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جاءت دولة الإمارات يف املركز الأول عربيًا، و يف املركز الـ 17 على م�ستوى �سعوب 

ال�سعوب،  والر�سا بني  ال�سعادة  ملوؤ�سرات  املتحدة  الأول لالأمم  امل�سح  العامل يف 

وهو اإجناز ما كان ليتحقق لول اإ�سرار وعزمية قيادتنا الر�سيدة التي جعلت 

جل همها توفري العي�س الكرمي والرفاهية ملواطنيها، وت�سهيل حياتهم، وخلق 

والزائرين  وللمقيمني  بل  ولأ�سرهم،  لأنف�سهم  ال�سعادة  ليحققوا  لهم  الفر�س 

لهذه الأر�س الطيبة.

اإن ما حتقق من اإجنازات يف كافة امليادين وخا�سة يف جمال الأمن وال�سالمة 

القليلة  الأعوام  خالل  املرورية  احلوادث  خماطر  من  املجتمع  اأفراد  ووقاية 

املا�سية يبعث يف النف�س الرتياح ويعزز الدافع ملوا�سلة بذل اجلهد لتحقيق 

املزيد من الإجنازات الناجحة واملتميزة يف هذا املجال.

الدولة مل تاأل جهدًا لتوفري كافة الإمكانيات والبنى التحتية ذات املوا�سفات 

احلوادث  من  احلد  يف  لت�سهم  اآمنة  بيئة  املرورية  البيئة  جتعل  التي  العاملية 

كافة  الطريق  مل�ستخدمي  مهم  دور  هنا  يبقى  ولكن  جذري،  ب�سكل  املرورية 

مل�ساندة جهود الدولة، كونهم العامل الرئي�س يف احلد من احلوادث، حيث يجب 

اأن يلتزموا مبا �سرعته  اإدراكهم بخطورة احلوادث املرورية  عليهم ومن واقع 

الدولة من قوانني تنظم ال�سري و املرور وتكفل ال�سالمة لهم باإذن اهلل.

اإننا ويف �سعينا لنكون اأف�سل دول العامل، لبد لنا واأن نكون من اأف�سل النا�س 

الذين يحرتمون القانون ويلتزمون به، وبهذا ن�ساند جهود احلكومة يف حتقيق 

روؤيتها التي اأعلنتها يف اأن نكون من اأف�سل دول العامل بحلول عام 2021. 

مع متنياتنا بال�سالمة للجميع.

حممد �سالح بن بدوة الدرمكي 

أفضل دول العالم 
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لإ�ضابات  اآخرون   7487 وتعّر�س  �ضخ�ضًا،   712 تويف 

م�ستوى  على  مرورية  حوادث   4806 نتيجة  خمتلفة 

الدولة، العام املا�سي، يف الوقت الذي ارتفع فيه عدد 

بن�سبة  جديدة  قيادة  ورخ�ص   ،%10 بن�سبة  املركبات 

وزارة  اإح�ساءات  بح�سب   ،2013 بـ  مقارنة   ،%6.9

الداخلية.

عبداهلل  �سيف  الفريق  الداخلية،  وزارة  وكيل  واأكد 

افتتاح  هام�ص  على  �سحافية  ت�سريحات  ال�سعفار، يف 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول  املرور  اأ�سبوع  فعاليات 

اأن  م�سريك”،  د  ُيحدِّ “قرارك  �سعار  حتت  الـ31، 

دول  اأكرث  من  تكون  اأن  اإىل  وت�سعى  تطمح  “الإمارات 
اخلم�ص  ال�سنوات  خالل  الطرق  على  اأمنًا  العامل 

املقبلة”، م�سريًا اإىل اأن “الدولة متكنت خالل ال�سنوات 

املا�سية من حتقيق اإجنازات مهمة يف ال�سالمة املرورية 

بخف�ص ن�سب الوفيات من 13 لكل 100 األف من ال�سكان 

اإىل 6.3 لكل 100 األف من ال�سكان”.

وقال اإن “اجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية، بالتعاون 

مع �سركائها ال�سرتاتيجيني وموؤ�س�سات املجتمع املدين، 

ن�سب  بخف�ص  الوزارة  ا�سرتاتيجية  �ست�سهم يف حتقيق 

ال�سكان  من  األف   100 لكل   )3( اإىل  احلوادث  وفيات 

بحلول عام 2021، ومن ثم اإىل �سفر وفيات خالل عام 

.”2030

واأ�سار اإىل اأن “قوانني وت�سريعات املرور تدر�ص وحتدث 

اهداف  مع  يتما�سى  ومبا  للواقع،  وفقًا  م�ستمر  ب�سكل 

“الدولة  اأن  اإىل  م�سريًا  املرورية”،  ال�سالمة  حتقيق 

وفرت الطرق احلديثة والقوانني والتقنيات احلديثة يف 

�سبط احلركة املرورية وتنظيمها، اإ�سافة اإىل ا�ستخدام 

التوا�سل  و�سائل  التوعية من خالل  و�سائل  العديد من 

الجتماعي وغريها لتحقيق التوعية بني خمتلف فئات 

املجتمع، وهو ما يتم الرتكيز عليه خالل فعاليات اأ�سبوع 

املرور اخلليجي”.

الداخلية،  وزارة  يف  املروري  التن�سيق  عام  مدير  واأكد 

العميد غيث ح�سن الزعابي، يف كلمة األقاها يف احلفل، 

اأن الحتفال باأ�سبوع املرور اخلليجي املوحد، ياأتي �سمن 

لدى  املروري  الوعي  رفع  اإىل  الهادفة  اجلهود  تركيز 

املرورية،  اأفراد املجتمع، وتوعيتهم مبخاطر احلوادث 

واملرور،  ال�سري  وقواعد  باأنظمة  اللتزام  على  ويحّث 

باعتبارها الدرع الواقية من خماطر احلوادث املرورية.

�سهدت  املرورية  املنظومة  اأن  اإىل  الزعابي  واأ�سار 

الشعفار يفتتح أسبوع المرور
 تحت شعار »قرارك يحدِّد مصيرك«

712 وفاة و7487 اإ�سابة بحوادث طرق يف الدولة العام املا�سي

أسبوع المرور
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حت�سنًا اإيجابيًا بف�سل حر�ص ودعم القيادة ال�سرطية، 

وال�سركاء  بالدولة،  والدوريات  املرور  واإدارات 

كبري  انخفا�ص  اإىل  اأدى  ما  ال�سرتاتيجيني، 

والإ�سابات  املرورية  احلوادث  ن�سبة  يف 

الناجمة عنها، على الرغم من الزيادة 

الطبيعية لعدد املركبات امل�سجلة على 

م�ستوى الدولة.

املرور  اأ�سبوع  �سعار  اإن  وقال 

يحدد  “قرارك  اخلليجي 

التقيد  على  يحث  م�سريك”، 

املرورية،  والقواعد  بالأنظمة 

م�ستخدمي  ل�سالمة  دعوة  يف 

مثاليني  ليكونوا  الطرق، 

�سالمتهم  على  حري�سني 

حر�ص  موؤكدًا  غريهم،  و�سالمة 

موا�سلة  على  الداخلية  وزارة 

جهودها للحفاظ على الأرواح ون�سر 

جت�سيدًا  املرورية،  ال�سالمة  مفاهيم 

اجلمهور  ودعوة  الطموح،  ل�سرتاتيجيتها 

واملعار�ص  التوعية  برامج  من  ال�ستفادة  اإىل 

التي ُتقدم خالل اأ�سبوع املرور.

العام  ارتفع  الوفيات  عدد  اإجمايل  اأن  الزعابي  وذكر 

املا�سي بن�سبة 9%، مع الأخذ يف العتبار ارتفاع عدد 

على  احلا�سلني  عدد  وارتفاع   ،%10 بن�سبة  املركبات 

رخ�ص قيادة بن�سبة 6.9% ف�ساًل عن الزيادة يف اأعداد 

ال�سكان على م�ستوى الدولة.

وذكر اأن عدد املركبات ارتفع العام املا�سي اإىل مليونني 

األفًا  و674  مبليونني  مقارنة  مركبة،  و787  األفًا  و941 

مركبة،  و893  األفًا   266 بفارق   ،2013 مركبة يف  و894 

بن�سبة زيادة %10.

واأ�سار اإىل تراجع عدد الإ�سابات البليغة العام املا�سي 

 680 بـ  مقارنة  اإ�سابة   820 �سجلت  اإذ   ،%17 بن�سبة 

اإ�سابة بليغة يف 2013، بفارق 140 حالة.

م�ستوى  على  املرورية  ال�سالمة  موؤ�سرات  حت�سن  واأكد 

الدولة بوجه عام، اإذ بلغت عدد الوفيات لكل 100 األف 

 6.5 ال�سابق  يف  كانت  اأن  بعد  وفاة،   6.3 ال�سكان  من 

اإجمايل احلوادث  اأن  األف من ال�سكان. وبني   100 لكل 

والإ�ضابات   ،%6.2 بن�سبة  املا�سي  العام  تراجعت 

الناجتة عنها بن�سبة 3.3%، وحوادث ال�سدم والت�سادم 

بن�سبة 5.7%، والتدهور 13%، والده�ص %6.

املا�سي  العام  م�ستوى  على  الده�ص  حوادث  وبلغت 

1137 حالة مقارنة بـ 1209 حالت يف 2013، وحوادث 

 ،2013 يف  حالة   624 بـ  مقارنة  حالة   542 التدهور 

 3217 بـ  مقارنة   3033 والت�سادم  ال�سدم  وحوادث 

 2013 يف  حالة   7743 من  الإ�سابات  وتراجعت  حالة، 

اإىل 7487 حالة العام املا�سي، وتراجعت احلوادث من 

5124 حادثًا يف 2013 اإىل 4806 حوادث العام املا�سي، 

بلغت  اإذ   ،%6.9 بن�سبة  القيادة  ن�سبة رخ�ص  وارتفعت 

العام املا�سي اأربعة ماليني و182 األف رخ�سة، مقارنة 

بثالثة ماليني و938 األفًا و431 رخ�سة يف 2013 بزيادة 

بلغت 243 الفًا و821 رخ�سة.

�سائقون بال خمالفات

كّرم الفريق �سيف عبداهلل ال�سعفار، والعميد املهند�ص 

ح�سني احلارثي، عددًا من ال�سائقني الذين مل يرتكبوا 

حيث  مرورية،  حوادث  يف  يت�سببوا  اأو  خمالفات  اأي 

ال�سائق  اأبوالليل علي، على جائزة  �سيد  تون�سي  ح�سل 

�سائق  جائزة  على  خان  ميواز  �ساه  باد  وبري  املثايل، 

ال�سائق  جائزة  على  �سالح  وخالد  املثايل،  احلافلة 

واقب  وح�سل  اخلا�سة،  الحتياجات  ذوي  من  املثايل 

�ساه على جائزة ال�سائق املثايل )فئة �سائقي الأجرة(، 

وح�سل عبداهلل ماجد �ساه على جائزة ال�سائق املثايل 

- فئة �سائق ثقيل. كما كرمت مدار�ص اأ�سهمت يف رفع 

معدلت ال�سالمة املرورية بني الطالب.

معر�س مروري

عبداهلل  �سيف  الفريق  الداخلية،  وزارة  وكيل  افتتح 

وت�سمن  الفتتاح،  حلفل  امل�ساحب  املعر�ص  ال�سعفار، 

الرقابة  جمال  يف  امل�ستخدمة  الذكية  الأنظمة  عر�ص 

وم�سابقات  ومر�سمًا  اأبوظبي،  مرور  ومركبات  الآلية، 

تثقيفية، ومقاطع فيديو تتناول يف جمملها توجيه 

�سلوك م�ستخدمي الطرق باأ�ساليب مبتكرة 

حتاكي الواقع احلقيقي، وت�سلط ال�سوء 

على الآثار النف�سية واملادية الناجمة 

مت  حيث  املرورية،  احلوادث  عن 

اإطار  يف  الربامج  تلك  اإعداد 

من  للحد  “معًا”  برنامج 

الذي  املرورية  احلوادث 

عام  يف  املديرية  اأطلقته 

2012. وا�ستمل املعر�ص على 

تطبيقات توعوية مبتكرة.

فعاليات اأ�سبوع املرور

اأ�سبوع  افتتاح  حفل  ا�ستمل 

مقطع  اإطالق  على  املرور 

املرور؛  اأ�سبوع  عن  رئي�ص  فيديو 

يحدد  “قرارك  �سعاره  اأهمية  يربز 

متنوعة  فقرات  وت�سمن  م�سريك”، 

يف  ال�سخ�سية  امل�سوؤولية  اأهمية  لإبراز 

احلد من احلوادث املرورية، واتخاذ القرارات 

وعدم  واملرور،  ال�سري  بقانون  باللتزام  ال�سائبة 

جتاوز ال�سرعات، وترك م�سافة اأمان كافية، واحلر�ص 

القيادة،  اأثناء  بالهاتف  الن�سغال  وعدم  والنتباه 

وا�ستخدام حزام الأمان.

و�سهد احلفل اإطالق اأوىل فعاليات اأ�سبوع املرور، وهي 

توعوي؛  عر�ص  عن  عبارة  وهي  راي”،  “اك�ص  فعالية 

التي  واخلاطئة  ال�سائبة  القرارات  على  ال�سوء  يلقي 

يرتكبها ال�سائق اأثناء تغيريه ال�سرعة، والآثار الناجمة 

ال�سرعات املحددة على الطرقات، وعر�ص  عن جتاوز 

التي  املرورية  الإجنازات  م�سرية  يتناول  فيديو  مقطع 

املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  الداخلية  وزارة  حققتها 

والوفيات  احلوادث  معدلت  خف�ص  يف  البارز  ودورها 

املرورية.

 

�سرطة اأبوظبي :

تراجع الإ�سابات البليغة بن�سبة %34

% انخفا�سًا بوفيات احلوادث باأبوظبي يف 2014  8

عن  اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات  املرور  مديرية  اأعلنت 

اأبوظبي  باإمارة  املرورية  ال�سالمة  م�ستويات  حت�سن 

خالل عام 2014 مقارنة بعام 2013، بانخفا�ص وفيات 

احلوادث املرورية من )289( اىل )267( وفاة بن�سبة 

8%، والإ�سابات البليغة من )366( اىل )240( اإ�سابة  

“ع�سرة  لكل  الوفيات  معدل  وحت�سني   ،%34 بن�سبة 

احلوادث  عدد  وانخفا�ص   %15 بن�سبة  مركبة  اآلف” 
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على   ،%10 بن�سبة  اىل )1861(  املرورية من )2071( 

وال�سائقني  امل�سجلة  املركبات  عدد  زيادة  من  الرغم 

بن�سبة %9.

وانخف�ص عدد الوفيات الناجمة عن النحراف املفاجئ 

لعدم  والوفيات   %47 بن�سبة  وفاة   39 اىل  وفاة   73 من 

ترك م�سافة كافية من 43 وفاة اىل 22 وفاة  بن�سبة %49  

والوفيات لدخول  الطريق دون التاأكد من خلوه  من 14 

لالإهمال  والوفيات   ،%  43 بن�سبة  وفيات   8 اىل  وفاة 

وعدم النتباه من 12 وفاة اىل 10 وفيات بن�سبة %17، 

 5 اىل  وفيات   9 من  والنعا�ص  التعب  نتيجة  والوفيات 

وفيات بن�سبة %44.

انخفا�ص يف عدد احلوادث   وبينت الح�ساءات وجود 

من  اأبوظبي  باإمارة  طرق  ع�سرة  اأخطر  على  املرورية 

بن�سبة   )2014( حادثًا   575 اىل   )2013( حادثًا   645

من  الطرق  تلك  نف�ص  على  الوفيات  وانخفا�ص   %11

156 وفاة اىل  120 وفاة بن�سبة 23% وال�سابات البليغة 

بن�سبة 40% وت�سمل )طريق اأبوظبي – ال�سلع - طريق 

ال�ساحنات  العني دبي - طريق  �سارع  العني -  اأبوظبي 

زايد  مدينة  – �سارع  غياثي  �سارع  العني(-  )اأبوظبي 

طريق   – دبي  اأبوظبي  ال�ساحنات  –طريق  اجلديد 

املطار الدويل – �سارع حميم – طريق �سويحان(.

وت�سدرت ال�سرعة الزائدة والإهمال وعدم النتباه اأهم 

 ،2014 املا�سي  العام  خالل  املرورية  احلوادث  اأ�سباب 

بن�سبة  املفاجئ  والنحراف  منها،  لكل   %16 بن�سبة 

15% وعدم ترك م�سافة بن�سبة 12%  وجتاوز الإ�سارة 

ال�سوئية احلمراء بن�سبة %8.

نحو  اأن  الإح�سائيات  اأظهرت  باملت�سببني  يتعلق  وفيما 

يليهم  ال�سيوية،  اجلن�سية  من  املت�سببني  من   %38

املواطنون بن�سبة 34% و 19% من الدول العربية، واأن 

من  املرورية  احلوادث  يف  املت�سببني  من    %47 نحو 

ال�سباب يف الفئة العمرية )30-18( عامًا.

�سرطة دبي :

وفاة 177 �سخ�سَا خالل العام 2014 نتيجة احلوادث 

املرورية يف دبي

اأجرتها  املرورية  احلوادث  عن  اإح�سائية  اأظهرت 

الإدارة العامة للمرور يف �سرطة دبي اأن عدد الوفيات 

خالل العام 2014 بلغ 177 �سخ�سًا اأي مبعدل حالة وفاة 

كل 50 �ساعة جراء 189 األفًا و950 حادثًا مروريًا.

وبينت الإح�سائيات وقوع 588 حادثًا نتيجة عدم ترك 

م�سافة كافية وت�سبب يف مقتل 26 �سخ�سًا، فيما �سجلت 

45 حالة وفاة ب�سبب التغيري املفاجئ للم�سار جراء 569 

حادثًا.

احلوادث  عدد  اأن  اىل  اأي�سًا  الإح�سائيات  واأ�سارت 

الكحولية  املواد  تاأثري  القيادة حتت  ب�سبب  نتجت  التي 

 11 مبقتل  ت�سببت  حيث  حادثًا   460 بلغت  واملخدرات 

�ضخ�ضًا.

الطريق  مل�ستعملي  التقدير  عدم  حوادث  �سجلت  فيما 

ق�سايا  و�سجلت  �سخ�سًا   28 وفاة  يف  وت�سببت   308

الدخول يف ال�سارع دون التاأكد من خلوه 230 حادثًا اأدت 

اىل وفاة 8 اأ�سخا�ص.

حادثًا   132 احلمراء  الأ�سارة  جتاوز  ق�سايا  و�سجلت 

فقد  النتباه  وعدم  الإهمال  اأما  وفيات،   7 بـ  مت�سببة 

اأرواح �سخ�سني، فيما بلغت  142 حادثًا وح�سد  �سجل 

احلوادث ب�سبب الرجوع اإىل اخللف ب�سورة خطرة 118 

حادثًا وت�سببت مبقتل 3 �ضحايا.

اأما ق�سايا الإرهاق والنوم 4 وت�سببت بحالتني وفاة فيما 

ت�سبب 20 حادثًا قيادة طائ�سة بخم�سة حالت وفاة، كما 

اأ�سفرت 63 ق�سية �سرعة زائدة عن 9 وفيات.

اأما قيادة مركبة ب�سرعة اأقل من ال�سرعة املقررة وكانت 3 

حوادث ت�سببت بحالتني وفاة كما ت�سببت 9 حالت انفجار 

اإطار بـ 3 حالت وفاة واحدة وحالة واحدة حلادث انف�سال 

اإطار اأثناء القيادة ت�سبب بوفاة �سخ�ص واحد.

اأما عدم اللتزام بخط ال�سري ف�سجل 191 حادثًا اأدت اإىل 

�ستة حالت وفاة و�سجلت العوامل الطبيعية “الأمطار” يف 

اأربع حوادث مت�سببة بحالة وفاة واحدة وال�سباب حادثني 

ب�سورة  املركبة  وقيادة  واحدة  وفاة  حالة  يف  وت�سببت 

عر�سية اأربع حوادث مت�سببة بحالة وفاة واحدة.

واأظهرت الإح�سائية اأن هناك 48 حالة مت �سبطها وهي 

�سخ�ص  مقتل  يف  وت�سببت  املخدرات  تاأثري  حتت  تقود 

واحد فقط، اأما الوقوف و�سط الطريق فيوؤدي اإىل اإرباك 

8 حوادث يف ت�سع حالت  املركبات الأخرى حيث ت�سببت 

وفاة.

أسبوع المرور
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�سرطة عجمان : 

22 حالة وفاة، خالل العام املا�سي، ب�سبب حوادث 

مرورية يف الإمارة

 22 ل�سرطة عجمان  العامة  القيادة  اإح�ساءات  �سجلت 

حالة وفاة، خالل العام املا�سي، ب�سبب حوادث مرورية 

يف الإمارة، يف حني كانت يف �سنة 2013، 20 حالة وفاة.

 35 املا�سي  العام  خالل  الب�سيطة  احلوادث  عدد  وبلغ 

الذي  العام  خالل  كانت  حني  يف  حادثًا،  و458  األفًا 

اجل�سيمة  احلوادث  اأما  حادثًا،  و531  األفًا   30 �سبقه، 

فبلغت خالل العام املا�سي 214 حادثًا، ويف العام الذي 

�سبقه كانت 199 حادثًا.

كما بلغ عدد حوادث الده�ص خالل العام املا�سي 103 

حوادث، يف حني كانت يف العام الذي �سبقه 92 حادثًا، 

جنم عن تلك احلوادث 289 اإ�سابة خالل العام املا�سي، 

بينما كان عدد الإ�سابات العام الذي �سبقه 301 اإ�سابة.

ومت ت�سجيل 82 األف مركبة مبرور عجمان خالل العام 

املا�سي، وذلك بزيادة 10 اآلف مركبة على العام الذي 

�سبقه.

�سرطة اأم القيوين :  

ارتفاع ب�سيط يف عدد الوفيات خالل العام املا�سي

املروية  احلوادث  عن  الناجتة  الوفيات  اأعداد  ارتفعت 

ب�سيطًا،  ارتفاعًا  القيوين  اأم  يف  املا�سي  العام  خالل 

يف  وقعت  وفيات   3 منها  وفاة  حالة   12 �سجلت  حيث 

عام  يف  وفاة  حالت   10 مقابل  يف  �سحراوية،  مناطق 

 ،2013

�سرطة راأ�ص اخليمة: 

العام  خالل  الإمارة،  يف  الوفيات  عدد  ارتفاع 

املا�سي، بن�سبة %41

والدوريات  املرور  لإدارة  الإح�سائي  التقرير  ك�سف 

يف  الوفيات  عدد  ارتفاع  عن  اخليمة،  راأ�ص  �سرطة  يف 

الإمارة، خالل العام املا�سي، بن�سبة 41%، مقارنة مع 

�سنة 2013، اإذ تويف 71 �سخ�سًا، من بينهم 22 مواطنًا، 

اأ�سل  من  خطرًا  حادثًا   258 وقوع  نتيجة  مقيمًا،  و49 

25 األفًا و317 حادثًا مروريًا العام املا�سي، فيما �سجل 

عام 2013، 42 حالة وفاة، من بينهم 10 مواطنني، و32 

مقيمًا، نتيجة وقوع 296 حادثًا مروريًا.

واأو�سح التقرير اأنه على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات 

انخفا�سًا  �سهدت  الإمارة  اأن  اإل  املا�سي،  العام  خالل 

�سجلت  كما   ،%15 بن�سبة  املرورية،  احلوادث  عدد  يف 

بن�سبة  املرورية  الإ�سابات  عدد  يف  انخفا�سًا  الإمارة 

�ضخ�ضًا   356 اأ�سيب  اإذ  املا�سي،  العام  خالل   %17

اإ�سابات  وقوع  يف  ت�سببت  مرورية  حوادث  وقوع  نتيجة 

بني البليغة واملتو�سطة والب�سيطة.

وبني التقرير اأن ال�سائقني يف اإمارة راأ�ص اخليمة احتلوا 

حيث  املرورية،  احلوادث  ارتكاب  يف  الأوىل  املرتبة 

حادثًا   155 وقوع  اخليمة،  راأ�ص  اإمارة  لوحات  �سجلت 

مروريًا، بن�سبة 60% من اإجمايل عدد احلوادث خالل 

العام املا�سي، فيما جاءت املركبات التي حتمل لوحات 

23 حادثًا مروريًا،  الثانية، بعدد  اإمارة دبي يف املرتبة 

يف  املرورية  احلوادث  عدد  اإجمايل  من   %9 وبن�سبة 

الإمارة.

اأعلى  وقوع  �سجال  قد  وال�ساعدي  كدرة  �سارعي  وكان 

عدد الوفيات املرورية، بلغت �ست وفيات، بن�سبة %17 

من اإجمايل عدد الوفيات يف الإمارة، من بينهم ثالثة 

مواطنني اأ�سقاء.

ال�سائقني،  انتباه  وعدم  الإهمال،  اأن  التقرير  واأو�سح 

26% من اإجمايل  67 حادثًا مروريًا، بن�سبة  وراء وقوع 

احلوادث املرورية يف الإمارة، وتابع اأن دخول املركبات 

املركبات،  من  خلوه  من  التاأكد  دون  الرئي�ص  للطريق 

من   %17 بن�سبة  مروريًا،  حادثًا   44 وقوع  وراء  كانت 

اإجمايل عدد احلوادث يف الإمارة.

احلوادث  ارتكاب  يف  الأوىل  املرتبة  املواطنني  واحتل 

47%، فيما احتل ال�سائقون من  املرورية، بن�سبة بلغت 

 ،%14 بن�سبة  الثانية  املرتبة  الباك�ستانية  اجلن�سية 

عامًا،   30 اإىل  عامًا   18 من  العمرية  الفئة  اأن  م�سيفًا 

حادثًا   116 بواقع  املرورية،  للحوادث  ارتكابًا  الأكرث 

بن�سبة  املا�سي،  العام  خالل  وفاة  حالة  و27  مروريًا، 

38% من اإجمايل عدد الوفيات يف الإمارة.

املا�سي  العام  خالل  املرورية  املخالفات  عدد  وارتفع 

و208  األفًا   215 ال�سائقون  ارتكب  اإذ   ،%17 بن�سبة 

2013 التي �سجلت  خمالفات مرورية، مقارنة مع �سنة 

178 األفًا و828 خمالفة مرورية. واأ�ساف اأن خمالفات 

املرتبة  احتلت  الطريق،  ل�سرعة  الأق�سى  احلد  جتاوز 

خمالفة،  و391  األفًا   187 بواقع  املخالفات،  من  الأوىل 

م�سريًا اإىل اأنه مت حجز 927 مركبة خمالفة.
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يف  العامة  ال�سالمة  متطلبات  توفري  يف  الت�سدد  يعد 

املركبات من املو�سوعات التي ت�سكل اأهمية بالغة لدى 

ال�سائقني  �سالمة  على  للحفاظ  املعنية  الدولة  اأجهزة 

جهود  تعزيز  يف  وللم�ساهمة  الطريق،  وم�ستخدمي 

التوعية باحلد من حوادث الطرق، وكذلك توعية اأفراد 

واأهمية  املركبة،  املعتمدة لأجزاء  باملوا�سفات  املجتمع 

�سالمتها  للتاأكد من  للمركبة  الدوري  الفح�ص  اإجراء 

الفنية. 

وت�سري الإح�ساءات الدولية اإىل اأن اأكرث من 1.5 مليون 

�سخ�ص يقتلون بالعامل �سنويًا ب�سبب عدم توفر مقايي�ص 

ال�سالمة على الطرق.

ال�سالمة  موا�سفات  اأبرز  التقرير  هذا  يف  ون�ستعر�ص 

للموا�سفات  الإمارات  هيئة  اعتمدتها  التي  والأمان 

ال�سرعة،  حمددات  وخ�سو�سًا  موؤخرًا،  واملقايي�ص 

والإطارات. 

اأن  الإطار  واملقايي�ص يف هذا  املوا�سفات  هيئة  واأكدت 

التطبيق الإلزامي لربنامج “تقومي املطابقة الإماراتي 

املركبات”  �سرعة  حمددات  اأجهزة  على  للرقابة 

�ساملة  منظومة  �سمن  ياأتي  موؤخرا  اعتمدته  الذي 

ت�ستهدف تطبيق موا�سفات اإلزامية على جميع مكونات 

والبطاريات،  ال�سيارات  غيار  قطع  ت�سمل  ال�سيارات، 

بهدف  املختلفة،  باأنواعها  ال�سيارات  مكونات  وبقية 

الأمن  اأق�سى درجات  وتوفري  والتقليد،  الغ�ص  حماربة 

وال�سالمة باملركبات التي جتوب طرقات الإمارات.

حمددات ال�سرعة

تقومي  برنامج  واملقايي�ص،  املوا�سفات  هيئة  اعتمدت 

حمددات  اأجهزة  على  للرقابة  الإماراتي  املطابقة 

اأجهزة  متطلبات  حدد  والذي  للمركبات،  ال�سرعة 

حمددات ال�سرعة.

وبينت الهيئة اأن النظام اجلديد من �ساأنه اأن يحّد من 

معايري  الربنامج  يحدد  اإذ  الطرقات،  على  ال�سرعة 

كفاءة الأداء والرتكيب ملحدد ال�سرعة، واختبار حمدد 

باجلهاز  التالعب  عدم  و�سمان  للمركبة،  ال�سرعة 

على  ذلك  ويطبق  ال�سرعة،  جتاوز  بهدف  فكه  اأو 

حمددات ال�سرعة التي تركب على جميع اأنواع املركبات 

امل�ستخدمة على الطرق.

وت�سمن الربنامج متطلبات عامة، اإذ يجب اأن ي�سمم 

حمدد ال�سرعة بحيث يعمل على مراقبة �سرعة املركبة 

و�سبطها عند ال�سرعة املحددة، واأن ي�سمم بحيث يتم 

جتميعه وتركيبه على املركبة، بحيث يوؤدي الغر�ص الذي 

�سمم من اأجله، ويجب اأن ي�سنع وتركب اأجزاء جهاز 

الت�سغيل  ظروف  مع  تتالءم  بحيث  ال�سرعة،  حتديد 

امل�ستمر داخل املركبة، مبا يتنا�سب مع هذه املتطلبات، 

التاآكل  لظواهر  مقاومًا  ال�سرعة  حمدد  يكون  واأن 

والتعتيق التي ميكن اأن يتعر�ص لها، واأن ي�سمم اجلهاز 

من  اأي  ف�سل  اأو  اإزالته،  اأو  به،  العبث  ميكن  ل  بحيث 

مكونات النظام، مثل اإمدادات الطاقة وجهاز ا�ست�سعار 

ال�سرعة، ونظام الت�سغيل امليكانيكي والتو�سيالت، اأو اأي 

�سبط اأو تعديل غري م�سرح به، ويف حالة حدوثه يكون 

الف�سل الناجت اآمنًا.

اأهمها حمددات ال�سرعة والإطارات 

»مواصفات« السالمة في المركبات 
تحد من حوادث الطرق
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برنامج 

املطابقة الإماراتي 

حدد متطلبات 

حمددات ال�سرعة

اإعادة ال�سبط 

واأو�سح الربنامج اأنه يجب األ يكون باإمكان اأي �سخ�ص 

حال  اأي  يف  ال�سرعة  حد  �سبط  اإعادة  له  خمول  غري 

اأو  اإزالة حمدد ال�سرعة ب�سكل موؤقت،  اأو  من الأحوال، 

ب�سكل دائم عن املركبات قيد ال�ستخدام، ويجب اأن يتم 

ت�سميم حمدد ال�سرعة، بحيث ميكن فح�سه والتحقق 

منه عند �سري املركبة على الطريق.

ويف حال مت ت�سميم املركبة من قبل ال�سركة ال�سانعة 

بحيث يتم حتديد ال�سرعة اإلكرتونيًا، يتعني على ال�سركة 

والر�سوم  واملخططات  الفنية  الوثائق  تقدمي  ال�سانعة 

التي تثبت عدم اإمكانية العبث والتغيري بقيمة ال�سرعة 

اأو  ال�سركة  قبل  من  و�سبطها  معايرتها  بعد  املحددة، 

الوكيل املعتمد فقط، وتقع على عاتق ال�سركة امل�سوؤولية 

القانونية يف حال تبني خالف ذلك لحقًا.

حمدد  يوؤثر  األ  يجب  اأنه  اإىل  كذلك  الربنامج  واأ�سار 

على  ال�سغط  زيادة  عند  املركبة  �سرعة  يف  ال�سرعة 

بال�سرعة  ت�سري  املركبة  كانت  اإذا  »الدوا�سة«،  امل�سرع 

ويجب  املحددة،  ال�سرعة  اإىل  الو�سول  وعند  املحددة، 

ال�سرعة  ملحدد  الكهربائية  الو�سالت  جميع  تكون  اأن 

مو�سولة ب�سكل مبا�سر عن طريق الو�سالت، اأو ملحومة 

اأو معزولة مبقاوم للحرارة، ول ي�سمح با�ستخدام �سريط 

العازل الكهربائي.

واأو�سح الربنامج اأنه عند الو�سول اإىل ال�سرعة املحددة 

يجب اأن يعمل حمدد ال�سرعة على األ تتجاوز ال�سرعة 

الق�سوى قيمة ال�سرعة امل�ستقرة باأكرث من %5، ويجب 

اأن تتم معايرة حمدد ال�سرعة �سنويًا يف وقت الفح�ص 

الفني للمركبة، واأل يوؤثر يف الت�سغيل الطبيعي للمركبة، 

ويجب اأن ي�سمم حمدد ال�سرعة اأو يتم جتميعه، بحيث 

والرطوبة،  والغبار  والتاآكل  لالهتزازات  مقاومًا  يكون 

قطبية  لعك�ص  مقاومًا  ال�سرعة  حمدد  يكون  اأن  ويجب 

التو�سيل، “ل ي�سبب تلفًا ملحدد ال�سرعة”.

برتكيب  امللزمة  املركبات  كل  اأن  اإىل  الربنامج  واأ�سار 

حمدد �سرعة، يجب اأن ت�سع مل�سقًا غري قابل لالإزالة، 

يحدد ال�سرعة الق�سوى للمركبة يف خلفية املركبة على 
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تقرير العدد

الأبعاد  بح�سب  تكون  اأن  على  لل�سائق،  اليمنى  اجلهة 

املحددة.

وحدد الربنامج املراكز املخولة برتكيب حمدد ال�سرعة، 

اإذ اأ�سار اإىل اأنه يجب اأن يقوم املزودون بتعيني مراكز 

الفنيني  وتوفري  املركبات،  يف  ال�سرعة  حمدد  تركيب 

حمدد  جهاز  تركيب  عملية  على  واملدربني  املوؤهلني 

ال�سرعة  حمدد  لرتكيب  الالزمة،  والأجهزة  ال�سرعة 

واملعايرة، ورخ�سة »جتارية / �سناعية«، �سارية املفعول 

مركز  يف  منا�سبة  م�ساحة  وتوفري  الرتكيب،  ملركز 

الرتكيب.

حتديد امل�سوؤوليات

حدد الربنامج م�سوؤوليات اجلهات املخت�سة يف القيام 

تزويدها  املطلوب  املركبات  واأنواع  فئات  بتحديد 

مبحددات ال�سرعة، والتاأكد من تركيب حمدد ال�سرعة 

�سواء  اجلهاز،  برتكيب  امللزمة  املركبات  جميع  على 

حمدد  اأن  من  والتحقق  م�ستعملة،  اأو  جديدة  كانت 

�سهادة م�سجلة  املركب مطابق، وحا�سل على  ال�سرعة 

منح  قبل  واملقايي�ص،  للموا�سفات  الإمارات  هيئة  لدى 

موافقة الت�سجيل للمركبة، والتحقق عند جميع منافذ 

يف  الواردة  لل�سروط  م�ستوٍف  املنتج  اأن  من  الدخول 

نظام تقومي املطابقة الإماراتي »اإيكا�ص« قبل ال�سماح له 

بالدخول للدولة.

