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يعد العمل التطوعي وهيئات املجمتع املدين وحجم النخراط فيه رمزًا من 

ازداد  والرقي،  التقدم  يف  ازدادت  كلما  فالأمة  وازدهارها،  الأمم  تقدم  رموز 

انخراط مواطنيها يف اأعمال التطوع اخلريي.    

اأي  من  واأهله  الوطن  حماية  اإىل  تهدف  وطنية  اإن�سانية  خدمة  كذلك  وهو 

خطر. ويف بع�س الدول ك�سوي�سرا مثاًل يعترب التطوع اإلزاميًا للذين ل تنطبق 

عليهم �سروط اخلدمة الع�سكرية ممن هم يف �سن 60-20 �سنة. 

اأ�سبح ي�سكل حتديًا  اإن تزايد الطلب على اخلدمات الجتماعية نوعًا وكمًا، 

اأمام احلكومات، مما يتطلب وجود جهات م�ساندة للنظام الر�سمي وي�ستدعي 

ت�سافر كافة جهود املجتمع الر�سمية وال�سعبية كافة ملواجهة هذا الواقع وهذه 

الأو�ساع. ومن هنا ياأتي دور العمل التطوعي الفاعل واملوؤازر للجهود الر�سمية.

ولكي تتمكن هيئات املجتمع املدين من متابعة عملها لبد من تقدمي الدعم 

 ، اخلا�سة  اأو  منها  احلكومية  �سواء  العالقة  ذات  اجلهات  من  واملادي  املعنوي 

والذي يعد ا�ستثمارًا جمديًا لهذه اجلهات باملقايي�س كافة .

اأهداف  لنحقق  التطوعي  العمل  دعم  اأهمية  اإىل  ندعو  املنرب  هذا  من  ونحن 

العمل امل�سرتك الرامي اإىل موا�سلة م�سرية التقدم والنماء يف هذا البلد املعطاء 

وحتت قيادته الر�سيدة .

حممد �سالح بن بدوة الدرمكي 

دعم العمل التطوعي
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ندوة علمية

�آل نهيان نائب  �ل�سيخ �سيف بن ز�يد  �لفريق �سمو  يرعى 

�لفخري  �لرئي�س  �لد�خلية  وزير  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�لندوة  �لدولية حول   جلمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية 

“ تقنيات �لت�سال و�ل�سالمة على �لطرق “ و�لتي تنظمها 
�جلمعية بالتعاون مع �ملنظمة �لدولية للوقاية من حو�دث 

ومنظمة  �ملرورية  لل�سالمة  �لعربية  و�ملنظمة  �لطرق 

�ل�سالمة  يف  للبحوث  �لكندية  و�ملوؤ�س�سة  �لعاملية  �ل�سحة 

و�حللول  لل�سالمة  �مل�سرتكة  و�للجنة   TIRF �ملرورية 

 27  –  26 من  �لفرتة  خالل  �أبوظبي  مدينة  يف  �ملرورية 

نوفمرب �جلاري بفندق �إنرتكونتيننتال �أبوظبي.

رئي�س  �لدرمكي  بدوة  بن  �سالح  حممد  معايل  و�أعرب 

جمل�س �إد�رة جمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية عن �سكره 

وتقديره للرعاية �لكرمية ل�سمو نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 

وزير �لد�خلية للندوة و�لتي توؤكد حر�سه و�هتمامه باأمن 

و�سالمة م�ستخدمي �لطريق و�حلد من خماطر �حلو�دث 

�ملرورية ونتائجها ، موؤكدً� �أن دعم ورعاية �سموه للجمعية 

مكنها من مو��سلة جهودها لتحقيق �هد�فها وتعزيز ثقافة 

�ل�سالمة �ملرورية لدى كافة م�ستخدمي �لطريق .

��ستخد�م  عملية  على  �ل�سوء  ت�سلط  �لندوة  �إن   : وقال 

�سلوك  على  و�أثرها  �ملركبة  د�خل  �حلديثة  �لتقنيات 

�ل�سائق و�لركاب ،وكذلك ��ستخد�م �لتقنيات �حلديثة من 

قبل �مل�ساة وم�ستخدم �لطريق و�لتي توؤدي �إىل �ن�سغالهم 

�أثناء �ل�سري على �لطريق وعلى �لتقاطعات مما يوؤدي �إىل 

تعر�سهم للحو�دث �ملرورية.

و�أ�ساف �أن �أكرث من 22 دولة وهيئة وجهة معنية بال�سالمة 

�ملرورية �ست�سارك يف �لندوة من خالل تقدمي �أور�ق بحث 

علمية تتناول حماور و�أهد�ف �لندوة ، �إ�سافة لعر�س عدد 

من �لتجارب �ملتميزة يف هذ� �ملجال من عدد من �لدول 

�ملتقدمة مثل كند� و�ل�سويد ، عالوة على �مل�ساركة �ملحلية 

من د�خل �لدولة ، لفتًا �إىل �أن �لندوة تهدف �إىل ت�سليط 

�حلديثة  �لتقنيات  على  تعتمد  �لتي  �لو�سائل  على  �ل�سوء 

وبحث  �لقيادة  �أثناء  �لنقال  �لهاتف  ��ستخد�م  من  للحد 

�لكفيلة   ، تقنيات �لت�سال �حلديثة  توفرها  �لتي  �حللول 

�أثناء �لقيادة ،  بالتاأثري �لإيجابي يف �سلوكيات �ل�سائقني  

�لتقنيات �حلديثة،  باإعتبارهم جيل  �ل�سباب  وخا�سة بني 

و�لأكرث ��ستخد�ما لهذه �لتكنولوجيات، مما �أدى �ىل ظهور 

�لرقمي،  بالإدمان  ي�سمى  ما  وهو  �لإدمان  من  نوع جديد 

وما له من �نعكا�سات �سلبية، �إ�سافة �إىل تبادل �خلرب�ت 

و�لتجارب �لعاملية يف �لتعامل مع �سلوكيات خمتلف �أ�سناف  

م�ستخدمي �لطريق و��ستعر��س لعينات من �حللول �لتي مت 

�عتمادها  يف �لدول �ملتقدمة با�ستعمال تقنيات �لت�سال 

�ىل  وحتويلها  �لقيادة   �أثناء  �ملتطرفة  �ل�سلوكيات  لتغيري 

و�لدر��سات  �لبحوث  �أهم  نتائج  و�إبر�ز  �آمنة،  �سلوكيات 

�ملنجزة يف عدد من �لدول و�لتي �هتمت بتوظيف �لتقنيات 

�حلديثة للحد من �حلو�دث �ملرورية وما �أفرزته من حلول 

فئات  خمتلف  وت�سجيع   ، �ملجال  هذ�  يف  وعلمية  عملية 

�لعمل  مبادر�ت  �ىل  �لن�سمام  على  �لطريق  م�ستخدمي 

�لتو��سل  �سبكات  عرب   ، �ملرورية  �ل�سالمة  يف  �لتطّوعي 

ت�ساهم  �لتي  �مل�سامني  �نتاج  يف  و�مل�ساهمة  �لجتماعي 

سيف بن زايد 
يرعى ندوة 

»تقنيات االتصال والسالمة على الطرق«

�لنقائ�س  وتر�سد  �ملرورية  و�ل�سالمة  �لتوعية  ن�سر  يف 

و�لتحديات وتطرح �حللول و�لبد�ئل للنقا�س �لو��سع حمليا 

ودوليا.

و�أو�سح بن بدوة �أن �مل�ساركة يف �لندوة مفتوحة للجمعيات 

وغري  �حلكومية  و�ملجال�س  و�للجان  و�لهيئات  �لأهلية 

�ملرورية  �ل�سالمة  مبنظومة   �لعالقة   ذ�ت  �حلكومية 

و�لرتخي�س  �ملرور  و�أجهزة  ودوليا،  و�إقليميا  حمليا 

و�جلهات �ملعنية بالطرق و�لنقل و�لبيئة و�ل�سحة و�لرتبية 

تعليم  ومد�ر�س  �لتاأمني  �سركات  �إىل  بالإ�سافة  و�لتعليم، 

قيادة �ملركبات و�سركات �لإت�سالت و�خلرب�ء و�لباحثني 

و�لأكادمييني من مر�كز ومعاهد �أبحاث عاملية متخ�س�سة 

يف معاجلة ق�سية �ل�سالمة �ملرورية و�ل�سلوكيات �خلطرة .

رئي�س  �ملن�سوري  �سيف  نا�سر  �لدكتور  قال  جانبه  ومن 

�للجنة �لعلمية للندوة : بالرغم من �لفو�ئد �لكثرية لهذة 

و�لتعامل  ��ستخد�مها  �أن  �إل  �لت�سال  وو�سائل  �لتقنيات 

�أن يخ�سع لقو�عد و�أ�سول تكفل ��ستخد�م  معها لبد من 

�ن�سغال  �إىل  توؤدي  �أن  بكفاءة وفاعلية دون  �لتقنيات  هذه 

على  حركته  �أثناء  تركيزه  وت�ستيت  �لطريق  م�ستخدم 

�لطريق، م�سريً� �إىل �لدر��سات �لتي مت �جنازها يف �طار 

�لإعد�د للتقرير و�لتي خل�ست �ىل نتائج خميفة طفت على 

�ل�سطح  وهي حمرية و مثرية للقلق. فبع�س بلد�ن �إقليم 

�لعامل  يف  �لوفيات  معدلت  �أعلى  لديها  �ملتو�سط   �سرق 

�لناجمة عن حو�دث �لطرق ، مبا يف ذلك �لبلد�ن �ملرتفعة 

حالة    21.7 �إىل  فيها  �لوفيات  معدل  ي�سل  و�لتي  �لدخل 

تزيد عن  �لن�سبة   �ل�سكان، وهذه  �ألف من  مئة  لكل  وفاة 

للبلد�ن ذ�ت �لدخل �ملرتفع و�لبالغ  �سعف �ملعدل �لعاملي 

قدره 8.7 حالة وفاة لكل مائة �ألف من �ل�سكان.

للخطر  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي  وفيات  ن�سبة  ومتثل 

حو�يل  �لنارية(  و�لدر�جات  �لدر�جات  ور�كبي  )كامل�ساة 

�لإقليم   �ل�سري يف  �لناجمة عن حو�دث  �لوفيات  ٪ من   45

�إيالء هذ� �لنوع من �حلو�دث  �ملزيد  وهذ� يبني �سرورة 

�لوطنية  �ل�سرت�تيجيات  �سمن  و�لأولوية  �لهتمام  من 

لل�سالمة �ملرورية و�خلطط �لتنفيذية �مليد�نية �ملحلية.

��ستخد�م  على  طر�أ  �لذي  �لهائل  �لتطور  �أن  و�أو�سح 

�نعك�س  قد  ع�سرنا  يف  �لت�سال  يف  �حلديثة  �لتقنيات 

ب�سكل مبا�سر على م�ستخدمي �لطريق �سو�ء كانو� �سائقني 

مل�سببات  م�سافًا  عامال  �سكل  مما  م�ساة،  �أو  ر�كبني  �أو 

حو�دث �لطرق. و�أكد �ملن�سوري �أن حماور �لندوة تتناول 

بروؤية حديثة  عاملية  كق�سية  �لعامل  �ملرورية يف  �حلو�دث 

تعتمد على �لتقنية و�لإ�ستخد�م �لآمن و�لغري �آمن لتقنيات 

�إ�سافة �إىل �لنعكا�سات  �أثناء �لقيادة،  �لإت�سال �حلديثة 

�لطرق  م�ستخدمي  �سلوك  على  �لرقمي  لالإدمان  �ل�سلبية 

وموؤهالتهم �لنف�سية وتاأثري ذلك على قدرة  ن�ساط �لعقل 

�لب�سري و�ل�ستقر�ر �لذهني للدماغ و�لرتكيز �أثناء �لقيادة 

�لتقنيات �حلديثة، بني تعزيز  �لهند�سي بف�سل   و�لتطور 

مقومات �ل�سالمة و�لأمان يف  �ملركبات و�ملر�قبة �لذ�تية 

�لتقنية  للحد  من خطورة �لن�سغال و�ل�سهو و�لنوم و�سعف 

و�لتحديات  �لطريق  مل�ستخدمي  �لنتباه  وعدم  �لرتكيز 

تطبيقات  يف  �حلريات  ومر�عاة  �لقانونية  و�ل�سعوبات 

من  و�حلد  �ل�سالمة �ملرورية  لتعزيز  �حلديثة  �لتقنيات 

�ملخالفات. 

�لإرتباط  ذ�ت  �ملرورية  �إح�سائيات �حلو�دث  تتناول  كما 

�لإت�سال و�لتفاعل �لدويل بني قو�عد  باإ�ستخد�م تقنيات 

و�لدر��سات،  �لبحوث  لأغر��س  و��ستخد�مها  �لبيانات 

�أثر  جمال  يف  و�ملحلية  و�لإقليمية  �لدولية  و�لتجارب 

��ستخد�م و�سائل �لت�سالت �حلديثة من قبل م�ستخدمي 

�لطرق على �ل�سالمة �ملرورية، و�لفر�س و�لإمكانيات �لتي 

�ملجتمع  جهود  لدعم  �حلديثة  �لت�سال  تقنيات  توفرها 

�ملدين وتطوير قدر�ته و�لنهو�س مب�ستوى �أد�ئه ومردوده يف 

�سعيه لتحقيق �أهد�فه �ل�سامية للدفاع عن �حلق يف �حلياة 

مب�ستوى  و�لرتقاء  �ملمتلكات  و�سيانة  �لأرو�ح  وحماية 

�لتعاون و�ل�سر�كة �لقائمة بني �جلمعيات ومكونات �ملجتمع 

�ملدين و�جلهات �حلكومية.

�ملن�سوري: ��ستخد�م �لتقنيات 

لبد �أن يخ�سع لقو�عد ل 

ت�ستت تركيز �ل�سائق 

على �لطريق
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% خالل  �نخف�ست �حلو�دث �ملرورية يف �لدولة بن�سبة 10.7 

الـ 8 �سهور �لأوىل من �لعام �جلاري، وفقًا لالإح�ساء�ت 

بوز�رة  �ملروري  للتن�سيق  �لعامة  �لإد�رة  عن  �ل�سادرة 

مقابل  حادثًا،   )3170( عددها  بلغ  �إذ  �لد�خلية، 

 ،2013 عام  نف�سها من  بالفرتة  مقارنة  )3549( حادثاأ 

% خالل �لفرتة  كما �نخف�س معدل �لوفيات بن�سبة 0.2 

نف�سها من �لعام �جلاري.

�لتن�سيق  وذكر �لعميد غيث ح�سن �لزعابي، مدير عام 

�ملروري يف وز�رة �لد�خلية، �أنه وفقًا للموؤ�سر�ت ونتيجة 

�لوفيات  عدد  �نخف�س  �ملرورية،  �حلو�دث  لنخفا�س 

�لـ  463 حالة وفاة يف  بلغ عددها  ؛ حيث  بن�سبة طفيفة 

464 حالة وفاة  8 �سهور �لأوىل من هذ� �لعام  ، مقابل 

خالل �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.

 و�سجلت �لإ�سابات �لناجمة عن حو�دث �ملرور �نخفا�سًا 

بن�سبة 7،4 % يف �لـ 8 �سهور �لأوىل من هذ� �لعام، �إذ بلغ 

عدد �لإ�سابات 4602 �إ�سابة مقابل 4969 �إ�سابة خالل 

�لفرتة نف�سها من عام 2013.

و�أرجع �لزعابي �نخفا�س �حلو�دث �ملرورية و�لإ�سابات 

وجهود  �لوز�رة،  تطبقها  �لتي  �لإجر�ء�ت  فاعلية  �إىل 

�ملرور  و�إد�ر�ت  ومديريات  لل�سرطة  �لعامة  �لقياد�ت 

�ملرورية،  بال�سالمة  �لرتقاء  بهدف  بالدولة  و�لدوريات 

�سمن ��سرت�تيجية �لوز�رة ل�سبط �أمن �لطرق؛ و�إيجاد 

�ملتبعة  �لعاملية  �ملعايري  مع  تتو�فق  �آمنة  مرورية  بيئة 

�ملعنية  �جلهات  مع  �ل�سر�كة  وتعزيز  �ملجال،  هذ�  يف 

بال�سالمة �ملرورية بالدولة.

�أ�سكالها، وما ينتج  �إن �حلو�دث �ملرورية مبختلف  وقال 

هي  �ملرورية،  و�ملخالفات  ووفيات،  �إ�سابات  من  عنها 

حم�سلة طبيعية للحركة �ملتز�يدة للمركبات �مل�ستخدمة 

على �لطرق بالدولة، وترتبط �رتباطًا وثيقًا بعدد �ل�سكان 

�إد�ر�ت  تتحمل  فيما  بالدولة،  �لعمر�ين  و�لمتد�د 

�ملرور يف �لدولة �لعبء �لكبري يف تدريب و�ختبار �آلف 

�لر�غبني يف �حل�سول على رخ�س �لقيادة، كاأحد �أهم 

متطلبات �لتنمية �لقت�سادية و�لجتماعية.

و�أو�سح �أن جميع �أنو�ع �حلو�دث �لتي وقعت على م�ستوى 

�لدولة خالل �لـ 8 �سهور �لأوىل من �لعام �جلاري �سجلت 

�نخفا�سًا ملحوظًا، مقارنة بعام 2013، فقد بلغت ن�سبة 

يف   %  14.5 و�لت�سادم  �ل�سدم  حو�دث  يف  �لنخفا�س 

مقابل  حادثًا،   1989 حو�يل  عددها  بلغ  حيث   ،2014

2326 حادثًا يف �لفرتة ذ�تها من عام 2013.
ملحوظًا  �نخفا�سًا  �سجلت  فقد  �لتدهور  حو�دث  �أما 

 ،2014 369 حادثًا يف  بلغ عددها  %، حيث   11.5 بن�سبة 

حو�دث  �نخف�ست  فيما   ،2013 عام  يف   417 مقابل 

حادثًا،   744 عددها  بلغ  حيث   ،%  2.7 بن�سبة  �لده�س 

ويرجع   ،2013 عام  من  نف�سها  �لفرتة  يف   765 مقابل 

�نخفا�سها �إىل جناح �جلهود يف �حلد من وقوعها، بينما 

�سجلت �حلو�دث �لأخرى �رتفاعًا بن�سبة 65.9 باملائة  يف 

بلغ عددها  �لعام �جلاري، حيث  �لأوىل من  �سهور   8 الـ 

68 حادثًا، مقابل 41 حادثًا خالل �لفرتة نف�سها من عام 

.2013

و�أ�سار �لعميد �لزعابي �إىل �أن �لنحر�ف �ملفاجئ ياأتي 

يف مقدمة �لأ�سباب �ملوؤدية �إىل وقوع �حلو�دث �ملرورية يف 

الـ 8 �سهور �لأوىل من �لعام �جلاري، حيث ت�سبب يف وقوع 

حيث  �لطريق،  م�ستعملي  تقدير  عدم  يليه  حادثًا،   589

م�سافة  ترك  عدم  وياأتي  حو�دث،   406 وقوع  يف  ت�سبب 

كافية يف �ملرتبة �لثالثة، حيث ت�سبب يف وقوع 350 حادثًا، 

 265 وقوع  يف  وت�سبب  �لنتباه  وعدم  �لإهمال  ذلك  يلي 

حادثًا،   258 وقوع  يف  �لز�ئدة  �ل�سرعة  وت�سببت  حادثًا، 

وت�سبب دخول �لطريق قبل �لتاأكد من خلوه يف وقوع 232 

حادثًا، يف ما ت�سبب عدم �للتز�م بخط �ل�سري يف وقوع 

189 حادثًا، يليه جتاوز �لإ�سارة �حلمر�ء وت�سبب يف وقوع 

187 حادثًا، وت�سببت �لقيادة حتت تاأثري �مل�سكر�ت بوقوع 

لعبور  �لأولوية  �إعطاء  عدم  ت�سبب  ما  يف  حادثًا،   150

�مل�ساة يف 107 حو�دث .

�أ�سباب  مقدمة  يف  ياأتي  �ملفاجئ  �لنحر�ف  �أن  و�أو�سح 

�حلو�دث �ملرورية �ملوؤدية �إىل وقوع �لوفيات، حيث ت�سبب 

يف وفاة 113 �سخ�سًا، تليه �ل�سرعة �لز�ئدة حيث ت�سببت 

�لطريق  م�ستعملي  تقدير  وعدم  �سخ�سًا،   62 وفاة  يف 

ترك  عدم  عن  نتج  بينما  �سخ�سًا،   48 وفاة  يف  ت�سبب 

يليها �لإهمال وعدم  41 حالة وفاة،  م�سافة كافية وقوع 

�لنتباه حيث ت�سبب يف وفاة 39 �سخ�سًا، وعدم �للتز�م 

ودخول  �سخ�سًا،   34 وفاة  �إىل  �أدى  �لذي  �ل�سري  بخط 

�ل�سارع قبل �لتاأكد من خلوه ت�سبب يف وفاة 19 �سخ�سًا، 

 19 وفاة  �إىل  �مل�ساة  لعبور  �لأولوية  �إعطاء  عدم  و�أدى 

�سخ�سًا.

�لأ�سباب  ياأتي يف مقدمة  �ملفاجئ،  �أن �لنحر�ف  وذكر 

�ملوؤدية �إىل وقوع �لإ�سابات باأنو�عها �ملختلفة، حيث �أدى 

�إىل  وقوع 914 �إ�سابة، يليه عدم ترك م�سافة كافية، حيث 

ت�سبب يف وقوع 576 �إ�سابة، يليه جتاوز �لإ�سارة �حلمر�ء، 

تقدير  عدم  ثم  �أ�سخا�س،   406 �إ�سابة  يف  ت�سبب  حيث 

�سخ�س،   402 �إ�سابة  يف  وت�سبب  �لطريق  م�ستعملي 

 % 10.7
انخفاضًا 

بحوادث المرور 
في الدولة 

خالل 8 شهور

الوضع المروري 
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�إ�سابة، ودخول   390 وقوع  �لز�ئدة يف  �ل�سرعة  وت�سببت 

353 �سخ�سًا، يلي  �إ�سابة  �ل�سارع قبل �لتاأكد من خلوه، 

ذلك عدم �للتز�م بخط �ل�سري، حيث ت�سبب يف �إ�سابة 

347 �سخ�سًا، يلي ذلك �لإهمال وعدم �لنتباه وت�سبب يف 

وقوع 303 �إ�سابات.

�إمكانات  ت�سخري  �أهمية  �لزعابي،  غيث  �لعميد  و�أكد 

�لدو�ئر و�ملوؤ�س�سات و�سر�ئح �ملجتمع �ملختلفة، وتعاونها 

مع �إد�ر�ت �ملرور و�لدوريات بالدولة، للحد من حو�دث 

�لناجمة عنها، لفتًا  و�ملادية  �لب�سرية  �ملرور و�خل�سائر 

م�سرتكة،  م�سوؤولية  �ملرور  م�سكالت  مو�جهة  �أن  �إىل 

يتطلب حلها ت�سافر جهود جميع قطاعات �ملجتمع.

ودعا قائدي �ملركبات وم�ستخدمي �لطريق �إىل �للتز�م 

�أنف�سهم  يجنبو�  حتى  و�ملرور،  �ل�سري  و�أنظمة  بقو�عد 

وغريهم خماطر �لتعّر�س للحو�دث �ملرورية، وما ينجم 

و�ملمتلكات،  �لأرو�ح  يف  وخ�سائر  �إ�سابات  من  عنها 

و�حلفاظ على �سالمتهم و�سالمة �لآخرين.

يف �أبوظبي

18 ٪ �نخفا�س وفيات �حلو�دث �ملرورية
  

احلوادث  وفيات  عدد  انخف�س  اأبوظبي  اإمارة  يف 

العام  من  املا�سية  اأ�سهر  الثمانية  خالل  املرورية 

املا�سي  العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  اجلاري، 

%؛ يف حني �سجلت  من )210 اىل 172( وفاة بن�سبة 18 

�إ�سابة   )188 �ىل  من)242  �نخفا�سًا  �لبالغة  �لإ�سابات 

بن�سبة 22 %، وعدد �حلو�دث �ملرورية بن�سبة 7 %، بالرغم 

من زيادة عدد �ملركبات �مل�سجلة خالل �لفرتة ذ�تها بن�سبة 

17 %، وعدد حاملي �لرخ�س �جلديدة بن�سبة 7%، بح�سب 

مديرية  مدير  �حلارثي،  �أحمد  ح�سني  �ملهند�س  �لعميد 

�ملرور و�لدوريات ب�سرطة �أبوظبي. 

وعز� �حلارثي �سبب �لنخفا�س �إىل �ل�ستمر�ر يف تطبيق 

�لتوعية  وتكثيف  �ملرورية،  لل�سالمة  �ملتكاملة  �خلطة 

ون�سر  �ملروري؛  لل�سبط  متكاملة  ��سرت�تيجية  وتطبيق 

متجاوزي  مر�قبة  نظام  وتطوير  �لآيل  �ل�سبط  �أجهزة 

�لإ�سارة �ل�سوئية �حلمر�ء، موؤكدً� �أن تلك �لنتائج ت�سب 

يف �لروؤية �مل�ستقبلية ملديرية �ملرور و�لدوريات باأبوظبي 

�أبوظبي  باإمارة  �لطرق  وفيات  من  �سفر  �إىل  بالو�سول 

بحلول عام 2030، لفتًا �إىل �أن �ملديرية حققت مع نهاية 

% من �لروؤية �ل�سفرية “بخف�س عدد  �لعام �ملا�سي 29 

�لوفيات من 409 �إىل 289”. 

و�أفاد باأن �ل�سرعة �لز�ئدة تعّد من �أبرز �أ�سباب �حلو�دث 

�ملرورية خالل �لفرتة �ملذكورة وت�سببت يف نحو 17 % من 

و�لإهمال   %  17 بن�سبة  �ملفاجئ  و�لنحر�ف  �حلو�دث، 

كافية  م�سافة  ترك  وعدم   %  15 بن�سبة  �لنتباه  وعدم 

%، وجتاوز �لإ�سارة �ل�سوئية �حلمر�ء بن�سبة  بن�سبة 11 

�لأ�سباب  من  وغريها   ،%  2 بن�سبة  �إطار  و�نفجار   %  9

من  �لعمرية  �لفئة  يف  �ل�سباب  �أن  و�أو�سح  �لأخرى.  

ت�سببًا  �ملجتمع  فئات  �أكرث  من  يعتربون  عامًا   )18-30(

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

  31( من  �لعمرية  �لفئة  يف  �ل�سائقون  يليهم  �ملرورية، 

جلن�سيات  وبالن�سبة   ،%  35 نحو  و�رتكبو�  عامًا   )45

�ملت�سببني يف �حلو�دث �ملرورية عموما بلغ عدد �ملت�سببني 

% يليهم �ملت�سببون من  من �جلن�سيات �لآ�سيوية نحو 47 

من  �ملت�سببون  ثم   ،%  35 نحو  عددهم  وبلغ  �ملو�طنني، 

 .% �لدول �لعربية بن�سبة 19 

بال�سرعات  �للتز�م  �ل�سائقني  جميع  �حلارثي  ونا�سد 

م�ستخدمي  و�سالمة  �سالمتهم  على  للحفاظ  �ملقررة 

�ل�سرعة  خمالفات  �أن  �إىل  م�سريً�  �لآخرين،  �لطريق 

 %  79 نحو  وبلغت  �ملخالفات،  جميع  ت�سدرت  �لز�ئدة 

من جممل �ملخالفات مما �أدى �ىل �رتفاع عدد �حلو�دث 

�ملرورية ب�سبب �ل�سرعة. 

يف دبي

1529 حادثًا و 106 وفيات مرورية

اإىل  دبي  يف  املرورية  احلوادث  وفيات  ارتفعت 

106 حالت مع انتهاء �سهر يوليو املا�سي، مقارنة 
العام  من  الأوىل  ال�سبعة  الأ�سهر  يف  وفاة   99 بـ 

املا�سي.

وحدد مدير �لإد�رة �لعامة للمرور بالإنابة �لعقيد �سيف 

نهاية  بالوفيات  �ملت�سببة  �ملزروعي عدد �حلو�دث  مهري 

�أ�سفرت  �أنها  ذ�كرً�  1529 حادثًا،  بـ  �ملا�سي  يوليو  �سهر 

و535  �سائقًا   575 بينهم  من  �سخ�سًا   1316 �إ�سابة  عن 

 122 بني  �لإ�سابات  وتر�وحت  �مل�ساة،  من  و206  ر�كبًا 

بليغة و391 متو�سطة و697 �إ�سابة ب�سيطة.

وت�سدر ��سطد�م �ملركبات �أنو�ع �حلو�دث �ملميتة بـ1005 

حو�دث و67 وفاة و873 �إ�سابة تباينت بني 72 بليغة و220 

متو�سطة و514 ب�سيطة، وُقّدر عدد �ملركبات �ملتورطة يف 

هذه �حلو�دث بنحو 2302 مركبة، �سجل 562 منها ق�سايا 

من دون �إ�سابات و443 ق�سية باإ�سابات، وفق ما �أف�سح 

عنه �ملزروعي.

وقال: �إن حو�دث �لده�س حلت يف �ملرتبة �لثانية، ووقع 

�إ�سابة  �إىل جانب  19 �سخ�سًا،  �أودت بحياة  185 حادثًا 

197 �آخرين بـ27 �إ�سابة بليغة و82 متو�سطة و69 ب�سيطة، 

م�سريً� �إىل تورط 191 مركبة يف حو�دث �لده�س �سجل 

�ضد 185 منها ق�سايا �إ�سابات.

�إىل  �أ�سخا�س،  ثمانية  بوفاة  �لتدهور  حو�دث  وت�سببت 

جانب وفاة ثالثة �آخرين نتيجة ��سطد�م مركبة بحاجز 

�إثر �ل�سطد�م بر�سيف وتويف �سخ�س  حديدي، و�ثنني 

�لعقيد  �أو�سح  ما  بح�سب  �ملركبة،  من  �سقوطه  بعد 

�ملزروعي.

�سهد  فقد  �لإمارة،  يف  �ل�سو�رع  باأخطر  يتعلق  ما  ويف 

�سارع �ل�سيخ حممد بن ز�يد يف �لفرتة �ملذكورة 17 وفاة 

مرورية، ثم �سارع �لإمار�ت 13 حالة، و�سارع �ل�سيخ ز�يد 

ت�سع وفيات، ور�بعًا �سارع �خليل �لذي �سجل �سبع حالت.

قائمة  ت�سدرت  �خل�سو�سي  مركبات  �أن  و�أ�ساف 

�أ�سفرت  513 حادثًا  بوقوع  ت�سببت  �إذ  �ملتهمة،  �ملركبات 

عن وفاة 51 �سخ�سًا، م�سريً� �إىل �أن با�سات �ملو��سالت 

�لكبرية تتبعها بـ 20 حالة، بعدها �سيار�ت �ل�سحن �لثقيل 

ثالثة م�سجلة ت�سع وفيات، مقابل ثماين وفيات للبا�سات 

�ل�سغرية ومثلها للدر�جات �لنارية، وهناك وفاتان نتجتا 

عن �سيار�ت �لأجرة �لعمومية.

مرتكبي  من  �ملئة  يف   90.1 �أن  �ملزروعي  �لعقيد  و�أكد 

�حلو�دث �ملرورية من �لذكور و8.8 يف �ملئة من �لإناث، 

م�سيفًا �أن ن�سبة �لوفيات �ملرورية �لناجمة عن �سائقني 

ترت�وح �أعمارهم بني 26 و38 عامًا تبلغ 61 يف �ملئة بو�قع 

57 وفاة من �أ�سل 106.

يف  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  �أن  �ملزروعي  �لعقيد  و�أو�سح 

دبي تعكف على در��سة �أ�سباب �رتفاع �لوفيات �ملرورية، 

وقوع  تكر�ر  مبنع  �لكفيلة  �حللول  و�سع  م�ستهدفة 

�حلو�دث �ملميتة.

�أن �سرطة دبي جادة يف م�ساعيها �حلثيثة  �إىل  وخل�س 

لتحقيق ��سرت�تيجيتها �ملرورية �ملتمثلة يف خف�س �لوفيات 

�ملرورية �إىل �سفر لكل 100.000 ن�سمة مع حلول 2020.

يف  �لأمنية  دورياتها  للمرور  �لعامة  �لإد�رة  وتكثف 

�ل�سو�رع �خلارجية �لتي تكرث فيها �حلو�دث، عالوة على 

�إطالق �لعديد من �ملبادر�ت و�حلمالت.

�حلو�دث  م�سببات  �أهم  �ملزروعي  �لعقيد  وحدد 

بالنحر�ف �ملفاجئ، و�ل�سرعة من دون مر�عاة ظروف 

�لطريق، وجتاوز �لإ�سارة �ل�سوئية �حلمر�ء، وعدم ترك 

�لتقدير  عدم  عن  ف�ساًل  �ملركبات،  بني  كافية  م�سافة 

مل�ستعملي �لطريق، و�إهمال منح �لأولوية لعبور �مل�ساة.

�لطريق  بخط  �للتز�م  عدم  يف  �لعو�مل  باقي  وتتمثل 

�لإلز�مي وقلة �لنتباه �أثناء دخول �ل�سارع.

يف �ل�سارقة

�رتفاع باأعد�د �حلو�دث و�لوفيات

  

�رتفع عدد �حلو�دث �ملرورية �مل�سجلة يف �إمارة �ل�سارقة 

خالل �لثمانية �أ�سهر �ملا�سية من �لعام �جلاري مبقد�ر 

5.1 % و�لبالغة )470( حادثًا مقارنة بالفرتة بنف�سها من 

�لعام �ملا�سي 2013 و�لبالغة )447( حادثًا .

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

من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   وفاة  حالة   )87( و�لبالغة 

وبن�سبة  وفاة  حالة   )71( و�لبالغة   2013 �ملا�سي  �لعام 

.% تغري بلغت 22.5 

�إد�رة  �لرحمن  مدير  �سو�ف حممد عبد  �لعقيد  و�أرجع 

�ملرور و�لدوريات يف �ل�سارقة �لرتفاع يف �أعد�د �حلو�دث 

�إىل �أن �إمارة �ل�سارقة ت�سهد منوً� �سكانيًا وكثافة كبرية 

�ملرورية  �لذروة  �أوقات  يف  خا�سة  �ملركبات  �أعد�د  يف 

و�لزدحامات و�لختناقات �ملرورية �لتي ت�سهدها بع�س 

عمليات  ت�سهد  و�لتي  �لإمارة،  يف  و�مليادين  �لطرق 

تطوير �لبنى �لتحتية �ملرورية وم�ساريع تو�سعة �ل�سو�رع 

كبرية  وبجهود  تعمل  �لإد�رة  �أن  �إىل  لفتًا  و�مليادين، 

لتوعية �ل�سائقني وم�ستخدمي �لطريق باأهمية �ل�سالمة 

�ملرورية و�تباع �لقو�نني و�لأنظمة �ملرورية عرب �حلمالت 

�لتو�جد  تكثيف  على  عالوة  تطلقها،  �لتي  �لتوعوية 

الوضع المروري 

�لعقيد �سو�ف حممد عبد �لرحمن�لعقيد �سيف مهري �ملزروعي 

�لعميد �ملهند�س ح�سني �أحمد �حلارثي
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�مليد�ين لدوريات �ملرور ل�سبط �حلركة �ملرورية و�سبط 

�ملخالفني.

�لو�سع �ملروري 

يف �إمارة عجمان

عامًا  انخفا�سًا  عجمان  اإمارة  يف  الطرق  �سهدت 

الوفيات  عدد  ويف  املرورية  احلوادث  اإجمايل  يف 

من  املا�سية  اأ�سهر  الثمانية  خالل  والإ�سابات 

عام 2014 باملقارنة مع عام 2013، وذلك يعود 

اخل�سائر  من  للتقليل  املقدمة  اجلهود  لتكثيف 

املرورية.

�ملرور  �إد�رة  مدير  كاجور  �سعيب عبد�هلل  �ملقدم  وقال   

�ملرورية  �لإح�سائية  �إن  عجمان  �سرطة  يف  و�لدوريات 

من  �جل�سيمة  �ملرورية  �حلو�دث  �نخفا�س  �إىل  ت�سري 

 ،% 116 حادثًا عام 2013 �إىل 111 حادثًا 2014 بن�سبة 4 

 16424 �إىل   17594 من  �لب�سيطة  �حلو�دث  و�نخفا�س 

بن�سبة 7 %، بالإ�سافة �إىل �نخفا�س ن�سبة �لوفيات من 11 

%، �إىل جانب �نخفا�س  حالة وفاة �إىل 9 وفيات بن�سبة 2 

%، وذلك  �لإ�سابات من 181 �إ�سابة �إىل 133 بن�سبة 26 

2014 مبقارنتها  �أ�سهر �ملا�سية من عام  �لثمانية  خالل 

مع �لفرتة نف�سها من عام 2013، و�جلدير بالذكر �أن هذ� 

�لنخفا�س يف �حلو�دث و�لإ�سابات و�لوفيات جاء على 

يف  �مل�سجلة  �ل�سيار�ت  عدد  �إجمايل  �زدياد  من  �لرغم 

�لإمارة، حيث بلغت 10876 يف �لأ�سهر �ملا�سية من هذ� 

�لعام بعد �أن كانت 10004 �سيار�ت عام 2014 يف �لفرتة 

نف�سها ، ما يدل على فعالية �لإجر�ء�ت �ملتخذة لتحقيق 

�ل�سالمة �ملرورية مل�ستخدمي �لطريق.

و�أ�ساف �أن حو�دث �لده�س �سهدت �رتفاعًا طفيفًا حيث 

بلغت 54 حادث ده�س عام 2014، بينما وقع 50 حادث 

نحن  ولكن   ،%  4 بلغت  �رتفاع  بن�سبة   2013 عام  ده�س 

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

�ملمكنة  �جلهود  كل  و�سنبذل  �لطريق،  م�ستخدمي 

لتخفي�س ن�سبة حو�دث �لده�س خالل هذ� �لعام.

�حلو�دث  عدد  يف  �لعام  �لنخفا�س  هذ�  �أن   و�أو�سح 

�ملرورية �جل�سيمة و�لب�سيطة وعدد �لوفيات و�لإ�سابات 

�لناجتة يعود �إىل عدة عو�مل �أهمها ��ستحد�ث 6 دوريات 

�سبط مدنية تعمل على �سبط �ملخالفني وتنظيم حركة 

�أن  و�أ�سار  �ملروري،  �لزدحام  من  و�لتخفيف  �ل�سري 

بالزي  �ل�سرطة  رجال  يقودها  �ملدنية  �لدوريات  هذه 

�لع�سكري، وهي جمّهزة باملعد�ت �ملتو�فرة يف �لدوريات 

�ل�سري  حركة  مبر�قبة  �أفر�دنا  يقوم  حيث  �ملرورية، 

�لتي  باملخالفة  و�إبالغه  �ملخالف  �ل�سخ�س  وتوقيف 

�رتكبها وحتريرها.

هو  �لدوريات  هذه  من  �لهدف  �أن  �سعيب  �ملقدم  ولفت 

الوضع المروري 

�أي  وقت ويف  �أي  ُمر�قب يف  باأنه  لل�سائق  ر�سالة  تو�سيل 

�إىل  مكان من دوريات �سبط مدنية ل ير�ها ما يدفعه 

�للتز�م بالقانون و�مل�ساهمة يف حتقيق �لردع للمخالفني 

و�ملخالفات.

