة املرورية ملدة ال 

الدول  �شنويا وب�شفة دورية يف  تقام  اأ�شبوعني  تقل عن 

العربية بالتداول.

بالعمل  القيام  وتقنيات  بقواعد  خا�س  دليل  اإ�شدار   

منهجية  يت�شمن  الطريق  على  ال�شالمة  يف  التطوعي 

التعاطي مع ق�شية ال�شالمة املرورية وامل�شائل التطبيقية 

م�شتوى  بح�شب  املرورية  الو�شعيات  مع  تتنا�شب  التي 

النقائ�س.

 االإ�شادة بهذه املبادرة االأوىل يف تنظيم هذه الور�شة 

والندوات  الور�شات  من  ب�شل�شلة  التم�شي  هذا  وتنمية 

الدولية حول نف�س املو�شوع لت�شجيع كل االأطراف املعنية 

للت�شدي  الت�شامن  على  الطرق  م�شتخدمي  وجميع 

للحوادث املرورية بالعمل التطوعي.

 م�شاركة اأئمة امل�شاجد واخلطباء والدعاة واملر�شدين 

لن�شر  التطوعي  العمل  يف  االنخراط  على  الدينيني 

واملعتدل  املب�شط  الديني  اخلطاب  عرب  املروية  التوعية 

واملّي�شر الذي يعتمد اإبراز مكانة االإن�شان الذي كّرمه اهلل 

بالعقل حتى يكون امل�شلم قدوة باأخالقه و�شلوكه القومي 

يف الطريق.

العربية  الك�شفية  منظمة  تكرمي  الور�شة  خالل  ومت 

االأحمر  والهالل  التطوعي  للعمل  العربي  واالحتاد 

التون�شي بدرع اأ�شبوع املرور العربي لعام 2014 تقديرا ملا 

اأداء ر�شالتهم االإن�شانية  يقومون به من جهود خرية يف 

النبيلة وم�شاندتهم ملبادرات ال�شالمة املرورية.

العربي  املرور  الأ�شبوع  جوائزها  املنظمة  قدمت  كما 

اخلا�شة باملبادرات املتميزة للمجتمع املدين لهذا العام 

اإىل كل من :

ال�شالمة  االمارات  جلمعية  املرورية  ال�شالمة  جملة 

املرورية تقديرا للم�شتوى املتميز الذي ت�شدر عليه �شكال 

وم�شمونا ور�شالتها االإعالمية املرورية ال�شامية، وموقع 

طريج كوم من دولة الكويت تقديرا ملا يقوم به املوقع من 

جهود لن�شر التوعية املرورية عرب االإنرتنت، ورايل �شغري 

للوقاية  التون�شية  للجمعية  املرورية  وال�شالمة  للرتفيه 

من حوادث الطرقات باعتباره مبادرة فريدة من نوعها 

تهدف اإىل م�شارمة االأطفال يف توعية االأ�شرة.

الراعي  اإىل  املمتاز  الفخري  الدرع  املنظمة  قدمت  كما 

اأ�شبوع املرور العربي  الذهبي الأن�شطة املنظمة مبنا�شبة 

املنظمة  ع�شو  ال�شمنودي  الدين  �شيف  ايهاب  للدكتور 

�شكون  ل�شركة  العام  واملدير  املرورية  لل�شالمة  العربية 

العاملية.

أخبار الجمعية

والف�شل  ال�شعف  ونقاط  النقائ�س  لت�شخي�س  املعتمدة 

ق�شد معاجلتها وال�شري قدما نحو مزيد العمل واملثابرة 

والتطوير يف ظل االلتزام مبا ت�شمنه عقد العمل العاملي 

لل�شالمة على الطريق  للع�شرية احلالية. 

حوادث  من  للوقاية  الدولية  املنظمة  اأن  اإىل  ولفت 

العربي  املرور  اأ�شبوع  ختام  بح�شوره  توؤكد  الطرقات 

البلدان  املرورية يف  ال�شالمة  املتزايد بق�شية  اهتمامها 

التي  العلمية  الور�شة  هذه  بتنظيم  ت�شيد  كما   ، العربية 

تتناول مو�شوعا يف غاية االأهمية ، وهو العمل التطوعي 

واخلربات  التجارب  لتبادل  ثمينة  فر�شة  تعد  كما   .

واالطالع على خمتلف املبادرات التي تعتمد على العمل 

التطوعي لن�شر ثقافة الوقاية باعتبارها قيمة ح�شارية 

االأبعاد  متعددة  كونية  بق�شية  يرتبط  عندما  وخا�شة 

هدفها وجوهرها االإن�شان .

حوادث  من  للوقاية  الدولية  املنظمة  ممثل   عرب  كما 

التعاون  بهذا  الكبري  املنظمة   اإعجاب   عن  الطرقات 

املرورية  لل�شالمة  العربية  املنظمة  يجمع  الذي  الوثيق 

الك�شفية  واملنظمة  التطوعي  للعمل  العربي  باالحتاد 

اجلمعيات  من  وغريها  االأحمر  والهالل  العربية 

االأرواح  اأجل حماية  تلتقي جميعها  من  واأن  واملنظمات 

واملمتلكات.

ومن جانبه اأ�شاد عفيف الفريقي رئي�س املنظمة العربية 

ملكونات  والكمي  النوعي  باحل�شور  املرورية  لل�شالمة 

منها  احلكومي  ودوليا  وعربيا  حمليا  املدين  املجتمع 

احلا�شرين  ون�شج  وعي  يوؤكد  ما  وهو  احلكومي  وغري 

والتزامهم بالت�شامن من اأجل التعاون وتوحيد اجلهود 

نحو  وتوجيهها  التطوعية  واالأن�شطة  املبادرات  لتنمية 

مزيد ال�شغط للحد من احلوادث املرورية وحماية االأرواح 

االن�شباط  ونحو  املروري  بالوعي  واالرتقاء  واملمتلكات 

واالحرتام املتبادل من اأجل التعاي�س يف الف�شاء املروري 

باأمان و�شالم ولن يكون ذلك اإال بااللتزام باحرتام قانون 

ال�شري ومع احلزم وال�شرامة يف تطبيق القوانني وتكثيف 

التوعية املرورية يف نف�س الوقت ، الفتًا اإىل اأن ذلك لن 

الطرق عرب اجلمعيات  اإال مب�شاركة م�شتخدمي  يتحقق 

امل�شاكل  ت�شخي�س  يف  م�شاهما  فاعال  طرفا  ليكونوا 

والبدائل  احللول  وطرح  واملعوقات  امل�شببات  وحتديد 

وهو ما ي�شمن التفاعل االإيجابي الذي يوؤدي ايل حتقيق 

الغايات املن�شودة . 

من  اأنه  املرورية  لل�شالمة  العربية  املنظمة  راأت  لذلك 

الوجاهة مبكان اأن تطرح اأهمية العمل التطوعي يف تنمية 

م�شتخدمي  عزوف  من  للحد  املرورية  ال�شالمة  جهود 

بحجم  مبالني  غري  وامل�شاهمة  امل�شاركة  عن  الطرق 

البيئة  اأو يف  االأخطار املحيطة بهم على قارعة الطريق 

املرورية امللوثة بال�شلوكيات املرورية العنيفة واال�شتهتار.

اأن م�شاركة احلركة الك�شفية العربية  اأكد الفريقي  كما 

االأحمر  والهالل  التطوعي  للعمل  العربي  واالإحتاد 

الدفاع  املرورية وجمعيات متطوعي  ال�شالمة  وجمعيات 

املدين بهذا امل�شتوى العايل اإىل جانب االأجهزة املرورية 

واالأمانة  والنقل  وال�شحة  املدنية  واحلماية  احلكومية 

العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب واالإ�شكوا ومنظمة 

االإرادة  توفر  حول  اإيجابي  موؤ�شر  هو  العاملية  ال�شحة 

التطوعي  العمل  وتنمية  اجلهود  لتوحيد  والعزمية 

للت�شدي للحوادث املرورية.  

اأدارها االأ�شتاذ  ومتّيزت اجلل�شات العلمية للور�شة التي 

الدكتور  واالأ�شتاذ  فل�شطني  من  مبارك  هاين  الدكتور 

نورالدين احلاج حممود من تون�س  برثاء وتنوع االأوراق 

التطوعي  العمل  جوانب  جميع  غطت  التي   ، العلمية 

 ، املبادرات  من  العديد  وامل�شمون  ال�شكل  يف  والم�شت 

جمعية  �شاهمت  حيث  حما�شيا  فيها  النقا�س  وكان  كما 

املنحى  اأبرزت  بورقة علمية  املرورية  لل�شالمة  االمارات 

العلمي الذي اختارته اجلمعية يف تنفيذ اهدافها وجت�شيم 

روؤيتها وحتقيق غاياتها املن�شودة .

وقد كانت املوؤمترات والندوات العلمية الدولية وامللتقيات 

حماور   2006 �شنة  منذ  اجلمعية  نظمتها  التي  والور�س 

العر�س الذي قدمه العميد م ح�شن اأحمد احلو�شني اأمني 

، حيث  املرورية  لل�شالمة  االإمارات  العام جلمعية  ال�ّشر 

اأبرز اأهمية التطوع العلمي الذي يتيح الفر�شة للباحثني 

واخلرباء واملخت�شني يف املجاالت البحثية ذات العالقة 

بال�شالمة على الطرق من االلتقاء حتت مظلة املجتمع 

ال�شالمة  ق�شية  باأهمية  منهم  اإميانا  تطّوعا  املدين 

املرورية و�شرورة ت�شافر كل اجلهود للت�شخي�س وطرح 

احللول والبدائل للمعاجلة باالعتماد على ما تو�شلت اليه 

جهود الباحثني والدار�شني لالإ�شكاليات املطروحة والتي 

اجلّبارة  اجلهود  رغم  املن�شودة  االأهداف  حتقيق  تعيق 

التي  االإمارات  دولة  يف  احلكومية  اجلهات  تبذلها  التي 

تعترب رائدة عربيا ودوليا يف م�شاريعها املت�شلة بالبنية 

الطوارئ  وطّب  الطرق  و�شبكات  والنقل  االأ�شا�شية 

واالإ�شعاف واملراقبة االلكرتونية لتعزيز مقّومات ال�شالمة 

العامة واالأمن واالأمان يف جميع اأرجاء دولة االإمارات. 

يف  القطاعات  كل  م�شاركة  اجلمعية  ورقة  بينت  كما 

نظمتها  التي  التطوعية  العلمية  االأن�شطة  يف  الدولة 

ايجابيا  وتفاعلت  املرورية  لل�شالمة  االإمارات  جمعية 

وامللتقيات  املوؤمترات  هذه  عن  ال�شادرة  التو�شيات  مع 

والندوات.



بن بدوة ي�سيد بتوجيهات �سيف بن زايد 

بالرتقاء بالواقع املروري لأف�سل امل�ستويات 

عمومية الإمارات لل�سالمة املرورية 

تعقد اجتماعها وتقر عقد ندوة دولية
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لل�شالمة  االإمارات  جلمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 

املرورية اجتماعها موؤخرًا بفندق اإنرتكونتيننتال باأبوظبي 

التقريرين  مناق�شة  متت  حيث  اجلمعية  اأع�شاء  بح�شور 

االإداري واملايل للجمعية واعتمادهما.

اأكتوبر  �شهر  خالل  دولية  ندوة  عقد  االجتماع  اأقر  كما 

الذكية  واالأنظمة  االت�شال  “ اأجهزة  القادم حتت عنوان 

املنظمة  مع  بالتعاون   “ املرورية  ال�شالمة  على  واآثارها 

العربية  واملنظمة  الطرق  حوادث  من  للوقاية  الدولية 

اإىل  اإ�شافة   ، العاملية  ال�شحة  ومنظمة  املرورية  لل�شالمة 

عدد من اجلهات املحلية املعنية بهذا املو�شوع .

ال�شلبية  االآثار  على  ال�شوء  اإلقاء  اإىل  الندوة  وتهدف 

يف  احلديثة  االت�شاالت  و�شائل  ال�شتخدام  واالإيجابية 

الذكية  املرورية  االأنظمة  اأهمية دور  اإىل  اإ�شافة  املركبات 

يف تعزيز �شبل ال�شالمة على الطرق واحلد من الزحام ، 

كما تتناول الندوة �شمن حماورها توظيف تقنية املعلومات 

ـ  املرورية  احلوادث  واآثار  اأخطار  من  للحد  واالت�شاالت 

اإيجابية  وا�شتخدام تقنية املعلومات واالت�شاالت بطريقة 

ي�شاعد  لتوفري ال�شالمة املرورية ، وا�شتعمال واجهات اآمنة 

الالزمة  واالإجراءات  املركبات  يف  اليدين  حرة  واأجهزة 

غري  بالتكنولوجيا  ال مت�شلة  ال�شرود  عوامل  على  للق�شاء 

الذكية يف  االأنظمة  اإىل دور  اإ�شافة  القيادة،  اأثناء  االآمنة 

النقل  اأنظمة  وتطوير  املرورية  احلركة  ان�شيابية  حت�شني 

الذكية وا�شتعمالها وغريها من املحاور الهامة.

واألقى املهند�س �شالح را�شد الظاهري نائب رئي�س جمل�س 

اأن  اأكد فيها على  اإدارة اجلمعية كلمة يف بداية االجتماع 

قيادتنا الر�شيدة عملت وما زالت تعمل بكل جهد على توفري 

الدولة  ال�شالمة على طرقنا وهو ما جتلى بح�شول  �شبل 

على املركز االأول كاأف�شل دولة تتمتع ببنية حتتية للطرق 

يف العامل اإ�شافة اإىل امل�شاريع اجلديدة التي اأطلقتها وزارة 

الداخلية خا�شة فيما يتعلق ب�شالمة الطالب اأثناء ركوبهم 

ونهنئ   ، جميعًا  بها  نفتخر  اإجنازات  وهي  احلافالت، 

جليًا  يوؤكد  ح�شوركم  اإن  وقال:   . عليها  املتميزين  قادتنا 

اإميانكم باأهمية العمل التطوعي الذي تقوم به جمعيتكم 

، ويوؤكد اإميانكم ب�شرورة احلد من احلوادث املرورية وما 

تخلفه من هدر يف الطاقات الب�شرية وخ�شائر مادية ميكن 

توظيفها يف عملية التنمية والتطور يف الدولة .

واأ�شاف: اأن اجلمعية ت�شعى من خالل عملها اإىل تر�شيخ 

مفاهيم ومبادئ ال�شالمة املرورية لت�شبح نهجًا واأ�شلوب 

حيث   ، الطريق  م�شتخدمي  كافة  ميار�شه  يومي  حياة 

والذي   ، ال�شنوي  عملها  برنامج  لتنفيذ  اجلمعية  جهدت 

كان من اأبرزه عقد املوؤمتر الدويل االأول لل�شالمة املرورية 

“ ال�شباب وال�شالمة املرورية ... التحديات  حتت عنوان 

واحللول “ وبرعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�س  االإمارات حفظها اهلل  اأم  مبارك 

التنمية االأ�شرية ، رئي�شة االحتاد الن�شائي العام الرئي�س 

االأعلى للمجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة.

دعمت  التي  اجلهات  جلميع  بال�شكر  الظاهري  وتوجه 

اجلمعية ، خا�شًا بالذكر وزارة ال�شوؤون االجتماعية ووزارة 

امل�شرتكة  واللجنة  النقل  ودائرة  التاأمني  وهيئة  الداخلية 

للقطارات  االحتاد  و�شركة  املرورية  واحللول  لل�شالمة 

و�شركة اأدكو وجازكو وغريها من اجلهات، م�شريًا اإىل اأن 

ذلك يعك�س اهتمامهم بق�شية ال�شالمة املرورية وحر�شهم 

احلوادث  خماطر  من  للحد  مبادئها  لتعزيز  العمل  على 

املرورية واآثارها ال�شلبية على املجتمع واأفراده.

اأمني  احلو�شني  اأحمد  ح�شن  متقاعد  العميد  وا�شتعر�س 

اجلمعية  اإجنازات  االجتماع  خالل  للجمعية  العام  ال�شر 

ومن اأبرزها املوؤمتر الدويل االأول لل�شالمة املرورية حتت 

رعاية ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ) حفظها اهلل( الرئي�س 

االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية ، رئي�شة االحتاد الن�شائي 

الرئي�س االأعلى للمجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة  العام 

، وبح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 

الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع، ورئي�س املنظمة الدولية 

العاملية  ال�شحة  ومنظمة  الطرق  حوادث  من  للوقاية 

لل�شالمة  االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  ورئي�س 

و�شرطة  الداخلية  وزارة  �شباط  كبار  من  وعدد  املرورية 

اأبوظبي وممثلني عن الهئيات واملوؤ�ش�شات املعنية بال�شالمة 

املرورية. واأ�شاف: اأن املوؤمتر �شهد م�شاركة خرباء وباحثني 

خمتلف  ميثلون  وفاعلني  واأجانب،  عرب  واأكادمييني 

بالوقاية وال�شالمة املرورية من جهات  القطاعات املعنية 

حكومية ومكونات املجتمع املدين وا�شتمل الربنامج العلمي 

للندوة على اأكرث من 26 ورقة بحث علمية تناولت حماور 

املوؤمتر.