فيما حدد الربنامج م�سوؤولية املزود بت�سجيل املنتج لدى 

قائمة  واملقايي�ص، وحتديد  للموا�سفات  الإمارات  هيئة 

مراكز الرتكيب املعتمد، ويعترب م�سوؤوًل م�سوؤولية كاملة 

�سهادات  الرتكيب، من حيث �سحة  مراكز  كفاءة  عن 

اآلية  وتوفري  ال�سرعة،  ملحددات  الرتكيب  واإجراءات 

ل�سحب املنتج من ال�سوق، يف حال ظهور اأي خلل اأو عيب 

يوؤثر يف اأداء و�سالمة املركبة، ويجب اأن ي�سمن املزود 

عيوب  �سد  �سهرًا   36 عن  تقل  ل  مدة  ال�سرعة  حمدد 

الت�سنيع.

�سرعة احلافالت

وا�سرتاطات  موا�سفات  من  جمموعة  الهيئة  و�سعت 

ال�سالمة ملعاجلة ظاهرة جتاوز ال�سرعات امل�سموح بها 

على الطرق، اإذ بداأ موؤخرًا التطبيق الإلزامي لرتكيب 

واملركبات  كافة،  املدر�سية  للحافالت  �سرعة  حمددات 

�سرعة  لها  تكون  فاأقل، بحيث  راكبًا   14 ت�ستوعب  التي 

مت  حيث  جتاوزها،  احلافالت  لهذه  ميكن  ل  حمددة 

ال�ساعة  يف  كيلومرتًا   80 لتكون  ال�سرعات  هذه  حتديد 

للحافالت املدر�سية و100 كيلومرت يف ال�ساعة للمركبات 

حمدد  وي�ستخدم  �سخ�سًا،   14 من  لأقل  تت�سع  التي 

�سرعة، وهو جهاز وظيفته ال�سيطرة على كمية الوقود 

التي تغذي املحرك من اأجل احلد من �سرعة ال�سيارة 

اإىل قيمة حمددة م�سبقًا.

مل�سابيح  اإلزامية  موا�سفة  لعتماد  توجه 

ال�سباب

اإىل  واملقايي�ص،  للموا�سفات  الإمارات  هيئة  ت�سعى 

برتكيب  والأفراد  املركبات  وم�سنعي  وكالء  اإلزام 

اإلزامية  موا�سفة  اإقرار  بعد  ال�سباب،  م�سابيح 

بهذا ال�ساأن على م�ستوى دول جمل�ص التعاون لدول 

اخلليج العربية. 

اأنها ن�سقت  وذكرت وزارة الداخلية يف وقت �سابق 

جلعل  واملقايي�ص،  للموا�سفات  الإمارات  هيئة  مع 

املركبات،  يف  اإلزامية  موا�سفة  ال�سباب  م�سابيح 

بهدف تاأمني �سالمة م�ستخدمي الطرق واملمتلكات 

من  خمتلفة  مناطق  يف  تقع  التي  احلوادث  من 

يف  يت�سكل  الذي  ال�سباب،  انت�سار  ب�سبب  الدولة، 

العام، ويخلف حوادث مرورية  اأوقات خمتلفة من 

ب�سبب �سعوبة الروؤية.

ال�سباب،  ب�سبب  ت�سادم  حوادث  الدولة  و�سهدت 

اأدت اإىل اإ�سابة ووفاة الكثري ف�ساًل عن ت�سرر عدد 

كبري من ال�سيارات.
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“موا�سفات” متنع ا�ستخدام الإطارات 
التي جتاوز عمرها 5 �سنوات

واملقايي�ص  للموا�سفات  الإمارات  هيئة  منعت 

جميع �سيارات  اإطارات  “موا�سفات” ا�ستخدام 
يتجاوز  التي  النارية  والدراجات  الركوب 

خالل  �سواء  �سنوات،  خم�ص  الفرتا�سي  عمرها 

للمعايري  وفقًا  املخازن،  يف  حتى  اأو  ال�ستخدام 

اجلديدة اخلا�سة باملتطلبات اللزامية لإطارات 

ال�سيارات التي دخلت حيز التنفيذ بعد اعتمادها 

من جمل�ص اإدارة الهيئة.

قيا�سية  موا�سفة   25 اجلديدة  الالئحة  وت�سمن 

حيث  تخزينها  و�سروط  اأنواعها  بكل  لالإطارات 

امللب�سة  الإطارات  م�سانع  “موا�سفات”  قيمت 

اخلم�سة  ال�سهور  خالل  واأ�سدرت  “املجددة”، 
�سهادة  و196  األفني  نحو   2013 عام  من  الأوىل 

اأربعة  مطابقة خليجية ملنتجات الإطارات مقابل 

اآلف و 776 �سهادة يف عام 2012 كاماًل.

وت�سمنت الالئحة قواعد مراقبة عمليات التلبي�ص 

اإعادة  و�سروط  الإطارات  واإ�سالح  وال�سيانة 

�سالت  و�سروط  تخزينها  واأماكن  ا�ستخدامها 

متوافقة  تكون  بحيث  وامل�ستودعات،  التخزين 

الإماراتية  القيا�سية  املوا�سفات  متطلبات  مع 

اخلليجية املعتمدة على اأن تكون هذه امل�ستودعات 

منا�سبة ول توؤثر على جودة الإطارات.

تطبيق  اأن  واملقايي�ص  املوا�سفات  هيئة  واأكدت 

حر�ص  منطلق  من  جاء  اجلديدة  الإجراءات 

“موا�سفات” واجلهات الأخرى ذات العالقة يف 
املركبات،  م�ستخدمي  و�سالمة  اأمن  على  الدولة 

امليدانية  وامل�سوح  الدرا�سات  اأكدت  اأن  بعد 

جودة  ذات  اأو  م�ستعملة  اإطارات  ا�ستعمال  اأن 

متدنية ياأتي يف مقدمة الأ�سباب املوؤدية حلوادث 

ال�سيارات يف الدولة.

تخزين  فرتة  تكون  اأن  ال�سرتاطات  و�سملت 

اإطارات املركبات اخلفيفة “24” �سهرًا واملركبات 

اإىل  الالئحة  اأ�سارت  حيث  �سهرًا،   30 التجارية 

الإطار خم�ص  لعمر  الق�سوى  الزمنية  الفرتة  اأن 

والتاأكد  الفني  الفح�ص  اجتيازه  �سنوات يف حال 

عقد  ومت  الإطار  يف  فنية  عيوب  وجود  عدم  من 

تدريب ملفت�سي الفح�ص الفني يف جمال الإطارات 

وال�ضيارات.

ووفقًا لالإح�سائيات املتوافرة فاإن الدولة ت�ستورد 

حني  يف  �سيارة  اإطار  مليون   8.5 بحدود  �سنويًا 

اإطارات  25 م�سنعًا خا�سًا بتجديد  ت�سم الدولة 

ال�سيارات تنتج حوايل 60 األف اإطار �سنويًا.
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اآل  زايد  بن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق  رعاية  حتت 

الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان 

املرورية  لل�سالمة  الإمارات  جلمعية  الفخري  الرئي�ص 

وكيل  ال�سعفار  اهلل  عبد  �سيف  الفريق  �سعادة  افتتح 

وزارة الداخلية وبح�سور معايل حممد �سالح بن بدوة 

املرورية  لل�سالمة  الإمارات  جمعية  رئي�ص  الدرمكي 

وال�سالمة  الت�سال  »تقنيات  حول  الدولية  الندوة 

املرورية« بفندق اإنرتكونتيننتال باأبوظبي والتي نظمتها 

من  للوقاية  الدولية  املنظمة  مع  بالتعاون  اجلمعية 

املرورية  لل�سالمة  العربية  واملنظمة  الطرق  حوادث 

لبحوث  الكندية  واملوؤ�س�سة  العاملية  ال�سحة  ومنظمة 

لل�سالمة  امل�سرتكة  واللجنة  املرور  حوادث  م�سابي 

واحللول املرورية.

الدولية  املنظمة  رئي�ص  يوب جوز  الفتتاح  ح�سر حفل 

للوقاية من حوادث الطرق والدكتورة روبني روبرت�سن 

حوادث  م�سابي  لبحوث  الكندية  املوؤ�س�سة  رئي�سة 

الري�سي  نا�سر  اأحمد  الدكتور  واللواء  بكندا  الطرقات 

مدير عام العمليات املركزية ب�سرطة اأبوظبي وعدد من 

روؤ�ساء ومديري هيئات وموؤ�س�سات حكومية وعدد كبري 

امل�ساركة  الوفود  وروؤ�ساء  الداخلية  وزارة  �سباط  من 

لل�سالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ص  واأع�ساء 

املرورية.  

اإلقاء ال�سوء على م�سببات احلوادث

هناأ معايل بن بدوة يف كلمته الفتتاحية القيادة الر�سيدة 

للدولة واأبناء الوطن واملقيمني مبنا�سبة اليوم الوطني 

43 للدولة، كما رحب بال�سيوف واخلرباء واملحا�سرين، 

حيث اأكد اإن جميع دول العامل ما زل يعاين من م�سكلة 

حوادث املرور، والتي حت�سد �سنويًا مليونًا و 250 األف 

�سخ�ص والذي يعد رقمًا خميفًا بجميع املقايي�ص ويدعو 

تحت رعاية سيف بن زايد

سيف الشعفار يفتتح الندوة الدولية حول

» تقنيات االتصال والسالمة المرورية«

الندوة الدولية
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اإىل العمل جميعًا للحد من هذه اخل�سائر الب�سرية.

حر�ست  املرورية  لل�سالمة  الإمارات  جمعية  اإن  وقال 

على اإلقاء ال�سوء على اأبرز م�سببات احلوادث املرورية 

وطرحها من خالل ن�ساطاتها العلمية للبحث والدرا�سة 

احلوادث  هذه  من  احلد  يف  ت�سهم  بحلول  للخروج 

الندوة  هذه  يف  متمثاًل  اليوم  نراه  ما  وهو  ونتائجها، 

العديد من  ي�سهد  املعا�سر  اأن عاملنا  اإىل  املهمة، لفتًا 

عد، وكل يوم بل وكل �ساعة  التطورات وعلى جميع ال�سُ

حياتنا  على  وتاأثرياتها  التطورات  هذه  ونلم�ص  نرى 

ومنها التطورات الهائلة يف تقنيات الت�سال احلديثة، 

مو�سوع الندوة، وما لهذه التقنيات من اإيجابيات �سهلت 

علينا �سبل احلياة، واأ�سبحت جزءًا مهمًا من ن�ساطاتنا 

اليومية.

املرورية  لل�سالمة  الإمارات  جمعية  رئي�ص  واأ�ساف 

بال�سالمة  يتعلق  فيما  �سلبيًا  بعدًا  التقنيات  لهذه  اأن 

املرورية  للحوادث  اأ�سباب عديدة  املرورية حيث برزت 

ب�سببها ومنها النحراف املفاجئ والذي �سجلته اأغلب 

الإح�سائيات املرورية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية.

وت�ستخل�ص  امل�سكلة  ت�سخ�ص  باأن  اأمله  عن  ومعربًا 

ت�سهم  اأدوات  التقنيات  هذه  من  جتعل  التي  احللول 

احلوادث  من  وحتد  املرورية  ال�سالمة  تعزيز  يف 

وخماطرها.

العامل ما زال يعاين من احلوادث

املنظمة  رئي�ص  جوز  يوب  الدكتور  اأكد  جانبه  ومن 

الدولية للوقاية من حوادث الطرق على اأهمية ال�سراكة 

املرورية  لل�سالمة  العربية  واملنظمة  بينهم  جتمع  التي 

عن  اأثمرت  والتي  املرورية  لل�سالمة  الإمارات  وجمعية 

تنظيم الندوة وتناول مو�سوع يف غاية الأهمية للوقوف 

ومعرفة  املرورية  احلوادث  يف  التقنيات  هذه  دور  على 
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م�سبباتها اإىل جانب بناء نظام لل�سالمة املرورية يتبعه 

م�ستخدمو الطريق با�ستخدام هذه التقنيات.

اأن العامل ما زال يعاين من م�ساكل حوادث  ولفت اإىل 

األف �سخ�ص   240 و  مليونًا  �سنويًا  والتي حت�سد  املرور 

ومبعدل 150 �سخ�سًا يف ال�ساعة اأو 3 قتلى كل دقيقة، 

م�سريًا اإىل اأن اإقليم �سرق املتو�سط حقق انخفا�سًا يف 

ملنظمة  العاملي  للتقرير  وفقًا  املرورية  وفيات احلوادث 

ال�سحة خالل عام 2013 حيث بلغت ن�سبة الوفيات 21.3 

وفاة لكل مائة األف من ال�سكان مقارنة بعام 2008 والتي 

كانت 23.2 وفاة لكل مائة األف من ال�سكان.

وقال جوز اإن هذا النخفا�ص  و بعد مراجعة الح�سائيات 

دولة  جهود  اإىل  يرجع  املنطقة  م�ستوى  على  املرورية 

الإمارات العربية املتحدة يف احلد من احلوادث املرورية 

الوفيات على  انخفا�ص  اإيجابيًا على  اأثر  بالتايل  والذي 

م�ستوى املنطقة، وهو اأمر ت�ستحق دولة الإمارات العربية 

املتحدة الإ�سادة والتقدير. 

دور التقنيات احلديثة

ل�سان  على  املرورية  لل�سالمة  العربية  املنظمة  وعربت 

احلو�سني  اأحمد  ح�سن  متقاعد  العميد  الرئي�ص  نائب 

العربية  الإمارات  دولة  باحت�سان  اعتزازها  عن 

املتحدة لأعمال الندوة الدولية حول “تقنيات الت�سال 

الذي   والدعم  بالرعاية  وت�سيد   “ املرورية  وال�سالمة 

يوليها الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 

رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية الرئي�ص الفخري 

جلمعية الإمارات لل�سالمة املرورية.

ال�سوء  الندوة  ت�سّلط  اأن  نتطلع  اإننا   : احلو�سني  وقال 

على اأحد اأهم ما اأفرزته  التقنيات احلديثة وهو ذلك 

التحول اجلذري الذي طراأ على اأ�س�ص وقواعد التعامل 

مع املركبات وا�ستخدام الطرق، والذي اأوجد �سلوكيات 

ومتجلية  ملمو�سة  ب�سورة  موؤ�سراتها،  ك�سفت  جديدة 

اأنه ل مكان م�ستقبال على الطرق لغري القادرين على 

احلديثة  الت�سال  تقنيات  ا�ستخدام  اأدوات  امتالك 

وا�ستيعابها والتفاعل معها. وفاقد هذه املهارات �سيكون 

عبئًا وخطرا على نف�سه وعلى  حياة الآخرين من حوله.

اإليها   واأكد اأن من اأهم ال�ستنتاجات التي مت التو�سل 

الطرق  على  ال�سالمة  حالة  عن  العاملي  التقرير  يف 

قوانني  لديها  البلدان  غالبية  اأن  من  وبالرغم  اأنه 

والغرامات  للمخالفات  ت�سنيفًا  وتت�سمن  للمرور 

اخلطر  لعوامل  للت�سدي  ال�سارمة  والعقوبات  املالية 

الرئي�سة والأ�سباب املوؤدية اىل وقوع احلوادث املرورية 

)كال�سرعة، والقيادة حتت تاأثري امل�سكرات،وا�ستخدام 

�سبكة  عرب  بالتوا�سل  والن�سغال  النقال،  الهاتف 

الإنرتنت، وعدم ا�ستخدام اخلوذات، واأحزمة الأمان، 

هذه  معظم  فاإن  الأطفال(،  حلركة  املقيدة  واملقاعد 

الت�سريعات لي�ست �ساملة وغري فعالة وجمدية، ما دامت 

الرادع  املطلوب  باحلزم  ومطّبقة   ومفّعلة،  نافذة  غري 

لكل املخالفني.     

الأبحاث والدرا�سات ت�سخ�س امل�سكلة

املوؤ�س�سة  رئي�سة  روبرت�سن  روبني  الدكتورة  واأكدت 

الكندية لبحوث م�سابي حوادث الطرقات بكندا على 

بال�سالمة  املعنية  اجلهات  بني  امل�سرتك  العمل  اأهمية 

والدرا�سات  بالأبحاث  يتعلق  فيما  خا�سة  املرورية، 

التي ت�سهم يف ت�سخي�ص امل�سكلة وحتديد اآليات حلها، 

لفتة اإىل اأن املوؤ�س�سة الكندية والتي اأ�س�ست عام 1964 

ت�سرفات  حول  الأبحاث  تنظم  علمية  موؤ�س�سة  هي 

الندوة الدولية

بن بدوة : اإيجاد حلول 

جتعل التقنيات ت�سهم يف 

تعزيز ال�سالمة وحتد من 

احلوادث وخماطرها

جوز: جهود دولة 

الإمارات اأ�سهمت يف 

خف�ص ن�سبة الوفيات يف 

اإقليم �سرق املتو�سط

احلو�سني:املنظمة 

العربية ت�سيد بدعم 

ورعاية �سيف بن زايد 

جلهود ال�سالمة املرورية
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من  الأكرب  الن�سبة  واأن  ل�سيما  الطريق  م�ستخدمي 

الوفيات ب�سبب احلوادث يف كندا هم من فئة ال�سباب، 

حيث تركز املوؤ�س�سة يف اأبحاثها على درا�سة ت�سرفاتهم 

اأثناء ا�ستخدامهم للطريق.

لل�سالمة  العربية  واملنظمة  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

املرورية حر�ستا على امل�ساركة يف تنظيم الندوة الدولية 

بالأبحاث  تخت�ص  �سراكة  اتفاقية  لعقد  تعدان  كما 

والدرا�سات بهدف توفري تعزيز قاعدة بيانات ت�ساعد 

على  املروري  ال�ساأن  يف  واملعنيني  والباحثني  اخلرباء 

اإىل  اإ�سافة  �سليم،  علمي  ب�سكل  درا�ساتهم  اإجراء 

الربامج التعليمية املتبادلة.

اجلل�سات العلمية

اللجنة  رئي�ص  املن�سوري  �سيف  نا�سر  الدكتور  وتراأ�ص 

خاللها  قدمت  حيث  الأوىل  اجلل�سة  للندوة  العلمية 

العميد غيث  والتي قدمها  الأوىل  تناولت  اأوراق  خم�ص 

بوزارة  املروري  التن�سيق  عام  مدير  الزعابي  ح�سن 

ال�سالمة  الت�سال احلديثة على  تقنيات  اأثر  الداخلية 

الهولندية  التجربة  الثانية  تناولت  فيما  الطرق،  على 

جوز  يوب  ال�سيد  قدمها  القيادة  اأثناء  الن�سغال  حول 

رئي�ص املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق.

كما تناولت الورقة الثالثة والتي قدمها الأ�ستاذ الدكتور 

واملوا�سالت  الطرق  بحوث  مركز  مدير  حوا�ص  يا�سر 

ا�ستخدام  مو�سوع  الإمارات  بجامعة  املرور  و�سالمة 

الهاتف املحمول بني قائدي املركبات يف دولة الإمارات، 

فيما قدمت الدكتورة روبني روبرت�سن رئي�سة املوؤ�س�سة 

الورقة  الطرقات  حوادث  م�سابي  لبحوث  الكندية 

الرابعة بعنوان الن�سغال اأثناء القيادة يف كندا واأمريكا، 

نور  الدكتور  خاللها  تناول  فقد  اخلام�سة  الورقة  اأما 

للوقاية  التون�سية  اجلمعية  من  حممود  احلاج  الدين 

من حوادث الطرق مو�سوع قيادة املركبة وال�ستخدام 

الت�سايل والرقمي: التاأثري والنعكا�ص.

رئي�ص  يوب جوز  ال�سيد  للندوة  الثانية  وتراأ�ص اجلل�سة 

املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات،حيث مت 

تقدمي �ست اأوراق عمل، تناولت ال�ساد�سة والتي قدمها 

املهند�ص حممد جداح من الهيئة العامة لتنظيم قطاع 

الت�سالت يف الإمارات مو�سوع دور قطاع الت�سالت 

والتي  ال�سابعة  الورقة  وتناولت  املرورية،  ال�سالمة  يف 

اجلامعة  من  بابادميرتيو  اإليونورة  الدكتورة  قدمتها 

القومية التقنية باأثينا يف اليونان مو�سوع الن�سغال اأثناء 

القيادة با�ستعمال اجلوال: الآثار واحللول.

ال�سدمة  بعد  ما  فعل  ردة  الثامنة  الورقة  تناولت  كما 

طب  يف  دويل  م�ست�سار  جونز  باري  الدكتور  لالأ�ستاذ 

تناول  فقد  التا�سعة  الورقة  اأما  بربيطانيا،  الطوارئ 
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املوؤ�س�سة  رئي�ص  نائب  لر  فان  وارد  الدكتور  خاللها 

الكندية لبحوث م�سابي حوادث الطرقات بكندا الدماغ 

والرتكيز عند القيادة، يف حني تناولت الورقة الأخرية 

لليوم الأول للندوة مو�سوع ال�سالمة املرورية والتوا�سل 

مر�سلي  الأ�ستاذ  قدمها   والفاي�سبوك  الجتماعي 

عمراين ع�سو املنظمة الدولية ورئي�ص جمعية ال�سالمة 

املرورية باجلزائر.

وعقدت الندوة  يف يومها الثاين جل�ستي عمل، حيث 

روبرت�سن  روبني  ال�سيدة  الأوىل  اجلل�سة  تراأ�ست 

حوادث  م�سابي  لإبحاث  الكندية  املوؤ�س�سة  رئي�سة 

اآل  حممد  جا�سم  املهند�ص  خاللها  قدم  الطرق، 

بعنوان  ورقة  واملقايي�ص  املوا�سفات  هيئة  من  علي 

�سمان  يف  واملقايي�ص  املوا�سفات  هيئة  خدمات 

الأ�ستاذ  قدم  كما  والإطارات،  املركبات  �سالمة 

البحوث  مركز  من  راكوتونرييني  اأندري  الدكتور 

كوينزلند  بجامعة  املرورية  وال�سالمة  احلوادث  يف 

املتعلقة  احلديثة  البحوث  تناولت  ورقة  باأ�سرتاليا 

بالتقنيات والقيادة الآلية للمركبات، يف حني تناولت 

ورقة عمل قدمتها الدكتورة اأنتيدا اإفر�سا من اإيطاليا 

توقيع مذكرة تفاهم

وعلى هام�ص الندوة وقعت املنظمة العربية لل�سالمة املرورية مع املوؤ�س�سة الكندية لأبحاث م�سابي حوادث الطرق 

اأحمد  متقاعد ح�سن  العميد  املنظمة  مثل  اجلانبني، حيث  بني  املتبادلة  وال�سراكة  التعاون  تفاهم حول  مذكرة 

احلو�سني نائب رئي�ص املنظمة العربية لل�سالمة املرورية، ومثل اجلانب الكندي ال�سيدة روبني روبرت�سن رئي�سة 

املوؤ�س�سة الكندية لأبحاث م�سابي حوادث الطرق.

التدريبية  الدورات  وتنظيم  واملبادرات  والدرا�سات  والبحوث  والتجارب  تبادل اخلربات  على  املذكرة  وا�ستملت 

العاملي  التعامل الإيجابي مع عقد العمل  العلمية وذلك بهدف  وتنظيم الندوات وامللتقيات الدولية ذات الأبعاد 

لل�سالمة على الطريق 2011-2020 والذي اأطلقته منظمة ال�سحة العاملية. 

يف  املتطورة  املركبات  قائدي  م�ساعدة  نظم  مزايا 

ال�سري،  حوادث  ووفيات  جرحى  من  احلد  جمال 

اأما الورقة قبل الأخرية يف اجلل�سة فقد كانت حتت 

الطريق  على  الإلكرتونية  الت�سالت  حرب  عنوان 

قدمها الدكتور عبد الرحمن اجلناحي مدير مركز 

حني  يف  البحرين،  يف  والطرق  املوا�سالت  درا�سات 

قدم الدكتور �سارلز قويون اأمني عام اللجنة الطبية 

باجلمعية الفرن�سية للوقاية من حوادث الطرق ورقة 

حتت عنوان الهتمام يف طب الطوارئ.

وتراأ�ص جل�سة العمل الأخرية للندوة الدكتور عبد الرحمن 

يف  والطرق  املوا�سالت  درا�سات  مركز  مدير  اجلناحي 

البحرين، حيث مت تقدمي خم�ص اأوراق عمل تناولت الأوىل 

مو�سوع الإدمان على ا�ستخدام الهاتف النقال لدى �سائقي 

املركبات يف الأردن قدمها املهند�ص في�سل علي فريحات 

الثانية مو�سوع  تناولت  الأردين، فيما  املروري  املعهد  من 

جامعة  من  بريج�ص  توم  للدكتور  القيادة  اأثناء  الن�سغال 

مو�سوع  الثالثة  الورقة  تناولت  كما  بلجيكا،  يف  ها�سلت 

الإلكرتونية  والأجهزة  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  تاأثري 

مهند�ص  النقيب  قدمها  املرورية  ال�سالمة  م�ستويات  على 

والدوريات  املرور  مديرية  من  الغفلي  حمد  عبداهلل   /

كيفية  الأخرية  الورقة  تناولت  حني  يف  اأبوظبي،  ب�سرطة 

حت�سني ال�سالمة على الطريق با�ستخدام نظم املعلومات 

امل�سرتكة  اللجنة  من  العبد  ن�سيم  للدكتور  اجلغرافية 

لل�سالمة واحللول املرورية.

اختتمت الندوة اأعمالها بتكرمي اجلهات املنظمة والراعية وامل�ساركة واخلرباء والباحثني، حيث كرم �سعادة 

للوقاية من  الدولية  لل�سالمة املرورية كاًل من املنظمة  الإمارات  املهند�ص �سالح الظاهري نائب رئي�ص جمعية 

حوادث الطرق واملنظمة العربية لل�سالمة املرورية واللجنة امل�سرتكة لل�سالمة واحللول املرورية واملوؤ�س�سة الكندية 

لأبحاث م�سابي حوادث الطرق اإ�سافة اإىل دائرة النقل وهيئة التاأمني وهيئة تنظيم الت�سالت و�سركة اأدنوك، 

كما مت تبادل الهدايا والدروع مع بع�ص اجلهات امل�ساركة.

الندوة الدولية
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واأكادمييون  وباحثون  خرباء  م�ساركة  الندوة  �سهدت 

القطاعات  خمتلف  ميثلون  وفاعلون  واأجانب،  عرب 

ومراكز  الت�سال  وتقنيات  املرورية  بال�سالمة  املعنية 

البحوث والدرا�سات الدولية ومن جهات حكومية واأهلية 

وخا�سة ومن ممثلي املجتمع املدين، و قد خرجت بعدد 

من التو�سيات جاءت على النحو التايل:

1- �سرورة ت�سجيع ودعم التعاون البناء مع اجلامعات 
العلمي  البحث  ومراكز  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 

لإجراء الدار�سات والبحوث املتعلقة با�ستخدام تقنيات 

نتائج  من  ال�ستفادة  واأهمية  الطريق  على  الت�سال 

درا�سات وبحوث ا�ستخدام هذه التقنيات  على الطريق 

وعالقتها باحلوادث املرورية وال�ستفادة منها يف ر�سم 

ا�سرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية لل�سالمة املرورية، 

قابلة  اأهداف حمددة  تكون مبنية على  اأن  والتي يجب 

واملتابعة  للتنفيذ  وا�سحة  اآليات  وجود  مع  للقيا�ص، 

والتقييم وفقًا لأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال، 

اأجل  من  العمل  لعقد  العاملية  “اخلطة  مع  وات�ساقًا 

ال�سالمة على الطرق 2011 – 2020 م”.

بال�سالمة  تعنى  اإقليمية  مراكز  اإن�ساء  �سرورة   -2
والإح�ساءات  املعلومات  وتوثيق  والتقنيات  املرورية 

منهجيات  تعتمد  بيانات  قواعد  وتوفري  بها،  املتعلقة 

املرورية  احلوادث  مع  للتعامل  وموحدة  وا�سحة  واأطر 

العلمي  التحليل  وتعتمد  بها،  املتعلقة  والإح�ساءات 

احلديثة  املعلومات  نظم  وا�ستخدام  البيانات،  لهذه 

من  وال�ستفادة  احلوادث،  ومعلومات  بيانات  لت�سجيل 

حتليلها لتقييم وتقدير اأثر احلوادث املرورية، ولدرا�سة 

يف  والهدر  واملمتلكات  الأرواح  يف  اخل�سائر  وحتديد 

الوقت واجلوانب النف�سية والجتماعية وذلك من خالل 

درا�سات ميدانية متخ�س�سة وبعيدة عن الإح�سائيات 

تكون  قد  والتي  املرورية  باملخالفات  اخلا�سة  املرورية 

يف  املفرط  الإ�ستخدام  خمالفات  حلجم  ممثلة  غري 

فعالية  مدى  ولتقييم  القيادة،  اأثناء  الت�سال  تقنيات 

حتد  التي  التقنية  واحللول  املرورية  ال�سالمة  اإجراءات 

ت�سغل  التي  والتقنيات  الت�سال  و�سائط  ا�ستخدام  من 

م�ستخدم الطريق عند امل�سري على الطرق.

املجتمع  فئات  بني  املرورية  التوعية  جهود  تكثيف   -3
املختلفة خا�سة فئة ال�سباب عماد امل�ستقبل، ون�سر ثقافة 

احلد من ا�ستخدام التقنيات الت�سالية اأثناء القيادة اأو 

�سلوك م�ستخدمي  توؤثر على  والتي  الطرقات  امل�سي على 

واأهمية  �سائقني  اأو  راكبني  اأو  م�ساة  كانوا  �سواء  الطريق 

ا�ستخدام تقنيات الت�سال و اإر�سال الر�سائل عند الوقوف 

فقط والتوا�سل عرب الر�سائل الن�سية خارج الطرق.

4- ال�ستفادة من خربات الدول التي حققت جناحات 
نقل  خالل  من  وذلك  الطرق،  على  ال�سالمة  جمال  يف 

الربامج والتطبيقات والتجارب الناجحة اإىل الدول التي 

ما زالت تعاين من م�سكلة ال�سالمة على الطرق، وت�سهيل 

بال�سالمة  املعنية  والدرا�سات  العلمية  الأبحاث  تبادل 

املرورية بكافة عنا�سرها وتقنيات الت�سال امل�ستخدمة 

يف املركبة لال�ستفادة منها وترجمتها ون�سرها على �سبكة 

الإنرتنت والإنرتانت لتعميم الفائدة.

5- التاأ�سي�ص ملحطات اإذاعية متخ�س�سة تعنى مبجال 
الطرقات  )متابعة  جوانبها  املرورية يف جميع  ال�سالمة 

وكيفية ال�سري واأ�سكال الإر�ساد( ويعمل بها املتخ�س�سون 

اجلهة  بني  دائمة  تفاعلية  اإر�ساء  اأجل  من  امليدان  يف 

الباثة وم�ستعمل ال�سيارة وبقية اجلهات الأخرى املرتبطة 

باملو�سوع.

6- التفكري يف اإحداث قناة تلفزية متخ�س�سة وباإمكان 
عربية  جهات  مبعية  املرورية  لل�سالمة  العربية  املنظمة 

ودولية فاعلة اأن ترعى هذا امل�سروع.

الت�سالية  الو�سائط  تفعيل  يف  اجلدي  التفكري   -7

الطريق  مب�ساألة  تعنى  متخ�س�سة  ملنتديات  بالتاأ�سي�ص 

وخطورة احلوادث املرورية من حيث التوعية مب�سامني 

جادة ي�سهم فيها املبحرون الإلكرتونيون.

ما  املرورية  ال�سالمة  مل�سكالت  الأربعة  احللول  اإن   -8
زالت منا�سبة وعلى كل دولة حت�سني الو�سائل املتبعة يف 

تعليم وتوعية م�ستخدم الطريق، والهند�سة لبناء طرق 

ومركبات اأكرث اأمنًا وبو�سائط ات�سالت تقنية منا�سبة، 

الطرق  على  الآمنة  غري  الت�سرفات  على  والرقابة 

نظم  وتطوير  امل�سري،  اأثناء  التقنيات  هذه  كا�ستخدام 

اإ�سعاف وطوارئ مت�سمن الإبالغ الفوري ذاتيًا عند وقوع 

وبنظم  ب�سري  تدخل  دون  املركبة  خالل  من  احلوادث 

احللول  ا�ستخدام  كذلك  و  حاليًا،  املوجودة  من  اأف�سل 

الأربعة ب�سكل من�سق وتكاملي.

9- هناك �سرورة لتطوير تقنيات ات�سال فاعلة خلدمة 
م�ستخدمي الطريق واملجتمع واملنظومة املرورية ولكن ل 

بد من درا�سة اأثر هذه التقنيات الت�سالية على ال�سالمة 

املرورية قبل اعتماد ت�سغيلها وا�ستخدامها داخل املركبات 

تقبل اجلمهور  تر�سد  التي  العلمية  البحوث  وا�ستمرارية 

تتعلق  والتي  الذكية،  النقل  اأنظمة  تطبيقات  لبع�ص 

بال�سالمة ال�سخ�سية اأو غريها من اخلدمات الأخرى.

يتفق  القانونية  الت�سريعات  و�سع  ال�سروري  من   10-

عليها جميع اجلهات واجلمعيات املمثلة لالأفراد واملجتمع 

بالدولة والتي من �ساأنها اأن تتيح للجهات الرقابية بالدولة 

داخل  احلديثة  التقنيات  اإ�ستخدام  املرور  �سرطة  مثل 

املركبات للرقابة املرورية ومبا ل يتعار�ص مع د�ستورية 

كما ينبغي اأن ينظم ا�ستخدام  ال�سخ�سية،  احلريات 

باإطار  الإت�سال  وو�سائل  الذكية  النقل  واأنظمة  تقنيات 

م�ساكل  معاجلة  اإمكانية  للتكنولوجيا  ي�سمن  قانوين 

النقل وخدمة اأهداف وا�سحة ولي�ص الإ�سرار بال�سالمة 

املرورية. 

التو�سيات:
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معادلة  يف  الب�سري  العامل  اأهمية  الدرا�سة  تتناول 

عنا�سرها  اأهم  باأنه  وتو�سفه  الطريق  على  ال�سالمة 

املكونة من ال�سيارة والطريق وت�سري اإىل اأن  حوايل ٪90 

من حوادث الطرق هي نتيجة خلطاأ ب�سري.

اأنظمة م�ساعدة لل�سائق )اأدا�ص(

تطوير الأنظمة امل�ساعدة )اأدا�ص( يعك�ص النمو ال�سريع 

التوا�سل  جمال  يف  خا�سة  العامل،  اأنحاء  جميع  يف 

واحلو�سبة والتقنيات

)اأدا�ص( ميكن اأن ت�ساعد ال�سائق يف القيادة با�ستمرار، 

باأن ي�ستبدل بع�ص القرارات والإجراءات  اأثناء القيادة، 

وكانت النتيجة التقليل من اأخطاء ال�سائق التي ميكن اأن 

توؤدي اإىل وقوع احلوادث.

جميعها  الإيطالية  الطرق  على  املنت�سرة  ال�سيارات 

لتغيري  لل�سائق  امل�ساعد  النظام   AEB بـ  جمهزة 

الطريق،  التنبه ملعوقات على  اأو  القيادة  اأثناء  قراراته 

وخف�ص هذا النظام  التكاليف الجتماعية الناجتة عن 

احلوادث بنحو 130 مليون يورو.