و�أ�ساف �أن هناك عدة �إجر�ء�ت �أخرى تقوم بها �سرطة 

وتخفي�س  �ملرورية  �حلو�دث  �أعد�د  لتقليل  عجمان 

�لتوعية  ن�سر  ومنها  عنها،  �لناجتة  و�لوفيات  �لإ�سابات 

بني �ل�سائقني باللغات �ملختلفة، وذلك من خالل و�سائل 

على  لتوزيعها  ت�سدرها  �لتي  �لن�سر�ت  �أو  �لإعالم 

بعنو�ن  مرورية  حملة  بتنظيم  �سهريًا  ونقوم  �ل�سائقني، 

 350 من  �أكرث  �إعفاء  فيها  يتم  خمالفات”،  بال  “يوم 
�إىل  �ملرورية  �لتوعية  ر�سائل  �إي�سال  بهدف  خمالفة 

جميع م�ستخدمي �لطريق باأ�ساليب حديثة متعددة، ومت 

حملة  مثل  �لأخرى  �لتوعية  حمالت  من  �لعديد  تنفيذ 

“�سالمة قائدي �لدر�جات  “�سالمة �لإطار�ت” وحملة 
�لهو�ئية” وحملة “ترك �مل�سافة �لآمنة” وحملة “�سيف 

�ملحا�سر�ت  تقدمي  جانب  �إىل  وغريها،  حو�دث”  بال 

�ملرورية لطلبة �ملد�ر�س، ول�سائقي �حلافالت من موؤ�س�سة 

و�سائقي  �لأجرة  �سيار�ت  و�سائقي  �لإمار�ت  مو��سالت 

�ل�ساحنات.

�أكد مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات يف �سرطة عجمان �أن 

�أعلى معدل لل�سالمة  �سرطة عجمان ت�سعى �إىل حتقيق 

ن�سبة  وتخفي�س  �لطريق  م�ستخدمي  جلميع  �ملرورية 

�لوفيات خالل هذ� �لعام، حيث تهدف وز�رة �لد�خلية 

�سمن ��سرت�تيجيتها للو�سول �إىل �ملعدل �لعاملي باأعد�د 

م�سريً�  �ألف،  مائة  لكل  �ملائة  فى   4 ن�سبة  �إىل  �لوفيات 

�إىل �أن دولة �لإمار�ت ب�سكل عام و�إمارة عجمان ب�سكل 

�أدى  �سريع  و�قت�سادي  ح�ساري  بتطور  تنعمان  خا�س 

حديثة  طرق  بوجود  وذلك  �ملروري،  �لو�قع  تغيري  �إىل 

تتطابق و�ملو��سفات �لعاملية، ما يتطلب مزيدً� من �جلهد 

للحفاظ على �سالمة م�ستخدمي �لطريق.

�إن  و�سفافية  و�سوح  بكل  كاجور  �سعيب  �ملقدم  وقال 

مرورية  حركة  ت�سهد  �لتي  �ملو��سم  ببع�س  متر  �لإمارة 

�لدر��سي  �لعام  بد�ية  وفرتة  �لأعياد  �أيام  مثل  متز�يدة 

مما يزيد يف معدل وقوع �حلو�دث يف �إمارة عجمان ذ�ت 

�ملرورية  و�حلركة  �لقليلة  و�ل�سو�رع  �ل�سغرية  �مل�ساحة 

�ل�سل�سة جدً�.

 وتابع قائاًل: �إن �سركة �ساعد تتوىل �حلو�دث �لب�سيطة 

�لدر��سات  لإجر�ء  م�ستقباًل  معها  نتعاون  �أن  ونتمنى 

وذلك  �ملتو�فرة،  و�ملعلومات  �لبيانات  قاعدة  على  بناء 

با�ستحد�ث ق�سم يعنى بدر��سة �حلو�دث �ملرورية علميًا 

يف  ت�سهم  �لتي  و�ملبادر�ت  باحللول  �لتو�سيات  وتقدمي 

�لأفكار  من  �لعديد  وهناك  �ملرورية،  �ل�سالمة  تعزيز 

�لتي ميكن �أن حتدث نقلة نوعية يف �لو�سع �ملروري على 

�سو�رعنا، وتزيد ن�سبة �لأمن و�ل�سالمة، �سريطة �أن تفتح 

�لأبو�ب لهذه �لأفكار بكل جدية و�هتمام، لكي تتحول من 

جمرد �أفكار �إىل م�ساريع عملية على �أر�س �لو�قع، ت�سب 

يف �لنهاية يف �مل�سلحة �لعامة للمجتمع.

خالل  من  كذلك  �لطريق  �سبط  يتم  �أنه  �إىل   و�أ�سار 

�حلمالت  وتنفيذ  �ملرورية،  للدوريات  �ل�سحيح  �لتوزيع 

هناك  باأن  �أ�سار  كما  �ملخالفني،  ل�سبط  �لتفتي�سية 

حت�سينات  لإجر�ء  �لبلدية  مع  ��سرت�تيجية  �سر�كات 

على �لطرق، فخالل �لأعو�م �خلم�سة �ملا�سية مت �إجر�ء 

�لكثري من �لتح�سينات على �لطرق خا�سة تلك �لتي تكرث 

فيها �حلو�دث �ملرورية بهدف حماية جميع م�ستخدمي 

�لطريق من �أخطار حو�دث �ل�سيار�ت.

يف �أم �لقيوين

�رتفاع عدد �حلو�دث

 2014 عام  من  املا�سية  اأ�سهر  الثمانية  �سهدت 

اأم  اإمارة  يف  املرورية  احلوادث  عدد  يف  ارتفاعًا 

مقارنة  حادثًا   )3255  ( بلغت  والتي  القيوين 

والبالغة   2013 املا�سي  العام  من  نف�سها  بالفرتة 

)2688( حادثًا، كما ارتفع عدد الوفيات اإىل )10( 

حالت مقارنة بـ ) 6( حالت وفاة خالل الفرتة 

نف�سها من العام املا�سي.

�ملرور  �إد�رة  مدير  بن عر�ن  عبيد  �سعيد  �ملقدم  و�أرجع 

�ملركبات  عدد  زيادة  �إىل  ذلك  يف  �ل�سبب  و�لدوريات 

على  �ملركبات  كثافة  �إىل  �إ�سافة  �لإمارة  يف  �مل�سجلة 

�لطرق ، لفتًا �إىل �أن �أهم �أ�سباب وقوع �حلو�دث �ملرورية 

متثلت يف جتاوز �ل�سرعة �ملقررة و�لقيادة بطي�س وتهور 

عدم  �إىل  �إ�سافة  �حلمر�ء،  �ل�سوئية  �لإ�سارة  وجتاوز 

تغيري�ت  و�إجر�ء  �ملركبة  و�سيانة  �لإطار�ت  �سالحية 

بلغ  حيث  �ملركبة،  على  جوهرية  و�إ�سافات  وتعديالت 

�لثمانية  خالل  حادثًا   )63( �ملرورية  �حلو�دث  جممل 

�إ�سابة   )75( وقوع  عنها  نتج   2014 من  �ملا�سية  �أ�سهر 

�لعام  من  نف�سها  �لفرتة  وخالل  كانت  حني  يف  خمتلفة 

�ملا�سي )54( نتج عنها وقوع )62( �إ�سابة خمتلفة .

�لإلكرتونية  �لرقابة  تعزيز  على  �لعمل جار  �أن  و�أ�ساف 

من خالل و�سع كامري�ت مر�قبة على �لطرق �لد�خلية 

و�خلارجية لالإمارة ، مع تعزيز تو�جد �لدوريات �ملرورية 

نظرً� لأهمية دورها يف �لرقابة �ملرورية �إىل جانب �لدور 

�لتوعوي �ملبا�سر مع �ل�سائقني.

و�كد �أن �إد�رة �ملرور و�لدوريات تعمل على تطبيق �لهدف 

�لطرق”  �أمن  “�سبط  �لد�خلية  لوز�رة  �ل�سرت�تيجي 

للحد من �حلو�دث �ملرورية وما ينجم عنها من وفيات 

هذه  تتمثل  حيث  مادية،  وخ�سائر  خمتلفة  و�إ�سابات 

كافة  �لطرق  على  �ملروري  �لتو�جد  تكثيف  يف  �جلهود 

و�ل�ستجابة �ل�سريعة للحالة �ملرورية لها وتنبيه وتوعية 

�ل�سائقني. 

يف ر�أ�س �خليمة

�نخفا�س �حلو�دث و�رتفاع �لوفيات 

انخف�ست اأعداد احلوادث املرورية يف اإمارة راأ�س 

اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  خالل  اخليمة 

املا�سي  العام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2014
البليغة  اأعدادالإ�سابات  انخف�ست  كما   ،2013
الوفيات  �سهدت  فيما   ، والب�سيطة  واملتو�سطة 

زيادة بفارق 18 حالة عن عام 2013.

�ملرور  �إد�رة  مدير  �لعلكيم  جا�سم  علي  �لعقيد  و�أو�سح 

و�لدوريات ب�سرطة ر�أ�س �خليمة �أن �أبرز �لأ�سباب �ملوؤدية 

لوقوع �حلو�دث كانت �لإهمال وعدم �لنتباه و�لنحر�ف 

�ملفاجئ ودخول �لطريق من دون �لتاأكد من خلوه وعدم 

ترك م�سافة كافية وعدم �للتز�م بخط �ل�سري.

و�أ�ساف �أن �سرطة ر�أ�س �خليمة تبذل �لكثري من �جلهود 

للحد من �حلو�دث �ملرورية، و�لتي تتمثل يف زيادة بر�مج 

�لثقافة  ون�سر  �ملجتمع  �سر�ئح  جلميع  �ملوجهة  �لتوعية 

حمالت  تكثيف  وكذلك  �لأفر�د،  خمتلف  بني  �ملرورية 

ومناطق  �سو�رع  مبختلف  �ملروري  و�ل�سبط  �لتفتي�س 

�لإمارة، ف�ساًل على �لتعاون �لبناء مع خمتلف �جلهات 

�حلكومية و�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لعالقة للعمل على �حلد من 

�لناجمة عنها،  و�لإ�سابات  و�لوفيات  �ملرورية  �حلو�دث 

ودر��سة �لبقع �ل�ساخنة �لتي تكرث فيها �حلو�دث و�لعمل 

على �إيجاد �أف�سل �حللول لها.

�أ�سهمت  �لإلكرتونية  و�لرقابة  �لتقنية  �أن  �لعلكيم  و�أكد 

�سبط  خالل  من  �لقانون  �سلطة  فر�س  يف  كبري  ب�سكل 

من  �لطريق  على  و�لتجاوز�ت  و�لإخاللت  �لطرقات 

قبل �لر�د�ر�ت وكامري�ت �ملر�قبة، كما �أن �أنظمة �لنقل 

�لذكية لها �أهميتها يف �سبط �لطرقات �إل �أنها مل تفعل 

بال�سكل �ل�سحيح �إىل �لآن، عد� �أن هذه �لتقنيات ل تغني 

�ملقدم �سعيد عبيد بن عر�ن

�ملقدم �سعيب عبد�هلل كاجور

�لعقيد علي جا�سم �لعلكيم
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عن �لرقابة �مليد�نية وتو�جد عنا�سر رجال �ل�سرطة على 

�ل�سارع  �أهمية كبرية يف �سبط  ذو  �لطرقات، فكالهما 

وفر�س �سلطة �لقانون.

�خلطة  وفق  ت�سري  �خليمة  ر�أ�س  �سرطة  �إن  وقال 

�لطرق  �أمن  ل�سبط  �لد�خلية  لوز�رة  �ل�سرت�تيجية 

و�سمن ��سرت�تيجية قطاع �ملرور بوز�رة �لد�خلية �لر�مية 

�إىل تعزيز �لوعي �ملروري بني �أفر�د �ملجتمع كافة و�سمن 

�ملروري  �لزدحام  من  �حلد  وهي  مبادر�تها،  �أهم 

وحود�ث �ل�سري وحالت �لده�س وتعزيز �لثقافة �ملرورية 

�حلو�دث  من  وخال  �آمن  جمتمع  �إىل  �لو�سول  بهدف 

�ملرورية.

من  للحد  حماور  عدة  على  تعمل  �لإد�رة  �أن  �إىل  ولفت 

�لهند�سة  حمور  �أهمها  من  و�لتي  �ملرورية  �حلو�دث 

�ملرورية، وما تفر�سه �لإح�سائيات �ملرورية من متابعة 

�لك�سف عن �لنقاط �ل�ساخنة على �لطرق و�أماكن متركز 

�ملرورية  �لثقافة  حمور  �إىل  �إ�سافة  �ملرورية،  �حلو�دث 

وما يتم من خالله يف جمال �لتوعية �ملرورية باأ�سكالها 

�لت�سريعات  وحمور  �لطريق،  مل�ستخدمي  �ملختلفة 

�ملخالفني  على  وتطبيقها  وفر�سها  �ملرورية  و�لقو�نني 

ل�سبط وفر�س �سلطة �لقانون على �لطرق، و�أخريً� حمور 

�لإ�سعاف و�لإنقاذ مل�سابي �حلو�دث �ملرورية وما يتطلبه 

�مل�ساعدة  تقدمي  يف  �ل�ستجابة  �سرعة  من  �ملحور  هذ� 

ونقل �مل�سابني.

و�أكد مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات يف �سرطة ر�أ�س �خليمة 

و�لتن�سيق  �ل�سركاء  جذب  على  �لد�خلية  وز�رة  حر�س 

و�ل�سرت�تيجيات  �لأهد�ف  لتحقيق  �مل�سرتك  و�لعمل 

�أهم  ومن  �لطرق،  على  �ملرورية  بال�سالمة  �ملتعلقة 

و�خلدمات  �لأ�سغال  ود�ئرة  �لأ�سغال  وز�رة  �ل�سركاء 

�لهند�سة  بقطاع  تعنى  �لتي  �خليمة  ر�أ�س  يف  �لعامة 

�ملرورية، حيث هناك جلنة د�ئمة تعنى ب�سوؤون �لطرق، 

�أن هناك تعاونًا ومذكر�ت تفاهم مع منطقة ر�أ�س  كما 

�ملرورية  و�لتوعية  �لثقافة  بن�سر  تعنى  �لتعليمية  �خليمة 

�لقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  �إىل  بالإ�سافة  �لطلبة  بني 

من  وغريها  و�ملرور  للطرق  �خليمة  ر�أ�س  و�أكادميية 

�جلهات ذ�ت �لعالقة بغية حتقيق �مل�سلحة �لعامة و�حلد 

من �حلو�دث �ملرورية خللق جمتمع خال من �حلو�دث. 

يف �لفجرية

�نخفا�س �حلو�دث بن�سبة 25%  

الفجرية  اإمارة  يف  املرورية  احلوادث  انخف�ست 

وفقًا ملا اأ�سارت اإليه الإح�سائيات لل�سهور املن�سرمة 

من عام 2014 م بن�سبة 25 % عن العام 2013.

مدير  عو��س  بن  ر��سد  علي  �لدكتور  �لعقيد  و�أو�سح 

�أن �لعمل وبوترية م�ستمرة جار  �إد�رة �ملرور و�لدوريات 

لتنفيذ ��سرت�تيجية وز�رة �لد�خلية لقطاع �ملرور �لر�مية 

خلف�س �حلو�دث �ملرورية  ومن خالل متابعة �سري عمل 

حت�سني  مبادرة  يف  �ملتمثلة  �ل�سرت�تيجية  �ملبادر�ت 

معايري �سالمة �لطرق،  ومبادرة تطبيق برنامج فر�س 

�سلطة �لقانون على �لطرق من خالل �لر�د�ر�ت و�نت�سار 

�لدوريات و�لكامري�ت، ومبادرة تطوير ورفع كفاءة فرق 

�لإنقاذ يف �لقطاعات �لأمنية على م�ستوى �لإمارة.

وقال: من و�قع �لإح�سائيات لدينا مت حتقيق �نخفا�س 

يف عدد �لإ�سابات �لبليغة �لناجتة عن �حلو�دث �ملرورية 

�ل�سابق وبن�سبة  �لعام  2014 عن  14 حالة يف عام  بعدد 

%. وكان هناك �رتفاع يف عدد �لإ�سابات �ملتو�سطة   56

�لناجتة عن �حلو�دث �ملرورية بعدد 80 حالة بن�سبة 7 % 

�لب�سيطة  �لإ�سابات  و�نخفا�س عدد  �ل�سابق.  �لعام  عن 

 %  27 بن�سبة   125 بعدد  �ملرورية  �لناجتة عن �حلو�دث 

�لناجتة  �لوفيات  عدد  �نخف�س  كما  �ل�سابق،  �لعام  عن 

عن �حلو�دث �ملرورية لعام 2014 بن�سبة 13 % عن �لعام 

�ل�سابق.

�ليماحي  عو��س  بن  ر��سد  علي  �لدكتور  �لعقيد  و�أكد   

لل�سرعة  �لأق�سى  �حلد  )جتاوز  �لز�ئدة  �ل�سرعة  �أن 

على  �ملرورية  للحو�دث  �لرئي�س  �ل�سبب  هي  �لقانونية( 

�لطريق، جاء بعدها �لن�سغال بغري �لطريق )�لتقنيات 

كما  �لنقالة(،  – �لهو�تف  �ملركبة  يف  �ملزودة  �حلديثة 

ت�سببت يف  و�لإهمال،  �ملبالة  وعدم  و�لتهور  �لطي�س  �أن 

�ل�سري  بقو�عد  �للتز�م  عدم  ثم  �حلو�دث،  من  �لعديد 

ومفاجاآت  �حلمر�ء  �ل�سوئية  �لإ�سارة  وجتاوز  و�ملرور 

يف  �مليكانيكية  �لأعطال   – �جلوية  )�لحو�ل  �لطريق 

�ملركبة – �حليو�نات �ل�سائبة – عيوب �لطريق(.

 توحيد ال�سرعات 

و�أكد �لعقيد �لدكتور علي ر��سد بن عو��س �ليماحي على 

�لطرق  على  �ملنطقية  �ل�سرعة  حتديد  �سيا�سة  �أهمية 

�لق�سوى  �ل�سرعة  �أن  �ملالحظ  من  ،حيث  �خلارجية 

بالطرق  �لدولة  مدن  تربط  �لتي  �لطرق  على  �ملحددة 

منها  متفاوتة   ب�سرعات  حمددة  �ل�سريعة  �خلارجية 

قائدي  مبعظم  يدفع  مما  منخف�س  ومنها  منا�سب 

عند  مفاجئ  ب�سكل  �ل�سرعة  لتخفي�س  �ملركبات 

�لر�د�ر�ت �لثابتة و�ملتنقلة وقد يكون ذلك  �سببًا حلادث 

مروري ومبعثًا للقلق و�لتوتر بدًل �أن يكون و�سيلة لل�سالمة 

و�ل�سال�سة و�لأمن �ملروري .

وموحدة  منطقية  �سرعة  حدود  �سيا�سة  �تباع  �إىل  ودعا 

وت�ساعد  حقه  للطريق  تعطي   – �لدولة  م�ستوى  على 

�ل�سرعة،  بهذه  و�لتقيد  �للتز�م  على  �ملركبات  قائدي 

�أهمية تطوير �لوعي �ملروري لدى م�ستخدمي  �إىل  لفتًا 

�لطريق، حيث يجب �ل�سعي لتعليم قانون �ل�سري و�ملرور 

�لتعليمية  �ملر�حل  خمتلف  يف  �لدر��سية  �ملناهج  �سمن 

�لإعالمية  �ملادة  وزيادة  و�خلا�سة  �لعامة  �ملد�ر�س  يف 

يف  �ل�سر�مة  على  عالوة  �لإعالم،  و�سائل  يف  �ملرورية 

تطبيق �لقانون من خالل عدم �لتهاون يف �ملخالفات �لتي 

قد توؤدي �إىل �ملوت.

�لتقنيات  من  تعترب  �لإلكرتونية  �لرقابة  �أن  و�أو�سح 

�أن  �ملنتظر  ومن  �ملروري(  �ل�سبط  )كامري�ت  �حلديثة 

يقلل ��ستخد�م هذه �لو�سائل من �لرقابة �مليد�نية ب�سكل 

كبري. غري �أن فاعلية هذه �لتقنية رمبا تعتمد على تو�فر 

عدد من �لعو�مل مثل:

 ن�سر �لثقافة �ملرورية بني فئات �ملجتمع عامة و�لفئات 

�مل�ستهدفة )�لأكرث خمالفة لأنظمة �ملرور( ب�سكل خا�س.

�ل�سبط  �لتقنية )كامري�ت  �ملجتمع حول هذه  توعية   

�ملروري( عرب و�سائل �لإعالم �ملختلفة.

 تفعيل دور هذه �لكامري�ت عن طريق �لعقاب �ملبا�سر 

الوضع المروري 

�ل�سريع ملن يخالف �لأنظمة �ملرورية.

 تنفيذ �لعقوبة �ملزدوجة )�لتوقيف و�لغر�مة �ملالية(.

قطع  نتيجة  حدثت  �لتي  �حلو�دث  مناذج  عر�س   

�لإ�سارة وذلك عن طريق �لر�سائل �لق�سرية �ملرئية.

�ل�سبط  )كامري�ت  �لتقنية  ��ستخد�م  �أن  و�أ�ساف 

�ملروري( تن�سر �سعور �لرهبة و�لقلق و�لتوتر عند قائدي 

جتاوز  عدم  على  �حلر�س  �إىل  بهم  فتدفع  �ملركبات 

�ل�سرعة �أو تخطي �لإ�سارة �ل�سوئية، ويجب توعية قائدي 

�سك  �ملطلوب، ومما ل  بال�سكل  �ملركبات حول وجودها 

�لرقابة  تخفيف  يف  ت�سهم  �لإلكرتونية  �لرقابة  �أن  فيه 

�مليد�نية، و لكن ل ميكن �لعتماد عليها بل لبد من وجود 

�لرقابة �مليد�نية �لتي تعترب �جلانب �لتنفيذي، بالإ�سافة 

�إىل �لرقابة �لإلكرتونية �لتي تهتم بجانب �لر�سد، بينما 

�لرقابة �مليد�نية تهتم بجانب �لتوعية و�لإر�ساد لقائدي 

�ملركبات وم�ستخدمي �لطريق.

�إىل  ت�سعى  �لفجرية  يف  و�لدوريات  �ملرور  �إد�رة  وقال: 

�لوز�رة  يف  �ملرور  لقطاع  �ل�سرت�تيجي  �لهدف  حتقيق 

لكل   %  9.17 بن�سبة  �لوفيات  ن�سبة  خف�س  يف  و�ملتمثل 

مائة �ألف من �سكان �لإمارة من خالل تنفيذ �ملبادر�ت 

�ل�سرت�تيجية )مبادرة حت�سني معايري �سالمة �لطرق – 

�لقانون من خالل  مبادرة تطبيق برنامج فر�س �سلطة 

مبادرة   – و�لر�د�ر�ت  �لدوريات  و�نت�سار  �لكامري�ت 

على  �لأمنية  �لقطاعات  يف  �لإنقاذ  فرق  كفاءة  رفع 

م�سوى �لإمارة(، كما ت�سعى �أي�سًا من خالل زيادة معدل 

�أمن �لطرق �لد�خلية و  �نت�سار �لدوريات لزيادة �سبط 

�سر�ئح  لدى  �ملرورية  و�لثقافة  �لوعي  وزيادة  �خلارجية 

�ملجتمع كافة.

�مل�سرتك  و�لعمل  �ملعنية  و�جلهات  �ل�سركاء  دور  وحول  

�ل�سركاء  من  و�لرتبية  و�ل�سحة  �ملو��سالت  تعترب  قال: 

لإد�رة �ملرور و�لدوريات، وتعترب د�ئرة �لأ�سغال �ل�سريك 

حتقيق  يف  �مل�سرتك  للعمل  ملا  لالإد�رة  �ل�سرت�تيجي 

يف  �ملرورية  �حلو�دث  من  للحد  �ملن�سودة  �لأهد�ف 

ملختلف  �مل�ستمر  و�لتح�سني  �لتطوير  خالل  من  �لإمارة 

طرق �لإمارة �لد�خلية و�خلارجية، للتمكن من ��ستيعاب 

�لزيادة يف عدد �ملركبات.

و�لتو��سل  �ملتبادل  �لتن�سيق  يتم من خالل  وتابع قائاًل: 

�ملعنية  و�ملحلية  �حلكومية  �لدو�ئر  خمتلف  مع  �مل�ستمر 

�حللول  و�إيجاد  �خلرب�ت  تبادل  و�ملو��سالت  بالطرق 

�لإمارة  �ملرورية يف  بت�سهيل �حلركة  �ملنا�سبة و�خلا�سة 

على  �ملرورية  و�حلو�دث  �ملروري  �لزدحام  من  و�حلد 

طرق �لإمارة.

ال�ساحنات  بحوادث  اإ�سابة  و13  وفيات   10

خالل 8 اأ�سهر يف اأبوظبي 

�أبوظبي  ب�سرطة  و�لدوريات  �ملرور  مديرية  ك�سفت 

عن وفاة 10 �أ�سخا�س و�إ�سابة 13 �آخرين يف حو�دث 

�ملا�سية  �أ�سهر  �لثمانية  خالل  باأبوظبي  �ل�ساحنات 

�لوفيات  �نخفا�س  �إىل  م�سرية  �جلاري،  �لعام  من 

بن�سبة 76 % مقارنة بالفرتة نف�سها من �لعام �ملا�سي 

�لإ�سابات  �نخفا�س  وكذلك  وفاة،   41 �سجلت  �لتي 

�إىل  �إ�سابة   30 من   %  57 بنحو  �لبليغة  و�لإ�سابات 

وقوع  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سباب  �أهم  ومن  �إ�سابة.   13

حو�دث �ل�ساحنات خالل �لفرتة �ملا�سية �لنحر�ف 

طريق  ودخول  كافية  م�سافة  ترك  وعدم  �ملفاجئ 

رئي�س من دون �لتاأكد من خلوه، �إ�سافة �إىل �نفجار 

و�لإهمال  �لطريق  بخط  �للتز�م  وعدم  �لإطار�ت 

وعدم �لنتباه و�أ�سباب �أخرى.

�لعقيد د. علي ر��سد بن عو��س
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مراهقًا   11 حت�سد  الن�سية  والر�سائل  التحدث 

يوميًا يف اأمريكا

متخ�س�سة  �أمريكية  بحثية  ومر�كز  معاهد  عدة  �أجرت 

ومهتمة بال�ساأن �ملروري بحوثًا و��ستطالعات للر�أي، حول 

عالقة �لهاتف �ملتحرك وحو�دث �ل�سيار�ت .

�حلو�دث  بني  للعالقة  دقيقة،  وم�سوحات  متابعة  وخالل 

�أحيانًا  ��ستمرت  و�لتي  �ملتحركة  �لهو�تف  و��ستخد�م 

�ملهتمة  و�لأخرى  �لبحثية  �ملر�كز  تلك  متكنت  �سنو�ت 

بال�سالمة من حتديد هذه �لعالقة و�لتي توردها »�ل�سالمة 

�لهاتف  ��ستخد�م  �ملرورية« يف ملف خا�س عن »خماطر 

�ملتحرك �أثناء قيادة �ملركبة«.

املتحرك ي�ستت ذهن ال�سائق

يقول باحثو �ملعهد �لأمريكي لتاأمني �ل�سالمة على �لطرق:

�إن.... ��ستخد�م �لهاتف �ملتحرك و�إجر�ء عمليات �لتحدث 

»�ل�سات« �أو كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء قيادة �ل�سيارة من 

ي�ستت ذهنه  �لذي  فال�سائق  وقوع �حلو�دث،  �أ�سباب  �أهم 

جر�ء ��ستخد�مه �لهاتف �أثناء �لقيادة يف �لرد �أو قر�ءة �أو 

كتابة ر�سائل ن�سية، �أكرث عر�سة لرتكابه حادثًا بـ 23 مرة 

من �ل�سائق �لذي ل ي�ستخدم �لهاتف �أثناء �لقيادة.

�أكرث  �لقيادة،  �أثناء  بالهاتف  يتحدث  �لذي  �ل�سائق   

غري  �ل�سائق  من  مر�ت   4 بـ  حادث  لالرتكاب  عر�سة 

�ملتحدث يف �لهاتف .

�أو  �لهاتف  يف  يتحدث  �لذي  �ل�ساب  �ل�سائق  فعل  ردة   

ي�ستخدمه يف كتابة ر�سالة ن�سية تكون بطيئة وت�ساوي ردة 

فعل م�سن يف �ل�سبعني من عمره !

 قر�ءة ر�سالة ن�سية �أثناء �لقيادة ي�ستت �نتباه �ل�سائق 

ثو�ن وهي مدة كافية لقطع ملعب كرة قدم   5 �أقلها  ملدة 

طوًل!

املراهقون ي�سكلون الن�سبة الأكرب 

�سنة   19  –  16 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�سائقون   

�ل�سائقني م�ستتي �لذهن و�لروؤية  �أكرب ن�سبة من  ي�سكلون 

�أثناء �لقيادة. 

 تبادل �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة تقتل 11 مر�هقًا 

كل يوم على �لطرق �لأمريكية. 

 60%من �ملر�هقني �لأمريكيني �أكدو� يف عينة علمية على 

�أنهم يعلمون �أن كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة ت�ستت 

�لذهن وت�سكل تهديدً� خطريً� حلياتهم!! و 35 % �عرتفو� 

مبمار�سة كتابة �لر�سائل �أ�ثناء �لقيادة .

جمعية ال�سالمة على الطرق ال�سريعة

قامت جمعية �ل�سالمة على �لطرق �ل�سريعة �حلكومية غري 

�لربحية �لتي تتكون من ممثلني عن كل �لوليات �لأمريكية 

بتتبع �حلو�دث �لناجتة عن �إر�سال �لر�سائل �أثناء �لقيادة، 

م�سببات  كرثة  ب�سبب  �أنه  مفاد�ها:  بنتيجة  وخرجت 

حادثًا  �إن  �لقول  عمليًا  ميكن  ل  �لطريق،  على  �حلو�دث 

معينًا كان ب�سبب �لهاتف �لنقال، �إل �إذ� �أقر �ل�سائق بذلك.

�ل�ساحنات  �سائقي  �أن  �أظهرت  قد  حديثة  در��سة  وكانت 

�لذين يقومون بكتابة ر�سائل ن�سية من هو�تفهم �لنقالة 

�أثناء �لقيادة ميكن �أن يرتكبو� حو�دث طرق �أكرث بـ 22 مرة 

من �سائقي �ل�سيار�ت �ل�سغرية.

وبالرغم من �جلهود �ملبذولة يف �حلد من حو�دث �لطرق 

�إل �أن  �أثناء �لقيادة،  �لناجتة من كتابة �لر�سائل �لن�سية 

�لدر��سات مل ت�سر �إىل مدى �لتاأثري �لذي يحدثه قانون منع 

��ستخد�م �لهاتف �لنقال يف �حلد من عدد �حلو�دث.

معهد فريجينيا للتكنولوجيا

�سائقو �ل�سيار�ت �أكرث عر�سة للحو�دث يف حال ��ستخد�م 

للدر��سة  وفقًا  �ل�ساحنات،  �سائقي  من  �لنقال،  �لهاتف 

فعند  و�لنقل،  للتكنولوجيا  فريجينيا  معهد  �أجر�ها  �لتي 

��ستخد�م �لهاتف �لنقال يف �حلديث �أثناء �لقيادة تزد�د 

مرة   5.9 مبقد�ر  �ل�سغرية  �ل�سيار�ت  يف  �حلو�دث  ن�سبة 

�سائقي  عند  تزد�د  حني  يف  �لطبيعي  �لو�سع  من  �أكرث 

�ل�ساحنات مبقد�ر 2.8 مرة. 

�أرقام �أمريكية  ... ماأ�ساوية 

يف  م�سرعهم  �سخ�سًا   3.328 لقي   ....  2012 عام  يف   

�أثناء  حو�دث مرورية ب�سبب ��ستخد�م �لهو�تف �ملتحركة 

�لقيادة. 

�سنة   20 �ل�سائقني حتت  من   %  11  ....  2012 عام   يف 

وليات  �رتكاب حو�دث مرورية يف  �ساركو� يف  �لذين  من 

�أمريكية خمتلفة كانو� ي�ستخدمون �لهو�تف �ملتحركة �أثناء 

�لقيادة. 

�أجري م�سح وطني يف �أمريكا عن �سلوكيات و�آر�ء �ل�سائقني 

�أثناء �لقيادة بني �أن :

�عرتفو�  �مل�سح  يف  �ل�سائقني  ن�سف  من  يقرب  ما   

�أكرث  و�أن  �لقيادة،  �أثناء  �ملتحركة  �لهو�تف  با�ستخد�مهم 

ر�سائل  وقر�ءة  كتابة  خالل  من  كان  لها  ��ستخد�مهم 

ن�سية.

م�ستعدة  ماز�لت  باأنها  �أفادت  �مل�سح  عينة  من   %24  

ل�ستخد�م �لهاتف �أثناء �لقيادة. 

 و�حد من كل 10 ممن �سملهم �مل�سح ير�سل ر�سالة ن�سية 

�أو ر�سائل بريدية �إلكرتونية �أثناء �لقيادة. 

�لن�سية  �لر�سائل  يقروؤون  �أنهم  �أكدت  �لعينة  من   %14  

�أثناء �لقيادة. 

�مل�ستطلعة  �أن غالبية  �إل  �لعرت�فات �خلطرية  رغم هذه 

�آر�وؤهم يدعمون �لقو�نني �لتي حتظر �لتحدث على �لهاتف 

وكتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة .

�لعامل يدفع ثمن �لتطور �لتكنولوجي

كتابة الرسائل النصية 
أثناء القيادة أخطر مسببات 

الموت على الطريق

العدد اخلام�س - اكتوبر 162014
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قال باحثون يف جامعة و��سنطن

�إن نتيجة م�سح 20 تقاطعًا مروريًا على طرق ولية و��سنطن 

تبني �أن :

 �مل�ساة �لذين يقروؤون �لر�سائل �لن�سية على �لتقاطعات 

�أقل �نتباهًا للعبور مبقد�ر �أربع مر�ت لالإ�سار�ت �ملرورية 

من بقية �مل�ساة. 

خطوط  عند  �ملحمول  ي�ستخدمون  �لذين  �مل�ساة  تاأخر   

�مل�ساة عن �لعبور ثانيتني عن بقية �مل�ساة. 

ب�سبب  تكون  �سنويًا  �ملرورية  �حلو�دث  ن�سبة  من   %23  

��ستخد�م �لهاتف �ملتحرك. 

�إ�سابات  �لتي ينجم عنها  �ل�سيار�ت  % من حو�دث   17  

ل�ستخد�مه  �لطريق  عن  �ل�سائق  ذهن  ت�ستت  �سببها 

�لهاتف �ملتحرك.

 64 –  18 ما بني  �أعمارهم  �ل�سائقني ترت�وح  % من   70  

�أفادو� باأنهم ي�ستخدمون �لهاتف �ملتحرك �أثناء �لقيادة و 

�لهو�تف لقر�ءة ر�سالة  �أفادو� با�ستخد�مهم  % منهم   30

ن�سية �أو �إر�سال ر�سالة ن�سية.

 يف در��سة �أجريت يف ولية بن�سلفانيا �لأمريكية بينت �أن 

5 % من �ل�سائقني ي�ستخدمون �لهاتف �ملتحرك باليد �أثناء 

التحدث. 

هم   24 –  16 بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�سائقون   

�لأكرث ��ستخد�مًا للهو�تف �أثناء �لقيادة.

من  �ملحمولة  لالأجهزة  ��ستخد�مًا  �لأكرث  هن  �لإناث   

�لذكور. 

واقع موؤمل ل�ستخدام املحمول اأثناء القيادة 

��سطدم قطار �سو�ٍح مبدينة لو�س �أجنلي�س بقطار ب�سائع 

قطار  �سائق  و�عرتف  �سخ�سًا   25 م�سرع  �أ�سفرعن  مما 

�ملتحرك  هاتفه  على  ن�سية  بر�سالة  بعث  �أنه  �ل�سو�حي 

قبل دقيقة من وقوع �حلادث، مما �ستت �نتباهه عن روؤية 

عالمة حمر�ء و�أربع �إ�سار�ت حتذير .

�إنه  بو�سطن  يف  “�لرتوللي”  حافالت  �إحدى  قائد  قال 

كان يكتب ر�سالة ن�سية عندما ��سطدمت حافلته بحافلة 

�أخرى مما �أ�سفر عن �إ�سابة �لع�سر�ت من ركاب �حلافلة. 

�أوباما  بار�ك  �لمريكي  �لرئي�س  �أعرب   2009 عام  يف 

قيادة  �أثناء  �ملحمول  �لهاتف  ��ستخد�م  �إز�ء  قلقله  عن 

�ملوظفني  على  يحظر  �أمرً�  �أ�سدر  عندما  وذلك  �ملركبة، 

�لفيدر�ليني يف �لوليات �ملتحدة كتابة ر�سائل ن�سية على 

ويق�سي  حكومية،  مركبة  قيادة  �أثناء  �ملحمولة  هو�تفهم 

�لأمر �أن ميتنع �ملوظفون يف �لإد�ر�ت �حلكومية عن كتابة 

ر�سائل ن�سية �أثناء قيادتهم �سيار�ت حكومية �أو �سيار�تهم 

�خلا�سة عندما يكونون يف طريقهم لإجناز مهام حكومية، 

�لهو�تف  ��ستخد�م  �ملوظفني  على  �لأمر  يحظر  كما 

و�أي جهاز حكومي  لهم  �لتي ت�سرفها �حلكومة  �ملحمولة 

�آخر �أثناء قيادة �أية مركبة .

�ل�سيار�ت  حو�دث  �أدت    2006 عام  �إىل   2003 عام  من 

وفاة  حالة   50 �إىل  �ملتحرك  �لهاتف  با�ستخد�م  �ملرتبطة 

�لناجتة عن  و�رتفعت �حلو�دث  بن�سلفانيا  يف غرب ولية 

�لتحدث بالهاتف �أثناء �لقيادة �أو كتابة �لر�سائل �لن�سية 

من 168 يف عام 2003 �إىل 228 حادثًا يف عام 2005 .

جمل�س �ل�سالمة �لوطنية �لأمريكي �أعلن يف وقت �سابق �أنه 

�لتي تقع  �ل�سيار�ت  �إجمايل حو�دث  % من   28 يقدر نحو 

�أو ممار�سة  �لهاتف �ملتحرك  �أمريكا ب�سبب ��ستخد�م  يف 

�لرد �أو كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة على �لطرق .

الهاتف  حوادث  ملواجهة  علمية  حماولت 

املتحرك

�سائق  متكن  نظارة  جوجل  �ل�سهري  �لبحث  حمرك  �بتكر 

تكنولوجيا  با�ستخد�م  ن�سية  ر�سالة  �إر�سال  من  �ل�سيارة 

�لن�سخ �ل�سوتي وكذلك �لأو�مر بحركة �لر�أ�س .

من  خطرً�  �أقل  �لنظارة  �أن  �لبد�ية  يف  �لعتقاد  �ساد 

��ستخد�م �ملتحرك باليد، لأنها تقدم معلومات �أو �إمكانيات 

�إن روؤية  تكنولوجية باأقل قدر من ت�ستيت �لنتباه باعتبار 

�ل�سائق �ستظل مركزة على �لطريق .