اأن�شطة اجلمعية االأخرى  كما ا�شتعر�س اأمني ال�شر العام 

من  وغريه  اخلليجي  املرور  اأ�شبوع  يف  امل�شاركة  مثل 

اإىل  اإ�شافة   ، املحلي  امل�شتوى  على  واالأن�شطة  الفعاليات 

م�شاركة اجلمعية على امل�شتوى الدويل ،واإ�شدار اجلمعية 

جملة “ ال�شالمة املرورية “ لتكون منربًا اإعالميًا لتو�شيل 

ال�شالمة  ثقافة  تعزيز  اإىل  الهادفة  االإعالمية  الر�شالة 

واجلهات  اجلمعية  جهود  ولتعك�س   ، ومنظومتها  املرورية 

املعنية االأخرى ودورهم يف هذا املجال.

كما ا�شتعر�س احلو�شني الو�شع املروري يف الدولة وقال : 

انخفاظًا يف عدد احلوادث  �شهد   2013 املا�شي  العام  اإن 

 % التي وقعت يف الدولة مقارنة بالعام 2012 بن�شبة 20،6 

  3،8% بن�شبة  الناجمة عنها  الوفيات  اأعداد  ارتفعت  فيما 

 651 الطرق  الناجمة عن حوادث  الوفيات  بلغ عدد  حيث 

حالة وفاة 

عمل  خطة  بعر�س  تقدميه  العام  ال�شر  اأمني  واختتم 

من  الوقاية  اإىل  والهادفة   2014 احلايل  للعام  اجلمعية 

املجتمع  اأفراد  بني  الوقائي  الوعي  ون�شر  الطرق  حوادث 

وتعزيز دور اجلمعية يف ن�شر ثقافة ال�شالمة املرورية على 

للعام  التقرير املايل للجمعية  ال�شاحة املحلية كما عر�س 

املا�شي وامليزانية التقديرية للعام احلايل.

رئي�س  الدرمكي  بدوة  بن  �شالح  حممد  معايل  اأ�شاد 

املرورية  لل�شالمة  االإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س 

بتوجيهات الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان، 

الرئي�س  الداخلية،  وزير  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

الفخري للجمعية الداعية اإىل موا�شلة العمل على توحيد 

الدولة،  م�شتوى  على  املرورية  وال�شوابط  االإجراءات 

وفق  التو�شيات،  وو�شع  البناءة،  التعديالت  واقرتاح 

املفاهيم احلديثة املنا�شبة للحد من احلوادث املرورية، 

وتعزيز منظومة قانون ال�شري، مبا يحقق ر�شا اجلمهور 

ويفّعل امل�شوؤولية املجتمعية.

وقال بن بدوة: اإن �شموه حري�س كل احلر�س على اأمن 

بالواقع  االرتقاء  وعلى   ، الطريق  م�شتخدمي  و�شالمة 

املروري العام اإىل اأف�شل امل�شتويات ، وتوحيد االإجراءات 

وال�شوابط املرورية على م�شتوى الدولة والتي اأعلن عنها 

موؤخرًا  االحتادي  املرور  تروؤ�شه الجتماع جمل�س  خالل 

و�شع  يف  وحيوي  عام  دور  له  املجل�س  اأن  اإىل  الفتًا   ،

تعزيز  اإىل  الهادفة  املرورية  واملقرتحات  التو�شيات 

ال�شالمة املروية واحلد من احلوادث املرورية وما ينجم 

عنها من خماطر وخ�شائر ب�شرية ومادية .

جمعية  اإدارة  جمل�س  اجتماع  تروؤ�شه  خالل  ذلك  جاء 

االإمارات لل�شالمة املرورية موؤخرًا ، حيث مت ا�شتعرا�س 

من  والتي  االأعمال  جدول  على  املدرجة  املو�شوعات 

اجلمعية  اجتماع  لعقد  اجلمعية  ا�شتعدادات  اأبرزها 

االإداري  التقرير  وا�شتعرا�س  احلايل  للعام  العمومية 

واملايل وخطة العمل التي �شيتم عر�شها خالل اجتماع 

املو�شوعات  من  عددًا  املجل�س  تناول  كما   . اجلمعية 

املتعلقة مبجلة “ ال�شالمة املرورية “ ، حيث اطلع على 

موا�شلة  ب�شرورة  ووجه   ، موؤخرًا  منها  ال�شادر  العدد 

العمل على تطوير اأبوابها ورفدها باملعلومات واالأبحاث 

وت�شيف  تخ�ش�شها  ترثي  التي  واالأخبار  والدرا�شات 

اجلديد يف ال�شالمة املرورية لتحقيق الفائدة .

املوؤمتر  وتو�شيات  نتائج  االإدارة  جمل�س  ناق�س  كما 

الدويل االأول لل�شالمة املرورية حتت عنوان “ ال�شباب 

وال�شالمة على الطريق ... التحديات واحللول” والذي 

اقيم حتت رعاية كرمية من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 

مبارك الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية ، رئي�شة 

االحتاد الن�شائي العام الرئي�س االأعلى للمجل�س االأعلى 

التو�شيات  تعميم  ب�شرورة  ووجه   ، والطفولة  لالأمومة 

على اجلهات املعنية لال�شتفادة منها ، اإ�شافة اإىل بدء 

التح�شري للدورة الثانية من املوؤمتر خالل العام 2015. 

اأكتوبر  �شهر  خالل  دولية  ندوة  عقد  االجتماع  واقر 

القادم حتت عنوان “ اأجهزة االت�شال واالأنظمة الذكية 

واآثارها على ال�شالمة املرورية “ بالتعاون مع املنظمة 

العربية  واملنظمة  الطرق  حوادث  من  للوقاية  الدولية 

لل�شالمة املرورية ومنظمة ال�شحة العاملية، اإ�شافة اإىل 

عدد من اجلهات املحلية املعنية بهذا املو�شوع .

ال�شلبية  االآثار  على  ال�شوء  األقاء  اإىل  الندوة  وتهدف 

احلديثة  االت�شاالت  و�شائل  ال�شتخدام  واالإيجابية 

املرورية  االأنظمة  دور  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  املركبات  يف 

واحلد  الطرق  على  ال�شالمة  �شبل  تعزيز  يف  الذكية 

حماورها  �شمن  الندوة  تتناول  كما   ، الزحام  من 

توظيف تقنية املعلومات واالت�شاالت للحد من اأخطار 

املعلومات  تقنية  وا�شتخدام  ـ  املرورية  احلوادث  واآثار 

واالت�شاالت بطريقة اإيجابية ت�شاعد  لتوفري ال�شالمة 

حرة  واأجهزة  اآمنة  واجهات  وا�شتعمال   ، املرورية 

اليدين يف املركبات واالإجراءات الالزمة للق�شاء على 

عوامل ال�شرود ال مت�شلة بالتكنولوجيا غري االآمنة اأثناء 

حت�شني  يف  الذكية  االأنظمة  دور  اإىل  اإ�شافة  القيادة، 

ان�شيابية احلركة املرورية وتطوير اأنظمة النقل الذكية 

وا�شتعمالها وغريها من املحاور الهامة.
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مبنا�سبة يوم زايد للعمل الإن�ساين

مبنا�شبة  املرورية  لل�شالمة  االإمارات  جمعية  وزعت 

ووفاء  “حب  �شعار  وحتت  االإن�شاين  للعمل  زايد  يوم 

لزايد العطاء” وجبات اإفطار �شائم على ال�شائقني يف 

التجمعات العمالية وعدد من التقاطعات املرورية يف 

مدينة اأبوظبي .   

واأكد العميد متقاعد ح�شن اأحمد احلو�شني اأمني ال�شر 

يكر�س  الذي  اليوم  هذا  اأهمية  على  للجمعية  العام 

التطوع  ويجعل  واالإن�شاين،  اخلريي  العمل  مفهوم 

الباع  ذات  االإمارات  يف  مواطن  كل  حياة  من  جزءًا 

واإقليميا  واالإن�شاين حمليا  العمل اخلريي  الطويل يف 

ال�شيخ زايد بن  اأ�ش�س له املغفور له  ودوليا، وهو نهج 

�شلطان اآل نهيان رحمه اهلل، و�شار على خطاه �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل.

واأع�شائها  اإدارتها  مبجل�س  اجلمعية  اأن  واأ�شاف 

حري�شة على امل�شاركة يف االأعمال اخلريية التطوعية، 

التكافل والتوا�شل االجتماعي خا�شة يف هذا  وتعزيز 

ورائد  قائد  وفاة  بذكرى  الرتباطه  رم�شان   19 اليوم 

نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  االإن�شاين  العمل 

رحمه اهلل.

وقال احلو�شني اإن اجلمعية حر�شت من خالل توزيع 

وجبات اإفطار �شائم اأن جتنب قائدي املركبات القيادة 

املق�شودة  اأماكنهم  اإىل  للو�شول  وا�شتعجال  ب�شرعة 

قبل االإفطار ، والذي بالتايل ي�شاهم يف احلد من وقوع 

االإفطار  وقبل  ال�شائم  اإىل  الفتًا   ، املرورية  احلوادث 

يقل تركيزه ب�شبب ال�شيام واالإرهاق من العمل اإ�شافة 

ال�شتعجاله للو�شول ملق�شده مما يعر�شه بن�شبة اأكرب 

للحوادث املرورية مقارنة باالأيام االعتيادية .

احليطة  اأخذ  اإىل  الطريق  م�شتخدمي  كافة  ودعا 

وااللتزام   ، القيادة  اأثناء  والرتكيز  واالنتباه  واحلذر 

املحددة  ال�شرعات  املرور خا�شة  وقواعد  بنظم  التام 

من  الطريق  م�شتخدمي  من  ولغريهم  لهم  وقاية 

متمنيًا   ، اهلل  قدر  ال  املرورية  للحوادث  التعر�س 

للجميع ال�شالمة والتمتع باأجواء�شهر رم�شان املبارك 

الروحانية بطماأنينة واآمان.

     

كلمات

كأس العالم و السالمة المرورية 

اأهداف املنتخبات متفاوته من خالل م�ساركتها يف كاأ�س العامل 2014 يف الربازيل ، و كلها 

عبارة عن وجبات د�سمة للجماهري احلا�سرة للمونديل وامل�ساهدة عرب �سا�سات التلفزيون 

، فكل منتخب لديه طموح واأمال واأهداف ويعمل على حتقيقها من خالل اللتزام بقوانني 

ولوائح تنظم عمل الإداري والطاقم الفني واملدرب والالعبني، والكل حري�سا على متثيل 

بلده التمثيل امل�سرف وبروح قتالية لتحقيق الهدف من امل�ساركة يف كا�س العامل.

 وهناك فرق ومنتخبات جديدة لديها طموح امل�ساركة ولكنها قد تتطور وقد تكون النتائج 

اأف�س��ل من املتوقع ، وكلها بالطبع تخ�س��ع لقوانني داخل الفريق وخارجه يلتزم ويحافظ 

عليها كافة عنا�سر الفريق .

وه��ذا اللتزام يك��ون داخل امللعب وخارج��ه ، واأنا احتدث عن اللت��زام يف اللحظات ويف 

الأيام املونديالية الرائعة وال�س��هرات الكروية التي نحر�س فيها على م�ساهدة املناف�سات 

بني اأف�سل املنتخبات العاملية،  ووجود مدار�س خمتلفة يف )البنت املدللة( وهي كرة القدم 

، ومع هذه املتعة جاء التفكري يف م�ساألة اإعداد املنتخبات وما ي�ساحبها من قوانني ولوائح 

تفر�س على الالعبني ومع�سكرات مغلقة ويخ�سعون لنظام غذائي معني ، ومواعيد حمددة 

للتمارين ومواعيد للنوم واملحا�سرات وغريها ومع هذا جتد الالعبني متعاونني ومتكاتفني 

لتحقيق الهدف واللتزام باللوائح والقوانني.

وق��د تختل��ف ه��ذه الظواب��ط مع احلي��اة اليومي��ة العادية ل��كل الأط��راف ، وهنا جاءت 

الفكرة وهي حب )اللتزام( يف ال�سالمة املرورية خ�سو�سا واأن القيادة الر�سيدة يف دولة 

الإمارات تعمل على احلفاظ على العن�س��ر الب�سري بكافة ال�سبل ، ودولة الإمارات اأن�سئت 

اأف�سل �سبكات الطرق ول زالت تطمح لالأف�سل ،كما تعمل كافة الوزارات لالرتقاء بالعن�سر 

الب�سري وهو دومًا يف املرتبة الأوىل .

اإن ال�س��المة املرورية م�س��وؤولية م�س��رتكة جتمع ب��ني كافة قطاعات واأف��راد املجتمع كون 

اجلميع معني بها �س��واء ب�س��كل مبا�سر اأو غري مبا�س��ر وعلينا جميعًا اأن نعمل على احلد من 

احل��وادث املروري��ة وما ينجم عنها من اآثار خطرية ، وقد تكون وزارة الداخلية م�س��ووؤلة 

بطريق��ة مبا�س��رة يف و�س��ع اللوائ��ح والقوان��ني والعقاب والث��واب،  ولك��ن بتعاوننا جميعا 

وتكاتفنا يف اللتزام بهذه القوانني واللوائح نكمل فرحة �سيوخنا واأباوؤنا واأمهاتنا ولنكون 

باأذن اهلل  دومًا)اأ�سعد �سعب( يف اأف�سل دولة يف العامل

م�سعد احلارثي
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جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية 

توزع وجبات اإفطار �سائم على ال�سائقني

أخبار الجمعية
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ي�شري التقرير اإىل اأن الوفيات الناجمة عن الت�شادمات 

على الطرق �شت�شبح بحلول عام 2030 ال�شبب اخلام�س 

للوفيات ، اإذا مل تتخذ اإجراءات عاجلة ب�شددها ، علما 

الطرق  على  الت�شادمات  عن  الناجمة  االإ�شابات  باأن 

هي ال�شبب الثامن للوفيات يف العامل وال�شبب الرئي�شي 

و29   15 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�شباب  لوفيات 

�شنة .

من  عمل  عقد  يف  بلدا   182 �شارك   2010 عام  ويف 

الوفيات  من  احلد  بهدف  الطرق  على  ال�شالمة  اأجل 

واحلفاظ على اأرواح ما يقارب 5 ماليني �شخ�س خالل 

ال�شنوات الع�شر .

من  ن�شمة  بليون   1.6 قرابة  يقطنها  بلدا   88 متكن   

يف  الت�شادم  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  تخفي�س 

الفرتة ما بني 2007 و2010 ويف املقابل هناك 87 بلدا 

تزايدت فيها ن�شبة الوفيات لنف�س ال�شبب .

الوفيات  معدل  يرتفع  الدخل  املتو�شطة  البلدان  يف   

�شنويًا بواقع 20.1 وفاة لكل 100،000 ن�شمة مقارنة بواقع 

8.7 وفيات يف البلدان املرتفعة الدخل وتلك املنخف�شة 

الدخل  متو�شطة  البلدان  وت�شتاأثر  التوايل  على  الدخل 

% من   72 ما مياثل  اأي  الوفيات  تلك  %80 من  بن�شبة 

نحو  فيها  املركبات  عدد  ن�شبة  اأن  رغم  العامل  �شكان 

. 52%

الناجمة  الوفيات  من  معدل  باأعلى  ت�شتاأثر  اأفريقيا   

عن الت�شادم على الطرق بينما اأوروبا تنخف�س الن�شبة 

فيها اإىل اأق�شاها، فاإذا كانت يف اأفريقيا الن�شبة 24.1 

لكل 100،000 فان اأوروبا ت�شل اإىل 10.3.

 ن�شف حاالت الوفاة الناجمة عن الت�شادمات على 

الطرق تقع بني �شفوف امل�شاة  %22 وراكبي الدراجات 

يف  بينما   23% النارية  والدراجات   )  5%  ( الهوائية 

ا�شتخدام  التي يكرث فيها  الهادي  بلدان غرب املحيط 

الدراجات النارية ت�شل ن�شبة الوفيات اإىل 36% .

العوامل اخلم�سة الأكرث خطورة

اخلطرة  اخلم�شة  العوامل  عن  التقرير  يتحدث 

عن  الناجمة  االإ�شابات  لتقليل  رئي�شية  عوامل  وهي 

الت�شادمات على الطرق ، وهذه العوامل هي ال�شرعة 

– القيادة حتت تاأثري الكحول – ارتداء اخلوذات لدي 
تقييد   – االأمان  اأحزمة   – النارية  الدراجات  راكبي 

واإنفاذ  اعتماد  اأن  وثبت   ، املقاعد  يف  االأطفال  حركة 

قوانني �شاملة ملعاجلة هذه العوامل اخلطرة يوؤدي اإىل 

تقليل االإ�شابات .

 خالل الفرتة الواقعة بني عامي 2008 و2011 قام 35 

بلدا يقطنها %10 من �شكان العامل ب�شن قوانني ملعاجلة 

بينما مل  الرئي�شية،   اأكرث من عوامل اخلطر  اأو  عامل 

من  يلزم  ما  تطبق  التي  البلدان  على  زيادة  اأي  تطراأ 

ت�شريعات ب�شاأن جميع العوامل.

املناطق  يف  لل�شرعة  االأق�شى  احلد  وتخفي�س   

الهوائية،  الدرجات  وراكبي  امل�شاة  يحمي  احل�شرية 

بت�شريعات  امل�شمولني  العامل  �شكان  ن�شبة  وتقت�شر 

�شاملة على 7%.  