نظرة عامة على اأدا�س

مكاملات طوارئ والربيد الإلكرتوين

ال�سيارات   بني  الال�سلكية  والت�سالت  املراقبة  نظام 

يتيح احلفاظ اإما ب�سرعة ثابتة من ال�سيارة يف ظروف 

التي  لل�سيارة  للمركبة  ثابتة  م�سافة  اأو على  الزدحام، 

تغري  لل�سائق  يتيح  ات�سال  �سبل  النظام  ويوفر  تليها، 

وجهته او تخفيف �سرعته من خالل ال�سوت وال�سورة 

لأنه نظام �سمعي ومرئي.

حتديد احلد الأق�سى لل�سرعة 

مالب�سات  على  التعرف  املرورية  لل�سلطة  يتيح  نظام 

احلادث بعد وقوع احلادث عن طريق اإر�سال املعلومات، 

حمدد  مكان  يف  حادث  وجود  اإىل  ال�سائقني  ينبه  كما 

للتنبه واأخذ احليطة.

نادي ال�سيارات اليطايل

أهمية األنظمة المساعدة للسائق 
في تحقيق السالمة على الطرق

اإعداد: الدكتورة اأنتيدا اأفري�سا

لل�سيارة  الأمامية  امل�سابيح  يف  الإ�ساءة  نظام  تطور 

بنظام ال�سيطرة الكهروميكانيكية ل�سمان الإ�ساءة عند 

املنحنيات.

حزام  وكذلك  ال�سطدام  عند  املكابح  نظام  تفعيل 

الأمان 

تقدمي الدعم املعلوماتي لل�سائق عند تغيري حارته خطاأ 

ب�سبب عدم النتباه.

والناجح  الكامل  التنفيذ  حال  اأي  على  ال�ستنتاجات 

التقنيات يتطلب تن�سيق اجلهود بني احلكومات،  لهذه 

نظام  وم�سممي  الطرق،  على  ال�سالمة  ووكالت 

املوردين وامل�سنعني وامل�ستخدمني للمركبة.

ال�سيارة خا�سة ما  اأثناء قيادة  النتباه  ت�ستيت  يت�سبب 

يتعلق بتكنولوجيا الت�سال مثل الهواتف املتحركة، يف 

وقوع حوادث ماأ�ساوية توؤدي اإىل وقوع وفيات.

يف كندا وطبقا لدرا�سات اأجريت ملعرفة حجم ما ي�سببه 

ال�سيارة  قيادة  اأثناء  احلديثة  التقنيات  هذه  ا�ستخدام 

وان�سغال اليد والنظر والتفكري بهذه التقنية مثل الهاتف 

 16 – املتحرك – ت�سبب وفيات بن�سب ترتاوح ما بني ٪13 

%  وتنتج عنها ا�سابات ن�سبتها ترتاوح ما بني 23% 27%. 

ل�سبط  الكندية  لل�سلطات  حتديا  مثلت  املاآ�سي  هذه 

الطريق وتكثيف التوعية. 

يف درا�سة اأجريت عن ن�سب ال�سائقني الذين ين�سغلون عن 

ال�سائقني بحدوث  4.3% من  اأفاد  القيادة،  اأثناء  الطريق 

ذلك واعرتف 2.7% بان�سغالهم داخل ال�سيارة بالرتكيز يف 

القيادة. اأ�سفرت عمليات �سبط الطريق وت�سديد العقوبات 

الهاتف  ي�ستخدمون  من  حجم  انخفا�ص  عن  والتوعية 

وطنية  م�سوحات  خالل  فمن  القيادة،  اأثناء  املتحرك 

ن�سبة  انخف�ست   2013 اإىل   2006 من  الفرتة  يف  اأجريت 

املتحدة  الوليات  يف   %5.5 كانت  بينما   %2.3 اىل  هوؤلء 

ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�سائقون  و�سكل  المريكية 

بني 30 – 35 ن�سبة 20% من ال�سائقني املت�سببني للحوادث 

نتيجة ا�ستخدامهم للمتحرك اأثناء القيادة. 

ك�سفت ا�ستطالعات يف عام 2007 و 2008 اأن اأكرث من 

ن�سف ال�سائقني للعينة البحثية  اعرتفوا با�ستخدامهم 

املتحرك لبع�ص الوقت اأثناء القيادة واأفاد 16% منهم 

اأنهم ا�ستخدموا املتحرك ب�سكل منتظم.

اأثناء  للهاتف  امل�ستخدمني  عدد  قدر   2009 عام  يف 

القيادة خالل �ساعات النهار نحو %9.

320 مراهقًا قال  يف درا�سة لعينة من املراهقني بلغت 

و%23  ال�سواقة  اأثناء  املتحرك  ا�ستخدموا  اإنهم   %45

منهم قالوا اإنهم قراأوا ر�سائل ن�سية.

ا�ستخدام  حلظر  ت�سريع  اإ�سدار  مت   2010 عام  يف 

وليات،   8 ال�سائقني يف  القيادة جلميع  اأثناء  املتحرك 

ل�سائقي  ولية   18 املتحرك يف  ا�ستخدام  كما مت حظر 

احلافالت املدر�سية. 

لدرا�سة  املتحدة  الوليات  يف  وطنيتان  قمتان  عقدت 

احلالة املرورية وا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة كانت 

الرئي�ص  واإ�سدار  التوعية  جرعات  زيادة  نتائجها  من 

الأمريكي قرارًا بحظر ا�ستخدام املتحرك اأثناء القيادة 

لنحو 4 ماليني موظف حكومي.

اسخدام تكنولوجيا االتصال 
وأثرها في وقوع حوادث الطرق

روبني روبرت�سون

 الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة تريف الكندية
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23 العدد ال�ساد�س - مار�س 2015

  

ملحة تاريخية عن ن�ساأة التقنيات الرقمية: 

تعترب احلرب العاملية مبثابة انطالقة البحث عن و�سائل 

ات�سالت وتوا�سل جديدة. 

�سببت  القدمية  ال�سلكية  الت�سالت  و�سائل  �سلبيات 

خ�سائر للجيو�ص يف احلرب العاملية الثانية. 

مت التو�سل اإىل ا�ستخدام التقنيات الرقمية عو�سًا عن 

اأنظمة الت�سالت املعروفة بالأنالوج. 

دخلت التقنيات الرقمية اإىل كل مناحي احلياة ومنها 

قائمًا  املركبات  م�سنعي  بني  التناف�ص  وبات  املركبات 

بقدر ما يتوفر يف املركبة من تقنيات حتقق قدرًا اأكرب 

من ال�سالمة والرفاهية لل�سائق والركاب. 

ال�سلبيات  من  العديد  معها  الرقمية  التقنيات  حملت 

ولكنها نابعة من �سوء ال�ستخدام.

ال�سالمة  حتقيق  يف  الرقمية  التقنيات  م�ساهمات 

املرورية 

 / ال�سرعة  مثبت   ( املركبات  يف  الرقمية  التقنيات 

أثر ترشيد استخدام التقنيات الرقمية 
في تحقيق معدالت أعلى للسالمة المرورية 

مركز دعم اتخاذ القرار – �سرطة اأبوظبي

 الباحث/ حممود حممد عبد القادر 

 .)..... /GPS / البلوتوث

من  ال�سالمة  حتقيق  يف  الرقمية  التقنيات  ا�ستخدام 

خالل تنظيم حركة ال�سري )�سبكة الإ�سارات ال�سوئية(. 

ا�ستخدام التقنيات الرقمية يف حتقيق حوادث ال�سري. 

حتقيق ال�سبط املروري. 

تقنيات GIS    ودورها يف حتقيق ال�سالمة املرورية.

خماطر التقنيات الرقمية على ال�سالمة املروري 

�سوء ا�ستخدام التقنيات الرقمية يف قيادة املركبات. 

خماطر ا�ستخدام الهواتف الذكية.   

قد يظهر ا�ستخدام التقنيات الرقمية بع�ص التعار�ص 

وجد  الماراتي  القانون  لكن  ال�سخ�سية  احلريات  مع 

لها حلوًل ت�سريعية مثل ت�سوير املخالفني يف املركبات 

)عدم ن�سر ال�سور / الطالع عليها بطلب من املالك( 

لإثبات  املركبة  خلفية  بت�سوير  تقوم  الرادارات  واأن  

املخالفة بوجه قانوين. 
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املتنامي  الدور  اإبراز  يف  الدرا�سة  مو�سوع   يتمحور 

لتقنيات الت�سال احلديثة التي يتم توظيفها من خالل 

الهاتف النقال على حالة ال�سالمة املرورية.

ال�سالمة  على  احلديثة  التقنيات  اأثر  هو  ما 

املرورية؟ 

منا�سبة  ب�سرعة  الحتفاظ  ال�سائقني  على  ي�سعب   

وثابتة.

 ت�سعف قدرة ال�سائق على البقاء يف امل�سار املنا�سب.

املتغريات  لإدراك  اأطول  وقتا  ال�سائقون  ي�ستغرق   

الطارئة.

 يزيد من العبء الذهني الواقع على ال�سائق والناجت 

غالبا عن التوتر والغ�سب الزائد. 

 الت�سريعات القانونية ل�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة 

بدولة الإمارات

 يحظر ا�ستخدام الهاتف النقال باليد اأو �سماعة هاتف 

ال�سيارة اأثناء قيادة املركبة  

نقاط  و)4(  درهم   )200( غرامة  القانون  يفر�ص   

مرورية 

النتائــــــج 

اأثرت الت�سريعات كالتايل : 

 حت�سن وا�سح يف احلالة املرورية على م�ستوى الدولة، 

خف�ص وا�سح يف احلوادث املرورية والإ�سابات والوفيات 

خالل  الفرتة من 2011 - 2013

 ت�سري النتائج اىل اأن ن�سبة املخالفات املرورية املرتكبة 

بالدولة  قليلة  تعترب  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  نتيجة 

حيث اإنها ترتاوح من بني 0.02 اىل 1.77.

 ثبت اأن املخالفات احل�سورية التي وقعت على الطرق 

الداخلية قد بلغت ن�سبتها 57.03% يف حني بلغت ن�سبة 

النقال  املخالفات احل�سورية ب�سبب ا�ستخدام الهاتف 

على الطرق اخلارجية %42.97.

 اأكرث املرتكبني ملخالفات ا�ستخدام الهاتف النقال من 

الذكور بن�سبة 77.08 والإناث بن�سبة 6.48 من الإناث. 

ثبت من الدرا�سة اأن ال�سائقني املت�سببني يف املخالفات 

هم من الفئة العمرية من 45-18 �سنة. 

التو�سيات

 توعية م�ستخدمي و�سائل الت�سال والتقنيات احلديثة 

ل�سمان  وذلك  القيادة  اأثناء  ا�ستخدامها  مبخاطر 

م�ستوى عاٍل من ال�سالمة املرورية. 

للتقنيات  ال�سالمة  اأداء  موؤ�سرات  وا�ستخدام  تطوير 

ومدى  التقنيات  مراقبة  على  ي�ساعد  مما  احلديثة، 

تاأثريها على م�ستوى ال�سالمة املرورية. 

تقنية  اأي  تطبيق  وت�سجيع  تبني  الدول  على  يجب   

واأن يكون  ال�سالمة املرورية  جديدة ترفع  من م�ستوى 

ذلك من �سمن ا�سرتاتيجيتها وخططها.

 يجب  على م�سنعي املركبات التاأكد من اأن اأي و�سائل 

م�ستوى  على  �سلبًا  توؤثر  ل  جديدة  تقنية  اأو  ات�سال 

ال�سالمة وتركيز ال�سائق على القيادة.

و�سائل  تاأثري  مدى  عن  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء   

الت�سال احلديثة على ال�سالمة املرورية.

جتاه  العايل  اللتزام  املركبات  م�سنعي  على  يجب   

اأنظمة  تطبيقات  ون�سر  تطبيق  عند  املرورية  ال�سالمة 

النقل احلديثة يف املركبات. 

 التعاون الدويل لتطوير اأف�سل املعايري واملوا�سفات يف 

�سمان �سالمة الطرق.

أثر تقنيات االتصال الحديثة على السالمة المرورية

اإعداد وزارة الداخلية - الإمارات

و�سائل  اأهم  من  واحدة  التوا�سل  �سبكات  اأ�سبحت 

الت�سال الأكرث اأهمية  كونها جزءًا من حياتنا اليومية، 

يف  ال�سبكات  هذه  ي�ستخدمون  الب�سر  من  فاملاليني 

التوا�سل وتبادل ال�سور وامللفات وعقد ال�سداقات.

دلئل على �سعبية واأهمية �سبكات التوا�سل:

يف  الفي�سبوك  ي�ستخدمون  �سهريًا  �سخ�ص  مليار   1.3

التوا�سل، و 232 مليون يف التويرت و 450 مليونًا ملحرك 

البحث جوجل. 

�سبكات  مل�ستخدمي  �سنويًا   %25 بـ  تقدر  زيادة  هناك 

التوا�سل و30% منهم ترتاوح اأعمارهم ما بني 25 – 34 

اإعداد الأ�ستاذ مر�سلي عمراين

جمعية ذاكرة الطريق اجلزائرية

السالمة على الطريق في شبكات التواصل

الإناث و47% من  53% من  الفي�سبوك  ي�ستخدم  �سنة. 

الذكور، وكل يوم يتم حتميل 3 ماليني �سورة. 

زاد على �سفحات الفي�سبوك عدد الن�ساء الالتي يتابعن 

 -18 بني  ما  اأعمارهن  وترتاوح  الطريق  على  ال�سالمة 

24 �سنة ويهتممن باأخبار احلوادث وي�ستخدمن �سبكات 

التوا�سل يف عر�ص من اأ�سيبت منهن يف عزيز ب�سبب 

حادث مروري.

التوا�سل  �سبكة  على  �سفحات  اأ�س�سن  ن�ساء  هناك 

الجتماعي نتيجة اإح�سا�سهن باملرارة واملاأ�ساة لفقدان 

عر�ست  من  فهناك  طرق،  حوادث  نتيجة  زوج  اأو  ابن 

ماأ�ساتها نتيجة فقدانها لزوجها يف حادث طريق نتيجة 

ن�سرت  واأخريات  �سكر،  حالة  يف  وهو  ل�سيارة  قيادته 

نتيجة حوادث  اأبناءهن  ال�سفحات فقدن  حالت على 

طرق ب�سبب كتابتهم للر�سائل الن�سية اأوقراءتها اأثناء 

�سائقها  ا�ستخدم  ل�سيارة  ركوبهم  اأثناء  اأو  القيادة 

�سبكات التوا�سل اثناء القيادة.

تهدف هذه ال�سفحات اإىل حماية الأ�سر من اأخطار 

املخدرات  تعاطي  جراء  الطريق  على  احلوادث 

واخلمر، ف�ساًل عن الن�سغال ب�سبكات التوا�سل اأثناء 

القيادة. 
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يعمل قطاع الت�سالت يف كل اأنحاء العامل على تطوير 

اأحدث معايري تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف ما 

يتعلق باأنظمة النقل الذكية و�سالمة ال�سائقني والركاب 

اإىل جانب حت�سني الأداء خالل قيادة املركبات. 

التطور  ملواكبة  ملحة  حاجة  التكنولوجيا  اأ�سبحت 

اجِل  مْن  كبري  اأثر  ولها  الت�سال  تقنيات  يف  ال�سريع 

النقِل  اأنظمِة  وتطويَر  الطرِق  على  ال�سالمِة  تعزيِز 

الذكيِة وا�ستعماَلها لتح�سنِي م�ستوى ال�سالمِة عرب و�سع 

تكنولوجيا  معايرَي  تراعي  م�ساريع  تبني  اأو  �سيا�ساٍت 

املعلوماِت والت�سالِت. 

»الهيئة هي امل�سوؤولة حاليًا عن منح الرتاخي�ص لأجهزة 

عن  ف�ساًل  ال�سيارات،  يف  بعد  عن  تعمل  التي  التحكم 

اأنظمة  يف  خاللها  من  التحكم  يتم  التي  الرتددات 

اجلهات  مع  بالتعاون  بالطرق،  والتحكم  ال�ست�سعار 

امل�سوؤولة«.

التحتية  والبنية  ال�ستيعابية  القدرات  متتلك  الدولة 

ا�ستخدام �سبكات الطرق  التو�سع يف  لعوامل  امل�ساعدة 

تكنولوجيات  عرب  الطرق  �سالمة  تدعم  التي  الذكية، 

املعلومات.

لدى الهيئة ال�سعة الالزمة ل�ستيعاب ترددات موجات 

الراديو التي ميكن التو�سع فيها م�ستقباًل للطرق الذكية، 

ا�ست�سعار  اأجهزة  و�سع  عرب  تتم  اأن  املمكن  من  والتي 

وا�ستقبال لالإ�سارات يف ال�سيارات، وعلى الطرق، لبث 

لتفادي  امل�سوؤولة،  والأجهزة  ال�سيارات،  بني  البيانات 

احلوادث املرورية والزدحام، ور�سد املخالفات ب�سكل 

اآيل.

�سبكات ال�ست�سعار الال�سلكية

Wireless Sensors Network
ي�سار لها اخت�سارًا WSN، وهي ثورًة علميًة يف جمال 

الت�سالت الال�سلكية والنظم املدجمة، فتحت املجال 

جمالت  يف  التطبيقات  من  جديٍد  جيٍل  ابتكار  اأمام 

متنوعة مثل املراقبة ال�سحية، وفح�ص �سالمة الأبنية 

واملن�ساآت، والأمن وعمليات اقتحام املناطق املحظورة، 

وحركة املرور وك�سف احلرائق.

الال�سلكية  ال�ست�سعار  �سبكات  ا�ستخدامات  اأهم  لعل 

لإدارة  اأي�سا  ت�ستخدم  لكنها  الع�سكرية،  التطبيقات 

الأجهزة  هذه  و�سع  خالل  من  املرور  حركة  ومراقبة 

املخالفات  من  للحد  الرئي�سة  ال�سوارع  تقاطعات  على 

املرورية، وت�سهيل حركة ال�سري. 

ل�سلكية  ا�ست�سعار  �سبكة  و�سع  ذلك  على  الأمثلة  ومن 

تعتمد على نقاط ا�ست�سعارية )nodes sensor(، لر�سد 

ومتابعة املخالفات املرورية عند اإ�سارات املرور ال�سوئية

“ V2V “ التوا�سل من مركبة اإىل مركبة اأو

يتميز هذا النظام التكنولوجي بالعمل على التوا�سل بني 

مثبتة  وحدات  خالل  من  البع�ص  بع�سها  مع  املركبات 

اإىل وجود  يف املركبات وعلى جانب الطرق، بالإ�سافة 

مركز خدمات للنقل الذكي لتقدمي وت�سغيل اخلدمات 

والتطبيقات املخ�س�سة للنظام، حيث يتيح الأمر وفق 

النظام التكنولوجي:

خماطر  اأية  ب�ساأن  لل�سائقني  فورية  تنبيهات  تقدمي 

حمتملة. 

نظام  عرب  املرورية  احلوادث  تقلي�ص  على  يعمل  كما 

تكميلي ي�ستخدم تكنولوجيا الت�سال الال�سلكي م�سمم 

لت�سهيل تدفق ال�سيارات على الطرق.

املنا�سب  الوقت  يف  التنبيهات  ا�ستقبال  اىل  بالإ�سافة 

با�سطدام و�سيك لتحذير ال�سائقني غري املنتبهني، 

وكذلك تلقي معلومات حول �سرعة القيادة املثلى لتجنب 

الوقوف عند اإ�سارات املرور.

ما هو اأثر قطاع الت�سالت على ال�سالمة املرورية

يف  احلال  هو  كما  الطوارئ،  حالت  يف  الأرواح  ت�سيع 

الطرق كل يوم. فهل كان من املمكن اإنقاذ بع�ص هذه 

الأرواح؟

العوامل  اأهم  والتــردد، الرتباك والذعر من  التــاأخري 

امل�سببة التي ل ميكن تالفيها. 

الطوارئ  اإدارة  مراكز  ت�ستغرق  الكارثة،  تقع  فعندما 

وقتًا لكي تقرر كيفية املواجهة. وهذا يوؤدي اإىل التاأخري 

فرتة  متر  هنا،  ومن  الالزمة.  التدابري  حتريك  يف 

ملكان  والو�سول  الطوارئ  حالة  وقوع  بني  جدًا  طويلة 

ول  با�ستمرار،  تتغري  الطوارئ  اأو�ساع  حيث  احلادث. 

مفر من اأن يوجه مركز اإدارة الطوارئ حالة من عدم 

اليقني والرتدد ب�ساأن حتديد املخاطر اأو حتديد منطقة 

احلادثة. فاملركز يفتقر اإىل معلومات عن الأفراد، وعن 

املوقع، لذلك ل ي�ستطيع اتخاذ ترتيبات فعالة ت�سمن 

�سالمة الأفراد املناطني باحلادث.

حدوث  عند  يعمل  اأتوماتيكي  نظام  هو   eCall نظام 

ت�سادم بني �سيارتني، حيث يقوم بفتح قناة ات�سال عرب 

�سبكة الهاتف املتحرك حيث يقوم بالتبليغ عن احلادث 

اإىل اأقرب مركز طوارئ متواجد. 

يقوم النظام اأي�سًا باإر�سال معلومات عن موقع احلادث 

 .MSD حيث يطلق على هذه املعلومات

  ، GPS على معلومات املوقع من نظام الـ MSD حتتوي الـ

وقت احلادث، ورقم لوحة ال�سيارة. 

نظام الـ eCall يف اأوروبا

يف �سبتمرب 2011، اعتمدت املفو�سية الأوروبية تو�سية 

C )2011) 6269، التي تن�ص على التايل “ينبغي للدول 

النقالة   الهواتف  �سبكات  م�سغلي  تو�سي  اأن  الأع�ساء 

 31 قبل  �سبكاتهم  يف   eCall مع  للتعامل  اآلية  بتنفذ 

دي�سمرب من عام 2014. 

رقم  امل�سدرة  الالئحة  الأوروبية   املفو�سية  اأ�سدرت 

ال�سالمة  م�ستوى  لرفع  موا�سفات  باإن�ساء   305/2013

العامة يف مراكز الطوارئ )PSAP( للتعامل مع نظام 

الـ eCalls قبل 23 اأبريل 2014. 

 COM الأوروبية  املفو�سية  اعتمدت   ،2013 مايو  يف 

بنظام  اجلديدة  ال�سيارات  تزويد  مقرتح    2013 316

يدعم الـ eCall  قبل 1 اأكتوبر 2015. 

 اخلطوات القادمة لتطبيق نظام الـ eCall  يف الدولة

جاهزية �سبكات الهاتف املتحرك يف الدولة 

حماكاة  اأجهزة  با�ستخدام  ال�سبكة  جاهزية  اختبار   

ملراكز الطوارئ وملركبات احلوادث. 

 اإعالن جاهزية قطاع الت�سالت لتطبيق النظام يف 

الدولة. 

 التعاون مع وزارة الداخلية ومراكز الطوارئ يف الدولة 

التن�سيق مع وزارة الداخلية ومراكز الطوارئ واجلهات 

ذات العالقة. 

ال�سيارات واملنظمات  والتن�سيق مع م�سنعي  التعاون   

الدولية 

 التعاون والتن�سيق مع م�سنعي ال�سيارات. 

 التعاون والتن�سيق مع املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية. 

أثر قطاع االتصاالت على السالمة المرورية

اإعداد املهند�س  حممد جّداح

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت
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ي�ستخدمون  الذين  ال�سائقني  اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري 

مرتفعة  احتمالية  لديهم  القيادة  اأثناء  النقالة  الهواتف 

لرتكاب حوادث ال�سري. 

ت�سري الإح�سائيات التي تناولت ا�ستخدام الهاتف النقال 

اأثناء القيادة اإىل اأن 70%-60% من ال�سائقني يف الوليات 

الهاتف  ا�ستخدموا  الأوروبية  والدول  وا�سرتاليا،  املتحدة، 

النقال يف بع�ص الأحيان خالل القيادة. كما اأنه %7-%1 

من ال�سائقني ميكن اأن تالحظ ا�ستخدامهم للهاتف النقال 

يف اأي حلظة ميكن اأن جتري فيها املالحظة. 

من ال�سائقني   يف كندا اأ�سارت الإح�سائيات اإىل اأن %2.8 

ي�ستخدمون الهاتف النقال يف اأي حلظة خالل القيادة يف 

املناطق الريفية، اإل اأن هذه الن�سبة ترتفع اإىل 5.9% عند 

اإجراء مالحظة يف اأي حلظة يف مناطق املدن.

يف درا�سة اأجريت يف ال�سويد على عينة بلغ عددها )40( 

�سخ�سًا ترتاوح اأعمارهم ما بني )23 و 61( عامًا تبني اأن 

ا�ستخدام الهاتف اليدوي النقال له تاأثري �سلبي على وقت 

املبذول  امل�سرب، ومقدار اجلهد  ال�سائق، حتديد  رد فعل 

لتخفي�ص ال�سرعة.

اأجرت جمعية هند�سة العوامل الإن�سانية الأمريكية درا�سة 

بن�سبة  اأبطاأ  النقال  للهاتف  امل�ستخدم  ال�سائق  اأن  بينت 

18% من ال�سائقني الآخرين كما انه يحتاج اإىل 17% وقتًا 

اإ�سافيًا لتقليل ال�سرعة عند الفرملة. 

يف درا�سة اأعدت يف اإحدى املدن الهولندية خل�ست اإىل: 

- اأن ا�ستخدام الهاتف اليدوي النقال اأثناء القيادة يوؤدي 

اإىل زيادة حركة املقود اأكرث من الو�سع الطبيعي.   

- اأن ا�ستخدام الهاتف اليدوي النقال اأثناء القيادة يوؤدي 

اأثناء  الداخلية  املراآة  يف  النظر  مرات   عدد  تقليل  اإىل 

القيادة.

- اأن ا�ستخدام الهاتف اليدوي النقال اأثناء القيادة يوؤدي 

اإىل زيادة عدد نب�سات قلب ال�سائق وزيادة احلمل الذهني 

على ال�سائق اأثناء القيادة. 

- اأن ا�ستخدام الهاتف اليدوي النقال اأثناء القيادة يوؤدي 

املكاملة )زيادة عدد  ال�سائق على نف�ص  اإىل �سعف تركيز 

الإجابات اخلاطئة على املكاملة اأثناء القيادة(. 

املق�سود يف الإدمان على الهاتف النقال

الذين تظهر لديهم  الأفراد  الإدمان على  اطلق م�سطلح 

على  العتماد  يف  املرتبطة  والتحمل  الن�سحاب  مظاهر 

املواد الكحولية واملخدرات والعقاقري وفقًا للنموذج الطبي 

بالعديد  ترتبط  اأخرى  اأ�سكاًل  لي�سمل  امل�سطلح  وامتد 

الإدمان  باأن  يعتقد كرفي�ص  ال�سلوكية، حيث  املظاهر  من 

وان  لالإدمان،  الفرعية  الأ�سكال  اأحد  اإل  هو  ما  ال�سلوكي 

الإدمان يف هذه احلالة ل ياأخذ �سكل الإدمان الكيميائي، 

يف  احلال  هو  كما  التفاعلي،  الإدمان  �سكل  ياأخذ  واإمنا 

الإدمان على الألعاب الإلكرتونية، والإدمان على الإنرتنت، 

وما  النقال  للهاتف  فيه  املبالغ  املكّثف  ال�ستخدام  ويعد 

يرتبط به من اأعرا�ص نف�سية اأحد اأ�سكال الإدمان ال�سلوكي 

والذي يطلق عليه ا�سم اإدمان الهاتف والذي ي�سبب للفرد: 

الهاتف  ا�ستخدام  وقت  مقدار  على  ال�سيطرة  فقدان   -

النقال. 

- مواجهة �سغط وا�سح يف البتعاد عن ا�ستخدام الهاتف 

النقال. 

- مواجه الفرد مل�سكالت اجتماعية ومهنية ومالية وحياتية 

نتيجة ل�ستخدام الهاتف النقال.

مثل  حياتهم  يف  املهمة  الأن�سطة  من  جمموعة  اإهمال   -

والأ�سدقاء  الأ�سرة  عن  والنعزال  الدرا�سة(،  )العمل، 

واإنكار م�سكالت احلياة. 

اأحد الباحثني )ترو�سيل�ص( اخلبري  ويف هذا ال�سياق يقدر 

اليافعني  من   %40 حوايل  اأن  النف�سي،  الإدمان  جمال  يف 

تزيد  ملدة  النقالة  هواتفهم  يوميًا  ي�ستخدمون  والرا�سدين 

لإر�سال  اأو  املكاملات  اإجراء  اأجل  من  �ساعات  اأربع  على 

باحلزن  هوؤلء  ي�سعر  حيث  الن�سية،  الر�سائل  وا�ستقبال 

الر�سائل  اأو  املكاملات  على  الرد  من  يتمكنون  ل  عندما 

الن�سية التي ترد اإليهم.  كما اأن املدمن على الهاتف النقال 

ا�ستخدامه  من  حرمانه  عند  الكلي  النزعاج  اإىل  مييل 

لبع�ص الوقت ب�سرف النظر عن ال�سبب، واأن اإغالقه ي�سبب 

له القلق واحلرمان من النوم، و�سرعة الغ�سب. 

اأبرز مظاهر الإدمان كانت: 

- اأ�سدقائي ل يحبون اأن يكون هاتفي النقال مغلقًا. 

- اأجد  من ال�سعوبة اأن اأغلق هاتفي النقال اأثناء القيادة. 

بدون  �سوؤوين  على  ال�سيطرة  من  اأمتكن  ل  اأنني  اأ�سعر   -

الهاتف النقال.  

عندما  الآخرين  مع  للحديث  النقال  الهاتف  اأ�ستخدم   -

اأ�سعر بالعزلة. 

التغطية  خارج  اأو  مغلقًا  النقال  الهاتف  يكون  عندما   -

فاإنني اأن�سغل يف املكاملات التي من املتوقع اأن ت�سلني. 

النقال  الهاتف  بجهاز  التفكري  يف  م�سغوًل  نف�سي  اأجد    -

اأثناء قيادة ال�سيارة، وي�سبب ذلك يل امل�ساكل. 

اإذا كان هاتفي النقال مغلقًا  اأ�سعر بالنزعاج وال�سيق   -

خالل قيامي باأعمال، مثل: اجتماعات، ودرا�سة، والقيادة. 

- اأتفح�ص ب�سكل م�ستمر هاتفي النقال للتحقق من كونه 

غري مغلق عندما اأقود املركبة. 

نتائج الدرا�سة

- اإجمايل ن�سبة الإدمان لدى �سائقي املركبات بلغت %20.8. 

ال�سائقني  ن�سب  اأن  جند  الدرا�سة  نتائج  با�ستخدام   -

اأثناء  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  املدمنني على  وال�سائقات 

القيادة مل تختلف ب�سكل دال اإح�سائيًا تبعًا ملتغري اجلن�ص، 

وهذا يعني باأنه ل يوجد اختالف بني ال�سائقني املدمنني 

ح�سب اجلن�ص. 

اختالف  يوجد  اأنه  جند  الدرا�سة  نتائج  با�ستخدام   -

ملتغري  تبعًا  النقال  الهاتف  على  الإدمان  مقيا�ص  على 

احل�سول على خمالفات �سري، حيث اإن الذين ح�سلوا على 

الهاتف  على  مدمنني  الوقت  بنف�ص  وهم  �سري  خمالفات 

النقال)35.6%(، اأكرث مرتني تقريبًا من املدمنني والذين 

مل يح�سلوا على خمالفات �سري (%16.9(.

الأحادي،  التباين  حتليل  الدرا�سة  نتائج  با�ستخدام   -

جند اأنه يوجد اختالف على مقيا�ص الإدمان على الهاتف 

النقال تبعًا ملتغري العمر، حيث اإنه مع التقدم بالعمر تقل 

ن�سبة الإدمان على الهاتف النقال لدى ال�سائقني.

التو�سيات

- ن�سر الوعي املروري باأخطار ان�سغال ال�سائق با�ستخدام 

على  الأثر  ذلك  وتو�سيح  القيادة،  اأثناء  النقال  الهاتف 

الإجراءات وال�سلوكيات اخلاطئة التي قد يرتكبها ال�سائق 

اأثناء القيادة. 

م�ستخدمي  ال�سائقني  على  الرقابية  الإجراءات  متابعة   -

اأثناء  ا�ستخدامه  عن  ردعهم  ل�سمان  النقال  الهاتف 

القيادة.

اإعداد :  الدكتور اأجمد اأبوجدي، جامعة عمان الأهلية

        املقدم املهند�س ح�سن الدين م�سلم الك�سا�سبة، املعهد املروري الأردين 

        النقيب املهند�س في�سـل علي  فريحــــــــات، املعهد املروري الأردين

اإلدمان على الهاتف النقال 
لدى سائقي المركبات في األردن

الندوة الدولية
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�سجل عدد الوفيات الناجتة عن حوادث الطرق خالل 

مئوية  بن�سبة  �سنويًا  ارتفاعًا   ،2003  –  1996 الفرتة 

متو�سطة تناهز %4.8.

قررت  ال�سري،  حوادث  ل�سحايا  املهول  الرتفاع  اأمام 

لل�سالمة  احلكومة و�سع ا�سرتاتيجية وطنيــة مندجمة 

الطرقيــة متتــد على مدى ع�ســر �سنوات.

الهدف : عك�ص الجتاه الت�ساعدي وبعد ذلك، تقلي�ص 

م�ستمر لعدد القتلى وامل�سابني بجروح خطرية.

خمطط  ال�سرتاتيجية:  لتفعيل  املعتمدة  الآلية 

ا�سرتاتيجي مندمج ا�ستعجايل لل�سالمة الطرقية ميتد 

 .)PSIU( على مدى ثالث �سنوات

الأول  ال�ستعجايل   املندمج  ال�سرتاتيجي  املخطط 

لل�سالمة على الطريق 2004-2006: 

الهدف : عك�ص وترية الجتاه الت�ساعدي لعدد القتلى 

وامل�سابني بجروح خطرية. 

�سكل هذا املخطط بداية تفعيل ال�سرتاتيجية الوطنيــة 

امل�ساكل  على  العمل  تركيز  عرب  الطرقيــة  لل�سالمة 

النتائج  ذات  لالأعمال  الأولوية  واإعطاء  الأ�سا�سية 

ال�سريعة والتاأثري الدائم وذلك بتفعيل �سبع )7( حماور 

بطريقة مندجمة:

تن�سيق وتدبري ال�سالمة الطرقية على اأعلى م�ستوى. 

التــ�سريع. 

املراقبة والعقوبات 

رخ�سة  امتحان  نظام  واإ�سالح  ال�سائقني  تكوين   

ال�سياقة. 

وخارج  داخل  الطرقية  التحتية  البنيات  حت�سني   

املداراحل�سري. 

 حت�سني الإ�سعافات املقدمة ل�سحايا حوادث ال�سري. 

التوا�سل والتح�سي�ص والرتبية الطرقية. 

  يعترب حمور”املراقبة والعقوبات” حمورًا اأ�سا�سيًا يف 

ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سالمة الطرقية، ويعد دعامة 

ل حميد عنها من اأجل بلوغ اأهداف ال�سالمة الطرقية. 

للمراقبة  وطني  خمطط  عرب  املحور  هذا  تفعيل  ويتم 

والتكامل  والت�ساور  للتن�سيق  اإطارًا  ي�سكل  الطرقية 

والتعاون بني خمتلف اأجهزة املراقبة بهدف حماربة اآفة 

حوادث ال�سري ب�سكل فعال

اأهم املحطات

الثاين  ال�ستعجايل  املندمج  ال�سرتاتيجي  املخطط 

لل�سالمة الطرقية 2008 - 2010:

القتلى  لعدد  النخفا�سي  الجتاه  تثبيت   : الهدف 

وامل�سابني بجروح خطرية �سنويا.

يعلن  الذي  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار 

من  للعمل  كع�سرية   2020-2011 الع�سرية  تخ�سي�ص 

اأجل ال�سالمة الطرقية.

