
  االتصاليالسياقة واالستخدام 
....الرقمي

تأثير وانعكاس ؟  
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والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية المجاالت السياسية 

اتصالية متغيرات 

عالمية متغيرات متسارعة  



وسائل االتصال الحديثة 
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حوادث الطرقات 

كيفية  االستفادة من 
هذه الوسائط 

المجتمعةاالتصالية 
و القيام بدور مركزي   

للتحسيس  بخطورة 
 حوادث الطرقات



ما يزيد عن  مليون وأربعمائة ألف    في العالم هناك
شخص يلقى حتفه من جراء حوادث الطرقات  وإصابة   

يصابون  ييننحو مليون من بينهم أكثر من  خمسة مال 
بحالة عجز دائم مع ما يستتبع ذلك من خسائر مادية تصل 

مليار دوالر في السنة 800إلى أكثر من 

1

2

3

Accidents de circulation OMS 2004
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PaludismeOMS 2008
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TuberculoseOMS 2008

1.8

Décès liés au SIDAONUSIDA 2008
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 عدد المركبات  التي تتنقل
في العالم وفي حالة 

 استعمال يصل  إلى المليار
ور سنويا بنسبة تفوق  تط

السكان عدد 

إنتاج   السيارات وحسب 
آخر اإلحصائيات المتوفرة 

ومن خالل مصادر  
المنظمة العالمية لمصنعي 

  90السيارات يصل إلى 
مليون وحدة في السنة 

مليون فاصل  84منها 
الف سيارة خفيفة  700
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بالمائة  15فاصل  85المعطيات الرقمية تفيد بان  إن 
  من الحوادث التي تحصل يتسبب فيها العنصر البشري
عبر أخطاء تقع عن وعي أو غير وعي مثل انتشار 

.ظاهرة استعمال الهاتف الجوال عند السياقة  
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بالمائة من السواق في فرنسا  38
يتفقدون بشكل آني هواتفهم عند 

رنينها بالمائة من السواق  مهما اختلفت  31
أعمارهم يعترفون بأنهم يقرؤون 
 الرسائل االلكترونية عند السياقة

سنة يقرؤون هذه  35بالمائة من السائقين األقل من  61
النصوص وهم في الوضعية نفسها 
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الجوال الهاتف 
 ثورة أحدثت تغييرات في مختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية 
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أخرى انشطة

للوقت استثمار جيد 

األفرادتسهيل التواصل بين  اختصار المسافات



العديد من األضرار التي تمس 
الدماغ والمفاصل واالعصاب 
واضطرابات في السلوك وفي 

ى التركيبة النفسية والقدرة عل
التركيز أثناء العمل أو 

السياقة 

بالمائة من  40
اليافعين والراشدين 
يستخدمون هاتفهم 
 النقالة لمدة تزيد على

أربع ساعات 

اإلدمان االلكتروني 
من  مخاطر متعددة 

الناحية الصحية 
السلوكية و 
االجتماعية و 

فئة الشباب هي 
الشريحة األكثر 
استعماال لوسائل 
االتصال الحديثة
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. المكالمات أو الرسائل النصية التي ترد إليهم أن المدمن يشعر بالحزن عندما ال يتمكن من الرد على  تروتليكسنالخبير في مجال اإلدمان النفسي يؤكد 
.النظر عن السبب ، وان إغالقه يسبب له القلق والحرمان من النوم وسرعة الغضب كما أن المدمن على الهاتف النقال يميل إلى االنزعاج الكلي عند حرمانه من استخدامه لبعض الوقت بقطع 
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إن ظاهرة االستعمال للهواتف النقالة 
ظاهرة أصبحت منتشرة في العديد من 

الدول وأشارت اإلحصائيات التي 
 60تناولت الموضوع إلى أن  ما بين 

بالمائة من السائقين في  70و
 الواليات المتحدة األمريكية واستراليا

والدول األوروبية يستخدمون الهاتف 
النقال في بعض األحيان خالل القيادة 

بارزة للعيان في العديد من الدول ظاهرة 
 العربية



Forum de la Sécurité Routière - Bucharest 21/22 Octobre 2010

1 422 811

رخصة سياقة 2 362588

163 610 km2

20 000 km
511 km



16

تونس
بوك الفايسالمواقع االجتماعية

الشباب العربي

مستعملي 
الطريق
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بالمائة من  37
شريحة الشباب 
تستعمل الهاتف 

الجوال أثناء السياقة 
في تونس وهو ما 

يفقدها التركيز 
ويسهم بشكل كبير 
في حصول حوادث 
الطرقات المميتة 
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جدوى وسائل االتصال في 
الحد من هذه الحوادث عبر 
نشر التوعية واالرشاد عبر 

وسائل االعالم المرئية 
والمسموعة والمكتوبة 
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احة ضرورة التفكير في تفعيل الوسائط االتصالية المت
والتي بإمكانها أن تقوم بهذا الدور بشكل أكثر نجاعة 
وفاعلية من خالل التعامل االيجابي والعلمي مع هذه 

القنوات السمعية أو البصرية أو الكترونية 
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السمعي المستوى 

منشطة من قبل 
المتمرسين في 

 -متابعة للطرقات هذا الشأن 
 -وكيفية السير 

وأشكال اإلرشاد 
والتحسيس

التأسيس لمحطات 
إذاعية متخصصة 
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 ةالتلفز

 تلفزيةقناة  
عربية متخصصة 

 برامج الحوار
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اإلسهام من خالل ما تقدمه 
التكنولوجيا الرقمية من 
مضامين متجددة وقوية 

ذات أبعاد إنسانية 

من التدابير جملة 
واإلجراءات العملية 

الفاعلة 

الحد من هذا الغول المهدد 
للجميع 

قضية عالمية 

ترسيخ استراتيجيات 
اتصالية دائمة 
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Thank you for your attention 

المتابعةشكرا على حسن 
و االهتمام 