 وهناك 89 بلدا يقطنها ن�شبة %66 من �شكان العامل 

تاأثري  حتت  القيادة  ب�شاأن  �شامال  قانونا  االآن  تطبق 

مبقدار  الدم  يف  الكحول  تركيز  يحدد  والذي  الكحول 

0.05 جم/دل اأو اأقل ، وهناك اأبحاث ت�شري اإىل احتمال 

الت�شبب يف الت�شادمات على الطرق بني ال�شباب الذين 

م�شتوى  بنف�س  الكحول  تاأثري  حتت  مركباتهم  يقودون 

بني  عنه  مرتني  يت�شاعف  الدم  يف  الكحول  تركيز 

ال�شائقني االأكرث خربة ، ويعد تعيني حدود اأدنى لرتكيز 

من  اأقل  اأو  دل   / جم   0.02 مبقدار  الدم  يف  الكحول 

الو�شائل الفعالة للحد من الت�شادمات على الطرق وال 

يوجد �شوى 42 بلدا تعمل بهذه احلدود االأدنى .

 يلزم بذل املزيد من اجلهد لت�شديد القوانني اخلا�شة 

حيث  النارية،  الدراجة  ركوب  عند  اخلوذات  بارتداء 

ميكن تقليل ن�شب الوفاة الناجتة عن عدم ا�شتخدمها 

اإىل %40 وخطر التعر�س الإ�شابة بليغة باأكرث من 70% 

اإىل  التقرير  وي�شري  اخلوذة،  جودة  معايري  تعزيز  مع 

اأنه يوجد 90 دولة تقطنها ن�شبة %77من �شكان العامل 

تطبق قانونا �شامال ب�شاأن اخلوذات ي�شمل جميع راكبي 

املحركات  اأنواع  و�شتى  الطرق  اأنواع  وكل  الدراجات 

وتطبيق معايري جلودة اخلوذة.

 يطبق 111 بلدا يقطنها ن�شبة %69 من �شكان العامل 

قوانني �شاملة ب�شاأن حزام االأمان ت�شمل جميع م�شتقلي 

املركبة .

 ا�شتخدام حزام االأمان يقلل من خطر تعر�س راكب 

تقرير عالمي

ال�شحة العاملية حتذر:

التصادمات على الطرق 
السبب الخامس للوفاة في 2030

لأهميته تن�سر »ال�سالمة املرورية«  تقرير منظمة ال�سحة العاملية عن الو�سع العاملي حلالة 

الو�سع  هذا  عن  وموؤ�سرات  اإح�سائيات  من  يت�سمنه  وما   ،  2013 عام  يف  الطرق  على  ال�سالمة 

واأهمية تو�سياته لدرء اخلطر القادم . 

 40 بني  ترتاوح  بن�شبة  قاتلة  الإ�شابات  االأمامي  املقعد 

 % و%50 ويف املقعد اخللفي بن�شبة ترتاوح بني 25 و75 

.

نظم تقييد حركة الأطفال 

تقلل هذه النظم من احتماالت تعر�س الر�شع لت�شادم 

% و�شغار االأطفال بن�شبة ترتاوح بني  مميت بن�شبة 70 

% وتطبق 96 دولة قانونا يلزم با�شتخدام نظم  54 و80 

تقييد حركة االأطفال ، ويرتفع االإلزام يف الدول املرتفعة 

الدخل  منخف�شة  البلدان  يف  �شيوعه  ويقل  الدخل 

واملتو�شطة ، لكن يف الواقع يقت�شر التطبيق اجليد لهذه 

القوانني املقيدة حلركة االأطفال داخل املركبة على 17 

بلدا فقط .

% من اأرواح   حت�شد احلوادث ما يقارب من ن�شبة 27 

امل�شاة وراكبي الدراجات الهوائية ويقرتب هذا الرقم 

يف البلدان املنخف�شة الدخل واملتو�شطة الدخل من ثلث 

على  الت�شادمات  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  اإجمايل 

.% الطرق بل اإن ن�شبته يف بع�س الدول تزيد عن 75 

امل�سي والدراجة الهوائية يعززان ال�سالمة

هناك 68 بلدا لديها �شيا�شات حكومية اأو غري حكومية 

و79  الهوائية  الدرجات  وركوب  امل�شي  ممار�شة  تعزز 

وراكبي  للم�شاة  احلماية  توفر  �شيا�شات  لديها  بلدا 

الدراجات الهوائية وذلك عن طريق ف�شلهم عن حركة 

اإيالء  ان  املوؤكد  املزودة مبحركات ومن  املركبات  �شري 

اآمرا  النقل هذه يكون  لتعزيز �شالمة و�شائل  االهتمام 

الت�شادم  الناجمة عن  الوفيات  تقليل عدد  حا�شما يف 

على الطرق .

ميكن لو�شائل النقل العام اأن تعزز درجة جيدة لالأمان 

اإىل  وينظر  االزدحام،  حدة  وتخفيف  التنقل  خالل 

التنقل  لتح�شني  هامة  و�شيلة  اأنها  على  الو�شائط  هذه 

باأمان ال�شيما يف املناطق احل�شرية يف ظل تفاقم حدة 

ازدحام حركة ال�شري ، وت�شدد املدن املرتفعة الدخل يف 

من  اخلا�شة  ال�شيارات  ا�شتخدام  تقليل  على  الرتكيز 

خالل اال�شتثمار يف �شبكات و�شائل النقل العام ، وتوجد 

اأهلية  اأو  حكومية  �شيا�شات  لديها  دولة   100 من  اكرث 

لال�شتثمار يف و�شائط النقل العام .

تو�سيات التقرير :

احلكومات يف حاجة اإىل اإ�شدار ت�شريع �شامل ي�شتويف 

الرئي�شية  اخلطر  عوامل  ب�شاأن  املمار�شات  اأف�شل 

ملعاجلة اأ�شباب الوفاة واالإ�شابات واالإعاقة .

ا�شتثمار اأكرث يف املوارد املالية والب�شرية يف جمال اإنفاذ 

القوانني .

مبا  للطرق  التحتية  البنية  لتعزيز  من�شقة  جهود  بذل 

يوؤمن �شالمة امل�شاة وراكبي الدراجات الهوائية.
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موؤمتر ال�سالمة املرورية الدويل باأبوظبي 

يوصي بتكثيف استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي للتوعية

�سكر وامتنان

اأعرب امل�شاركون يف املوؤمتر الدويل االأول لل�شالمة 

ال�شيخة  ل�شمو  وامتنانهم  �شكرهم  عن  املرورية 

فاطمة بنت مبارك الرئي�س االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 

الرئي�س  العام،  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة  االأ�شرية، 

على  والطفولة  لالأمومة  االأعلى  للمجل�س  االأعلى 

اآملني  فيه،  وامل�شاركني  للموؤمتر  ودعمها  رعايتها 

ال�شالمة  الأن�شطة  دعمها  ا�شتمرار  �شموها  من 

املرورية التوعوية خا�شة تلك املوجهة اإىل ال�شباب 

واالأطفال.

اأو�شى املوؤمتر الدويل لل�شالمة املرورية الذي اأقيم حتت 

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد  رعاية �شمو 

الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية 

رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة بعنوان “ ال�شباب 

وال�شالمة على الطريق..التحديات واحللول”، ب�شرورة 

يف  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات  ا�شتخدام  من  احلد 

انتباهه وتركيزه  وت�شتت  ال�شائق  ت�شغل  والتي  املركبات، 

عند القيادة خا�شة ال�شائقني من ال�شباب وكذلك امل�شاة 

والركاب عند ا�شتخدامهم للطرق.

يف  املرورية  ال�شالمة  اإدخال  اإىل  باحلاجة  اأو�شى  كما 

املناهج واالأن�شطة املوجهة لل�شباب واالأطفال يف مراحل 

متطورة  وب�شورة  والعايل  والعام  االأ�شا�شي  التعليم 

و�شمولية. 

ت�شمني  اإىل  احلاجة  اأهمية  التو�شيات  اأكدت  كما 

وبراجمها  الوطنية  املرورية  ال�شالمة  ا�شرتاتيجيات 

وخططها التنفيذية حماور خا�شة ب�شالمة ال�شباب على 

للرقابة  موازية  توعية  حمالت  اإعداد  و�شرورة  الطرق 

العمرية  للفئات  موجهة  تكون  الطرق  على  املرورية 

برامج  تنفيذ  يف  واإ�شراكهم  لل�شباب  خا�شة  املختلفة 

اإىل  اإ�شافة  لهم،  املوجهة  املرورية  ال�شالمة  وخطط 

لالت�شال  ومبتكرة  حديثة  و�شائل  اإيجاد  اإىل  احلاجة 

ال�شباب  ي�شتخدمه  الذي  االإلكرتوين  االجتماعي 

وطرق التوا�شل فيما بينهم كمواقع ال�شبكة العنكبوتية 

ال�شبابية  التوعية  مبادرات  دعم  يجب  كما  ال�شهرية، 

املوجهة لهم وفيما بينهم.

املحلية  القدرات  دعم  �شرورة  اإىل  التو�شيات  ودعت 

ال�شالمة  والدويل يف جمال  االإقليمي  التعاون  وت�شجيع 

والناجحة  املتميزة  والتجارب  اخلربات  ونقل  املرورية 

لل�شباب،  املوجهة  تلك  خا�شة  التطبيقات  واأف�شل 

واملعلومات  البيانات  قواعد  بتوفري  واالهتمام 

املتعلقة  وتلك  عام  ب�شكل  املرورية  واالإح�شاءات 

ال�شيا�شات  لو�شع  والالزمة  خا�س،  ب�شكل  بال�شباب 

واال�شرتاتيجيات واخلطط والربامج التنفيذية املتعلقة 

بال�شالمة املرورية.

ونوهت التو�شيات اإىل �شرورة اإعداد درا�شات وبحوث 

على  لل�شباب  ال�شلبية  ال�شلوكيات  جمال  يف  موجهة 

الطرق، و�شبل احلد منها ومنع انت�شارها، مع �شرورة 

ت�شمني هذه الدرا�شات والبحوث للمعايري واملنهجيات 

العلمية واالجتماعية والنف�شية والثقافية املحلية املنا�شبة 

للمجتمعات املحلية، عالوة على االهتمام بعقد دورات 

جمال  يف  متخ�ش�شة  عمل  وور�س  وتاأهيلية  تدريبية 

ال�شالمة املرورية ب�شكل عام، وتلك املوجهة اإىل ال�شباب 

اللقاءات  عقد  يف  اال�شتمرار  يجب  كما  خا�س،  ب�شكل 

يف  واملوؤمترات  كالندوات  والدولية  واالإقليمية  املحلية 

هذا املجال ب�شكل دوري.

باأن  تو�شياتهم  ختام  يف  املوؤمتر  يف  امل�شاركون  واأكد 

جماعية  م�شوؤولية  هي  لل�شباب  الطريق  على  ال�شالمة 

وم�شرتكة تقع على عاتق اجلميع، ويجب اأن ت�شهم بها 

جميع اجلهات الر�شمية واالأهلية واخلا�شة والتطوعية 

ال�شباب  اإىل  اإ�شافة  املدين  املجتمع  وهيئات  واخلريية 

اأنف�شهم.

توصيات

     

لبع�س  تاأمل  حلظة  يف  واأنا  راودتني  فكرة  الزاوية  هذه  يف  اأتناول  اأن  غريبًا  يكون  قد 

ال�سائقني  اأو  ال�سن  �سغار  ال�سباب  من  �سواء  املركبات  �سائقي  بع�س  يحدثها  التي  الفو�سى 

املحرتفني وذو اخلربة.

الفكرة هي بب�ساطة خطوة يف حتمل امل�سوؤولية جتاه الآخرين الذين ي�ستخدمون الطريق 

، �سواء من امل�ساة اأو راكبي و�سائل النقل املختلفة، فكل �سائق مركبة يحمل م�سوؤولية القائد 

الذي يتحكم يف عدد ل باأ�س به من الب�سر ، مثله مثل القائد الذي يدير اإحدى املوؤ�س�سات 

الكربى اإن مل يكن جي�سًا من الب�سر ، مع كامل التقدير والحرتام لكل من يطلق عليه لفظ 

قائد – واأنا اأقول هذا من خالل راأي �سخ�سي بحت ل اأتعر�س فيه لأي م�سوؤول اأو رئي�س 

موؤ�س�س اأو �سركة وغريها .

ف�سائق ال�سيارة اأو املركبة يتحكم يف جموع كثرية من امل�ساة وقائدي املركبات واإن مل يكن 

موؤهاًل لقيادة مركبته اأو متحماًل مل�سوؤولية احلفاظ على اأرواح كل من ي�سغل الطريق وي�سري 

على الأر�س �سواء راجاًل اأو قائدًا ملركبة يف حميط قيادته ملركبته فاإنه قد ي�سبب كوارث 

مرورية نرى الكثري منها على الطرق ويكون املت�سبب فيها �سائق لحدى املركبات �سواء كانت 

هذه املركبة كبرية اأو �سغرية .

لتذكري  الأرواح  على  “ق�سم” احلفاظ  “ ميني” اأو  ا�ستحداث  اقرتاح  كان  ذلك  اأجل  من 

ال�سائقني مب�سوؤولية احلفاظ على اأرواح الأخرين من م�ساة اأو راكبني اأو م�ستخدمي املركبات 

بكافة اأنواعها قبل اأن يكونوا عر�سة  حلوادث الطرق لعدم درايته بحجم امل�سوؤولية امللقاة 

على عاتقه وعدم درايته بقواعد املرور واإهماله وا�ستهتاره بتعليمات ال�سالمة املرورية.

“ ق�سم ال�سالمة” عند ا�ستخراج رخ�سة قيادة  وعليه فاإنني اأقرتح اأن يوؤدى كل �سخ�س 

اأو مركبته على  املركبة اأو جتديدها ، حيث يق�سم باأن يعمل من خالل قيادته ل�سيارته 

الطريق على املحافظة على �سالمة مرتادي الطريق من امل�ساة وقائدي املركبات الأخرى 

، ويكون هذا الق�سم عند ا�ستالمه لرخ�سة القيادة ، وبذلك ن�سعره بحجم امل�سوؤولية التي 

قيادة  اأثناء  وال�سالمة  الأمن  على  احلفاظ  و�سرورة  الآخرين  جتاه  يتحملها  اأن  يجب 

ال�سيارة .

الق�سم 

ال�سيارات  وقائدي  امل�ساة  من  الطريق  م�ستخدمي  على  اأحافظ  اأن  العظيم  باهلل  “ اأق�سم 
على الطريق واأن األتزم بقواعد ال�سري واملرور، واهلل على ما اأقول �سهيد “

�سعبان اإبراهيم

َقسم السالمة
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اأقيم  الذى  لل�شيارات،  الدويل  نيويورك  ك�شف معر�س 

يف الفرتة من 18 اإىل 27 اإبريل املا�شي، عن اأحدث 

امل�شنعة  ال�شركات  اأدخلتها  التي  اجلديدة  التقنيات 

على �شياراتها.

واأو�شح التقرير اأن املعر�س يف دورته احلالية ركز على 

العادي،  والراكب  ال�شائق  ت�شاعد  التي  التكنولوجيا 

باالإ�شافة اإىل اأنظمة الرتفيه واملعلومات.

5 �شيارات �شاركت يف  وقدم التقرير ت�شنيفا الأف�شل 

املعر�س من حيث التكنولوجيا امل�شتخدمة.

كيا �سيدونا »ميني فان«

كيا  �شيارة  االأول  املركز  على  ح�شلت   

يف  الفاخرة  فان”  “ميني  �شيدونا 

جمموعة  اعتمد  الذي  اجلديد  ت�شميمها 

كبرية  اأوفر”  “كرو�س  مناذج  من  االقتبا�شات  من 

احلجم.

مقارنة  كبرية  نوعية  نقلة  �شك  دون  ال�شيارة  وتعترب 

ال�شالمة  اأنظمة  باأحدث  تزخر  الأنها  ب�شابقتها، 

والرتفيه، منها على �شبيل املثال اجليل التايل من نظام 

املعلومات والرتفيه وخدمات االت�شاالت   UVO  املطور 

من قبل كيا والذي يعتمد على اإتاحة التفاعل مع ال�شائق 

من خالل االأوامر ال�شوتية.

ني�سان روج

ني�شان  �شيارة  الثاين  املركز   وجاءت يف 

اإ�شافة �شا�شة من مقا�س  روج، حيث مت 

وكون�شول  باللم�س،  وتعمل  بو�شات   8

مركزي اأعر�س، كما اأن �شا�شة التحكم اأ�شبحت اأكرث 

ب�شاطة بتقليل عدد االأزرار بن�شبة %60، اإىل جانب 

حتكم  ونظام  جرافيتي”  “زيرو  مقاعد  ا�شتخدام 

للمحرك  اإ�شعال  وزر  باملق�شورة  الطق�س  يف  ثنائي 

وتتميز ال�شيارة بنظام مراقبة يتكون من 4 كامريات 

ال�شيارة  بانورامية ملحيط  روؤية  ال�شيارة  لقائد  توفر 

اخلارجي.