الهدف : تثبيت، ثم تخفي�ص عدد الوفيات املرتتبة عن 

حوادث ال�سري عرب العامل.

عرب  ال�سري  مبدونة  املتعلق   52.05 رقم  القانون  دخول 

الطرق حيز التنفيذ. 

ال�سالمة  جمال  يف   2003 منذ  املعتمدة  ال�سرتاتيجية 

الطرقية جتعل من املغرب رائدًا يف هذا املجال بالنظر 

اإىل قرار الأمم املتحدة.

الطرقية«  ال�سالمة  اأجل  من  العمل  »ع�سرية  تفعيل 

اأجل  مير عرب متديد العمليات التي مت القيام بها من 

ال�سالمة الطرقية واحلد من خماطر الطريق.

خالل احلفل اخلتامي للموؤمتر العاملي ال 12 للمنظمة 

عن  الإعالن  الطرق،  حوادث  من  للوقاية  الدولية 

من   ،  2020  -  2011 العمل  لعقد  الر�سمية  النطالقة 

اأجل ال�سالمة على الطرق باملغرب. 

لل�سالمة الطرقية  تقييم تنفيذ ال�سرتاتيجية الوطنية 

حتدد  جديدة  ا�سرتاتيجية  واإعداد   2003-2013

الأوليات للعقد القادم  وذلك يف اإطار التعاون الدويل 

مع البنك الدويل 

ما هو التوا�سل الرقمي؟ 

جميع الإجراءات املتخذة لتعزيز اخلدمات، وذلك من 

خالل و�سائل الإعالم اأو قناة لالت�سالت الرقمية، من 

اأجل الو�سول اإىل م�ستعملي الإنرتنت بطريقة �سخ�سية، 

م�ستهدفة وتفاعلية. 

التوا�سل الرقمي : ثورة اإعالمية 

  تطور �سبكة الإنرتنت من �سكل مثبت من مو�سعه اإىل 

�سكل ت�ساركي. 

  ظهور املواقع الجتماعية، ال�سبكة اخلا�سة باملحمول 

والهواتف الذكية.  

ال�ستيالء على التوا�سل الرقمي يف العامل، لي�ص فقط 

املعلومات، ولكن اأي�سًا على القت�ساد وال�سركات. 

ا�سرتاتيجية اللجنة يف جمال التوا�سل الرقمي 

  خلق م�سلحة خا�سة بالتوا�سل الرقمي داخل اللجنة 

الوطنية للوقاية من حوادث ال�سري. 

 اعتماد التنظيم اجلديد بالإجماع من قبل اجلمعية 

العمومية خالل دورتها 57 بتاريخ 6 دي�سمرب 2013.

و�سع وتنفيذ ا�سرتاتيجية للتوا�سل الرقمي متما�سكة مع 

برنامج عمل اللجنة.

�سبكة  على  املغربية  باملواقع  اللجنة  وجود  تعزيز   

تخطيط  خالل  من  الأخبار  اآخر  خانة  ويف  الإنرتنيت 

فعال باملواقع الجتماعية.

 ر�سد وحتديث البوابة الإلكرتونية للجنة

التوعوية  احلمالت  لدعم  الإنرتنت  �سبكة  عرب  �سمان 

التي تقوم بها اللجنة.

 فتح قنوات توا�سلية وتفاعلية مع املجتمع عن طريق 

�سبكة الإنرتنيت والنفتاح على جميع التقنيات اجلديدة 

للتوا�سل والإعالم.

  ال�ستثمار يف املواقع وال�سبكات الجتماعية التي تعد 

نوافذ مفتوحة مع العامل اخلارجي للتعامل يف موا�سيع 

الوقاية وال�سالمة الطرقية.

التكنولوجيا الرقمية 
كأداة للتواصل حول السالمة على الطريق

اللجنة الوطنية للوقاية  من حوادث ال�سري - املغرب 
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خمتلف  �سملت  مت�سارعة  متغريات  يعي�ص  العامل 

والقت�سادية  والجتماعية  ال�سيا�سية  املجالت 

والتكنولوجية، والتي اأنتجت باملجمل متغريات ات�سالية 

البع�ص،  بع�سها  بني  والتفاعل  والتاأثري  التطور  �سريعة 

كل  يف  متدخلة  احلديثة  الت�سال  و�سائل  واأ�سبحت 

املعريف  النفجار  هذا  بحكم  ا�ستثناء،  بدون  املجالت 

فيه  تتحكم  والتي  الب�سرية  تعرفه  الذي  واملت�سابك 

بالإذاعة  بدءًا  ا�ستثناء  بدون  الت�سالية  الو�سائط  كل 

والتلفزة  وانتهاء بالتوا�سل الإلكرتوين. 

يف العامل هناك  ما يزيد على مليون و 240 األف  �سخ�ص 

يلقى حتفه من جراء حوادث الطرقات.

عدد املركبات  التي تتنقل يف العامل ويف حالة ا�ستعمال 

ي�سل  اإىل املليار �سنويا بن�سبة تفوق الت�سور.

اإنتاج ال�سيارات وح�سب اآخر الإح�سائيات املتوفرة ومن 

خالل م�سادر  املنظمة العاملية مل�سنعي ال�سيارات ي�سل 

اإىل 90  مليون وحدة يف ال�سنة، منها 84 مليون  و 700 

األف �سيارة خفيفة.

85.15% من احلوادث  باأن  الرقمية تفيد  اإن املعطيات 

التي حت�سل يت�سبب فيها العن�سر الب�سري  عرب اأخطاء 

تقع عن وعي اأو غري وعي، مثل انت�سار ظاهرة ا�ستعمال 

الهاتف اجلوال عند ال�سياقة.  

اأعمارهم يعرتفون  ال�سائقني، مهما اختلفت  31% من 

باأنهم يقروؤون الر�سائل الإلكرتونية عند ال�سياقة.

اآين  ب�سكل  يتفقدون  فرن�سا  يف  ال�سائقني  من   %38

هواتفهم عند رنينها.

هذه  يقروؤون  �سنة   35 من  الأقل  ال�سائقني  من   %61

الن�سو�ص وهم يف الو�سعية نف�سها.

الإدمان الإلكرتوين 

اإن اأحدث الدرا�سات تفيد بان كتابة اإر�سالية اإلكرتونية 

بن�سبة  قاتل  حادث  وقوع  خطر  ت�ساعف  القيادة  عند 

الهاتف  ا�ستعمال  �سببه  ع�سرة  من  حادثًا  واأن   ،%23

اجلوال. 

لو�سائل  ا�ستعماًل  الأكرث  ال�سريحة  هي  ال�سباب  فئة 

الت�سال احلديثة. 

واملفا�سل  الدماغ  مت�ص  التي  الأ�سرار  من  العديد 

الرتكيبة  ويف  ال�سلوك  يف  وا�سطرابات  والأع�ساب 

النف�سية والقدرة على الرتكيز اأثناء العمل اأو ال�سياقة.

وال�سلوكية  ال�سحية  الناحية  من   متعددة  خماطر 

والجتماعية

تفيد الأرقام املتداولة يف تون�ص اأن عدد �سحايا حوادث 

 458 األف و   13 1400 قتيل �سنويًا و  الطرقات يفوق ال 

جريحًا ي�سببها اأكرث من 10 اآلف حادث مرور ناجت عن 

الإفراط يف ال�سرعة وقلة الرتكيز.

37% من �سريحة ال�سباب ت�ستعمل الهاتف اجلوال اأثناء 

وي�سهم  الرتكيز،  يفقدها  ما  وهو  تون�ص  يف  ال�سياقة 

ب�سكل كبري يف ح�سول حوادث الطرقات املميتة

احلوادث  هذه  من  احلد  يف  الت�سال  و�سائل  جدوى 

عرب ن�سر التوعية والر�ساد عرب و�سائل الإعالم املرئية 

وامل�سموعة واملكتوبة. 

�سرورة التفكري يف تفعيل الو�سائط الت�سالية املتاحة 

والتي باإمكانها اأن تقوم بهذا الدور ب�سكل اأكرث جناعة 

والعلمي مع هذه  اليجابي  التعامل  وفاعلية من خالل 

القنوات ال�سمعية اأو الب�سرية اأو الإلكرتونية.

السياقة واالستخدام االتصالي  الرقمي
  تأثير وانعكاس....

 اجلمعية التوني�سية للوقاية من حوادث الطرق

اإعداد الدكتور نور الدين احلاج حممود

الندوة الدولية
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ي�سكل  الذهن  امل�ستت  اأو  للطريق  املنتبه  غري  ال�سائق 

عاماًل هامًا يف زيادة خطر حوادث الطرق.

احلديثة  تاأثريالتقنيات  تبحث  احلالية  الدرا�سات   •
ال�سائقني،  انتباه  على  املحمولة  الهواتف  وخا�سة 

مت  الطرق،  على  وال�سالمة  املرور  حركة  تدفق  وعلى 

الك�سف عن اأن ما يقرب من 30٪ من ال�سائقني الذين 

وقوع  يف  �ساركوا  القيادة  اأثناء  الهواتف  ي�ستخدمون 

حوادث طرق.

الأ�سا�سية  الأ�سباب  هي  الب�سرية  العوامل 

الطرق. حوادث  من   ٪95  -  65 يف  �سري   حلادث 

العنا�سر  من  كبريًا  عددًا  الب�سرية  العوامل  وت�سمل   

املحددة التي ميكن اأن تعترب من اأ�سباب وقوع احلادث 

منها: 

 - �سائق متهور مثل: ال�سرعة وعدم احرتام القوانني.

املفاجئ  الوقوف  مثل:  �سائق  فعل  رد  اأو  -خطاأ 

والنعطاف دون تنبيه الآخرين.   

- �سلوك ال�سائق: القيادة العدوانية، والع�سبية، وعدم 

اليقني. 

التعب،  الطريق،  بغري  والن�سغال  النتباه  عدم   -

وا�ستخدام الهاتف املحمول. 

توؤدي  عليه  احلركة  ومتابعة  الطريق  بغري  الن�سغال   -

اىل عدم تقدير املوقف واتخاذ القرار يف حلظة حا�سمة 

وقت  يف  القرار  اتخاذ  اأو  احلادث  تفادي  على  قادرة 

متاخر.

اإجراء  اأثناء  ال�سرعة  من  للحد  ال�سائقون  مييل   •

حمادثة بالهاتف املحمول،

مرتبط  غري  هنا  الأمر  لأن  احلادث  يقع  ذلك  ورغم 

بال�سرعة مع الن�سغال عن الطريق فقط اإمنا ردة الفعل 

الطريق. على  طارئ  ظهور  عند  ايجابية  غري   تكون 

عن  بالهاتف  التحدث  اأن  الدرا�سات  بع�ص  ك�سفت   •
اأثناء  ال�سيارة  يف  التحدث  نظام  اأو  ال�سماعة  طريق 

 القيادة مل يكن اأكرث اأمانًا من ا�ستخدام الهاتف باليد.

• الر�سائل الن�سية لها نف�ص خطورة التحدث بالهاتف 
جتاوز  اأثبتت  الدرا�سات  بع�ص  اإن  بل  القيادة،  اأثناء 

النظر  ت�ستخدم  لأنها  بالهاتف،  التحدث  خطورتها 

والفكر معًا مما توؤدي اىل خف�ص زمن ال�ستجابة اأثناء 

القيادة.

املحمول  الهاتف  ا�ستخدام  يوؤثر  القيادة:  بيئة   •
)مثل  تعقيدًا  اأكرث  بيئات  يف  النتباه  من  التقليل  يف 

والظروف  املاألوفة  غري  والبيئة  احل�سرية،  املناطق 

املرور. حركة  يف  كثافة  اأكرث  فهي  ال�سيئة(،   اجلوية 

اأقل  ال�سن  كبار  اأن  الأبحاث  وجدت  ال�سائق:  �سن   •
ا�ستجابة يف ردة الفعل من ال�سباب عند تويل مهمتني 

اأثناء القيادة كان يقود ال�سيارة ويتحدث يف الهاتف. 

• جتربة القيادة: ال�سائقون املبتدئون ال�سباب قد يكونون 
اأكرث عر�سة لآثار الت�ستت وعدم النتباه من ال�سائقني 

 من ذوي اخلربة يف حال ا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة.

اأظهرت نتائج البحوث ذات ال�سلة يف اليونان:

اليونان  يف  ال�سيارات  �سائقي  من   ٪9 •اأن 

القيادة والهاتف المحمول
نظرة عامة على اآلثار والتدابير المضادة

القيادة. اأثناء  النقال  الهاتف   ي�ستخدمون 

ال�سباب  لل�سائقني  الهاتف  ا�ستخدام  معدل  زيادة   •
الذين ترتاوح اأعمارهم )24-16( �سنة.

انخفا�ص  اإىل  يوؤدي  املحمول  الهاتف  ا�ستخدام   •
املرور. حركة  �سرعات  من  اإح�سائيًا   كبري 

التكنولوجيا  بو�سائل  ال�سائق  اإلهاء  �سد  تدابري 

اأثناء القيادة:

مما  التعامل  اأثناء  �سوت  على  تعتمد  اأنظمة  • تفعيل 
الطريق. عن  بعيدًا  للنظر  ال�سائق  حاجة  من   يقلل 

الهاتفية اأثناء القيادة. • حجب املكاملات 
وزيادة  بتح�سني  الدرا�سات  تو�سي  الطريق  وعلى 

ال�سالمة املرورية ب�سكل عام: مثل خط املنت�سف على 

واأهمية  احلارات  بني  الفوا�سل  خطوط  اأو  الطريق، 

حتدث  التي  القطة  عيون  مثل  معينة  اأنواع  ا�ستخدام 

�سوتًا عند التجاوز اأو النحراف عن امل�سار. 

د. جي ياني�س

د.بابادمييرتيو

اجلامعة التقنية الوطنية يف اأثينا
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 اأرقام مرورية هولندية

  بلغت ن�سبة الوفيات الناجتة عن احلركة املرورية يف 

هولندا يف عام 1972  نحو 3،460 حالة وفاة.

 يف عام  �سنة 2013 انخف�ست اإىل  570 وفاة  يف 40 

 �سنة بن�سبة ٪83.5

 وبلغت الإ�سابات اخلطرية 20 األف م�ساب.

كانت هناك عدة اأ�سباب رئي�سية لتحقيق ال�سالمة 

على الطرق الهولندية والتي ات�سمت بالنف�ص الطويل 

والتخطيط املحكم ومب�ساركة حكومية واأهلية.

نلخ�ص هذا كله يف الإجراءات التالية: 

اتخاذ القرارات ال�سيا�سية القوية. 

اإن�ساء مديرية ال�سالمة على الطرق.

     تخ�سي�ص امليزانيات.

اتخاذ  تدابري )حزام الأمان، والكحول، ال�سرعة، 

الخ(.

الالمركزية يف اتخاذ القرار والتخطيط.

 حت�سني �سبكة الطرق )مب�ساركة من ال�سلطات 

واملنظمات غري احلكومية، والبحوث املعاهد وجمتمع 

الأعمال(.

 دور جمعية ال�سالمة املرورية الهولندية ومنظمة 

 ال�سباب.

ملاذا جنحت هذه اجلهود يف احلد من احلوادث 

 والوفيات الناجتة عنها؟

 - املثابرة.

 - روؤية نظام اآمن م�ستدام.

 - الأولوية امل�ستمرة والتقييم.

 - امل�سوؤولية امل�سرتكة.

  لكن النجاح يف املا�سي ل ي�سكل �سمانة للم�ستقبل!

 ولذلك اتخذت عدة اأمور منها  تدابري اتخذت بالفعل 

 مثل:

حتديد التحديات اجلديدة مثل:

العقارات واملخدرات والكحوليات والتعب والرهاق 

الناجت من العمل وت�ستت ذهن وروؤية ال�سائقني على 

 الطريق وامل�ساة اأي�سًا.

  

 حقائق عن الن�سغال عن الطريق يف هولندا

- ثمانية ماليني ميلكون الهاتف الذكي. 50٪ منهم 

 ي�ستخدمون اخلليوي يف حركة املرور.

- 35% من  راكبي الدراجات الهولندية ين�سغلون 

بالهاتف اأو قراءة الر�سائل الن�سية.

-  خطر وقوع حادث اأعلى 25 مرة عندما ي�ستخدم 

 �سائقو ال�سيارات الر�سائل الن�سية.

- ا�ستخدام الهاتف الذكي يف حركة املرور ت�سبب يف 

 ع�سرات من القتلى ومئات اجلرحى. 

- 1 من كل 3 �سائقني ي�ستخدمون هواتفهم الذكية يف 

و�سائل الإعالم الجتماعية.

اأ�سرار ا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة:

 - عقليًا )ت�سغل الفكر(.

 - ب�سريًا )ت�سغل العني بالنظر اإىل ال�سا�سة(.

سياسة السالمة 
على الطريق في هولندا

 - ج�سديًا )ا�ستخدام اليد(.

- ال�سمعية )اإلهاء من النغمات وال�سوت، عن 

الطريق(.

نتائج الن�سغال اأن ال�سائق يحتاج فرتة زمنية اأطول 

لال�ستجابة كرد فعل عن ما يفاجاأ به على الطريق 

وبالتايل يحتاج م�سافة اأطول للتنفيذ.

يوؤخر ا�ستخدام الهاتف اأثناء القيادة ردة الفعل بزمن 

قدره 3 ثوان.

اتخذت ال�سلطات الهولندية عدة تدابري للحد من 

 النتائج ال�سيئة ل�ستخدام املحمول اأثناء القيادة منها:

- توقيع غرامة 225 يورو على ا�ستخدام الهاتف اأثناء 

القيادة. 

 - تفعيل نظام النقاط ال�سوداء. 

- اإدخال املادة املرورية التعليمية يف املرحلة الثانوية. 

- حمالت توعوية م�ستمرة.

اإعداد :يوب جوز، 

رئي�س املنظمة الدولية للوقاية 

PRI من حوادث الطرق

الندوة الدولية
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اخلطط  كافة  تبني  اإىل  املرورية  ال�سالمة  تهدف 

اأو  من  للحد  الوقائية  والإجراءات  واللوائح  والربامج 

ل�سالمة الإن�سان  �سمانًا  املرورية،  احلوادث  وقوع  منع 

ومقوماتها  البالد  اأمن  على  وحفاظًا  واملمتلكات، 

الب�سرية والقت�سادية.

يرتتب  ملا  وذلك  مهمًا  حمورًا  املرورية  ال�سالمة  تعترب 

عليها من نتائج مفجعة وعواقب وخيمة، �سواء من حيث 

اخل�سائر يف الأرواح والإ�سابات اجل�سيمة اأو من حيث 

ما تلحقه من اأ�سرار مادية ت�ستنزف جانبًا كبريًا من 

موارد الدول.

تعتمد ال�سالمة املرورية ب�سكل عام ويف جميع دول العامل 

على ركائز رئي�سية و جميعها تعرف ب )6E+I(، وهي: 

.)Engineering( الهند�سة  1-

.)Education( التوعية  2-

 .)Enforcement( املروري ال�سبط   3-

 Emergency( 4 �سرعة ال�ستجابة و الرعاية الطبية-

.)response

.) Engagement( امل�ساركة  5-

)Evaluation( امل�ستمر التقييم    6-

 ) integration(التكامل  7-

من   %95 اأن  املرورية  احلوادث  اأ�سباب  حتليل  اأو�سح 

احلوادث املرورية �سببها العن�سر الب�سري حيث اإن:

وعدم  الإهمال  اىل  ترجع  احلوادث  تلك  من   %24

النتباه.

22% اىل النحراف املفاجئ باملركبة.

13% عدم تقدير م�ستعملي الطريق.

10% عدم ترك م�سافة كافية.

 كما اأو�سحت الدرا�سات اأن 50% من حوادث ال�سدم 

الأمامي ميكن  ال�سدم  و30% من حوادث  من اخللف 

للتفكري  زيادة  ثانية   0.5 ال�سائق  اأعطي  اإذا  تال�سيها 

وهذا يحول دونه ا�ستخدام الهاتف النقال، حيث اأثبتت 

الدرا�سات اأي�سًا اأن ال�سائق يحتاج اإىل 0.5 ثانية اإ�سافية 

عن املعدلت الطبيعية  يف حال ا�ستخدام الهاتف النقال 

الفعل  رد  زمن  على  توؤثر  بدورها  التي  القيادة  اأثناء 

مبقدار 1 ثانية.

الهيئات امل�سوؤولة عن  التقارير ال�سادرة عن  اأو�سحت 

تنظيم الت�سالت اأن حوايل 96.2 لكل 100 ن�سمة عامليًا 

ن�سبة  اأن  النقال، يف حني  الهاتف  م�سرتكون يف خدمة 

حوايل  الإمارات  بدولة  النقال  الهاتف  خدمة  انت�سار 

192.9 لكل 100 ن�سمة بنهاية 2013.

يخ�ص  فيما  ال�سابقة  والأبحاث  الدرا�سات  اأو�سحت 

ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة ما يلي: 

يزداد زمن رد الفعل بن�سبة %19.

تزداد عدد مرات ن�سيان املنعطفات. 

التاأثري على قدرة ال�سائق على النعطاف ب�سكل �سحيح.

ل يوجد فرق كبري بني ا�ستخدام الهاتف النقال بوا�سطة 

ا�ستخدام  واأن  ال�سوت،  ومكربات  بال�سماعات  اأو  اليد 

الهاتف النقال اأثناء القيادة يزيد من عبء العمل على 

وظائف املخ الذهنية، كما اأنه يوؤثر على نف�سية ال�سائق 

ويزيد من توتره و ع�سبيته.

يخ�ص  فيما  ال�سابقة  والأبحاث  الدرا�سات  اأو�سحت 

ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة ما يلي: 

 م�ستخدمو الهاتف النقال اأثناء القيادة معر�سون اأكرث 

اإىل ال�سطدام ب�سيارة اأو بج�سم اأو باإن�سان وكذلك هم 

معر�سون اىل حوادث ال�سدم اخللفي.

 انحراف املركبة عن م�سارها يزداد بن�سبة 280% يف 

حال اإر�سال الر�سائل الن�سية. 

بـ  تقدر  مرورية  الت�سبب يف حوادث  احتمالية  تزداد   

تاأثري  يكونون حتت  الذين  املركبات  قائدي  اأ�سعاف   3

امل�سكرات.

بيانات املخالفات املرورية 

األف  لكل  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  بلغ عدد خمالفات 

 2010) متتاٍل:  ب�سكل  التالية  الأعوام  قيادة يف  رخ�سة 

 –   2013(   ،)19.85 –  2012(  ،)23.22- 2011( ،) 24.42 -

 )26.46

اخلال�سة والتو�سيات

اأثناء القيادة  63% ممن ي�ستخدمون الهاتف النقال   

هم من مواطني دولة الإمارات.

من م�ستخدمي الهاتف النقال اأثناء القيادة من   %64 

الفئة العمرية من )18- 30( �سنة وهي الفئة ذات اأعلى 

معدلت حوادث مرورية.

 92% من ال�سائقني يدركون متامًا اخلطورة الناجمة 

عن ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة والذي بدوره 

ي�سل اإىل الت�سبب يف احلوادث املرورية.

حلوادث  تعر�سوا  باأنهم  اأقروا  ال�سائقني  من   %31  

اأثناء  النقال  الهاتف  ا�ستخدام  عن  ناجتة  مرورية 

القيادة.

ال�ستبيان  عينة  يف  امل�ساركني  من   %90 من  اأكرث   

اأ�ساروا باأن ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة وراء 

ارتكابهم للمخالفات املرورية على الطريق.

Blac -( جهاز  ميتلكون  ممن   %53 اأ�سل  من   %43

 Blackberry Messenger) ي�ستخدمون برنامج )berry

Chat( اأثناء قيادتهم ملركباتهم.  

تنظيم  هيئة  مع  م�سرتكة  درا�سة  اإعداد  �سرورة   

ظاهرة  من  حتد  واآليات  حلول  لو�سع  الت�سالت 

نظرًا خلطورة  القيادة  اأثناء  النقال  الهاتف  ا�ستخدام 

ا�ستخدامه كما اأو�سحت الدرا�سة. 

اجل�سيمة  باحلوادث  التحقيق  ممار�سات  تطوير   

وربطها ببيانات موؤ�س�سة ات�سالت و�سركة دو للتاأكد ما 

اإذا كان ال�سائق املت�سبب باحلادث قد ا�ستخدم الهاتف 

النقال اأثناء القيادة. 

للتوعية  متكاملة  منظومة  وتفعيل  بتطوير  الهتمام   

مبخاطر ا�ستخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة بو�سائل 

التوعية املختلفة مع التاأكيد على اأهمية قيا�ص فعاليتها. 

با�ستخدام  اخلا�سة  املخالفات  بنود  تعديل  درا�سة   

على  املخالفة  لت�ستمل  القيادة  اأثناء  النقال  الهاتف 

ال�ستخدام باليد اأو بال�سماعة، حيث اأو�سحت الدرا�سة 

ال�ستخدام  يقل خطورة عن  ال�سماعة ل  ا�ستخدام  اأن 

باليد، مع التاأكيد على توعية م�ستخدمي الطريق حيال 

التعديل حال اإقراره ب�سورة ا�ستباقية.

تأثير استخدام النقال واألجهزة اإللكترونية 
على السالمة المرورية

اإعداد: فرع الدرا�سات املرورية - مديرية املرور 

والدوريات �سرطة اأبوظبي

تقدمي: النقيب املهند�س عبداهلل الغفلي



أخبار الجمعية

رئي�ص  الدرمكي  بدوة  بن  �سالح  حممد  معايل  اأ�ساد 

مبا  املرورية  لل�سالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ص 

راأ�سها  املرورية وعلى  بال�سالمة  املعنية  تبذله اجلهات 

املرورية  حوادث  من  احلد  بهدف  الداخلية  وزارة 

وتطوير البيئة املرورية لتحقيق الروؤية “�سفر وفيات” 

وحتقيق ال�سالمة والآمان لكافة م�ستخدمي الطريق.

العام  لهذا   31 اخلليجي  املرور  اأ�سبوع  مبنا�سبة  وقال 

“قرارك  الأ�سبوع والذي يقام حتت �سعار  اإن فعاليات 

م�سريك” يعد مبثابة دعوة متجددة لالرتقاء بثقافة 

واملمتلكات  الأرواح  على  واحلفاظ  املرورية  ال�سالمة 

مدمرة  اآثار  عليها  يرتب  والتي  احلوادث  خماطر  من 

الفرد  وعلى  عام  ب�سكل  قطاعاته  بكافة  املجتمع  على 

ب�سكل خا�ص، كما يعد فر�سة لإبراز اجلهود املبذولة يف 

العام، ومراجعة اخلطط  املرورية على مدار  ال�سالمة 

والربامج وتطويرها.

مبفهومها  اإدارة  تعد  املرورية  ال�سالمة  اإن  واأ�ساف 

واللوائح  والربامج  اخلطط  كافة  تبني  وهي  الوا�سع 

وقوع  منع  اأو  من  للحد  الوقائية  والإجراءات  املرورية 

وممتلكاته  الإن�سان  ل�سالمة  �سمانًا  املرورية  احلوادث 

الب�سرية  ومقوماتها  البالد  اأمن  على  وحفاظًا 

�سلوكيات  الرتكيز على  ولذلك لبد من  والقت�سادية، 

بالنظم  اللتزام  نحو  وتوجيهها  الطريق  م�ستخدمي 

والقوانني املرورية وذلك بالتوعية ون�سر ثقافة ال�سالمة 

والأمان.

وقال بن بدوة اإن الثقافة املرورية تعرف على اأنها “كل 

ما يحمله ال�سائق من اأفكار واجتاهات يعيها وعيًا تامًا 

ويطبقها باهتمام وتتمثل يف ما يجب اأن يعرفه بالكامل 

عن نظام املرور. وما لديه من اإح�سا�ص بامل�سوؤولية وما 

مبنا�سبة اأ�سبوع املرور

»ال�سالمة املرورية« تدعو لرتكيز �سلوكيات م�ستخدمي الطريق وتوجيهها 

نحو اللتزام بالنظم والقوانني املرورية

من  متنعه  حميدة  واأخالق  عام  ذوق  من  به  يت�سف 

احل�سول على حقه يف الطريق على ح�ساب الآخرين” 

به،  ويتقيد  املرور  نظام  على  يحافظ  الذي  فال�سائق 

حوادث  يف  امل�ساهمة  قليل  يكون  تعليماته  وفق  وي�سري 

املرور، اإن مل يكن غري م�ساهم فيها ب�سكل مبا�سر. وهذا 

يعنى اأن لديه ثقافة مرورية ت�سبط �سلوكه وحركته يف 

ال�سري باملركبة. 

واأكد اأن �سعار الأ�سبوع لهذا العام يحمل يف طياته دعوة 

�سريحة مل�ستخدمي الطريق باأن يكونوا قدر امل�سوؤولية، 

واأن ينعك�ص ذلك على �سلوكهم املروري اإيجابًا من خالل 

التقيد بالقانون، والتحلى باخللق والذوق الرفيع اأثناء 

قيادتهم ملركباتهم والرتكيز والنتباه ملتغريات الطريق 

وحركة ال�سري عليه لتجنب اأي طارئ وتفادي التعر�ص 

خلطر احلوادث املرورية، لفتًا اإىل اأن قائد املركبة هو 

وتقع  اأو جتنبها،  احلوادث  وقوع  الرئي�سي يف  العن�سر 

م�ستخدمي  من  وغريه  �سالمته  م�سوؤولية  عاتقه  على 

الطريق. 

تناول  اأن  اإىل  املرورية  بال�سالمة  املعنيني  كافة  ودعا 

بالبحث  املا�سي  للعام  املرورية  الإح�سائيات  نتائج 

والربامج  اخلطط  وا�ستخال�ص  وحتليها  والدرا�سة 

الكفيلة باحلد من احلوادث املرورية، م�سريًا اإىل اأهمية 

اأو  احلكومي  امل�ستوى  على  �سواء  اجلهود  كافة  تظافر 

الأهلي اأو اخلا�ص لتحقيق اأهداف الدولة ال�سرتاتيجية 

والو�سول اإىل روؤية “�سفر وفيات”.

العدد ال�ساد�س - مار�س 322015
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احلو�سني  اأحمد  ح�سن  متقاعد  العميد  �سعادة  اإلتقى 

اأمني ال�سر العام جلمعية الإمارات لل�سالمة املرورية يف 

مقر اجلمعية �سعادة را�سد املن�سوري املدير التنفيذي 

اأوجه  ا�ستعرا�ص  خالله  مت  الإمارات  كلنا  جلمعية 

بال�سالمة  التوعية  جمال  يف  اجلهود  وتوحيد  التعاون 

املرورية.

بني  امل�سرتك  التعاون  اأهمية  على  احلو�سني  واأكد 

املجتمع  م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  العام  النفع  جمعيات 

التوعية  برامج  جمال  يف  اخلربات  وتبادل  واأفراده، 

الأن�سطة  من  وغريها  والندوات  املحا�سرات  واإعداد 

التي ت�سب يف تعزيز وعي واإدراك اأفراد املجتمع باأهمية 

احلفاظ على �سالمة م�ستخدمي الطريق .

الإمارات  كلنا  جمعية  اأن  املن�سوري  اأكد  جانبه  ومن 

حتر�ص على تعزيز التعاون املتبادل مع جمعية الإمارات 

لل�سالمة املرورية نظرًا لكونها اأحد اجلهات الهامة التي 

ت�سعى لتعزيز مبادئ ال�سالمة املرورية لدى م�ستخدمي 

الطريق ، حيث يعد ذلك عاماًل م�سرتكًا بني اجلمعيتني 

وهدفًا ن�سعى جميعًا لتحقيقه وي�سب يف احلفاظ على 

الطاقة الب�سرية وحمايتها، كما يوؤكد دور اجلمعية يف 

حتفيز م�ساركة املواطنني لتحمل امل�سوؤولية الوطنية.

»ال�سالمة املرورية والعني للتاأمني«  ي�ستعر�سان اأوجه التعاون امل�سرتك

احلو�سني  اأحمد  ح�سن  متقاعد  العميد  �سعادة  اأكد   

املرورية،  لل�سالمة  الإمارات  العام جلمعية  ال�سر  اأمني 

وال�سراكات  الإجتماعية  امل�سوؤولية  تويل  اجلمعية  اأن 

املجتمعية اأهمية كبرية يف مبادراتها وخططها املتعلقة 

بال�سالمة املرورية مبختلف حماورها.

حمادة  مظهر  حممد  �سعادة  لقائه  خالل  ذلك  جاء 

مدير عام �سركة العني الأهلية للتاأمني يف مقر اجلمعية 

وتوحيد  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  ا�ستعرا�ص  خالله  مت 

مع  والتوا�سل  املرورية  التوعية  جمال  يف  اجلهود 

اجلمهور .

ومن جانبه اأكد حممد مظهر حمادة اأن قطاع التاأمني 

اهتمامًا  والأهلية  الر�سمية  اجلهات  مع  التعاون  يويل 

كبريًا ملا له من اأثر يف تعزيز ال�سالمة والأمان ملختلف 

املرورية  ال�سالمة  اأن  اإىل  لفتًا   ، املجتمع  قطاعات 

م�ستخدمي  كافة  حماية  يف  ت�سبان  ثقافتها  وتعزيز 

من  تخلفه  ما  املرورية  احلوادث  من  واحلد  الطريق 

خ�سائر �سواء ب�سرية ومادية ، الأمر الذي ينعك�ص اإيجابًا 

على اأفراد املجتمع واجلانب القت�سادي للدولة عمومًا.

»ال�سالمة املرورية وكلنا الإمارات«  يوحدان جهود التوعية 

واأ�ساف اأن جمعية كلنا الإمارات حري�سة على تعزيز 

الدولة  اإمارات  خمتلف  يف  املواطنة  مفهوم  وتر�سيخ 

اإ�سهامها  بجانب  �سحيحة،  تن�سئة  الأبناء  وتن�سئة 

للوطن  والنتماء  الولء  روح  وتعزيز  تنمية  يف  بفاعلية 

لدى الأبناء وتقوية اأوا�سر املحبة والألفة والتالحم بني 

اأطياف املجتمع الإماراتي . 
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كلمات

أطفالنا ... مستقبلنا
من العنف التربوي ... إلى العنف المروري

ميكن ال�ســتفادة منه ومنها من ال�سلبي، ما ميكن 

الإبتعــاد عنــه وتفاديــه وذلــك بال�ســتئنا�س 

بالتجارب الناجحة خ�سو�سا يف عالقة الطفل 

بالو�سائل املرورية.

فاملنظومــة الرتبوية مطالبــة مبواكبة جمموع 

هــذه التحــولت وتطويــر املفاهيــم املتداولة. 

وهــذا ل يتــم اإل با�ستك�ســاف الواقــع ومعرفــة  

العامليــة  املقاربــات  مــن  وال�ســتفادة  خبايــاه 

اجلّيــدة. اإ�ســافة اإىل عقد املقارنــات وحماولة 

جتويد الأداء الذي يخدم هذا القطاع احليوي 

والإ�ســرتاتيجي. ومــن املهــم كذلــك علــى هــذا 

ال�ســعيد اأن نتــوىل جميعــا موؤ�س�ســات تربويــة 

واأ�سحاب قرار يف القطاع املروري تغيري نظرتنا 

اإّن تنــاول ق�ســية الطفولــة والعنــف ونتائجها 

ال�سلبية على بناء �سخ�سية الطفل يفر�س علينا 

بال�ســرورة تنــاول جوانب عديدة من الق�ســايا 

املطروحــة يف ظّل الثقافــة املعا�ســرة، باعتبار 

اأّن املو�ســوع يحّرك م�ســاعر ال�سواد الأعظم من 

اأفراد املجتمعــات، ول يختلف اثنان حول مدى 

عمــق اأبعاد العنــف وخطورتــه وروا�ســبه على 

تركيب �سخ�سية الأفراد امل�ستهدفني. 