�لعتقاد  هذ�  خالفت  حديثًا  �سدرت  در��سة   .. لكن 

خطورة  يقل  ل  جوجل  نظارة  ��ستخد�م  باأن  وخل�ست 

�أكرث  �لقيادة، ولي�ست  �أثناء  �لهاتف �لذكي  عن ��ستخد�م 

�أمانًا... ففي جامعة �سنرت�ل فلوريد� قال �لباحث �لنف�سي 

�لعلمية  �لتجربة  خالل  من  مالحظة  متت  �إنه  �سوير  بن 

و�لعملية �أن �سرعة رد �لفعل عند وقوع حادث مروري يدفع 

�ل�سائق ل�ستخد�م �لفر�مل ل تختلف كثريً� �إح�سائيًا عند 

��ستخد�م نظارة جوجل!

وقال �إن توجيه �لنظر �أثناء �لقيادة ل يعني بال�سرورة �أن 

�لتفكري  عمليات  لأن  �لطريق   على  مركز  �ل�سائق  �نتباه 

تبقى متاأثرة مبا يحدث معك.

رغم ذلك ل ز�لت �لنظارة حتظى باهتمام �إعالمي كبري 

ب�سوؤون  �ملخت�سني  بع�س  من  كبريً�  �نتقادً�  تو�جه  و�أي�سا 

�ملرور و�ل�سالمة .

رغم عدم طرحها يف �ل�سوق ب�سكل جتاري �إل �أن �مر�أة يف 

�لذكية،  �لنظارة  تلقت خمالفة مرورية لرتد�ئها  �أمريكا 

�إل �إنها مل تدفع �ملخالفة لأن �ملحكمة مل حت�سل على دليل 

على �أن �لنظارة كانت تعمل �أثناء قيادتها لل�سيارة !

حتظر  قو�نني  ل�ست�سد�ر  �أمريكية  وليات   3 تخطط 

وليات   8 وهناك  �لقيادة  �أثناء  جوجل  نظارة  ��ستخد�م 

نظارة  ��ستخد�م   )  2014  ( �لعام  هذ�  حظرت   �أخرى 

تثبت  �لتي  �حلو��سب  من  وغريها  �لقيادة  �أثناء  جوجل 

بالر�أ�س .

م�سد�س ملكافحة الر�سائل الن�سية !

ي�ساعد  م�سد�سًا  �لأمريكية  كوم�سونيك�س  �سركة  �بتكرت 

حظر  لقو�عد  �ملخالفني  مالحقة  يف  �ل�سرطة  رجال 

��ستخد�م �لهاتف �أثناء �لقيادة �أو كتابة �لر�سائل �لن�سية، 

ثم مالحقتهم وبالتايل معاقبتهم، بالإ�سافة �إىل �إمكانية 

حتديد موقع م�ستخدم �لهاتف يف �ل�سيارة وما �إذ� كان �أحد 

�لركاب �أم قائد �ملركبة، ومل تعلن �ل�سركة بعد عن ميعاد 

�ملتحدث  تاأكيد  رغم  �سعره،  عن  ول  للبيع  �مل�سد�س  طرح 

با�سم �ل�سركة عن طرحه يف �ل�سوق .

متثل �لكتابة �لن�سية عرب �لهاتف خطورة كبرية على حياة 

على  �ل�سائق  لنتباه  ت�ستيت  من  ت�سببه  ملا  �ل�سيارة،  قائد 

�لطريق و�لذي يت�سبب بدوره يف وقوع حو�دث ج�سيمة .

�أو  يف �لعديد من �لدول مت حظر كتابة �لر�سائل �لن�سية 

حظر  مت  حني  يف  �لقيادة،  �أثناء  �لهاتف  “�ل�سات” على 
�أثناء  �أخرى  بلد�ن  يف  مكاملات  باإجر�ء  �أو  نف�سه  �لهاتف 

�لقيادة مثل �ململكة �ملتحدة �لتي تغرم م�ستخدمي �لهاتف 

�أثناء �لقيادة 1000 جنيه �إ�سرتليني.

�هتمام �أمريكي ر�سمي وبحثي مل�سكلة حو�دث �ملتحرك

يف  �أمريكيني  وباحثني  م�سوؤولني  �آر�ء  من  �لعديد  تبلورت 

�أن حو�دث �ملتحرك خا�سة تلك �لتي تنجم عن �لتحدث 

�أو كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة  ناجتة عن �سلوك 

معتاد من �ل�سائقني رغم علمهم بخطورة ما ينتج عن هذ� 

�ل�سلوك من خماطر. 

��ستخد�مه  �أو  �ملحمول  ��ستخد�م  عن  �لناجمة  �حلو�دث 

وفقًا  مميتة  حو�دث  هي  كتابيًا  تو��سل  كو�سيلة 

لالإح�سائيات يف معظم دول �لعامل، وتاليًا تطرح �ل�سالمة 

�ملرورية �آر�ء نخبة من �لعلماء �ملعتربة و�لتي ��ستمدت من 

�أبحاث �أجرتها جامعات �أمريكية ذ�ت �سمعة علمية عاملية .

41 ولية حتظر كتابة الر�سائل الن�سية 
ولية   41 وخطورتها  للظاهرة  �ملتز�يد  �لنت�سار  دعا 

�لر�سائل  كتابة  حتظر  قو�نني  �إ�سد�ر  �إىل  �أمريكية 

�لن�سية �أثناء قيادة �ل�سيارة، كما تخترب �ل�سرطة تطبيق 

جانب  �إىل  �لقانون،  لتنفيذ  ح�سمًا  �أكرث  ��سرت�تيجيات 
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“�أيه  �سركة  �أطلقتها  و�حدة  مثل  توعية  حمالت  تنظيم 

تي �آند تي” لالت�سالت حتت �سعار “ميكن �أن ينتظر”، 

وت�سمنت فيلمًا وثائقيًا جمع بع�س �لأ�سخا�س ممن ت�سببو� 

�لن�سية،  للر�سائل  كتابتهم  ب�سبب  �ل�سيار�ت  حو�دث  يف 

�حلو�دث  هذه  مثل  يف  �أحباءهم  فقدو�  ممن  و�آخرين 

لدعوة �جلمهور للتوقف عن هذه �لعادة.

وزير النقل الأمريكي  ال�سابق راي حلود

و�سف م�سكلة كتابة الر�سائل الن�سية 

اأثناء قيادة ال�سيارة باأنها “وباء وطني”.

“ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها”  مركز 

يف الوليات املتحدة

بكتابتهم  �لبالغني  �لأمريكيني  ثلث  من  يقرب  ما  �عرتف 

ر�سائل ن�سية �أو عرب �لربيد �لإلكرتوين على هو�تفهم �أثناء 

ويف  �ل�سهر،  خالل  �لأقل  على  و�حدة  ملرة  �ل�سيارة  قيادة 

�آخرون  تعر�س  ب�سالم،  �نتهت  �أن رحالت معظمهم  حني 

حلو�دث.

معهد فرجينيا لتكنولوجيا النقل

�أثناء  �لن�سية  �لر�سائل  يكتبون  �لذين  �ل�سائقني  �إن 

�لقيادة يزيد �حتمال تعر�سهم حلو�دث �ل�سطد�م 

�لذين  �ل�سائقني  مع  باملقارنة  مرتني  �أكرث  مبعدل 

يركزون �نتباههم على �لطريق.

جمل�س ال�سالمة الوطني الأمريكي

تعر�ست 213 �ألف �سيارة د�خل �لوليات �ملتحدة حلو�دث 

ت�سادم خالل عام 2011 ب�سبب �سائقني يكتبون �لر�سائل 

�لن�سية، باملقارنة مع 160 �ألف �سيارة يف عام 2010.

اعرف ال�سبب اأوًل !

جامعة  يف  �لت�سالت  �أ�ستاذ  كامبل،  �سكوت  قال 

“ميت�سيجان” و�ملهتم بدر��سة �ل�ستخد�م �لقهري للهاتف 
�ملحمول: يتطلب عالج م�سكلة �لإ�سر�ر على كتابة �لر�سائل 

�لرغبة،  هذه  حدوث  كيفية  فهم  �لقيادة  �أثناء  �لن�سية 

�إىل جانب �لعرت�ف بعدم كفاية �لتوعية بخطورة �لفعل 

عن  بالت�ساوؤل  تبد�أ  �أن  عليك  حللها،  مرتكبيه  وعقاب 

ميكنك  �ل�سبب  تعرف  �أن  ومبجرد  ذلك،  حدوث  �سبب 

بعدها �لبدء مبهاجمة �لآليات �لفعلية �لتي توؤدي �إىل هذ� 

�ل�سلوك، من دون ذلك، “ �أنت فقط جترب”.

ت�سفح الربيد اأثناء القيادة لل�سعور بامللل

�أنتي �أول�سفريتا باحث �أمريكي قال: �أعطينا 136 �سخ�سًا 

على  ��ستخد�مهم  ير�سد  بربنامج  مزودة  ذكية  هو�تف 

قد  �مل�ساركني  �أن  نتائجها  و�أظهرت  �أ�سابيع،  �ستة  مد�ر 

يف  مر�ت  عدة  جدً�  وجيزة  لفرت�ت  هو�تفهم  تفقدو� 

تعاملهم  منط  �قرتب  كما  مرة،  �ستني  �إىل  و�سلت  �ليوم 

و�أ�سار  �ملعتاد  لل�سلوك  عدة  تعريفات  من  �لهو�تف  مع 

تطبيقات  �إىل  �جتهو�  �أنهم  �إىل  �لدر��سة  يف  �مل�ساركون 

معينة يف ظروف حمددة، وهو ما تكرر معهم كثريً�؛ فعلى 

�سبيل �ملثال �رتبط ��ستخد�مهم للربيد �لإلكرتوين وتفقد 

�لأخبار ب�سعورهم بامللل.  

كتابة الر�سائل عادة !

قال �لباحثان �سكوت كامبل وجوزيف باير: �إن بحثًا �سمل 

441 من طلبة �جلامعات على غر�ر ��ستبيانات علم �لنف�س 

�لتي ُتقّيم مدى ت�سكل �لعاد�ت، وذلك بهدف حتديد �إىل 

�أي حد مُيثل ��ستخد�مهم للهاتف �ملحمول عادة، و�عرتف 

�لإجابة  يف  مرتفعًا  معدًل  �سجلو�  �لذين  �لأ�سخا�س 

بكتابتهم �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة على نحو منتظم.

وهنا، لن يكون �لبحث عن حل مل�سكلة ��ستخد�م �لهاتف 

على  �لدماغ  قدرة  لأن  نظرً�  ي�سريً�؛  �أمرً�  كعادة  �ملحمول 

ت�سبه  فالعادة  �لقوة،  نقاط  من  و�حدة  �لعادة  ت�سكيل 

ت�سبيهها  وميكن  بالأ�سياء،  للقيام  �ملخت�سرة  �لطريق 

يف  �ملكتب  �سطح  �سا�سة  على  �ملخت�سرة  بالأيقونات 

�حلا�سب، وتكون مفيدة يف �أحياٍن كثرية لأن �عتيادنا على 

على  ُي�ساعد  بنا  يحيط  مما  بع�س  مع  �لتلقائي  �لتفاعل 

�إدخار طاقتنا �لعقلية للقر�ر�ت �لأ�سعب، فمثاًل ل نحتاج 

�إىل �لتفكري كل يوم يف �إطفاء �لأ�سو�ء و�إغالق �لباب قبل 

�خلروج من �ملنزل.

��ستخد�م  عادة  تاأثري  قوة  تختلف  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 

�لأخرى،  �لعاد�ت  عن  �سلوكياتنا  على  �ملحمولة  �لهو�تف 

ترتبط  �لعاد�ت  �أن  �لنف�س  علماء  يعتقد  �لآن  وحتى 

مبحفز�ت �أو بو�عث كت�سل�سل �لدخول �إىل �إحدى حمطات 

�لقطار�ت و��ستخد�م �لتذكرة و�لذهاب �إىل �لعمل و�نتهاًء 

بقر�ءة �لربيد �لإلكرتوين، ويعتقد كامبل وباير وغريهما 

من �لباحثني باختالف عاد�تنا يف ��ستخد�م �لهو�تف عن 

ذلك؛ فهي كما ُتو�سف “�سناديق تفعل كل �سيء”، ولذلك 

ن�ستخدمها يف مو�قف خمتلفة للغاية، وبغر�س �إجناز مهام 

�لتي  �ملحفز�ت  من  خمتلفة  جمموعات  ونطور  متنوعة، 

تدفعنا لإخر�جها من جيوبنا وتفقدها.

وتختلف هذه �ملحفز�ت من �سخ�سٍ لآخر، وبع�سها �أ�سا�سي 

كرنني �لهاتف �لذي ُينبه ملكاملة �أو ر�سالة، وبع�سها يرجع 

د�خل  من  �ملحفز�ت  بع�س  تنبع  كما  خارجية،  لعو�مل 

يجد  ولذلك  �لف�سول،  �أو  بالوحدة  �ل�سعور  مثل  �لفرد 

�لبع�س �سعوبة يف �لتوقف عن ��ستخد�م �لهو�تف �ملحمولة 

�أثناء �لقيادة؛ ب�سبب �سعوبة منع �أنف�سهم من �ل�ستجابة 

للمحفز�ت �أثناء جلو�سهم خلف عجلة �لقيادة يف �ل�سيارة.

“كنتاكي  جامعة  يف  �لنف�سي  �لطبيب  �أوكونور  �ستيفن 

�لغربية”

�لرتباطات مبجرد  هذه  كل  �إيقاف  �إمكانية  �أن  �أعتقد  ل 

�لدخول �إىل �ل�سيارة فكرة و�قعية، وكان �أوكونور قد �سارك 

للهاتف  �لقهري  �ل�ستخد�م  بني  ربط  بحث  يف  موؤخرً� 

�ملحمول و�ملعدلت �ملرتفعة للحو�دث.

بول �أت�سلي، �لطبيب �لنف�سي يف جامعة “كان�سا�س”

وما يزيد من �سعوبة �لأمر �حلاجة �إىل �إيقاف �لعادة �أثناء 

يف  �جلبهي  �لف�س  ق�سرة  تكون  فحينها  �ل�سيارة؛  قيادة 

�لدماغ، وهي �جلزء �مل�سوؤول عن تثبيط �لت�ستت و�لأفكار 

غري �ملالئمة، من�سغلة مبهمة �لقيادة، وقال: “جزء �لدماغ 

يكون  بك(  ي�سر  هذ�  تفعل،  )ل  يقول  �أن  ُيفرت�س  �لذي 

حينها م�سغوًل”.

من  بد�يًة  نحتاج  �أننا  �لباحثون  يرى  �ملطاف،  نهاية  ويف 

�أجل �إيجاد حل يجعلنا نتوقف عن �لتحديق يف �لهو�تف �أن 

نعرف �أن �رتباطنا بالتقنية �جلديدة يت�سل بغر�ئز قدمية 

للغاية، ولي�س �أمرً� مقت�سرً� عليها فقط، و�أن ن�سع ذلك يف 

ح�سابنا، ول نكتفي مبحاربتها فقط.

د�خل  منف�سلة  �سبكة  يف  يو�سع  �ملحرر  ر�أي  مالحظة 

�لتقرير

حوادث املتحرك... عادة �سلوكية 

فهل ميكن ال�سيطرة عليها؟

�لتي  �لبلد�ن  �لعديد من  قرت يف 
َ
�أ �لتي  �لقو�نني  �أن  رغم 

�لهاتف  يف  �لتحدث  �أو  �لن�سية  �لر�سائل  كتابة  حتظر 

�أثناء قيادة �ل�سيارة، بل �إقر�ر قو�نني متنع حتى �لتحدث 

�لإعالمية  �حلمالت  ورغم  �لقيادة،  �أثناء  �لهاتف  يف 

�لأخطار �جل�سيمة  تظهر وجت�سد  �لتي  �ملكثفة  و�لدعائية 

ُت�سِهم يف �لتقليل من  �أنها مل  – �إل  ملثل هذه �ملمار��سات 

ظاهرة كتابة �لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة؛ لأن �مل�سكلة 

بالفعل  ُتدرك  �لعام فح�سب،فالنا�س  �لوعي  بقلة  تتعلق  ل 

من   %  94 ن�سبة  تعتقد  ��ستطالع  فبح�سب  ذلك،  خطورة 

�لر�سائل  كتابة  قو�نني حتظر  �إ�سد�ر  بوجوب  �لأمريكيني 

�لن�سية على �ل�سائقني، ومع ذلك ُت�سر ن�سبة منهم على 

�لأمر خطورة  ويزد�د  �ل�سو�ب،  �أنه  يعتقدون  ما  خمالفة 

مع �ملر�هقني �لذين يندجمون عادًة يف حمادثات �أطول، 

ومل ُتوؤثر �لقو�نني ب�سورة ملحوظة على ميلهم ل�ستخد�م 

�لر�سائل �لن�سية �أثناء �لقيادة.

وهذ� يف�سر لنا �أن ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول يختلف عن 

�ل�سالمة،  �أو  بال�ساأن �ملروري  تتعلق  �أخرى  �أٍي من ق�سايا 

تاأثري  حتت  �لقيادة  وخطورة  �لأمان  حز�م  كاأهمية 

�مل�سروبات �لكحولية؛ فالأمر مرتبط باملكانة �لتي �حتلها 

للتو��سل  �إما  �لهاتف �لذكي �حلديث ومدى �رتباطنا به، 

�أو �لرثثرة،  �لتو��سل لت�سييع �لوقت  �أو  �ملفيد و�ل�سروري 

من  م�سمياته  تعددت  �لذي  �لهاتف  باأن  نعرتف  ودعونا 

�ملتحرك �إىل �ملحمول �أو �خللوي �أو �جلو�ل ... �سار جزءً� 

على  �سلوكياتنا  من  غريت  بطريقة  وعينا  من  يتجز�أ  ل 

بع�سهم  �إقد�م  م�سكلة  عالج  فاإن  وبالتايل  و��سع.  نطاٍق 

على كتابة �لر�سائل �لن�سية و��ستخد�م �لهاتف �أثناء قيادة 

�ل�سيارة ل يحتاج �إىل �لتوعية و�لقو�نني، بقدر ما يحتاج 

�أن ُيغري هوؤلء �لأ�سخا�س من �سلوكياتهم بطريقة حُتررهم 

وقد  �لإغر�ء،  من  �لتخل�س  خالل  من  �ل�سلوك  هذ�  من 

�لتدخني،  �لتوقف عن  به من يحاول  يقوم  ُي�سبه ذلك ما 

فريمي �لقد�حة يف مكاٍن بعيد، �أو يتجنب ق�ساء �لوقت مع 

�أ�سخا�س مدخنني، �إنها م�سكلة جديدة كما �أنها وبطريقٍة 

كب�سر؛  و�جهتنا  طاملا  �لتي  نف�سها  �لقدمية  �مل�سكلة  ما 

“وهي �حلاجة �لأ�سا�سية لالت�سال و�لتغلب على �حلدود 
�لفا�سلة بني �لذ�ت و�لآخر، ما �أدعوه �حلالة �لإن�سانية”.

فاحلل ل يكمن بب�ساطة يف معرفة �لنا�س خلطورة كتابة 

بالفعل  لأنهم  �ل�سيارة،  قيادة  �أثناء  �لن�سية  �لر�سائل 

هو�تفهم  بتجاهل  قر�رً�  �تخاذهم  يف  ول  ذلك،  يدركون 

��ستخد�م  مُيثل  باحثون،  يرى  ما  فبح�سب  �لقيادة،  �أثناء 

�لهاتف �ملحمول لكثرٍي من �لنا�س عادة وحركة يقومون بها 

من دون تفكري يف �سببها �أكرث من كونه قر�رً� و�عيًا.

 �حلل �لذي ير�ه بول �أت�سلي، �لطبيب �لنف�سي يف جامعة 

�لن�سية و�لقيادة  �لر�سائل  “ كان�سا�س” و�لذي يدر�س 
�ملنهج  يت�سمن  فقد  للظاهرة،  �جتماعي  حل  هو 

باأ�سخا�س  �لت�سال  �لمتناع عن  �حلل  �لجتماعي يف 

�ل�سعب  كان من  و�إن  لل�سيارة،  قيادتهم  ُيتوقع  �آخرين 

حث  بجانب  �لأحيان،  من  كثرٍي  يف  �لأمر  هذ�  معرفة 

�لركاب على تنبيه �ل�سائقني �لذين يكتبون �أثناء قيادة 

للهو�تف  ��ستخد�منا  على  �حلدود  وو�سع  �ل�سيارة، 

�ملحمولة يف �سياقات �أخرى كتدريب �لنف�س على �لتمييز 

�لهاتف  ��ستخد�م  �ملقبول  من  يكون  �لتي  �ملو�قف  بني 

كما  فيها،  �لهاتف  ��ستخد�م  ينبغي  ل  و�أخرى  فيها 

حافز  كتطوير  �أخرى،  بعادة  �لعادة  حُتارب  �أن  ُيقرتح 

جديد لإغالق �لهاتف، وحتى �إخفائه قبل �جللو�س يف 

مقعد �لقيادة.

يف �لنهاية هي �أر�ء قد تفلح يف حل �لظاهرة  �أو جزء منها، 

وقد ت�سلح ملجتمعات من دون �أخرى .

ملف العدد



23 العدد اخلام�س - اكتوبر 2014العدد اخلام�س - اكتوبر 222014

فعاليات    2014 �أكتوبر   18-17 يومي  تون�س  �حت�سنت 

للوقاية من حو�دث  �لتون�سية  للجمعية  �لوطني  �ملوؤمتر 

�أوًل«،  �حلياة  يف  »�حلق  �سعار  حتت  وذلك  �لطرقات 

فروع  ميثلون  نائبًا   350 من  �أكرث  مب�ساركة  وذلك 

�جلمعية من كامل حمافظات �جلمهورية �لتون�سية.  

�لعربية  �لوفود   من  �لعديد  �ملوؤمتر  ح�سرت  كما 

و�لأوروبية ميثلون خمتلف �جلمعيات �لأهلية  و�لهيئات 

�ملعنية  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومية  وغري  �حلكومية 

بال�سالمة �ملرورية. 

�لقائم بني  �لتعاون  �إطار دفع  �ملوؤمتر يف  وياأتي تنظيم 

�لعاملي  �لعقد  بتنفيذ  �لعالقة  ذ�ت  �لأطر�ف  خمتلف 

 2011/2020 �حلالية  للع�سرية  �لطريق  على  لل�سالمة 

و�لذي ت�سرف على متابعة �جناز بنوده منظمة �ل�سحة 

�لعاملية باإ�سر�ف منظمة �لأمم �ملتحدة.

�لنائب  �حلو�سني  �أحمد  ح�سن  م.  �لعميد  �أ�سرف  وقد 

حو�دث  من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  لرئي�س  �لأول 

�لطرقات PRI على �إفتتاح فعاليات �ملوؤمتر بكلمة �أ�ساد 

للوقاية  �لتون�سية  �جلمعية  بلغتها  �لتي  باملكانة  فيها 

�أعرق �جلمعيات  باعتبارها من  �لطرقات  من حو�دث 

�لعامل  �ملروري يف  �لوعي  ن�سر  �ملتخ�س�سة يف  �لأهلية 

�لعربي و�لإ�سالمي و�لقارة �لإفريقية منذ تاأ�سي�سها يف 

24 �أبريل 1962 على يد رئي�سها وموؤ�س�سها وزير �ل�سحة 

ولدت  �ملنذر بن عمار، حيث  �لأ�ستاذ  �ملرحوم  �لأ�سبق 

�لنبيلة  ور�سالتها  �ل�سامية  باأهد�فها  كبرية  �جلمعية 

وتطلعات منت�سبيها �لتي كانت ت�ستبق �لزمن من �أجل 

�لتون�سي   �ملجتمع  يف  �حل�ساري  �ل�سلوك  قيم  غر�س 

لتحقيق �لوعي �ملروري لدى م�ستخدمي �لطرق و�سمان  

�أمنهم و�سالمتهم وحمايتهم من �حلو�دث �ملروية.

�لتون�سية  �جلمعية  قدمته  ما  غاليًا  نثمن  �إننا   : وقال 

�لعمل  لتنمية  �لدولية  �ملنظمة  د�خل  خرّية  جهود  من 

�لتطوعي يف قطاع �ل�سالمة �ملرورية عامليا منذ توليها 

�لتنفيذي  �ملكتب  د�خل  �ملنظمة  رئي�س  نائب  ملن�سب 

خالل �لفرتة �ملمتدة ما بني  1964 و 1984 ثم من �سنة 

منذ  �لتون�سية  �جلمعية  تو��سل  حيث   2011 �ىل   1999

ذلك �لتاريخ �ل�سطالع بهذه �مل�سوؤولية ومو��سلة حمل 

مل�ساندة  �لتطوعي  �لأهلي  �لعمل  تنمية  �أمانة  �لأمانة، 

�جلهود �حلكومية للحد من �حلو�دث �ملرورية وحماية 

�لأرو�ح و�ملمتلكات يف �لبلد�ن �لعربية وكل دول �لعامل 

وحتدياتها  �أبعادها،  يف  �إن�سانية  �لق�سية  �أن  باعتبار 

�لأهلية  �لأطر�ف  كّل  جهود  ت�سافر  ت�ستوجب  عاملية 

و�حلكومية و�خلا�سة ومن خمتلف �ملو�قع و�لقطاعات 

حياة  يهدد  �لذي  �لنزيف  هذ�  لوقف  و�لخت�سا�سات 

�لب�سرية و�سكان �ملعمورة. 

حو�دث  من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  �أن  و�أ�ساف 

من  به  يقومون  وما  �أع�سائها  جهود  حتّيي  �لطرقات 

جهود تطوعية لالنخر�ط �لتطوعي يف م�سار عقد �لعمل 

باتباع  �إلتز�مهم  �لطريق  ومدى  لل�سالمة على  �لعاملي 

�لتو�سّيات  تنفيذ  على  و�حلر�س  فيه  �لو�ردة  �ملنهجية 

�خلرب�ء  طرف  من  �ملقرتحة  و�حللول  و�ملبادر�ت 

و�ملخت�سني �لذين �أعدو� خطة منظمة �ل�سحة �لعاملية 

لتحقيق �لأهد�ف �ملن�سودة. 

حو�دث  من  للوقاية  �لدولية  �ملنظمة  �إلتز�م  و�أكد 

�لطرقات بتنفيذ جميع تعهد�تها عامليًا و�إقليميًا وحمليًا 

�ملبادر�ت  وتطوير  �أع�سائها  جهود  ن�سق  من  للرفع 

�سكاًل  �ملروري  �لتوعوي  �لعمل  تنمية  �إيل  �لهادفة 

وم�سمونًا، لرفع �لتحديات �لتي �أ�سبحت تو�جهنا على 

�لطرقات،نتيجة تاأثري تكنولوجيا �لإت�سال يف �سلوكيات 

هذ�  �أن  �إىل  لفتًا  �لطريق،  وم�ستخدمي  �ل�سائقني 

�ملو�سوع �سيكون عنو�ن �لندوة �لدولية �لتي �ستحت�سنها 

�أبوظبي يومي 26-27 نوفمرب 2014 و�لتي تنظم مببادرة 

مؤتمر »الحق في الحياة أوال« 
يعقد في تونس

�ملنتدى �لعربي لل�سالمة على �لطريق ي�ستعر�س جتارب �ل�سر�كة يف �لدول �لعربية 

�لإجتماع �لدوري للمكتب �لتنفيذي و�جلمعية �لعمومية للمنظمة �لعربية لل�سالمة �ملرورية

 يناق�س �أعمالها و�إجناز�تها

�حلو�سني:

�ل�سر�كة تعك�س �لإر�دة 

�ل�سادقة لقيادة �لإمار�ت 

يف �هتمامها بالإن�سان
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و�ملنظمة  �ملرورية  لل�سالمة  �لإمار�ت  جمعية  من 

�لعربية لل�سالمة �ملرورية و�ملنظمة �لدولية للوقاية من 

حو�دث �لطرقات وت�ست�سيف كّل �جلهات ذ�ت �لعالقة 

بال�ساأن �ملروري وعالقته بالتقنيات �حلديثة و�لباحثني 

تنامي  لبحث  �ل�سلوكيات  يف  �ملخت�سني  و�خلرب�ء 

خطورة �لإ�ستخد�م غري �لآمن لهذه �لتكنوجليات �أثناء 

قيادة �لعربات.

املنتدى العربي لل�سالمة على الطريق

ومن جهة �أخرى كان جلمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية 

م�ساركة  قّيمة يف �أعمال �ملنتدى �لعربي لل�سالمة على 

تناول  و�لذي  �ملوؤمتر  �نعقد على هام�س  �لذي  �لطريق 

�ملرورية بني �ملجتمع �ملدين  �ل�سر�كة  مو�سوع »جتارب 

متّيز  حيث  �لعربية«.  �لبلد�ن  يف  �حلكومية  و�لأجهزة 

�ملنتدى  بنوعية �حل�سور  و�لأور�ق �لتي مت تقدميها  من 

طرف عدد من ممثلي �جلمعيات و�ملنظمات و�لهيئات 

�حلكومية وغري �حلكومية،�ملحلّية و�لإقليمية. 

ت�سمنته  ملا  و�لتنوع  بالرث�ء  �ملنتدى  جل�سات  و�ت�سمت 

و�لأن�سطة  �لنماذج  حول   عر�سها  مت  �لتي  �لتجارب 

و�لتثقيف  �لتوعية  يف  �جنازها  مّت  �لتي  و�لرب�مج  

�لأهلية  �جلمعيات  بني  �ل�سر�كة  �إطار  يف  �ملروري 

�لقطاعات  من  �حلكومية  و�لأجهزة  �ملرورية  لل�سالمة 

يف  و�ملرور  و�ملو��سالت  و�لنقل  و�ل�سحية  �لرتبوية 

�ملغرب و�جلز�ئر و�لإمار�ت و�لأردن و�ل�سعودية وتون�س 

وليبيا وموريتانيا وم�سر، وذلك بح�سب �خل�سو�سيات 

�لإجتماعية و�لعاد�ت و�لتقاليد لهذه �لدول و�إمكانياتها 

وم�ساكل �لبيئة �ملرورية لهذه �ملجتمعات وطبيعة �ملنحى 

و�لزو�يا  �ل�سر�كة  �أطر�ف  تنتهجه  �أن  �ختارت  �لذي 

�ملرورية  لظاهرة �حلو�دث  �لتي حددتها يف معاجلتها 

يف بلد�نها و�لفئات �مل�ستهدفة من خالل �ملبادرة ون�سبة 

�لنجاح و�لف�سل يف حتقيق �لأهد�ف �ملر�سومة.

�ل�سر  �حلو�سني  �أمني  �أحمد  ح�سن  م.  �لعميد  وقّدم 

عن  مناذج  �ملرورية   لل�سالمة  �لإمار�ت  جلمعية  �لعام 

�لإمار�ت  دولة  يف  �جنازها  مت  �لتي  �ل�سر�كة  جتارب 

علمية،  ومبادر�ت  توعوية  و�أن�سطة  مبادر�ت  ت�سمنت 

بال�سر�كة �لقائمة بني �جلمعية وخمتلف �أجهزة �لدولة  

�لتعاون  �أن هذ�  وبنّي  �أبوظبي.  �لإمار�ت وخا�سة يف  يف 

�لقيادة  حتدو  �لتي  �ل�سادقة  �لإر�دة  يرتجم  �لوثيق 

�حلكيمة لدولة �لإمار�ت يف �إهتمامها بالإن�سان باعتباره 

جوهر كل جهد تنموي، كما يتجلى حر�سها �ملتو��سل على 

رفاهية �ملو�طنني و�ملقيمني و�أمنهم و�أمانهم و�سالمتهم 

يف �مل�ساريع �لكبرية متعددة �لأبعاد �لتي �أجنزت و�لتي 

�لأ�سا�سية  �لبنية  قطاعات  يف  �لإجناز  طور  يف  ماز�لت 

�ملرورية  و�ملخططات  و�لأنفاق  و�جل�سور  و�لطرقات 

�حلديثة و�ل�سكك �حلديدية وغريها.

�لإهتمام  يف  �جلمعية  توجه  خلفية  �حلو�سني  و�أكد 

و�مللتقيات  و�لندو�ت  �لدولية  �ملرورية  باملوؤمتر�ت 

وز�رة  مع  ومثمرة  وثيقة  ب�سر�كة  تقام  و�لتي  و�لور�س. 

للجمعية  �لإ�سرت�تيجي  �ل�سريك  باعتبارها  �لد�خلية 

�أن  �ساأنها  من  �لرب�مج  هذه  ومثل  �ملرورية  �لتوعية  يف 

و�ملبادر�ت  و�خلرب�ت  �لتجارب  تبادل  على  ت�ساعد 

�لناجحة و�لتعّرف على �حللول �لناجعة �لتي مت �لتو�سل 

�إليها يف �لدول �ملتقدمة.

��سنتاج  �ىل  ورقته  نهاية  يف  �جلمعية  ممثل  و�نتهى 

و�لأجهزة  �لإمار�ت  جمعيية  بني  �ل�سر�كة  جتربة  �أّن 

�حلكومية بدولة �لإمار�ت تعترب ناجحة وم�سجعة على 

مو��سلة �لعمل �لتطوعي وحمّفزة لتحقيق نتائج طّيبة 

يف �لإرتقاء بجهود �لتوعية �ملرورية ومزيد ن�سر ثقافة 

�لوقاية من �حلو�دث �ملرورية وتنويع �لرب�مج و�لأن�سطة 

�لفريق  توجيهات  بف�سل  و�عدة  �لآفاق  و�أّن  و�ملبادر�ت 

�سمو �ل�سيخ �سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

جلمعية  �لفخري  �لرئي�س  �لد�خلية  وزير  �لوزر�ء 

�لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية و�إحاطته للجمعية وجمل�س 

�إد�رتها ودعمه �لأدبي و�ملعنوي و�ملادي �مل�ستّمر.

�لإجتماعات �ل�سنوية للمنظمة �لعربية لل�سالمة �ملرورية

�ملرورية على هام�س  لل�سالمة  �لعربية  �ملنظمة  عقدت 

للوقاية من حو�دث  �لتون�سية  للجمعية  �لوطني  �ملوؤمتر 

�لطرقات �لإجتماع �لدوري للمكتب �لتنفيذي و�جلمعية 

ح�سره  �لذي  �لإجتماع  خالل  ومت  �ل�سنوية،  �لعمومية 

�حلو�سني  �أحمد  ح�سن  م.  �لعميد  �لعام  �ل�ّسر  �أمني 

ن�ساط  تقارير  مناق�سة  �ملنظمة  رئي�س  نائب  ب�سفته 

�ملنظمة للفرتة �ملا�سية و�لتقارير �ملالية و�لإطالع على 

تقرير مدقق �حل�سابات �ملالية و�مل�سادقة عليها، كما مت 

عر�س م�ساريع بر�مج �ملنظمة للمرحلة �لقادمة حيث 

مت �مل�سادقة على برنامج عمل �ملنظمة و�ملو�زنة �ملالية 

�لتقديرية ل�سنة 2015.

انتخاب مكتب تنفيذي جديد

�أ�سفرت نتائج �لنتخابات �لتي مت �إجر�وؤها يف �ملوؤمتر 

�لوطني للجمعية �لتون�سية للوقاية من حو�دث �لطرقات 

يومي 17 - 18 �أكتوبر 2014 على �نتخاب هيئة جديدة  

للمكتب �لتنفيذي للجمعية ومت �إنتخاب �لأ�ستاذ عفيف 

من  للوقاية  �لتون�سية  للجمعية  جديد�  رئي�سًا  �لفريقي 

حو�دث �لطرقات لفرتة نيابية ملدة �أربعة �سنو�ت. وبهذه 

�ملنا�سبة ترفع جمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية �أ�سدق 

تهانيها ومباركتها لالأ�ستاذ عفيف �لفريقي على �لثقة 

ولكل  �جلمعية  موؤمتر  �أع�ساء  من  نالها  �لتي  �لغالية 

زمالئه �أع�ساء �ملكتب �لتنفيذي للجمعية.
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حملة  يف  �ملرورية  لل�سالمة  �لإمار�ت  جمعية  ت�سارك 

�ملرورية  للتوعية  موؤخرً�  �أطلقتها  �لتي  �لد�خلية  وز�رة 

�جلديد  �لدر��سي  �لعام  بد�ية  مع  بالتز�من  �لر�بعة 

تهمنا”،  “�سالمتهم  �سعار  حتت  للمد�ر�س”  “�لعودة 
جميع  تكاتف  بهدف  �ملرور،  قطاع  مبادر�ت  �سمن 

خمتلف  من  �ملد�ر�س  طلبة  لتوعية  �ملجتمع  �سر�ئح 

باحلو�دث  منهم  �لأطفال  وخا�سة  �لدر��سية،  �ملر�حل 

�ملرورية و�للتز�م بقو�عد �ل�سري و�ملرور و�حلفاظ على 

�سالمتهم من خماطر �لطريق.

وتاأتي هذه �مل�ساركة جت�سيدً� لتحقيق �أهد�ف �جلمعية 

للجميع،  �ملرورية  �ل�سالمة  م�ستويات  �أعلى  لبلوغ 

�حلو�دث  من  و�حلد  �ملرورية  لل�سالمة  وتعزيزً� 

�ملرورية وحالت �لده�س.

�ملرور  و�إد�ر�ت  مديريات  �حلملة  هذه  يف  وي�سارك 

و�لدوريات بالدولة، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، ومو��سالت 

و�جلهات  بدبي،  و�ملو��سالت  �لطرق  وهيئة  �لإمار�ت، 

�لعام  �لقطاعني  يف  �ملرورية  بال�سالمة  �ملعنية  �لأخرى 

و�خلا�س، �لتي تدعم هذه �ملبادر�ت لإيجاد �أجو�ء وبيئة 

�لتوعية  من  وملزيد  �حلو�دث،  من  خالية  وطرق  �آمنة 

�لطالب  كل  لدى  �ملرورية  �ل�سالمة  لتعزيز  و�لإر�ساد 

و�سائقي �حلافالت ومركبات نقل �لطلبة.

عملية  يف  �مل�ساركة  �لأطر�ف  كل  توعية  �إىل  وتهدف 

نقل �لطلبة، وتعنى ب�سرورة توعية �لأ�سرة ون�سر ثقافة 

مرورية لأبنائها، وحثهم عليها، عرب �لعديد من �لو�سائل 

�لإعالمية منها �لإذ�عة و�ل�سحف و�ملجالت و�لقنو�ت 

�لتليفزيونية، وعلى مو�قع �لإنرتنت و�لفي�سبوك وتويرت 

و�لن�ستغر�م وخا�سة �ملو�قع �حلو�رية مثل �ملنتديات.

أخبار الجمعية

�جلمعية ت�سارك يف حملة وز�رة �لد�خلية للتوعية �ملرورية

يف  �ملرورية”  لل�سالمة  �لإمار�ت  “جمعية  �ساركت 

�لوقاية  عن  �لثالث  �لعاملي  �لتقرير  ��ستبيان  ��ستكمال 

من �لإ�سابات �لناجمة عن حو�دث �ملرور على �لطرق، 

�لدويل  و�لبنك  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  تعده  و�لذي 

و�لذي �سين�سر يف عام 2015 .