هيونادي �سوناتا

املركز  على  ح�شلت  �شوناتا  هيونادي 

الثالث، حيث ك�شفت هيونداي ال�شتار عن 

�شوناتا 2015 والتي ت�شرتك يف الكثري من 

املوا�شفات مع جيني�شي�س 2015، مثل اأجهزة ا�شت�شعار 

ومراقبة CO2  باملق�شورة. والكبح التلقائي يف حاالت 

املتكامل  العمياء  البقعة  ك�شف  ونظام   ،AEB الطوارئ 

مع نظام مراقبة الراأ�س ونظام تثبيت ال�شرعة والرادار 

الذكي.

فورد فوك�س �سيدان

 2015 �شيدان  فوك�س  فورد  �شيارة  تتميز 

ونظام  خلفية  بكامريا  رابعًا  جاءت  التي 

“MyKey” للمفتاح الذكي ب�شكل اأ�شا�شي 
يف  اإما  الكامريا  ُتعر�س  الفئات،  كل  يف 

ال�شا�شة  اأما  بو�شة.   8 او  بو�شة،   4.2 بقيا�س  �شا�شة 

فتوجد بن�شخة حمّدثة من نظام SYNC، ي�شمح لل�شائق 

بع�س  قراءة  يف  مل�شاعدته  تطبيق   60 من  اكرث  بربط 

ال�شيارة كذلك على عجلة  ال�شيارة. وحتتوي  معلومات 

واأنظمة اختيارية عديدة  قيادة بنظام تدفئة اختياري 

مثل التنبيه بالنقطة العمياء، والتنبيه يف حال اخلروج 

عن امل�شار.

�سوبارو اآوت باك

على  ح�شلت  التي  �شوبارو  �شركة  ك�شفت 

اجلديد  اجليل  عن  اخلام�س،  املركز 

  Outback الوعرة  االأرا�شي  �شيارة  من 

الذي يتمتع مبزيد من الرحابة يف املق�شورة الداخلية 

و�شندوق االأمتعة بف�شل زيادة طول ال�شيارة وعر�شها 

من  اجلديد  اجليل  ويطل  �شنتيمرتات.  ب�شعة  مبقدار 

وح�س االأرا�شي الوعرة ببع�س التغيريات يف اخلطوط 

الت�شميمية، كما اأنه ياأتي مدججًا بالعديد من اأنظمة 

ال�شالمة املتطورة، مثل نظام احلماية من الت�شادمات 

عند  اخللفية  املنطقة  مراقبة  اإىل  باالإ�شافة  اخللفية 

اإجراء عمليات املناورة بال�شيارة.

5
1

3

4

5
2

أفضل 
سيارات من حيث التكنولوجيا 
في معرض نيويورك الدولي
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قائمة
أغلى 5 سيارات في العالم

 Lamborghini Veneno 1-

حتمل  التي  المبورجيني  من  املميزة  ال�شيارة  احتلت 

ا�شمVeneno   وهو ماأخوذ من اللغة االإ�شبانية ويعني 

) ال�شم ( قائمة اأغلى 10 �شيارات يف العامل والتي يبلغ 

�شعرها 4 ماليني دوالر.

ح�شانًا   750 وبقوة   V12 مبحرك مزودة  ال�شيارة 

وميكنها الو�شول ل�شرعة 100 كم خالل 2.8 ثانية فقط 

ولذلك فهي مزودة بجناح  بالفعل  �شرعة رهيبة  وهي 

�شخم على اجلهة اخللفية وذلك لرت�شيخ توازن ال�شيارة 

�شرعتها  تبلغ  حيث  جنونية  ب�شرعات  القيادة  اأثناء 

الق�شوى 355 كم يف ال�شاعة ، وتتميز بت�شميم ريا�شي 

ال�شركة  �شتعمل  وبالطبع  املتحرك.  ال�شقف  ميزة  مع 

على توفري 9 ن�شخ فقط من هذه ال�شيارة.

 Mansory Vivre: Bugatti Veyron  2-

�شم املركز الثاين يف القائمة �شيارتني ، ومبا اأننا نتحدث عن قائمة 

اأف�شل واأغلى ال�شيارات يف العامل فمن الطبيعي اأال تنتهي هذه القائمة 

وردت يف  ال�شركة فقد  ولع�شاق  بوغاتي  اإنتاج  �شيارة من  دون وجود 

القائمة �شيارة Mansory Vivre: Bugatti Veyron التي يبلغ �شعرها 

3.4 مليون دوالر .

والتي مت  الريا�شية  ال�شيارات  اأ�شطورة يف عامل  ال�شيارة  تعترب هذه 

ب�شرعة  وتتميز  ح�شان   1200 وبقوة   W16 هجني مبحرك  تزويدها 

من  �شرعة  اأقل  تبدو  قد  وبالطبع  ال�شاعة  يف  كم   410 ق�شوى 

ب�شكل  اأنها متتلك ت�شميمًا مثريًا  اإال   Veyron Super Sport شيارة�

ومعدن  الكربون  األياف  من  م�شنوعًا  متينًا  هيكاًل  ، ومتتلك  اأكرب 

االأملنيوم .

لبنان،  الثانية �شنعت يف دولة عربية وهي  ال�شيارة  اأن  لن ت�شدقوا 

يف  ال�شيارات  اأقوى  من  واحدة  وهي  دوالر  مليون   3.4 �شعرها  ويبلغ 

العامل خالل الوقت احلايل وتتميز ب�شرعة ق�شوى 395 كم يف ال�شاعة 

وتتميز بقدرتها على الو�شول بعد االإقالع ل�شرعة 100 كم خالل 2.7 

ثانية . متتلك ال�شيارة حمرك V6 ب�شكل مطور وت�شميم اأنيق وفاخر 

جدًا حيث مت تزويدها باأ�شواء  LED مغطاة باالأملا�س.

Koenigsegg One :3
دوالر،  مليون   2 بلغ  وب�شعر  الثالث  املركز  ال�شيارة  هذه  احتلت 

على الرغم من كون اال�شم رمبا غري �شائع بالن�شبة للكثريين، 

جند  الريا�شية  ال�شيارات  بعامل  االأمر  يتعلق  عندما  وخا�شة 

التي  بال�شيارات  اجلميع  اأبهرت  لطاملا   Koenigsegg شركة� اأن 

ذات  ولكنها  االأداء  بقوة  ال�شركة  �شيارات  تتميز  حيث  تقدمها 

وزن كبري بع�س ال�شيء بالن�شبة لل�شيارات الريا�شية حيث يبلغ 

وزن هذه ال�شيارة حوايل 1340 كيلوجرامًا ومتتلك حمركًا جبارًا 

بقوة 1340 ح�شان حيث �شبهها بع�س املراقبني بالطيارة نظرًا 

ل�شرعتها الكبرية، حيث ميكنها اأن ت�شل اإىل �شرعة 400 كم يف 

ال�شاعة خالل اأقل من 20 ثانية مع �شرعة ق�شوى ميكن اأن تبلغ 

440 كم يف ال�شاعة.

Aston Martin One-77 :4
من  االأوىل   ، مميزتان  �شيارتان  �شغلته  اأي�شًا  الرابع  املركز 

التي   Aston Martin One-77 شيارة� وهي  مارتن  اأ�شتون 

تبلغ قيمتها 1.8 مليون دوالر وبالطبع هو ثمن مرتفع بالن�شبة 

من  اثنني  على  احل�شول  ال�شعر  هذا  مبثل  وميكن  ل�شيارة 

البيوت الفاخرة .

مزودة  فهي  الربيطانية  ال�شناعة  فخر  ال�شيارة  هذه  وتعترب 

وتبلغ   ، ح�شانًا   750 وبقوة  ليرت   7.3 وب�شعة   V12 مبحرك

اإقالع  زمن  وحققت  ال�شاعة  يف  كم   355 الق�شوى  �شرعتها 

ل�شرعة 100 كم يف ال�شاعة خالل زمن 3.4 ثانية .

الكثري  يف  ظهورها  خالل  من  كبرية  �شهرة  ال�شيارة  حققت 

من االأفالم واقتنائها من قبل الكثري من االأثرياء حول العامل 

منها  ن�شخة   77 اإنتاج  مت  ال�شيارة  هذه  اأن  بالذكر  واجلدير 

فقط.

Lamborghini Reventon :5 

تعترب �شركة المبورغيني ال�شهرية ب�شياراتها الريا�شية الكثرية 

من اأ�شهر ال�شركات املنتجة لل�شيارات ومنها هذه ال�شيارة التي 

تبلغ قيمتها 1.61 مليون دوالر ومتتلك اأداًء قويًا جدًا وا�شمها 

م�شتق من لعبة م�شارعة الثريان االإ�شبانية ال�شهرية. 

ومتتلك حمركًا جبارًا بقوة 650 ح�شانًا ومتتلك �شرعة ق�شوى 

355 كم يف ال�شاعة وخالل جتارب االأداء التي اأقيمت يف دبي 
كم خالل   100 �شرعة  بلوغ  اإقالعها  عند  ال�شيارة  ا�شتطاعت 

اأي�شًا  اإ�شافًة لالأداء القوي جند الت�شميم املميز  3.4 ثانية ، 

من فئة supercar وقد دخلت يف �شباق مع طائرة F-22 تخيل 

التي  تنتجها  ال�شيارات  اأغلى  من  ال�شيارة  هذه  !!  ، وتعترب 

�شركة المبورغيني . 
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المراقبة الذكية

ال تزال تقاطعات ال�شكك احلديدية التي ت�شهد حركة 

ال�شالمة  حيث  من  عاملي  قلق  م�شدر  كثيفة  قطارات 

الأنظمة  النطاق  الوا�شع  اال�شتخدام  من  الرغم  على 

اإنذار فعالة لفتح الطريق اأمام القطارات القادمة. 

حاالت  معظم  تفادي  اأمكانية  من  الرغم  وعلى 

حتديث  فاإن  وال�شيارات،  القطارات  بني  اال�شطدام 

البيانات عن و�شع التقاطع يف الوقت الفعلي وال�شور 

تعد  االإنذار،  اأجهزة  عن  ف�شاًل  التقاطع،  منطقة  من 

مطلب اأ�شا�شي مل�شاعد �شائقي ال�شيارت وامل�شاة وم�شغلي 

ال�شكك احلديدية وال�شلطات املحلية على تفادي وقوع 

حوادث ف�شاًل عن القيام بتحليل جلذور امل�شكلة غداة 

ح�شول ا�شطدام.

وتتزايد عملية ن�شر تقنيات مراقبة فيديو عرب برتوكول 

االإنرتنت من اأجل توفري اأنظمة ا�شتحواذ على معلومات 

يف الوقت الفعلي وبيانات �شاملة لتقدمي معلومات اأكرث 

�شمولية ودقة، حيث تتطلب اأنظمة املراقبة لتقطاعات 

ك�شف  اأ�شا�شية:  عنا�شر  ثالثة  احلديدية  ال�شكك 

مدار  على  ومراقبة  العقبات،  عن  الفعلي  الوقت  يف 

ال�شاعة لالأ�شول، وت�شجيل �شبكي متوا�شل “اإن يف اآر” 

.)NVR(

الدارة  كامريات  ا�شتخدام  يتم  ذلك  اأجل  ومن 

المراقبة الذكية 
عبر بروتوكول اإلنترنت 

تزيد من أمان تقاطعات السكك الحديدية

التلفزيونية املغلقة “�شي �شي تي يف” املتطورة امل�شممة 

للبيئات القا�شية يف الهواء الطلق يف التقاطعات لتوفري 

ملنطقة  االأ�شبوع  اأيام  طيلة  ال�شاعة  مدار  على  مراقبة 

يف  اأي�شًا  اآر”  يف  “اإن  تركيب  يتم  كما  االآمن.  املرور 

الفيديو  مقاطع  لتخزين  وذلك  اجلانبية  املق�شورات 

التي يتم بثها من الكامريات، بحيث ميكن للمحققني 

اأي  ح�شول  اإىل  توؤدي  التي  االأحداث  م�شاهدة  اإعادة 

اإ�شطدام وحتديد االأ�شباب.

العنا�سر الأ�سا�سية

يف ظل مثل هذا ال�شيناريو يتم ا�شتخدام كامريات ذات 

قدراة فائقة تعمل بتقنية بروتوكول االإنرتنت لت�شجيل 

وت�شفري مقاطع فيديو يف الوقت الفعلي ملنطقة التقاطع 

 )NVR( ”والتي يتم بثها عادة اإىل ت�شجيل “اإن يف اآر

اإىل  وباالإ�شافة  امل�شار.  جانب  على  املق�شورة  �شمن 

يف  “اآي  الذكي(  الفيديو  )حتليل  برجمية  تقوم  ذلك 

اإيه” )IVA( بزيادة كفاءة وتغطية احلماية من خالل 

يتم  التي  االإنذارات  من  متنوعة  جمموعة  ا�شتخدام 

اإطالقها. وهي اإنذار العبث بالكامريا “كامريا تامرب” 

تتعطل  عندما  تنطلق  التي   )Camera Tamper(

عد�شات الكامريا اأو يتغري اجتاهها اأو تركيزها اأو عند 

االفرتا�شي  ال�شياج  ي�شمح  نف�شه،  الوقت  ويف  طالئها. 

فين�س” )Virtual Fence( باإجراء زيارة  “فريت�شوال 
�شلكية افرتا�شية اإىل اإطار الكامري الإطالق االإنذار عند 

منطقة  خا�شية  ومع  اخلط.  على  حركة  عن  الك�شف 

االإنذار “األريت زون” )Alert Zone( ميكن الأي حركة 

يتم �شبطها داخل منطقة الك�شف اأن تطلق االإنذار. 

“رميوفود  الغريب  اجل�شم  اإزالة  اإمتام  خا�شية  ومع  

للكامريا  ميكن   ،)Removed Object( اأوبجيكت” 

االإطار  من  اإزالتها  متت  التي  االأج�شام  عن  الك�شف 

قبل  من  حمددة  زمنية  عتبة  بعد  اإنذار  واإطالق 

االأج�شام  خا�شية  ت�شمح  الوقت  نف�س  ويف  امل�شتخدم، 

 Unattended( اأوبجيكت�س”  اأتندد  “اآن  املراقبة  غري 

الكامريا  اإطار  يف  املتحركة  االأ�شياء  بتتبع   )Objects

والك�شف عن اأي مرور اأو حركة غري اعتيادية. 

وعلى الرغم من اأن تقنية معاجلة ال�شور االأ�شا�شية هذه 

الدوائر  كامريات  اأن  اإال  “الذكاء  من  القدر  هذا  على 

التلفزيونية املغلقة “�شي �شي تي يف” والت�شجيل ال�شبكي 

“اإن يف اآر” التي مت ن�شرها، حتتاج اأي�شًا اإىل اأن يكون 
اأن تتمتع بنطاق ت�شغيلي وا�شع  ت�شميمها قويًا. ويجب 

يرتاوح بني درجة حرارة دنيا ت�شل اإىل 40 درجة مئوية 

حتت ال�شفر ودرجة حرارة ق�شوى ت�شل اإىل 75 درجة 

مئوية واأن تكون حا�شلة على �شهادات “اإي اإن 50121” 

)EN 50121( و”اإي اإن 55022” )EN 55022(، و”يو 

 UL/cUL Class( 2 اإل/�شي يو اإل” من الفئة 1 والق�شم

 ATEX Zone( ”2و�شهادات “اآيتك�س ،)1 Division 2

بخ�شو�س   )NEMA TS2(  ”2 اإ�س  تي  و”نيما   )2

ال�شكك  تطبيقات  يف  امل�شتخددمة  الكهربائية  املعدات 

ذكي  حتليل  توؤمن  اأن  عليها  يتوجب  كما  احلديدية. 

للفيديو “اآي يف اإيه” للك�شف االأوتوماتيكي عن العقبات 

على غرار دخول اأ�شخا�س اإىل التقاطع يف اأي وقت اأو اأي 

�شيء متحرك غري القطارات املعروفة على امل�شار. 

كما حتتاج االأنظمة املتقدمة لال�شتحواذ على البيانات 

اإىل بيانات دقيقة وكاملة للتحليل الزمني، كما تتطلب 

يف  العاملة   االإنذار  اأجهزة  و�شع  عن  معلومات  اأي�شًا 

ال�شكك  اأ�شول  مراقبة  عن  ف�شاًل  الفعلي  الوقت 

احلديدية على مدار ال�شاعة.

مقاربة اأكرث ذكاء

من  يتم  ذكاء،  اأكرث  امل�شتويات  تقاطعات  تكون  لكي 

اأجل ذلك ا�شتخدام جهاز التحكم الطريف املعياري 

مبا  العاملة  التحذير  اأجهزة  جميع  و�شع  ملراقبة 

والبوابات  التحذير،  وم�شابيح  اأجرا�س  ذلك  يف 

الك�شف  واأجهزة  املتحركة،  االأذرع  ذات  الكهربائية 

بالليزر، ودارات التعقب القريب، حيث يدعم جهاز 

التحكم الطريف املعياري جمموعة مرنة من وحدات 

املدخالت واملخرجات مبا يف ذلك املدخالت الرقمية، 

واملخرجات الرقمية، واملدخالت التناظرية، واأجهزة 

الك�شف عن املقاومة احلرارية، واملزدوجة احلرارية، 

اإيه”  اإ�س بي  “اإت�س  ال�شرعة  الو�شول عالية  وحزمة 

الت�شل�شلية  الوحدات  جميع  عن  ف�شاًل   )HSPA(

يف  والكا�شفات  االأدوات  جميع  ربط  اأجل  من  وذلك 

واجهة اال�شتخدام املختلفة وامل�شتخدمة ملراقبة نظام 

التحذير العامل.