وتعّد ممار�سة العنف باأ�سكاله املعنوية واملادية 

املتنوعــة علــى الفــرد منذ نعومــة اأظفــاره من 

اأهــم العنا�ســر امل�ســاهمة يف تكوين �سخ�ســيات 

انطوائيــة اإن�ســانية راف�ســة لــكل �ســيء وغــري 

واثقــة من نف�ســها متمردة على ذاتهــا وعلى كل 

قواعد ال�سبط ومعايريه الجتماعية. 

ومــن هــذه املفاهيــم ميكــن الإ�ســارة اإىل القمع 

الرتبــوي والإرهــاب الرتبــوي اإىل جانب القهر 

الرتبــوي. وعلــى هــذا الأ�ســا�س فــاإن ال�ســلوك 

العــدواين الــذي يتجه نحــو الــّذات واملجتمع، 

اأو التاأنيــب ي�ســدر  اأي اإح�ســا�س بالذنــب  دون 

عــن اأ�ســخا�س ل ي�ســعرون بانتمائهم لأ�ســرهم 

م�ســاعر  ميلكــون  ول  جمتمعهــم  اأو  بيئتهــم  اأو 

التعّلق بها وحّبهم لها والتم�سك بها. وهم بذلك 

ــاعق بالعــدوان  يفجــرون مكبوتــات الأمل ال�سّ

والتمّيــز على كل �ســيء يقعون عليــه بعيدا عن 

اأنظار املجتمع. 

ومن املعلوم اأّن املنظومة الرتبوية ت�سهد العديد 

مــن التحــولت واملتغــرّيات، منهــا الإيجابي، ما 

وممار�ســاتنا ب�ســاأن ظاهــرة العنــف يف عالقتها 

بالطفــل وذلــك بالتقييمــات املو�ســوعية التــي 

يتولها اأ�سحاب اخلربة والخت�سا�س. 

ال�ســائدة والتــي  النــوع مــن الرتبيــة  اإن هــذا 

اأنتجــت يف الغالب �سخ�ســيات مطيعــة متيل اإىل 

الإذعــان والتبعيــة يف الظاهــر وتخفــي �ســعور 

الحتقان والرف�ــس يف الباطن الذي يوؤّدي اإىل 

حتــّول اأطفالنا مــن احلالة الوديعــة اإىل حالة 

الغرتاب املف�ســي اإىل العنف املدّمر، كال�سلوك 

املــروري العنيــف الــذي نعي�ســه علــى طرقاتنا 

وكثــريا مــا نتعّجــب مــن هــذه الت�ســرفات التي 

ميار�ســها اأفــراد جمتمعنــا ونعرّب عن رف�ســنا لها 

دون التعّمق يف اأ�سبابها وم�سّبباتها. 

ينبغــي التذكــري يف البــدئ اأّن اأطفــال اليوم هم 

اأجيــال الغــد بذكورهــم واإناثهم وهــم الأفراد 

الفاعلــون واملنتجون الذين يقــوم عليهم تطّور 

املجتمعات وتقدمها ومنائها وازدهارها. 

طرقاتنــا  علــى  العنيــف  املــروري  فال�ســلوك 

الــذي يخّلــف يوميا الويالت وامل�ســائب ب�ســبب 

حــوادث الطرق بجميع خ�ســائرها الفادحة يف 

الأرواح واملمتلــكات وماآ�ســيها الجتماعيــة هــو 

نتاج طبيعي للف�ســل الرتبوي الذي كان جمحفا 

يف حــق اأطفالنــا فاأخطــاأ يف ترتيــب الأولويات 

الرتبوية وجعل ثقافة ال�ســارب واملواد العلمية 

ت�ستاأثر بالقدر الأكرب من الهتمام على ح�ساب 

املعارف الأ�سا�ســية التي كان من املفرت�س متكني 

اأطفالنــا منها كثقافــة حّب احليــاة والتعّلق بها 
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والوقايــة واحلذر والنتبــاه املرتبطة بحماية 

نف�ســه وغريه مــن اخلطــر والأذى والبتعاد عن 

املجازفــة بحياتــه واحــرتام قواعــد الطريــق 

وال�ستخدام الآمن للمركبات والطرقات. 

وقــد ك�ســفت اأحــدث الدرا�ســات التــي اهتمــت 

باحلــوادث املروريــة التــي ت�ســتهدف الأطفــال 

يف العــامل اأن 20 باملائــة مــن جممــوع �ســحايا 

وم�ســابي حــوادث الطرقــات يف العــامل هــم من 

وفيــات  كــرة  الدرا�ســة  وارجعــت  الأطفــال، 

ال�ســيارة  داخــل  ال�ســري  حــوادث  يف  الطفــال 

اإىل ا�ســتهتار الأوليــاء وتق�ســريهم يف الإلتزام 

بقواعــد ال�ســالمة  اخلا�ســة بالأطفــال داخل 

املركبــات، مثــل ربــط حــزام الآمــان اأو تثبيــت 

املقاعد اخلا�سة بالأطفال الذين تقل اأعمارهم 

عن خم�س �سنوات. 

اأغلــب  مــع  الدرا�ســة  هــذه  نتائــج  وتتقاطــع 

الدرا�ســات التــي اأجريت عن اإ�ســابات احلوادث 

املرورية يف اأبوظبــي، خالل الفرتة ما بني 2008 

و2011، حيــث ك�ســفت الدكتــورة رمي العامرية، 

اأن الأطفــال الذيــن تــرتاوح اأعمارهــم من عام 

اإىل 18 �ســنة ميثلــون 11٪ مــن جممــوع الوفيات 

الناجمة عن اإ�ســابات احلوادث املرورية، و٪70 

مــن اإ�ســابات الأطفــال املميتة نتيجــة حوادث 

الطرق.

 كمــا ذكــرت الدرا�ســة اأن 98٪ مــن الأطفــال ل 

يثبتــون بحــزام الأمــان يف ال�ســيارات، واأن ٪23 

من الأطفال يجل�ســون يف املقعد الأمامي، ومنهم 

96٪ غــري مثبتني بحــزام اأو مقعــد حماية، وهو 

مــا يجعل احلوادث اكر خطــورة على الأطفال 

بالنظــر ل�ســعف البنيــة اجل�ســدية لالأطفــال. 

ومــن جهــة اأخــرى اأكــدت خمتلــف  الدرا�ســات 

علــى اأهمية حمــالت التوعية املوجهة لالأ�ســرة 

الآمــان  حــزام  ا�ســتخدام  اأهميــة  وت�ســمينها 

ومقاعد التثبيت لالأطفال داخل املركبة.                                                                                                

ومن هذا املنطلق وتفاعال مع الأ�سوات املنادية 

ب�سرورة اإيالء الأهمية الق�سوى مل�ساألة النا�سئة 

والرتبيــة املروريــة كقاعــدة توؤ�ّســ�س لإر�ســاء 

ثقافة م�ستدامة لل�سالمة املرورية تت�سافر فيها 

جهــود املجتمــع الدويل مل�ســاندة هذه الق�ســية 

الإن�ســانية،  اأخطارهــا  تهــّدد  التــي  الكونيــة 

�ســيكون اأ�ســبوع الأمم املتحــدة العاملــي الثالــث 

لل�ســالمة على الطريــق الذي ينظم هــذا العام 

مــن 04 اإىل 10 ماي��و 2015 حتت �ســعار “الطفولة 

وال�ســالمة على الطريق”، بادرة ثمينة جتتمع 

حولهــا جهــود خمتلــف اجلهــات املعنية ب�ســفة 

املروريــة  بال�ســالمة  مبا�ســرة  وغــري  مبا�ســرة 

وخا�ســة املنخرطة يف العقد من اأجل ال�ســالمة 

علــى الطريــق )2020/2011( وامللتزمة بتنفيذ 

بنوده من طرف كل القطاعات العامة واخلا�سة 

واملجتمــع املدين وهو ما يوؤّكــد اأهمية العتناء 

بالطفولــة من اأجــل اإعــداد الأجيــال القادمة 

حتى تكــون اأجيال اآمنة على الطريق، �ســعيدة 

يف جمتمعاتها. 

ويهدف الأ�سبوع العاملي الثالث اإىل: 

تكري�س ثقافة الرتبية املرورية ون�سر التوعية 

حــول حمايــة الأطفــال �ســد خماطــر الطــرق 

وحوادث ال�سري.

التقليــل من املخاطر التــي يتعر�س لها الأطفال 

نتيجة وجودهم يف ال�سوارع والطرقات.

توعية �ســائقي احلافالت املدر�ســية للمحافظة 

على �ســالمة الأطفــال واإتباع قواعد ال�ســالمة 

املرورية.

م�ســاعدة املدار�ــس واجلهات احلكوميــة املعنية 

للحــد من حــوادث املــرور وو�ســع نظــم مرورية 

اآمنة خا�سة بالأطفال.

ن�ســر التوعية حول �ســرورة ا�ســتخدام املقاعد 

اخلا�سة لالأطفال.

التعاون مع ال�سرطة يف ن�سر التوعية الأفراد يف 

املجالت اخلا�سة ب�سالمة الأطفال.

توعيــة الأ�ســرة حــول اأهميــة اإتبــاع قواعــد 

ال�ســالمة املروريــة اأثنــاء ا�ســطحاب اأطفالهــم 

علــى الطرقــات وعلى مــن املركبــات واحلد من 

احلوادث وامل�ساهمة يف ن�سر التوعية.

ابتــكار و�ســائل جديــدة ملزيــد ن�ســر التوعيــة 

املرورية للجمهور العري�س مبختلف فئاته.

م�ســاعدة الأطفــال الذيــن تعر�ســوا حلــوادث 

مرورية لإعادة اإدماجهم.

حتميل الأ�ســرة امل�ســوؤولية يف توعيــة اأطفالهم 

وتن�ســئتهم علــى ثقافــة الوقايــة مــن خماطــر 

املجازفــة  وعــدم  واحلــذر  بالنتبــاه  الطــرق 

ليكونوا قدوة يف �ســلوكياتهم املرورية ال�سليمة 

لإعطائهم املثل.

املبادرة بتقدمي املقاعد املجانية ل�ســتخدامها 

عنــد ركــوب الأطفــال علــى املقاعــد اخللفيــة 

لل�سيارات. 

اإّن م�سوؤولية الق�ساء على العنف املروري واحلّد 

منــه والإرتقــاء بال�ســلوك املــروري وتكري�ــس 

ثقافــة التعاي�س احل�ســاري يف البيئــة املرورية 

امل�ســرتكة يف كنــف الإحــرتام املتبــادل حلرية 

بع�ســنا البع�ــس تتطلــب اأول كبــح جمــاح  داء 

الأنانيــة املفرطــة الذي اأ�ســابنا وجهــدا يوميا 

م�ســرتكا ت�ســاهم فيه كل الأطراف دون اإق�ساء 

اأو تهمي�ــس حتــى تتكامل اجلهود لبلــوغ الهدف 

املن�ســود القا�ســي باحلــّد مــن نزيــف احلــوادث 

املروريــة التــي جعلــت مــن طرقاتنــا يف اأغلــب 

الدول العربية داخلها مفقود وخارجها مولود. 

عفيف الفريقي

 رئي�س املنظمة العربية لل�سالمة املرورية 
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اخرتاع جديد مل تتعد �سعبيته �سنوات، ا�سمه املتحرك 

اأو املحمول اأو اخللوي، الأهم اأنه اأ�سبح جزءًا ل يتجزاأ 

لأيدينا  اأو  جليوبنا  دائم  مرافق  اليومية،  حياتنا  من 

للتمكن من �سماعه ورمبا للوجاهة الجتماعية.

خطر  عن  ملفًا  �سابقًا  ن�سرت  املرورية«  »ال�سالمة 

تبقي  فاإنها  ال�سيارة،  قيادة  اأثناء  املتحرك  ا�ستخدام 

امللف مفتوحًا لعر�ص املزيد عن ما يدور من لغط  حول 

معلومات  نعر�ص  العدد  هذا  ويف  ال�سحية،  اأ�سراره 

واأراء بع�سها معتربة والأخرى مل تثبت دقتها.

لالإجابة  العلمي  البحث  مائدة  على  املطروح  ال�سوؤال 

عليه هو.. ملاذا القلق من اأن الهواتف املحمولة قد ت�سبب 

م�ساكل �سحية وبالأخ�ص اأورامًا �سرطانية؟

هذا  على  لل�سرطان  الأمريكي  الوطني  املعهد  يجيب 

التخوف والقلق قائاًل:

هناك ثالثة اأ�سباب رئي�سة لهذا القلق:

)الرتددات  الطاقة  منها  تنبعث  املحمولة  الهواتف    -

اأ�سكال  من  �سكل  وهو  الراديو(،  وموجات  الراديوية 

اأن متت�ص  والأن�سجة احلية ميكن  املوؤين  الإ�سعاع غري 

هذه الطاقة. 

ب�سرعة.  املحمول  الهاتف  م�ستخدمي  عدد  ارتفاع    -

أضرار المحمول

خمتلف عليها بني الأو�ساط ال�سحية:

األضرار الصحية للمتحرك 

من  ماليني   303 نحو  فهناك   ،2010 عام  من  اعتبارًا 

الوليات  يف  اخللوي  الهاتف  خدمة  يف  امل�سرتكني 

املتحدة،  وهي زيادة مبقدار ثالثة اأ�سعاف تقريبًا عن 

ال�سعيد  وعلى  م�ستخدم(  ماليني   110)  2000 عام 

طبقًا  اخللوي  الهاتف  ا�سرتاكات  عدد  يقدر  العاملي 

لالحتاد الدويل لالت�سالت نحو 5 مليارات. 

-  مع مرور الوقت، �سهدت تكنولوجيا الهواتف املحمولة 

يتحدث  التي  الزمنية  الفرتات  وزادت  كبريًا  تطورًا 

خاللها امل�ستخدم للهاتف، مما زاد من هواج�ص اأو رمبا 

حقائق الأ�سرار ال�سحية للهاتف املتحرك.
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اإىل  حاجة  هناك  اإن  العاملية  ال�سحة  منظمة  وقالت 

ل  املحمول  الهاتف  اإن  القول  قبل  الأبحاث  من  املزيد 

ي�سبب اأ�سرارًا لل�سحة.

كيف يعمل الهاتف املحمول؟

وكل  الهوائيات،  اأقرب  ات�سال مع  يبقى على  املتحرك 

يقول  وكاأنه  هوائيات  اإىل  اإ�سارة  ير�سل  دقائق  ب�سع 

“رقم هاتف املتحرك موجود يف هذا املوقع”... وتنتقل 
الإ�سارة من الكمبيوتر الرئي�ص اإىل ال�سركة. 

قرب  املحمول  الهاتف  و�سعت  اإذا  اأنك  والطريف 

الأ�سوات  من  نوعًا  اأحيانًا  ت�سمع  قد  ال�سوت  مكربات 

ر�سالة  باإر�سال  يقوم  فالهاتف  ال�سماعة،  من  اخلافتة 

اإىل برج الإر�سال وال�ستقبال، وهو ما يحدث اأي�سًا يف 

بداية ر�سالة ن�سية، اأو عندما يتم اإجراء مكاملة قادمة، 

هذه اإ�سارات الهواتف املحمولة تبعث طوال الوقت، حتي 

والتي  الراديو،  موجات  عرب  املكاملات  اإجراء  عدم  يف 

)الال�سلكية(،  الراديوية  الرتددية  الطاقة  من  تتاألف 

وهو �سكل من اأ�سكال الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي.

 درا�سات عن اأ�سرار املتحرك ال�سحية

�سعت كربى �سركات الهاتف املحمول اإىل الدكتور جورج 

كارلو الذي يعد من اأكرب العلماء الذين يعملون يف جمال 

منه  يح�سلوا  لكي  الال�سلكية ،  الأجهزة  اأمان  اأبحاث 

على نتائج اأبحاث علمية توؤكد اأمان ا�ستخدام التليفون 

املحمول على ال�سحة العامة يف الكبار والأطفال، وبعد 

وتكلفت  28  مليون  �سنوات ،   �ست  ا�ستمرت  درا�سات 

للمحمول ، مل  ال�سركات امل�سنعة  دولر مت متويلها من 

ي�ستطع الرجل القيام بهذا الدور ، وحر�ص على اأمانته 

العلمية واأعلن عن الكثري من الأ�سرار اجل�سيمة التي 

بالن�سبة  خا�سة  املحمول  التليفون  ا�ستخدام  عن  تنتج 

لالأطفال،  فاإىل جانب ما هو معروف عن تاأثري املحمول 

اأ�ساف  ب�سببه،  وا�سطرابها  القلب  منظمات  على 

اأو  احلمل  اأثناء  املحمول  ا�ستخدام  اأن  الدكتور كارلو: 

بالقرب من الأطفال يف اأول عامني بعد الولدة يت�سبب 

من خالل املوجات املنبعثة منه يف تلف وق�سور احلاجز 

الدموي للمخ الذي ميثل البوابة التي متنع امليكروبات 

وال�سموم والأدوية ال�سارة من الو�سول اإىل املخ والتاأثري 

ببع�سها  تلتئم  مل  اجلمجة  عظام  حيث  خالياه ،  على 

بعد مما يكون له الأثر فيما بعد حلدوث اأورام يف هذه 

املنطقة .

تاأثري  وتثبت  تدعمها  اأخرى  اأوروبية  درا�سات   هناك 

النووي  احلام�ص  على  الكهرومغناطي�سية  املوجات 

اجلنني  وتعر�ص  املخ  كهرباء  يف  والتغيري  دي . اإن . اإيه ،  

للت�سوهات بالن�سبة لالأم احلامل ،  وغريها من الأ�سرار ، 

ا�ستخدام  زاد  وكلما  تراكميًا،  اأثرًا  املوجات  لهذه  واأن 

اأ�سرار  اأن  واملوؤ�سف  اأكرب ،   ال�سار  تاأثريه  كان  املحمول 

ب�سكل  تظهر  ل  للمحمول  الكهرومغناطي�سية  املوجات 

تظهر  الزمن  ومبرور  الوقت ،  مع  ترتاكم  لكنها  حاد، 

احلالت املر�سية، ورمبا ل نربطها با�ستخدام التليفون 

باملوجات  التلوث  من  بنا  يحيط  مبا  ول  املحمول، 

الكهرومغناطي�سية الأخرى التي حتيط بنا مثل اأجهزة 

اأ�سرار  التي تزيد من  والتليفزيون والكمبيوتر  الراديو 

نهاية  يف  ظهرت  التي  واحلالت  وت�ساعفها،   املحمول 

الت�سعينيات كانت بداية تاأثريها يف الثمانينيات.

املحمول يطهو اخلاليا كامليكروويف!

ويقول الربوفي�سور ليف �سولفورد رئي�ص ق�سم الأبحاث 

م�سدري  اأكرب  من  ال�سويد  ال�سويدية،  لوند  بجامعة 

اإننا ل نحتاج لأن ننتظر امل�ستقبل  املتحرك يف العامل ،  

من  املحمول  يحدثه  ما  وحجم  بخطورة  ن�سعر  لكي 

اأ�سرار ،  بل اإننا ن�سعر به الآن .

من  الوفاة  اأ�سباب  ثاين  تعد  اخلبيثة  املخ  فاأورام   

واأي�سًا  عامًا،     15 من   اأقل  الأطفال  يف  ال�سرطان 
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وي�سيف  ال�سويد ،   يف  عامًا  من  43   اأقل  ال�سباب  يف 

على  املحمول  ت�ستخدم  عندما  اإنك  الدكتور �سولفورد 

ميكروويف  بارادتك  ت�سع  فاإنك  طويلة ،   ملدة  اأذنيك 

ميكن اأن يطهو خاليا خمك على الهادي. 

للوفاة  الأول  ال�سبب  املخ هي  اأورام  تعترب  اأ�سرتاليا  يف 

من ال�سرطان ،  وهو ما ي�سري باأ�سابع التهام اإىل التاأثري 

عن  الناجتة  الكهرومغناطي�سية  للموجات  املدى  طويل 

ا�ستخدام املحمول  اأو الأجهزة الإلكرتونية الأخرى.

 

اأظهرت درا�سة بريطانية وجود معدلت تنذر باخلطر 

لالإ�سابة ب�سرطان املخ بني بع�ص م�ستخدمي الهواتف 

ق�سم  رئي�ص  بري�ص  األن  الطبيب  اأكد  فقد  املحمولة. 

الفيزياء احليوية يف مركز بري�ستول اأن وجود تاأثري يف 

املخ اأ�سبح حقيقة قائمة.

الأخطار  ب�ساأن  بلندن  عقد  موؤمتر  يف  بري�ص  وقال 

اإن  املحمول:  الهاتف  ا�ستخدام  عن  الناجمة  ال�سحية 

الهاتف املحمول قد ي�سبب ال�سرر لل�سحة بت�سريع زمن 

ا�ستجابة املخ ب�سبب بروتينات التوتر التي يحركها اأحد 

اجلينات. واأ�ساف اأن التعر�ص املتكرر لرتددات الأ�سعة 

قد يوؤدي اإىل اأ�سرار �سحية غري مرغوب فيها. 

املحمول ملوث بامليكروبات

العام  �سرتيت  وول  �سحيفة  ن�سرتها  درا�سة  اأظهرت 

من  كبريًا  عددًا  يحمل  الهاتف  جهاز  اأن  املا�سي، 

الأمرا�ص،  من  للعديد  امل�سببة  وامليكروبات  اجلراثيم 

الأمعاء،  بالتهاب  لالإ�سابة  توؤدي  التي  تلك  بينها  ومن 

اأنواع من البكترييا ل توجد �سوى  بالإ�سافة اإىل وجود 

يف احلمامات. 

 %50 اأن  بينت  موؤخرًا  اأجريت  التي  الإح�سائيات  اإن 

عامًا   18-29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  ال�سباب  من 

ي�ستعملون هواتفهم املحمولة داخل احلمامات.

اأجهزة  ا�ستخدام  اأن منع  الدرا�سة ذكرت  اأن  الطريف 

الهاتف املحمول ميكن اأن ي�سبب الإ�سابة باأعرا�ص مثل 

مثل  املخدرات،  على  املدمنني  لدى  حتدث  التي  تلك 

القلق وال�سعور بالتململ والتعب والهزال.

أضرار المحمول

ال�سحة العاملية حتذر

الهاتف  اأجهزة  اأن  بعد  تثبت  مل  الأبحاث  اأن  رغم 

املحمولة ميكن اأن ت�سبب ال�سرطان ب�سكل قطعي، لكن 

الإ�سعاع  م�ستويات  من  حتذر  العاملية  ال�سحة  منظمة 

التي ت�سدرها، والتي تتجاوز احلد امل�سموح به، وميكن 

اأن ي�سبب التعر�ص لها طوياًل اأمرا�سًا خطرية قد ت�سل 

اإىل ال�سرطان. 

التابعة   )IARC( ال�سرطان  لبحوث  الدولية  الوكالة 

املوجات  موؤخرًا  �سنفت  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 

اأ�سا�ص  للب�سر” على  “رمبا م�سرطنة  باأنها  الال�سلكية 

اأدلة حمدودة من على القوار�ص.

الع�سبية  البحوث  معهد  من  خرج  اآخر  تقرير  ويف 

اأبريل  يف  الإ�سبان  العلماء  من  ملجموعة  الت�سخي�سية 

عام  2004  تبني اأن مكاملة املحمول التي ت�ستغرق دقيقتني 

فقط ت�سبب ا�سطرابًا يف املوجات الكهربائية الطبيعية 

يف املخ ملدة �ساعة .

اإ�سعاع اجلوال ت�سبب تلفًا جلهاز املناعة

 وتبني ملجموعة من العلماء امل�سريني بالهيئة القومية 

ت�سبب  اجلوال  اإ�سعاعات  الإ�سعاع،اأن  من  للوقاية 

م�سريين  الإن�سان  لدى  املناعة  جهاز  خلاليا  ال�سرر 

كيلو  مائة  من  )الأعلى  الإ�سعاعية  الرتددات  اأن  اإىل 

احليوانات  لدى  الأورام  بع�ص  حلدوث  اأدت  هريتز(، 

اخلاليا  انق�سام  معدل  من  وزادت  لها،  تعر�ست  التي 

ال�سحة العاملية حتذر 

من م�ستويات الإ�سعاع 

التي ي�سدرها 

الهاتف املحمول
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اجلوال  الهاتف  اأن  واأو�سحوا  اإ�سعاعية،  ترددات  عند 

وحمطاته يزيد معدل الرتددات الإ�سعاعية التي تخرج 

منه عن 800 ميجا هريتز، ومت مالحظة بع�ص ظواهر 

م�ستخدمي  على  ا�ستخدامه  عن  الناجتة  الأمرا�ص 

العني،  وطرفة  والأمل،  ال�سداع،  مثل  اجلوال،  الهاتف 

وطنني الأذن لياًل.

الأدلة لي�ست قوية!

الأمريكية لل�سرطان )ACS( تقول اإنه قد  • اجلمعية 
تكون هناك بع�ص املخاطر املرتبطة باملحمول مع مر�ص 

لعتبار  يكفي  مبا  قوية  لي�ست  الأدلة  ولكن  ال�سرطان، 

ال�سببية ويحتاج اإىل مزيد من التحقيق. ميكن لالأفراد 

الذين ي�سعرون بالقلق من التعر�ص للموجات الال�سلكية 

احلد من تعر�سها، مبا يف ذلك ا�ستخدام قطعة الأذن 

بني  وخا�سة  املحمولة،  الهواتف  ا�ستخدام  من  واحلد 

الأطفال. 

الأمريكية  البيئية  ال�سحة  لعلوم  الوطني  واملعهد   •
(NIEHS( بني اأن وزن الأدلة العلمية احلالية مل يرتبط 

ب�سكل قاطع با�ستخدام الهاتف اخللوي مع اأي م�ساكل 

�سحية �سارة، ولكن هناك حاجة اإىل مزيد من البحث. 

)FDA(، وهي امل�سوؤولة  الأمريكية  والدواء  • الأغذية 
منها  تنبعث  التي  والأجهزة  الآلت  �سالمة  تنظيم  عن 

املحمولة( لحظت  الهواتف  الإ�سعاعات )مبا يف ذلك 

البيولوجية املرتبطة بالطاقة  التغريات  اأن الإبالغ عن 

اأو الرتددات الراديوية من خالل الدرا�سات ف�سلت يف 

الال�سلكية  للموجات  التعر�ص  اإظهار وجود عالقة بني 

من الهواتف املحمولة وامل�ساكل ال�سحية. 

والوقاية  الأمرا�ص  ملكافحة  الأمريكية  املراكز  يف   •
منها )CDC( قالت: على الرغم من اأن بع�ص الدرا�سات 

والبحث العلمي اأثارت املخاوف ب�ساأن املخاطر املحتملة 

ل�ستخدام الهواتف املحمولة ككل فاإنها مل تاأِت بدللة 

اإح�سائية تثبت العالقة بني ا�ستخدام الهواتف املحمولة 

والآثار ال�سحية الناجمة عنه.

اإىل  تخل�ص   )FCC( الحتادية  الت�سالت  •جلنة 
الهواتف  ا�ستخدام  اأن  يثبت  علمي  دليل  يوجد  ل  اأنه 

من  غريها  اأو  ال�سرطان  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  املحمولة 

اأو  امل�ساكل ال�سحية، مبا يف ذلك ال�سداع، والدوخة، 

فقدان الذاكرة.

رغم ذلك كله فاإن اإدارة الأغذية والعقاقري FCC دعت 

الهاتف  مل�ستخدمي   ميكن  التي  اخلطوات  بع�ص  اإىل  

اخللوي اتخاذها للحد من تعر�سهم للطاقة الرتددات 

الراديوية:

-  ا�ستخدام الهواتف املحمولة لإجراء حمادثات اأق�سر 

اأو ملرات قليلة عندما يكون الهاتف الأر�سي غري متوفر. 

-  ا�ستخدام جهاز حر اليدين، الأمر الذي ي�سع املزيد 

من امل�سافة بني الهاتف وامل�ستخدم. 

الهيئة القومية  للوقاية من الإ�سعاع امل�سرية

عن  واإبعاده  اجلوال  ا�ستخدام  من  بالتقليل  اأو�ست 

الراأ�ص، مل�سافة )20 �سنتيمرتًا على الأقل(، اإ�سافة اإىل 

عدم زيادة مدة املكاملة عن ثالث دقائق، ومنع الأطفال 

اجلهاز  حمل  وعدم  ا�ستخدامه،  من  البلوغ  �سن  قبل 

مبنطقة قرب القلب، والكلى، والكبد لالإقالل من اثر 

واإبعاد اجلهاز من  التي ميت�سها اجل�سم،  الإ�سعاعات 

وقت  لتقليل  وذلك  مفتوحًا(،  كان  )اإذا  النوم،  غرف 

املكوث مع اجلوال يف مكان مغلق، لأن تاأثريات الإ�سعاع 

العيون  على  خا�سة  النائم،  ال�سخ�ص  على  تزداد 

والن�ساط الكهرومغناطي�سي للمخ!
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األنظمة الذكية

حول العالم 
بوسائل جديدة خاصة 
بمراكز عمليات المرور
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غرّي العامل الرقمي معامل مراكز عمليات املرور ب�سكل 

عن  العامل  اأنحاء  نقل يف  وكالت  ك�سفت  جذري حيث 

فوائد عملية مهمة.

واأ�سبح مركز عمليات املرور احلديث بالن�سبة للمراقب 

لوكالت  تابع  اأ�سبه مبركز حتكم مبهمة  يبدو  العادي، 

لإدارة  مركزًا  ولي�ص  “نا�سا”  الأمريكية  الف�ساء 

الطرقات ال�سريعة مع لوحات حتكم ذات �سا�سات مل�سية 

عمليات  وغرف  الدقة  عالية  عر�ص  وجدران  براقة 

جماورة كمعيار. 

وميكننا القول اإن هناك حاليًا ثورة يف اأنحاء العامل يف 

املحدث،  اأو  منها  اجلديد  املرور  عمليات  مراكز  بنية 

احللول  بع�ص  لن�ستك�سف  العامل  حول  بجولة  و�سنقوم 

املبتكرة الرائعة...

التحول اإىل العامل الرقمي

حيث  املتحدة،  الوليات  غرب  جنوب  من  تبداأ  رحلتنا 

عمليات  مركز  بتحويل  اأريزونا  يف  النقل  دائرة  قامت 

املرور اخلا�ص بها الذي تاأ�س�ص عام 1990 بف�سل عملية  

اأمريكي، مكنت املركز  2.1 مليون دولر  جتديد  بكلفة 

م�سى  باهظة  تناظرية  معدات  مع  يكافح  كان  الذي 

اإىل الأمام والن�سمام  عليها الزمن، من امل�سي قدمًا 

اإىل امل�سار ال�سريع الذي ت�سلكه تقنية املرور الرقمية. 

على  امل�سغلني  قدرة  لتعزيز  التجديد  عملية  وتهدف 

العمل بكل راحة وفعالية حيث كان لتقييمهم لالأجهزة 

النهائي،  الت�سميم  لتحديد  للغاية  مهم  دور  اجلديدة 

خا�سة فيما يتعلق بال�سا�سة اجلدارية املنحنية اجلديدة 

والتي ت�سمح للم�سغلني مب�ساهدة جميع �سا�سات الفيديو 

يف الوقت نف�سه. 

بو�سة   55 حجم  ذات  الفردية  ال�سا�سات  تقريب  وكان 

من بني التغيريات الأخرى، التي ت�سهم  لي�ص فقط يف 

ت�سهيل م�ساهدتها واإمنا ي�ساعد على جمعها للح�سول 

�سهولة  احل�سبان  يف  الأخذ  مت  كما  اأكرب”.  �سور  على 

بني  الفا�سلة  امل�ساحة  اأن  كما  واملرونة،  ال�سيانة 

الذي  الأمر  للغاية،  �سغرية  اجلدار  على  ال�سا�سات 

غ�سون  يف  �سيئ  ب�سكل  تعمل  �سا�سة  با�ستبدال  ي�سمح 

على  املعرو�سة  ال�سور  اإغالق  دون  من  دقائق  خم�ص 

ال�سا�سات الأخرى، اإ�سافة اإىل ا�ستخدام حمطات عمل 

قابلة للتعديل لتوفري مزيد من الراحة للم�سغلني خالل 

فرتة مناوبتهم التي متتد 8 �ساعات والتي ميكن رفعها 

اأو  اأو خف�سها بحيث يتمكن امل�سغلون من العمل وقوفًا 

جلو�سًا.  

م�ساألة القيا�س

حيث  الأو�سط  ال�سرق  اإىل  الأطل�سي؛  املحيط  لنعرب 

ت�سكل املنطقة مركزًا لنمو هائل يرتتب عليه حتديات 

ال�سياق قام مركز  املرور. ويف هذا  اإدارة  على م�ستوى 

اأبوظبي، عا�سمة دولةالإمارات  اأنظمة املرور يف  اإدارة 

كلفتها  و�سلت  جتديد  اأعمال  بتنفيذ  املتحدة،  العربية 

دولر  مليون   4.3 )اأي  اإماراتي  درهم  مليون   16 اإىل 

اأمريكي( لتعزيز قدراته. ويكمن جزء من خلفية اإعادة 

تاأهيل مركز الإدارة املرورية يف توفري قدرات اإ�سافية 

 8.9( اإماراتي  درهم  مليون   33 بقيمة  م�سروع  لدعم 

وتعزيزه  املرور  تدفق  ملراقبة  اأمريكي(  دولر  مليون 

للتحكم  “�سكوت”  نظم  با�ستخدام  تقاطعًا   125 عند 

بالإ�سارات ال�سوئية. 

واإدارة  لدعم  يلعبه  مهم  دور  املرورية  الإدارة  وملركز 

اأبوظبي  جائزة  مثل  اأبوظبي  يف  مهمة  فعاليات 

الكربى ل�سباقات الفورمول واحد و�سوًل اإىل مهرجان 

ا�سرتاتيجيني  �سركاء  مع  بالتن�سيق  احل�سن  ق�سر 

مركز  عمل  ويعترب  معنية.  وخا�سة  حكومية  ووكالت 

التخطيط  يف  للم�ساعدة  اأ�سا�سيًا  املرورية  الإدارة 

امل�سبق واإدارة املرور خالل الفعاليات. وتت�سمن قائمة 

املرورية  الإدارة  مركز  يتمتع  التي  الفعالة  اخلطوات 

الإ�سارات  اأوقات  تعديل  لتنفيذها:  جيدة  مبكانة 

الطرقات  خدمة  دوريات  واإر�سال  اإدارة  ال�سوئية، 

خالل  من  العامة  اإىل  املعلومات  تو�سيل  وال�سرتجاع، 

اإىل  بالإ�سافة  الجتماعي،  والإعالم  “درب”  تطبيق 

اأبو  وبلدية  اأبوظبي  �سرطة  مثل  ال�سركاء  مع  التن�سيق 

ظبي.

ك�سر احلواجز

الأر�سية؛  الكرة  من  اجلنوبي  الق�سم  اإىل  الآن  لننتقل 

حيث تعمل جنوب اأفريقيا على حتديد الوترية يف تعزيز 

“اآر  اإدارة املرور  عمليات مراقبة املرور. ويعترب مركز 

وم�ساحته  اأمريكي(  دولر  مليون   14 )كلفته  155م” 

68،197 قدمًا مربعة )6،338 مرتًا مربعًا(، الذي يقع يف 

جودوود، كيب تاون يف جنوب اأفريقيا، م�سروعًا مميزًا. 

 2010 اأيار/مايو  للمرة الأوىل يف  اأبوابه  وعندما افتتح 

تزامن ذلك مع كاأ�ص العامل لكرة القدم، ومت الرتويج له 

باعتباره اأول مركز متكامل لإدارة املرور والنقل العام 

اأنه  هو  والأهم  اأفريقيا،  جنوب  يف  وال�سالمة  والأمن 

الأول من نوعه يف العامل. 