من�سق  مع  عقد  �لذي  �لأخري،  �لجتماع  خالل  ومت 

من  �ل�سويدي  �أحمد  �لدكتور  �لوطنية  �ملعلومات 

ح�سن  متقاعد  �لعميد  وبح�سور  �ل�سحة،  وز�رة 

�أحمد �حلو�سني �أمني �ل�سر �لعام جلمعية �لإمار�ت 

مدير  �لزعابي  غيث  و�لعميد  �ملرورية،  لل�سالمة 

وز�رة  يف  �ملروري  للتن�سيق  �لعامة  �لد�رة  عام 

و�لر�ئد  �حلو�سني،  �أحمد  نا�سر  و�لعقيد  �لد�خلية، 

للتن�سيق  �لعامة  �لإد�رة  �لنقبي، من  �لدكتور خلفان 

�ملروري، و�ملهند�س عبد �حلميد �سالح حجازي من 

ح�سني  وليلى  و�ملقايي�س  للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة 

�لبيانات  ��ستكمال  �لتاأمني،  هيئة  من  �لزرعوين 

عن  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  بدولة  �خلا�سة 

من  �لوقاية  جمال  ويف  �لطرق،  على  �ل�سالمة  حالة 

�لطرق؛  �ملرور على  �لناجمة عن حو�دث  �لإ�سابات 

�لإ�سابات؛  من  للوقاية  �لأ�سا�سية  �ملفاهيم  وو�سف 

على  �ملرور  حو�دث  عن  �لناجمة  �لإ�سابات  وحجم 

�خلطر  وعو�مل  �ملحدد�ت  و�أهم  و�آثارها؛  �لطرق، 

و��سرت�تيجيات �لتدخل �لفعال. 

و�أو�سح �أمني �ل�سر �لعام ل”جمعية �لإمار�ت لل�سالمة 

�أطلقت  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �أن  �ملرورية” 

على  �ل�سالمة  �أجل  من  للعمل  عقدً�   ،2011 عام  يف 

ماليني  �إنقاذ  بغر�س  بلد�ن   110 من  �أكرث  يف  �لطرق 

و�ملركبات؛  �لطرق  �سالمة  حت�سني  طريق  عن  �لأرو�ح 

وحت�سني  �لطرق؛  م�ستخدمي  �سلوكيات  وحت�سني 

�لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  وت�سطلع  �لطو�رئ.  خدمات 

�ملتحدة،  لالأمم  �لتابعة  �لإقليمية  �للجان  مع  بالتعاون 

�أمانة عقد �لعمل، وتوؤدي دورً� رئي�سًا يف توجيه  مبهام 

�جلهود �لعاملية من خالل مو��سلة �لدعوة، على �أعلى 

�مل�ستويات �ل�سيا�سية، �إىل �سمان �ل�سالمة على �لطرق؛ 

وتبادل  �جليدة؛  �لوقائية  �ملمار�سات  وتعميم  وجتميع 

�حلد  وكيفية  �ملخاطر  ب�ساأن  �جلمهور  مع  �ملعلومات 

�لتمويل  زيادة  �سرورة  �إىل  �لهتمام  و��سرتعاء  منها؛ 

�جلمعية ت�سارك يف ��ستبيان �لتقرير �لعاملي �لثالث ملنظمة �ل�سحة �لعاملية

يف هذ� �ملجال. 

عن  �لعاملية  �لتقارير  خالل  ومن  �ملنظمة  �أن  و�أ�ساف 

يف  �ملحرز  �لتقدم  تر�سد  �لطرق  على  �ل�سالمة  حالة 

هذ� �ملجال، وقد �أورد �لتقرير �لعاملي �لأّول، �لذي ُن�سر 

على  �ل�سالمة  حلالة  �سامل  تقييم  �أّول   ،2009 عام  يف 

�لطرق على �ل�سعيد �لعاملي، �أّما �لتقرير �لثاين فكان 

�سدريف  و�لذي  �لعمل،  عقد  �إليه  يرتكز  �أ�سا�س  مبثابة 

و�سائل  من  و�سيلة  دور  يوؤدي  بذلك  وهو   ،2013 عام  

�لدعوة ووثيقة تقنية ت�سمل �ست تو�سيات رئي�سة ب�ساأن 

�لإ�سابات  م�سكلة  ملعاجلة  �لُبلد�ن  تفعله  �أن  ميكن  ما 

�لناجمة عن حو�دث �ملرور على �لطرق.

     

كلمات

ثانيتان تكفيان
ثانيتــان رمبــا تكونــان كافيتان لوقوع حــادث على الطريــق تكون نتائجــه كارثية. من 

�ســائق اأو من ما�سي على الطريق النتباه هو �ســمام الأمان، والنتباه والن�سغال �سدان 

ل يتعاي�ســان يف ال�ســالمة على الطريق. واإذا كانت م�سغالت ال�سائقني التقليدية داخل 

�ســياراتهم عديدة فاإن دخول و�سائل الت�ســال احلديثة يف حياة النا�س قرب م�سافات 

اخلطــر وزاد من �ســرعته و�ســاعف اأ�ســباب احلــوادث ورفع اأرقام ال�ســحايا واخل�ســائر 

مبقدار �ســرعة التحولت يف اأمناط حياتنا التي اأ�ســبحت يف حالة ت�ســابك غري قابل 

لالنفكاك مع تقنيات الع�سر املتغرية با�ستمرار وخا�سة و�سائل الت�سال.

قبل �ســنوات معدودات كان التحذير لل�ســائقني متوا�ســل على م�ســتوى العامل من خطر 

التحدث بالهاتف النقال اأثناء القيادة على �سالمة الطريق، وكان امل�سرعون يت�سابقون 

لو�سع قوانني تنظم عملية التحدث عرب الهاتف اأثناء القيادة، ومل متهل التطورات يف 

تقنية الت�سالت هوؤلء امل�سرعني واأولئك التنفيذيني ل�ستكمال خططهم يف حما�سرة 

النقال حتى طور هذا امل�سنوع الب�سري من نف�سه كما تتطور الفريو�سات املر�سية لتتحايل 

على امل�سادات احليوية وتلتف على جهود خرباء ال�سحة. فلم يعد التحدث هو م�سكلة 

امل�ساكل ومل تعد ال�سماعة اأو البلوتوث هما العالج ال�سامل والقادر على حما�سرة خطر 

�سوء ال�ستخدام اأثناء القيادة. ا�ستجدت و�سائل التوا�سل الجتماعي و�سارت العيون 

املن�سغلة بكتابة رقم م�سغولة بكتابة ر�سائل وحترير تغريدات والدخول يف مناظرات 

وامل�ســاركة يف درد�سات والتفاعل باجلوارح والع�ساب مع عدة اأطراف وجمموعات ويف 

اأكرث من و�ســيلة توا�ســل يف نف�ــس الوقت. وهذا يتجاوز بكثري الثانيتــني اأو عدة ثواين 

مــن انتباه ال�ســائق، ومعه يتجاوز حــد اخلطر كل املحاذير. ولهذا نــرى اأرقام احلوادث 

املرورية يف زيادة يغلب “عدم النتباه” كل الأ�سباب الأخرى يف وقوع احلوادث.

وتت�ســع دائرة اخلطر عندما يدخل املا�ســي دائرة املت�سببني يف حوادث الطرق من باب 

اللهو بالهاتف النقال اأثناء ا�ستخدام الطريق عند ال�سارات ال�سوئية اأو على الر�سيف 

اأو داخــل طرقات الأحياء. وبالرغم من حماولة رجال القانون واإدارات املرور جماراة 

هذا التو�ســع يف خطر تقنية التوا�سل اأثناء ا�ستخدام الطريق فاإن خطواتهم ل تزال 

متاأخــرة عن �ســرعة دواليب تلك التحولت يف عامل الت�ســالت ومــدى اندماج حياة 

النا�س يف هذا العامل اىل درجة النقياد.       

عادل حممد الرا�سد
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دعت وز�رة �لد�خلية ممثلة يف �لإد�رة �لعامة للتن�سيق �ملروري 

ينجم  ل  و�لتي  �لب�سيطة  للحو�دث  يتعر�سون  �لذين  �ل�سائقني 

عنها �إ�سابات، باإخر�ج مركباتهم عن �لطريق حتى ل توؤدي �إىل 

عرقلة حركة �ل�سري و�ملرور و�حلد من �لزدحام �ملروري.

�لهادفة  �لوز�رة  ل�سرت�تيجية  جت�سيدً�  �لإجر�ء  هذ�  وياأتي 

�لحتادي  �ملرور  جمل�س  لتو�سية  وتنفيذً�  �لطرق،  �أمن  ل�سبط 

مبخالفة �سائقي �ملركبات �لذين ل يلتزمون بتحريك مركباتهم 

يف �حلو�دث �ملرورية �لب�سيطة �عتبارً� من 15 �سبتمرب �ملا�سي.

�ل�سري  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  من   )12( للمادة  و��ستنادً� 

حادث  وقوع  حال  يف  �أنه  على  تن�س  �لتي  �لحتادي  و�ملرور 

�أطر�ف  �لبدنية يجب على  �لإ�سابات  مروري، ويف غري حالت 

�حلادث �إيقاف مركباتهم يف �أقرب مكان ل ي�سبب �لوقوف فيه 

�إعاقة حلركة �ملرور حتى ل يعر�سو� �أنف�سهم للمخالفة �ملرورية، 

�حلادث  �أطر�ف  يلتزم  �ل�سري” و�أن  حركة  “عرقلة  بند  حتت 

بتقدمي جميع بياناتهم �ل�سخ�سية وبيانات مركباتهم. 

»�لد�خلية«  تدعو �ل�سائقني لإخر�ج مركباتهم من �لطريق عند وقوع �حلو�دث �لب�سيطة

�لزفني  �سيف  حممد  �خلبري  �ملهند�س  �للو�ء  ك�سف 

�لعمليات  ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  م�ساعد 

رئي�س �ملجل�س �ملروري �لحتادي، عن رفع تو�سية �إىل 

بع�س  على  �لدنيا  �ل�سرعة  لتحديد  �ملعنية  �جلهات 

�لطرق �خلارجية مبائة كيلومرت يف �ل�ساعة، وبالأخ�س 

�لطرق �لتي تكون �سرعتها �لق�سوي 120 كيلو مرتً� يف 

�ل�ساعة .

�أل  يجب  �لعاملية  �ملرورية  للدر��سات  وفقًا  �أنه  و�أو�سح 

 20 يكون فارق �ل�سرعة بني �لدنيا و�لق�سوى �أكرث من 

كيلو مرتً� يف �ل�ساعة بالن�سبة للمركبات �خلفيفة، على 

و�ملحددة  �لطرق  تلك  على  �ل�ساحنات  �سرعة  تظل  �أن 

�ل�سرعة  هام�س  مع  وخا�سة  هي،  كما  كيلومرتً�   60 بـ 

�مل�سموح به و�لبالغ 20 كيلومرتً� لت�سل �ل�سرعة �مل�سموح 

بها �إىل 80 كيلومرتً� يف �ل�ساعة.

وقال �للو�ء �لزفني: �لدر��سات �ملرورية �أكدت �أن �لفارق 

�لطرق  على  و�لق�سوى  �لدنيا  �ل�سرعة  بني  �لكبري 

بني  �ل�سطد�م  حو�دث  يف  رئي�س  �سبب  �خلارجية 

�لب�سرية  �خل�سائر  من  �لعديد  تخلف  و�لتي  �ملركبات 

و�ملادية، منوهًا باأن فارق �ل�سرعات �لكبري يت�سبب يف 

نوع �حلادث ويجعله بليغًا يف �أغلب �لأحيان.

مقرتحه  مناق�سة  موؤخرً�  مت  �أنه  �إىل  �لزفني  ولفت 

�خلا�س بتق�سيم �لدو�م �حلكومي يف �لإمار�ت خا�سة 

يف دبي �إىل ق�سمني بفارق ن�سف �ساعة �سباحًا وم�ساًء، 

وو�سعه  �لأمر  هذ�  �إجر�ء يف  �تخاذ  �سرورة  �إىل  لفتًا 

�ملجل�س �ملروري �لحتادي: تو�سية بتحديد 100 كيلومرت �أدنى �سرعة على �لطرق �خلارجية 

�سلبياته  �سهرين، وحتديد  �أو  �سهر  ملدة  �لتجربة  حتت 

و�إيجابياته، مبينًا �أن تطبيق �لقر�ر كفيل بالق�ساء على 

�لزدحام بن�سبة كبرية.

ومن ناحية �أخرى �أو�سى جمل�س �ملرور �لحتادي باإلغاء 

ما ي�سمى »ت�سريح �سائق«، و�لذي تقوم باإ�سد�ره بع�س 

�لفئات،  لبع�س  �لدولة  م�ستوى  على  �ملرور  �إد�ر�ت 

منوهًا باأن قانون �ل�سري و�ملرور �لحتادي و�أ�سح �أنو�ع 

�لرخ�س، �سو�ء كانت رخ�سة ثقيل �أو خفيف �أو غريهما، 

وو�سع ��سرت�طات لبد من تو�فرها يف �سائق كل نوع من 

�سائق  ت�سريح  �إ�سد�ر  ي�سبح  وبالتايل  �لرخ�س،  تلك 

�لقيادة  رخ�سة  لأن  �أ�سا�س،  له  لي�س  �لفئات  لبع�س 

�ل�سادرة من �جلهة �ملرورية هي �لأ�سا�س، و�ل�سائق يف 

�أن يلتزم باملو��سفات �لتي منح على  كل �لأحو�ل عليه 

�أ�سا�سها رخ�سة �لقيادة.

�إىل  در��سة  �ملدر�سي  للنقل  �لتنفيذية  �للجنة  رفعت 

�لد�خلية و�ملجل�س �ملروري  �لقانونية يف وز�رة  �ل�سوؤون 

قانون  �سمن  تنظيمية  لئحة  لإ�سافة  �لحتادي، 

�سائقي  على  �لعقوبات  ت�سدد  �لحتادي  و�ملرور  �ل�سري 

�حلافالت �ملدر�سية �ملخالفني.

ويفر�س مقرتح �لدر��سة عقوبات - بع�سها م�سددة - 

وفقًا لطبيعة �ملخالفة ملحا�سبة �ل�سائقني غري �مللتزمني 

تتو�فر  مل  حال  يف  �حلافلة  ترخي�س  وقف  �أو  باللو�ئح 

فيها �ملعايري �لفنية �ملتعلقة ب�سالمة �لطالب.

�ملرور  قانون  �سمن  �لت�سريعات،  هذه  و�سع  ويهدف 

�حلافالت  �سائقي  �لتز�م  �سمان  �إىل  �لحتادي، 

�ل�سحيح  �لوقوف  مثل  �ملرورية،  بالأنظمة  �ملدر�سية 

و�تباع �لإ�سار�ت �لتحذيرية وغريها، حيث �سيتم عمل 

يف  �أد�ئهم  ملتابعة  �حلافالت  ل�سائقي  مروري  �سجل 

�لقيادة ومدى �لتز�مهم بالقو�نني.

ومن �لإجر�ء�ت �لتي �سيتم تطبيقها لرفع م�ستوى �لنقل 

خا�سة  �لدورية  �لطبية  �لفحو�سات  �إجر�ء  �ملدر�سي، 

�سالمتهم  من  للتاأكد  �ملدر�سية،  �حلافالت  ل�سائقي 

�سحيًا لقيادة هذ� �لنوع من �ملركبات، حتى ل يعر�سو� 

�لطالب لأي حو�دث ب�سبب عدم �أهليتهم طبيًا للقيادة.

ت�سديد �لعقوبات على �سائقي �لنقل �ملدر�سي �ملخالفني 

تتبع  م�سروع  تنفيذ  �لقادم  �لعام  من  بدءً�  و�سيتم 

�أ�ساور  منها  ذكية،  �أنظمة  عرب  �أبوظبي  يف  �لطالب 

يلب�سها �لطالب، ومن خاللها يتم تتبعه من قبل �لأهل 

عن طريق �لهو�تف �لذكية ل�سمان و�سولهم للمدر�سة 

ونزولهم من �حلافالت، �إ�سافة �ىل عدد من �لأنظمة 

�لذكية �ملرتبطة باحلافالت �ملدر�سية.

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي 

وزير �لأ�سغال �لعامة رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لوطنية 

للمو��سالت، بدء تطبيق �ملرحلة �لثالثة من قانون �لنقل 

ووز�رة  �لهيئة  بني  �لتن�سيق  �تفاقية  توقيع  فور  �لربي، 

�لد�خلية نهاية �لعام �جلاري.

للنقل  ت�سكيل جمال�س حملية  �أنه يجري حاليًا  وك�سف 

�لحتادي  بني  �لتن�سيق  مهمتها  و�لبحري،  �لربي 

يف  �لقو�نني  لتفعيل  �لأ�سا�سية  �لأطر  لو�سع  و�ملحلي، 

�لقطاعني.

خا�سة  �سرورة  �ملجال�س  لهذه  �أن  �لوزير  معايل  و�أكد 

�لبحري  �لنقل  قانون  وتعديل  حتديث  �سوء  يف  �لآن، 

بالدولة »�ملتوقع �سدوره يف �لربع �لأول من عام 2015«، 

حمكمة  »�إن�ساء  على  �سين�س  �لقانون  �أن  �إىل  م�سريً� 

بحرية و�إعطاء �سقف من �ملرونة للمعنيني بتطوير �لنقل 

�سيكون  لأنه  �لدولية،  �ملعايري  �إىل  يرقى  �لبحري حتى 

هناك ممثل د�ئم لالإمار�ت يف منظمة �ملالحة �لدولية 

)�إميو( عام 2016«.  

كما ك�سف معاليه �أن قانون �لنقل �ل�سككي �سي�سدر �أي�سًا 

قانون  �لنتهاء من  �أنه مت  �إىل  2015، م�سريً�  بد�ية  يف 

لت�سبح  للمو��سالت«  �لوطنية  »�لهيئة  ت�سمية  �إعادة 

»�لهيئة �لحتادية للمو��سالت �لربية و�لبحرية«، موؤكدً� 

تطبيق �ملرحلة �لثالثة من قانون �لنقل �لربي نهاية �لعام      

�أنه مت �أخذ مو�فقة جمل�س �لإد�رة و�عتماده من �ملجل�س 

من  به  مر�سوم  �سدور  �نتظار  �لآن يف  ونحن  �لوطني، 

�ساحب �ل�سمو رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، باملو�فقة.
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�أطلقت �سركة �لحتاد للقطار�ت، �ملطور و�مل�سغل ل�سبكة 

لتوعية  �ساملة  حملة  �لدولة،  يف  �لوطنية  �لقطار�ت 

وت�سجيع �ملجتمع على �ّتباع قو�عد �ل�سالمة على م�سار 

�سبكة �ل�سكة �حلديدية �جلديدة، وتعترب هذه �حلملة، 

و�لتي �نطلقت يف �ملنطقة �لغربية لإمارة �أبوظبي، جزءً� 

ت�سغيل  عمليات  قبيل  �ل�سركة  ��ستعد�د�ت  من  مهمًا 

�لقطار�ت لأول مرة يف �لدولة. وت�سم �حلملة �لرتويجية 

�لفعاليات،  من  �لعديد  �أ�سهر،  �سبعة  ملدة  ت�ستمر  �لتي 

بجولة يف  تقوم  قطار  �سكل  على  منها حافلة م�سممة 

�ملنطقة �لغربية وتتوجه �إىل مباين �لبلديات و�ملد�ر�س 

ومر�كز �لت�سوق و�سكن �لعمال ومناطق �سكنية �أخرى.

تفاعليًا  مركزً�  طابقني  من  �ملكونة  �حلافلة  وتت�سمن 

و�آثاره  �أفر�د �ملجتمع عن كيفية ت�سغيل �لقطار  لتوعية 

�ل�ستفادة من  لهم  �ستتيح  كما  �لدولة،  �لإيجابية على 

يف  و�لأمان  �ل�سالمة  قو�عد  عن  �لأ�سا�سية  �لن�سائح 

�ل�سياج  �جتياز  عدم  منها  �حلديدية،  �ل�سكة  مناطق 

�ملحيط بال�سكة �حلديدية و�لعبور يف �ملناطق �ملخ�س�سة 

فقط، و�لإبالغ عن �أي �سخ�س يخل بالقو�نني �أو �أي تلف 

يف �ل�سياج من خالل �لت�سال على �لرقم 024999889.

وتفاعلية  تعريفية  من�سور�ت  توزيع  �حلملة  و�ستت�سمن 

�سعار:  حتمل  و�لهندية،  و�لإجنليزية  �لعربية  باللغات 

تنبيه  بهدف  �ل�سالمة«،  قو�عد  لنّتبع  قادم..  »قطارنا 

�ل�سكان بقرب ت�سغيل خط �ل�سكة �حلديدية بني حب�سان 

�لحتاد للقطار�ت تطلق حملة �ل�سالمة و�لأمان يف »�لغربية« 

و�لروي�س، وذلك �سمن �ملرحلة �لأوىل.

ومنطقة  �ساه  منطقة  ربط  �لأوىل  �ملرحلة  وت�سمل 

�ملرحلة  �أما  باأبوظبي،  �لغربية  �ملنطقة  يف  �لروي�س 

�مل�سفح  من  �حلديدية  �ل�سكة  �سبكة  ف�سرتبط  �لثانية 

�سلطنة  �لدولة مع  مبيناءي خليفة وجبل علي، وحدود 

�ملرحلة  و�ست�سمل  �ل�سعودية.  �لعربية  و�ململكة  ُعمان 

�لثالثة ��ستكمال �سبكة �ل�سكة �حلديدية، لتمتد من دبي 

�إىل �ملناطق �ل�سمالية يف �لدولة، و�سي�ستمر �لعمل على 

تو�سعة �ل�سبكة، لت�سبح جزءً� حيويًا من �ل�سبكة �لكربى 

لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي.

�ملرحلة  لفتتاح   2014 نوفمرب  يف  دبي  �إمارة  ت�ستعد 

�لنقل  و�سائل  م�ستخدمي  �أمام  دبي  تر�م  من  �لأوىل 

�لعامة لالإمارة، و�سط توقعات باأن ي�ستخدمه يف �ملرحلة 

�لأوىل نحو 27 �ألف ر�كب يف �ليوم عند بد�ية �لت�سغيل، 

لريتفع �لعدد �إىل 66 �ألف ر�كب يوميًا يف عام 2020 .

ويتكون �أ�سطول �لرت�م من 11 قطارً� يف �ملرحلة �لأوىل، 

يف  �لأ�سطول  هذ�  �إىل  قطارً�   14 نحو  �إ�سافة  ويتوقع 

�ملرحلة �لثانية، لي�سبح �لإجمايل 25 قطارً�.

ويتكون كل قطار من �سبع عربات وي�ستوعب 405 ركاب 

عربتني  تخ�سي�س  ومت  مرتً�،   44 �لإجمايل  وطوله 

لل�سيد�ت و�لأطفال، مر�عاة خل�سو�سية هاتني �لفئتني 

خا�سة  وعربة  �لف�سية  للدرجة  عربات   4 و  و�أمنهما، 

للدرجة �لذهبية ملن يبحث عن �خل�سو�سية و�لنفر�د.

�لتي  �حل�سرية  �لنقل  �أنظمة  �أحد  �لرت�م  نظام  ويعد 

مع  حمددة  م�سار�ت  يف  حديدية  ق�سبان  على  ت�سري 

تر�م دبي جتو�ل متنقل بني �ل�سكان

وجود �سائق للرت�م، وهي م�سممة للعمل د�خل �ملناطق 

ومل�سافات  �لعالية  �لكثافة  ذ�ت  و�لتجارية  �ل�سكنية 

ق�سرية ن�سبيًا.

ول يتطلب �لرت�م ب�سكل عام ��ستخد�م و�سيلة مو��سالت 

وترت�وح  �ملطلوب،  �ملكان  �إىل  للو�سول  م�ساعدة  �أخرى 

9000-3000 ر�كب  �أنظمة �لرت�م ب�سكل عام بني  �سعة 

�لو�حد ويرت�وح طول �لرت�م ما  �ل�ساعة يف �لجتاه  يف 

بني 30 و 60 مرتً�.

كما يتميز هذ� �لنظام بالب�ساطة و�لقدرة على تو�سيل 

�لركاب �إىل مناطق قريبة من مو�قع عملهم �أو �سكنهم، 

�لأر�س  م�ستوى  على  �لرت�م  م�سار  يكون  ما  وعادة 

ويتقاطع مع �لطرق يف �ملناطق �لتي مير فيها.

     

كلمات

الدراجات الرملية 
والسالمة المرورية 

غريبة هي ت�ســرفاتنا فنحن ن�ســرب املثل يف اللتزام والتقيد يف النظام عندما ن�سافر اإىل الدول 

الأجنبية ونكون اأول من يلتزم خالل �ســفرنا يف قوانني البلد الذي ن�ســافر اإليه ، ولكننا ولالإ�ســف 

اأول من يهمل ويتجاهل ويدعي جهل القوانني واأ�سهل الكالم )ل اأعرف و ل اأدري ل اأعلم ..( وهذه 

العبارات ي�ســتخدمها ال�ســائق ل�ســتعطاف �ســرطي املرور كي ل يحرر له خمالفة لدعائه اجلهل 

بالقانــون، واجلهــل يف القانــون ل يعفــي املخالف ويتوجب علــى من يدعي اجلهل اأن يثقف نف�ســه 

ل�سالمته و�سالمة الأخرين .

الثقافة املرورية يف ا�ستخدام الدراجات تفتقر اإىل الوعي وتفتقر اإىل اأب�سط اإجراءات ال�سالمة 

، وحتــى اللتــزام يف اللوائح والقوانني ، حيث جتد الكثري ممن ي�ســتخدمون الدراجات والغالبية 

العظمى هم �ســائقو تو�سيل الطلبات والهدف من ا�ستخدام الدراجات هو �سرعة و�سهولة الو�سول 

ولكن خالل حركة �سريهم جتد التجاوزات بطريقة خاطئه ، ويكون هدفه اإي�سال الطلبات دون 

اعتبار للقوانني واللوائح املرورية فيما يخت�س ب�سائقي الدراجات مما يعر�س ال�سائق وم�ستخدمي 

الطريق للخطر .

والأجواء ال�ستوية يف الإمارات لها طعمها اخلا�س ، حيث تتوجه العائالت وال�سباب اإىل ال�سحراء 

) الرب( لال�ستمتاع يف الأجواء، حيث ي�ستمتع ال�سغري قبل الكبري ويف الإجازات يخيمون لأيام ومن 

�ســمن و�ســائل املتعة يف التالل الرملية قيادة الدراجات والتي ي�ســتمتع بها الكبار وال�سغار ، ولكن 

هذه املتعة تفتقر اإىل اأب�ســط اإجراءات ال�ســالمة ، حيث يتعر�س البع�س حلوادث ب�ســبب القيادة 

بتهــور يف التــالل الرملية )العراقيــب( حيث يطلقون العنــان لدراجاتهم ويتوغلــون )يقطعون( 

يف ال�ســحراء ويت�ســابقون بتهور مما يعر�ســهم واأ�ســرهم لالأحزان يف حالة تعر�ســهم للحوادث يف 

ال�سحراء ، ويف ظل عدم اإمكانية و�سول �سيارات الإ�سعاف اإىل املناطق ال�سحراوية تزداد خطورة 

احلوادث  حيث ت�ســطر اأجهزة ال�ســرطة اإىل ا�ســتخدام الإ�ســعاف اجلوي ملثل هذه احلالت ، مما 

يتوجب اأخذ وقت اإىل اأن ي�ســتدلوا على مكان احلادث ، وقد يتعر�ســون لظروف اأ�سعب وهي عدم 

وجــود اإر�ســال للهاتف املتحرك لالإبــالغ عن احلوادث ، فتتحول املتعــة اىل هم وغم وحزن وبحث 

عن م�ســاب وامل�ســكلة التي تواجهها اإدارات املرور اأنها ل ت�ســتطيع التدخل يف قيادة الدرجات يف 

ال�ســحراء ، ويرتتــب على ذلك الكثري مــن التجاوزات من م�ســتخدمي الدراجــات والذين يعبثون 

اأثناء قيادتهم للدراجات م�ستغلني احلرية املطلقة يف وعدم وجود تدخل لإدارات املرور .

هذه ر�ســالة ملن يهمه الأمر من املوؤ�س�ســات واجلهات ذات العالقة التي يحق لها اأن ت�ســدر القوانني 

واللوائــح والتــي يفرت�ــس اأن تطــور هــذه القوانــني يف ظــل احتيــاج الو�ســع ، ومع تكــرار حوادث 

الدراجات �سواء كان يف ال�سارع اأو ال�سحراء ، واأن يتم العمل على ردع املتهورين ، وردع من يجهلون 

ويتجاهلون القوانني ، مع العلم باأن الدراجات الرملية ل يوجد لديها اأي �سجل مروري ، ويفرت�س 

اأن يتم العمل على ت�ســجيل الدراجات كما حدث مع الدراجات املائية يف دائرة النقل يف ابوظبي 

والتي مت ح�سرها ومت الإعالن عن ت�سجيل الدراجات املائية يف عملية تنظيمية حت�سب لدائرة 

النقل .

م�سعد احلارثي
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�لفنية  �للجنة  رئي�س  �لقمزي  مطر  بدر  �ملهند�س  �أفاد 

�مل�سرتكة  للجنة  �لتابعة  �ملرورية،  و�حللول  لل�سالمة 

حاليًا  تقوم  �للجنة  �أن  �ملرورية،  و�حللول  لل�سالمة 

مبر�جعة قو�نني مرورية عدة بالتعاون مع جهات حكومية 

وذلك  �لحتادي،  �ملرور  جمل�س  بينها  من  و�حتادية، 

�ملتعلق  �لغر�مات  وجدول  �حلايل  �ملرور  قانون  لتعديل 

باملخالفات �ملرورية.

�أنه  �ملرورية”،  “�ل�سالمة  جملة  مع  حو�ر  يف  و�أ�ساف 

يتم �أي�سًا �لعمل حاليًا على مر�جعة عدٍد من �ملبادر�ت 

�إمارة  يف  �ل�سالمة  ��سرت�تيجية  منها  و�لت�سريعات، 

�أبوظبي بالتعاون مع عدة جهات حكومية، وتطبيق خطة 

�ملو��سفات  ودر��سة  �أبوظبي،  �إمارة  يف  �مل�ساة  ل�سالمة 

�حلو�دث  من  عدد  باأكرب  �ملت�سببة  للمركبات  �حلالية 

و�لإ�سابات و�لوفيات.

تتعلق  �ملبادر�ت  تر�جع عددً� من  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�سار 

ومر�جعة  للمركبات،  �ل�سالمة  معايري  بتطوير وحت�سني 

�آلية منح تر�خي�س �ملركبات من ناحية �ل�سالمة، وكذ� 

قيادة  رخ�س  منح  على  تعديالت  و�قرت�ح  مر�جعة 

�لقانون  لتعديل  مقرتحات  ورفع  �ملركبات،  ل�سائقي 

�ملروري �إىل جمل�س �ملرور �لحتادي. 

�لفنية  �للجنة  رئي�س  �لقمزي،  بدر  �ملهند�س  ولفت 

خالل  �لإعالن  �سيتم  �أنه  �ملرورية  و�حللول  لل�سالمة 

بالطرق  تتعلق  �مل�ساريع  من  عدد  عن  �ملقبلة  �لفرتة 

و�لإطار  �لزدحام،  وتخفيف  �ملرورية،  �ل�سالمة  وتعزيز 

�لزمني لتنفيذها، وذلك ح�سب �خلطة �ملو�سوعة.

و�حللول  لل�سالمة  �مل�سرتكة  �للجنة  �أن  �لقمزي  و�أو�سح 

�ل�سادر   2009 عام   )4( رقم  بقر�ر  ت�سكلت  �ملرورية 

من �سمو ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�سلحة ورئي�س �ملجل�س �لتنفيذي، وبالقر�ر �ملعدل رقم 

�ملوؤ�س�سات  جميع  بني  �لتن�سيق  لتتوىل   2011 لعام   )5(

�ملعنية بتح�سني �ل�سالمة �ملرورية يف �إمارة �أبوظبي. 

د�ئرة  وهي  حكومية  جهات  �أربع  من  �للجنة  وتتاألف 

�لنقل، وبلدية مدينة �أبوظبي، وجمل�س �أبوظبي للتخطيط 

�لعمر�ين و�لقيادة �لعامة ل�سرطة �أبو ظبي.

و�أ�سار �إىل �أن جلنة �ل�سالمة و�حللول �ملرورية  تخت�س 

�أبوظبي  �إمارة  يف  �ملرورية  �مل�سكالت  �أ�سباب  بدر��سة 

من جو�نبها كافة، بالتن�سيق مع �جلهات ذ�ت �لعالقة، 

�ملجل�س  �إىل  ورفعها  لها،  �ملنا�سبة  �حللول  و�قرت�ح 

�لتنفيذي، بالإ�سافة �إىل متابعة تنفيذ ما يقره �ملجل�س 

�لتنفيذي من �آليات حلل هذه �مل�سكالت. 

��سرت�تيجية  �إعد�د  بالإ�سر�ف على  �للجنة  كما تخت�س 

كافة،  للقطاعات  �ملرورية  لل�سالمة  �ساملة  �ملدى  طويلة 

�ملرورية،  �ل�سالمة  مب�ستويات  �لرتقاء  ب�سبل  وتعنى 

و�عتماد خطط وبر�مج تنفيذية �سنوية �ساملة لل�سالمة 

�ملرورية. 

ولفت �لقمزي �إىل �أن �للجنة �مل�سرتكة تتبعها جلنة فنية 

�لنقل  د�ئرة  تر�أ�سها  �لتي  �ملرورية  و�حللول  لل�سالمة 

وتتبعها �أربع فرق فنية، وهي �لتثقيف و�لتوعية و�ل�سبط 

و�ملو��سفات.  و�لت�سريعات  �لهند�سية  و�لأعمال  �ملروري 

وت�سمل نطاق م�سوؤوليات �للجنة �لفنية مر�جعة وحتديث 

لتنفيذ  �أبوظبي  لإمارة  �ملرورية  �ل�سالمة  ��سرت�تيجية 

�لتو�سيات وتنفيذ خطة �لعمل �ملنبثقة عن ��سرت�تيجية 

�ل�سالمة �ملرورية لإمارة �أبوظبي.

و�أكد �أن �للجنة تهدف �إىل تن�سيق جهود جميع �لدو�ئر 

�ملعنية يف حت�سني �ل�سالمة �ملرورية ومعاجلة �مل�سكالت 

جلميع  �لرئي�سة  و�ملهام  �لأدو�ر  وتو�سيح  �ملرورية، 

�ل�سالمة  لتح�سني  �ساملة  خطة  وو�سع  �ملعنية،  �لدو�ئر 

�ملرورية ملرتادي �لطريق وبالأخ�س �مل�ساة لتقليل ن�سبة 

�أبوظبي، وتنفيذ �لعديد من �حللول  �إمارة  �حلو�دث يف 

و�ل�سالمة  �حلركة  وحت�سني  �لزدحام  لتقليل  �ل�سريعة 

�ملرورية.

تنفيذ حت�سينات مرورية داخل مدينة اأبوظبي

�ملرورية  و�حللول  لل�سالمة  �مل�سرتكة  �للجنة  با�سرت 

منذ دي�سمرب �ملا�سي بتنفيذ �أعمال م�سروع �لتح�سينات 

مول(،  )�لوحدة  �لتجاري  �لوحدة  مركز  حول  �ملرورية 

رئي�س »�للجنة �لفنية لل�سالمة و�حللول �ملرورية«:

دراسة تعديل 
قانون المرور والغرامات 

ومنح رخص القيادة

�أحد �أبرز �ملر�كز �لتجارية يف �أبوظبي. 

 13.5 تكلفته  تبلغ  �لذي  �مل�سروع  هذ�  �أعمال  وتت�سمن 

مليون درهم، و�لذي يتوقع �لنتهاء من �أعماله يف نهاية 

جديدة؛  مرورية  �إ�سار�ت  ثالث  �إن�ساء  �حلايل  �لعام 

)�ملعروف  مكتوم  �آل  �سعيد  بن  ر��سد  �سارع  يف  �إحد�ها 

�سوئية  �إ�سارة  �إن�ساء  �سيتم  كما  �ملطار(،  ب�سارع  �سابقًا 

ثانية على �ل�سارع �لد�خلي رقم 16، بالإ�سافة �إىل �إ�سارة 

�سوئية ثالثة خلف حمطة �حلافالت �لرئي�سة يف �ل�سارع 

�لد�خلي رقم 16 .

وتت�سمن �أعمال �لتح�سينات �لأخرى �لر�مية �إىل ت�سهيل 

�لتجاري  �لوحدة  مركز  �إىل  �ملركبات  �أ�سحاب  و�سول 

�إجر�ء حت�سينات على مد�خل وخمارج �سيار�ت �لأجرة، 

وتو�سعة �ل�سو�رع �ملحيطة لحتو�ء �ل�سغط �ملروري �لناجت 

عن تو�سعة �ملركز �لتجاري، حيث �سيتم تو�سعة �ل�سارع 

16 وتو�سعة �ل�سارع 13 لي�سبح طريقًا مزدوجًا.

ويهدف م�سروع �أعمال �لتح�سينات �ملرورية ملركز �لوحدة 

�لتجاري، �لذي تنفذه د�ئرة �لنقل حتت �إ�سر�ف �للجنة 

�مل�سرتكة لل�سالمة و�حللول �ملرورية، �إىل حت�سني �حلركة 

�أبوظبي  مدينة  يف  �حليوية  �ملنطقة  هذه  يف  �ملرورية 

�لزدحام  وتخفيف  �لطرق  خدمة  مب�ستوى  و�لرتقاء 

عرب ت�سهيل حركة �لدخول و�خلروج من �ملركز و�ملناطق 

معظم  كثيفة  مركبات  حركة  ت�سهد  و�لتي  به،  �ملحيطة 

�أوقات �ليوم.

زايد  ال�سيخ  جامع  حول  املرور  حركة  ت�سهيل 

الكبري

يف  �ملرورية  و�حللول  لل�سالمة  �مل�سرتكة  �للجنة  �أعلنت 

�أبوظبي موؤخرً� �لنتهاء من �أعمال �إن�ساء �إ�سارة �سوئية 

عند مدخل جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري على �سارع �ل�سيخ 

ر��سد بن �سعيد )�ملعروف ب�سارع �ملطار(.

جاء تنفيذ �مل�سروع من قبل د�ئرة �لنقل يف �أبوظبي حتت 

�ملرورية،  و�حللول  لل�سالمة  �مل�سرتكة  �للجنة  �إ�سر�ف 

�ل�سيخ  جامع  �أمام  �ملرورية  �حلركة  �ن�سيابية  ل�سمان 

ز�يد �لكبري يف �أوقات �لذروة، خا�سة �أيام �جلمعة و�سهر 

رم�سان �ملبارك وعيدي �لفطر و�لأ�سحى. 

وت�ساعد �لإ�سارة �ل�سوئية �لتي �ستعمل يف �أوقات �لذروة، 

مدينة  خارج  من  و�لزو�ر  �مل�سلني  و�سول  ت�سهيل  على 

�أبوظبي �إىل �مل�سجد بي�سر، كونها ت�سمح باللتفاف �إىل 

�لي�سار �أمام مدخل �جلامع على �سارع ر��سد بن �سعيد �آل 

مكتوم، وت�سمح �أي�سًا بالدور�ن �لكامل )U-Turn (، كما 

ت�سمح للخارجني من �جلامع من �لتوجه �إىل د�خل مدينة 

�أبوظبي باللتفاف �إىل �لي�سار.

جامع  زو�ر  حافالت  موقف  تو�سعة  �مل�سروع  وت�سمن 

�ل�سيخ ز�يد �لكبري، بحيث ت�ستوعب وقوف ثالث حافالت 

�أو حتميلهم يف وقت و�حد، �لأمر �لذي  لتنزيل �لركاب 

ي�سهم يف حت�سني موقف �حلافالت وي�سهل حركة �لركاب 

ويي�سر و�سول �أكرب عدد ممكن من زو�ر �جلامع يف وقت 

منا�سب.