ال�شكك  لتطبيقات  خ�شي�شًا  امل�شمم  اجلهاز  وهذا 

لتاأمني حتليل  الزمني  اخلتم  يقدم خا�شية  احلديدية 

اأكرث دقة للبيانات ومعدل اختبار املدخالت التناظرية 

على م�شتوى ترددات تقدر بالكيلوهريتز للح�شول على 

بيانات دقيقة. ويقدم اأي�شًا ت�شجياًل م�شبقًا للمدخالت 

التناظرية لتفادي فقدان البيانات.

هل تعلم؟

300 �شخ�س يف اأمريكيا و400  ال�شكك احلديدية حت�شد حياة  تقاطعات  التي حت�شل عند  • اأن احلوادث 
�شخ�س يف اأوروبا �شنويًا.

املتحدة. اململكة  الكارثية يف  القطارات  االأكرب على م�شتوى حوادث  • تعترب هذه احلوادث اخلطر 
اآالف تقاطع، باأنظمة حتذير فعالة.  8 اأ�شرتاليا وعددها  ال�شكك احلديدية يف  ثلث تقاطعات  • يتمتع 

110 ماليني جنيه ا�شرتليني )182 مليون دوالر اأمريكي( لتطوير مراقبة  املتحدة  اململكة  املنظمون يف  • خ�ش�س 
التقاطعات بعد حدوث ت�شع وفيات وتعر�س نحو 400 �شخ�س خلطر املوت يف عام 2013 حتى �شهر اأكتوبر.
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كيف تغير 
ثورة الفيديو الشبكي 

سوق أنظمة النقل الذكية

املراقبة  كامريات  جميع  كانت  عامًا  ع�شرين  منذ 

كابل  بوا�شطة  الفيديو  ت�شوير  تبث  حيث   ، تناظرية 

�شريط.  على  الفيديو  يخزن  م�شجل  اإىل  املحور  متحد 

1996، قامت اإحدى ال�شركات ال�شويدية  ولكن يف عام 

بابتكار الكامريا ال�شبكية، االأمر الذي مّكن من تو�شيل 

كامريا الفيديو مبا�شرة اإىل �شبكة احلا�شوب. و�شاهم 

الرقمية  التقنية  اإىل  التناظرية  التقنية  من  التحول 

بتغيري �شوق االأمن العاملي ف�شاًل عن �شوق اأنظمة النقل 

الذكية. 

الثورة يف  بتحقيق  �شاهمت  التي  الرئي�شية  العوامل  اإن 

عامل الفيديو ال�شبكي هي: درجة جودة الفيديو وذكاء 

الكامريا وانفتاحها. حيث كانت دقة الكامريا التلفزيونية 

على  تقت�شر  املغلقة  الدائرة  يف  والتقليدية  التناظرية 

0.4 ميجا بك�شل فقط. اأما كامريا الفيديو ال�شبكي فهي 

تبث مب�شتويات دقة متعددة، وميكن ا�شتخدامها حتى 

فالكامريا  الو�شوح.  عالية  تلفزيونية  بجودة  املنزل  يف 

التناظرية تقوم فقط بت�شجيل الذي تراه، اأما الكامريا 

اأي�شًا  ا�شتخدامه  ميكن  قوي  مبعالج  فتتميز  ال�شبكية 

لتحليالت الفيديو الذكية وترتكز على معايري بروتوكول 

االإنرتنت التي تتيح الو�شول االآمن واملرن عرب احلا�شب 

اأو اجلهاز اجلوال من اأي مكان حول العامل.

لقد اأدى حت�شني جودة الفيديو اإىل حتديد االأ�شخا�س 

واالأ�شياء يف الفيديو امل�شجل. و�شاهمت قدرات الكامريا 

الذكية، التي تعتمد غالبًا على احللول احل�شابية للك�شف 

واملالحقة والتعرف، يف جعل الكامريات ال�شبكية تنبه 

اأمٌر ما. كما �شاهم  تلقائيًا حني يحدث  االأمن  م�شغلي 

الذي  الفيديو  بوا�شطة  االنفتاح  عن  ف�شاًل  االأمر  هذا 

امل�شلحة،  اأ�شحاب  جميع  ل�شالح  يتوافر  اأن  ميكن 

من  نوعية  نقلة  حتقيق  من  االأمن  �شناعة  بتمكني 

االأمن اجلنائي اإىل االأمن يف الوقت الفعلي. وبداًل من 

اأجل  من  ا�شتق�شاء  كو�شيلة  املراقبة  فيديو  ا�شتخدام 

مت  فقد  اأيام،  اأو  �شاعات  منذ  حدث  الذي  اكت�شاف 

ا�شتخدام الكامريات ال�شبكية كو�شائل يف الوقت الفعلي 

بهدف الك�شف عن احلوادث وو�شعها �شمن االأولويات 

واال�شتجابة اإليها. 

الفوائد يف الوقت الفعلي

النقل  اأنظمة  قطاع  اأهداف  اختالف  من  الرغم  على 

الذكية عن تلك يف قطاع االأمن، اإال اأن القطاع يح�شد 

ملركز  التكنولوجيا.فبالن�شبة  هذه  من  عديدة  فوائد 

املارين  بتمكني  يتعلق  االأمر  فاإن  ال�شري،  حركة  اإدارة 

من اجتياز النقطة “اأ” نحو النقطة “ب” باأ�شرع وقت 

مراكز  معظم  وترغب  اأمنًا.  االأكرث  وبالطريقة  ممكن 

اإدارة حركة ال�شري بالك�شف عن احلوادث واالنحرافات 

الطرقات.  �شبكة  الفعلي من خالل  الوقت  االأخرى يف 

كما تريد اأن ت�شبح قادرة على اإبالغ اأ�شحاب امل�شلحة 

امل�شتجيبني  واأول  ال�شيانة  وطواقم  )الركاب  املعنيني 

وحتديد  ال�شري  حركة  ظروف  حول  ب�شرعة  الخ(   ..

الر�شائل  باإ�شارات  يتعلق  فيما  ال�شحيحة  االأولويات 

املتغرية واالإ�شارات املرورية ال�شوئية. 

مع  اأكرث  متطلبات  ذات  ال�شري  حركة  بيئة  ت�شبح  قد 

ال�شاطعة  االأمامية  وامل�شابيح  القوية  ال�شم�س  اأ�شعة 

�شاأنها  من  والتي  املبللة،  االأر�شفة  على  واالنعكا�شات 

التناظرية يف  الكامريات  مهمة  ت�شّعب من  اأن  جميعًا 

التعامل معها. فمن ال�شعب خالل امل�شاء التمييز بني 

املتنقلة  االأمامية  ال�شيارات  الأ�شواء  نتيجة  ال�شيارات 

مع  التعامل  ال�شبكية  للكامريات  وميكن  دائم.  ب�شكل 

توفري  اأجل  من  تلقائي  ب�شكل  هذه  االإ�شاءة  م�شتويات 

ملراكز  احلالة  هذه  حول  مف�شلة  وملحة  اف�شل  �شورة 

اإدارة حركة ال�شري.

ميزات الرقمية

ت�شتفيد العديد من مراكز اإدارة حركة ال�شري من رقمنة 

بيانات الفيديو، حيث �شاهم هذا االأمر بتمكني توا�شل 

ال�شري  املتعلقة بحركة  والرقمية  التناظرية  الكامريات 

االإنرتنت  بروتوكول  معايري  �شبكات  مع  �شواء  على حد 

يف  قيود  دون  الرقمي  ال�شعيد  على  املعلومات  وتنتقل 

ال�شهل  من  واأ�شبح  اجلودة.  يف  خ�شارة  اأو  امل�شافات 

م�شاركة الفيديو املبا�شر وامل�شجل والبحث ب�شرعة عن 

الفيديو امل�شجل.

وال تقت�شر الكامريا ال�شبكية على توفري الفيديو بجودة 

بيانات  اأو  تلقائية  تنبيهات  توفري  على  بل  فقط  عالية 

مراكز  اإىل  االأمر  هذا  ويقدم  ال�شري.  بحركة  تتعلق 

اإدارة حركة ال�شري فوائد كبرية من خالل اإدراك و�شع 

من  للتخفيف  �شريعة  اإجراءات  واتخاذ  ال�شري  حركة 

تطبيقات  عدة  تتوافر  حيث  ال�شري،  حوادث  خماطر 

متّكن الكامريات من احت�شاب اأعداد ال�شيارات وقراءة 

لوحات اأرقامها وتنبيه مراكز اإدارة حركة ال�شري حول 

وال�شيارات  االزدحام  مثل  ال�شري  حركة  �شيناريوهات 

املتوقفة والقيادة يف االجتاه اخلطاأ. 

الروؤى امل�ستقبلية

القليلة  االأعوام  خالل  الطلب  يزداد  اأن  املرجح  من 

من  التي  الذكية  ال�شبكية  الكامريات  على  املقبلة 

�شاأنها حت�شني حالة حركة ال�شري العامة. كما �شت�شهد 

قوة معاجلات الكامريات ال�شبكية حت�شنًا ملحوظًا، 

وبروز قدرات ذكية يف جميع الكامريات واأداء اأف�شل 

للفيديو حيث توفر بع�س الكامريات ال�شبكية فيديو 

بجودة تلفزيونية عالية ت�شل اإىل 60 اإطارًا يف الثانية 

الواحدة عرب متكينها من التقاط �شور مف�شلة عن 

ال�شيارات امل�شرعة. 

ملاذا ي�سهد الطلب على حركة ال�سري يف الوقت الفعلي واملعلومات عن البنى التحتية 

ارتفاعًا متناميًا؟

املروري. اأجل تخفيف االزدحام  ب�شرعة من  ال�شري  اإعادة توجيه حركة  ال�شري  اإدارة حركة  • ت�شتطيع مراكز 
الو�شول. توقعه عند  وروؤية ما ميكن  ب�شرعة  االأف�شل  الطريق  امل�شتجيبني حتديد  • ميكن الأول 

الو�شع  التنقل بح�شب  ب�شاأن  واتخاذ قرارات  االإنرتنت  الفيديو مبا�شرة عرب  اإىل  الو�شول  للركاب  • ميكن 
احلايل.
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معلق  ج�شر  اأطول  اليونان  يف  اأنترييو  ريو-  ج�شر  يعد 

2252 مرتًا  العامل، وهو ميتد على م�شافة  بكابالت يف 

)2883 مرتًا مع احت�شاب مدخل اجل�شر(، وهو يقلل من 

الوقت الالزم لعبور خليج كورينث اإىل نحو خم�س دقائق. 

ومن اأجل �شمان ال�شالمة والقيام بتدخالت �شريعة يف 

التقنية الذكية  اأي حادث، ي�شتخدم اجل�شر  حال وقوع 

 )AID( ”اآي دي “اإيه  التلقائي عن احلوادث  للك�شف 

وكامريات الت�شوير احلراري من “اإف اإل اآي اآر اآي تي 

.)FLIRITS( ”اإ�س

كورينث  خليج  لعبور  مركبة  اآالف   10 نحو  مرور  ومع 

�شريانًا مهمًا  ي�شكل  اأنترييو  ريو-  فاإن ج�شر  اليوم،  يف 

للمنطقة، وكونه يقع يف الطرف الغربي ملنطقة اخلليج، 

الرئي�شي  بالرب  البيلوبونيز  جزيرة  �شبه  يربط  فهو 

اليوناين.

بحيث   ،2004 عام  اجل�شر  بناء  من  االنتهاء  مت  لقد 

كبرية  اأولوية  البداية  منذ  املرورية  ال�شالمة  �شكلت 

بالن�شبة ل�شركة “جيفريا”، �شاحبة امتياز اجل�شر. ويف 

تركيب   )FLIRITS( ال�شركة من 2005، طلبت  عام 

30 وحدة ملعاجلة ال�شور املرئية، والتي تقوم بتحليل بث 

الفيديو اخلا�س بكامريات املرور ودمج تقنية الك�شف 

التلقائي عن احلوادث “اإيه اآي دي”، وجمع البيانات، 

وت�شجيل ت�شل�شل ال�شور قبل وبعد وقوع احلادث، وبث 

الفيديو يف لوحة واحدة. 

اآي  “اإيه  احلوادث  التلقائي عن  الك�شف  نظام  ويدعم 

يف  طبيعية  غري  حاالت  عن  الك�شف  يف  امل�شغل  دي” 

حركة املرور، بحيث يقوم تلقائيًا باإ�شدار اإنذارات عن 

ال�شيارات املتوقفة وامل�شاة وازدحام حركة املرور وحركة 

ببطء،  ت�شري  التي  واملركبات  املتوقفة،  �شبه  املرور 

واالجتاه املعكو�س، واالأج�شام املت�شاقطة. 

كامريات الت�سوير احلراري   

ال�شركة امل�شغلة للج�شر، دمج  2006، قّررت  ويف عام 

حتليالت الفيديو من  )FLIRITS( مع  كامريات ال�شوء 

التلفزيونية  على الدائرة  القائمة  التقليدية  املرئي 

باأنه  االإعداد  هذا  يف  ال�شعوبة  كانت  حيث   ، املغلقة 

ال�شبب  يرجع  الكاذبة.  االإنذارات  من  بالكثري  ت�شبب 

يف ذلك اإىل �شوء االأحوال اجلوية خالل ف�شل ال�شتاء 

وكذلك الهيكل العام للج�شر مع االأعمدة والبنية املعلقة، 

اأثناء الغروب  والتي تلقي بظاللها على �شطح الطريق 

الت�شغيل  يف  و�شعوبة  حتديًا  �شّكل  مما   ، وال�شروق، 

بالن�شبة لكامريات ال�شوء املرئي”.

وتعديل  حت�شني  حماوالت  اأن  من  الرغم  وعلى 

خوارزميات الك�شف بدقة اأ�شفرت عن نتائج جيدة، اإال 

اأن نهجًا اآخر اأثبت اأنه اأكرث فعالية، واملتمثل يف تركيب 

كامريات الت�شوير احلراري، التي تك�شف عن احلرارة 

يف  تركيبها  مت  والتي  �شخ�س  اأو  ج�شم  من  املنبعثة 

نهاية عام 2012، حيث خّف�س ذلك وب�شكل كبري عدد 

االإنذارات الكاذبة وبالتايل حت�شني اأداء نظام الك�شف 

التلقائي عن احلوادث ال�شامل.

اخلا�شة  الكامريا  تقنية  حتديث  مت   ،2013 عام  ويف 

تكمن  حيث  احلراري.  الت�شوير  وحدات  مع  باجل�شر 

الفائدة الكبرية من هذه الكامريات لتطبيقات الك�شف 

الظالل  اأو  ال�شم�س  بوهج  تتاأثر  وال  املرور  حركة  عن 

النهج اآلمن للبنى التحتية الحساسة
ألطول جسر 

معلق بكابالت في العالم

ت�شّو�س عملية  اأن   التي ميكن  املبللة  الطرق  اأ�شطح  اأو 

يف  والف�شل  كاذبة  اإنذارات  باإ�شدار  وتت�شبب  الك�شف 

ر�شد احلوادث، والتي قدمت مل�شّغل ج�شر ريو- اأنترييو 

روؤية متوا�شلة على مدار 24 �شاعة لكافة املركبات االآلية 

وراكبي الدراجات وامل�شاة - لياًل ونهارًا - بغ�س النظر 

عن كمية ال�شوء املتوفرة.

اإعداد الك�سف عن حركة املرور

اجل�شر  بنية  على  مرورية  كامريا   30 تركيب  مت  لقد 

ارتفاع  على  باأكمله،  الطريق  �شطح  ولتغطية  املعلقة. 

15 مرتًا. ويحمل كل قطب من اجل�شر �شت كامريات، 

وتبلغ  بحيث مت تخ�شي�س ثالث كامريات لكل اجتاه. 

كل  اأن  يعني  ما  مرتًا،   560 لالأبراج  املتو�شطة  امل�شافة 

جمموعة من ثالث كامريات تقوم مبراقبة م�شافة 280 

ملراقبة  اأخرى  جمموعة  ا�شتخدام  مت  حني  يف  مرتًا. 

م�شافة 50 مرتًا من الربج، واأخرى لتغطية م�شافة متتد 

ما بني 50 و300 مرت من الربج. وباالإ�شافة اإىل ذلك، 

تغطي ثالث كامريات مركبة على كل جانب من اجل�شر 

مدخلي اجل�شر ف�شاًل عن مناطق الدخول واخلروج.
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تقنيات حديثة

التكنولوجيا اأكرب ثورة يف عامل اليوم ،فبعد الهواتف 

املتحركة ، واحلا�شوب اللوحي ،والتطبيقات الذكية ، ثم 

اأخريا ال�ضيارات ذاتية القيادة ، والتي من املتوقع طبقا 

الآراء خرباء �شتكون �شيارة امل�شتقيل القريب. 

»جوجل«  جتد دائما احلل ملن ال يرغب - اأو قل ال يحب 

يف  احللول  بدايات  و�شعت  فقد   - يخ�شاها  اأو  ال�شواقة 

اإنتاج �شيارتها ذاتية القيادة »االآمنة«، والتي �شتتيح لك 

الو�شول اإىل اأي مكان تريده ذاتيا دون التدخل.