واأدركت اإدارة من�ساأة النقل يف مدينة كيب تاون يف عام 

2004 احلاجة الفعلية اإىل من�ساأة واحدة يف كيب تاون 

متكن من اجلمع بني �سرطة املدينة وجانب النقل معًا 

وكان  للعمليات.  اأ�سا�سية  واحدة  م�ساحة  وا�ستحداث 

اإحد القرارات التي مت اتخاذها يف البداية هو ال�سغط 

اأ�سحاب  فيها  يجل�ص  واحدة  عمليات  منطقة  لإن�ساء 

امل�سلحة املختلفون معًا يف مكان م�سرتك واحد متخّلني 

بالتايل عن التقوقع املعتاد. 

�سموله جلهات متنوعة على  امل�سروع يف  ويكمن جمال 

غرار الفرق الهند�سية وفرق هند�سة النقل واملرور يف 
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املناطق  يف  املرور  وخدمات  املدينة،  و�سرطة  املدن، 

العام،  النقل  جانب  من  النقل  معلومات  مركز  وحتى 

اإدارة  مركز  من  املقبلة  املرحلة  ت�سميم  الآن  ويجري 

و�سيوؤدي   ،2015 فرباير  �سهر  خالل  بداأ  الذي  املرور 

للم�ستويات  الداخلي  التنظيم  يف  تغيريات  اإىل  ذلك 

احلالية. 

م�سار متطور يف داروين

يف اجلزء الآخر من العامل، يف داروين، عا�سمة الإقليم 

ال�سمايل يف اأ�سرتاليا، جتري عملية اأ�سغر نطاقًا بعيدة 

كل البعد عن مراكز اإدارة املرور التي تكلف عدة ماليني 

التي جندها يف  الدولرات ومراكز عمليات املرور  من 

اأماكن اأخرى. 

الإقليم ال�سمايل هو منطقة كبرية بالفعل ت�سغل م�ساحة 

حجم  �سعفي  اأي  مربع  ميل  مليون  ن�سف  على  تزيد 

ولية تك�سا�ص الأمريكية مع عدد قليل من ال�سكان ي�سل 

بالكاد اإىل 230،000 ن�سمة. 

وهناك طريقان �سريعان فقط يدخالن الإقليم وينتهي 

كالهما يف طريق �ستيورات ال�سريع الذي يق�سم مدينة 

العديد من  فيها  يوجد  داروين، وهي �سغرية فعاًل ول 

كبرية  مرور  اأحجام  ت�سهد  لذلك  الرئي�سة  الطرقات 

خالل وقت الذروة.  

ولذلك يعد جدار العر�ص نقطة رئي�سة يف مكتب ق�سم 

املرور الذي ي�سم 4 اأ�سخا�ص يعملون يف جمال املرور 

الطرقات،  عمليات  جمموعة  يف  يعملون  اأ�سخا�ص  و5 

بالإقليم  اخلا�سة  املعلومات  اجلدار  يعر�ص  حيث 

تنبيهات  غرار  على  املرور  اإدارة  اأنظمة  من  الواردة 

للتن�سيق  املركزي  التحكم  )نظام  “�سكات�ص”  نظام 

املروري بني التقاطعات ال�سوئية يف �سيدين( ف�ساًل عن 

تلفزيونية مغلقة.  اأجهزة ت�سوير ذات دوائر  �سرائط  

نهارية  خدمة  فقط  يقدم  املكتب  اأن  من  الرغم  وعلى 

عند  متواجد  الفيديو  طاقم  اأن  اإل  العمل  اأيام  خالل 

الطلب للعمليات على مدار ال�ساعة طيلة اأيام الأ�سبوع 

عندما تدعو احلاجة لذلك.

�سخ�سي  حا�سب  جهاز  على  جدًا  ب�سيطة  بداية  ومن 

التطبيقات  وبع�ص  العر�ص  جلدار  عالية  مبوا�سفات 

جدار  لو�سع  التايل  الإجناز  كان  املكتب،  �سطح  على 

اأربع وحدات عر�ص  با�ستخدام  بناوؤه  عر�ص �سغري مت 

األنظمة الذكية

على  مركبة  �سا�سات   8 هناك  واليوم  فيديو  وبطاقة 

حمتوى  لتوزيع  فيديو  بطاقة  اإىل  بالإ�سافة  احلائط، 

اأجهزة �سطح املكتب على جدار العر�ص. 

نظام  واإىل  البعيد  املدى  اإىل  الآن  النتباه  ويتحول 

مثل  اأنظمة  عدة  لت�سغيل  البيانية  الر�سوم  على  قائم 

“تران�سماك�ص” الذي يكت�سب زخمًا  “�سرتمي�ص” من 
لدى العديد من هيئات الطرق يف اأ�سرتاليا. 

وي�ستخدم مكتب ق�سم املرور بداروين عددًا من عنا�سر 

تقنية املعلومات والتي تتمتع جميعها بتطبيقات ت�سغيلية 

فقط  لي�ص  اإ�سافة  اإىل  متطلعًا  بطيئًا،  بع�سها  فردية 

تطبيقات خدمات تقنية املعلومات واإمنا اأي�سًا اأمور على 

غرار اأنظمة تقارير الطرقات بحيث يتم ت�سجيل جميع 

الأخطاء على ال�سبكة من خالل النظام نف�سه. 

حتديد معامل امل�ستقبل

يت�سح عند النظر يف تطوير وت�سميم مراكز عمليات 

املرور يف اأنحاء العامل �سرورة مواكبة اأحدث التقنيات 

مع البيئة احلقيقية. مكان تثبيت جدار العر�ص، وقابلية 

للم�سغلني  املثلى  والطريقة  للتعديل،  العمل  حمطات 
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للتفاعل مع وحدات التحكم اخلا�سة به، وهي يف بع�ص 

ويف  امل�ستخدمة.  التقنية  اأهمية  درجة  بنف�ص  الأحيان 

للدعم  الإدارية  امليزانية واجلوانب  الأولويات مثل  ظل 

املتزايد لالأنظمة وجلب طيف اأو�سع من الأطراف اإىل 

التكاليف  م�ساركة  اأجل  ومن  املرور،  عمليات  مراكز 

ثورة  اأن  اأي�سًا  الوا�سح  فمن  البيانات،  تبادل  وت�سجيع 

مراكز عمليات املرور قد بداأت للتو.

�سالمة مرورية حم�ّسنة يف غال�سكو

كامريات  مثل  خمتلفة  معايري  العمليات  مركز  يجمع 

والتحكم  املرور  واإدارة  الطوارئ  وخدمات  املراقبة 

البيئي

غال�سكو،  ملدينة  بالن�سبة  مفعمًا  عامًا   2014 عام  كان 

رابع  ا�ست�سافت  اإذ  ا�سكتلندا،  يف  مدينة  اأكرب  وهي 

األعاب  اإىل جانب دورة  اأكرب مدينة يف اململكة املتحدة 

الهواء  يف  حفالت  ثالث  يوليو،  �سهر  يف  الكومنولث 

األف �سخ�ص، وذلك خالل   60 الطلق ح�سر كاًل منها 

كما  فعالية “بيغ ويك اإند” من “راديو بي بي �سي 1”، 

تي  اإم  الأوروبية  املو�سيقى  “جوائز  املدينة  ا�ست�سافت 

يف” (“اإي اإم اإيه”( يف �سهر نوفمرب.

كيف تكّيفت البنية التحتية املوجودة يف املدينة مع تدفق 

اآلف الزوار اإىل هذه الفعاليات ال�سخمة بالإ�سافة اإىل 

�سكانها البالغ عددهم 600 األف �سخ�ص؟ من املوؤكد اأن 

مركز عمليات غال�سكو )“جي اأو �سي”( اجلديد الذي 

املدينة.  اأ�سهم يف جناح  قد  تكلفته عّدة ماليني  بلغت 

غال�سكو  جمّمع  من  العمل  فرق  املن�ساأة  هذه  وجتمع 

املراقبة  كامريات  لعمليات  جي(  اإ�ص  )�سي  لل�سالمة 

و”ترافكوم”- وهو فريق جمل�ص مدينة غال�سكو الذي 

ذلك  يف  مبا  املدينة  يف  الطرق  �سبكة  مراقبة  يتوىل 

الإ�سارات ال�سوئية والكامريات.

وقال جوردون ماثي�سون، رئي�ص جمل�ص مدينة غال�سكو 

عام  فرباير  �سهر  يف  املركز  افتتاح  خالل  كلمته  يف 

الكامريات  �سبكة  كامل  املن�ساأة  “حتت�سن هذه   :2014

يف  العامة  املناطق  يف  املراقبة  وكامريات  املرورية 

يف  احلركة  على  املحافظة  من  و�ستمكننا  مدينتنا. 

النا�ص. ويوفر عمل الفريقني مع  املدينة وعلى �سالمة 

واحد  �سقف  حتت  عملياتهما  وتنفيذ  بع�سًا  بع�سهما 

وحتديد  واملعلومات  البيانات  من  املزيد  اإىل  و�سوًل 

اأ�سرع لالأحداث على الطرق. و�ستكون مدينة غال�سكو 

مفتوحة لالأعمال خالل فرتة الألعاب اإل اأنها لن تكون 

هذا  افتتاح  وُيظهر  كالعادة.  الأعمال  على  مرتكزة 

املركز ا�ستعداداتنا لهذا احلدث”.

الألعاب  اأكرث من مليون بطاقة حل�سور  اأن  اإىل  وي�سار 

قد مت بيعها، حيث ينطلق مركز “جي اأو �سي” يف وقت 

حا�سم بالن�سبة للمدينة.

فعالية اأكرب

جمعه  هو  املركز  هذا  تاأ�سي�ص  مظاهر  اأهم  اأحد  لعل 

الطوارئ  وخدمات  املراقبة  كامريات  خمتلفة،  ملعايري 

واإدارة املرور والتحكم البيئي. كما يعترب جمع خمتلف 

الوكالت حتت �سقف واحد اأحد اأهم العنا�سر يف مركز 

العمليات، اإذ يعمل اجلميع مبنهجية اأكرث �سال�سة من 

وجهة نظر الإدارة املرورية اأو ال�سالمة العامة.

مركز  لدى  اأ�سبح  الآن،  املن�ساآت  عنا�سر  توحد  ومع 

اأو �سي” و”ترافكوم” و�سوٌل م�سرتٌك اإىل كامل  “جي 
يف  املرورية  والكامريات  املراقبة  كامريات  �سبكة 

املدينة. ووجد املجل�ص باأن معظم كامريات “ترافكو” 

(86% منها( تغطي املناطق التي مل يكن جمّمع “�سي 

اإ�ص جي” يغطيها، ومثل ذلك، فاإن 32% من كامريات 

“�سي اإ�ص جي” ت�ستفيد حاليًا من عمليات “ترافكو”.
�ستتم  م�ستمرًا  م�سروعًا  �سي”  اأو  “جي  مركز  ويعترب 

�سهر  يف  الأوىل  املرحلة  تطبيق  ومت  تدريجيًا.  تو�سعته 

الت�سغيل.  اأ�سابيع فقط من  �ستة  بعد   2014 اأبريل عام 

الكامريات  على  حتديثًا  الثانية  املرحلة  و�ست�سهد 

وحتليالت  جديدة  تفاعلية  خرائط  واأنظمة  الرقمية 

الفيديو. ويعتقد طاقم العمل يف جمّمع “�سي اإ�ص جي” 

خف�ص  يف  يتعلق  فيما  للمركز،  احلقيقية  املنفعة  اأن 

خالل  �ستظهر  الجتماعي،  غري  وال�سلوك  اجلرمية 

التحديثات  ادماج  فور  امل�سروع  من  املقبلة  املراحل 

اجلديدة للتقنية.

ب�سكل كبري  التقنية اجلديدة قدرات حم�ّسنة  و�ستمنح 

مرورية،  نظر  وجهة  ومن  اجلرمية.  ر�سد  اأ�ساليب  يف 

فاإنها �ستمنح و�سوًل اأو�سع اإىل الكامريات والأ�سول التي 

والختناقات  والزدحام  احلوادث  خف�ص  على  ت�ساعد 

املبا�سرة  واملراقبة  احلية  ال�سور  و�ست�ساعد  املرورية. 

القدرة  زيادة  على  لالأحداث  املبا�سرة  والإدارة 

ال�ستباقية عو�سًا عن ال�ستجابة فح�سب. 

يحت�سن مركز “جي اأو �سي” 85 جهاز عر�ص مبقا�ص 

55 بو�سة )بطيف من خمتلف ت�سكيالت عر�ص الفيديو 

التحكم  اأجهزة  كامل  اإىل  بالإ�سافة  اجلدران(،  على 

بعر�ص الفيديو على اجلدران والبالغ عددها 11 جهازًا، 

كامريا   440 من  مبا�سرًا  بثًا  مبجملها  تعر�ص  والتي 

مراقبة موّزعة حاليًا حول مركز املدينة.
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األنظمة الذكية

الفيديو  التعرف عن طريق  اأنظمة  �سراء  نطاق  يزداد 

كخدمة – ابتداًء من مناذج القارئ ال�سوئي للحروف 

املعاجلة  اإىل  و�سوًل  التعرف،  يف  مثبت  اأداء  ذات 

للفيديو، ومن املحتمل اأن ت�سم اأي�سًا املعاجلة اليدوية. 

تعرب  لأن  القرتاحات  طلبات  حتتاج  الأخري  النوع  ويف 

الإنتاجية  حيث  من  فقط  املطلوب  التعريف  اأداء  عن 

مزود  ي�سبح  التقنية  مزود  فاإن  الواقع،  ويف  والدقة. 

املوجودة،  اجلودة  �سفات  يف  بال�سرتاك  اخلدمة، 

وتاأمني اأمتتة املعاجلة اليدوية.

اإعداد  م�سوؤول عن  املزود  فاإن  تقنية،  ومن وجهة نظر 

عليها.  املتفق  اجلودة  �سفات  لتلبية  املطلوبة  النماذج 

من  تنتقل  التكلفة  فاإن  جتارية،  نظر  وجهة  ومن 

اإنفاقات ت�سغيلية. وذلك يعني  اإنفاقات راأ�ص املال اإىل 

اأو الوكالة، ميكن اأن تعزو  اأو مدمج النظام  اأن امل�سغل 

تكاليف وخماطر التطوير اإىل مزود خدمة التعرف عرب 

الفيديو، من الناحية القت�سادية والتكنولوجية.

ملزود  ميكن  كيف  جديد.  حتٍد  هنا  يربز  ذلك،  ومع 

اخلدمة اأن يبني اأنه يلبي اتفاقية م�ستوى اخلدمة املتفق 

عليها؟ 

ويف  مكلفة  تكون  ما  غالبًا  الر�سمية  التدقيقات  اإن 

تقود  ما  غالبًا  املتطلبات  عن  انحرافات  وجود  حال 

دقة  مقابل  امل�ستقبل  الفيديو  جودة  حول  نزاعات  اإىل 

املحرك.

وللتحكم الكامل بهذه العملية والتح�سري للتدقيق على 

التوجهات الناشئة في التعرفة 
المرورية وعمليات إنفاذ القانون
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جودتها، فاإن جزءًا كبريًا من اخلدمة يخت�ص باملراقبة: 

و�سبط  لقيا�ص  التلقائية  والتقارير  الأدوات  تاأمني 

العملية.

قيمة ال�سوق

امللكية  جمالت  يف  جديدة  خماطر  تظهر  اأن  ميكن 

واخل�سو�سية والأمن يف التعاون املبني على اخلدمات، 

اخلدمات  تكون  عندما  وخا�سة  النطاق  على  اعتمادًا 

هذه  من  الرغم  وعلى  ال�سحابة.  على  م�ست�سافة 

ت�سمني  نحو  الأ�سواق  كل  يف  توجه  فهنالك  املخاوف، 

معاجلة الفيديو وتقدميها كخدمة. 

فر�ص  قطاعات  يف  خا�ص  ب�سكل  وا�سحًا  ذلك  ويبدو 

حيث  القانون،  واإنفاذ  الطريق  م�ستخدمي  على  ر�سوم 

الفيديو  طريق  عن  للتعرف  م�ستمر  اأداء  تقدمي  يكون 

اأن توؤدي الأمتتة غري املثالية  اأ�سا�سًا للعمليات. وميكن 

اإىل زيادة كبرية يف تكاليف امل�سادقة اليدوية. كما اأن 

اإ�سافية يف حل  الأخطاء يف العملية توؤدي اإىل تكاليف 

ي�سببها  التي  الت�سربات  فاإن  واأخريًا  الفوترة.  �سكاوى 

الرف�ص اخلاطئ ت�سبب قلقًا كبريًا يف جمال حت�سيل 

التعرفة املرورية، اإذ اأنها توؤدي اإىل خ�سارة يف العائدات 

ب�سكل مبا�سر.

لقارئ  ودقيقة  موثوقة  مناذج  و�سيانة  اإعداد  ويعد 

احلروف الب�سري عملية مكلفة للغاية، بتكلفة ي�سعب 

اإدارتها داخليًا. ولذا يعتمد مدجمو الأنظمة والوكالت 

على قارئ احلروف الب�سري ليقوم بهذا الأداء.

اأداء م�سمون

قارئ  تراخي�ص  ب�سراء  ال�سركات  تقوم  ما  غالبًا 

احلروف الب�سري التي تتطلب من املزود ال�سرتاك يف 

تعريفات  املرتبطة  التفاقيات  وتت�سمن  التعرف.  اأداء 

لالأمتتة املطلوبة والن�سبة الق�سوى امل�سموح بها للخطاأ، 

والكيفية امل�ستخدمة لقيا�سها. وميكن للمزود املتعهد، 

حتقيق  ي�سمن  اأن  والقيا�ص،  ال�سيانة  طريق  عن 

عن  ذلك  حتقيق  وميكن  عليها.  املتفق  املوا�سفات 

طريق التعرف التلقائي على لوحات ال�سيارات ومناذج 

برامج ب�سمات الأ�سابع وقوانني العمل، بالإ�سافة اإىل 

ال�سيانة والدعم وحتديثات الربامج.

ومع كون مدمج الأنظمة م�سوؤوًل عن التكامل يف بنيته 

تغطي  لن  اخلدمات  م�ستوى  اتفاقيات  فاإن  التحتية، 

التعرف من حيث ن�سب ال�سواب واخلطاأ فح�سب، بل 

اإنها حتدد وقت املعاجلة الأق�سى واملتو�سط املطلوب. 

م�سوؤول  الأنظمة  مدمج  لأن  لهذا  حاجة  هناك  وتكون 

عن تعهد املعدات والتكامل يف بنية معاجلة تدفق العمل 

اخلا�سة به.

وحتى عندما يتم ت�سليم الربنامج على �سكل ترخي�ص 

ت�سغيلية،  نفقات  تت�سمن  ما  عادة  التكاليف  فاإن  لآلة، 

بناًء على جودة  اأن يختلف  الذي ميكن  الأمر 

فاإن  النهاية  ويف  املقدمة.  اخلدمات 

مكونات اخلدمة تنف�سل اإىل ا�ستخدام 

الرتخي�ص واحلفاظ على الرتخي�ص 

ل�سمان الأداء امل�ستمر. 

الأداء  على  اأمثلة  جند  اأن  وميكن 

التعرفة  تطبيقات  يف  امل�سمون 

�سبيل  فعلى  القانون.  واإنفاذ  املرورية 

نظام  فري”  “كيو-  تقدم  املثال 

املقطعي  للتحكم  �سيرنجي”  “اإنرتادا 
4” ال�سريعني يف  بالطريقني “اإيه 2” و”اإيه 

هولندا. وعلى الرغم من كون ال�سريك “غات�سومرت” 

ترتيب  م�سوؤولية  فاإن  الكلي،  امل�سروع  عن  امل�سوؤول  هو 

يف  ال�سيارات  لوحات  على  التلقائي  التعرف  مناذج 

“كيو-  تقع على عاتق  كافية  بدقة  “اإنرتادا” للتعرف 
فري”. وبناًء على بيانات املعاجلة والفح�ص الدوري، 

من  اأعلى  يبقى  التلقائي  التعرف  اأن  ال�سركة  ت�سمن 

ن�سبة 97% بن�سب خطاأ ل تتجاوز 0.01 %.

خيارات املعاجلة

حلل خطر الدمج، ميكن اأن يتم تقدمي خدمة التعرف 

معاجلة.  خمدمات  ل�ستخدام  ترخي�ص  �سكل  على 

م�سوؤولية  املعدات  وترتيب  ن�سر  كون  من  الرغم  فعلى 

وهند�سته  املخدم  حمتوى  اأن  اإل  الأنظمة،  مدمج 

و�سمن  التكنولوجيا.  مزود  قبل  من  تقدم  الداخلية 

خمدم املعاجلة، ميكن اأن تتواجد عدة حمركات تعرف 

تلقائي على لوحات ال�سيارات وت�سمني معاجلة ب�سمات 

الأ�سابع وتقوم قوانني العمل بربط املكونات ببع�سها.

حمدودة  املزود  م�سوؤولية  فاإن  لالإنتاجية،  وبالن�سبة 

يعرب  ولذا  التو�سع.  بقابلية  خا�سة  معدات  بتقدمي 

حتتية  بنية  باإنتاجية  اخلدمات  م�ستوى  اتفاقيات  عن 

معينة من املعدات. ومن الناحية التجارية، فاإن خمدم 

يتم  التي  الطريقة  بنف�ص  معه  التعامل  يتم  املعاجلة 

التعامل بها مع املكتبات املنفردة. التعبري �سراحة عن 

اأن يحتوي على  اأمر مهم، ولكن العقد ميكن  ال�سيانة 

بند لإنفاق راأ�ص املال.

هذه هي ال�سرتاتيجية املعتادة للوكالت. وعلى الرغم 

الفيديو  عرب  التعرف  على  احل�سول  فوائد  اأن  من 

كخدمة معروفة، فاإنهم يرغبون يف الحتفاظ بالتحكم 

�سحابة  الأنظمة  مدمج  يوؤ�س�ص  ما  وغالبًا  باملعدات. 

حملية وي�ستخدمها لن�سر خمدمات املعاجلة. 

لإزالة خطر املعدات وقابلية التو�سع كليًا فاإن خمدمات 

م�ست�سافة.  خمدمات  اأي�سًا  ُتقدم  ال�سور  معاجلة 

املعدات  وتو�سيع  توفر  عن  م�سوؤوًل  املزود  ويكون 

تزال  ول  املوجودة.  احلركة  كثافة  لتلبية  والربجميات 

توجد اختالفات يف مواقع املخدمات الفعلية من حيث 

املبداأ واملوقع اجلغرايف. حيث ميكن تركيب املخدمات 

حمليًا اأو ا�ست�سافتها عن بعد. وميكن اأن يتاأثر اخليار 

مع  التعامل  عند  اخل�سو�سية  حول  مبخاوف  الأخري 

اأنظمة  يف  بها  التعامل  يتم  التي  احل�سا�سة  املعلومات 

يف  الأمن  يعد  ولذا  القانون.  واإنفاذ  املرورية  التعرفة 

النقل واملعاجلة والتخزين )املوؤقت( اأ�سا�سيًا للتطبيق. 

وعلى الرغم من اأن ال�سحابة املحلية هي اخليار املف�سل 

اأن هناك حتركًا  اإل  التعرفة املرورية،  حاليًا يف جمال 

باجتاه قبول معاجلة ومناولة اأكرث بعدًا. ويختلف هذا 

ت�ستفيد  التي  واجلوال،  املواقف  تطبيقات  يف  الأمر 

املوقع  ب�سكل م�ستقل عن  امل�ستمر  التوافر  مبا�سرة من 

الفعلي.

م�ستوى  اأدنى  امل�ست�سافة  اخلدمات  اتفاقيات  وتغطي 

واأنظمة  النظام.  من  املطلوبة  والإنتاجية  الأمتتة  من 

كهذه يتم ا�ست�سافتها ب�سكل متزايد يف ال�سحابة. ومع 

اآخر التطورات يف الرتميز والأمن، ميكن اأن يتم تطبيق 

مبادئ اخل�سو�سية وامللكية يف التفاقيات ب�سكل فعلي. 

ويكون الأمر �سحيحًا اأي�سًا مع تاأخريات حمتملة ب�سبب 

مدجمي  من  كل  ويتقبل  الإنرتنت.  عرب  ال�سور  نقل 

على  تطغى  ل  التاأخريات  هذه  اأن  والعمالء  الأنظمة 

فائدة تخفيف اخلطر. ويكفي اأن يوؤمن املوقع امل�ستهدف 

ات�ساًل بالإنرتنت بعر�ص حزمة كاٍف.
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يتم  التي  الكامريات  عدد  الأخرية  ال�سنوات  يف  ازداد 

توجه  – وهو  ازديادًا مطردًا  العامل  اأنحاء  ن�سرها يف 

�سي�ستمر. وهنالك اأ�سباب عديدة لظاهرة النمو الكبري 

الأقل  التكاليف  منها  الذكية،  النقل  اأنظمة  لكامريات 

لكل وحدة، وتطبيقات اأف�سل للتعرف الآيل على لوحات 

الرتخي�ص، وال�ستثمار يف التعرفة املرورية وغري ذلك 

من تطبيقات اأنظمة النقل الذكية، اإ�سافة اإىل احتواء 

املخاوف الأمنية احلا�سرة دائمًا.

كما ظهر هنالك اأي�سًا اإدراك من قبل اإدارات النقل اأن 

كامريا مفردة متكن امل�سغلني من م�ساهدة حالة الطرق 

واملرور فعليًا، بدًل من العتماد على احل�سا�سات التي 

عفا عليها الزمن، والربجميات التي غالبًا ما تكون ذات 

ملكية خا�سة.

معيار جديد

لإدارات  الآلية  الروؤية  تقدمها  التي  الأ�سياء  هي  ما 

النقل، التي ل تتوفر يف احل�سا�سات التقليدية؟ تتطلب 

تركيبًا  حاليًا  املتاحة  احل�سا�سات  تقنيات  من  العديد 

اأو على هيكل خم�س�ص. وهنالك عدد  داخل الطريق 

من تقنيات احل�سا�سات احلالية تتطلب معايرة مبدئية 

دقيقة واإعادة معايرة منتظمة كي تقدم بيانات دقيقة 

التقنيات  هذه  من  الكثري  فاإن  ول�سوء احلظ  وموثوقة. 

لديها معدل زمني منخف�ص ن�سبيًا لتكرر حالت العطل، 

ما يتطلب عقود �سيانة باهظة مع اجلهات البائعة كي 

تبقى يف حالة ت�سغيل. ويف ظل بيئة اقت�سادية �سديدة 

ال�سعوبة، بات من ال�سعب التاأقلم مع هذه الأمور.

ولن�سرب مثاًل، ففي بع�ص الأماكن يف اأمريكا ال�سمالية 

ر اأن اأقل من 60% من الدارات تعمل، ما اأدى ببع�ص  ُيقدَّ

اأو  التقنية  هذه  عن  تتخلى  اأن  اإما  اإىل،  النقل  اإدارات 

ميكن  املقابل،  ويف  تطبيقها.  اإعادة  عملية  تقل�ص  اأن 

تقليدي  غري  ت�سغيليًا  اأداًء  تتوقع  اأن  النقل  لإدارات 

يتم  وحاملا  الآلية.  للروؤية  بالن�سبة   %99 الـ  يتخطى 

الآلية  الروؤية  بائعي  من  العديد  يقدم  النظام،  تركيب 

�سنوات   5 عن  مدته  تقل  ل  �سمانًا  اجلودة  ذوي  من 

قارَنّا  ما  واإذا  العطل.  حالت  لتكرر  الزمني  للمعدل 

والأداء  م�ستمر  ب�سكل  تنخف�ص  التي  الأ�سعار  مع  هذا 

الوا�سح  من  عندها  ف�سي�سبح  يزداد،  الذي  الوظيفي 

املعيار  الآلية ت�سبح  الروؤية  الذي يجعل حا�سة  ال�سبب 

الفعلي للعديد من تطبيقات اأنظمة النقل الذكية.

وهنالك عامل اآخر ي�سهم يف زيادة تطبيق تقنية حا�سة 

الروؤية الآلية: كامريا واحدة مع برجمية �ساملة ميكن 

ا�ستخدامها لأغرا�ص متعددة. على �سبيل املثال، تقدم 

كامريات التعرفة املرورية معلومات التعرف الآيل على 

لوحات الرتخي�ص يف الزمن الفعلي عن كل مركبة متر 

ببوابة تعرفة مرورية، وميكن لهذه الكامريات نف�سها اأن 

تقدم اأي�سًا �سور كامريات مراقبة يف حالة احلوادث. 

يف الأ�سا�ص، تقدم حا�سة الروؤية الآلية نوعية بيانات قد 

ت�سبح حمفزًا للتغيري يف كيفية اإمكان ت�سفية البيانات 

لتقدمي املعلومات. وميكن باملقابل معاجلة هذه البيانات 

للم�سغلني  للتفاعل  قابلة  ا�ستخبارية  معلومات  لتقدم 

واملديرين وال�سائقني.

قيود اأمام التقدم

هل اإدارات النقل قادرة على زيادة هذه الإمكانية، واإذا 

هل الروؤية الآلية حتتاج اإىل معايري تلبي متطلبات اأنظمة النقل الذكية؟

توحيد معايير البيانات 

أصبح أمرًا شائعًا لكاميرات أنظمة 
النقل الذكية وبروتوكول اإلنترنت

األنظمة الذكية
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كانت الإجابة ل، فلم ل؟ 

درجت العادة على تقدمي عامل اأنظمة النقل الذكية من 

يقدمون  الذين  الأنظمة،  موحدي  من  قليل  عدد  قبل 

ب�سكل رئي�سي تقنيات مملوكة لهم. 

املعايري  تبنت  التقنية  بع�ص قطاعات  اأن  وبالرغم من 

النقل  اأنظمة  قطاع  داخل  اأنها  اإل  املعايري،  وتوحيد 

يف  اأبطاأ  وحتى  الإن�ساء  يف  عام  ب�سكل  بطيئة  الذكية 

الت�سليم. 

الوطني  النقل  ات�سالت  هو  الإيجابية  الأمثلة  واأحد 

اآي بي(.  الذكية )اإن تي �سي  النقل  اأنظمة  لربوتوكول 

اإدارة  بيانات  قامو�ص  معيار  كان  فقد  حال  اأية  وعلى 

اأن  من  وبالرغم  جناحًا.  اأقل  دي(  دي  اإم  )تي  النقل 

معيار  مع  متوافقة  باأنها  تقول  املنظمات  من  العديد 

تطبق فقط عنا�سر  معظمها  فاإن  دي”،  دي  اإم  “تي 
حمدودة،  فر�سة  لديها  اأن  يعني  ما  الظاهرة،  املعيار 

اإن وجدت، لتندمج مع اأنظمة “تي اإم دي دي” موحدة 

مزعومة اأخرى. 

ول�سوء احلظ فاإنه يف عامل اإدارة املمرات املدجممة )اآي 

البيانات  الذكية، حيث جتب م�ساركة  واملدن  اإم(  �سي 

اأن ي�سبح  لهذا  املتباينة، ميكن  الأنظمة  بني عدد من 

الإنرتنت ب�سكل عام، با�ستخدام �سغط “اإت�ص.264”، 

بتقييم  نبداأ  اأن  اأي�سًا  علينا  اأو “اإم بي اإي جي 4”، 

ا�ستعمالها  يجب  التي  امللحقة  لالأجهزة  املعايري 

مثل  الآلية،  الروؤية  حا�سة  تقنية  مع  بان�سجام 

اأو وحدات ال�سوء حتت احلمراء  جمموعات ال�سوء 

دفعات  الوحدات  هذه  تتطلب  الفال�ص.  ووحدات 

الكامريا،  من  مبا�سرة  الإطالق  قبل  وما  لالإطالق 

الوحدات ب�سكل  التهيئة ل�سمان تزامن  اإىل  وحتتاج 

كامل لي�ص مع اإطار الكامريا فقط بل اأي�سًا مع حتكم 

تي اإ�ص”. “اآي 
املعايري  املقاربة املرتكزة على  باأن  وهنالك من يقرتح 

لتطبيقات الروؤية الآلية لأنظمة النقل الذكية هي بالكامل 

الثمانينيات،  يف  اختربناها  التي  لتلك  م�سابهة  غري 

النقل  اإدارات  فقط  لي�ص  ملمو�ص  ب�سكل  و�ست�ساعد 

مقدمًة  الكامريات،  وم�سنعي  امللحقات  م�سنعي  بل 

وبالنتيجة  القطاع،  هذا  �سمن  القدرة  لزيادة  فر�سة 

لهذا  ونظريًا، ميكن  فائزين.  بها  املعنيني  يكون جميع 

ط الربامج الثابتة ما مينح اإعدادًا اأ�سهل  اأي�سًا اأن يب�سِّ

ويحتمل اأن يكون موؤمتتًا، مع تن�سيب كامريات جديدة 

يف بيئة موجودة. 

– وقد ي�سبح – عامل تقييد رئي�سًا لإمكانية اأن ت�سبح 
الأنظمة املدجمة من�سجمة لت�سكل بيئة اأكرث ذكاًء.

وحيث اإن تقنية الروؤية الآلية يف اأنظمة النقل التجاري 

الأ�سا�سي  من  فاإنه  �سيوعًا،  اأكرث  اأ�سبحت  قد  الذكية 

الآن اأن نقدم معايري حتمي اإدارات النقل ب�سكل اأف�سل 

وتقدم لها املرونة التي حتتاجها للتحكم ب�سكل اأف�سل يف 

القدرة والتكاليف.

ثورة  اأثناء  �سوهد  الذي  ذاك  املطلب  هذا  وي�سبه 

احلا�سب ال�سخ�سي يف الثمانينيات، عندما اأ�سبح اأمرًا 

�سائعًا مل�ستخدمي احلا�سب املنزيل اأن يقوموا باأنف�سهم 

بتجميع احلوا�سب ال�سخ�سية من قطع مقدمة من عدد 

من املزودين، ليكت�سفوا اأن بع�ص القطع كانت بب�ساطة 

اأدى هذا  الوقت،  غري متوافقة مع الأخرى. ومع مرور 

اإىل مقاربة موحدة اأكرث لي�ص فقط على �سعيد الأجزاء 

ملحقاته  �سعيد  على  بل  ال�سخ�سي  للحا�سب  الرئي�سة 

اأي�سًا.

اأهمية توحيد املعايري

اأمرًا  اأ�سبح  البيانات  توحيد معايري  اأن  بالرغم من 

وبروتوكول  الذكية  النقل  اأنظمة  لكامريات  �سائعًا 
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باإطالعك  بك  اخلا�ص  التوجيه  نظام  يكتف  مل  اإن  ماذا 

على �سبيل الو�سول اإىل وجهتك واإمنا اأبلغك على الطريق 

التي �ست�ستمتع ب�سلوكها وما هي حالة الطق�ص واإن كان من 

الأف�سل لك ركوب القطار؟

معلومات  اأنظمة  عامل  يف  التح�سري  طور  يف  ثورة  هناك 

الرحالت  اأوقات  �ستبدو  انتهائها،  وعند  امل�سافرين. 

املتوقعة والتاأخريات مبثابة جمرد تالل خفيفة تظللها اآفاق 

جديدة من اخلدمات املحلية واجلوالة وال�سخ�سية اإىل حد 

بعيد. و�سيتمكن كل �سخ�ص مهتم برحلة ما من العثور على 

اأمانًا  الأكرث  واإمنا  فح�سب  الأ�سرع  لي�ست  التي  امل�سارات 

والأكرث اإ�سراقًا والأجمل والأقل تلوثًا والأرخ�ص ورمبا مع 

�ساحنات اأقل. كما �سيعلم ال�سائقون اإن مل يكن من الأ�سرع 

بالن�سبة لهم ركن �سيارتهم وا�ستخدام النقل العام.