خا�س

جملة ال�سالمة املرورية

لقاء العدد
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نظام متميز

من  “�أدكو”  �لربية  �لبرتولية  للعمليات  �أبوظبي  �سركة 

�لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  و�ملتميزة  �لر�ئدة  �ل�سركات 

تقوم  حيث  �ملجتمعية،  مل�سوؤوليتها  و�ملدركة  �ملتحدة، 

بتطبيق نظام مرن لإد�رة �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة ي�سمن 

بالقو�نني �لحتادية و�ملوجهات �خلا�سة وقو�عد  �للتز�م 

رفع  يف  ي�ساعد  نظام  وهو  �أدنوك،  يف  �ملطبقة  �ملمار�سة 

م�ستوى �أد�ء �ل�سحة و�ل�سالمة و�لبيئة ب�سورة م�ستمرة. 

هيكاًل  و�لبيئة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  �إد�رة  نظام  ويوفر 

�ل�سركة.  باأعمال  �ملرتبطة  وتاأثري�تها  �ملخاطر  لإد�رة 

�لتخطيط  و�أن�سطة  �لتنظيمي  �لهيكل  يت�سمن  وهو 

و�مل�سوؤوليات و�ملعايري و�لوثائق و�ملو�رد �لالزمة لتطوير 

و�ل�سالمة  �ل�سحة  �سيا�سة  ومر�جعة  وحتقيق  وتطبيق 

و�لبيئة و�ملحافظة عليها وحتقيق �أهد�فها �ملقررة.

�حلو�دث  وقوع  مبنع  تامًا  �لتز�مًا  �أدكو  وتلتزم 

ومقاوليها  ملوظفيها  �ملهنية  و�لأمر��س  و�لإ�سابات 

�لبيئة  بحماية  �أي�سًا  �أدكو  تلتزم  كما  �ملجتمع.  و�أفر�د 

ومنع تلوثها و�ملحافظة على �ملو�رد �لطبيعية و�حلر�س 

على �لتنمية �مل�ستد�مة.

مر�قبة  نظام  تطبيق  ذلك  لتحقيق  �عتمدت  وقد 

�أكرث  لدور  �ملبا�سرة  غري  للمر�قبة   IVMS �ملركبات 

ن�ساطًا يف �سالمة �ملوظفني وغريهم �أثناء �لقيادة على 

يف  �أو  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  يف  �ل�سريعة  �لطرق 

 نظام مراقبة المركبات IVMS في أدكو ...
�إيجابية �لتاأثري على �ل�سالمة على �لطريق و�للتز�مات �لجتماعية 

�لعديد  �إىل  �إ�سافة  عدو�نية،  �أكرث  �سخ�سيته  ت�سبح 

من �لأ�سباب �لتي توؤدي �إىل ذلك ومنها نق�س �ملعرفة، 

ونق�س �ملهار�ت، وعدم �إدر�ك �أهمية �ل�سالمة �ملرورية 

و�لفتقار �إىل �لإ�سر�ف، وغريها �لكثري. 

وبذلت �أدكو قدرً� كبريً� من �جلهود يف حتديد �أهد�ف 

�لنظام IVMS، و�ملتطلبات من و�قع خطة ��سرت�تيجية 

ميتد تاأثريها على مدى �سنو�ت قادمة، �سملت حتديد 

�ملركبات  حلركة  �لد�خلية  للمر�قبة  �لنظام  متطلبات 

للنقل و�لإمد�د، وتقييم موردي  و�إن�ساء مركز   ،IVMS

تكنولوجيا �لنظام �حلاليني، حيث قامت �أدكو باإختيار 

معتمدين  خدمة  كمزودي  خمتلفني  موردين   )4(

رخ�سة  �سر�ء  �ختارت  كما  يقدمونها،  �لتي  لالأنظمة 

برنامج د�ئم من مورد نظام �ملر�قبة �لد�خلية حلركة 

لينا�سب  تعديله  مت  و�لذي  �حلايل   IVMS �ملركبات 

متطلبات �أدكو �خلا�سة مما وفر ماليني �لدر�هم.

عاد�ت  تبني  ودقيقة  حقيقية  معلومات  �لنظام  ويوفر 

�لقيادة لدى �ل�سائقني، وي�سدر تقارير �سهرية وب�سكل 

مر�قبة  لهم  ليتيح  �ل�سركة،  يف  �ملديرين  �ىل  تلقائي 

�ل�سائقني ب�سكل د�ئم ومر�قبة عاد�ت �لقيادة لديهم. 

يتم جمعها  �لتي  �لبيانات  تت�سمن  معلومات  يوفر  كما 

�لرحالت  وقت  مثل  �ملر�قبة  نظام  وحد�ت  قبل  من 

وت�سجيل بيانات ومعلومات �ملركبة، و�سرعتها من خالل 

وهوية  �ملحرك،  لفات  دورة  �أو  �ل�سرعات  تغيري  علبة 

�ل�سائق وحالة حز�م �لآمان وموقع �ل�سيارة يف �أي وقت 

من �لأوقات، .. �لخ. 

كما يقوم بت�سجيل خمالفات �لقيادة وجتاوز م�ستويات 

كم/  80 يتجاوز  مبا  �لطرق  على  �ملحددة  �ل�سرعة 

�ل�ساعة، وجتاوز �ل�سرعة على �لطرق �ل�سريعة �لرئي�سة 

مبا يتجاوز 110 كم/�ل�ساعة وعدم �رتد�ء حز�م �لأمان، 

و�لقيادة �لليلية، وعاد�ت �لقيادة غري �لآمنة و�ل�سيئة، 

و�ل�ستخد�م �ملفاجئ و�لقوي للمكابح، ومعرفة �أ�سباب 

�لعمل،  �ساعات  �أثناء  �ملركبات  و��ستخد�م  �حلو�دث، 

�أ�سول  من  �أ�سل  لكل  بالن�سبة  �لعمل،  �ساعات  وغري 

�ل�سركة، و�لر�سد �لفوري ومن خالل �لت�سجيل، وعدد 

�لكيلومرت�ت �لتي مت قطعها.

�إن �لهدف من تطبيق وحد�ت نظام �ملر�قبة �لد�خلية 

حلركة �ملركبات IVMS  يف كافة �أ�سطول �ملركبات هو 

و�لركاب،  �ل�سائقني  �سالمة  ل�سمان  �ملطاف  نهاية  يف 

للحد من وفيات حو�دث �لطرق و�لإ�سابات مع حت�سني 

م�ستويات �ل�سالمة على �لطرق كافة. 

�إيجابية  نتائج  �سهرً�،   12 مدى  على  �لنظام  وحقق 

من  �ل�سرعة  خمالفات  عدد  �نخف�س  حيث  للغاية، 

 10 من  �أقل  �إىل  �سهريًا  خمالفة   2000 على  يزيد  ما 

 ٪ 92 �لعام �لذي يتجاوز ن�سبة  �لتح�سن  خمالفات مع 

جلميع �ل�سائقني، علمًا باأنه يتم قطع م�سافة  1.2 مليون 

كيلومرت يف �ل�سهر.
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IVMS Remote server

IVMS WEB SERVER

IVMS Database Server

Oracle HR Server

GSM Tower (Etisalat)

ADCO’s Server Room

ADCO DNS/ Static IP

ADCO’s Logistics Users

Intranet Connection

ADCO Logistic Center

Etisalat Center

�ملناطق �خلا�سة مبو�قع �سركة �أدكو.  

لل�سركة  �لجتماعية  �للتز�مات  لتحقيق  ذلك  ويهدف 

عن  تنجم  �لتي  �لطرق  حو�دث  عدد  تقليل  وملحاولة 

�إهمال �ل�سائقني لتعزيز �ل�سالمة �ملرورية ب�سكل عام. 

حلركة  �لد�خلية  �ملر�قبة  نظام  لتقنية  ميكن  وبالتايل 

�لرقابة  �نعد�م  حمل  حتل  �أن   )IVMS( �ملركبات 

و�مل�ستمرة  �ملبا�سرة  غري  �لرقابة  خالل  من  �ملبا�سرة 

على  �ل�سالمة  م�سائل  ملعاجلة  ��ستباقي  نهج  وتوفري 

�لطريق. 

يطر�أ  عندما  �لطريق  على  �ملخاطر  م�ستوى  ويرتفع 

تغري على �سخ�سية �ل�سائق، حيث يف كثري من �لأحيان 
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باب هو قطر�ت دقيقة من �ملاء متجمعة يف �لهو�ء،   �ل�سَّ

وهو �سبيه بال�سحاب، غري �أن �ل�سحاب ل يالم�س �سطح 

�لأر�س كما يفعل �ل�سباب.

�لبحري�ت،  من  �ملتبخر  �ملاء  من  �ل�سباب  ويتكون 

و�لنباتات.  �لرطبة،  �لرتبة  من  �أو  و�لبحار،  و�لأنهار، 

ويربد  يتمدد  �ملاء،  بخار  ُي�سمى  و�لذي  �ملتبخر،  فاملاء 

مع �رتفاعه يف �لهو�ء. وميكن للهو�ء حمل مقد�ر معني 

وي�سمى  حمددة.  حر�رة  درجة  كل  يف  �ملاء،  بخار  من 

هذ� �ملقد�ر �لقدرة على �حلمل. وكلما �نخف�ست درجة 

بخار  حمل  على  قدرته  كذلك  تنخف�س  �لهو�ء،  حر�رة 

مقد�ر  يزد�د  �حلر�رة  درجة  تنخف�س  وعندما  �ملاء. 

بخار �ملاء وت�سعب �لقدرة على حمله، وياأخذ بع�س بخار 

�ملاء يف �لتكثف )يتحول �إىل قطر�ت �سغرية من �ملاء(. 

�لهو�ء  حر�رة  درجة  ترتفع  عندما  �ل�سباب  ويتال�سى 

وتزد�د �لقدرة على �حلمل. 

ح�سب �لتعريف �لعاملي فاإن �ل�سباب هو �أي تكثف يقلل 

من �لروؤية �إىل �أقل من كيلو مرت و�حد. فال�سباب �لذي ل 

يقلِّل كثرًي� من �لروؤية ي�سمى �سدمًيا �أو غيًما. 

وهناك �أربعة �أنو�ع من �ل�سباب:

 -1 �ل�سباب �لأفقي

 -2 �ل�سباب �لأمامي

 -3 �ل�سباب �لإ�سعاعي

 -4 �سباب �ملنحدر�ت.

على  مير  �لذي  �لهو�ء  ب�سبب  �لأفقي  �ل�سباب  يحدث 

�سطح بدرجة حر�رة خمتلفة. وين�ساأ �أحد �أنو�ع �ل�سباب 

�لأفقي �لذي ي�سمى �سباب �لبحر عندما مير هو�ء د�فئ 

يف  �لبحر  �سباب  يكرث  حيث  بارد،  �سطح  على  رطب 

 الضـباب ... 
أنواعه وكيف يتكون؟ 

�آخر �سبتمرب بد�ية مو�سم �ل�سباب يف �لإمار�ت �سو�حل �لبحار و�سو�طئ �لبحري�ت، كما ينتج نوع 

ي �سباب �لبخار من هو�ء بارد  من �ل�سباب �لأفقي �ُسمِّ

مير مباء د�فئ . 

�ملاء  �سطح  من  با�ستمر�ر  �ملتبخر  �ملاء  بخار  ويت�سل 

على  قدرته  �أق�سى  �لهو�ء  يبلغ  وعندما  �لبارد،  بالهو�ء 

�حلمل يتكثف بخار �ملاء �لز�ئد ب�سرعة، يف �سكل قطر�ت 

�سباب تخرج كبخار من �سطح �ملاء. 

على  �لأمامي  �ل�سباب  يتكون  �لباردة  �ل�ستاء  �أيام  يف 

جبهة فا�سلة بني كتلتني من �لهو�ء خمتلفتني يف درجتي 

حر�رتهما. وينتج عندما تت�ساقط قطر�ت �ملطر من كتلة 

هذه  تتبخر  حيث  �لأبرد،  �لهو�ء  كتلة  يف  �لأدفاأ  �لهو�ء 

يف  �ملاء  بخار  �ملطر  قطر�ت  جتعل  وبذلك  �لقطر�ت. 

�لهو�ء �لبارد يزيد من قدرة �لهو�ء على �حلمل.

ويحدث �ل�سباب �لإ�سعاعي يف �لليايل �لهادئة �ل�سافية، 

حينما تفقد �لأر�س �لدفء بالإ�سعاع يف �لهو�ء، فتتكون 

طبقة من �ل�سباب على �لأر�س تتكثف تدريجًيا.

على  �لهو�ء  ي�سعد  عندما  �ملنحدر�ت  �سباب  ويتكون 

�أعلى  �إىل  �سعوده  مع  �لهو�ء  ويربد  �ملنحدر�ت.  جو�نب 

ذلك  عند  �ملاء،  بخار  حمل  عليه  يتعذر  حتى  �ملنَحدر 

تتكون قطر�ت �ل�سباب على جو�نب �ملنحدر�ت.

�سبتمرب هو بداية مو�سم ال�سباب

�أفاد �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلوية و�لزلزل �لإمار�تي، 

�أن نهاية ف�سل �ل�سيف لهذ� �لعام كانت يف 21 �سبتمرب 

�لذي  �خلريف  ف�سل  بعدها  ليحل  �ملا�سي،  )�أيلول( 

�سي�ستمر حتى 22 دي�سمرب )كانون �لأول( �ملقبل. وُيعترب 

�ل�سباب  ملو�سم  �حلقيقي  �ملُنطلق  هو  �سبتمرب  �سهر 

�نخفا�س  حال  يف  وتريته  �ستزد�د  و�لذي  �لإمار�ت  يف 

غرى �إىل م�ستويات ع�سرينية. درجات �حلر�رة �ل�سُ

�خلريف  “ف�سل  �أن  لالأر�ساد،  �لوطني  �ملركز  وتابع 

و�ل�ستاء،  �ل�سيف  ف�سلي  بني  �نتقالية  فرتة  �سي�سكل 

�جلوية،  �لأحو�ل  ��ستقر�ر  بعدم  �لإمار�ت  يف  و�سيت�سم 

�إذ تنخف�س درجات �حلر�رة يف بد�ية هذ� �لف�سل من 

حتى  �لتدريجي  �لنخفا�س  و�سي�ستمر  درجات   5 �إىل   3

بد�ية ف�سل �ل�ستاء”. 

دولة  يف  �خلريف  ف�سل  “ي�ساحب  �ملركز:  وقال 

بحر  من  قادمة  عابرة  جوية  منخف�سات  �لإمار�ت 

�لعرب باجتاه �ل�سرق، ويبد�أ مو�سم �لأمطار مع منت�سف 

نوفمرب)ت�سرين �لثاين(، وتهب يف هذ� �لف�سل �لعو��سف 

�لن�سبية مكونة  �لرطوبة  ترتفع  كما  و�لغربية،  �ل�سمالية 

�ل�سباب، وتنخف�س درجات �حلر�رة يف �لليل و�ساعات 

�ل�سباح �لباكر”.

 اإجراءات احرتازية

ت�سكل  �أوقات  يف  قيادتهم  خالل  �ل�سائقني  على  يجب 

�سا�سة ذكية للقيادة الآمنة يف ال�سباب

�أمر �سديد �ل�سعوبة حتى  �لقيادة يف �ل�سباب 

يكون  عندما  وخا�سة  �ل�سباب،  م�سابيح  مع 

�لقيادة  �أن  للغاية و�لروؤية منعدمة، ومبا  كثيفًا 

و�إذ�  �لروؤية،  و�سوح  �إىل  يحتاج  ن�ساطًا  تعد 

تعذر �لو�سوح �لب�سري فاإن �لتعريف باملحيط 

�ل�سائق  �ل�سيارة قادر على دعم  �ملتو�جد حول 

ما  وهذ�  طريقه،  و�إكمال  �لقيادة  ي�ستطيع  كي 

تقدمه �سا�سة HUD حللوٍل عملية لهذه �مل�سكلة.

وفقًا ملوقع “ديلي ميل”، فاإن �ل�سا�سة �جلديدة 

�ملحيطة  �ل�سيار�ت  حدود  حتديد  ت�ستطيع 

وعر�سها على �سا�سة بالزجاج �لأمامي لل�سيارة 

يف  �سيالقيه  عما  فكرة  �ل�سائق  يعطي  مما 

طريقه.

و�سا�سة �لعر�س �لتي يجري تطويرها يف جامعة 

نتاج  وهي   ،GCU كالدونيان”  “غال�سكو 
 Virtual  لأبحاث يف جمايل �لو�قع �لفرت��سي

Simulation Labor Reality وحماكاة �لو�قع  -

tory وميكنها �أن تتيح �لفر�سة لل�سائقني بال�سري 

يف �لطرق �ل�سريعة وتغري حار�ت �لقيادة �أثناء 

�أماكن �ل�سيار�ت  �ل�سباب �لكثيف حيث حتدد 

�جلديدة  �ل�سا�سة  حتل  �أن  يوؤمل  كما   ، كافة 

من  مزيد  بعد  لل�سيارة  �لأمامي  �لزجاج  حمل 

�لختبار�ت. 

ظواهر طبيعية

�لطريق،  خارج  �ملركبة  �إيقاف  �لكثيف  �ل�سباب 

و�إطفاء �إ�سار�ت �ل�سوء �لرباعي، مع �تخاذ �لإجر�ء�ت 

يف  �سريهم  �أثناء  �سالمتهم  ت�سمن  �لتي  �لحرت�زية 

تدريجيًا،  �ملركبة  �سرعة  وتقليل  �لكثيف،  �ل�سباب 

�لظروف  تنا�سب  و�سرعة  بحذر  �لقيادة  ومو��سلة 

يف  �ملنخف�سة  �مل�سابيح  �سوء  و��ستخد�م  �ملحيطة، 

�ل�سري  �أثناء  �إ�سار�ت �لنتظار  ��ستخد�م  �ملركبة، وعدم 

يف �ل�سباب، وم�ساعفة م�سافة �لتتابع �إىل م�سافة وقوف 

�آمنة �أكرب من �حلالت �لعادية.

�لإمار�ت  يف  و�ملقايي�س  للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة 

تقدمت يف وقت �سابق �إىل �للجنة �لفنية �خلليجية �ملعنية 

مبو��سفات �ملركبات، مبقرتح يو�سي برتكيب م�سابيح 

�ل�سباب يف �ملركبات �إلز�ميًا، وهو قيد �لدر��سة لعتماده 

على م�ستوى دول �لتعاون، كما �أن وز�رة �لد�خلية تقدمت 

مبقرتح �لعام �ملا�سي جلعلها �إلز�مية، ملا لها من �أهمية 

يف �حلد من حو�دث �ل�سباب، وحت�سني م�ستوى �لروؤية 

�أمام �ل�سائقني.

�أنها  �ملا�سي  �لعام  ذكرت  �لد�خلية  وز�رة  �أن  يذكر 

و�ملقايي�س،  للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة  مع  ن�سقت 

جلعل م�سابيح �ل�سباب مو��سفة �إلز�مية يف �ملركبات، 

بهدف تاأمني �سالمة م�ستخدمي �لطرق و�ملمتلكات من 

�حلو�دث �لتي تقع يف مناطق خمتلفة من �لدولة، ب�سبب 

�أوقات خمتلفة  �أ�سبح يظهر يف  �لذي  �ل�سباب،  �نت�سار 

من �لعام، ويخلف حو�دث مرورية ب�سبب �سعوبة �لروؤية.

ب�سبب  ت�سادم  حو�دث  موؤخرً�،  �أبوظبي،  و�سهدت 

 107 وت�سرر  �سخ�سًا   32 �إ�سابة  �إىل  �أدت  �ل�سباب، 

�سيار�ت، �إذ �أ�سيب 18 �سخ�سًا يف ثالثة حو�دث ت�سادم 

متتابعة، على طريق �أبوظبي ــ دبي بالجتاهني يف �أماكن 

مركبة،   50 نحو  منها  وت�سررت  �لطريق،  على  متفرقة 

منها مركبتان �حرتقتا متامًا يف مكان �حلادث، و�أ�سيب 

14 �سخ�سًا يف ت�سادم تتابعي بني 57 �سيارة على طريق 

م�ستوى  �نخفا�س  ب�سبب  بالجتاهني،  �أبوظبي  ــ  �لعني 

�لروؤية �لأفقية نتيجة لل�سباب �لكثيف.



          

كلمات

مخاطر استعمال 
الهواتف النقالة أثناء السياقة

الن�سغال بالهاتف اجلوال يف مناطق العمران 

يقل مبا ن�ســبته 18 % وبن�ســبة ت�سل اإىل 26 % 

يف الطرقات اخلارجية.

ومثــل هــذه الأرقــام واملعطيــات يف دقتهــا ل 

تتحدث عن �سائق حمدد، بل عن كل ال�سائقني 

ويف جميــع اأنحاء العامل، وهي اأي�ســا ل تفرق 

املدمــج يف  اأو  العــادي  الهاتــف اجلــوال  بــني 

ال�ســيارة اأو عند ا�ستعمال ال�ســماعات، فالأمر 

�ســيان ويو�ســع حتــت عنــوان واحــد األ وهــو 

ا�ستعمال الهاتف اجلوال اأثناء ال�سياقة.

وبينت اإح�ســائيات �سادرة عن �سراكة ال�سرق 

الأو�ســط و�ســمال اإفريقيــا مــن اأجــل �ســالمة 

قد تبدو امل�ســاألة يف غاية الب�ســاطة وممتعة 

اأحيانــًا ومزعجــة وحمدثــة لأنواع �ســتى من 

التوتــر اأحيانــًا اأخــرى. نحــن هنــا نتحــدث 

عــن ا�ســتعمال الهاتــف اجلــوال اأثنــاء قيادة 

املركبــات. قد تكــون نقطة النطــالق مكاملة 

عادية لالإعالن عن قرب الو�ســول اإىل البيت 

اأو ال�ســوؤال عــن الأحــوال اإىل غــري ذلــك مــن 

املوا�ســيع التــي ت�ســكل عــادة فحــوى مكاملتنا 

الهاتفيــة اأثنــاء القيــادة، لكــن النهايــة ويف 

معظــم الأحيــان هــي كارثيــة ، فاإما املــوت اأو 

وقوع اأ�سرار بدنية ومادية ج�سيمة. 

لي�ــس الأمر من باب املبالغة اأو التهويل ق�ســد 

الــردع والتخويف، بل اإن البحــوث التي يقوم 

هــي  امل�ســجلة  والأرقــام  الأخ�ســائيون  بهــا 

التــي تتحدث. ففــي هذا املجــال تبني اإحدى 

الدرا�سات الفرن�ســية اأن نقر رقم هاتف معني 

علــى اجلوال يتطلب من ال�ســائق حوايل الـ 12 

ثانية وهذا يعني اإنعــدام الرتكيز على املقود 

ملــدة زمنيــة بغ�ــس النظر عــن طولهــا، وهذه 

املــدة واإذا مــا حولناها اىل م�ســافة بالن�ســبة 

اإىل �ســيارة ت�سري ب�ســرعة 100 كلم يف ال�ساعة 

فــاإن ذلــك يعنى قرابــة  الـ 363 مــرتًا من عدم 

الرتكيــز الكلــي علــى الطريق وما يتعلــق به ، 

وتوا�ســل الوثيقة ذاتها بلغة الأرقام لتو�سح 

اأن الرتكيــز الب�ســري علــى الطريــق وعنــد 

املرور على الطرق، اأداء ال�سائقني عند قراءة 

الر�ســائل الهاتفية  اأو ما يعــرف بالـ  SMS   اإن 

ال�ســائق تنخف�ــس  لــدى  الفعــل  �ســرعة ردة 

بن�ســبة 35 % مقارنــة بـــ 12 %  اأثنــاء القيــادة 

% اأثنــاء القيــادة  حتــت تاأثــري الكحــول و21 

حتــت تاأثــري املخــدرات. اإذن فامل�ســاألة ميكــن 

اجلــزم اأنها كارثية اإذا مــا علمنا عدد حوادث 

ال�سري ب�سبب ا�ستعمال الهواتف النقالة اأثناء 

الطريق، لي�س يف البلدان العربية فح�سب، بل 

يف �ســائر بلدان العامل، خ�سو�ســًا واأن الهاتف 

�ســرورة  اليوميــة  حياتنــا  يف  بــات  اجلــوال 

ملحــة ل نكاد ن�ســتغني عنهــا وباتــت حياتنا 

ومواعيدنا وحلنا وترحالنا وغدونا ورواحنا 

مرتبطــة بهــذه الأجهزة، فبقدر مــا توفر لنا 

اجلهد وتقرب امل�سافات وتربحنا زمنا اإ�سافيًا 

نحن يف اأ�ســد احلاجــة اإليه، بقدر ما يت�ســبب 

ا�ســتعمالها الع�ســوائي ويف كل الأمكنــة ومنها 

كل  وجتمــع  والأحــزان.  الآلم  يف  املركبــات 

الدرا�ســات تقريبًا علــى حتديد جمموعة من 

ال�سلوكات لل�ســائقني اأثناء ا�ستعمال الهواتف 

الإطــار  هــذا  ويف  ال�ســياقة،  عنــد  اجلوالــة 

اأدلــت العديد من اجلامعات امل�ســهورة بدلوها 

يف هــذا املو�ســوع، وف�ســحت املجــال للعلمــاء 

يف اخت�سا�ســات عديــدة لإجــراء التجــارب 

املتنوعة للو�سول اإىل نتائج من �ساأنها اأن تنقذ 

الأرواح وتغــري الأمناط ال�ســلوكية ال�ســائدة 

عنــد م�ســتعملي الطريــق. فخــالل ال�ســنوات 

املا�سية ن�سرت جامعة يوتا  UTAH الأمريكية 

درا�ســة لأ�ســتاذ علم النف�س التجريبي دافيد 

�ســرتاير حول التغريات التي حتدث يف ج�ســم 

الإن�سان عند ا�ســتعمال الهاتف اجلوال اأثناء 

ال�ســياقة، وقد اأجرى التجربــة مع فريقه يف 

خمترب املحاكاة باجلامعة املذكورة على عينة 

تتكون من 96 �سخ�ســًا تبلغ اأعمارهم ما بني 18 

و 49 عامًا، وقد ا�ســتعان فريق البحث باأجهزة 

قيا�ســات متنوعة ملراقبة ن�ساط املخ الب�سري 

وحركــة راأ�ــس الإن�ســان وعينيــه، ملعرفة زمن 

ردة الفعــل الب�ســرية يف حــالت معينة، وكان 

الربوتوكــول املعتمد يف هــذا البحث هو ذاته 

الــذي يعتمد عنــد اختبــار الطيارين اجلدد، 

وقد تو�سل اإىل جمموعة من النتائج العلمية 

ومن اأهمها:

اأن التحدث عرب �ســماعات الهاتف يعترب اأمرًا 

خطــريًا يف حــني اأن قــراءة وكتابة الر�ســائل 

اأخطــر  مــن  تعتــرب  اجلــوال  عــرب  الق�ســرية 

�ســلوكيات ال�ســائق ويعــود ذلــك اإىل الت�ســتت 

الذهنــي وانخفا�ــس درجــة الرتكيــز وعــدم 

الإملام باملعطيات املنا�سبة للطريق.

اجلنوح الالاإرادي عن م�ســارات ال�سري العادية 

يف الطريق لل�سائقني الذين خ�سعوا للتجربة 

اإىل جانب عدم تقدير امل�ســافة التي تف�سلهم 

عن عربات اأخرى اأو مرتجلني.

اإن التحدث عرب �ســماعات الهاتف اأي من دون 

ا�ستعمال مبا�ســر لليدين يعطي �سعورًا خاطئًا 

بالطماأنينــة  ويحافــظ بالتــايل على الن�ســب 

العالية لإمكانية حدوث املكروه.

ون�ســرت منظمــة ال�ســحة العاملية منذ �ســنة 

درا�ســة لها حول حوادث الطرقات، وحتدثت 

عمــا اأ�ســمته بال�ســهو اأثنــاء القيــادة وقالت: 

هناك اأ�سكال عديدة من ال�سهو ميكن اأن توؤدي 

اإىل �ســعوبات يف القيادة، ولقد �ُســّجل موؤخرًا 

حــدوث زيــادة ملحوظة على ال�ســعيد العاملي 

يف ا�ستخدام ال�سائقني للهواتف املحمولة، مّما 

اأ�سبح يثري قلقًا متناميًا يف جمال ال�سالمة على 

الطرق. وباإمكان ال�سهو الناجم عن ا�ستخدام 

الهواتــف املحمولــة عرقلــة اأداء ال�ســائق من 

جوانــب عدة، مثل اإ�ســهامه يف متديــد الوقت 

الــذي ي�ســتغرقه رد الفعــل )ل�ســيما الوقــت 

الذي ي�ستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك 

رد الفعــل حيــال اإ�ســارات املــرور(، والإنقا�س 

مــن القــدرة علــى البقــاء يف املمــّر ال�ســحيح ، 

وتقلي�س م�سافات التتابع.

كما تت�ســّبب كتابة وقراءة الر�سائل الق�سرية 

اأي�ســًا يف احلد ب�ســكل كبــري من اأداء ال�ســائق، 

معّر�ســون  ال�ســبان  ال�ســائقني  بــاأّن  علمــًا 

بوجــه خا�س لآثــار ال�ســهو الناجــم عن هذا 

الذيــن  ال�ســائقون  ويواجــه  ال�ســتخدام. 

ي�ســتخدمون الهواتــف املحمولــة ، اأكــرث مــن 

غريهــم باأربع مّرات تقريبًا، خماطر التعّر�س 

حلادث مروري. واجلدير بالذكر اأّن الهواتف 

التي تتيــح اإمكانية التكّلم من دون ا�ســتخدام 

اليدين ل ت�ســمن قدرًا اأكرب من ال�سالمة، كما 

يعتقد مقارنة بالهواتف املحمولة باليد«.

ودعت املنظمة الدولية احلكومات اإىل اتخاذ 

اإجــراءات ا�ســتباقية يف هــذا املجــال، ومنهــا 

اعتمــاد تدابــري ت�ســريعية واإطــالق حمــالت 

للتوعيــة العامــة والعمــل بانتظــام على جمع 

البيانات اخلا�ســة بال�ســهو اأثنــاء القيادة من 

اأجل حت�سني فهم طبيعة هذه امل�سكلة.

وتبقى يف بالدنا العربية هذه امل�ساألة من اأ�سد 

املوا�ســيع املوؤرقــة لــكل اجلهــات ذات العالقة 

بال�ســالمة املروريــة، فالدرا�ســات والبيانــات 

ت�سري اإىل ارتفاع ن�سب حوادث الطريق ب�سبب 

الهواتــف النقالــة ومــا يتبعهــا مــن خ�ســائر 

ب�سرية ومادية توؤثر على اجلميع، مبا يف ذلك 

اقت�سادياتنا الوطنية التي تتحمل من خالل 

العديد من املوؤ�س�سات عبء الكلفة والنتائج. 

األي�س ال�ســحايا هم من �ســباب هــذه البلدان؟ 

األي�ســوا مــن �ســواعدها وعقولهــا؟. وبالرغــم 

كل احلمــالت التوعويــة والقوانــني الرادعة 

فــاإن هذا امللــف مايــزال يف حاجــة اإىل تعهد 

اأكرب وعناية اأعمق من خالل العمل املتوا�ســل 

على ا�ســتنباط احللول الأجــدى، ومتكني اأهل 

الخت�ســا�س مــن الو�ســائل ال�ســرورية التــي 

ت�ســاعدهم علــى اإجناز بحــوث علمية يف هذا 

املجال.

ولقــد �ســجل املوؤمتر اخلام�ــس ع�ســر لأجهزة 

املــرور العربية الذي اختتم منذ مدة اأعماله 

يف تون�ــس، اللبنــة الأوىل علــى هــذا الــدرب، 

مــن ذلــك دعوتــه يف بيانــه اخلتامــي الــدول 

اأ�ســباب  بدرا�ســة  الهتمــام  اىل  الأع�ســاء 

ال�سلوكيات املرورية املنحرفة لدى م�ستخدمي 

الطريق، مبا ي�ســمح بو�ســع الآليات املنا�ســبة 

ملعاجلتها، ولعمري اأن ا�ستعمال الهاتف النقال 

اأثناء ال�ســياقة هو من ال�سلوكات املتهورة التي 

تتطلــب بالفعــل درا�ســات عديــدة للحــد مــن 

تفاقمها واأخطارها.

عفيف الفريقي

 رئي�س املنظمة العربية لل�سالمة املرورية 
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تكاد ت�سارف �أيام �ل�سائق �ملنفرد على �لنتهاء يف حال 

كانت �جلهود �ملبذولة يف �أنظمة �لنقل �لتعاونية تقدم 

من  للتقليل  �مللحة  �حلاجة  �إن  ذلك.  جتاه  �إ�سارة  �أي 

�ملركبات على  �لكربون من  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات غاز 

�لطرقات تعني �أن �لفرد �لب�سري �ملوجود خلف �ملقود 

�ملعلومات  وت�سارك  تتلقى  �لتي  �لعنا�سر  �أحد  �سيكون 

من  للتقليل  �لعملية  �خلطو�ت  �تخاذ  قبل  �مل�ساألة  عن 

�أما بالن�سبة للُعقد �لأخرى  �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة. 

و�لأنظمة  �لرقمية،  �لأنظمة  ف�ستكون  �ل�سل�سلة  يف 

�ملدجمة يف �ملركبات، و�لأجهزة على جو�نب �لطرقات، 

و�لهو�تف �لذكية، ومر�كز �إد�رة �ملرور. 

�لغاز�ت  �نبعاثات  جلردة  �لأمريكية  للقائمة  ووفقًا 

)وهي   1990-2011 بني  ما  �لفرتة  خالل  �لدفيئة 

�لوليات  قبل  من  �إعد�دها  يجري  �لتي  �لقائمة 

�ملتحدة مبوجب �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�ساأن 

تغري�ملناخ UNFCCC(، فاإن قطاع �لنقل لوحده �أ�سهم 

يف 27 يف �ملائة من �إجمايل �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة 

2011. وكانت �ملركبات �خلفيفة )ومن  يف �لبالد عام 

يف  �خلفيفة(  و�ل�ساحنات  �لركاب  �سيار�ت  �سمنها 

61 يف �ملائة  �أ�سهمت يف  هذه �لفئة �ملتهم �لأكرب حيث 

ح�سة  كانت  حني  يف  �لدفيئة،  �لغاز�ت  �نبعاثات  من 

�ملركبات �ملتو�سطة و�لثقيلة 22 يف �ملائة فقط.  

فالنقل  كذلك،  �مل�سوؤولية  طائلة  حتت  �أوروبا  وتندرج 

�لربي ي�سهم يف نحو 20 يف �ملائة من �إجمايل �نبعاثات 

غاز ثاين �أك�سيد �لكربون �لذي يعترب �ملكّون �لأ�سا�سي 

و�ل�ساحنات  �ل�سيار�ت  �أنتجت  حيث  �لدفيئة،  للغاز�ت 

وعلى  �لإجمايل.  �ملائة من ذلك  15 يف  نحو  �ل�سغرية 

�لرغم من قيام منتجي �ل�سيار�ت و�ل�ساحنات �ل�سغرية 

�لنبعاثات  �أن  �إل  �لوقود  ��ستهالك  كفاءة  بتح�سني 

�لناجتة عن �لنقل �لربي على طريف �ملحيط �لأطل�سي 

لتنفيذ  �لتح�سري  يجري  ولذلك  �رتفاع،  يف  تز�ل  ل 

هجوم منظم على �مل�سكلة، حيث �سيعمل �أي �سيء يوؤثر 

من  �لأخرى  �لأ�سياء  كل  مع  بالتعاون  �لنبعاثات  على 

�ل�سيار�ت،  مثل:  �ملجنية من ذلك  �ملنافع  تعظيم  �أجل 

�لطرقات،  جو�نب  على  و�لأجهزة  �لذكية،  و�لأجهزة 

و�سبكات ومر�كز �لتحكم �ملروري، و�ل�سائقني كذلك.

جناح املحاكاة

كل  تعاونية على  �أنظمة  تطوير  م�ساألة  �لتعامل مع  يتم 

�مل�ستويات ب�سورة �أ�سح وتعاونية �نطالقًا من �لتفاقات 

�لفردية،  �لأبحاث  حلول  �إىل  و�سوًل  �لدولية  �لإطارية 

و�لالعبني  �لقريبة  �لأ�سو�ق  من  كل  �سي�سارك  حيث 

جمتمعون معًا لنفكر 

الحاجة ملحة لتخفيض انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون من المركبات 

�لتجاريني كذلك. ولعل �أحد �لأجز�ء �ملهمة يف �ل�سورة 

هو �تفاق “�إيكو�ستاند” )ECOSTAND( �لذي يهدف 

�ملتحدة  و�لوليات  �لأوروبي  �لحتاد  م�ساعدة  �إىل 

و�ليابان على �لتفاق حول طريقة م�سرتكة لتقييم �أثر 

غاز  �نبعاثات  على  فيها  �لد�خلية  �لنقل  �أنظمة 

�لكربون. 

�لنبعاثات  م�سروع  فاإن  مو�زية،  وب�سورة 

ICT-( خلا�سة بتقنيات �ملعلومات و�لت�سالت�

�لأوروبي  �لحتاد  قبل  �ملمول من   )Emissions

جديدة  طرق  تطوير  على  فرتة  منذ  يعمل 

و�لت�سالت على  �ملعلومات  تقنيات  �أثر  لتقييم 

�لنقل.  �لكربون يف  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات غاز 

ومن �لطرق �لتي يقوم �لتحالف �لذي ي�سم 

»فيات« )Fiat( و»�إفيكو« )Iveco( بتنفيذ 

ذلك هي عرب تطوير حماكي ُيظهر كيفية 

تت�سمن  كانت  حال  يف  �لنبعاثات  تغري 

�ملركبات �خلفيفة عنا�سر لنظام تعاوين، 

�ل�سرعة  مثبت  �أنظمة  ذلك  �سمن  ومن 

لل�سائقني،  متطورة  م�ساعدة  و�أنظمة   ، متكيفة  

و�لت�سالت “من مركبة �إىل مركبة” و”من مركبة �إىل 

�إ�سار�ت �ملرور”.

من جهته قام مركز دميلر لبتكار�ت تقنيات �ملعلومات 

برجمية  باإ�سد�ر  بربلني   )DCAITI( �ملركبات  يف 

�آثار �لأنظمة �لتعاونية يف عدد  حماكاة بهدف منذجة 

بالفعل  ��ستخد�مه  ومت  �ملحددة.  �ل�سيناريوهات  من 

 )V2X( »ملركبات� �أنظمة »�لت�سالت بني  تقييم  يف 

حتويل  مت  حيث  �ملالحة  �أنظمة  على  �لقائمة  �لذكية 

حماية البيئة

�جلمع بني �أنظمة )ADAS( و)ACC( و)V2X( وبني 

يتم  �أن  من  �فرت��سي  عامل  يف  �ل�سائق  �سلوك  �أمناط 

�ختبار �لأنظمة �لتعاونية يف �لعامل �لفعلي. لقد قامت 

�أعو�م برتكيب �سو�قات  “دميلر كر�ي�سلر” قبل ع�سرة 
من  مر�سيد�س  �سيارة  يف  وح�سا�سات  �سلبة 

من  عدد  يف  بها  و�سارت  “�إ�س”  �لفئة 

�ستوتغارت.  حول  �لق�سرية  �لطرقات 

ومتكنت �ل�سيارة من توقع متى كانت حدود 

بحاجة  و�لزدحامات  و�ملنحدر�ت  �ل�سرعة 

�إىل تخفيف �ل�سرعة، كما كانت قادرة على 

عن  قدمه  رفع  ميكنه  متى  �ل�سائق  �إعالم 

دو��سة �لبنزين وترك �ملقود وتوفري �لوقود. 