ك�شفت �شركة جوجل عن �شيارتها ذاتية القيادة اخلالية 

من  �شاغط بنزين اأو فرامل اأو حتى املقود. خرجت لنا 

بتقنية جديدة اآثرت بها نف�شها عن الباقني، لت�شنع لها 

مكانا يف �شوق ال�شيارات.

�شيارة »جوجل« ت�شبه كثريا �شيارة » فولك�س فاجن بيتل 

ال�شركة يف  وقالت  ال�شغرية.  اجلولف  لعربة  روح  مع   «

متتلك  ال  »�شياراتنا  املا�شي  االأ�شبوع  الر�شمية  مدونتها 

عجل قيادة، اأو دوا�شة اأو فرامل، فنحن ل�شنا يف احتياج 

لها«.»اأجهزة اال�شت�شعار املوجودة يف ال�شيارة باالإ�شافة 

اإىل الربامج املزودة بها متكنها من فعل كل �شيء دون 

احلاجة لهذه القطع«.

وتتمكن �شيارة جوجل من الك�شف عن االأج�شام املوجودة 

ذاتيا  بالتحكم  وتقوم  ياردة،   200 بعد  على  الطريق  يف 

اإىل  باالإ�شافة  لتقليلها  احلاجة  حالة  يف  ال�شرعة  بكبح 

�شبط االجتاهات دون تدخل ال�شائق.

اال�شت�شعار  اأجهزة  من  جمموعة  ال�شيارة  وت�شتخدم 

لر�شم خريطة للطريق الذي ت�شري فيه، كما يوجد ليزر 

على �شطح ال�شيارة خللق منوذج ثالثي االأبعاد لالأج�شام 

املحيطة بها �شواء من ال�شيارات االأخرى، اأو من امل�شاة 

ال�شيارة  فى  املثبتة  الكامريات  اأما  الدراجات،  وراكبي 

تقوم بالتعرف على عالمات الطرق واإ�شارات املرور.

ويتم االآن جتربة ال�شيارة ب�شرعة 25 مياًل يف ال�شاعة. 

جوجل  تخطط  العام  »هذا  ال�شركة  قالت  مدونتها  يف 

الإنتاج نحو 100 �شيارة من منوذجها االأول لبدء االختبار 

لها ، على اأن يتم ت�شغيل برنامج جتريبي �شغري يف والية 

حالة  يف  املقبلة  القليلة  ال�شنوات  مدى  على  كاليفورنيا 

جناح االختبارات االأولية«.

�شريكا يف  اأن جتد  تتمنى  ال�شركة  فاإن  ووفقا »جلوجل« 

�شناعة ال�شيارات الإنتاج ال�شيارات ذاتية القيادة بداًل من 

�شناعتها بنف�شها.

واملو�شوع له طرافته من نواحي عدة  على �شبيل املثال: 

من �شيكون م�شوؤواًل يف حال وقوع حادث ت�شببت فيه �شيارة 

ذاتية القيادة ؟ �شاحب ال�شيارة اأم ال�شركة امل�شنعة؟

ح�شب ما طالعته يف هذا ال�شاأن يرى البع�س اأن اخلطاأ 

يتدخل  ال  االإن�شان  اإن  حيث  ال�شركة  على  يعود  اأن  البد 

فى قيادتها، والبع�س االآخر يرى اأن �شاحب ال�شيارة هو 

اأ�شبحت م�شابيح اإنارة الطرقات حديث ال�شاعة خالل 

ال�شنوات االأخرية يف ظل ت�شاعد ال�شغوط لتح�شني 

كفاءة الطاقة. وت�شعى املفو�شة االأوروبية على �شبيل 

املثال اإىل خف�س انبعاثات غاز الدفيئة بن�شبة 20 يف 

املائة )مقارنة مع امل�شتويات امل�شجلة يف عام 1990( 

وحت�شني كفاءة الطاقة يف اأوروبا بن�شبة 20 يف املائة 

بحلول عام 2020 يف الوقت الذي ت�شعى فيه اململكة 

املتحدة اإىل خف�س انبعاثات الدفيئة بن�شبة ال تقل عن 

80 يف املائة بحلول عام 2050. ويف ظل ت�شاعد اأ�شعار 

الطاقة، كما تخ�شع �شلطات املرور اإىل �شغوطات اأي�شًا 

لتحقيق وفورات مهمة يف التكاليف.

ويف ظل وجود اأكرث من 120 نوعًا من م�شابيح اإنارة 

الطرقات يف اأوروبا وا�شتجابة للطلب املتزايد من قبل 

ال�شلطات االأوروبية الإيجاد حلول ت�شاعدها على حتقيق 

االأهداف املر�شومة يف جمال كفاءة الطاقة والتوفري 

يف التكاليف، فمن الطبيعي اأن ت�شكل هذه االأنواع من 

امل�شابيح حمورًا لالهتمام لتح�شني كفاءة الطاقة .

الإنارة الذكية

 AGD( ”ونتيجة لذلك قامت “اإيه جي دي �شيت�شتمز

Systems( املتخ�ش�شة يف االأنظمة الرادارية بتطبيق 

خربتها يف جمال اأجهزة الرادار الذكية على قطاع 

االإنارة، حيث تقدم اأنظمة الك�شف الراداري الذكية 

معلومات متعلقة بال�شرعات املرجوة للمركبات 

وموقعها، وتعداد املركبات، ومعلومات عن ن�شبة 

اإ�شغالها، وك�شف االزدحام املروري ، ودورته والك�شف 

عن حركة مرور امل�شاة وذلك من خالل  تطبيقات على 

املناطق احل�شرية وبني املدن.

ومن خالل تطبيق �شيناريو اإنارة ذكي تفاعلي بالكامل 

وبا�شتخدام تقنية الرادار وتوفري مراقبة ديناميكية 

الإنارة ال�شارع مبا ي�شمن اإمكانية تعديل م�شتويات 

الطاقة باأمان وفقًا حلجم حركة املرور، متكنت 

ال�شلطات االأوروبية وم�شّنعي االإنارة من احلد من 

ا�شتهالك اأنظمة اإنارة الطرقات للطاقة، حيث متت 

برجمة النظام ال�شتغالل الرادارات التي ن�شرت 

بالفعل ملراقبة املركبات اإ�شافة اإىل اأجهزة مراقبة 

تدفق املرور وتطويرها لهذه الغاية بحيث تعمل على 

تقوية اإنارة امل�شابيح عندما تكت�شف الرادارات تزايدًا 

ملمو�شًا يف حركة املرور اأو خف�شها اإىل م�شتوى اآمن 

حمدد يف اأوقات اأخرى وفقًا حلجم حركة املرور ، 

االأمر الذي اأدى اإىل حتقيق توفري كبري يف التكاليف 

باملقارنة مع تركيب نظام جديد متكامل للتحكم باإنارة 

ال�شارع مع اأجهزة ك�شف خا�شة للقيام بهذه املهمة.

ب�ساطة وفعالية 

اإن تخفيف اإنارة الطرقات خالل فرتات الليل التي 

ت�شهد حركة مرور خفيفة وتكون يف اأدنى م�شتوياتها، 

يف غاية االأهمية  نظرًا ملا ت�شكله تكلفة اإنارة الطرقات 

والتي تبلغ نحو 30 يف املائة من النفقات للمدن.

ويف فرن�شا مت تركيب 307 اأجهزة رادار للتحكم 

باإنارة الطرقات يف مناطقة عديدة، حيث مكنت 

هذه الرادارات التي ت�شتخدم الكهر�شوئيات اأو “ 

املخرجات املتناوبة لكل عملية ك�شف”  ال�شلطات 

الفرن�شية من التحكم باالإنارة باأمان وفقًا حلركة 

املرور. ومت ت�شميم الرادار اخلا�س باملركبات هذا 

ليكون قويًا وفعااًل من حيث الكلفة ويقدم اأداًء مرنًا 

يف جمال الك�شف، وهو يعمل بحزمة النطاق الرتددي 

باند” )K band( برتدد 24 ميجاهريتز،  “كي 
وهو النطاق املف�شل لدى م�شّنعي االإنارة، مما يجعله 

منا�شبًا للرتكيب يف اأنحاء العامل. 

حلول خم�س�سة لتطبيقات حمددة

ميكن تعديل خمرجات بيانات الرادارت لتقدمي 

معلومات ح�شب الطلب حول حركة املرور وفقًا لل�شكل 

والرتدد الذي تف�شله اجلهة املعنية. فبع�س اجلهات 

�شبيل املثال ترغب يف احل�شول على بيانات كل خم�س 

دقائق فيما اآخرون يريدون احل�شول عليها كل �شاعة 

وفقًا حلركة املرور. والبع�س االآخر قد يرغب يف معرفة 

 يف كل ق�شم من الطرقات اأو 
ً
ماذا يحدث حتديداأ

يف�شلون معلومات حول التوجه العام من خالل تقارير 

متقطعة.

وهناك خيار الربط املبا�شر على امل�شتوى املحلي 

بواجهة ا�شتخدام لالإنارة ميكن التحكم بها رقميًا 

“دايل” )DALI( اأو واجهات مماثلة بحيث ميكن 
لل�شلطات احل�شول على بيانات حركة املرور واتخاذ 

قرارات بنف�شها بخ�شو�س االإنارة اأو نقل م�شوؤولية 

اتخاذ القرارات اإىل الرادار على م�شتوى الطريق 

والذي يقوم باإر�شال اإ�شارة ناب�شة لتاأكيد عمله.

وقد يت�شمن احلل اأي�شًا النفاذ عن بعد اإىل الغرف 

املراقبة الإعدادات حتديث الرادارت والربجميات 

الثابتة ومراقبة االأداء مما يوؤدي اإىل انتفاء احلاجة 

اإىل اإر�شال مهند�شني اإىل موقع وجود الرادار عند 

تطبيق اإعدادات جديدة ما يعني بالتايل حتقيق وفرة 

مالية.

متجاوبة وم�سوؤولة

تواجه العديد من �شلطات النقل يف العامل تخفي�شات 

يف امليزانية وتكاليف �شيانة مرتفعة، و�شغوطًا متزايدة 

لتح�شني اال�شتدامة ، وكفاءة الطاقة والتوفري يف 

الكلفة الت�شغيلية من خالل ا�شتخدام البنى التحتية 

املرورية القائمة ، حيث تقوم حلول تقنية املعلومات 

للك�شف الراداري الذكي مع اأنظمة التحكم باالإنارة 

بتحويل م�شابيح اإنارة ال�شارع الثابتة اإىل حلول 

مرنة وديناميكية وفعالة من حيث الكلفة والكفاءة يف 

ا�شتهالك الطاقة وتطويعها لال�شتجابة اإىل امل�شهد 

املتغري لقطاع النقل.

استخدام الكشف الراداري 
لتخفيف إنارة الطرقات

الحل دائما لدى »جوجل« !!
امل�شئول عن كل ما يجرى بال�شيارة، وفى نهاية املطاف، 

واملوؤكد اأن الراأي القانوين �شيعود لت�شريع كل دولة.

رغم تزويد »جوجل« �شيارتها باأجهزة ا�شت�شعارات، اإىل 

اأنه مازالت هذه االأجهزة يف حاجة اإىل مزيد من الدقة، 

اأن تقتل ال�شيارة احليوانات ال�شغرية التي  حيث ميكن 

تعرب الطرق مثل القطط والكالب.

ماذا �شيحدث عند تعطل اأجهزة اال�شت�شعار اأو كمبيوتر 

ال�شيارة فجاأة ؟ من املوؤكد اأن فو�شى �شتحدث يف الطريق 

اأن يقع ما�س نتيجة خلطاأ العقل االإلكرتوين ...  وميكن 

وهذا يوؤكد اأن الفا�شل هو العقل الب�شري و�شبحان اهلل. 

عدم  اأن  الذاتية  القيادة  مو�شوع  يف  قراأته  ما  واأطرف 

قانونية يف  �شي�شعها فى م�شكالت  لل�شيارة  وجود مقود 

ومن  كاليفورنيا،  والية  ومنها  االأمريكية  الواليات  بع�س 

املعروف اأن »جوجل« تقوم بتجربة ال�شيارة اجلديدة يف 

�شوارع هذه الوالية ، وطبقا لقانون البلدة فاإنه ال ميكن 

وهو  الفرامل،  ودوا�شة  مقود  وجود  دون  �شيارة  قيادة 

االأمر الذي تعمل جوجل على حله حاليا.
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�شائق  بدون  �شيارتها  تطلق  الأن  “جوجل”  تطلع  مع 

بحلول عام 2017، كيف ميكن ملدينة تتبنى هذا النوع 

من امل�شتقبل عرب خلق منطقة خا�شة باملركبات االآلية 

اأن تنطلق يف م�شرية حياة �شتنت�شر لتعّم كل بلدية بجميع 

اأنحاء العامل. 

�سوارع ذات جودة عالية

قد يتذكر القّراء تلك املقالة التي حملت عنوان “العد 

ن�شخة  يف  ن�شرت  والتي  اال�شتقاللية”  اإىل  التنازيل 

اأكتوبر- نوفمرب 2013 من جملة “ترافيك تكنولوجي 

على  فيها  الرئي�شي  الرتكيز  وكان  اإنرتنا�شيونال”، 

ي�شلط  والذي  الرابع”،  امل�شتوى  من  االآلية  “املركبات 
ال�شوء على املركبات بدون �شائق. وبهدف اأكرب فائدة 

ممكنة من تقنيات امل�شتوى الرابع، فقد تو�شلت املقالة 

اإىل ا�شتنتاج مفاده اأننا بحاجة اإىل اإزحة العامل الب�شري 

الذي هو دون امل�شتوى االأمثل من خلف عجالت قيادة 

ال�شيارات، االأمر الذي قد يتم خالل فرتة اأق�شر جدًا 

من املتوقع يف حال اأرادت املدن خو�س هذا التحدي”.

الب�شر  ال�شائقني  اإزاحة  ولكن ملاذا قد ترغب املدن يف 

من الطرقات؟ وهل تعترب االأحياء اخلالية من ال�شائقني 

هدف  حقًا  هو  هل  اأم  حتقيقه،  ميكن  واقعيًا  هدفًا 

هذا  عن  لالإجابة  االأمثل  الطريقة  ولعل  به؟  مرغوب 

ال�شوؤال تتمثل يف ت�شليط ال�شوء على ما نريده الإداراتنا 

لهذه  ميكن  كيف  م�شاألة  يف  النظر  ثم  ومن  املدن  يف 

امل�شتوى  مركبات  من  الرباقة”  اجلديدة  “االألعاب 
الرابع اأن تكون ذات فائدة. 

التطّلع للتفّرد

تتطلع اإدارات املدن اإىل اأن ت�شبح مكانًا رائعًا للمعي�شة، 

حول  الطابع  �شخ�شية  الروؤى  من  الكثري  هناك  حيث 

عددًا  اأن  اإال  “رائعًا”،  ما  مكان  من  يجعل  الذي  ما 

املدن  ت�شنف  وهي  برزت  قد  امل�شتقلة  املوؤ�شرات  من 

مقارنة ببع�شها البع�س بناًء على معايري حمددة ميكن 

ال�شيارات.  عدد  مثل  بها  التاأثري  الرئي�شية  للعوامل 

ليفينج”  اأوف  كواليتي  “مري�شري  ا�شتطالع  ويعترب 

جلودة م�شتوى املعي�شة اأحد املوؤ�شرات امل�شهورة يف هذا 

ال�شياق. 

ويت�شارك املحافظون وامل�شت�شارون وخمططو وم�شوؤولو 

املدن االهتمام باإجراء التح�شينات املطلوبة على جميع 

امل�شتويات من اأجل حت�شني مدنهم. ويعترب النقل اأحد 

العنا�شر التي حتتل ق�شمًا رئي�شيًا من متويل البلديات 

ويوؤثر ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة على جميع هذه 

امل�شتويات. 

فقد يرغب امل�شوؤولون يف املدن ب�شوارع اأكرث اأمنًا بعدد 

�شيارات اأقل وانبعاثات غازية معدومة، وبحركة حم�شنة 

واعتدال من قبل كل امل�شاركني يف حركة النقل الن�شطة 

تقنيات حديثة

كما  وغريهم.  الهوائية  الدراجات  وراكبي  امل�شاة  مثل 

ال�شوارع  وا�شتعادة  احلياة،  نوعية  حت�شني  يودون  قد 

وحتقيق  اجلمهور،  اإىل  واإعادتها  املركبات  هيمنة  من 

مركز  يف  اأكرب  وم�شاحات  التجارية،  االأعمال  ازدهار 

املدينة للعمل على تنمية العن�شر الب�شري والتوجهات 

املعتدلة وغريها.

تكون  ما  غالبًا  وبلدياتها  املدن  وخطط  اآمال  ولكن 

حمدودة اأو خمت�شرة بالهيمنة احلالية لل�شيارات على 

اإن ال�شيارات التي تعترب مبثابة الدم يف  �شوارع املدن. 

اأ�شغر  يف  حتى  تتكد�س  اأخذت  دولة  اأي  حياة  �شرايني 

التي  االأماكن  يف  وحتى  مدننا.  يف  املوجودة  ال�شوارع 

ت�شتمل على و�شائل نقل جماعية، فاإننا �شنجد ال�شيارات 

مزعجة  ب�شورة  ال�شوارع  بازدحام  تت�شبب  تزال  ال 

اإىل  ال�شيارات  حتولت  فقد  وعليه  والزوار.  لل�شكان 

النقي�س متامًا مما نود حتقيقه يف جعل مدننا رائعة. 