اإن قرع طبول التغيري تاأتي من امل�ستحوذين على البيانات، 

و�سانعي  النقل،  و�سلطات  ال�سبكات،  وم�سغلي  واملحليني، 

املركبات، وجمال�ص املدن، واملهوو�سني بالتقنية والأ�سخا�ص 

العاديني كثريي التنقل ويجب اأن ت�ساعد معلومات امل�سافر 

من  العمالء  ر�سا  حت�سني  على  والنقل  الطرقات  م�سغلي 

دون ال�سطرار اإىل حت�سني البنى التحتية لل�سبكة. وهذا 

اأن  اأن يحقق وفورات مالية للجميع طاملا  الأمر من �ساأنه 

املعلومات مفيدة مل�سغلي ال�سبكة وغالبية امل�سافرين. ولكن 

جتميع  يتطلب  فهو  �سعبًا؛  يكون  قد  الأمر  هذا  حتقيق 

يف  واإمنا  نف�سه  املجال  يف  املختلفة  املتغريات  من  العديد 

وقوة  البيانات،  على  ال�ستحواذ  �سعيد  على  التقدم  ظل 

احلو�سبة، والت�سالت، ت�سبح هذه امل�ساألة اأكرث �سهولة.

على  تطلعك  حالتها،  اأب�سط  يف  امل�سافر  معلومات 

مكان تواجدك ولكن هذا الأمر ل يكون وا�سحًا كما 

دبي  يف  امل�سوؤولون  يقوم  املثال،  �سبيل  وعلى  يبدو. 

وهي الوجهة الدولية التي ت�سهد منوًا �سريعًا، باإعادة 

جديدة  اإ�سارات  وي�سيفون  املدينة  �سوارع  ت�سمية 

ويطبقون رموزًا رقمية للعناوين بحيث يتمكن الزوار 

من العثور على موقعهم بدقة ت�سل اإىل مرت واحد. 

وعلى �سعيد اآخر، املعلومات الديناميكية قادرة على 

م�ساعدة املدن على زيادة قدرة ال�سوارع القدمية ما 

يوؤدي اإىل انتفاء احلاجة اإىل �سق طرقات جديدة.

املفاجئ  التوافر  ال�سخمة قد يحّفزها  الثورة  اأن هذه  اإل 

تنا�سب  خيارات  امل�سافرين  تعطي  مو�سوعية  لبيانات 

رغباتهم اخلا�سة. وبالتاأكيد قد يبدو من الأ�سرع �سلوك 

طريق �سريع يعرب منطقة �سناعية ولكن األي�ص من الألطف 

�سلوك م�سار يت�سمن قرية رائعة على �سفح تلة حتى لو اأدى 

ذلك اإىل اإطالة الرحلة خم�ص دقائق؟

ولكن امل�سكلة تكمن يف اأنه من ال�سعب احل�سول على مثل 

الآن ظهر م�سروع  ولكن  �سابقًا،  املعلومات  النوع من  هذا 

“ميديا لب” يف  املكان( يف  نب�ص  )اأي  بال�ص”  “بلي�ص 
املحاولت  اإحدى  هو  للتكنولوجيا  ما�سا�سو�ست�ص  معهد 

جلمع بع�ص هذه ال�ستجابات املبهجة وت�سنيفها. ويقوم 

امل�سروع باحلكم على جمال الطرقات والأحياء و�سالمتها. 

على  لب�ص”  “ياهو  خمتربات  يف  الباحثون  يعمل  كما 

اإىل اأين �سنتجه؟

أنظمة معلومات المسافرين 
توفر الجواب بطريقة سهلة

معلومات المسافرين



49 العدد ال�ساد�س - مار�س 2015

جاذبية  الأكرث  الطريق  حتديد  على  قادر  جديد  تطبيق 

بب�ساطة من خالل حتليل �سور املنطقة التي ي�سادف اأنها 

تقع بالفعل على مواقع م�ساركة ال�سور. مثل هذه املعايري 

واأحجام  ال�سجيجي  والتلوث  الهواء  جودة  جانب  اإىل 

منخف�سة من حركة مرور ال�ساحنات قد تبدو على �سبيل 

املثال كفالتر لزيادة تخ�سي�ص اجليل املقبل من املواقع 

الإلكرتونية اخلا�سة مبعلومات امل�سافر.

املحرك الرئي�س

يف  يكمن  امل�سافر  ملعلومات  حاليًا  الأ�سا�سي  الهدف  اإن 

التاأخريات.  لتفادي  الرحالت  تخطيط  على  امل�ساعدة 

يف  الطرقات  ا�سرتاتيجية  يف  احلايل  التوجه  ويكمن 

القائمة  ال�سبكة  من  ممكنة  قيمة  اأكرب  على  احل�سول 

ويعترب توفري معلومات دقيقة يف الوقت املنا�سب مل�ستخدمي 

الطرقات جزءًا اأ�سا�سيًا من هذا الأمر. 

يف اإجنلرتا، تقوم وكالت الطرقات بالفعل بجمع كميات 

الإعالم  و�سائل  متناول  يف  وو�سعها  البيانات  من  كبرية 

وم�ستخدمي الطرقات. ويف وقت تعترب فيه الوكالة م�سوؤولة 

فقط عن 2% من طول جميع الطرقات يف اإجنلرتا، اإل اأن 

ثلث جميع الرحالت الربية متر على �سبكتها لذلك تعترب 

بالبيانات  املتعلقة  الرئي�سة  املع�سلة  اأن  اإل  رئي�سًا.  مزودًا 

�سلطة   150 من  اأكرث  تعتني  اإذ  املحلي.  امل�ستوى  على  تقع 

حملية ب�سبكات الطرق املحلية وتقوم بجمع معلومات على 

م�ستويات متعددة من الدقة بالتفا�سيل وتقدمها باأ�سكال 

خمتلفة. ول متتلك ال�سلطات املحلية غالبًا موارد لتح�سني 

�سبكات الطرق اخلا�سة بها؛ واإّن جمع املعلومات وحتليلها 

وم�ساركتها، واإن كان اأقل كلفة، فهو يحتاج اإىل املال اأي�سًا. 

ويكمن التحدي يف �سبل القيام باأف�سل ا�ستخدام للبيانات 

املوجودة بالفعل ب�سكل ميكن للعمالء ا�ستخدامها بفعالية.

تفكري جديد

نتيجة  امل�سافر  �سيتم ت�سميم اجليل املقبل من معلومات 

تنفيذها،  التي مت  للم�ستخدمني  ال�ستق�ساءات  لعدد من 

واإىل ت�سنيف الطريق الأ�سرع بني نقطة “اأ” ونقطة “ب” 

ول يعود ذلك اإىل كونه اأعلى قا�سم م�سرتك فح�سب واإمنا 

جمموعات  امل�ستجيبون  يقرتح  اأن  املرجح  غري  من  لأنه 

بيانات مل تعر�ص عليهم اأبدًا. وعلى �سبيل املثال، ل يوجد 

اأمانًا  الأكرث  امل�سار  لحت�ساب  خيار  مع  رحالت  خمطط 

�سالمتهم  حول  طبيعيًا  قلقني  الأ�سخا�ص  كان  ولو  حتى 

جريدة  يف  ن�سرت  حديثة  درا�سة  واأظهرت  ال�سخ�سية. 

“�سيجنيفيكن�ص” اأنه لو اختار كل �سائق �سيارة يف اململكة 
املتحدة امل�سار الأكرث اأمانًا يف كل رحلة، لكان من املمكن 

تفادي 12 وفاة على الطرقات �سنويًا.

مقاربة متعددة الأمناط

ي�سهد مفهوم اأن امل�سافرين �سيلتزمون بو�سيلة نقل واحدة 

متعددة  معلومات  توافر  زيادة  تراجعًا يف ظل  ما،  لرحلة 

منح  على  �ستكهومل  مدينة  وتعمل  والو�سائل.  الأمناط 

امل�سافرين معلومات خم�س�سة �ست�ساعد الأفراد فح�سب 

واملدينة باأكملها على حت�سني تدفق املرور. وحتث املدينة 

الأفراد على اختيار و�سائل نقل اأكرث �سداقة للبيئة تتطلب 

كميات اأقل من الطاقة والوقود الأحفوري. حيث يتم اإطالع 

امل�ستخدمني على و�سائل اأخرى ل�ستكمال رحلتهم: با�ص، 

اأو ترامواي، اأو قطار، اأو م�ساركة و�سيلة النقل، اأو دراجة 

يوؤدي هذا  اأن  املدينة  وتاأمل  الأقدام.  وم�سي على  هوائية 

الأمر اإىل ا�ستخدام اأكرث فعالية جلميع خيارات النقل يف 

املدينة وتخفيف ال�سغط على البيئة.

على  امل�سافر  قدرة  فكرة  هو  الأخرى  الختالفات  ومن 

متّكن  كيف  ملعرفة  وجهته  اإىل  الو�سول  عند  الت�سجيل 

النطالق  نقاط  بني  النتقال  من  اآخرون  م�سافرون 

والو�سول نف�سها واملدة التي لزمتهم لذلك، “ميكنهم على 

م�سافرين  اأن  مفادها  ر�سالة  على  احل�سول  املثال  �سبيل 

اآخرين �سلكوا م�سارًا اآخر مع جمموعة خمتفلة من و�سائل 

جمهودًا  وتكبدوا  دقائق  بخم�ص  قبلهم  وو�سلوا  ال�سفر 

قل”.
ٌ
اأ

وا�ستخدمت �سركة �سويدية نا�سئة عددًا من الأفكار لتطوير 

تطبيق خم�س�ص لال�ستخدام يف قطاع ميناء �ستوكهولهم 

منزل  األف   12 نحو  بناء  و�سيتم  اجلديد.  البحري  امللكي 

جديد يف املوقع املهمل ومكاتب تت�سع لنحو 30 األف عامل. 

و�سيطغى امل�سي والتنقل عرب الدراجات الهوائية وو�سائل 

اأقل  م�ساحات  هناك  و�سيكون  التنقل  على  العام  النقل 

نظام  �سيكون  لذلك  املدينة  باقي  من  ال�سيارات  ملواقف 

معلومات للم�سافرين متعدد الأمناط والو�سائل اأ�سا�سيًا.

هذه  تكون  اأن  يتوقعون  النا�ص  اأن  يف  امل�سكلة  وتكمن   

دفع  ما  �سخ�ص  على  يتوجب  ولكن  جمانية  التطبيقات 

التطبيقات  كانت  لو  رمبا  وت�سغيلها.  تطويرها  تكاليف 

وي�سبح  قيمة  اأكرث  ت�سبح  قد  اأكرب  ب�سكل  خم�س�سة 

احل�سول  مقابل  للدفع  اأكرب  ا�ستعداد  على  الأ�سخا�ص 

عليها.

الزدحام  عبء  ربط  �سبل  حول  درا�سة  اإجراء  و�سيتم 

يتمكن  وقد  العام.  النقل  وتعرفات  �ستوكهومل  املروري يف 

ت�سعري  نظام  تقدمي  خالل  من  النقل  عن  امل�سوؤولون 

ديناميكي لأمناط ال�سفر املختلفة من توجيه الطلب على 

النقل ما قد يوؤدي اإىل تغيري يف �سلوكيات �سفر الأفراد.

ت�سجيع التغيري

بالقرب من ميناء �ستوكهومل امللكي البحري يقع حي كي�ستا 

الذي ي�سم العديد من �سركات التقنية العالية يف املدينة 

لـ”اإريك�سون” و”اآي  الوطني  الرئي�سي  ومن �سمنها املقر 

البتكار  وكالت  وا�ستثمرت  و”مايكرو�سوفت”.  اإم”  بي 

والنبعاثات  املتزايد  الزدحام  اأدركت  التي  ال�سويد،  يف 

دولر   475،000 اأي  يورو   360،000 نحو  به”،  املرتبطة 

والت�سالت  املعلومات  تقنية  حللول  م�سابقة  يف  اأمريكي 

يف  يعملون  �سخ�ص  األف   70 من  لأكرث  النقل  لتح�سني 

املنطقة. ولت�سهيل هذا الأمر، قام املنظم بتوفري نحو 40 

ومت  امل�سافر  ملعلومات  منا�سبة  خمتلفة  بيانات  جمموعة 

ت�سفية امل�ساركات الـ 14 منذ ذلك احلني اإىل 3 مت�سابقني 

اخلريف  هذا  الفائز  احلل  عن  الإعالن  و�سيتم  نهائيني. 

و�سيتم ت�سويقه و�سيتمتع باإمكانية الن�سر يف كامل املدينة. 

و�سنعرف قريبًا ما اإذا كان نظام معلومات امل�سافر الفائز 

�سيت�سمن وظائف متعلقة بتغيري ال�سلوك.

تطبيقًا  تقدم  التي  الأوىل  اإن�سيدي يف هولندا هي  مدينة 

تغيري  على  بلطف  الأ�سخا�ص  حلث  خ�سي�سًا  م�سممًا 

معلومات  منحهم  عن  عو�سًا  بهم  اخلا�ص  ال�سفر  �سلوك 

يعتمدون عليها لتخاذ قراراتهم. 

ويعمل التطبيق ب�سكل اأوتوماتيكي يف اخللفية ويقوم بتتبع 

منط  لو�سع  ال�سخ�ص  بها  يقوم  التي  الرحلة  ومالحقة 

ال�سخ�ص  للمدينة عندها حتفيز  جتّول لكل فرد. وميكن 

التجول  لنمط  وفقًا  من خالل منحه مكافاآت خم�س�سة 

اخلا�ص به لتغيري �سلوكه يف جمال ال�سفر. ويعترب تطبيق 

“موبيدوت” مبثابة منتج ذي عالمة بي�ساء ميكن دجمه 
يف اأنظمة اأخرى ملعلومات امل�سافر بحيث ت�سبح حملية اإىل 

درجة كبرية واأي�سًا على درجة فائقة من التخ�سي�ص.

معظم  ت�سبح  اأن  ميكن  مدى  اأي  اإىل  هو  ال�سوؤال  ولكن 

اأنظمة معلومات امل�سافر يف امل�ستقبل القريب واقعية؟ واإىل 

اأي مدى قد ت�سبح معلومات مرور الطرقات متكاملة مع 

معلومات اأمناط اأخرى؟

واملواقع  التطبيقات  مطوري  من  الكثريون  يعتمد 

الإلكرتونية على كمية املعلومات التي يرغب م�سغلو ال�سبكة 

يف جمعها وم�ساركتها. و�ستكون فعالة من حيث الكلفة على 

ت�سهد  التي  ال�سريعة  الطرقات  مل�سغلي  بالن�سبة  الأرجح 

حجمًا مروريًا كبريًا يعترب معه تعديل البنى التحتية مكلفًا 

ن�سبيًا مقارنة مع م�ساركة املعلومات. اأما بالن�سبة لل�سلطات 

املقّيدة بالنقد، فعلى الرغم من اأنه قد يكون مكلفًا بع�ص 

ال�سيء اإل اأنه قد يكون ال�سبب لقيام بع�ص م�سغلي النقل 

يف الوليات املتحدة بتوفري بياناتهم جمانًا ملطوري املواقع 

الإلكرتونية ومطوري التطبيقات.
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على  تكون  اأن  ال�سيارة  قيادة  يف  الأ�سل  اأن  تعلم  هل 

الي�سار اأي اأن مقود ال�سيارة يكون على اجلانب الأمين 

لل�سيارة ولي�ص كما نراه الأن يف معظم دول العامل على 

اليمني ... ما ال�سبب يف ذلك وكيف حتولت معظم دول 

العامل اإىل القيادة على اليمني ؟

ما  اإىل  يرجع  الأمر  فاإن  الروايات  من  للكثري  وفقًا 

اأن معظم النا�ص  قبل �سناعة ال�سيارات، وتتلخ�ص يف 

الطريق، خا�سة  الي�سرى من  ي�سريون يف اجلهة  كانوا 

ن�سبة  بها  تكرث  التي  العنيفة  الإقطاعية  املجتمعات  يف 

اإىل  الفل�سفة يف ذلك  اجلرائم وقطاع الطرق. وترجع 

اأن اأغلب النا�ص ي�ستخدمون يدهم اليمنى، وبالتايل كان 

من ال�سروري ال�سري على اجلهة الي�سرى لكي مي�سكوا 

اأ�سلحتهم باأيديهم اليمنى، يف حني يكون اخل�سم قادمًا 

من اجلهة املقابلة، بالتايل تكون املنازلة بال�سالح اأ�سرع 

وال�ستعداد اأكمل.

ال�سبب الآخر جلعل القيادة ناحية الي�سار هو اأن الفار�ص 

عندما كان يريد اأن ميتطي جواده فاإنه يفعل ذلك من 

جهة الي�سار، نظرًا لأن �سيفه يكون على اجلهة الي�سرى 

من اخل�سر، وبالتايل من ال�سعب امتطاء اجلواد من 

من  الرتجل  عملية  فاإن  اأي�سًا  وبالتايل  اليمني،  جهة 

احل�سان يجب اأن تكون من اجلهة الي�سرى.

وا�ستمر هذا الو�سع يف اأوروبا ومعظم اأنحاء العامل، اإىل 

اأن تغري تدريجيًا يف اأواخر القرن الثامن ع�سر )1700 

عربات  قائدي  قيام  اأبرزها:  عوامل،  لعدة   ،)1799 ـ 

ال�سحن الزراعية يف فرن�سا والوليات املتحدة الأمريكية 

مقعد  هناك  يكن  ومل  اخليول،  جترها  عربات  بقيادة 

لل�سائق على العربة نف�سها، بل كان ال�سائق ميتطي اآخر 

ي�ستخدم  لكي  العربة  الي�سرى من  ح�سان على اجلهة 

غرائب مروررية

نظام السير على الطرق
بين اليسار واليمين
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اليمنى يف �سرب اخليول لكي تزيد من �سرعتها،  يده 

من  اليمنى  باجلهة  يلتزم  اأن  ال�سروري  من  واأ�سبح 

ل  وحتى  املقبلة  العربات  روؤية  ي�ستطيع  لكي  الطريق 

حتجبها اخليول.

الثورة الفرن�سية وحدت اجتاه ال�سري

وتقنني  تغيري  اأ�سباب  اأهم  من  الفرن�سية  الثورة  كانت 

الر�ستقراطيون  كان  فبينما  اليمني،  جهة  القيادة 

وبالتايل  الطريق  من  الأي�سر  اجلانب  على  ي�سريون 

يجربون الطبقة الكادحة على ال�سري على اليمني للرتفع 

الطبقة  م�ساندة  على  هوؤلء  الثورة  اأجربت  عنهم، 

الكادحة وال�سري معهم ومنع ال�سري على اجلهة الي�سرى 

قانون  �سدر  �سنوات  بخم�ص  ذلك  وبعد  الطريق،  من 

املرور الفرن�سي واعتمد اجلهة اليمنى ر�سميًا.

بعد ذلك بفرتة، قام نابليون باحتالل الكثري من الدول 

�سوي�سرا،  بولندا،  اأملانيا،  بلجيكا،  )هولندا،  الأوروبية 

عليها  يفر�ص  وكان  والربتغال(،  اإ�سبانيا  من  واأجزاء 

اجلهة  يف  بال�سري  اللتزام  ومنها  الفرن�سية  القوانني 

اليمنى من الطريق.

�سفة  الأمين  الجتاه  على  القيادة  اتخذت  هنا،  ومن 

العاملية، غري اأن بريطانيا العظمى قاومت هذا الجتاه، 

املرور  تبقى حركة  اأن  قانونية لأجل  اإ�سارة  اأول  وكانت 

الطرق  قانون  �سدر  ثم   ،1756 عام  يف  الي�سار  على 

ال�سريعة عام 1773 يت�سمن تو�سية باأن حركة احل�سان 

عام  ر�سمي  قانون  و�سدر  الي�سار،  على  تبقى  اأن  يجب 

هذا  وطبقت  الي�سرى،  باجلهة  القيادة  يلزم   1835

القانون على جميع م�ستعمراتها يف اأنحاء العامل. وحتى 

الآن توجه ن�سيحة مبا�سرة لزائري بريطانيا باأنه »على 

املتحدة  اململكة  املركبات داخل  اأن �سري  اإدراك  الزائر 

يكون على اجلانب الأي�سر من الطريق«.

املتحدة  للوليات  ا�ستعمارهم  اأثناء  الإجنليز  وقام 

اإن  ما  لكن  الي�سار،  على  القيادة  يف  عاداتهم  بفر�ص 

الإجنليزي،  ال�ستعمار  من  املتحدة  الوليات  حتررت 

الإجنليز،  فر�سه  ما  كل  من  الأمريكيون  حترر  حتى 

يف  الأثر  الأوروبية  الدول  بقية  من  للمهاجرين  وكان 

الي�سرى،  اإىل  اليمنى  اجلهة  من  القيادة  نظام  تغيري 

حيث �سدرت قوانني ر�سمية يف وليات بن�سلفانيا عام 

 1813 عام  ونيوجري�سي   1804 عام  ونيويورك   1793

بجعل القيادة جهة اليمني.

الوليات  يف  حدثت  التي  التطورات  من  الرغم  وعلى 

تعتمد  كانت  الكندية  املقاطعات  بع�ص  فاإن  املتحدة 

حتى  الي�سار،  على  القيادة  يف  الإجنليزي  النظام 

نظام  بتوحيد  نظامًا  الفيدرالية  احلكومة  اأ�سدرت 

القيادة وجعله على اليمني ليتوافق مع الوليات املتحدة 

وباقي املقاطعات الكندية.

اليابان واإندوني�سيا وباك�ستان

م�ستعمرة  تكن  مل  اليابان  اأن  من  الرغم  وعلى  لكنه 

بريطانية، فاإن القيادة فيها كانت ول تزال على الي�سار، 

التا�سع ع�سر حينما  القرن  اإىل  ال�سبب يف ذلك  ويعود 

كانت اليابان بحاجة اإىل بناء �سبكة �سكة حديد، ونظرًا 

ا�سطر  املجال،  هذا  يف  اخلربة  اليابانيني  لفتقاد 

ال�سبكة  لبناء  بالربيطانيني  ال�ستعانة  اإىل  اليابانيون 

من  ال�سبكة  هذه  بجعل  الربيطانيون  وقام  احلديدية، 

اجلهة الي�سرى من الطريق، حيث القطار املقابل يكون 

قادمًا من اليمني، وا�ستمرت هذه احلالة ملدة 50 �سنة، 

عام  الي�سار  على  بالقيادة  ر�سمي  قانون  �سدر  اأن  اإىل 

.1924

اإليها  الهولنديون  و�سل  فعندما  اإندوني�سيا  يف  اأما 

ل�ستعمارها عام 1596، قاموا بفر�ص قانونهم وعادتهم 

)قبل  الطريق  من  الي�سرى  باجلهة  القيادة  تكون  باأن 

وبقيت  اليمني(،  جهة  القيادة  وتقرر  هولندا  تغري  اأن 

غري  بينما  يومنا،  حتى  احلالة  هذه  على  اإندوني�سيا 

الهولنديون اجتاه ال�سري.

على  بالقيادة  الإجنليزي  النظام  كان  باك�ستان  ويف 

اجلهة الي�سرى من الطريق هو ال�سائد، اإىل اأن قررت 

القرن  من  ال�ستينيات  فرتة  يف  الباك�ستانية  احلكومة 

اجلديد  العاملي  النظام  اإىل  نظامها  تغيري  الع�سرين 

وهو القيادة على اليمني، غري اأنها تراجعت عن قرارها 

يف  ت�سري  كانت  اجلمال  قوافل  اأن  وهو  غريب،  ل�سبب 

اجلمال  اأن  يعني  النظام  هذا  وتغيري  اليمنى،  اجلهة 

النظام  على  تعليمها  ال�سعب  ومن  ال�سري  �ستعاك�ص 
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على  بالقيادة  باك�ستان  ا�ستمرت  بالتايل  اجلديد، 

الي�سار والتخلي عن النظام العاملي

القرن الع�سرون قرن التحول

اأنحاء العامل  وا�ستمر هذا التحول التدريجي يف جميع 

القرن  اليمني، على مدى  اإىل  الي�سار  القيادة على  من 

عام  واإيطاليا   ،1928 عام  الربتغال  فكانت  الع�سرين، 

1920. وبنما والأرجنتني تغريت يف عام 1943 و 1945 

على التوايل، وال�سويد عام 1967 واأي�سلندا عام 1968.

كما تغريت الكثري من امل�ستعمرات الربيطانية ال�سابقة 

وغانا،  ونيجرييا  و�سرياليون  جامبيا  مثل  اأفريقيا،  يف 

من القيادة على الي�سار اإىل اليمني، لأنهم جميعًا لهم 

حدود م�سرتكة مع امل�ستعمرات الفرن�سية ال�سابقة التي 

تتبع نظام القيادة على اليمني. 

اأربع دول اأوروبية خالفت الو�سع ال�سائد

الدول  معظم  اأ�سدرت  الع�سرين  القرن  بداية  ويف 

قوانني  واإيطاليا  والربتغال  اإ�سبانيا  مثل  الأوروبية 

الطرق،  اليمنى من  القيادة على اجلهة  ر�سمية بجعل 

اأ�سبح  اأن  اإىل  املجاورة،  الدول  باقي  مع  تتما�سى  لكي 

فقط  اأوروبية  دول  اأربع  �سوى  توجد  ل  اأنه  الآن  الأمر 

تعتمد القيادة على الي�سار، وهي: بريطانيا وا�سكوتلندا 

وقرب�ص ومالطا.

وبروز  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  ومع  واآ�سيويا، 

ال�سيارات  كانت  حيث  كربى،  كقوى  املتحدة  الوليات 

ال�سوق  من  الأكرب  ن�سيب  على  ت�ستحوذ  الأمريكية 

على  للقيادة  م�سممة  ال�سيارات  هذه  وكانت  العاملية 

اجلهة اليمنى بالطريق، ا�سطرت كوريا وال�سني عام 

ال�سبب يف  الأمريكي ويرجع  النظام  اإىل اعتماد   1946

مع  تطابقها  دولة  كل  ل�سمان  اليمني  اإىل  التحول  هذا 

عرب  املرور  حركة  �سالمة  من  يزيد  اأنه  كما  جريانها، 

احلدود، وهو ما اأدى اإىل تعايل الأ�سوات يف بريطانيا 

يف ال�ستينيات بتغيري النظام اإىل القيادة على اليمني، 

بحجة  التغيري  هذا  رف�ست  املحافظة  اجلهات  لكن 

اإىل  بالإ�سافة  وتقاليدهم،  عاداتهم  على  املحافظة 

التكلفة الباهظة للتغيري.

تغيري اللوائح املرورية

ال�سري  اأن اجتاه  اأهمية ر�سد هذا الختالف يف  ترجع 

من  املرورية  اللوائح  تغيري  عليه  يرتتب  الطريق  على 

دولة اإىل اأخرى، حيث تتطلب كل حركة مرور احلفاظ 

على خط حمدد لل�سري، اإما اإىل جهة الي�سار اأو اليمني 

املرور  حركة  لتدفق  اأ�سا�سي  اأمر  وهذا  الطريق،  من 

التي ي�سار اإليها اأحيانًا باعتبارها حكمًا على الطريق، 

وحوادث  ال�سدامات  حجم  من  التقليل  اإىل  بالإ�سافة 

الطرق.

املعايري  اختالف  اأي�سًا  اخلالف  هذا  على  يرتتب  كما 

من  نوعان  يوجد  حيث  ال�سيارات،  �سناعة  يف  الدولية 

ال�سيارات، ذات املقود الأمين وذات املقود الأي�سر. 

ثلثا العامل ي�سريون ميني الطريق

بلدان  يف  يعي�سون  العامل  �سكان  من   %66 نحو  يوجد 

املتحدة  والوليات  ال�سني  اأبرزها  اليمني،  جهة  ت�سري 

الدول  وجميع  والربازيل  واأملانيا  وفرن�سا  ورو�سيا 

الي�سار،  جهة  البلدان  يف  فقط   %34 بينما  العربية. 

وتنزانيا  واليابان  واإندوني�سيا  والهند  بريطانيا  اأبرزها 

واأ�سرتاليا ونيوزيلندا.

غرائب مروررية
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يقود حافلة ب�ساق واحدة ويقول ربك ال�ساتر!!

يف �سوي�سرا مليون دولر خمالفة �سرعة

غرامة على رائحة الفم الكريهة!

 - »القاهرة  طريق  يف  املرور  ل�سباط  مفاجاأة  كانت 

حافلة  �سائق  ا�ستوقفوا  عندما  ال�سحراوي  ال�سوي�ص« 

رحالت وطلبوا منه النزول وتبني لهم اأنه ب�ساق واحدة 

ال�سيارة منذ �سنوات عقب  وهي »الي�ســـرى« ويقود بها 

تعر�سه حلادث برتت على اأثرها �ساقه اليمنى.       

30 عامًا، ول يحمل رخ�ستي  ال�سائق البالغ من العمر 

قيادة اأو ت�سيري، اأفاد باأنه ل يجد اأي �سعوبة يف قيادة 

الحتياجات  لذوي  جمهزة  غري  اأنها  رغم  احلافلة 

اخلا�سة، وعند �سوؤاله عن ما يتعر�ص قيادته للحافلة 

بهذه الإعاقة من خطورة على الركاب، اأجاب بابت�سامة 

خليها على اهلل فهو ال�ساتر واحلامي وهو عامل بحالتي 

والأمور بخري!!

وفى حمافظة الغربية، متكنت اإدارة مرور الغربية من 

�سبط �سيارة حتمل ركابًا يقودها �ساب عمره 34 �سنة، 

م�ساب بـ »برت« يف كف يده الي�سرى، وتبني عدم حمله 

رخ�سة قيادة.

بقدر دخلك ال�سنوي تاأتي خمالفات ال�سيارة، تلك هي 

اإىل  اأدت  والتي  �سوي�سرا  يف  املخالفات  ح�ساب  معادلة 

تغرمي �سائق �سيارة مليون دولر اأمريكي نتيجة خمالفته 

اأكرب  لت�سبح  ال�سويدية،  الطرق  يف  املقررة  لل�سرعة 

غرامة يف العامل.

كانت ال�سرطة قد اأوقفت �سائق )37 عامًا( بعد قيادته 

 229 بقيمة  مر�سيد�ص  �سيارة  كم/�ساعة   289 ب�سرعة 

األف دولر اأمريكي وذكرت ال�سرطة اأنه احتاج اإىل قطع 

م�سافة حتى يتمكن من اإيقاف ال�سيارة.

ُيذكر اأن ح�ساب املخالفات املرورية يف �سوي�سرا تعتمد 

على معادلة تربط بني الدخل ال�سنوي لل�سائق وال�سرعة 

التي يقود بها.

عقوبة  اأعلى  يواجه  ال�سائق  فاإن  العام  للمدعي  وطبقًا 

دولرًا   3548 مبعدل  يومية  غرامة   300 وهي  ممكنة، 

على  القب�ص  يتم  مرة  اأول  اأنها  اإىل  الواحدة،  للغرامة 

�سخ�ص يقود بتلك ال�سرعة داخل البالد.

اأن ال�سائق متكن من الإفالت من عدة رادارات  ُيذكر 

على الطريق بني برين ولوزان لعدم متكنها من ت�سجيل 

تتمكن  اأن  قبل  كم/�ساعة   200 حد  تتخطى  �سرعة 

كامريا مرور من التقاط رقم ال�سيارة.

اخلليجية  الدول  اإحدى  يف  املرور  رجال  اأحد  ابتكر 

�سابقة تعد الأول من نوعها حينما حرر خمالفة لوافد 

رائحة  خروج  وهو  الغرابة  �سديد  م�سمى  حتت  عربي 

كريهة من الفم.

للغاية،  غريبًا  املخالفة  عنوان  اعترب  اأمني  م�سدر 

كيفية  هي  املخالفة  هذه  يف  الإ�سكالية  اأن  اإىل  م�سريًا 

خمالفة  هي  وهل  الفم،  رائحة  خمالفة  قيمة  حتديد 

ج�سيمة ت�ستدعي حجز املركبة ملدة �سهرين، اأم اإمكانية 

اأن  يبدو  ما  على  اأنه  ب�ساأنها، خا�سة  �سلح  اأمر  اإجراء 

رجل الأمن ا�ستم رائحة كريهة من ال�سائق مما �سبب له 

حالة من القرف ، اأما الأغرب يف هذه املخالفة فتمثل 

يف اأن املخالف اأقر يف اأقواله باأن رائحة فمه كريهة!
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احتفلت الدولة حتت رعاية الفريق �ســمو ال�ســيخ �ســيف بــن زايد اآل نهيــان، نائب رئي�س 

جمل�ــس الــوزراء وزير الداخلية، باأ�ســبوع املرور اخلليجي الـ31، الــذي انطلقت فعالياته 

علــى م�ســتوى الدولــة، ودول جمل�س التعاون لــدول اخلليج العربية، حتت �ســعار »قرارك 

د م�ســريك«، خالل الفرتة 14-8 مار�ص 2015 ، وبالرغم من تكرار املنا�ســبة �سنويا  يحدِّ

اإل اأن كثــري مــن النا�ــس يعتقــد اأن اجلهــود املبذولة مــن اإدارات املــرور والدوريــات تقوم 

بحمــالت تفتي�س علــى املخالفني لقوانني ال�ســري واملرور فقط يف هذه الفــرتة  ، ما جعلني 

اأكتب عن هذه الفكرة ال�سائدة لدى الكثريين .

اإن الكثري من اجلمهور وحتديدا من لديهم خمالفات مثل ) التلوين اأو ربط حزام الأمان ، 

انتهاء رخ�سة القيادة اأو ملكية املركبة الخ... ( ، وكاأنهم ل ينتبهون للمخالفات واللتزام 

بقواعد ال�سري اإل خالل فرتة اأ�سبوع املرور اخلليجي ، وهم يطبقون املثل )اللي على را�سه 

بطحه يح�ســ�س عليها ( ، وتنا�ســوا اأن ي�ســلوا اإىل الفكرة الرئي�ســية من اأ�سبوع املرور على 

م�ســتوى دول جمل�ــس التعاون اخلليجي ، وبالرغم من بــذل وزارة الداخلية كافة اجلهود 

وعلى مدار ال�سنة بتوعية اجلمهور بقواعد ال�سري واملرور ولكن الفكرة املرعبة للمخالفني 

هي )اأ�سبوع املرور ( .

يجــب علــى اإدارات املــرور اأن تقــوم بدرا�ســات تقييم اآليــة توعية اجلمهــور والبحث عن 

الأف�ســل يف توعية اجلمهور ، واأن ت�ســمل هذه الدرا�سة )تقييم الربامج واحلمالت واآلية 

تنفيــذ احلمــالت ( واأن تكــون اجلهــة التــي تقيم الربامــج واحلمالت جهــة حمايدة غري 

اجلهــة املنفذة وتعتمد يف الدرا�ســة على راأي اجلمهور واملخالفني منهــم حتديدًا ، لأن ما 

تقــوم به وزارة الداخلية من جهــود جبارة يف اجلانب املروري هو ترجمة لروؤية قيادتنا 

الر�ســيدة والتــي تهــدف اإىل احلفــاظ على العن�ســر الب�ســري ، و بــدون �ســك اإن الإخوة 

ال�ســائقني وم�ستخدمي الطريق هم يتحملون جزء من امل�ســئولية ويجب اأن يتكاتفوا واأن 

يكونوا عنا�ســر فاعله يف املجتمع لأن تكاتفهم مع الأجهزة ال�ســرطية ي�ســاعد ويقلل من 

اأخطار الطريق واأن يكون هدفنا جميعا ) ال�سالمة للجميع ( ولننعم بالنعم التي مَن اهلل 

علينا بها يف ظل قيادة تعمل لياًل ونهارًا لت�سعد �سعبها .