و�أنفقت �ل�سركة نحو مليون يورو )�أي ما 

يعادل نحو 1.4 مليون دولر �أمريكي( 

بقدر�ت  تتمتع  �لتي  �سيارتها  على 

�لوعود  من  �لرغم  وعلى  تنبوؤية، 

بتحقيق تخفي�س يف �لنبعاثات مبقد�ر 

�لرتويج  �ل�سعب  من  كان  �ملائة،  يف   11

لهذه �خل�سائ�س �ملوفرة للوقود لأنها لن تظهر 

�لطرقات  �ختبار�ت  �أثناء  للعيان  و��سحة  ب�سورة 

ل�ستهالك  �لر�سمية  �لأرقام  لت�سجيل  �مل�ستخدمة 

�لوقود. ولعل هذ� �لأمر هو �ل�سبب ور�ء �سرورة توحيد 

منهجية تقييم �لأنظمة �لتعاونية.

وتقول جريديان كلندر، وهي من�سقة م�سروع “�أميرت�ن” 

و�لذي  �لأوروبي  �لحتاد  قبل  من  �ملمول   )Amitran(

�إىل خلق منهجية لتقدير �لتخفي�سات �ملحققة  يهدف 

�لذكية،  �لنقل  �أنظمة  عرب  �لكربون  غاز  �نبعاثات  يف 

�ملرورية.  �لختناقات  �أماكن  عن  بعيدً�  �ملرور  حركة 

وبالتايل  �خلو�رزميات،  �ملحاكاة يف حت�سني  و�ساعدت 

لآخر  مكان  من  لالنتقال  �لالزم  �لزمن  من  قللت 

و�نبعاثات غاز �لكربون. 

�سهولة  �أكرث  �سيكون  لأنه  مفيدة  �ملحاكاة  �أنظمة  وتعّد 
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و�ستقوم بن�سر قائمة مهام ودليل على �سبكة �لإنرتنت 

�أي  �لوقت �حلايل  يوجد يف  “ل  �جلاري:  �لعام  خالل 

على  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  �أثر  لتقييم  موحدة  طريقة 

�نبعاثات غاز �لكربون. �إن �مل�ساريع و�ملنظمات �ملختلفة 

حتظى حاليًا بحرية توظيف عدد من �ملنهجيات و�لتي 

توؤدي يف �لو�قع �إىل م�ساعب يف �ملقارنة و�ملعايرة، وقد 

توؤدي كذلك �إىل نتائج غري دقيقة”.

ال�سرتاك من اأجل التعاون

لتقنيات  �ملحتمل  �لأثر  �أميرت�ن  م�سروع  �سّنف  لقد 

�أك�سيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  على  �لتعاونية  �لأنظمة 

�ملتكيفة  �ل�سرعة  مثبت  �أنظمة  �أن  توقع  كما  �لكربون، 

�لتعاونية،  �ملتكيفة  �ل�سرعة  مثبت  و�أنظمة   ،)ACC(

�أن  ميكنها  �لتنبوؤية،  �ملتكيفة  �ل�سرعة  مثبت  و�أنظمة 

�إ�سار�ت  لأنظمة  بالن�سبة  �أما  �لنتائج.  �أف�سل  تقدم 

�جلماعية،  �مل�سار�ت  حتديد  و�إعادة  �ملتكيفة،  �ملرور 

و�إد�رة  �ل�سيار�ت،  لركن  �لديناميكية  و�لإر�ساد�ت 

فاإنه  �ل�سرعة،  حلدود  �لآيل  و�لتحديد  �لتقاطعات، 

غاز  �نبعاثات  يف  متو�سطة  تخفي�سات  حتقيق  ميكنها 

�لكربون. 

عند تنفيذ �لأنظمة �لتعاونية فاإنه ميكن تطبيق �لنتائج 

�إليها م�سروع )CarboTraf(، حيث ميكن  تو�سل  �لتي 

تخفي�س النبعاثات يف الوليات املتحدة

وعلى �جلانب �لآخر من �ملحيط �لأطل�سي، فاإن برنامج 

 )RITA( قبل  من  �ملقدم   )AERIS( “�إيري�س” 
»من  �لت�سالت  مبجال  �لباحثني  مع  بال�سر�كة  يعمل 

تهدف  �سيناريوهات  يف   )V2V( مركبة«  �إىل  مركبة 

�لعمليات  �لنبعاثات ومن �سمن ذلك  �لتقليل من  �إىل 

و�مل�سار�ت  �لقت�سادية،  �ملرورية  بالإ�سار�ت  �خلا�سة 

و�لإد�رة  �ملنخف�سة،  �لنبعاثات  ومناطق  �لقت�سادية، 

منها  كل  وي�ستمل  للممر�ت.  �لقت�سادية  �ملتكاملة 

على تطبيقات يحقق كل منها فو�ئد بيئية، ولكن عند 

�جلمع فيما بينها فاإن برنامج )AERIS( يتوقع حتقيق 

فو�ئد بيئية �إ�سافية تفوق تلك �ملحققة من �لتطبيقات 

�ملنفردة كل على حدة. 

مثبت  �أنظمة  تكون  عندما  فاإنه   )RITA(لـ ووفقًا 

�ملرور  باإ�سار�ت  مرتبطة   )ACC( �ملتكيفة  �ل�سرعة 

نحو  �لقدوم  �أ�سلوب  حت�سني  يف  دورها  يتج�سد  �لتي 

�إ�سار�ت �ملرور و�لبتعاد عنها، و��ستخد�م �لوقود، فاإنه 

�ملائة.  21.84 يف  بنحو  �لنبعاثات  تقليل  بالتايل  ميكن 

لدرجة  دقيق  �لباحثني  قبل  من  �ملقدم  �لرقم  هذ�  �إن 

بعد،  �لتحقق منه  يتم  لو�سع مل  بالن�سبة  لل�سك  مثرية 

ولكن �لر�سالة �لتي يقدمها و��سحة وهي �أنه يجب على 

�سانعي �ملركبات تفعيل �لتعاون فيما بينهم عن طريق 

فرق �لتحكم باملرور و�لبنى �لتحتية. 

فكرة  �لأمر  بد�ية  يف  �ل�ساحنات  �سائقو  ُيعار�س  وقد 

 )AERIS( مل�سار�ت �لقت�سادية �لتي يقرتحها برنامج�

�نخفا�س  يف  �ملتمثلة  �ملغريات  �أن  من  �لرغم  على 

فو�تري �لوقود، و�لزدحامات �لأقل، و�لتوقع �لأدق لعدد 

�لرحالت �لو�جب قطعها، و�ل�سالمة �ملح�سنة، يجب �أن 

عندما  �ملطاف.  نهاية  يف  �لنظام  با�ستخد�م  تقنعهم 

يحدد �ملتحكم �ملرور باأن �لنوعية �ل�سيئة للهو�ء حتتاج 

على  يجب  فاإنه  �لقت�سادية،  �مل�سار�ت  يف  �ل�سري  �إىل 

ومتعددة  �ملنخف�سة  �لنبعاثات  ذ�ت  �ملركبات  �سائقي 

�لتقيد بذلك لال�ستفادة  �لركاب و�ل�سحن و�لرت�نزيت 

من بيانات �أنظمة مثبت �ل�سرعة �ملتكيفة )ACC( مع 

�إر�سالها  يجري  و�لتي   )VSL( متغرية  �سرعة  حدود 

�لطريق  جانب  على  �ملوجودة  و�لأجهزة  �ملعد�ت  من 

�إىل وحد�ت �لتحكم يف حمركات مركباتهم. و�أظهرت 

تتمكن  حتى  وذلك  �لقر�ر،  �تخاذ  لدعم  نظام  خلق 

�ملرور  حركة  على  �لتاأثري  من  �لذكية  �لنقل  �أنظمة 

�نبعاثات  خف�س  بهدف  فقط  لي�س  �لفعلي،  وبالوقت 

غاز ثاين �أك�سيد �لكربون، ولكن �أي�سًا خف�س �نبعاثات 

�حل�سرية  �ملناطق  يف  �ل�سيار�ت  من  �لأ�سود  �لكربون 

ويتم  �حل�سرية.  �ملناطق  بني  �لو�قعة  �ملناطق  ويف 

حاليًا �إجر�ء �ختبار�ت يف جال�سو و��سكتلند� وغر�ت�س 

و�لنم�سا عرب ��ستخد�م �أنظمة �آلية �فرت��سية لتحديد 

�مل�سار�ت و�لتحكم باإ�سار�ت �ملرور، ومن �ملتوقع ظهور 

�لنتائج خالل �لعام �جلاري. 

وب�سرف �لنظر عن نتائج م�سروع )CarboTraf( فاإن 

 )eCoMove( مل�سروع  لالإعجاب  مثرية  نتائج  هناك 

�لذي تن�سقه )ERTICO( و�لذي �أمتت �لأطر�ف �لـ32 

تو�سل  لقد  �ملا�سي.  نوفمرب  يف  عملها  فيه  �ملتعاونة 

�مل�سروع �ملخ�س�س للعثور على �أنظمة وخدمات جو�لة 

تعاونية لتحقيق كفاءة �لطاقة، �إىل حتقيق تخفي�سات 

�إىل  �أربعة  من  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  غاز  �نبعاثات  يف 

25 يف �ملائة عرب �ل�ستفادة من �أنظمة “�لت�سال بني 

�ملركبات” )V2X( و�لقيادة �لقت�سادية يف ��ستهالك 

�لوقود و�إعادة حتديد �مل�سار�ت. وت�سري �لنتائج �لكلية 

�إىل �أنه من �ملمكن حتقيق خف�س بنحو 10 يف �ملائة يف 

�سبكات �ملدن. وميكن حتقيق �لأثر �لأكرب على تخفي�س 

�لتي  �ل�سعبة  �حلالت  يف  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  غاز 

يجب فيها �إعالم م�ستخدمي �لطرقات بال�سرعة �ملمكنة 

عن �حلو�دث على �لطريق و�مل�سار�ت �لبديلة �ملتاحة. 

 

معايري الكفاءة

�لتطلع  �ملرورية  باحلركة  �لتحكم  جهات  على  يجب 

قدمًا لتطبيق �لنتائج �لأخرى �لتي تو�سل �إليها م�سروع 

من  �لتقليل  على  �لرتكيز  عن  وعو�سًا   .)eCoMove(

�أخذت  �لدر��سات  فاإن  �لدنيا،  �إىل �حلدود  �لتاأخري�ت 

بالعتبار كيف ميكن لالأنظمة �لتعاونية حت�سني كفاءة 

�لوقت و�لطاقة يف �آن معًا. وتو�سلت �لدر��سات �إىل �أن 

هذين �لعن�سرين يوؤثر�ن على بع�سهما بع�سًا ب�سورة 

�إيجابية، ومتكن �لباحثني عرب ��ستخد�م �ملعيار �لأحدث 

 )I2V(»ملركبات� �إىل  �لتحيتة  �لبنى  »من  لالت�سالت 

بيانات  عن  معلومات  �ل�سيار�ت  �إىل  ير�سلو�  �أن  من 

حالة �إ�سارة �ملرور، ومعلومات مكانية عن �لتقاطعات، 

وحتويالت  بامل�سار�ت،  �خلا�سة  و�لإر�ساد�ت  و�ل�سرعة 

و�ملعلومات  �ملرور،  حركة  تدفق  وتوقعات  �مل�سار�ت، 

�خلا�سة بركن �ملركبات. وجت�سدت �لنتائج �لأكرب من 

�لتطبيق يف حتقيق م�سار�ت �سل�سة للمركبات عرب بث 

�لإر�ساد�ت �ملتعلقة بال�سرعة و�مل�سار�ت �إىل �ملركبات. 

�لإر�ساد�ت  �آثار  كانت  فقد  �لثانية  �ملهمة  �لنتيجة  �أما 

�خلا�سة بناًء على �حل�سابات �خلا�سة بالتوزيع �لأكرث 

كفاءة من حيث �لطاقة حلركة �ملرور. 

جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت �أن ��ستخد�م حدود �ل�سرعة 

�ملتغرية )VSL(، لتخفيف �ل�سرعة من 65 �إىل 55 مياًل 

�أك�سيد  �نبعاثات  من  �لتقليل  يف  �أ�سهمت  �ل�ساعة  يف 

�لنرتوجني على مدى 24 �ساعة. 

�إن منوذج �لإد�رة �ملتكاملة �لقت�سادية للممر�ت يعترب 

فهو  �ملتحدة.  �لوليات  يف  �لأقل  على  مبتكرً�،  توجهًا 

“من �ملركبة  يعتمد على ��ستخد�م بيانات �لت�سالت 

على  �ملركبات  جميع  من   )V2I( ”لتحتية� �لبنى  �إىل 

وذلك  �لرت�نزيت  و�أنظمة  و�ل�سريعة  �لرئي�سة  �لطرق 

�لقر�ر.  �تخاذ  دعم  لنظام  �لالزمة  �ملعلومات  لتوفري 

�لت�سغيلية يف جميع  �لقر�ر�ت  �أي  �لأمر  هذ�  و�سيحدد 

�لفو�ئد  �أف�سل  �سيعطي  رئي�س  مروري  مبمر  �مل�سغلني 

موؤ�سر  فيه  يكون  يوم  يف  �ملثال،  �سبيل  على  �لبيئية. 

�لإد�رة  نظام  فاإن  �لأحمر،  �مل�ستوى  يف  �لهو�ء  جودة 

�ملتكاملة �لقت�سادية للممر�ت لدعم �تخاذ �لقر�ر�ت 

قد يقرتح خططًا للتوقيت �لقت�سادي لإ�سار�ت �ملرور، 

�ل�سرعة  وحدود  �ملنحدر�ت،  لقيا�س  و��سرت�تيجيات 

خدمات  لزيادة  تو�سيات  جانب  �إىل  �لقت�سادية، 

�لرت�نزيت.

�لتخفيف  جمال  يف  �ملجنية  �لأكرب  �لفو�ئد  لأن  ونظرً� 

من �لنبعاثات هي يف �لغالب متوقعة من تي�سري تدفق 

فلي�س  �ملرور،  �إ�سار�ت  تقاطعات  حول  �ملرور  حركة 

تعاونًا  ي�سهد  �لذي  �ملجال  هو  هذ�  يكون  �أن  مفاجئًا 

فاإن فرق عمل من  �لأمر  �لدول. ويف حقيقة  �أكرب بني 

 )Compass4D( دي«   4 »كومبا�س  جمموعة 

�لأوروبية و)AERIS( �لأمريكية تخطط للعمل معًا على 

منوذج لنظام خالل موؤمتر �أنظمة �لنقل �لذكية �لعاملية 

�ملقرر يف عام 2015. و�إن هذ� �لأمر يتمحور كله يف 

و�قع �لأمر حول �لتعاون. 

حماية البيئة

�لت�سال بني �ملركبات يخف�س 

�نبعاثات �لكربون 

من 4 ٪ �إىل 25 ٪
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�مل�ساة  عدد  تنامي  يولده  �لذي  �لتحدي  تز�يد  مع 

�حل�سرية  �ملناطق  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  وم�ستخدمي 

على  حاليًا  �لعمل  يجري  �لطرقات،  لهيئات  بالن�سبة 

كربى  مدن  ثالث  بها  تعالج  �لتي  �لو�سائل  ��ستك�ساف 

�خلطر �لذي يتعر�س له م�ستخدمو �لطرق هوؤلء، وحتقيق 

�لأولوية ل�سالمتهم وتنقالتهم.

لعدة  �لقلق  ت�سبب  �لتي  �ل�سمنة  م�ستويات  تز�يد  مع 

�جلمهور  بت�سجيع  �حلكومات  تقوم  غربية،  حكومات 

�أكرث  �سحية  حياة  �أ�ساليب  مقابل  �سيار�تهم  ترك  على 

�لذين  �لأ�سخا�س  ويتز�يد عدد  �أكرب.  وم�ستد�مة ب�سورة 

وهو  يوميًا،  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  �أو  �مل�سي  يختارون 

نباأ �سار للبيئة و�ل�سحة �لعامة، ولكن مع كون �لعديد من 

للمركبات  م�سممة  �حلا�سر  �لوقت  يف  �لطرق  �سبكات 

على  خطرً�  ي�سّكل  قد  �آخر  �إىل  مكان  من  �لنتقال  فاإن 

م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر. 

�أن  �لعاملية  �ل�سحة  منظمة  ن�سرتها  تقارير  و�أظهرت 

48 يف  ن�سبة  �سكلو�  للخطر  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي 

�ملائة من وفيات �حلو�دث �ملرورية �لعاملية يف عام 2007. 

وفيات  عدد  من  فاإنه  �لعاملية،  �ل�سحة  منظمة  وح�سب 

حو�دث �ل�سري عامليًا �ملقدرة بـ 1.24 مليون �سخ�س يف عام 

كانت  �ملائة(  يف   22 )ن�سبة  وفاة  �ألف   270 هناك   2010

ر�كبي  من  �ألفًا   62 نف�سه  �لعام  يف  لقي  كما  �مل�ساة.  من 

ر�كبي  من  �ألفًا   276 و  �ملائة(   يف   5 )ن�سبة  �لدر�جات 

�لدر�جات �لنارية و�لدر�جات �لنارية �ل�سغرية )ن�سبة 23 

يف �ملائة( حتفهم.

ويف حني توؤكد هذه �لأرقام �أن �سالمة م�ستخدمي �لطرق 

�ملعر�سني للخطر هو م�سدر قلق عاملي بالغ، فمن �ملهم �أن 

نوع وتو�تر  تنوع كبري يف  �أن يكون هناك  �إمكانية  نالحظ 

حو�دث م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر بني �لقار�ت 

و�لدول. حيث يعد كل من ثر�ء �لدولة وجودة �لبنى �لتحتية 

لطرقاتها و�لثقافة عو�مل ل ميكن تفادي تاأثريها. 

غري  �لإ�سابات  منع  فريق  من�سقة  بيدين،  مارغي  وقالت 

“ي�سكل  �لدولية:  �ل�سحة  منظمة  يف   )UIP( �ملتعمدة 

و�لتي  �إطار�ت  �لثالثة  �أو  �لإطارين  ذ�ت  �ملركبات  ر�كبو 

حو�دث  يف  �لوفيات  ن�سف  من  �أكرث  باملحركات  تعمل 

�ل�سري يف لو�س، وتايالند، وكمبوديا، وماليزيا، وجمهورية 

ثلث  من  �أكرث  �مل�ساة  ي�سكل  بينما  وبنني.  �لدومينيكان، 

وكو�ستاريكا،  وباك�ستان،  �أوغند�،  يف  �ملرورية  �لوفيات 

وموري�سو�س، وغويانا”.

وح�سب بيدين فاإن هذه �لأرقام تتاأثر بعدة عو�مل، وقالت: 

من  م�سممة،  غري  �لدول  من  �لعديد  يف  �لطرقات  “�إن 
�مل�ساة،  لحتياجات  �لأولوية  جلعل  �لتحتية،  �لبنى  حيث 

كما �أن �مل�سافات �لطويلة بني م�ساكن �لأ�سخا�س و�أماكن 

عملهم و�ملد�ر�س و�ملحالت تعني رحالت طويلة مل�ستخدمي 

يف  �لإخفاق  من  حالة  وهناك  للخطر،  �ملعر�سني  �لطرق 

�سمان �أن تكون �لطرق و�ملركبات �لتي ت�سل هذه �لأماكن 

�آمنة”.

�لريفية  �ملناطق  بني  ملحوظًا  تباينًا  هناك  �أن  كما 

حيث  �ملدن،  يف  بكثري  �أكرب  �خلطر  �أن  �إذ  و�حل�سرية، 

يكون م�ستخدمو �لطرق �ملعر�سون للخطر عر�سة للتعامل 

�ملتكرر ب�سكل �أكرث قربًا مع م�ستخدمي �لطرق من �سائقي 

�ملركبات.

�لطرقية  لل�سالمة  �مل�ستهدفة  “�لن�ساطات  تقرير  وح�سب 

�لأوروبية  �ملفو�سية  عن  �حل�سرية” �ل�سادر  �ملناطق  يف 

�مل�ساة  – ن�سفهم من  �ألف �سخ�س   11 فاإن   ،2013 لعام 

ور�كبي �لدر�جات �لهو�ئية – يقتلون يف حو�دث �سري يف 

وي�ساب  �سنويًا.  �لأوروبي  �لحتاد  �ملناطق �حل�سرية من 

�أكرث من هذ� �لعدد بكثري باإ�سابات بالغة.

�ملحرز يف تخفي�س  �لتطور  �أن  �أي�سًا  �لتقرير  كما ويظهر 

عدد �لوفيات �أقل من �ملتو�سط يف �ملناطق �حل�سرية، وهو 

�أمر مقلق يف �سوء تنامي �ملناطق �حل�سرية يف �أوروبا.

وبهدف ��ستيعاب �ملزيد من م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني 

حدود  �سمن  �ملركبات  جانب  �إىل  يتنقلون  �لذين  للخطر 

يف  �ل�ستثمار  �إىل  بحاجة  �ملدن  فاإن  �حل�سرية،  �لبيئة 

�أنظمة وبنيات حتتية ذكية لتمكني تلبية تنقلهم من دون 

�مل�ساومة على �ل�سالمة.

جتارب اململكة املتحدة

بني  و�لإ�سابات  �لوفيات  عدد  تر�جع  من  �لرغم  على 

م�ستخدمي �ل�سيار�ت يف �سو�رع لندن منذ عام 2010، فاإن 

عدد حو�دث �ل�سدم �لتي ت�سمل �مل�ساة �أو ر�كبي �لدر�جات 

قد �زد�د مقابل �لتوجهات طويلة �لأمد. 

�لربملاين  للمجل�س  �لتنفيذي  �ملدير  ديفيز،  ديفيد  ويقول 

و��سحًا  “لي�س   :)PACTS( �لنقل  ل�سالمة  �ل�ست�ساري 

متامًا �سبب ح�سول هذ� �لأمر. هناك �لعديد من �لتكهنات 

حول تز�يد ت�ستت �لنتباه ب�سبب �لهو�تف �جلو�لة و�مل�ساة 

تعمل  �أخرى  عو�مل  هناك  �أن  نعتقد  ولكننا  �ملخمورين، 

هنا”.

�أعلى  �إىل  �لهو�ئية  �لدر�جات  ر�كبي  وفيات  عدد  وو�سل 

 16 2011، حيث قتل  �أعو�م يف عام  له منذ خم�سة  معدل 

يف �لعا�سمة. و�أدت موجة من حو�دث �ل�سدم يف نوفمرب 

2013 �إىل وفاة �ستة من ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية خالل 

�ستة �أ�سابيع.

�لوفيات مع  �لزيادة يف عدد  “تتنا�سب هذه  وقال ديفيز: 

يحتاج  ول  �مل�ستخدمة.  �لهو�ئية  �لدر�جات  عدد  تز�يد 

�لأمر �إىل �إثباتات �أنه من �خلطر �لتنقل على �إطارين من 

و�لأكيا�س  �حلديدي  �لقف�س  يوفرها  �لتي  �حلماية  دون 

�لهو�ئية، �سمن حركة مرورية كثيفة، ولكن تاأثري ’�ل�سالمة 

يف �لعدد‘ مل يعمل كما يجب، وعلينا معرفة �ل�سبب”.

للخطر  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي  �سالمة  �أخذ  ويتم 

ب�سكل جدي للغاية من قبل هيئة �لنقل يف لندن “تي �إف 

�إل” )TFL( وعمدة �ملدينة بوري�س جون�سون. وقد �أطلقو�، 

يف فرب�ير 2014، تقرير “�سو�رع لندن �لآمنة–�لتز�ماتنا 

�ل�ستة بال�سالمة �لطرقية” �لذي يحدد �لهدف بتخفي�س 

عدد �لوفيات و�لإ�سابات �لبالغة بن�سبة 40 يف �ملائة بحلول 

عام 2020.

وح�سب �لتقرير ي�سكل م�ستخدمو �لطرق �ملعر�سون للخطر 

�لت�سادم  حو�دث  من  �ألفًا   25 من  �ملائة  يف   80 حاليًا 

�ملرورية �خلطرية و�لقاتلة يف �ملدينة كل عام.

�جلدير بالذكر، �أن هيئة �لنقل يف لندن قد �أمتت �ملرحلة 

�لأوىل من برنامج �لعد �لعك�سي للم�ساة. ومت تركيب هذه 

�لتقنية، �لتي ُتعِلم �مل�ساة بالوقت �ملتبقي لهم لعبور �لطريق 

معربً�   550 على  �لأخ�سر،  �مل�ساة  �سوء  �ختفاء  مبجرد 

للم�ساة يف 30 من �أحياء لندن. ويتم �لتخطيط للتو�سع عرب 

وهيئة  �لعمدة  �أعلن  كما  �ملقبلة.  �لأعو�م  �لعا�سمة خالل 

�سبكات �لطرق يف �لوقت �حلا�سر م�سممة للمركبات 

مستخدمو الطرق المعرضون للخطر.... 
خط رفيع للغاية

حماية المشاة
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�لنقل يف لندن موؤخرً� عن خطط لتجربة ح�سا�سات جديدة 

لعبور �مل�ساة. وت�ستخدم تقنية حت�سني �لتو�زن يف تق�سيم 

دورة �مل�ساة )Pedestrian SCOOT( تكنولوجيا كامري�ت 

ينتظرون على  �لذين  �مل�ساة  لتحديد عدد  متقدمة  فيديو 

�ملعرب، ثم تقوم بتعديل وقت �لإ�سارة �ملرورية �آليًا لتمديد 

فرتة �ل�سماح للم�ساة بالعبور عندما يكون عدد �ملنتظرين 

كبريً�. و�إذ� حققت هيئة �لنقل يف لندن هدفها بزيادة عدد 

�لرحالت �لتي تتم م�سيًا على �لأقد�م يف لندن �إىل مليون 

رحلة يوميًا بحلول عام 2031، فاإنه من �ل�سروري �أن تعمل 

هذه �ملعابر �لذكية بكفاءة.

ويقول ديفيز: “هناك �سغط هائل على نظام �لنقل نتيجة 

تز�يد عدد �ل�سكان و�لأعمال و�لزو�ر و�لإن�ساء�ت. ويجب 

على  م�سيًا  �لتنقل  من  �لنا�س  لتمكني  �لأولوية  تكون  �أن 

�لأقد�م �أو �لدر�جات. يجب �أن تكون �ملقاربة طويلة �لأمد 

ومركبات  طرقات   – �لآمن‘  ’�لنظام  ��سرت�تيجية  هي 

وم�ستخدمي طرق مب�ستوى خم�سة جنوم – حيث ل تكون 

يعني  وهذ�  �أ�سو�أ.  هو  ما  �أو  بالغة  �إ�سابة  �لأخطاء  نتيجة 

�سرعات �آمنة على �أ�س�س ثابتة و�ساملة، و�حتياطات �أكرب 

لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية وخدمات �سرطية �أكرث فعالية. 

يجب �أن متتد مبادئ �ل�سحة و�ل�سالمة من مكان �لعمل 

�لآمن  يكون �حلل  قد  �ملناطق،  بع�س  �لطرقات، ويف  �إىل 

�لوحيد هو عملية و��سعة �لنطاق لتحويل �ل�سو�رع ملناطق 

للم�ساة”.

امل�ساة اأوًل

نيويورك، حيث  �مل�ساة يف مدينة  دفعت موجة من وفيات 

تويف �سبعة من �مل�ساة خالل 12 يومًا �لأوىل من عام 2014، 

و�سائل �لإعالم �ملحلية �إىل �لتكهن باأن هذ� �لعام �سيكون 

عن  �ل�سادرة  �لر�سمية  �لأرقام  وبح�سب  للم�ساة.  مميتًا 

�لبالغة  و�لإ�سابات  �لوفيات  �أعد�د  فاإن  نيويورك،  �سرطة 

 168 �زدياد م�ستمر، حيث �سجلت  باملدينة يف  �مل�ساة  بني 

حالة وفاة و 11،978   �إ�سابة خالل عام 2013.

 14 يف  بال�سيو،  دي  بيل  نيويورك  مدينة  عمدة  وك�سف 

لتح�سني  �لقرت�حات  من  جمموعة  عن   ،2014 فرب�ير 

�سرطية  مبو�رد  متعهدً�  �ملدينة،  يف  �ملرورية  �ل�سالمة 

عمل  خطة  و�ستت�سمن  �ملرورية.  �لوفيات  لإنهاء  �سخمة 

�ملبنية   )Vision Zero(”زيرو “فيجني  نيويورك  مدينة 

ملحوظ  وب�سكل  �ل�سويدية،  زيرو”  “فيجني  مقاربة  على 

تطبيقًا �أ�سد لقو�نني �ل�سرعة، من بينها �حتمالية ��ستخد�م 

نظام ميكن �أن يوقف عد�د �سيارة �لأجرة ب�سكل موؤقت يف 

حال جتاوز حدود �ل�سرعة وتو�سيع نطاق كامري�ت �إ�سار�ت 

�ملرور و�سبط �ل�سرعة. و�سيتم تخفي�س �ل�سرعة يف �أرجاء 

�ملدينة يف �لوقت ذ�ته من 30 مياًل يف �ل�ساعة �إىل 25 مياًل 

يف �ل�ساعة.

“نحن نرف�س قبول  وقال دي بال�سيو يف موؤمتر �سحفي: 

خ�سارة �لأطفال �أو �لأهل �أو �جلري�ن على �أنه �أمر ل مفر 

�أم�سرتد�م،  1 يف �ملائة من �لتنقالت يف  �ل�سغرية لن�سبة 

�إىل  �لتي ت�سل  �لبالغة يف �حلو�دث  �لإ�سابات  ن�سبة  فاإن 

15 يف �ملائة تعد �سادمة”. �إن عدد �لدر�جات �لنارية يف 

�ملدينة �زد�د تقريبًا من 8000 يف عام 2007 �إىل �أكرث من 

30 �ألفًا يف عام 2013. وقال: “مع كون �لدر�جات �لنارية 

�ملركبات  هذه  فاإن  خوذة،  �رتد�ء  �لر�كب  من  تتطلب  ل 

بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �ل�سباب  بني  ب�سعبية  حتظى 

�لطريق  م�ستخدمي  �أكرث  هم  وهوؤلء  عامًا”،   24 و   16

�إدر�كًا  عر�سة للخطر، نظرً� لكون هوؤلء �ل�سبان ميلكون 

ويقودون  �ملغامرة  عن  يبحثون  فهم  للمخاطر،  منخف�سًا 

مركبات ميكن �أن تتخطى حدود �ل�سرعة ب�سهولة. وت�سري 

�لأبحاث �إىل �أن 81 يف �ملائة من �لر�كبني يتخطون حدود 

25 كيلومرتً� يف �ل�ساعة )16 مياًل يف  بـ  �ل�سرعة �ملحددة 

�ل�ساعة(”.

التفكري التطلعي

“�خلطة   ،2012 عام  �أم�سرتد�م  مدينة  �أطلقت 

بهدف  �لطرقات”  على  �ملرورية  لل�سالمة  �ل�سرت�تيجية 

تخفي�س �لإ�سابات �لبالغة يف �حلو�دث �ملرورية بن�سبة 25 

يف �ملائة خالل �لأعو�م �لع�سرة �ملقبلة. و�لتي من خاللها 

يجب تخفي�س عدد �لإ�سابات �لبالغة، بحلول عام 2020، 

و   2007 عامي  بني  )�ملعدل  فرد  �ألف   100 لكل   120 من 

2009( ملا �أق�ساه 90 )�ملعدل بني عامي 2017 و 2019(. 

بالغة  �إ�سابات   105 يتعدى  ل  2015 هو عدد  عام  وهدف 

لكل 100 �ألف فرد”.

بني  كبريً�  ف�ساًل  �خلطة  من  �لأكرب  �جلزء  و�سيت�سمن 

ومتلك  و�ملركبات.  للخطر  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي 

�لهو�ئية  �لدر�جات  م�سارب  من  ميل   248.5 فعاًل  �ملدينة 

�لتي حتكمها خطة “دورز�م فيالغ” )�ل�سالمة �مل�ستد�مة( 

وهي روؤية وطنية قدمتها �حلكومة �لهولندية يف عام 1992. 

و�أحد �أهم مبادئ هذه �خلطة هو تخفي�س �إمكانية �لنز�ع 

بني �ملرور بطيء �حلركة و�ملرور �سريع �حلركة، ولكن 23 

يف �ملائة من �لطرقات �لتي تبلغ �سرعتها 50 كيلومرتً� يف 

�ل�ساعة من �ل�سبكة �لإقليمية لطرقات �لدر�جات �لهو�ئية 

عدد  �سعفا  يح�سل  حيث  �لإر�ساد�ت،  بهذه  تلتزم  ل 

�حلو�دث �ملرورية يف هذه �ملناطق.

تو�سيع  �لروؤية  هذه  يف  �لأخرى  �ملهمة  �ملبادئ  وتت�سمن 

نقاط  يف  �ل�سرعة  تخفي�س  وو�سائل  �ل�سكانية  �ملناطق 

عند  �لت�ساربات  هذه  وتقليل  �ملحتملة  �لت�سارب 

ن�سبة  على  �ل�ساملة  �لو�سائل  تطبيق  ويجب  �لتقاطعات. 

كبرية من �ل�سبكة، و�سيت�سمن هذ� حلوًل مثل معابر م�ساة 

على خط �لرت�م. ومن خالل هذه �ملقاربة من �ملتوقع �أن 

يتم تخفي�س �حلو�دث قبل �أن ت�سبح مو�قع معينة �سو�رع 

حمر�ء �أو نقاطًا �سود�ء للحو�دث.

منه. ونحن نركز كامل ثقل حكومة �ملدينة ملنع �لوفيات يف 

�أكرث بكثري من جمرد تغيري  �إىل  �سو�رعنا. و�سيوؤدي هذ� 

�لتقاطعات �أو حترير �ملخالفات. �إنه �أمر يتعلق بتحمل كل 

منا م�سوؤولية �أكرب يف كل مرة جنل�س خلف �ملقود �أو نخطو 

�إىل �ل�سارع. �إن حياتنا حرفيًا يف �أيدي بع�سنا بع�سًا”.

م�ستخدمي  بو�سع  �لتز�مها  نيويورك  �أثبتت  وبالفعل 

خطة  و�أطلقت  �لأولوية.  يف  للخطر  �ملعر�سني  �لطرق 

يف  �لنقل  هيئة  ن�سرتها  �لتي  �مل�ستد�مة«  »�ل�سو�رع 

�ملهند�سة  �مل�ساريع  من  موجة   )NYDOT( نيويورك 

و�سع  مع  �لأق�سى،  �حلد  �إىل  �لعامة  �ل�سالمة  لزيادة 

�لن�سف  �إىل  �ملرورية  �لوفيات  عدد  بتخفي�س  هدف 

بحلول عام 2030. ويف �لأعو�م �لتي تلت ذلك، �أ�سبحت 

�ملدينة معروفة دوليًا كر�ئدة يف ت�سميم �لطرق �لآمنة، 

يف  �ملائة  يف   34 بن�سبة  �ملرورية  �لوفيات  �نخفا�س  مع 

بع�س �ملناطق.

لقد �أوجدت �ملدينة �أعد�دً� كبرية من م�سارب �لدر�جات 

�ل�سوئية،  �لإ�سار�ت  �إيقاف  من  �مل�ساة  ومكنت  �لهو�ئية، 

وز�دت �أوقات عبور �مل�ساة، و�سّيدت جزرً� و�أ�سيجة للم�ساة، 

�ملرورية،  �لقو�نني  تطبيق  كامري�ت  برتكيب  وقامت 

�سهدنا  كما  �ملروري.  �لتدفق  لتهدئة  �أ�ساليب  و�أن�ساأت 

زيادة يف �سدة �لإنارة �لطرقية وحت�سني توقيت �لإ�سار�ت 

�ل�سوئية و�أ�ساليب فعلية لتخفيف �سرعة �ملركبات.

فقد  وبالفعل  �لكثري،  حتقيق  مت  قد  �أنه  �لو��سح  ومن 

�نخف�ست �لوفيات �ملرورية �لإجمالية يف نيويورك من 701 

وفاة يف 1990 �إىل �أخف�س رقم على �لإطالق وهو 246 يف 

“زيرو فيجني” فاإن  ومع ذلك، ح�سب حملة   .2011 عام 

نيويورك  قاطني  بالغة  �إ�سابة  ت�سيب  �أو  تقتل  �ملركبات 

مبعدل �سخ�س كل �ساعتني.

ويعّد �سمان �سالمة م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر 

كبري  �ملدينة  يف  �ملرور  فحجم  للغاية،  �سعبًا  نيويورك  يف 

يف  �لعري�سة  �ل�سو�رع  من  كبري  عدد  وهناك  د�ئم  ب�سكل 

�لبالغني  �ل�سكان  عدد  من   
ٍ
متنام وعدد  �ل�سكنية  �لأحياء 

�إىل  �مل�ستمرة  �ل�سالمة  م�ساريع  وتهدف  �سنًا.  �لأكرب 

معاجلة هذه �لق�سايا على كل حال. وعلى �سبيل �ملثال، فاإن 

مبادرة ’�ملناطق �لبطيئة يف �لأحياء‘ تهدف �إىل تخفي�س 

طريق  عن  �ل�سكنية  �لأحياء  يف  �لت�سادمات  و�سدة  عدد 

تخفي�س حدود �ل�سرعة �إىل 20 مياًل يف �ل�ساعة، و�إ�سافة 

�ملزيد من و�سائل �ل�سالمة كمطبات �ل�سرعة. ويف �أكتوبر 

2013، �أعلنت هيئة �لنقل يف نيويورك �أن ’�ملناطق �لبطيئة 

�متد�د  على  جمتمعًا   15 يف  تطبيقها  �سيتم  �لأحياء‘  يف 

�ملدينة يف غ�سون �لأعو�م �لثالثة �ملقبلة”.

مدينة راكبي الدراجات الهوائية

ت�ستهر �أم�سرتد�م باملتنقلني فيها على �إطارين، وبالإ�سافة 

�ملدن  �أكرث  بكونها  ت�ستهر  �ملدينة  فاإن  كوبنهاجن،  �إىل 

�أن  ويقدر  �لعامل.  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  لر�كبي  �سالمة 

ن�سبة 57 % من قاطني �أم�سرتد�م ي�ستخدمون در�جاتهم 

�إىل  �لأخرية  �لإح�ساء�ت  وت�سري  يومي،  ب�سكل  �لهو�ئية 

وجود 881 �ألف در�جة هو�ئية يف مدينة يقطنها 799 �ألف 

�سخ�س �أي �أن هناك در�جات �أكرث من �لقاطنني.

للخطر،  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي  من  �لن�سبة  وبهذه 

جلعل  حلول  يف  بال�ستثمار  د�ئم  ب�سكل  �أم�سرتد�م  تقوم 

من  �لرغم  وعلى  ذلك،  ومع  �أمانًا.  �أكرث  �مل�ستد�م  �لنقل 

تر�جع عدد �حلو�دث �ملرورية �لقاتلة يف �أم�سرتد�م ب�سكل 

100 �سحية  �أكرث من  �ملا�سية )من  50 عامًا  كبري خالل 

�سنويًا �إىل حو�يل 15 �سحية(، فاإن عدد �لإ�سابات �لبالغة 

�سّكل  �إن  �ملفاجئ  من  ليكون  �أن  �ملمكن  ومن  �زد�د.  قد 

ر�كبو �لدر�جات �لهو�ئية ن�سبة 56 يف �ملائة من �مل�سابني 

يف �سو�رع �ملدينة – وهي �لن�سبة �لأكرب حتى �لآن.