فجر حقبة جديدة

اإن هذا االأمر قد يكون على و�شك التغري، وكل ذلك الأن 

مركباتنا �شت�شبح لي�س بعيدًا من االآن قادرة على قيادة 

النموذج اجلديد  اإىل خلق  نف�شها بنف�شها، ما �شيوؤدي 

االأول للنقل الربي منذ اخرتاع ال�شيارات عندما حلت 

االأخرية مكان اخليول كنظام النقل الرئي�شي. وب�شورة 

من  لل�شيارات  اجلديد  النموذج  فاإن  لالهتمام  مثرية 

دون �شائق اأو ال�شيارات االآلية �شيتمتع بقدرات مماثلة 

ل�شابقه املاأهول وذلك من خالل وجود ح�شا�شات كفوؤة 

يكون  عندما  ال�شري  من  املركبة  متكن  �شناعي  وذكاء 

ال�شائق عاجزًا عن القيام بذلك.

املركبات  اأو  الرابع  امل�شتوى  من  املركبات  و�شتوفر 

االآلية بالكامل ملالك املركبة اأو ل�شائقها خدمة �شبيهة 

تلقاء نف�شها.  العمل من  ال�شائق قادرة على  بخدمة 

و�شتكون قادرة على نقل النا�س والب�شائع بتكلفة اأقل 

ال�شائقني،  اإىل  املدفوعة  التكاليف  من  التقليل  عرب 

بذلك  لتحقق  اأكرب  ب�شال�شة  نف�شها  �شتقود  والأنها 

يف  �شت�شهم  كما  وال�شيانة.  الوقود  يف  اأكرب  توفريًا 

التاأمني  اأق�شاط  التقليل من  التكاليف عرب  تخفي�س 

يف  ال�شيارات  ركن  ر�شوم  لدفع  احلاجة  من  واحلد 

املواقف، ويف حال تاأجريها ف�شتقلل من فرتة التاأجري 

الالزمة، حيث �شيقوم امل�شتخدمون با�شتئجار �شيارة 

التاأجري  واإيقاف  احلاجة،  عند  بالكامل  اآلية  اأجرة 

عند انتهاء كل رحلة. 

المركبات اآللية 
وتغيير نمط الحياة 

بالمدن في أحياء 
بال سائقين

فوائد املركبات الآلية

التي  املنافع  �شت�شهد  املدن  فاإن  النقل،  من وجهة نظر 

ما  الربي بطرق عديدة  للنقل  االآلية  املركبات  توفرها 

اأثناء  الفرتة االنتقالية  واأي�شًا خالل  اإطالقها،  يتم  اأن 

م�شاركتها للطرقات مع ال�شائقني من الب�شر. وبعيدًا عن 

حقيقة اأن املركبات االآلية �شتزيد من �شالمة الطرقات 

�شت�شهم  فاإنها  ال�شيارات،  اإىل ركن  وتقلل من احلاجة 

اإىل حد كبري يف االنتقال اإىل تبني الطاقة الكهربائية 

االنبعاثات  من  التقليل  اإىل  بدوره  �شيوؤدي  الذي  االأمر 

الغازية �شمن املدينة. و�شيكون املرور عرب التقاطعات 

اأكرث كفاءة بالتاأكيد نتيجة الإطالق املركبات االآلية.  

جميع  ت�شبح  عندما  �شتكون  االأكرب  الفائدة  اأن  اإال 

االأمر  هذا  ُينجز  اأن  فما  اآلية،  الطرقات  يف  املركبات 

حتى تتم اإزالة العن�شر الب�شري االأقل كفاءة ولن يكون 

العامل امل�شبب يف احلوادث التي حتدث على الطرقات. 

ومع وجود املركبات االآلية من امل�شتوى الرابع فقط يف 

واأ�شاليب  معايري  يف  تناغمًا  �شنلحظ  فاإننا  �شوارعنا 

التعاونية  القيادة  اأنظمة  �شيمّكن  الذي  االأمر  القيادة 

من امل�شتوى الرابع مثل نظام جتميع املركبات لتح�شني 

املركبة  بتقينة  حت�شينه  يجري  الذي  الطرقات  كفاءة 
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كيف ميكن تطبيق حلول على غرار م�شت�شعرات الفيديو 

واملركبات والطرقات واأدوات االت�شال املرورية املتطورة 

االأخرى يف وقت ال ميكن للبنى التحتية القدمية دعمها؟ 

قد ي�شكل هذا االأمر م�شكلة م�شتع�شية بالن�شبة للعاملني 

يف جمال هند�شة املرور وتخطيط املدن الذين يرغبون 

يف املحافظة على �شال�شة حركة املرور يف املدينة. 

قبل  اأريزونا  بوالية  بريويا،  مدينة  يف  حدث  ما  هذا 

االزدهار  فرتة  خالل  بيوريا  �شهدت  اإذ  اأعوام.  عدة 

االقت�شادي، منوا كبريًا. واأ�شبح نظام اإدارة االزدحام 

املروري الذي كان فعااًل يف ال�شابق قدمي الطراز وغري 

وحركة  اجلدد  املقيمني  تدفق  مع  التعامل  على  قادر 

املرور املتزايدة يف املدينة. 

يف عام 2005، كانت بريوريا ت�شّم اأكرث من 100 تقاطع 

مزود باإ�شارات مرور جمهزة مبق�شورات متتثل ملعايري 

احتاد �شانعي االأجهزة الكهربائية )NEMA( وباأجهزة 

ملراقبة املرور تعتمد برنامج تن�شيق قائم على الوقت. 

درا�شات  املدينة  اأجرت  االزدحام،  م�شكلة  وملواجهة 

اإ�شافتها يدويًا  اإح�شائية وو�شعت خططًا زمنية متت 

اإىل كل جهاز مراقبة، ول�شوء احلظ، مل ي�شمح النظام 

القائم ملركز اإدارة املرور يف بريوريا )TMC( بالتوا�شل 

ب�شكل مبا�شر مع اأجهزة املراقبة، لذلك ا�شطر مهند�شو 

ظل  ويف  متكررة.  ميدانية  بزيارات  القيام  اإىل  املرور 

ا�شتمرار زيادة حجم املرور، كانت موا�شلة القيام بذلك 

مهمة �شاقة.

اإىل  مل�شت احلاجة  والتي  النمو  االآخذة يف  املدينة  و�شعت 

حل، اإىل طلب امل�شاعدة للتخفيف من االزدحام املروري، 

واحلد من وقت التنقل بالن�شبة ل�شائقي املركبات وتوفري 

معلومات دقيقة للجميع على الطرقات وتفادي اال�شطرار 

اأجل ذلك  وتعاونت من  امليدان.  اإىل  اإر�شال موظفني  اإىل 

�شبكة  الإن�شاء  العاملية  املتخ�ش�شة  ال�شركات  اأحدى  مع 

ات�شاالت هجينة تت�شمن بنى حتتية اأ�شا�شية من االألياف 

عالية ال�شرعة. واالأهم هو اأن ال�شركة قامت بن�شر تقنية 

قادرة على حتمل حرارة �شحراء اأريزونا �شديدة االرتفاع 

وال�شمود اأمام عامل الوقت. 

وتفتخر بيوريا اليوم بامتالك اأحد اأنظمة اإدارة املرور 

جميع  يف  للغاية  �شريعة  ات�شاالت  مع  تطورًا  االأكرث 

اإ�شارات  ور�شائل  املغلقة  التلفزيونية  الدائرة  كامريات 

النظام  وي�شتخدم  املرور.  الإ�شارات  مراقبة  واأجهزة 

تقنيات حديثة

ال�شري يراوح مكانه والتقنية مت�شي م�شرعة

تقنية تجمع بين البنية التحتية القديمة 
إلشارات المرور وتقنية السلكية متطورة 

جمموعة من االألياف الب�شرية واأجهزة راديو ب�شرعة 

يف  جيجاهريتز   5.8 وتردد  الثانية  يف  ميجابايت   45

املواقع التي ال توجد فيها األياف ب�شرية.

كلفة اأقل وحتّكم اأكرب

التي  املرورية  االإ�شارات  ات�شال  حت�شينات  اأ�شبحت 

كانت عملية ن�شرها مكلفًة يف ال�شابق، االآن �شمن حدود 

امليزانية، ولي�شت املراكز احل�شرية ال�شغرية يف و�شط 

ال�شبكات  حلول  ت�شمح  اإذ  الوحيد،  امل�شتفيد  املدينة 

حدوثها  قبل  امل�شاكل  با�شتباق  للمهند�شني  املوثوقة 

واإدارة االأزمات عند ظهورها �شمن نطاق قد ي�شل اإىل 

مئات االأميال.

يعني  ال  ال�شحيحة  بالطريقة  املرور  تدفق  ول�شمان 

بال�شرورة جتديدًا �شاماًل للبنى التحتية. اإذ يكمن احلل 

االأف�شل غالبًا يف اجلمع بني التقنية التي تعمل مع البنية 

التحتية القدمية الإ�شارات املرور وتقنية ال�شلكية متطورة 

على غرار تقنية الراديو اخلا�شة ذات النطاق العري�س 

. ومبا اأن اأنظمة النقل الذكية ال ميكنها االعتماد على 

فقد متّكنت  االت�شاالت،  تقنية  من  واحد حمدد  جزء 

كربى �شركات التقنية من تخ�شي�س حلول للمدن التي 

تريد حتديث حركة املرور اخلا�شة بها.

فائق  البيانات  نقل  خط  على  “اإيرثنت”  �شبكة  ومع 

ال�شرعة “يف دي اإ�س اإل” )VDSL(، ميكن حتويل �شلك 

املرور  اإ�شارات  لتحديث  و�شيلة  اإىل  احلايل  النحا�س 

العامل. ويوؤّمن وجود �شبكة  اأنحاء  يف املدن الكربى يف 

اإيرثنت على خط نقل البيانات فائق ال�شرعة “يف دي 

الذي حتتاج  العري�س  النطاق  نوع   )VDSL( ”اإل اإ�س 

اإليه اأنظمة املرور للتعامل مع اخلوارزميات املتكّيفة وبث 

الفيديو.

البنى  واملعدات احلديثة مع  االأجهزة  ومن خالل ربط 

يف  والعاملون  املهند�شون  يح�شل  القدمية،  التحتية 

جمال التخطيط املدين على ا�شتخدام جديد ملعّداتهم 

القدمية من دون احلاجة اإىل اإخراج االأ�شالك النحا�شية 

القدمية وا�شتبدالها باألياف ب�شرية جديدة.

ويف الوقت الذي يعترب فيه احل�شول على ترقية فورية 

الطرقات،  �شطح  حتت  الزمن  عليها  مر  التي  للتقنية 

العامل  اأنحاء  يف  املدن  من  للعديد  بالن�شبة  قيمًا  اأمرًا 

يف  يحدث  ما  فاإن  قدمية،  نقل  تقنية  من  تعاين  التي 

حيث  حقًا،  لالهتمام  املثري  هو  االأر�س  فوق  الهواء 

الال�شلكية  التقنيات  يف  الذكي  النقل  م�شتقبل  يكمن 

تقدمًا  حققت  والتي  االآمنة،  الال�شلكية  واالت�شاالت 

كبريًا. 

 )Connected Vehicle( ”فييكل “كونيكتيد  املت�شلة 

من ت�شهيل عملية حت�شني اأداء �شبكات الطرق. 

الطرقات  �شالمة  حيث  من  النتائج  لتح�شن  ونظرًا 

احلوادث  وقوع  احتماالت  فاإن  ال�شيناريو،  لهذا  وفقًا 

�شتنخف�س اإىل احلد الذي قد ي�شبح معه من املقبول 

من  ال�شلبية  واحلماية  ال�شالمة  معدات  جميع  اإزالة 

املركبات  وزن  تقليل  اإىل  �شيوؤدي  مما  االآلية  املركبات 

ب�شورة كبرية وجعلها اأكرث كفاءة. 

�شيارات  ا�شتخدام  و�شيجري تعزيز رغبة اجلمهور يف 

االأجرة االآلية، يف حني اأن الرغبة يف اقتناء �شيارة اآلية 

�شتقل ب�شبب التكلفة وال�شغط الناجت عن االأقران حيث 

اأقل  هي  امل�شرتكة  امل�شادر  اأن  مفادها  نظرة  �شت�شود 

هدرًا. اإن هذا االأمر �شيوؤدي بالتاأكيد اإىل تخفي�س اأكرب 

يف متو�شط عدد ال�شيارات لكل فرد والذي كان �شائدًا 

قبل اإطالق التقنيات من امل�شتوى الرابع. 

كما �شتتاح فر�شة حت�شني املرور عند التقاطعات، وقد 

اإ�شارات املرور نهائيًا.  اإزالة  تنظر البلديات يف م�شاألة 

وقد ي�شبح التاأثيث املدين يف ال�شوارع املرتبط بالقيادة 

الب�شرية للمركبات �شيئًا من املا�شي. 

فال  الطرقات  على  لل�شالمة  املتوا�شل  التح�شن  ومع 

وركوب  امل�شي  مثل  الن�شطة  االنتقال  اأمناط  باأن  �شك 

امل�شاحات  توافر  ومع  تعزيزهما.  �شيتم  الدراجات 

االإ�شافية يف ال�شوارع ب�شبب حت�شن العمليات املرورية 

ال�شيارات،  بني  اأق�شر  م�شافات  اأ�شغر،  )مركبات 

م�شارات اأقل عر�شًا، وم�شاحات ركن جانبية اأقل( فاإنه 

اأكرث تركيزًا على  �ش�شبح من املمكن تبني خمططات 

امل�شاة.

يف  ال�شيارات  مواقف  من  اال�شتفادة  �شتجري  كما 

املحددة  ال�شيا�شات  على  بناء  اأخرى  ا�شتخدامات 

للمدينة. وقد ي�شعى القطاع اخلا�س يف هذا ال�شياق اإىل 

م�شاريع التطوير، يف حني اأن املدينة قد تود التوجه اإىل 

حت�شني  اإىل  تهدف  املجتمع  على  تركيزًا  اأكرث  من�شاآت 

نوعية احلياة.

ت�شبح  عندما  املتاحة  الهائلة  االإمكانات  اإىل  وبالنظر 

جميع املركبات اآلية، فاإنه ميكن ملخططي املدن النظر 

فيما تقدمه ال�شيارات االآلية من فوائد، ومقارنتها مع 

االأمر  املدينة،  حت�شني  اأجل  من  اخلا�شة  معايريهم 

الذي �شينعك�س حينها اإيجابًا على الكثري من املوؤ�شرات 

احلياتية.

حديث ال�ساعة يف املدينة

قد تبدو مثل هذه الروؤية بعيدة املنال ومتطرفة بع�س 

واملخططني،  البلديات،  روؤ�شاء  ملعظم  بالن�شبة  ال�شيء 

بع�س  هناك  ولكن  النقل،  واأخ�شائيي  واملهند�شني 

االآلية  املركبات  مناطق  اأن  تقرتح  التي  املوؤ�شرات 

اأ�شبحت مو�شوع نقا�س.

من   )Shuffle City( �شيتي”  “�شافل  مفهوم  يدمج 

بيلد” )Alloy Build( على �شبيل املثال مبادئ  “األوي 
العام،  لال�شتخدام  االآلية  امل�شرتكة  املركبات  اأ�شاطيل 

امل�شاحة  ال�شتخدام  املمكنة  الطريقة  وي�شتك�شف 

احل�شرية املطلوبة بطريقة اأكرث اإنتاجية من اأجل تعزيز 

املخت�شر  الفيديو  مقطع  )ي�شتحق  الطرقات  م�شهد 

اخلا�س بهم امل�شاهدة!(.

وتطرق وزير التنمية الوطنية يف �شنغافورة خاو بون 

البلديات  روؤ�شاء  منتدى  فعاليات  اإطار  �شمن  وان 

اإىل   2013 يونيو  يف  للمدن  العاملية  القمة  خالل 

هذا املو�شوع قائاًل: “�شن�شهد خالل االأعوام املقبلة 

ظهور ال�شيارات الكهربائية من دون �شائق وعندها 

اأقل  وبالتايل  اأهمية  اأقل  اخلا�س  النقل  �شي�شبح 

تخ�شي�س  ووجوب  الطرقات  خدمة  على  اعتمادًا 

واأ�شاف  املواقف”.  وم�شاحات  للطرقات  اأرا�ٍس 

االأمر يف  “يندرج هذا  املرا�شلني:  اإىل  له  يف حديث 

اإطار التغريات التقنية واالأفكار التي ناق�شها روؤ�شاء 

البلديات بحما�س �شديد مع توقعات كبرية. لن يحدث 

هذا االأمر خالل العام املقبل، ورمبا ن�شهد ذلك يف 

غ�شون ع�شر �شنوات ومن املوؤكد اأنه �شيح�شل خالل 

فرتة ترتاوح بني 15 و20 �شنة” .

قد  اإريك جار�شيتي،  اأجنلو�س  لو�س  بلدية  رئي�س  وكان 

ناق�س م�شاألة املركبات االآلية بالكامل كو�شيلة لتخفيف 

حركة املرور ف�شاًل عن اإن�شاء اأحياء م�شممة خ�شي�شًا 

لو�س  قمة  مبدونة  خا�س  تقرير  يف  قائاًل  واأو�شح  لها. 