القرار اأ�سبح عزيزي القارئ بيدنا حتى نتكاتف مع قياداتنا ون�سعدهم بتكاتفنا والتزامنا 

بقواعد ال�سري واملرور واأن يكون متطابقا ومت�سامنًا مع �سعار اأ�سبوع املرور )قرارك يحدد 

م�سريك ( .

م�سعد احلارثي
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الإلكرتونية  بامللكية  العمل  الداخلية  وزارة  بداأت 

للمركبات على م�ستوى الدولة، اعتبارًا من مطلع العام 

اجلاري.

دّرب  الفني  العمل  فريق  اإن  الري�سي،  اللواء  وقال 

عنا�سر ال�سرطة يف الدولة على كيفية ا�ستخدام امللكية 

تطبيقات  عرب  تتوافر  والتي  للمركبات،  الإلكرتونية 

تطبيقات  اإىل  بالإ�سافة   UAE MOI الذكية  الوزارة 

الدوريات “UTS” نظام املرور والرتخي�ص الحتادي، 

مو�سحًا اأنها �ستتاح لبع�ص املوظفني، وب�سكل تدريجي 

والأجهزة  الذكية  الهواتف  عرب  الدوريات  جميع  على 

اللوحية. ومن جانبه، اأفاد العميد غيث ح�سن الزعابي، 

باأن  الداخلية،  وزارة  يف  املروري  التن�سيق  عام  مدير 

الوزارة �سوف تبا�سر ا�ستيفاء جميع ال�سروط القانونية 

املتعلقة  الوزارة  وثائق  الإلكرتوين بجميع  التحّول  حول 

بال�سري واملرور على م�ستوى الدولة، م�سريًا اإىل العمل 

على توفري جميع متطلبات احلكومة الحتادية للتحّول 

وب�سكل  اخلدمات  جميع  توفري  اإىل  وال�سعي  الذكي، 

اعتبارًا من العام اجلاري “الداخلية” تبداأ العمل يف امللكية الإلكرتونية للمركبات 

حجز 6630 �سيارة وخمالفة اأكرث من 100 يف اأبوظبي العام املا�سي 

اإلكرتوين للجمهور اأينما كانوا وعلى مدار ال�ساعة من 

دون احلاجة اإىل مراجعة مراكز اخلدمة.

الداخلية  وزارة  تطبيقات  م�ستخدمي  باإمكان  وبات 

امل�سجلة  املركبات  جميع  على  الطالع    UAE MOI

ومن  املرور  قطاع  اإىل  الدخول  خالل  من  باأ�سمائهم، 

إحصائيات الحوادث

اأبوظبي،  �سرطة  يف  والدوريات  املرور  اإدارة  خالفت 

العام املا�سي، 6630 �سيارة، باحلجز ملدة �سهر وغرامة 

لتزويدها  نتيجة  ال�سجيج  ب�سبب  وذلك  درهم،   900

 100 من  اأكرث  اإىل حترير  اإ�سافة  ال�سوت  مب�سخمات 

خمالفة ل�ستعمال اآلة التنبيه ب�سورة مزعجة، منها 18 

حالة ب�سبب ا�ستخدامها يف اأماكن حمظورة. 

املركبات  موا�سفات  لتعديل  اإجراء  باأي  القيام  ويعترب 

عليها  اإ�سافية  �سماعات  تركيب  اأو  اأ�سواتها  لت�سخيم 

ذات قوة كبرية لزيادة الأ�سوات ال�سادرة عنها، بحيث 

ت�سبح تلك ال�سيارات م�سدرًا لالإزعاج نتيجة ما ي�سدر 

والتباهي،  الأنظار  لفت  اأجل  من  اأ�سوات،  من  عنها 

خمالفة للذوق العام يقع �ساحبه حتت طائلة القانون. 

اأما من جهة ا�ستخدام اآلة التنبيه باإفراط اأو ا�ستخدامها 

يف اأماكن حمظورة، فاإن قانون ال�سري واملرور الحتادي 

ا�ستعمال  يحظر  وتعديالته،   1995 ل�سنة   )2( رقم 

اأجهزة التنبيه بالقرب من امل�ست�سفيات واملدار�ص ودور 

ال�ساعة  بني  ما  بال�سكان،  الآهلة  املناطق  العبادة، ويف 

ملا  وذلك  ال�سم�ص،  �سروق  وقت  وحتى  م�ساء  العا�سرة 

من  مينعهم  للطالب  اإزعاج  من  ا�ستخدامه  ي�سكله 

النتباه اإىل الدرا�سة والتح�سيل، بالإ�سافة اإىل ما ميثله 

�سوت اآلة التنبيه من اإزعاج للمر�سى خالل ا�ستعمالها 

بالقرب من امل�ست�سفيات. 

وتن�ص املادة )131( من القانون على خمالفة ا�ستعمال 

 200 املالية  بالغرامة  الأماكن املحظورة  التنبيه يف  اآلة 

درهم ونقطتني مروريتني، كما ن�ست املادة )144( على 

خمالفة ا�ستعمال اآلة التنبيه ب�سورة مزعجة بالغرامة 

100 درهم ونقطتني مروريتني.

ثم املركبات امل�سجلة، وبال�سغط على رقم اللوحة يتيح 

التطبيق الطالع على ن�سخة امللكية الإلكرتونية، والتي 

امللكية  بطاقة  ل�سكل  مطابقة  اإلكرتونية  ن�سخة  تعترب 

املعمول بها بال�سكل اليدوي وميكن اإبرازها عند احلاجة 

اذا تطلب الأمر.
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وفاة 5 واإ�سابة 10 يف 78 حادث دراجة نارية خالل 2014 باأبوظبي

10٪ زيادة يف عدد احلوادث باأم القيوين العام املا�سي 

والدوريات  املرور  اإح�سائيات مرورية ملديرية  اأظهرت 

 10 واإ�سابة  اأ�سخا�ص  خم�سة  وفاة  اأبوظبي  ب�سرطة 

ت�سببت  مروريًا  حادثًا   78 يف  بليغة  باإ�سابات  اآخرين 

فيها الدراجات النارية خالل الفرتة من 1 يناير اإىل 28 

دي�سمرب 2014 م على م�ستوى اإمارة اأبوظبي.

اأ�سباب حوادث الدراجات النارية التي وقعت  وتنوعت 

والتي كان من اأبرزها الإهمال، وعدم النتباه وال�سرعة 

الإ�سارة  وجتاوز  الطريق  ظروف  مراعاة  دون  من 

وعدم  كافية،  م�سافة  ترك  وعدم  احلمراء،  ال�سوئية 

اللتزام بخط الطريق.

اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات  املرور  مديرية  ونا�سدت 

رعاية  الأول  الدرا�سي  الف�سل  عطلة  خالل  الأ�سر 

الدراجات  ا�ستخدام  خماطر  من  لوقايتهم  اأبنائهم 

املناطق  ويف  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على  النارية 

الرملية، ما يعر�سهم للحوادث املرورية اجل�سيمة التي 

ينتج عنها وفيات واإ�سابات واإعاقات متنع املت�سرر من 

اأداء دوره الطبيعي يف املجتمع.

واأكد العقيد جمال �سامل العامري رئي�ص ق�سم العالقات 

اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات  املرور  مديرية  يف  العامة 

من  للوقاية  ال�سالمة  باإجراءات  اللتزام  �سرورة  على 

مبعدل  تزيد  والتي  حوادثها،  من  الناجتة  الإ�سابات 

حوادث  من  الناجتة  الإ�سابات  ت�سببه  ا  عمَّ مرة   35

لوقاية  الواقية  اخلوذة  لب�ص  اإىل  ودعاهم  ال�سيارات، 

ارتداء  على  واحلر�ص  الراأ�ص  اإ�سابات  من  اأنف�سهم 

تعمل  والتي  الدراجات،  لركوب  املخ�س�سة  املالب�ص 

الدراجة و�سالحية  والتاأكد من �سالمة  على حمايتهم 

الأ�سواء الأمامية واخللفية والإطارات، وتوفري �سندوق 

الإ�سعافات الأولية ومل�سقات عاك�سة لل�سوء.

ي�سمح  التي  الأماكن  يف  بقيادتها  اللتزام  على  و�سدد 

بال�سكان،  املاأهولة  وغري  الرملية  املناطق  وت�سمل  بها، 

وعدم قيادتها يف الأماكن العامة وبالقرب من الأحياء 

وال�سبط  الرقابة  تكثيف  اإىل  لفتًا  بال�سكان،  املاأهولة 

ل�سبط  واخلارجية  الداخلية  الطرق  على  املروري 

الذين يقومون مبخالفة  النارية  الدراجات  م�ستخدمي 

القانون.

اللتزام  اإىل  الرباعية  الدراجات  م�ستخدمي  ودعا 

بحمل دراجاتهم على مقطورات على الطرق الداخلية 

املقطورات  تلك  يف  تتوافر  اأن  و�سرورة  واخلارجية، 

�سروط ال�سالمة، بحيث ل يزيد عر�سها على 260 �سم 

ول يزيد طولها على طول املركبة، واأن تكون اإطاراتها 

لوجود  بالإ�سافة  بالإ�ساءة  ومزودة  لل�سري  �ساحلة 

فيها  مينع  التي  بالأماكن  يتعلق  ما  ويف  تنبيه.  لوحات 

اإن  العامري:  قال  باأبوظبي  الرملية  الدراجات  قيادة 

وال�سوارع  وال�سناعية  ال�سكنية  الأحياء  ت�سمل  الأماكن 

واملحميات  الع�سكرية  املناطق  و  والداخلية  الرئي�سة 

الطبيعية والأماكن املعلن عنها بلوحات.

بقيادة  فيها  ي�سمح  التي  الأماكن  اإىل  وبالن�سبة 

يتم  التي  الأماكن  تلك  اأن  اأو�سح  الرملية  الدراجات 

املناطق  مثل  املخت�سة  الدوائر  قبل  من  حتديدها 

الرملية يف بنى يا�ص والفالح والوثبة، واملناطق الرملية 

يف اخلتم والوثبة، واملناطق الرملية يف اخلزنة والوثبة 

وغري  الرملية  املناطق  ومثل  ال�سكنية(،  الأحياء  )غري 

املاأهولة بال�سكان والبعيدة عن املناطق ال�سكنية.

واملرور الحتادي  ال�سري  قانون  لأحكام  اأنه طبقًا  واأكد 

قيادة  رخ�سة  فاإن  وتعديالته   1995 ل�سنة   )21( رقم 

دراجة اآلية متنح ملن ل يقل عمره عن 17 عامًا، وعلى كل 

م�ستعمل لهذه الدراجة اأن يتقيد بو�سع اخلوذة الواقية 

على راأ�سه اأثناء ال�سري على الطريق، مو�سحًا اأنه حترر 

تتمثل  القيادة  اأثناء  ارتداء اخلوذة  خمالفة على عدم 

القانون  ين�ص  وكما  مرورية،  نقاط  و4  درهم   200 يف 

على خمالفة بقيمة 500 درهم واحلجز 30 يومًا لقيادة 

مركبة ت�سبب �سجيجًا اإ�سافة اإىل خمالفة بقيمة 400 

درهم يف حال اإحداث تغيريات يف حمرك املركبة من 

دون ترخي�ص وخمالفة بقيمة 300 درهم لقطر مركبة 

اأو زورق مبركبة اأو عربة بطريقة غري جمهزة.

ك�سف املقدم �سعيد عبيد بن عران مدير اإدارة املرور 

والدوريات بالقيادة العامة ل�سرطة اأم القيوين، عن اأن 

عدد احلوادث املرورية ازداد يف الإمارة بن�سبة %10 

خالل العام املا�سي، مقارنة بعام 2013، كما �سجلت 

اأ�سباب  اإن  وقال  الوفيات.  حالت  يف  ب�سيطة  زيادة 

الرتفاع ترجع لوجود حتويالت واأعمال تطوير و�سيانة 

واخلارجية  الداخلية  ال�سوارع  معظم  يف  م�ستمرة 

وتقلبات  املناخية  الظروف  ب�سبب  وكذلك  بالإمارة، 

انتباه  وعدم  الزائدة  ال�سرعة  اإىل  اإ�سافة  الطق�ص، 

بع�ص ال�سائقني، والنحراف املفاجئ للمركبات.
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إحصائيات ااحوادث

اأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة يف الإدارة العامة للتن�سيق 

املروري، حملة التوعية املرورية املوحدة الأوىل لعام 2015 

م، �سمن مبادرات قطاع املرور، حتت �سعار »احر�ص على 

�سالمة امل�ساة«، اعتبارًا من مطلع يناير 2015 م، وت�ستمر 

املجتمع  اأفراد  توعية  اإىل  احلملة  وتهدف  اأ�سهر.  ثالثة 

ب�سرورة  ال�سائقني  خا�سة  الطرق،  وم�ستخدمي  كافة، 

الأولوية  واإعطاء  واملرور،  ال�سري  وقواعد  بقوانني  اللتزام 

على  حفاظًا  لهم،  املخ�س�سة  الأماكن  من  امل�ساة  لعبور 

�سالمتهم و�سالمة الآخرين.

التن�سيق  عام  مدير  الزعابي،  ح�سن  غيث  العميد  وقال 

جت�سيدًا  تاأتي  احلملة  اإن   : الداخلية  وزارة  يف  املروري 

م�ستويات  اأعلى  لبلوغ  الداخلية  وزارة  ل�سرتاتيجية 

ال�سالمة املرورية، ويف اإطار اخلطة ال�سرتاتيجية لقطاع 

املرورية  احلوادث  من  واحلد  الطرق  اأمن  ل�سبط  املرور 

لدى  الوعي  من  نوع  خلق  اأهمية  واأكد  الده�ص.  وحالت 

�سائقي املركبات، و�سرورة املحافظة على �سالمة امل�ساة، 

والتزامهم باأنظمة وقواعد ال�سري واملرور، واإعطاء الأولوية 

الطالب  و�سعود  نزول  اأماكن  عند  خا�سة  امل�ساة،  لعبور 

اأمام املدار�ص.

وذكر اأن الإدارة العامة للتن�سيق املروري، تنفذ هذه احلملة 

بالتعاون والتن�سيق مع مديريات واإدارات املرور والدوريات 

يف  املرورية  بال�سالمة  املعنية  الأخرى  واجلهات  بالدولة، 

املبادرات  هذه  تدعم  والتي  واخلا�ص،  العام  القطاعني 

لإيجاد بيئة اآمنة، وطرق خالية من احلوادث. واأ�سار اإىل 

اأنه �سيتم طرح �سعار احلملة »احر�ص على �سالمة امل�ساة« 

كما  الجتماعي،  التوا�سل  وو�سائل  الإنرتنت،  موقع  على 

�سيتم توزيع مل�سقات وكتيبات ومطويات خا�سة باحلملة 

على العديد من املراكز التجارية، وحمطات تعبئة الوقود، 

والأماكن احليوية التي يتواجد فيها اجلمهور، ف�ساًل عن 

ا�ست�سافة  يتم من خاللها  اإعالمية  نقا�سية  عقد حلقات 

احلملة،  ب�ساأن  اجلمهور  مع  للتوا�سل  امل�سوؤولني  من  عدد 

وما تت�سمنها من قيم وثقافة مرورية.

حوادث الده�س تراجعت من 1150 اإىل 1033 

الأ�سباب :عدم تقدير م�ستعملي الطريق للخطر والإهمال 

وعدم النتباه وعدم اإعطاء الأولوية لعبور امل�ساة

ك�سفت الإح�ساءات املرورية ال�سادرة عن الإدارة العامة 

للتن�سيق املروري يف وزارة الداخلية انخفا�سًا يف حوادث 

بلغت حوادث  2014، حيث  بني عامي -2013  ما  الده�ص 

 170 وفاة  عنها  نتج  حادثًا،   1119  .2014 لعام  الده�ص 

عدد  بلغ   ،2013 عام  يف  بينما   ،1033 واإ�سابة  �سخ�سًا، 

وفاة،  163 حالة  عنها  نتج  1213 حادثًا،  الده�ص  حوادث 

واإ�سابة 1150 �ضخ�ضًا.

وكانت اأبرز الأ�سباب املوؤدية لوقوع حوادث الده�ص خالل 

الطريق، حيث  م�ستعملي  تقدير  املا�سي، هي عدم  العام 

النتباه،  الإهمال وعدم  يليه  301 حادث،  وقوع  ت�سبب يف 

“الداخلية” تطلق حملة ل�سالمة امل�ساة 
وت�سبب يف وقوع 193 حادثًا، ثم عدم اإعطاء الأولوية لعبور 

اإىل  بالإ�سافة  حادثًا،   129 وقوع  يف  ت�سبب  الذي  امل�ساة 

اأ�سباب اأخرى اأدت اإىل وقوع حوادث الده�ص على م�ستوى 

لوقوع  املوؤدية  الأ�سباب  باأبرز  يتعلق  فيما  اأما  الدولة.  

الوفيات والإ�سابات يف حوادث الده�ص، فاإن عدم تقدير 

م�ستعملي الطريق ياأتي يف مقدمتها، حيث اأدى اإىل وفاة 

41 �سخ�سًا واإ�سابة 276 باإ�سابات خمتلفة، يليه الإهمال 

 175 واإ�سابة  �سخ�سًا   37 وفاة  يف  وت�سبب  النتباه  وعدم 

�سخ�سًا باإ�سابات خمتلفة، يلي ذلك عدم اإعطاء الأولوية 

 114 واإ�سابة  �سخ�سًا   21 وفاة  اإىل  موؤديًا  امل�ساة،  لعبور 

باإ�سابات خمتلفة على م�ستوى الدولة.

خمالفة امل�ساة

يعاقب قانون ال�سري واملرور الحتادي، عبور امل�ساة للطريق 

وجدت«،  »اإن  لعبورهم  املخ�س�سة  الأماكن  غري  من 

وت�سجل ح�سوريًا،  قيمتها  200 درهم،  تبلغ  بغرامة مالية 

ويف املقابل تبلغ قيمة خمالفة عدم اإعطاء الأولوية للم�ساة 

يف الأماكن املخ�س�سة لعبورهم 500 درهم، و�ست نقاط 

على  املركبة  اإيقاف  القانون  يعاقب  كما  �سوداء،  مرورية 

ويتم  درهم   500 قيمتها  تبلغ  مالية  بغرامة  امل�ساة  ممر 

املركبة  اإيقاف  ويعاقب  غيابيًا،  اأو  ح�سوريًا  ت�سجيلها 

بطريقة ت�سبب خطرًا للمارة اأو تعرقل حركة امل�ساة بغرامة 

مالية تبلغ قيمتها 200 درهم، وثالث نقاط مرورية �سوداء.
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املا�سي،  العام  وفاة  حالة   61 اأبوظبي  �سرطة  �سّجلت 

املركبات  قيادة  املقررة خالل  ال�سرعات  ب�سبب جتاوز 

على م�ستوى اإمارة اأبوظبي، كما حجزت مديرية املرور 

العام  خالل  مركبة   4775 اأبوظبي  ب�سرطة  والدوريات 

املا�سي للقيادة ب�سرعات خطرة جتاوزت 200 كيلومرت 

يف ال�ساعة.

مدير  احلارثي،  اأحمد  ح�سني  مهند�ص  العميد  وقال 

العدد  اإن  اأبوظبي،  ب�سرطة  والدوريات  املرور  مديرية 

جّراء  الوفيات  اإجمايل  من   %23 ن�سبته  ما  �سّكل 

بتهور  القيادة  ال�سائقني من  املرورية، وحذر  احلوادث 

وم�ستخدمي  ال�سائقني  على  بالغًا  خطرًا  ت�سكل  لأنها 

�سهر  ملدة  املركبة  حجز  يتم  اأنه  اإىل  لفتًا  الطرق، 

ال�سائق  بحق  درهم  األف  وغرامة  نقطة   12 وت�سجيل 

الذي يتجاوز احلد الأق�سى لل�سرعة املقررة باأكرث من 

اإىل  ال�سائق  اإحالة  يتم  كما  ال�ساعة،  يف  كيلومرتًا   60

النيابة العامة اإذا كرر هذه املخالفة. 

اأن  احلارثي  اأحمد  ح�سني  مهند�ص  العميد  وك�سف 

درت  ت�سّ الزائدة  ال�سرعة  عن  الناجتة  احلوادث 

املرور  مديرية  �سجلتها  التي  املرورية  احلوادث  جممل 

والدوريات ب�سرطة اأبوظبي العام املا�سي، بن�سبة %16 

احلوادث  وقوع  اإىل  اأّدت  التي  الأ�سباب  اإجمايل  من 

ال�سرعة  خمالفات  ن�سبة  زيادة  اإىل  واأ�سار  املرورية. 

الزائدة خالل الفرتة الزمنية نف�سها، قائاًل اإنها �سّكلت 

مت  التي  املخالفات  لعدد  الكلي  الإجمايل  من   %79

حتريرها لل�سائقني. 

اأخطر ع�سر طرق

املا�سي  العام  املرورية  احلوادث  وفيات  انخف�ست 

على اأخطر ع�سرة طرق يف اأبوظبي بـ 23%، مقارنة بـ 

2013، حيث متكنت مديرية املرور والدوريات يف �سرطة 

اأبوظبي من حتقيق هذا الإجناز، عرب تكثيف اجلهود 

الرادارات،  وتركيب  الدوريات،  عدد  وزيادة  امليدانية 

وو�سع لوحات اإر�سادية ُتربز �سرعة �سبط الرادار.

وتراجعت احلوادث على اأخطر ع�سرة طرق يف الإمارة 

و»املطار  العني«،  ـ  و»اأبوظبي  ال�سلع«،  ـ  »اأبوظبي  بـ 

الدويل« و�سويحان، وطريقي ال�ساحنات اأبوظبيـ  العني، 

واأبوظبي ـ دبي، ف�ساًل عن �سوارع العني ـ دبي، وغياثي، 

ومدينة زايد اجلديد وحميم.

وانخف�ست احلوادث من 645 عام 2013 اإىل 575 حادثًا 

العام املا�سي، مبعدل 11%، كما انخف�ست الوفيات من 

156 اإىل 120 حالة، مع تقل�ص عدد الإ�سابات البليغة 

.%40

من  الطرق  اأخطر  ال�سلع«  ـ  »اأبوظبي  طريق  وت�سدر 

ناحية ت�سنيف احلوادث يف العام املا�سي، اإذ �سهد نحو 

150 حادثًا مروريًا، اأ�سفر عن وفاة 47 �ضخ�ضًا وتعر�س 

37 لإ�سابات بليغة، وتاله طريق اأبوظبي - العني بـ 184 

حادثًا اأدت اإىل وفاة 28 �سخ�سًا واإ�سابة �سبعة اآخرين 

ـ دبي،  اأبوظبي  ال�ساحنات  بليغة، ويف طريق  باإ�سابات 

 37 عن  ناجمة  حالة،   14 نحو  الوفيات  اإجمايل  بلغ 

حادثًا، مقابل 11 وفاة و 61 حادثًا يف طريق �سويحان.

موؤ�سرات  وفق حتليل  الطرق  ت�سنيف خطورة  وُيجرى 

الكفيلة  اإىل جانب احللول  واأ�سباب وقوعها،  احلوادث 

بتفاديها عرب التعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني.

والده�ص،  والتدهور  الت�سادم  بني  احلوادث  وتنوعت 

املفاجئ  بالنحراف  وم�سبباتها  عواملها  وارتبطت 

املقررة،  ال�سرعة  وجتاوز  كافية،  م�سافة  ترك  وعدم 

اإ�سافة اإىل انفجار الإطار، والإهمال وعدم النتباه.

ودعا مدير مديرية املرور والدوريات ال�سائقني ل�سرورة 

الإر�سادية  اللوحات  على  املو�سحة  بال�سرعات  التقيد 

وافية  درا�سات  بعد  حتديدها  مت  التي  الطرق  على 

اإعالن مواقع  اأنه مت  حلجم احلركة املرورية. واأ�ساف 

الرادارات و�سرعتها على الطرق باإمارة اأبوظبي م�سبقًا 

على  حفاظًا  بها،  اللتزام  ب�سرورة  ال�سائقني  لتنبيه 

�سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطريق، حمذرًا من اأنه 

كلما زادت ال�سرعة قـل الوقت الالزم للتوقف، واأ�سبح 

جتنب احلادث املروري اأكرث �سعوبة.

الثقافة  م�ستوى  رفع  على  اأبوظبي  �سرطة  واأكد حر�ص 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  يف  لل�سائقني  املرورية 

اإىل  اإ�سافة  املقررة،  بال�سرعات  اللتزام  و�سرورة 

واأجهزة  الدوريات  خالل  من  املرورية  الرقابة  تكثيف 

الرادار لتحقيق اأق�سى درجات ال�سالمة. 

العام  القطاعني  يف  �سائق  اآلف   10 اأن  اإىل  واأ�سار 

وحما�سرة  برناجمًا   169 من  ا�ستفادوا  واخلا�ص 

اللتزام  م�ستويات  لتعزيز  املا�سي  العام  خالل  توعية 

الإر�سادية  اللوحات  تو�سحها  التي  املقررة  بال�سرعات 

على الطرق.

خمالفات  و%79  احلوادث  من   %16
ب�سبب ال�سرعة الزائدة

على  خطرة«  »مركبة   4775 حجز 

العام  اأبوظبي  يف  الطريق  م�ستخدمي 

املا�سي 

وزيادة  احلوادث  اأ�سباب  حما�سرة 

دوريات مباحث املرور

 10 23% انخفا�س الوفيات على اأخطر 
طرق

61 حالة وفاة لتجاوز ال�سرعة يف اأبوظبي العام املا�سي
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4 طالب مواطنني يبتكرون نظامًا للحد من حوادث ال�سدم

ابتكارات مرورية

بتكر اأربعة طالب مواطنني يدر�سون الهند�سة يف جامعة 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا، جهاز ات�سال ل�سلكي للقيادة 

الآمنة، قادر على قيا�ص امل�سافة بني املركبات، واإر�سال 

ر�سائل اإىل ال�سرطة، اإذا كانت تقل عن املعدل املطلوب، 

 وتوقيع الغرامات �سد مرتكبي هذا النوع من املخالفات.

املال،  وعبدالرحمن  العلي،  عبدالعزيز  الطالب  وقال 

قرروا  “اإنهم  العمادي،  وحممد  الدهماين،  واأحمد 

البدء يف تنفيذ م�سروعهم بهدف امل�ساهمة يف احلد من 

من  الت�سادم  حوادث  خا�سة  املرورية،  احلوادث  عدد 

اخللف التي تقع ب�سبب عدم ترك م�سافة اأمان كافية بني 

املركبات”.

تخرج  كم�سروع  اإجنازه  مت  اجلهاز  اأن   “ اإىل  واأ�ساروا 

اأ�ستاذ  اإ�سراف  حتت  تنفيذه  ومّت  للبكالوريو�ص، 

واأ�ستاذ  جمعة،  �سهاب  الدكتور  الت�سالت،  هند�سة 

الدكتور  باجلامعة  والإلكرتونية  الكهربائية  الهند�سة 

من  يتكون  اجلهاز  اأن  اإىل  م�سريين  ويرواقا”،  لوي�ص 

الر�سائل  “لإر�سال   GSM مودم  متحكم،  قطع  خم�سة 

مروحة   ،  LCD �سا�سة  الرادار،  ا�ست�سعار  الق�سرية، 

 لتربيد النظام، وتبلغ تكلفة ت�سنيعه نحو 4 اآلف درهم.

واأو�سحوا اأن امل�سروع عبارة عن منوذج حتكم ي�ست�سعر 

اأمامه،  التي  واملركبة  ال�سائق  �سيارة  بني  امل�سافة 

نحو  املركبة  اقرتبت  حال  ويف  ال�سيارة،  �سرعة  ويبني 

على  )حافظ  عبارة  النظام  يعر�ص  الأخرى،  املركبة 

يتم  دي”،  �سي  “ال  �سا�سة  خالل  من  الأمان(  م�سافة 

بالنتباه  ال�سائق  لإعالم  ال�سائق،  كابينة  اأمام  تركيبها 

واحلذر، ويتم ح�ساب م�سافة الأمان، من خالل تنا�سب 

�سرعة  زادت  فكلما  ال�سيارة،  �سرعة  امل�سافة طرديًا مع 

�سحيح. والعك�ص  الأمان  م�سافة  زيادة  تتعني   ال�سيارة 

ويف  ال�سائق،  بتحذير  يقوم  البتكار  اإن  الطالب:  وقال 

خم�ص  خالل  الالزمة  الحتياطات  اتخاذ  يتم  مل  حال 

ية ق�سرية اإىل اإدارة املرور  ثواٍن يتم اإر�سال ر�سالة ن�سّ

املخت�سة، حتى تتمكن من اإ�سدار غرامة”.
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الطرق  حوادث  عن  الناجتة  الوفيات  �سهدت 

 264 عددها  بلغ  كبريًا حيث  انخفا�سًا  يف ال�سويد 

قيا�سيًا  يعد رقمًا  2013، وهو  وفاة فقط خالل عام 

عدد  تزايد  من  الرغم  على  وذلك  منخف�سا، 

باملقارنة  ال�سعف  اإىل  املقطوعة  والأميال  ال�سيارات 

مع بدايات �سبعينيات القرن املا�سي.

يف  بداأ  ذلك  ومنذ  الفرتة  تلك  يف  الذروة  بلغ  العدد 

النخفا�ص بحوايل اأربعة اأخما�ص اأو ما يقارب ثالثة لكل 

�سكانه  عدد  يبلغ  الذي  البلد  هذا  يف  �سخ�ص  األف  مئة 

يف  �ضخ�س   5.5 مع  باملقارنة  ن�سمة،  مليون   9.5 حوايل 

الحتاد الأوروبي، و 11.4 يف اأمريكا.

ويف عام 1997 �سرع الربملان ال�سويدي يف اعتماد قانون 

“روؤية ال�سفر”،  وهي بالفعل روؤية تعهدت بالق�ساء على 
وفيات الطرق، ف�ساًل عن الإ�سابات متامًا، وتعزيز مبداأ 

ال�سالمة لأق�سى درجة.

وفيات  عدد  تخفي�ص  من  ال�سويد  متكنت  كيف  لكن 

احلوادث بهذا ال�سكل يف الوقت الذي حتاول مدينة مثل 

نيويورك اإعادة جتربة جناحها الفريدة من نوعها؟

اأهمية  اإىل  اأ�سار  “اليكونومي�ست”  ملجلة  تقرير  ويف 

التخطيط الذي لعب دورًا مهمًا، حيث تكون الأولوية يف 

ت�سييد ومد الطرق لل�سالمة ل ال�سرعة ف�ساًل عن احرتام 

الطرق  من  كيلومرت   1500 الدولة  مدت  حيث  القانون، 

ذات النوع 1+2 التي تتكون من حارتني يف اجتاه وحارة يف 

اجتاه م�ساد مع وجود فا�سل بينهما، ويتم تبديل الو�سع 

كل عدة كيلومرتات.

واأ�سهمت هذه النوعية من الطرق التي تو�سحها ال�سورة 

يف اإنقاذ حوايل 145 �سخ�سًا من املوت نتيجة احلوادث 

كما  ال�سفر”،  “روؤية  من  الأول  العقد  خالل  �سنويًا 

امل�سا’  لعبور  وج�سر  األف ممر   12.6 وجود  اأي�سًا  اأ�سهم 

اإ�ساءة �ساطعة بجانب  موؤمنة بالكامل عن طريق و�سع 

وجود مطبات ا�ستباقية ل�سالمة العابرين مما اأدى اإىل 

ال�سنوات  خالل  الن�سف  اإىل  امل�ساه  وفيات  تخفي�ص 

اخلم�ص املا�سية.

كما اأ�سهم اأي�سًا وجود �سرطة �سارمة يف دعم انخفا�ص 

اإجراء  ت�سديد  مع  خ�سو�سًا  الطرق،  حوادث  وفيات 

عدد  فيه  تراجع  الذي  الوقت  يف  الكحول،  اختبارات 

وفيات الأطفال دون ال�سابعة اإىل واحد فقط عام 2012 

باملقارنة مع 58 طفاًل عام 1970.

وعلى الرغم من عدم ذكر التقرير اأي �سيء عن �سيانة 

من  للتاأكد  دوري  ب�سكل  عليها  والك�سف  ال�سيارات 

تلك  اأن  اإل  الطرق،  على  ال�سالمة  ملعايري  �سالحيتها 

وتطبيق  ال�سرطي  التواجد  غطاء  حتت  تندرج  النقطة 

القوانني بال تهاون.

فعاًل  حتقق  اأن  لل�سويد  ميكن  هل  مهم،  �سوؤال  ويبقى 

متامًا؟  الطرق  حوادث  وفيات  ال�سفر” بانتفاء  “روؤية 
العدد  اأن ذلك يعد ممكنًا مع انخفا�ص  يرى املتفائلون 

2000، فيما �سيكون الرتكيز  بحوايل الن�سف منذ عام 

الأخطاء  القادمة على احلد من  الفرتة  �سروريًا خالل 

الب�سرية وتنفيذ تدابري ال�سالمة اجلديدة.

ورمبا ي�سهم تخل�ص ال�سيارات من ال�سائقني وتطور �سبل 

قريب  وقت  يف  التنفيذ  قيد  باتت  التي  الذاتية  القيادة 

“جوتنربغ”  “فولفو” التجريبي يف  مثل برماجن �سركة 

عام 2017 بال�سرتاك مع وزارة النقل ال�سويدية الذي قد 

يعني اأن ت�سبح ال�سيارات اأكرث اأمانًا.

ال�سويد قل�ست وفيات حوادث الطرق عام 2013



     

عام جديد ...
ونظرة للمستقبل 

اأطل علينا العام اجلديد 2015 بنظرة مليئة بالتفاوؤل ل �سيما واأن اأغلب الأرقام 

التي يتم تداولها عن نتائج العام املا�سي تزيدنا تفاوؤًل باأن يكون هذا العام اأف�سل من 

�سابقه.

ونحن اإذ نوؤكد على جهود املعنيني يف ال�سالمة املرورية وما اأثمرت عنه من اإجنازات، 

فاإننا ندعو ملزيد من العمل املتوا�سل لتحقيق روؤانا واأهدافنا باأن ن�سل للروؤية ال�سفرية 

يف حوادث املرور والتخل�س نهائيًا من هذه امل�سكلة التي توؤرق دول العامل كافة ملا لها من 

اآثار �سلبية على الفرد واملجتمع بقطاعاته كافة.

اإن حوادث املرور لي�ست قدرًا حمتومًا، ولي�ست اأمرًا م�سلمًا به، بل هي نتائج لأ�سباب 

عديدة اأهمها الإن�سان الذي يجل�س خلف املقود، حيث ت�سري الإح�سائيات وعلى 

م�ستوى العامل اأنه ال�سبب يف اأكر من 85% من احلوادث.

ونحن نرى ونلم�س جهود الدولة يف توفري بنية حتتية متكاملة واأجهزة مرورية 

ورقابية تعمل بكل طاقاتها، وت�سخر التقنيات احلديثة والأنظمة الذكية ل�سبط 

وانتظام حركة ال�سري واملرور على الطرق الأمر الذي اأ�سفر عن نتائج تبعث يف النف�س 

الرتياح وحتفز على امل�سي قدمًا لتحقيق الروؤية ال�سفرية حلوادث املرور.

اإننا نعلم متامًا اأن وعي واإدراك ال�سائقني خلطورة احلوادث املرورية عامل مهم جدًا 

يف احلد منها، وهم الأ�سا�س يف حتقيق ال�سالمة املرورية بالتزامهم بقوانني واأنظمة 

املرور.

اإننا ناأمل اأن يكون هذا العام عام الإجنازات الكبرية يف ال�سالمة املرورية، واأن يكون 

عامًا لتاأكيد اأهمية الوعي والرتكيز عليه من قبل املعنيني حتى ن�سل ملبتغانا يف توفري 

الأمن وال�سالمة على طرقاتنا كافة.

د. نا�سر �سيف املن�سوري

رئي�س التحرير

العدد اخلام�س - اكتوبر 622014
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