وتقع ن�سبة 42 % من �حلو�دث ب�سبب �أخطاء تتعلق باأحقية 

ناجمة يف  �حلو�دث  كون هذه  من  �لرغم  وعلى  �لطريق. 

�لعادة عن �خلطاأ �لب�سري، فقد مت حتديد فر�ٍس لتخفي�س 

�لطرق  بنية  ت�سميم  حت�سني  خالل  من  �حلو�دث  عدد 

�لتحتية. فعلى �سبيل �ملثل، مت تخفي�س حدود �ل�سرعة يف 

بع�س �ملناطق بينما مت حتديد �أحقية �لطريق يف مناطق 

�أخرى”.

ووجدت �ملدينة، �أنه على �لرغم من كون معظم �حلو�دث 

�ملرورية ناجمة عن �سرعة �ملركبات �أو تخطيها لالإ�سار�ت 

�ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي  فاإن  �حلمر�ء،  �ل�سوئية 

للخطر غالبًا ما يقعون �سحية لبنية �لطرق �لتحتية غري 

�ملالئمة.

�سيء  �أي  �لو�حدة  �ملركبة  حو�دث  �سبب  يكون  �أن  وميكن 

بدءً� من �لأعمدة �إىل حجارة �لر�سف �لرخوة و�سوًل �إىل 

�حلو�ف �لناعمة. وخالل �لعام �ملا�سي مت �إز�لة 2400 من 

هذه �لعو�ئق.

حت�سني  يف  طوياًل  �سوطًا  فعاًل  �أم�سرتد�م  قطعت  لقد 

عدد  تخفي�س  مت  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �لطرقية.  �ل�سالمة 

عام  يف   66 �إىل   2001 عام  يف   167 من  �ل�سود�ء  �لنقاط 

2009. ومع ذلك، تعاين �ملدينة من جمار�ة �لعدد �ملتز�يد 

عدد  وثبات  للخطر  �ملعر�سني  �لطرق  م�ستخدمي  من 

�لت�سادمات على �لرغم من �جلهود �ملبذولة.

لقد �سهدت �ملدينة منوً� كبريً� يف عدد �لدر�جات �لهو�ئية 

خالل  �ل�سغرية،  �لنارية  و�لدر�جات  �لنارية  و�لدر�جات 

�لطريق  م�ستخدمو  ويت�سارع  �ملا�سية.  �لقليلة  �لأعو�م 

هوؤلء جميعًا على م�ساحة حمدودة من �لطرق«.

لقد كانت هناك زيادة ملحوظة يف عدد حو�دث ت�سادم 

�لدر�جات �لنارية و�لدر�جات �لنارية �ل�سغرية �خلطرية. 

�لنارية  و�لدر�جات  �لنارية  �لدر�جات  ��ستخد�م  ومع 

حماية المشاة
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تقدم  �ل�سريع،  �لتقني  بالتطور  يعج  �لذي  عاملنا  يف 

لتح�سني  حقيقيًة  فر�سًة  و�لنقل  �لت�سالت  تقنيات 

�لفر�س  وتبدو  �لقت�سادي.  و�إنتاجنا  حياتنا  جودة 

�ل�سبكات  ب�سكٍل خا�س يف  �لتعاونية  لالأن�سطة  �حلالية 

�خللوية �لتجارية من �جليل �لر�بع و�ملركبات �ملت�سلة 

�مل�سار  على  �ستم�سي  باأنها  �سائق،  دون  من  و�ملركبات 

�ل�سحيح خالل �لأعو�م �لع�سرة �ملقبلة لتقدم للمجتمع 

�ل�سبكات  وت�سري  �سخ�سية.  وبيئة  �إنتاجية  �أكرث  عماًل 

�خللوية من �جليل �لر�بع �إىل �لنت�سار �ملت�سارع لتقنيات 

�مل�ساريع �ملتطورة طويلة �لأمد )LTE( لتحقيق �سرعة 

و�سعة حم�سنة للبيانات وحزم �ملوجة �لعري�سة �جلو�لة 

.)Broadband(

مبادر�ت  �أهم  �أحد  �ل�سغرية  �خلاليا  تقنيات  وتعترب 

باملركبات  �ملرتبطة  �لأن�سطة  وتب�ّسر   ،)LTE( تقنية 

�لت�سالت  بتو�سعة  �سائق  بدون  و�ملركبات  �ملت�سلة 

لل�سيار�ت  قيادتهم  �أثناء  �لأفر�د  لت�سمل  �أكرب  ب�سكل 

ومتكني �ملركبات بدون �سائق وذلك على �ملدى �لطويل.

�لتجارية   )LTE( وتقنيات  خدمات  ��ستخد�م  ويقدم 

ممكنًا(  تطبيقها  يكون  )حني  �لفو�ئد  من  �لعديد 

�لت�سالت  قطاع  و�أجهزة  ومعد�ت  و�أنظمة  خلدمات 

�لكبرية  �لكميات  �ملحققة من  �لوفور�ت  وتعترب  �لعام. 

و�لتي يديرها م�سغلو �ل�سبكات �خللوية �لعاملية و�لأنظمة 

�لبيئية �لد�عمة من �أهم هذه �لفو�ئد �ملتحققة، حيث 

�لتقنيات  و�أحدث  �لتكاليف  �أرخ�س  على  �لعثور  ميكن 

تقارير  وت�سري  �لبيئي.  �لنظام  هذ�  �سمن  عام  ب�سكل 

�لقطاع �إىل وجود نحو 6.9 مليار ��سرت�ك جو�ل تقريبًا 

باأن  2013 )علمًا  �لعامل يف نهاية عام  �أنحاء  يف جميع 

تعد�د �سكان �لعامل يبلغ 7.14 مليار تقريبًا( كما وت�سري 

�لتوقعات �إىل �أن مبيعات �لأجهزة �خللوية قد بلغت نحو 

1.7 مليار وحدة خالل عام 2013.

�لأنظمة  موردي  �خللوي  �لبيئي  �لنظام  ويت�سمن 

و�أجهزة  �للوحية  و�حلا�سبات  و�لأجهزة  و�ملعد�ت 

�مل�ستخدمني �لأخرى و�أجهزة �أ�سباه �ملو�سالت وغريها. 

وميثل �لقطاع �خللوي فر�سة مغرية و�سخمة للالعبني 

 )LTE( لناجحني من خمتلف �مل�ستويات. وتعترب تقنية�

يف �سنو�تها �لأوىل من �لنت�سار �لعاملي )ثالثة �إىل �أربعة 

GSA.( ”ويقّدر موقع “جي �إ�س �إيه دوت كوم )أعو�م�

مليون   191 بلغ  قد  �ل�سرت�كات  عدد  يكون  �أن   )com

2013، �لرقم �لذي يتوقع منوه  ��سرت�ك مع نهاية عام 

 .2018 عام  نهاية  مع  م�سرتك  مليار   1.3 �إىل  لي�سل 

ت�سبح  �أن  تقريبًا  �لقطاع  يف  �خلرب�ء  جميع  ويتوقع 

لة عامليًا لتتال�سى  تقنية )LTE( �لتقنية �خللوية �ملف�سّ

�لتقنيات �خللوية �لأخرى تدريجيًا يف نهاية �ملطاف.

�لتقنيات  �إىل  �ملت�سلة”  “�ملركبات  م�سطلح  وي�سري 

و�خلدمات �لتي تزّود �ل�سائقني يف �سيار�تهم بالو�سول 

�إىل �لإنرتنت، �إذ يت�سل �لعديد من �ل�سائقني حاليًا مع 

�خللوية  �أجهزتهم  عرب  مركباتهم  يف  �لإنرتنت  �سبكة 

يتم  �للوحية، حيث  �حلا�سبات  �أو  �لذكية  �لهو�تف  من 

“بلوتوث” لتنفيذ  تقنية  عرب  بالو�سول  �لت�سال  هذ� 

وميزة  �ل�سوت  على  �لتعرف  مّيزة  عرب  �لت�سال 

�ملركبات  وتو�سع  �ليدين.  ��ستخد�م  دون  من  �لتحدث 

�ملت�سلة هذه �ملّيزة باإدماج �لو�سول �إىل �سبكات “و�ي-

فاي” )Wi-Fi( �لال�سلكية وزيادة �لتكامل �ملكّثف مع 

لتمكني  �لأخرى  �ملركبات  ووظائف  �مل�ستخدم  و�جهة 

ميز�ت �ملعلومات و�لرتفيه و�ملالءمة و�ل�سالمة. وميكن 

مل�سغلي �ل�سبكات �خللوية تقدمي �خلدمات عرب �حلزم 

�أجهزة  مع  بذلك،  رغبو�  حال  يف  و�إدماجها،  �خللوية 

�ملنافذ �خللوية د�خل �ل�سيارة.

وي�سري م�سطلح “�ملركبات بدون �سائق” �إىل �ملبادر�ت 

بدون  �ملركبات  ون�سر  تطوير  �إىل  تهدف  �لتي  �حلالية 

بال�سيار�ت.  �لتقليدية  �لنقل  قدر�ت  تتيح  و�لتي  �سائق 

�سائق  بدون  مركبات  �إىل  �لو�سول  يف  �لهدف  ويتمثل 

و�ملالحة  للح�سا�سات  �لفرعية  بالأنظمة  جمّهزة 

و�لت�سال، حيث تقود هذه �ملركبات نف�سها من مكان 

�نطالقها وحتى نقطة و�سولها من دون تدخل ب�سري.

�سيا�سة جديدة

�أثناء �إجر�ء عمليات �لختبار و�لتجربة، عرّبت �لعديد 

بت�سريع عمليات  �هتمامها  �لهيئات �حلكومية عن  من 

 ،2013 مايو   30 �إ�سد�ر  ويف  و��سع.  نطاق  على  �لن�سر 

�لطرق  على  �ملرور  ل�سالمة  �لوطنية  �لإد�رة  �أعلنت 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �لنقل  لوز�رة  و�لتابعة  �ل�سريعة 

باأمتتة  يتعلق  فيما  جديدة  �سيا�سة  عن  �لأمريكية 

على  �لأبحاث  لإجر�ء  خططها  تت�سمن  �ملركبات، 

�لوليات  يف  �ل�سلة  ذ�ت  و�لتو�سيات  �ل�سالمة  م�سائل 

فيما يتعلق بفحو�س وترخي�س وتنظيم �ملركبات بدون 

على  �ملرور  ل�سالمة  �لوطنية  �لإد�رة  وحددت  �سائق. 

�لطرق �ل�سريعة و�لتابعة لوز�رة �لنقل يف هذ� �لإ�سد�ر 

�أمتتة �ملركبات على خم�سة م�ستويات:

�ملتحكم  هو  �ل�سائق   :)0 )امل�ستوى  اأمتتة  بدون   •
�لرئي�سية  �ل�سيارة  بوظائف  كامل  ب�سكل  �لوحيد 

)�لفر�مل و�ملقود ودو��سة �لوقود وقوة �لدفع( ويف جميع 

�لأوقات.

تت�سمن   :)1 )امل�ستوى  حمددة  وظائف  اأمتتة   •
�لأمتتة يف هذ� �مل�ستوى �أمتتة و�حدة �أو �أكرث من وظائف 

بثبات  �لإلكرتوين  �لتحكم  �ملثال  �سبيل  وعلى  �لتحكم، 

�ملركبة  ت�ساعد  حيث  �ملجّهزة،  �لفر�مل  �أو  �ملركبة 

��ستعادة  من  �ل�سائق  لتمكني  �لتوقف  يف  �أوتوماتيكيًا 

من  �أكرب  ب�سرعة  �لتوقف  �أو  �ملركبة  على  �ل�سيطرة 

�ل�سرعة �ملحققة يف حال قيام �ل�سائق منفردً� باإيقاف 

�ل�سيارة.

املجّمعة )امل�ستوى 2(: ي�ستمل  الوظائف  • اأمتتة 
�لتحكم  وظائف  من  �ثنتني  �أمتتة  على  �مل�ستوى  هذ� 

�لأ�سا�سية �ملُ�سّممة للعمل بان�سجام لرتيح �ل�سائق من 

�لوظائف  على  �لأمثلة  ومن  �لوظائف.  بهذه  �لتحكم 

�ملجّمعة �لتي متّكن نظامًا من �مل�ستوى 2 هو نظام تثبيت 

�ل�سرعة �لتكيفي وربطه مع تركيز �لقيادة يف منت�سف 

�مل�سار.

القيادة بدون �سائق مب�ستويات حمدودة  • اأمتتة 
)امل�ستوى 3(: تتيح �ملركبات لل�سائق يف هذ� �مل�ستوى 

ذ�ت  �لوظائف  بجميع  �لكامل  �لتحكم  عن  �لتخلي 

بيئية  �أو  مرورية  ظروف  يف  �ل�سالمة  جتاه  �حل�سا�سية 

ب�سكل  �حلالت  هذه  يف  �ل�سائق  يعتمد  حيث  حمددة، 

كبري على �ملركبة ملر�قبة �لتغيري�ت �لتي تتطلب �لتبديل 

�إىل و�سعية حتكم �ل�سائق. ومن �ملفرت�س بال�سائق �أن 

�سمن  ولكن  بال�سيارة  �لعر�سي  للتحكم  جاهزً�  يكون 

 ”)Google( غوغل“ وقت تبديل كاٍف. وتعترب �سيارة 

مثاًل عن �أمتتة �لقيادة بدون �سائق مب�ستويات حمدودة.

كامل  ب�سكل  �سائق  بدون  القيادة  اأمتتة   •
جميع  لأد�ء  م�سممة  �ل�سيارة  تكون   :)4 )امل�ستوى 

وظائف �لقيادة ذ�ت �حل�سا�سية جتاه �ل�سالمة، وملر�قبة 

يف  �ل�سائق  من  وُيتوقع  بكاملها.  للرحلة  �لطريق  حالة 

هذ� �لت�سميم حتديد �لوجهة �أو مدخالت �ملالحة، من 

دون �أن ُيطلب منه �لتدخل يف �لتحكم يف �أي مرحلة من 

يتو�جد فيها  �لتي  �ملركبات  ي�سمل ذلك  �لرحلة، حيث 

�لركاب �أو �ملركبات �خلالية.

وحتتوي بع�س �ملركبات يف �لوقت �حلايل على م�ستويات 

تقنيات االتصال 
ودورها في األنشطة المرتبطة بالمركبات المتصلة

تقنيات االتصال
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للمركبات  �لتجاري  �لطرح  ولكن  �لأمتتة،  من  �أدنى 

�ملوؤمتتة من �مل�ستوى 4 �سيتم يف �مل�ستقبل نظرً� لوجوب 

و�لثبات  و�لختبار  �ملعايري  تطوير  عمليات  ��ستكمال 

�لبنى  وتن�سيب  �لد�عمة  و�ل�سيا�سات  و�لتنظيمات 

�لتحتية �لد�عمة وحتديث �ملركبات وعمليات �لإنتاج.

منهج متكامل

ميكن  �لتي  �لفو�ئد  �ل�سغرية  �خلاليا  تقنيات  تتيح 

تطبيقها يف مبادر�ت �ملركبات �ملت�سلة و�ملركبات بدون 

�سائق. وقام م�سغلو �ل�سبكات �خللوية على مر تاريخها 

بن�سر خاليا �لت�سال �لال�سلكي  )macro cells( ب�سعاع 

ميلني �أو �أكرث، و�لتي تتيح تغطية م�ساحات كبرية. ومع 

�زدياد �سعبية ��ستخد�م �لبيانات �جلو�لة ذ�ت �ل�سرعة 

�للوحية،  و�حلا�سبات  �لذكية  �لهو�تف  عرب  �لعالية 

�لال�سلكي  �لت�سال  خاليا  �سبكات  قدر�ت  �أ�سبحت 

�خللوية غري كافية للتعامل مع هذه �لأحجام. ومبقابل 

 10 بني  يرت�وح  )ب�سعاع  �ل�سغرية  �خلاليا  فاإن  ذلك، 

�ل�سبكة  غطاء  حتت  توظيفها  ميكن  وميلني(  �أقد�م 

باأن  بع�سهم  ويقّدر  �لبيانات.  حمل  لتخفيف  �لكلّية 

�خلاليا �ل�سغرية ت�ستطيع تخفيف ن�سبة ت�سل �إىل 80 

يف �ملائة من �ل�سعة �ملطلوبة من �سبكات خاليا �لت�سال 

�لال�سلكي .

وت�ستمل �لأنو�ع �ملختلفة للخاليا �ل�سغرية على �خلاليا 

بيكو  بطول  و�خلاليا   )femtocell( “فيمتو”  بطول 

 ،)microcell( ميكرو  بطول  و�خلاليا   )picocell(

وميكن �أن تت�سمن �خلاليا �مل�ستخدمة يف �أنظمة �ملباين 

و�ل�ستاد�ت و�لأماكن ذ�ت �ل�سلة. كما وتوجد مبادر�ت 

�حلمل  تخفيف  ل�ستخد�م  �خللوي  �لقطاع  يف  �أخرى 

تتيح  “و�ي-فاي” �لتي  �لال�سلكية  �ل�سبكة  با�ستخد�م 

�ل�ستفادة من عدم ��ستهالك �ل�سعة �ملوجودة يف حزم 

�إىل  �لإ�سارة  وجتدر  �ملرخ�سة.  �خللوية  �لر�ديو  تردد 

�لتغطية  تقدم  �أن  �ل�سغرية ميكن  تقنيات �خلاليا  �أن 

يف �ملناطق ذ�ت �لتغطية �ل�سعيفة من خاليا �لت�سال 

تدعم  �لتي  �خللوية  �حلجم  وفور�ت  ومع  �لال�سلكي. 

�ملتد�خلة،  �مل�ستخدمني  وقطاعات  �لبيئية  �لأنظمة 

يبدو �أنه من �مل�ستحيل نق�س حقيقة �أن �لقطاع �لعام/

قطاعات �أنظمة �لنقل �لذكية �ستمتلك مبادر�ت متو�ئمة 

مع تطبيقات �خلاليا �ل�سغرية �مل�سممة خ�سي�سًا.

وت�ستمل تطبيقات �ملركبات �ملت�سلة على �خلدمات �لتي 

من  وغريهم  �لتجاريني  �مل�سغلني  �أكرب  ب�سكل  تنا�سب 

�سبيل  وعلى  �لعام.  �لقطاع  منظمات  ينا�سبون  �لذين 

�ملعلومات  �لعديد من خدمات  �أن  ت�سور  �ملثال، ميكن 

�ل�سبكات  و�لرتفيه و�ملالءمة قد تكون �لأف�سل مل�سغلي 

�لأف�سل  و�ل�سفر  �ل�سالمة  �خللوية، وقد تكون خدمات 

للقطاع �لعام.

يف  كبريً�  �هتمامًا  �خلفيفة  �ملركبات  �سانعو  ويظهر 

حم�سنًا  ح�سورً�  �ستحقق  �لتي  �ملت�سلة  �خلدمات 

ب�سكل كبري لدى �لعمالء يف مرحلة ما بعد �لبيع. ومن 

�خلدمات �لتي �سيتمكن �سانعو �ملركبات من تقدميها 

ل�سلكية.  ب�سورة  �ملركبات  برجميات  حتديثات  توفري 

�هتمامًا  م�سلحة  �ساحب  كل  لدى  �أن  �لو��سح  ومن 

بد من  �أ�سا�سية ل  �ملت�سلة وم�سادر  باملركبات  خا�سًا 

�لتكاليف  حيث  من  وفعال  متكامل  باأ�سلوب  توفريها 

جلذب �مل�ستهلكني وتقدمي �لقيمة لهم. ويجب �أن تتطور 

و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  بني  �مل�ستقبلية  �ل�سر�كات 

بهدف تلبية هذه �لفر�س. هذ� ويعترب �ملنهج �ملتكامل 

�لقليلة  �لر�ديو  تردد�ت  م�سادر  لطيف  جدً�  مهمًا 

لهذه  �ل�سليمة  �ل�سيار�ت  يف  �مل�ستخدمني  وو�جهات 

�لتطبيقات. كما وتتيح تقنيات �خلاليا �ل�سغرية عرب 

�مل�سممة  و�لتح�سينات  �لتعديالت  مع   ،)LTE( تقنية 

�لن�سر  متكني  يف  للم�ساعدة  كبرية  فو�ئد  و�ملنا�سبة، 

�لناجح للمركبات �ملت�سلة.

ح�سا�سات  �سائق  بدون  �ملركبات  مبادر�ت  و�ست�سيف 

جديدة ومتطلبات �لت�سال جديدة للمركبات. ولتمكني 

تت�سمن  �أن  بد من  �لعمل،ل  �سائق من  بدون  �ملركبات 

هذ�  حميطها،  لت�ست�سعر  �حل�سا�سات  تقنيات  �ملركبة 

لت�سهيل  و�ملو�قع  �خلر�ئط  تقنيات  �إىل  بالإ�سافة 

تقنيات  ��ستخد�م  ويتم  �لذ�تية.  �ملالحة  عمليات 

طريق  عن  �ملدى  وحتديد  و�لر�د�ر�ت،  �لكامري�ت، 

 ،)Lidar(  ل�سوء �أو �لليزر )�لك�سف عن �ل�سوء و�ملد�

و�لليزر يف �لفحو�س �لتي جتريها �لعديد من �جلهات 

ل�ست�سعار �لبيئة �ملحيطة. ويعترب نظام حتديد �ملو�قع 

�لعاملي )GPS( مع حت�سيناته �ملنا�سبة عن�سرً� �أ�سا�سيًا 

يف تقنيات �ملالحة بدون �سائق. وعلى �أي حال يجب �أن 

 )GPS( �جلغر�فية  �ملو�قع  حتديد  نظام  حت�سني  يتم 

بالبيانات �مل�ستخل�سة من �لبنية �لتحتية �ملحلية بهدف 

�حل�سول على كمية كافية من �خلر�ئط �ملحلية و�ملو�قع 

و�لالفتات و�لبيانات ذ�ت �ل�سلة لتمكني �لقيادة بدون 

�سائق.

املعايري وال�سالمة والنجاح

�ملركبات  لتمكني  تهدف  �لتي  �لأ�سا�سية  �ملبادر�ت  �إن 

�إىل  “من مركبة  �ت�سالت  تتمثل برو�بط  �سائق  بدون 

وذلك  �لتحتية”  �لبنية  �إىل  مركبة  و”من  مركبة”  

�لوقت  يف  �لبيانات  تبادل  من  �ملركبات  متكني  بهدف 

�ملوجودة  �لتحتية  و�لبنية  �لأخرى  �ملركبات  مع  �لفعلي 

�ملتطلبات  �لرو�بط  هذه  حتقق  �أن  ويجب  �لطريق.  يف 

و�ل�سعات  منخف�سة  �نتظار  بفرت�ت  �ملتعلقة  �ل�سارمة 

و�ل�سرعة )علمًا باأن فرت�ت �لنتظار هي �لعامل �لأكرث 

عدة  �إىل  �ملتعدد  �لو�سول  �إىل  بالإ�سافة  حرجًا(، 

مركبات، و�ملوثوقية و�خل�سو�سية ومتو�سط �لوقت بني 

ل�سمان  �ملطلوبة  �ل�سلة  ذ�ت  و�خل�سائ�س  �لأعطال 

�سالمة �جلمهور يف �ملركبات بدون �سائق. 

ومت و�سع �ملعايري و�لتنظيمات من قبل جلنة �لت�سالت 

�لحتادية �لأمريكية و�ملنظمة �لدولية للمعايري “�إيزو” 

حت�سينات  و�ملعايري  �لتقنيات  هذه  وتعترب   .)ISO(

�ملنت�سرة   )Wi-Fi( �لال�سلكي  �لت�سال  لتقنيات 

�لكهرباء  مهند�سي  جمعية  وو�فقت  و��سع.  نطاق  على 

 )802.11p( على �لتعديل رقم )IEEE( و�لإلكرتونيات

�لذي مت �إجر�وؤه على �ملعيار )802.11( حيث متت �إ�سافة 

 .)WAVE( لدعم للو�سول �لال�سلكي يف بيئة �ملركبات�

ويف عام 1999، خ�س�ست جلنة �لت�سالت �لحتادية 

جيجاهرتز   5.9 �حلزمة  نطاق  من  ميجاهرتز   75

تقنيات االتصال

مثل  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  لأغر��س  ل�ستخد�مها 

�لت�سالت “من مركبة �إىل مركبة” و”من مركبة �إىل 

�لبنية �لتحتية”. ي�سار �إىل �أن �ل�سالمة تت�سدر �أولويات 

2008 خ�س�س �ملعهد  �لنطاق �لرتددي. ويف عام  هذ� 

نطاق  من  ميجاهرتز   30 �لت�سالت  ملعايري  �لأوروبي 

�حلزمة 5.9 جيجاهرتز لهذه �لأغر��س.

�لإد�رة  �إعالن  يربز  �ملهمة  �لأخرية  �لأحد�ث  ومن 

�لوطنية ل�سالمة �ملرور على �لطرق �ل�سريعة يف تاريخ 

“�ستبد�أ  باأنها:  فيه  �سرحت  و�لذي   2014 فرب�ير   3

“من مركبة  �ت�سالت  تقنية  لتمكني  �تخاذ �خلطو�ت 

�إىل مركبة” للمركبات �خلفيفة. و�ستح�ّسن هذه �لتقنية 

من �ل�سالمة عرب �ل�سماح للمركبات ’مبحادثة‘ بع�سها 

بع�سًا، وبالتايل جتنب �لعديد من �حلو�دث ب�سكل كامل 

من خالل تبادل بيانات �ل�سالمة �لأ�سا�سية مثل �ل�سرعة 

و�ملوقع ع�سرمر�ت يف كل ثانية”.

بدون  و�ملركبات  �ملت�سلة  �ملركبات  �أن  �إىل  وي�سار 

�سبكات  من  �لتجارية  �ملبادر�ت  �إىل  بالإ�سافة  �سائق 

لأ�سول  و��سعًا  ن�سرً�  �ستتطلب  �خللوية  �لر�بع  �جليل 

�لت�سالت، وذلك لتمكني �لتطبيقات يف جميع �ملناطق 

�جلغر�فية �ملطلوبة. و�ستتوفر فر�س �سر�كات حقيقية، 

�مل�سلحة من  �أ�سحاب  منّوعًا من  �ست�سمل طيفًا  حيث 

�أمرً�  و�إن كان  �لعام و�خلا�س. ويف �خلتام،  �لقطاعني 

خالفيًا، لن تكون �لنجاحات �ملرغوبة ممكنة �لتحقيق 

من دون �إيجاد �ل�سر�كات �ملنا�سبة.
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و�لأمن،  باخل�سو�سية  يتعلق  مبا  �ملخاوف  �نت�سار  مع 

�لنقل  �أنظمة  تبّني  باأن  �لأخ�سائيني  �لعديد من  يوؤمن 

�لعاملية  �ملخدمات  يف  �لبيانات  تخزين  على  �ملرتكزة 

�لتي يطلق عليها “�ل�سحابة” ميثل خطوة �أ�سا�سية يف 

�سبيل �لو�سول �إىل طرق �أف�سل و�أكرث �أمنًا.

من  �لعديد  لدى  �ملحافظة  �لعقلية  �أ�سحاب  ي�سعر 

�إد�ر�ت �لنقل يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية بالتحفظ 

�إز�ء تخزين �لبيانات �حليوية يف �ل�سحابة. وعلى �لرغم 

من �زدياد و�سوح منافع �لتخزين يف �ل�سحابة، ما يز�ل 

�ل�سحابة  على  �ملرتكزة  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  �سناع 

يحاربون �ل�سكوك �لر��سخة لدى بع�سهم، وهي �ملزود 

و�إن  �ل�سحابة،  على  �ملرتكزة  �ملرورية  للبيانات  �لعاملي 

م�ساألة  هو  �لنقل  �إد�ر�ت  لدى  �لأكرب  �لقلق  م�سدر 

�لأمن، و�لتي غالبًا ما تتمحور ق�س�س �لقر�سنة حول 

خمّدمات  �أن  �لقول  ميكننا  ول  �خلا�سة.  �لأنظمة 

�لوكالت �لعامة �أقل عر�سًة لالخرت�ق يف �ل�سحابة من 

خمّدمات �ل�سركات �لحرت�فية”.

�لتخلي  يف  تردد  يوجد  �لأمنية  �ملخاوف  جانب  و�إىل 

�لبيانات. حيث تعد م�سكلة ترتبط  �ل�سيطرة على  عن 

بالثقة، �إذ لطاملا كانت �إد�ر�ت �لنقل تعرف بالتحديد 

عقود  �لإد�ر�ت  تلك  توّقع  وعندما  بياناتها،  مكان 

حيال  خماوف  لديها  توجد  �خلدمات،  على  �حل�سول 

م�سري �لبيانات يف حال �إفال�س �ل�سركة. 

وتوؤكد �ل�سركات �ملعنية بهذ� �لنظام �أنها حتقق كفاءًة 

�أكرب وفعالية من حيث �لتكاليف عند عملها بالرتكاز 

على �ل�سحابة، حيث �سيكون من �ملكلف جدً� بناء نظام 

خا�س، ول متتلك �إد�ر�ت �لنقل ذلك �لقدر من �لأمو�ل.

 I-95( كو�لي�سن”  كوريدور   95 “�آي  �إئتالف  ويعترب 

�ملرورية  �لهيئات  �إئتالف  وهو   )Corridor Coalition

�ل�سريعة  �لطرقات  يف  �ملرور  ت�سيري  عن  �مل�سوؤولة 

و�لطويلة يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، من �أكرب عمالء 

�ل�سركات �ملخت�سة بهذ� �لنظام من بني �إد�ر�ت �لنقل، 

عمليات  تن�سيق   2008 عام  منذ  �لئتالف  توىل  حيث 

�ملرور على طول �لطريق �لبحري �ل�سرقي �لو��سل بني 

وليتي مني وفلوريد� بطول 1،917 مياًل. وتغطي �ل�سبكة 

من  و�أكرث  �ل�سريعة،  �لطرقات  من  ميٍل   7،000 حو�يل 

ووفقًا  و�لرئي�سة.  �ل�سريعة  �لطرقات  من  ميٍل   20،000

�إجمايل  بلغ  فقد  �ل�سمالية،  كارولينا  يف  �لنقل  لإد�رة 

�أمريكي  دولر   50،000 �ملرورية  �لبيانات  تكاليف جمع 

للميل �لو�حد، فيما تقدم بيانات �لنظام تغطية مل�سافات 

�أكرب مقابل 25 يف �ملائة من �لتكلفة �ملذكورة.

و��سنطن  �لعا�سمة  حول  �ملحورية  �لوليات  وتعترب 

�سغرية �حلجم، ولكن �مل�ساكل �ملرورية كبرية وتتجاوز 

يف  �ملرورية  �لختناقات  تعترب  حيث  �لوليات.  حدود 

وكارولينا  و��سنطن  و�لعا�سمة  ومرييالند  فريجينيا 

�ل�سمالية مرتبطة ببع�سها بع�سًا، مما ي�ستوجب �لتعاون 

بني هذه �لوليات. وتوجد نقاط مر�قبة تابعة ت�ستطيع 

�خلا�سة،  و�حلالت  �لأحد�ث  و�إد�رة  يحدث  ما  روؤية 

لل�سائقني  �ملعلومات  تقدمي  يف  �لأمر  هذ�  ي�سهم  حيث 

�ملرورية  �ليافطات  خالل  من  �أو  �لإنرتنت  �سبكة  عرب 

على جانب �لطريق.

حيث  للتحليل،  �لأر�سيفية  �لبيانات  �لنظام  ويتيح  كما 

حا�سوبيًا  معاجلتها  تتم  �لتي  �لبيانات  حفظ  يتم 

�لرحالت يف كل جزء كل دقيقة،  �ل�سرعة وزمن  حول 

وت�ستخدم وكالت �لتخطيط هذه �لبيانات لتتمكن من 

�ملتكررة  �مل�ساكل  حول  معّمقة  نظرة  على  �حل�سول 

وتكاليف �لتاأخري�ت �حلا�سلة.

�لتكاليف  �ل�سحابة  يف  �خلدمات  هذه  تخزين  ويوفر 

I-95 Co 95 كوريدور كو�لي�سن”)- “�آي   للى �ئتالف

ل�سر�ء  �لئتالف  يحتاج  ل  ridor Coalition(،وبذلك 

و�سع  �أو  �ل�سيانة  لأعمال  �لأمو�ل  دفع  �أو  �ملخدمات 

�لن�سخ �لحتياطية، وهي مبجملها عمليات مكلفة. كما 

��ستخد�م  د�ئمًا  يتم  �إذ  للفعالية،  �آخر  م�ستوى  ويوجد 

�لبيانات ذ�تها لتقدمي �خلدمات لأكرث من زبون و�حد، 

مما يوّزع تكاليف حتليالت �ل�ست�سافة و�لبناء، �أ�سف 

�إىل ذلك �أنه ميكن تطبيقها ب�سرعة- �إذ ميكن جتهيز 

وكالة ما وبدء عملياتها خالل يومني فقط.

كما وتتيح �ل�سحابة للمزودين تخ�سي�س جهود معاجلة 

�إ�سافية على �مل�ساكل �حل�سا�سة ملدة ق�سرية. وترتبط 

متتلكها  �لتي  �ملخدمات  بعدد  �لد�خلية  �حلو�سبة  قوة 

�ل�سحابة  على  �ملرتكزة  �خلدمات  ولكن  �سركتك،  يف 

ثالثة  حتى  �خلدمات  عدد  م�ساعفة  من  �ستمكنك 

�أ�سعاف خالل ب�سع دقائق ومن ثم ميكنك حتجيمها 

من جديد بنقرة و�حدة.

البيانات املت�سلة

در��سات  مركز  من  �سميث  بر�يان  �لربوف�سور  يقول 

�ملكان  تقّدم  �ل�سحابة  �إن  فريجينيا  جامعة  يف  �لنقل 

�ملثايل حلفظ �لبيانات �ملجموعة من تطبيقات �ملركبات 

�ملت�سلة. ويعمل �سميث وفريقه حاليًا على مناذج �أولية 

ميكن تطويرها لحقًا لالإنتاج �لتجاري. 

�أ�سا�سية   كولية  فريجينيا  “�خرتنا  �سميث:  ويقول 

 12 �لدر��سة  وتدير  باأمو�ل مت جمعها،  لدر��سة ممولة 

�إد�رة نقل يف �لوليات على �ل�سيار�ت �ملت�سلة. وت�ساعد 

�لتي  �لتطبيقات  �ختبار  يف  فريجينيا  ولية  �جلامعة 

متّكن �إد�ر�ت �لنقل من ت�سغيل �أنظمتها. وميكن �لقيام 

بالعديد من �لأ�سياء بتكلفة �أقل وطرق �أكرث كفاءة مع 

�ملركبات �ملت�سلة”.

ويقّيم �أحد �لتطبيقات �لذي تتم مر�جعته حاليًا، و�سع 

ر�سف �ل�سو�رع )�لطبقة �ل�سطحية من �ل�سو�رع(. وقال 

�ملركبات  ��ستخد�م  “ميكننا  �ل�سياق:  هذ�  يف  �سميث 

�ملت�سلة ومقايي�س �لت�سارع لقيا�س مدى خ�سونة ر�سف 

�لطرقات، ما ي�ساعد �إد�ر�ت �لنقل يف تخطيط �أي من 

إدارات النقل 
تتحفظ على تخزين البيانات 

في المخدمات العالمية
 »السحابة«

السحابة التخزينية
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السحابة التخزينية

�لنقل  �إد�ر�ت  وتقوم  �لتاأهيل.  لإعادة  بحاجة  �لأجز�ء 

�أ�ساًل بهذ� �لأمر، �إذ وّقعت ولية فريجينيا عقدً� بقيمة 

مليوين دولر �أمريكي مع �سركة ت�ستخدم مركبة »فان« 

خم�س�سة جلمع �لبيانات حول خ�سونة �لطرق، ولكن 

�أكرث  بيانات  جمع  ميكن  �ملت�سلة  �ملركبات  با�ستخد�م 

�سمولية بجزء ب�سيط من �لتكلفة. وي�ستطيع هذ� �لنوع 

من �لتطبيقات �لعملية لفت �نتباه �إد�ر�ت �لنقل وجذبها 

ل�ستخد�مه”.

من  �لنوع  هذ�  جلمع  مالئمًا  مكانًا  �ل�سحابة  وتعترب 

�لبيانات �جلو�لة: ويقول �سميث يف هذ� �ل�سدد: “�إذ� 

ما كنت �أجمع بيانات �لت�سارع �لعمودية من �ملركبات، 

�لذكية  �لهو�تف  من  ��ستخل�سها  �أن  �ملنطقي  فمن 

�ملت�سلة بال�سبكات �لال�سلكية �لتجارية، و�أن �أحّملها �إىل 

قاعدة �لبيانات �لتي ي�ست�سيفها خمّدم �ل�سحابة، ومن 

ثم ميكنني حتليل هذه �لبيانات على �ل�سحابة للح�سول 

على تقدير�ت �خل�سونة لكل جزء من �لطريق”.

يف  �ملت�سلة  للمركبات  �لآخر  �ل�ستخد�م  ويتمثل 

تقدمي معلومات للوحات �ملرورية �ملت�سلة �لتي تعر�س 

�لر�سائل. و�أ�ساف �سميث: “ت�سع �إد�ر�ت �لنقل لوحات 

حالة  �أو  �لطريق  على  �ملوجودة  �ملرورية  �حلو�دث  عن 

�لطرق �ل�سيئة، ولكن ل ميكن تغيري حجم هذه �لر�سائل. 

ومع �عتماد بيئة �ملركبات �ملت�سلة، يقوم �لهاتف �لذكي 

�لذي يحمله �ل�سائق مبر�قبة �ملو�قع على طول �لطريق 

�لذي يغطيه �لنظام. ويف �أي وقت يدخل �ل�سائق نطاق 

لوحة ر�سائل مرورية، يقدم �لهاتف قر�ءة �سوتية حيث 

تكون �أقل ت�ستيتًا لل�سائق. كما وي�ستطيع �لهاتف قر�ءة 

�لر�سالة �سوتيًا باللغة �لإ�سبانية �أو بلغات �أخرى نظرً� 

لأن �لعديد من �لنا�س يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية ل 

يقروؤون �للغة �لإجنليزية”.

للتقييم �سمن مر�حل  �ملت�سلة  �ملركبات  ويتم �خ�ساع 

كل  حتتوي  حيث  فريجينيا،  �أنحاء  كامل  يف  جتريبية 

منطقة منها على �أكرث من 50 وحدة من �ملعد�ت على 

جو�نب �لطرقات وت�ستخدم �أ�سطوًل كبريً� من �ملركبات 

و�لدر�جات  �ل�سيار�ت  ذلك  يف  مبا  بالأدو�ت  �ملجّهزة 

هذه  ومتثل  �لكبرية.  و�ل�ساحنات  و�حلافالت  �لنارية 

لدى مركز جامعة  �لأ�سا�سية  �لدر��سة  نقاط  �ملركبات 

�ملت�سلة  �لتحتية  �ملركبات/�لبنية  لدر��سة  �لنقل 

)CVI-UTC(، وهو �لحتاد �لذي ي�سم مركز جامعة 

�ستيت”  “مورغان  وجامعة  �لنقل  لدر��سات  فريجينيا 

�ملوجودة  �لأدو�ت  وتر�سل  للتقنية.  فريجينيا  وجامعة 

بالختناقات  �ملتعلقة  �لبيانات  �لطريق  جانب  على 

وخ�سونة  �لطو�رئ  ومركبات  �لطرق  وحالة  �ملرورية 

�لر�سف �إىل �ل�سحابة.