لو�س  تكون  اأن  “اأود   :2013 عام  يف  للتقنية  اأجنلو�س 

اأجنلو�س اأول مدينة كبرية تتمتع بحّي خا�س باملركبات 

من دون �شائق” .

تقنية  بن�شر  تقوم  مدينة  اأي  فاإن  املطاف  نهاية  ويف 

بيئة ملناطقة خا�شة باملركبات  واإن�شاء  االآلية  املركبات 

عليها  اال�شتدالل  ميكن  هائلة  منافع  �شتح�شد  االآلية 

اإعالن هذه  يف موؤ�شرات جودة احلياة ما ي�شاعد على 

املدن من بني اأف�شل االأماكن التي ميكن للمرء اأن يعي�س 

اأجنلو�س عن  لو�س  اأعرب عمدة  فيها. لذلك ويف حال 

رغبة �شريحة باأن ت�شم مدينته اأول حي للمركبات من 

دون �شائق يف العامل، فال تنده�شوا اإن اأ�شبحت املناطق 

املخ�ش�شة للمركبات من دون �شائق حديث ال�شاعة يف 

مدينتكم يف القريب العاجل.

 



57العدد الرابع - يوليو 562014 العدد الرابع - يوليو 2014

تقنيات حديثة

تقنيات  با�شتخدام  اال�شتمرار  علينا  يتوجب  ملاذا 

يف  العجالت  وحجم  املحاور  عدد  لتحديد  تدخلية 

املركبة؟ واجلواب الب�شيط على هذا ال�شوؤال هو: “لي�س 

علينا ذلك!”

املركبة  حماور  تعداد  اإىل  احلاجة  اأ�شبحت  لقد 

وقيا�س حجم العجالت ميزة مهمة لعدد من تطبيقات 

للمركبات  االآيل  الت�شنيف  وحلول  ال�شري  اإح�شائيات 

لتحديد  �شيوعًا  االأكرث  االأنظمة  وت�شتند   ،  )AVC(

تركيبها  يتّم  م�شت�شعرات  على  اخل�شائ�س  هذه 

تركيب  اأجل  من  االإ�شفلت  قطع  ويتّم  الطريق،  على 

مركبة.  كّل  عجلة  تلم�شها  التي  ال�شغط  م�شت�شعرات 

التاآكل،  من  الكثري  من  امل�شت�شعرات  هذه  وتعاين 

على  خا�شًة  ق�شري  وقت  خالل  اأداوؤها  ينخف�س  كما 

الطرقات كثرية االزدحام. لكن يبقى من ال�شهل مراقبة 

هذا العدد الكبري من امل�شت�شعرات على الطرقات، ما 

ُيربز �شعبيتها امل�شتمرة.

ل دمج امل�شت�شعرات الب�شرية يف اأنظمة الت�شنيف  وُي�شكِّ

االآيل للمركبات خطوة اإ�شافية لتقنية حتديد العجالت 

من  الب�شرية  امل�شت�شعرات  اإدخال  يتّم  اإذ  واملحاور، 

على  املادي  التدخل  لتفادي  الطريق  م�شارات  جانب 

�شطح الطريق. وبداًل من ا�شتخدام م�شت�شعرات تقوم 

اأ�شعة  اجلديدة  احلالة  هذه  يف  جند  الطريق،  بقطع 

�شوئية ال تراها عني االإن�شان املجردة.

تتهالك  املفهوم حيث ال  و�شريعًا ما تظهر منافع هذا 

امل�شت�شعرات نتيجة مرور املركبات، وال تت�شبب اأعمال 

حتديث الطريق مثل اأعمال ال�شيانة الدورية واالإ�شالح 

ن اأداء م�شت�شعرات  بالتاأثري على امل�شت�شعرات، كما يتح�شِّ

امل�شت�شعرات  من  الكبرية  امل�شاعدة  نتيجة  ال�شغط 

الب�شرية يف التخل�س من التحديد اخلاطئ للعجالت 

واملحاور.

اأنظمة  من  االأنواع  لهذه  نتيجة  جديدة  مهمة  وتظهر 

حتديد  على  القدرة  وهي:  للمركبات  االآيل  الت�شنيف 

املركبات  يف  الطريق  �شطح  عن  املرتفعة  املحاور 

الكبرية. ففي حالة  والبا�شات  ال�شاحنات  الثقيلة مثل 

حتديد  ميكن  ال  الطرقات  على  ال�شغط  م�شت�شعرات 

ولي�س  االأر�س،  مالم�شتها  عند  اإال  واملحاور  العجالت 

من املمكن ا�شتخدام اأنظمة حتديد املحاور املرتفعة عن 

�شطح االأر�س عرب ا�شتخدام م�شت�شعرات ال�شغط فقط، 

اإذ من املهّم اإ�شافة اأجهزة اأخرى.

التحديد  لتقنية  االأ�شعف  النقطة  اأنَّ  الرغم من  وعلى 

الب�شري هي القوة التي تتمتع بها �شد العوامل املناخية 

التطورات  فاإن  والرتاب،  الكثيف  املطر  مثل  القا�شية 

الباعث  الثنائي  ال�شمام  اأ�شواء  تقنيات  يف  اجلديدة 

لل�شوء )( والعد�شات اإىل جانب دمج اخلاليا ال�شوئية 

تقباًل  اأكرث  ال�شامل  النظام  جعل  يف  جميعها  ت�شهم 

يت�شاءل املرء يف كل مرة ينظر فيها اإىل هاتفه الذكي ، 

ما هو التطبيق اجلديد الذي مل يفكر به اأحد من قبل 

؟ماذا لو كان باإمكان الهاتف الذكي حتذير مالكه من 

�شيارة ما �شتط�شدم به اإن مل يت�شرف ب�شرعة؟

قام الباحثون يف �شركة “هوندا” بتطوير منوذج العمل 

االأويل لتقنية “من املركبة اإىل امل�شاة” )V2P(، مما 

ك�شفت  اإذا  واملركبات.  الهواتف  بني  التوا�شل  ميكن 

مركبة ما ا�شطدامًا حمتماًل مع �شخ�س يحمل هاتفًا 

ال�شخ�س  تنبيه  يتم  فاإنه   )V2P( بتقنية  جمهزًا 

الراجل وال�شائق. وميكن لتقنية )V2P( اإنقاذ الكثري 

من االأرواح ولكنها ال ينبغي اأن حتل حمل عادات امل�شي 

االآمن.

رائدة يف  تعترب  التي  ال�شويد،  اأن  اإىل  االإ�شارة  وجتدر 

جمال ال�شالمة املرورية، فكرت مليًا واعتمدت الروؤية 

خ�شارة  اأي  كون  يف  خال�شتها  تتمثل  التي  ال�شفرية، 

يف االأرواح هو اأمر غري مقبول ويجب اأن تكون الطرق 

قطاع  حتقيق  ومع  اخل�شائر.  تلك  مثل  ملنع  م�شممة 

النقل اإجنازات كبرية يف تخفي�س عدد الوفيات على 

الطرق على مر ال�شنني، فقد مت توجيه هذه االإجنازات 

نحو حماية ركاب ال�شيارة. 

اإىل  م�شي  وقت  اأي  من  اأكرث  االآن  احلاجة  وتدعو 

االأكرث  الطريق  م�شتخدمي  حلماية  تقنيات  وجود 

عر�شة للحوادث، حيث يتعر�س عدد كبري من امل�شاة 

اأو  الإ�شابات  عام،  كل  العامل  حول  الدراجات  وراكبي 

وتعترب  بال�شاحنات.  �شدمهم  جراء  حياتهم  يفقدون 

اأحد  ك�شف  يتم  )بحيث  اجلانبية  اال�شطدامات 

م�شتخدمي الطريق االأكرث عر�شة للحوادث يف النقطة 

اأكرث  من  واحدة  ت�شتدير(  ب�شاحنة  اخلا�شة  العمياء 

الطريق  مب�شتخدمي  ال�شاحنات  اال�شطدام  اأنواع 

تركيب  بفر�س  البلدان  بع�س  بداأت  وقد  �شيوعًا. 

ال�شقوط حتت  من  امل�شاة  ملنع  جانبية  وحدات حماية 

امل�شكلة  يعالج  االأمر  هذا  ولكن  اخللفية.  العجالت 

ب�شكل جزئي وال يفعل �شيئًا ملنع احلادث من احل�شول 

قبل كل �شيء. 

الق�شاء  علينا  امل�شكلة،  هذه  جذور  اىل  وللو�شول 

تقنيات  يف  التطور  واإن  العمياء،  النقاط  على  متامًا 

الكامريات وامل�شت�شعرات يف العقد املا�شي هي فقط من 

يقوم بذلك. اأما االأدوات اجلديدة مثل نظام كامريات 

�شاملة  روؤية  ال�شاحنات  �شائقي  اآي”  تعطي  “�شمارت 
تغطي 360 درجة من املركبة يف الزمن الفعلي وللمرة 

االأوىل. ويف امل�شتقبل القريب، �شيح�شل ال�شائقون على 

املحيطة  للمناطق  االإدراك  من  م�شبوق  غري  م�شتوى 

بهم، االأمر الذي �شي�شاعد على منع الكثري من حوادث 

اال�شطدام.

جديدة  ميزة  عن  موؤخرًا  “تويوتا”  �شركة  واأعلنت 

لل�شيارات يف حماولة للحد من حوادث املرور التي ت�شمل 

م�شتخدمي الطريق. وهي معروفة با�شم نظام ما قبل 

اال�شطدام “بي �شي اإ�س” )PCS( مع م�شاعد القيادة 

امل�شاعدة  اإىل  النظام  ويهدف  امل�شاة.  يتجنب  الذي 

الكبح  يكفي  ال  حني  يف  اال�شطدامات  حدوث  منع  يف 

التلقائي وحده. كما ميكن للنظام الك�شف عما اإذا كان 

هناك خطر حدوث ت�شادم ويقوم بتحذير ال�شائق، ويف 

حال مل يتم اتخاذ اأي اإجراء، يتدخل النظام بالفرامل 

ال�شخ�س  عن  بعيدًا  تلقائي  ب�شكل  ال�شيارة  ويوّجه 

الراجل. وميكن لالعتماد الوا�شع لهذه التقنية اأن يوؤدي 

اإىل انخفا�س كبري يف حوادث �شدم امل�شاة. 

اخليار  فاإن  حمدد،  موقف  يف  ال�شدم  منع  تعّذر  واإذا 

تزويد  لقد مت  ال�شرر.  تقليل  يكمن يف  االأف�شل  التايل 

بو�شائد   2013 عام  طراز   ”40 “يف  فولفو  �شيارة 

هوائية خارجية تهدف اإىل حماية امل�شاة وغريهم من 

مرة  الأول  للحوادث-  املعر�شني  الطريق  م�شتخدمي 

الهوائية  الو�شائد  تنتفخ  ال�شيارات.  �شناعة  تاريخ  يف 

عند اال�شت�شعار با�شطدام و�شيك بق�شد منع اإ�شابات 

اأن  وناأمل  للحوادث.  املعر�شني  الطريق  م�شتخدمي 

تنت�شر هذه التقنية وت�شبح موحدة يف كافة ال�شيارات. 

وت�شري االإح�شاءات اإىل اأن اأكرثمن 1.24 مليون �شخ�س 

عام،  كل  املرور  حوادث  جراء  من  ميوتون  العامل  يف 

منهم نحو الن�شف من م�شتخدمي الطريق. وقد يربر 

ولكن  للتنقل،  ندفعه  الذي  الثمن  باأنه  ذلك  البع�س 

ن�شاأل  اأن  وعلينا   ، واحدة  روح  خ�شارة  يربر  ال  ذلك 

با�شتمرار عما ميكن اأن نح�ّشنه يف اأنظمتنا للم�شاعدة 

اال�شتفادة  يف  يكمن  والذي  املميتة،  احلوادث  منع  يف 

تهدف  التي  التكنولوجيا  يف  احلديثة  التطورات  من 

الفر�شة  يعطينا  الطريق، مما  م�شتخدمي  اإىل حماية 

لتح�شني �شالمة هذا اجلزء من نظام النقل وامل�شاعدة 

مليون �شحية �شنويًا اإىل ال�شفر. يف تقلي�س رقم 1.24 

تقنيات حلماية م�شتخدمي الطريق

وسائد هوائية خارجية والهاتف الذكي 
يحذر السائق والراجل من اصطدام محتمل

تقنيات تحديد العجالت والمحاور على الطرق
لكافة العوامل البيئية باالإ�شافة اإىل حت�شني اأداء اأنظمة 

النقاط  هذه  كل  و�شجعت  للمركبات.  االآيل  الت�شنيف 

عددًا من م�شغلي الطرقات ال�شتخدام اأنظمة ت�شنيف 

يزيد  ما  ب�شرية  مب�شت�شعرات  جمهزة  للمركبات  اآيل 

ومتَّ  االأمد.  طويلة  وال�شيانة  االأداء  يف  الر�شا  درجة 

عوامل  ذات  بلدان  يف  بنجاح  احللول  هذه  ا�شتخدام 

وت�شيلي،  والربازيل،  املك�شيك،  مثل  خمتلفة  مناخية 

والهند، ورو�شيا، واإ�شبانيا. 

ما هو التايل؟  

حاًل  احلايل  الوقت  يف  الب�شرية  امل�شت�شعرات  ل  ُت�شكِّ

جيدًا لتحديد وعّد العجالت واملحاور، ولكن باالإمكان 

متَّ  اإذا  واملحاور  للعجالت  اأكرب  اأعداد  ا�شتخال�س 

ا�شتخدام منط التعرف عرب كامريات الفيديو كذلك. 

اإذ  التقنية غري نا�شجة يف هذا املجال،  وال تزال هذه 

اأن خوارزميات التعرف على العجالت واملحاور يف كافة 

لكافة  بالكامل  ُمطورة  غري  تزال  ال  البيئية  الظروف 

اأنواع التطبيقات، ولكن ويف كل االأحوال فقد مت حتقيق 

تقدم جيد و�شيتّم حتقيق املزيد يف امل�شتقبل.

نت اأدوات حتديد املركبات ب�سكٍل كبري، وثمة املزيد على الطريق حت�َسّ

ت�شمح اأنظمة التحديد والت�شنيف االآيل بتحديد املركبات عرب قيا�س املعايري الفيزيائية، وذلك من دون احلاجة اإىل 

التدخل االإن�شاين من اأجل التدقيق احل�شابي، واإدارة جمع العائدات، وتوليد االإح�شاءات، ور�شوم ا�شتخدام الطريق 

.. اإلخ.



     

أنظمة النقل الذكية 
والسالمة المرورية

  

اإن احلاجة امللحة اليوم؛ لنظم النقل الذكية، با�س��تخدام تقنيات احلا�سب 

الآيل والإلكرتوني��ات والت�س��الت والتحكم ملجابهة العديد من التحديات 

التي تواجهنا يف النقل الربي، مثل حت�س��ني م�س��تويات ال�سالمة والإنتاجية 

واحلركة العامة، بالرغم من تفاقم الزدحام وا�س��تمرار الأخطار املحدقة 

ب�سالمة املتنقلني وامل�ساكل العديدة يف النقل. 

وتوظف نظم النقل الذكية تقنيات الت�سالت والآلت التي تدار باحلا�سب 

والإلكرتوني��ات للح�س��ول عل��ى معلومات ع��ن اأداء مرافق النق��ل - من طرق 

و�س��وارع ونق��ل عام وقط��ارات- وعن الطلب عل��ى النقل والت�س��ال املتبادل 

بني املركبات اأنف�س��ها وبينها وبني الأجهزة املو�س��وعة عل��ى جوانب الطرق، 

واأحيانا، عن الطق�س والظروف اجلوية والبيئية واأي�سا عن حوادث الت�سادم 

الو�سيكة الوقوع، وتوفري تلك املعلومات واإ�ساعتها للتداول. 

وجتم��ع هذه التطبيقات لنظم النقل الذكية بني القدرة الهائلة للمعلومات 

وبني تقنيات التحكم يف �س��بيل اإدارة اأف�س���ل للنقل وهذا هام بدرجة كبرية 

نظرًا لأنه كلما ا�ستمر الطلب على النقل يف الزدياد فاإن نظم النقل الذكية 

�ست�س��اعد عل��ى توفري طاقة ا�س��تيعابية اأكرب وبكفاءة اأعل��ى دون العتماد 

الكلي على اإن�ساء مرافق نقل جديدة.

ومتث��ل النظم املتقدمة لإدارة امل��رور "الطريق الذكي" الذي تتخاطب معه 

التقنيات  الذي تعتمد عليه جميع  الأ�س��ا�س  الذكية"، وهذا هو  "املركبة 
الأخرى لنظم النقل الذكية. 

 اإننا يف دولة الإمارات العربية املتحدة �سائرون وبخطى �سريعة نحو تطبيق 

ه��ذه النظم وال�س��تفادة منها يف حت�س��ني موؤ�س��رات ال�س��المة املرورية على 

كاف��ة طرق الدولة ، ونحن اإذ ن�س��يد بهذه اجله��ود فاإننا نعود ونكرر دعوتنا 

اإىل كافة ال�س��ائقني اإىل ال�ستفادة من التطبيقات املرورية الذكية املتاحة 

حاليًا، وبالتاأكيد اللتزام بقانون واأنظمة املرور .
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