�لتايل:  �ل�سوؤ�ل  �ل�سياق  هذ�  يف  �سميث  ويطرح 

�ل�سحابة،  �إد�ر�ت �لنقل حيال  خماوف  فهم  “ميكننا 
�لفو�ئد  بها  �لتي ت�سل  �ملرحلة  �ل�سوؤ�ل هو حول  ولكن 

ويف  لتطمينهم؟  �لكافية  �ملرحلة  �إىل  �ملقدمني  و�لأمن 

�ملجموعة  �لبيانات  لتخزين  مكان  �أف�سل  فاإن  �لو�قع، 

عرب تطبيقات �لهو�تف �لذكية هو يف �ل�سحابة، وذلك 

لإمكانية �حل�سول عليها من �أي �سبكة ل�سلكية يف �أي 

مكان وزمان”.

لدر��سة  �لنقل  جامعة  مركز  �ختبار  من  �لرغم  وعلى 

�ملركبات/�لبنية �لتحتية �ملت�سلة للتطبيقات يف �لتقنية 

بو�سع  �أنه  �سميث  يتوقع  �ملركبات،  د�خل  �مل�ستخدمة 

�لهو�تف �لذكية �لقيام بالكثري من �لعمل. ويقول يف هذ� 

�ل�سياق: “ل يفرت�س بالأجهزة �أن تكون م�سّمنة د�خل 

�لذي  �جلهاز  ذ�ت  �أن  و�أعتقد  بال�سرورة.  �ل�سيار�ت 

’في�سبوك‘ ي�ستطيع م�ساعدة  لت�سفح موقع  ن�ستخدمه 

�إد�ر�ت �لنقل يف تقدمي خدمات �أف�سل ذ�ت �آثار كبريٍة 

ما  و�إذ�  بها.  يقومون  �لتي  بال�ستثمار�ت  يتعلق  فيما 

�ساألتني هل يفرت�س بهم �سر�ء لوحات ر�سائل جديدة؟ 

فاإنني �أرى تغرّيً� يف �ملو�قف جتاه �ل�سحابة. ومع �عتياد 

�إد�ر�ت �لنقل على ��ستخد�م �ل�سحابة �سيكت�سفون باأنها 

لي�ست مرّوعة، كما و�ستغري �ملنافع �لقت�سادية �أ�سلوب 

تفكريهم”.

 دعم الهواء:

تعمل �سركة �لأبحاث �ل�ست�سارية �خلا�سة “تر�ن�سبورت 

 )TRL( )ري�سريت�س لبور�توري” )خمرب �أبحاث �لنقل

�لف�ساء  وكالة  متوله  م�سروع  على  �ملتحدة،  �ململكة  يف 

�لأوروبية لإنتاج برجمية جديدة مرتكزة على �ل�سحابة 

تر�ك”  “يو  برجمية  وتت�سمن  �ملرورية.  للهيئات 

)uTRAQ( )�إد�رة �ملرور يف �ملناطق �حل�سرية وجودة 

وبيانات  �ملرور،  حركة  ملر�قبة  تهدف  و�لتي  �لهو�ء(، 

�لأقمار  بيانات  �إىل  بالإ�سافة  و�لطق�س  �لهو�ء  جودة 

مع  لتتو�فق  �لربجمية  هذه  ت�سميم  ويتم  �ل�سناعية. 

نظام �لتحكم بحركة �ملرور يف �ملناطق �حل�سرية، وهو 

 )SCOOT( تقنية حت�سني �لتو�زن يف تق�سيم �لدور�ت

عمليات  تن�سق  و�لتي   ،)TRL( سركة� قبل  من  مقدمة 

�أن  من  �لرغم  وعلى  �ملحددة.  �ملناطق  يف  �لإ�سار�ت 

برجمية )uTRAQ( ل تتطلب �لتو�جد على �ل�سحابة، 

وفور�ت  حتقيق  تعني  كبرية  مب�ستويات  �حلو�سبة  فاإن 

كبرية.

�إذ  نوعها،  من  �سابقة  تعترب  هذه  �لأبحاث  وعمليات 

�حل�سرية  �ملناطق  يف  �ملرور  حركة  �إد�رة  �أنظمة  �أن 

وميكن  و�لتلوث.  �لطق�س  بيانات  �سابقًا  ت�ستخدم  مل 

مر�قبة  من  جمال  �أي  يف  تعمل  �أن  �لأر�سية  للبيانات 

با�ستخد�م  �لعائمة  �ل�سيار�ت  وحتى  �لهو�ء  جودة 

�لأقمار  با�ستخد�م  �لعاملي  �ملالحة  نظام  م�سادر 

�ل�سناعية. وتقدم برجمية �ملعلومات حول حالة �لهو�ء 

�ملركبات  �ملنبعث من  و�لنرتوجني  �لأك�سيد�ت  وخا�سًة 

�لعاملة بالديزل، وذلك لأثرها �لبالغ على �سحة �لب�سر. 

و�ملثلج،  و�لرطب  �لبارد  �لطق�س  تاأثري  وتدر�س  كما 

ر�سم  يف  �ملعنية  �ل�سلطات  م�ساعدة  وت�ستطيع  كما 

و�لنبعاثات  �ل�سائقني  �سلوك  على  �لآثار  هذه  مالمح 

هذه  مثل  وت�سّرع  �ملرورية.  و�لختناقات  و�لتاأخري�ت 

�ملعنية حيث متتلك  �ل�سلطات  �أمام  �لأبو�ب  �ملعلومات 

مفهوم �سيا�سة مدفوعًا بالرب�هني.

ال�سرعة والكفاءة

ل�سوؤون  �لعاملي  �ملدير  هويتيما،  مارك  �إيريك-  يتوقع 

�لنقل �لذكي يف �سركة “�آي بي �إم”، �أن حتل �ل�سحابات 

خالل  �لعمالء  بيانات  مر�كز  جميع  حمل  �خلا�سة 

�ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة.

ويقول يف هذ� �ل�سياق: “توجد �لعديد من �لفو�ئد ملثل 

هذ� �لأمر، ول توجد حاجة لال�ستثمار يف �لأجهزة، كما 

�لبنية  يف  وفور�ت  وحتقق  �أ�سرع  ب�سكل  �لتطبيق  ويتم 

للتو�سع وقدر�ت حو�سبة غري حمدودة  �لتحتية وقابلية 

للطلبات �ملنفردة. كما وتوّفر يف �لتكاليف وتتيح مرونة 

على  ينعك�س  ما  �ملروري  �لزدحام  مو�جهة  يف  �أكرب 

�إعادة تدفق حركة �ملرور. وتتو�فر جميع �أنظمتنا على 

�ل�سحابة حاليًا ونرى مياًل ل�ستخد�مها ب�سكل �أكرب”.

وتعمل �حلكومة �لبلدية يف مدينة �آيندهوفن يف هولند� 

�إد�رة  با�ستخد�م حل  �ملرورية  على خف�س �لختناقات 

على  و�ملرتكز  �إم”  بي  “�آي  من  �لر�سوم  بدفع  �ملرور 

�ل�سحابة.

وي�سرح هويتيما تفا�سيل هذ� �لنظام قائاًل: “يخف�س 

من  ويحد  �ملرورية،  �لختناقات  وتو�تر  طول  �لنظام 

كفاءة  من  ويح�ّسن  �لكربون  �أك�سيد  ثاين  �نبعاثات 

��ستهالك �لوقود بالن�سبة للركاب. كما وي�سهم يف توعية 

�ملو�طنني حول تكلفة كل رحلة”.

ويف ذ�ت �لوقت، تتوقع مدينة كولونيا يف �أملانيا خف�س 

با�ستخد�م  �ملائة  يف   10 بن�سبة  �ملرورية  �لختناقات 

برجميات نظام �لنقل �لذكي من “�آي بي �إم” و�ملرتكزة 

�سبه  �لوقت  يف  �ملعلومات  حتلل  حيث  �ل�سحابة،  على 

�لختناقات  من  �لنقل  مديري  حتذير  بهدف  �لفعلي 

�ملرورية �لو�سيكة.

من  �ملديرين  �لنظام  هذ�  “ميّكن  هويتيما:  ويقول 

للمحافظة على تدفق �حلركة  وقائية  �تخاذ �جر�ء�ت 

�ملرورية”.
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قرصنة مرورية

بوق  ينطلق  عندما  �سيارتك  تقود  و�أنت  �ست�سعر  مباذ� 

�ل�سيارة فجاأة ؟ ويف �للحظة نف�سها �أو بعدها بلحظات 

�أو �لأخطر �أن جتد �سيارتك من  �أنو�ر �ل�سيارة؟  ت�ساء 

دون توجيه منك تنحرف عن �مل�سار �لذي ت�سري فيه ومل 

تفلح حماولتك لتعديلها؟ �أو جتد عد�د �ل�سيارة بد�أ يف 

�لعد �لتنازيل من 60 وحتى �سفر�؟

حقيقة  بل  مزحة،  �أو  خيالية،  �فرت��سات  لي�ست  هذه 

�أكدتها �أبحاث علمية يف مدى و�قعية حدوثها مع �لتقدم 

�لتقني �ملت�سارع، رغم �أنها بد�أت كق�سة متخيلة لإجر�ء 

كاليفورنيا  جامعة  يف  باحثني  جمموعة  من  �ختبار 

�ل�سيار�ت  �أن  لتاأكيد  و��سنطن،  وجامعة  دييجو  �سان 

قد ت�سبح يومًا ما، �سحية لهجمات �إلكرتونية تك�سف 

�لأنظمة �لإلكرتونية، وتعر�س �أمن �لركاب للخطر.

جهاز  �أو  �لإلكرتوين  بريدك  ح�ساب  �خرت�ق  ي�سكل 

خطورة،  �أقل  و�حدة  م�سكلة  بك،  �خلا�س  �لكومبيوتر 

�أنظمة �سيارتك و�لعبث بها،  ولكن يف حال مت �خرت�ق 

فاإن ذلك قد يوؤدي �إىل خماطر ج�سيمة على �سالمتك 

وحياتك �ل�سخ�سية وحياة �لآخرين.

لل�سيارة  بالفعل  �لو�سول  �لإلكرتونيات  لقر��سنة  ميكن 

و�ل�سيطرة عليها وجعلها تتحرك وتعمل من م�سافات بعيدة 

ووفق �أو�مرهم، من خالل �لرب�مج �ل�سارة و�خلبيثة �لتي 

�ملزودة  �حلديثة  لل�سيار�ت  �لرقمية  �لأنظمة  ت�ستهدف 

بالكثري من �لأجهزة و�لرقائق �لإلكرتونية.

�أو  بنوع  �سيارة  مليون   100 من  �أكرث  تزويد  �ملتوقع  من 

 ،2025 عام  بحلول  �لإلكرتوين  �لربط  �أنو�ع  من  �آخر 

�أنظمة  �ل�سيار�ت  �سركات  من  �لعديد  حاليًا  وتوفر 

ر�بطًا  ت�ستخدم  �لأ�سود،  بال�سندوق  �سبيهة  معلوماتية 

بال�سيارة،  �لبيانات �خلا�سة  لبث  �ملدى  ل�سلكيًا طويل 

و�جتهت �سركات �أخرى �إىل تبني تطبيقات معمول بها 

يف �لهو�تف �ملحمولة لل�سماح لل�سائق باإ�سافة �ملزيد من 

�لرب�مج للوحة �لعد�د�ت.

ومن �ملنتظر �نت�سار ��ستخد�م �لتحكم �لإلكرتوين، مثل 

ويقول  معينة،  �أ�سالك  عرب  �لقيادة  عجلة  يف  �لتحكم 

�لذكية  �لهو�تف  مع  �لتفاعل  �إنه يف ظل  �خلرب�ء  �أحد 

ودمج نظامي �ملالحة و�ملعلومات مع �لأنظمة �مل�ساعدة 

�أ�سبحت  بالر�ديو،  �لت�سال  عملية  خالل  من  لل�سائق 

بر�مج  من  لهجمات  كبرية  وب�سورة  معر�سة  �ل�سيارة 

خارجية.

خمترب�ت  يف  �لفني  �ملدير  ديفي�س  فيونبار  يقول 

لتقييم  للموؤ�س�سات  م�ساعد�ت  تقدم  �لتي  �ك�سبلويتابل 

�إلكرتونيًا  �ل�سيارة  �خرت�ق   “ �لأمنية:  �ل�سعف  نقاط 

لي�س بالعمل �ل�سعب، خا�سة �أنها ترتبط ب�سبكة �إنرتنت 

معينة، وكلما تعقدت �لتقنية كلما ز�د تعر�س �ل�سيارة 

كلما  �ل�سيار�ت  يف  ��ستخد�مها  ز�د  وكلما  للقر�سنة، 

�رتفعت معدلت �لأخطاء”.

برجميات  �سناعة  يف  �ملتخ�س�سة  “مكايف”  �سركة 

و�أنظمة �لأمان و�حلماية �لإلكرتونية توؤكد تو�سل �لكثري 

من �لباحثني �إىل �أنه ميكن �خرت�ق �ملكونات و�لأجهزة 

�ل�سيارة،  يف  و�ل�سالمة  بالأمان  �خلا�سة  �حل�سا�سة 

�لإلكرتونية  �ملكونات  �إىل  فعليًا  �لو�سول  مت  حال  يف 

نظم  يف  �لنا�سئة  �ملخاطر  لها  تقرير  ويحلل  لل�سيارة، 

�لأنظمة  �أمن  يتناول  حيث  �حلديثة،  �ل�سيار�ت  �أمن 

�لكهربائية و�لإلكرتونية �لتي �أ�سبحت �سائعة يف �سيار�ت 

�ليوم، و�لتي ت�ستخدمها �لأجهزة و�ملعد�ت �ملت�سمنة يف 

جميع �ل�سيار�ت تقريبًا، مثل �أجهزة �لو�سائد �لهو�ئية، 

و�أجهزة �لر�ديو، و�ملقاعد �لكهربائية، و�لأنظمة �ملانعة 

لقفل �لفر�مل، و�أنظمة �سو�بط �ل�ستقر�ر �لإلكرتونية، 

مالحة  و�أجهزة  �ل�سيارة،  د�خل  �لت�سالت  و�أنظمة 

�لهدف  نحو  �ل�سائق  وم�ساعدة  و�إر�ساد  �ل�سيار�ت 

)Navigation system( و�مل�ستخدم فيها نظام حتديد 

 GPS( )Global( ملو�قع �لعاملي عرب �لأقمار �ل�سناعية�

.)Positioning System

وهناك �لعديد من �لأمثلة لكيفية متكن �لقر��سنة من 

�خرت�ق �ل�سيارة، و�لتي تت�سمن: فتح �ل�سيارة عن بعد 

و�لبدء يف ت�سغيلها عرب �لهاتف �جلو�ل، وتعطيل عمل 

�ل�سيارة عن بعد، وتعقب مكان وجود �ل�سائق و�لأن�سطة 

�لبيانات  و�سرقة  ذلك،  يف  �مل�ستخدمة  و�لإجر�ء�ت 

بتقنية  �لال�سلكي  �لت�سال  نظام  من  �ل�سخ�سية 

وتعطيل  �ل�سيار�ت،  مالحة  �أنظمة  وتعطيل  »بلوتوث«، 

�لأنظمة �مل�ساعدة يف حالت �لطو�رئ.

يف  تقرير ملجلة �لعلوم �لأمريكية »�سينتيفك �أمريكان« ، 

جاء فيه �أن �ملهند�سني قد حولو� �ل�سيار�ت �حلديثة من 

جمموعة من �لأجهزة �مليكانيكية �ملجتمعة حول حمرك 

�لحرت�ق �لد�خلي، �إىل �سبكة متطورة مكونة من نحو 

70 جهاز كومبيوتر ت�سمى »وحدة �لتحكم �لإلكرتوين«، 

)Electronic Control Units( وترتبط هذه �لأجهزة 

�لكومبيوترية مع بع�سها بع�سًا وبالإنرتنت، مما يجعل 

وعر�سه يف  للبيانات،  متنقاًل  �ل�سيارة مركزً� م�سغرً� 

�لوقت نف�سه للكثري من �ملخاطر �لرقمية، كالفريو�سات 

وهجمات �حلرمان من �خلدمة، وغريها، و�لتي �بتليت 

بها لفرتة طويلة �أجهزة �لكومبيوتر و�لأجهزة �لأخرى 

�ملت�سلة ب�سبكة �لإنرتنت.

القرصنة
 اإللكترونية 

تهدد القيادة اآلمنة 

جنح �لباحثان، �ساريل ميلر وكري�س فال�سيك يف عام 2010 يف �خرت�ق �سيارة وذلك بو��سطة تو�سيل حا�سب 

حممول عرب �لأ�سالك بوحدة �لتحكم �لإلكرتونية يف �ل�سيارة �أو “�إي �سي يو” من خالل �أجهزة ت�سخي�س 

�أعطال �ل�سيار�ت �أو “دي بي �أو”. وتت�سمن معظم �ل�سيار�ت �حلديثة وحد�ت حتكم �إلكرتونية وهي مبثابة 

حو��سيب �سغرية تخت�س بعدة وظائف من بينها �سبط درجات �حلر�رة و�لأمان و�لت�سارع و�سا�سات �لعر�س 

و�ملكابح و�لتنبيه.

و��ستطاع �لباحثان كتابة تعليمات برجمية و�إر�سالها �إىل �سبكة �حلا�سب �ملوجودة يف �ل�سيارة، وهو ما تعامل 

معه �لنظام �لإلكرتوين ب�سكل عادي و��ستجابت �ل�سيارة للتعليمات �ملُر�سلة من دون �لنظر �إىل م�سدر �لأو�مر 

�أو تنفيذ �لتعليمات �لتي ي�سدرها �ل�سائق �ملوجود د�خلها.

�لقيادة،  �ل�سيارة خالل حتركها ووجود �سائق خلف عجلة  �لتحكم يف  �لباحثان من  �لتجربة متكن  وخالل 

وقاما بتوجيهها �إىل �ليمني و�لي�سار، وت�سغيل �ملكابح، كما �أظهر� على �ل�سا�سة �نخفا�س �لوقود يف خز�نات 

�ل�سيارة �إىل م�ستوى �ل�سفر وهو ما مل يحدث، و�أثناء توقفها �أظهر� على �ل�سا�سة ت�سجيل عد�د �ل�سرعة لرقم 

199 مياًل.

�أن ما جرى ل ُيعد �خرت�قًا ب�سبب حاجته �إىل  وفيما يتعلق بال�سركات �ملنتجة لل�سيار�ت، فقد ر�أى بع�سها 

تو�سيل معد�ت خا�سة ي�سعب �إخفاوؤها، وبالتايل ل ُي�سكل خطرً� على �جلمهور.

هكذ� ��ستهان بع�سهم بالتجربة و�عتربوها لي�ست �خرت�قا �أو قر�سنة، لأنها حتتاج �إىل معد�ت، وتنا�سو� �أن 

�لتجربة ��ستهدفت رفع �لوعي ب�ساأن �إعد�د�ت �لأمان و�سط تز�يد �لعتماد على �لنظم �لإلكرتونية للتحكم 

يف �ل�سيار�ت. و�أن ي�ستمع �مل�سنعون وُيح�سنو� �جلو�نب �لأمنية يف �ل�سيار�ت”، وبالفعل �أقيمت جتارب لحقة 

لل�سيطرة على �ل�سيارة عن بعد ، وي�سري �لباحثون �إىل �أن �ل�سيار�ت عر�سة للقر�سنة من خالل عدة طرق، 

ت�سمل: تقنية »و�ي فاي« )Wi - Fi( )Wireless Fidelity( لالت�سال �لال�سلكي �ل�سهلة و�ل�سريعة، و�لهو�تف 

و�لتي  �لتو��سل،  على  مل�ساعدتنا  �سيار�تنا  يف  و�ملوجودة  �لال�سلكية  لالت�سالت  »بلوتوث«  وتقنية  �جلو�لة، 

�أو �ملثبتة، و�لتي متتاز بطاقتها �ملنخف�سة وتكلفتها  ت�ستخدم لو�سل �لأجهزة �لإلكرتونية �لقريبة �ملحمولة 

�لقليلة، فقد �أظهرت جمموعات بحثية قليلة �أنه ميكن بالفعل �خرت�ق هذه �لقنو�ت من قبل �سخ�س ما لديه 

نيات خبيثة.

�ل�سيار�ت تبذل جهودً� كبرية للت�سدي لهذه �مل�ساكل، من  �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لعاملة يف جمال �سناعة 

�أمنية، و�أن بع�س  خالل �إجر�ء�ت �حرت�زية ل�سمان �أن جميع �لأنظمة �لإلكرتونية حتتوي على بروتوكالت 

�سركات �ل�سيار�ت طورت حائطًا �إلكرتونيًا حلماية �سيار�تها من �لتدخل فيها .
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نعاين  �لتي  �لطرق  �أحد م�سكلة حو�دث  ل يخفى على 

منها ب�سورة و��سحة يف عاملنا �لعربي، فال يكاد مير 

يوم علينا �إل ون�سمع خرب وفاة ب�سبب حو�دث �ل�سيار�ت!! 

�لتي ظهرت  �لبتكارية  �لأفكار  �أكرث  ن�ستعر�س هنا   ..

على �ل�ساحة موؤخرً� من خالل �أفكار فردية، و�لتي تعد 

�سمن �أف�سل �لو�سائل �لتي حتد من �حلو�دث �ملرورية 

وبالتايل تقلل عدد �لإ�سابات �أو �لوفيات �لناجتة عنها.

عوائق مرنة .. تخفف ال�سطدام

�لفكرة عبارة عن و�سع خ�سل من �لبوليمر على جانبي 

�لطريق، بدًل من �لعو�ئق �ملعدنية �أو �خلر��سانية!!

�خل�سل  مثل  �ل�سورة  يف  تبدو  كما  �خل�سل  وهذه 

يف  منا  كل  لدى  �ملوجودة  �ملعجون  بفر�ساة  �ملوجودة 

منزله، حتى �إنها �أقرب �إليها يف خو��سها، وهذه �لفكرة 

�لنارية  �لدر�جات  �سائقي  حماية   : �لأول  هدفان  لها 

عند  �لعالية  �ل�سرعات  �أثناء  بالأر�س  �ل�سطد�م  من 

�لعو�ئق �خلر��سانية و�ملعدنية  وقوع �حلادث، بدًل من 

لقائدي  �لت�سادم  قوة  وتخفيف  �لطريق  جانبي  على 

و�أعمدة  �جل�سور  دعامات  حماية  ثانيًا:  �ل�سيار�ت. 

�لأخرى  �لإر�سادية  و�لعالمات  �ملرور  و�إ�سار�ت  �لإنارة 

من �لت�سادم.

الأعمدة التحذيرية

لأن  ذلك  �سباحًا،  �لطاقة  بتخزين  تقوم  عمومًا  وهي 

إبداعات فردية 
للحد من الحوادث

بني  �لت�سادم  م�ساكل  حل  �أجل  من  م�سممة  �لفكرة 

�ل�سيار�ت و�حليو�نات �أو �مل�ساة يف �لطرق �لنائية لياًل، 

وترتكز فكرة عملها على �أنه �إذ� �قرتب حيو�ن �أو ب�سر 

بالإنارة  �لعمود  هذ�  يقوم  قريبة  مل�سافة  �أي عمود  من 

�إ�سارة حتذيرية لل�سيارة �لقادمة من بعيد  تلقائيًا، يف 

لتوخي �حلذر و�لتنبيه باأن هناك من يريد �لعبور!!

طاقة الرياح لالإنارة 

�لفكرة عبارة عن و�سع توربينات على جانبي �لطريق 

�ل�سيار�ت  �لناجتة من مرور  ت�ستفيد من طاقة �لرياح 

ب�سرعة و��ستغاللها لالإنارة من 50 �إىل 100 مرت!!

على  مو�سوعة  �أوتاد  فعن طريق  �مل�سرعة  �ل�سيارة  �أما 

ابتكارات مرورية

جانبي �لطريق حتمل م�سابيح عالية �لكفاءة من �أجل 

روؤية �أف�سل للطريق، وهذه �لفكرة للتطبيق على �لطرق 

�لنائية و�سديدة �لنحناء.

ممرات بالليزر

بني  �حلركة  م�سار�ت  لف�سل  �لليزر  من  ممر�ت  عمل 

�ل�سيار�ت ور�كبي �لدر�جات جتنبًا للحو�دث �لليلية:

وبهذه �لطريقة يرتفع هام�س �لأمان يف قيادة �لدر�جات 

�أكرب ل�ستخد�م �لدر�جات  لياًل، وبالتايل ت�سكل دعمًا 

من  بدًل  ن�سبيًا،  �لق�سرية  �مل�سافات  يف  �لتنقل  يف 

�ل�سيار�ت، ولكن �لعائق �لوحيد يف تطبيقها هو �رتفاع 

�سيتم  لذلك  �لطرقات  على  �لنظام  هذ�  تركيب  كلفة 

در��سة حلول �قت�سادية لتنفيذه.

ب�سرعة  ت�سعر  �لأر�سية  �ملطبات  على  جم�سات  و�سع 

�ل�سيارة من بعيد، فاإذ� كانت �سرعة �ل�سيارة 30 كم/�س 

�أو �أقل متر �ل�سيارة ب�سال�سة فوق �ملطب، حيث �إنه يعدل 

مع  �ل�ستو�ء  �إىل  �أقرب  ي�سبح  لكي  �أتوماتيكيًا  نف�سه 

�سطح �لأر�س!!

درجة  فتزد�د  ذلك  من  �أكرب  �ل�سرعة  كانت  �إذ�  �أما 

�نحد�ر �ملطب على ح�سب �سرعة �ل�سيارة �لقادمة!

احرت�س .. ل تتجاوز 

�لفكرة هي �أن نثبت خلف �ل�ساحنات �لكبرية �سا�سات 

عر�س عمالقة، وذلك بو�سع كامري� يف مقدمة �ل�ساحنة 

متكن من ي�سري خلفها من روؤية ما �أمام �ل�ساحنة.

وهذه �لتقنية �ستكون مثالية يف �لطرق �سديدة �لنحناء 

�أمام من  وغري و��سحة �ملعامل، وذلك لك�سف �لطريق 

يريد تخطي �ل�ساحنة �لتي �أمامه من دون �خلوف من 

�لجتاه  فى  �لقادمة  �ل�سيار�ت  مع  ت�سادمه  �حتمالية 

�لآخر.
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دقائق قليلة تف�سل بني �حلياة و�ملوت عند وقوع حادث 

لإن�سان  منقذً�  منا  �أي  يكون  �أن  �ملمكن  ومن  مروري، 

حالته بني �حلياة و�ملوت، ول يوجد �إن�سان يقف �ساكنًا 

�مل�ساعدة،  له  يقدم  �أن  ميكن  م�ساب  �سخ�س  �أمام 

ويخفف من خطورة �إ�سابته.

�ملحك يف �لتدخل لإنقاذ م�ساب وتقدمي �إ�سعافات �أولية 

له هي �ملعلومات �لتي لديه يف �لتعامل مع �مل�ساب جر�ء 

حادث مروري، وما هي �لأولويات �لتي يجب �أن يتبعها 

�حلالة؟  مع  نتعامل  كيف  و�خلال�سة  �مل�ساب؟  لإنقاذ 

ومتى نتوقف عن �لتعامل معها؟

�لأولية،  �لإ�سعافات  قو�عد  �أب�سط  يجهلون  منا  �لكثري 

�أي  يحاول  وقد  �حلو�دث،  مع م�سابي  �لتعامل  وكيفية 

�مل�ساب،  و�إ�سعاف  �حلادث  وقوع  حلظة  �لتدخل  منا 

ولكن لالأ�سف �لنتيجة قد تكون عك�سية، وت�سهم عن غري 

ق�سد يف تردي حالة �مل�ساب ورمبا نت�سبب له بال�سلل 

نتيجة حمله �أو حتريكه ب�سكل خاطئ.

لالإ�سعافات  ملفًا  تخ�س�س   “ �ملرورية  “�ل�سالمة 
�لأولية لأهميتها للعامة يف �لتعامل مع م�سابي �حلو�دث 

�ملهمة  �ملعلومات  من  �لكثري  يت�سمن  و�مللف  �ملرورية، 

�لأولية  �لإ�سعافات  تقدمي  عند  مر�عاتها  يجب  �لتي 

للم�سابني.

يف �لبد�ية، ي�سدد �لأطباء على �سرورة  بث �لطماأنينة 

كيفية  معرفة  عدم  حالة  ويف  �مل�ساب،  روعة   وتهدئة 

�إجر�ء �لإ�سعافات �لأولية، ننتظر فقط و�سول �مل�ساعدة 

ول نحاول حتريك �مل�ساب �أبدً� �إل يف حالت �ل�سرورة 

قد  بطريقة غري �سحيحة  �مل�ساب  نقل  لأن  �لق�سوى، 

يوؤدي �إىل �إ�سابته بال�سلل ورمبا وفاته!!

إسعافات المصابين

قو�عد �لإ�سعافات �لأولية للحو�دث �ملرورية

المعلومات  من  قليل 
ينقذ الكثير من األرواح

كيف تتعامل مع م�ساب ل يتنف�س؟

�فح�س ��ستجابة �مل�ساب بهزة خفيفة من كتفيه ونادي 

عليه. 

�إذ� مل ي�ستجب �فتح ممرً� للهو�ء مبيل ر�أ�سه للخلف مع 

رفع �لذقن. 

بنف�س  �ل�سعور  خالل  من  ثو�ن  ملدة  �لتنف�س  �فح�س 

�مل�ساب، بالإ�سافة �إىل �أنه ينبغي �لتاأكد من �أن �لقف�س 

�ل�سدري يرتفع وينخف�س.

و�إذ� كان �ملُ�ساب ل يتنف�س، ينبغي �لقيام باخلطو�ت 

�لتالية: 

بع�سهما  فوق  كفيك  �سع   – �مل�ساب  بجو�ر  �جل�س 

و�سعهما على منت�سف �ل�سدر و�بتعد عن �لأ�سالع – 

�آمل ج�سدك �إىل �لإمام بحيث تكون عموديًا على ج�سد 

�مل�ساب – ��سغط عظمة �لق�س ) منت�سف �ل�سدر ( 

لأ�سفل.

 

التنف�س ال�سناعي 

�أمل ر�أ�س �مل�ساب للخلف مع رفع �لذقن – �أغلق فتحتي 

�لأنف – خذ نف�سًا عميقًا ثم �حكم �سفتيك حول �سفتي 

فمك  – �بعد  �سدره  يرتفع  حتى  بقوة  و�نفخ  �مل�ساب 

و��سمح لل�سدر بالهبوط.

�إو�جر�ء  �سغطة   30 مبعدل  �لإنعا�س  عملية  يف  ��ستمر 

عمليتي تنف�س �سناعي بالتناوب حتى ي�سل �لإ�سعاف �أو 

ي�سرتد �مل�ساب وعيه �أو تخور قو�ك .

اإذا كان امل�ساب فاقدًا للوعي؟

بالك�سف  خطرية  �إ�سابات  وجود  عدم  من  �أوًل  تاأكد 

�أو  �لظهر  �إ�سابات  �أو  �مل�ساعفة  كالك�سور  �لظاهري 

�لإفاقة،  و�سع  يف  ليكون  مب�ساعدته  قم  ،ثم  �لر�أ�س 

ثم �سع ذر�ع فاقد �لوعي �لقريب منك يف و�سع قائم 

�لز�وية، ثم �سع يده �لأخرى حتت خده من جهتك، ثم 

�ثن ركبته �لبعيدة و�قلبه جتاهك مم�سكًا بركبته وكتفه 

�لبعيدين، وتاأكد بني فرتة و�أخرى بان �مل�ساب مايز�ل 

يتنف�س حلني و�سول �لإ�سعاف.

كيف تتعامل مع اجلروح؟

قم  مثاًل  �لرجل  �أو  �ليد  يف  ب�سيطًا  �لنزف  كان  �إذ� 

بالتايل:

��سغط على �جلرح مبا�سرة با�ستخد�م �سمادة معقمة 

�أو قطعة قما�س نظيفة ملدة 5 �إىل 10 دقائق. 

�إذ� مل يتوقف �لنزف �رفع �جلزء �مل�ساب �إىل �أعلى مع 

��ستمر�ر �ل�سغط.

�لرئي�س  �ل�سريان  على  ��سغط  �لنزف،  ��ستمر  �ذ� 

�لعلوي  �لطرف  حالة  ويف  �مل�ساب،  للطرف  �ملغذي 

ن�سغط على �جلانب �لد�خلي لعظم �لع�سد، ويف حالة 

�لطرف �ل�سفلي ن�سغط على عظم �لفخذ.

نزف الأنف  قم باإمالة �لر�أ�س �إىل �لأمام مع �ل�سغط 

على طرف فتحتي �لأنف ملدة 10 دقائق وميكن للم�ساب 

�لتنف�س عن طريق �لفم. 

نزف العني – غط �جلرح ب�سمادة معقمة وثبتها برفق 

ول تنزع �أي ج�سم غريب. 

اجلرح النافذ – ل تقم باإز�لة �جل�سم �لغريب �لنافذ 

يف �جلرح وثبته بو�سع �سمامات معقمة حوله. 

يف حالة جرح ال�سدر – غط �جلرح ب�سمادة معقمة 

من  تخرج  فقاقيع  هناك  كانت  �إذ�  مكانها،  وثبتها 

�جلرح فثبت �ل�سمادة جيدً� من ثالث جهات. 

معقمة  ب�سمادة  �جلرح  بتغطية  جروح البطن – قم 

�لأمعاء   �أجز�ء من  مكانها، ويف حال خروج  وثبتها يف 

ل حتاول �إدخالها وغطها ب�سا�س نظيف. 

يف حالة النزف ال�سديد – �جعل �مل�ساب م�ستلقيًا 

على ظهره مع رفع �لقدمني 20-30 �سم. 

مبا�سرة  بيدك  الدم  تلم�س  ل  مهمة:  ملحوظات 

الطرف  حول  معجون  اأو  م�ساحيق  اأي  ت�سع  ول 

امل�ساب و تزيل اأي ج�سم غريب من الأنف اأو العني 

اأو الأذن.

بت�سرف من كتيب منظمة �ل�سحة �لعاملية ) �لتعامل 

مع �إ�سابات �حلو�دث �ملرورية( 

بعمل  �أحدهما  يقوم  �ثنني  م�سعفني  وجود  حال  يف 

�لإنقاذ  �أنفا�س  باإعطاء  و�لآخر  �ل�سدر  �سغطات 

بالتبادل.

اإنعا�س الأطفال 

ميكن �إنعا�س �لأطفال بطريقة �إنعا�س �لكبار نف�سها مع 

و�حدة  بيد  �مل�ساب  �لطفل  �سدر  ت�سغط  �أن  مر�عاة 

)برفق ( و�ل�سغط 15 مرة. 



     

التقنيات داخل السيارة
  اأ�سبح يف متناول قائد ال�سيارة الأدوات الالزمة للتوا�سل عرب العامل والتنقل يف 

حركة املرور الكثيفة و�سق طريقه يف اأماكن غري ماألوفة، ويف الوقت نف�سه يكون 

باإمكانه الختيار من بني جمموعة كبرية من اخليارات الرتفيهية.

وقد تباينت الآراء بني اخلرباء واملخت�سني وقائدي ال�سيارات حول اإيجابيات و�سلبيات 

ا�ستخدام التقنيات واأجهزة الرتفيه داخل ال�سيارة، حيث تتبادر اإىل الأذهان ت�ساوؤلت 

عدة منها:

هل التكنولوجيا املبالغ فيها داخل ال�سيارات ل تتفق اإىل حد كبري مع القيادة الآمنة ؟

وهل توؤدي اإىل ت�ستت ال�سائق اأثناء القيادة؟

اإننــا جميعــًا منيــل اإىل التطــور التكنولوجي مــا يدفع ال�ســائقني اإىل ا�ســتخدام اأجهزة 

تكنولوجيا حممولة باليد وهي ممار�ســة اأكرث خطورة، بدًل من املثبتة داخل ال�سيارة، 

فكيف جنعل من املمكن ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة داخل ال�سيارة على نحو يجعل 

عيون ال�سائقني مركزة على الطريق؟

قــد يوؤدي ا�ســتخدام اأي نــوع من اأنواع الأجهزة اإىل �ســرود ال�ســائق، ولذلك ينبغي على 

�ســركات ت�سنيع ال�ســيارات اأن تراعي معايري التقنيات املعرو�ســة لال�ستعمال، ويجب اأن 

تكون الأنظمة املوجودة داخل ال�سيارة �سهلة ال�ستخدام، واأن تت�سمن حتديد خطوات 

ال�ستعمال بو�سوح، واأن تكون م�سممة بال�سكل الذي ي�ساعد على تاليف اأ�سكال ال�سرود. 

وينبغــي اأن يكــون م�ســتعملوها قادريــن على التحكــم يف خطــوات التفاعــل، واأل يوؤدي 

ا�ستكمال املهام املرغوبة اإىل اأي تاأثري �سار يف القدرة على القيادة.

ولكون هذا املو�ســوع من املوا�ســيع املهمة جدًا، فاإننا نطرحه عــرب الندوة الدولية التي 

تنظمها “جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية” يف �سهر نوفمرب ليقدم خرباء وخمت�سون 

اآراءهم ومقرتحاتهم، للو�ســول اإىل خمرجات وتو�ســيات ت�ســهم يف جعل هذه التقنيات 

اأداة وو�سيلة لتحقيق ال�سالمة املرورية.

د. نا�سر �سيف املن�سوري

رئي�س التحرير
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 التميز نهجنا والريادة هدفنا لتطوير قطاع
التأمين واالرتقاء بخدماتنا

ُأنشئت عام 2007 بموجب قانون إتحادي، لتكون بمثابة جهاز الدولة  ل�شراف والرقابة
 على قطاع التأمين في دولة ا�مارات

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

أهدافنا

هيئة رائدة في تطوير وتنظيم قطاع التأمين واالرتقاء بمعاييره لينافس عالميا

التأمين وتوفير كفاءات بشرية مؤهلة أداء شركات  التأمين وا�شراف عليه ورفع   تنظيم قطاع 
الخطط اقتراح  خالل  من  والمستفيدين  لهم  المؤمن  لحقوق  حماية  التأمين  أعمال   لممارسة 
قطاع تنظيم  هيئات  مع  التعاون  روابط  وتوثيق  التأميني  الوعي   وتنمية  التأمين  قطاع   لتطوير 

  التأمين عربيا وعالميا

ا�بداع: تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين تنسجم مع أفضل معايير التميز
المسؤولية والوالء: التحلي بروح ا�خالص للعمل والوطن

الشفافية: الوضوح في المعامالت والقرارات مع المتعاملين داخل الهيئة وخارجها
العمل الجماعي: العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الهيئة

النزاهة والعدالة: الحفاظ على حقوق جميع ا¸طراف

 تنظيم وتطوير قطاع التأمين بالدولة
تعزيز ا�شراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان ا�لتزام بالقوانين

 ترويج االمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين وتعزيز العالقة مع الجهات االتحادية والمحلية
ضمان تقديم كافة الخدمات ا�دارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية

أبوظبي  هاتف   / 024990111      فاكس /025572111
دبي هاتف / 042368111                 فاكس 042517245
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 Emirates Traffic Safety Society جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية
ETSS

ارفعه عاليًا.. ليبقى شامخًا


