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زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  اأتوجه  اأن  ي�سرفني  املبارك  رم�سان  �سهر  حلول  مع 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي واإخوانهما اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات ، واإىل 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي واإىل �سمو اأولياء العهود واإىل 

الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واإىل �سعب 

الإمارات ولالأمتني العربية والإ�سالمية باأحر التهاين واأطيب التمنيات بهذه املنا�سبة الدينية 

العزيزة ، داعيًا املوىل عز وجل اأن يجعله �سهر رحمة ومغفرة للجميع.

، حيث  ال�سنة  �سهور  باقي  به ومتيزه عن  روحانية خا�سة  باأجواء  املبارك  رم�سان  �سهر  يتحلى 

العادات والتقاليد التي ل نراها اإل يف هذا ال�سهر املبارك .   

ممار�ساتنا  على  تنعك�س  اأي�سًا  فهي   ، اليومية  عاداتنا  على  الف�سيل  ال�سهر  اأجواء  تنعك�س  وكما 

قيادة  اأثناء  اإيجابيًا  تتجلى  اأن  يجب  والتي  واأجواءه  ال�سيام  اأثناء  القيادة  واأهمها  اليومية 

املركبات،  ومنها اللتزام بالنظم والقوانني واحرتام الغري ، وكما قال ر�سولنا الكرمي عليه اأف�سل 

ال�سالة والت�سليم “ اأعط الطريق حقه” وهو ما يحقق الأمان وال�سالمة للجميع.

اإن احلوادث املرورية باأنواعها املختلفة وما تنتجه من فقدان يف الأرواح والأ�سرار يف املمتلكات وما 

حتدثه من الإ�سابات الب�سرية الدائمة تعترب من اأكرب املعوقات التي تواجه اخلطط التنموية 

واأ�سدها من حيث الفاقد الب�سري واملادي للدول .

وللثقافة املرورية من الأهمية مبكان اأن يكت�سبها كل اأفراد املجتمع حيث فيها الأمان وال�سالمة 

وحفظ للنف�س من �سر احلوادث ومن فقدان املمتلكات .

اإن الإمارات العربية املتحدة من الدول التي تعمل وبكل اهتمام على اإيجاد طرق حديثة ومتطورة 

باأجهزتها ولوائحها الإر�سادية املرورية ل�سمان الأمن وال�سالمة مل�ستخدمي الطرق ، وما حققته 

اجلهات املعنية خالل الربع املا�سي من هذا العام 2015 مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي 2014 

يعد دلياًل قاطعًا على جدية التوجه وتطبيقه .

ونحن اإذ ن�سيد بهذه اجلهود املتوا�سلة والتي حققت انخف�سًا يف الوفيات والإ�سابات على م�ستوى 

الدولة، بن�سبة  21.0 % يف الوفيات، وبن�سبة  14.8 % يف الإ�سابات، وانخفا�س احلوادث املرورية 8.1%  

للربع الأول من العام اجلاري ، فاإننا نوا�سل دعوتنا لكافة الأطراف املعنية ولكافة م�ستخدمي 

الطريق على �سرورة اأن تكون ال�سالمة املرورية هي الغاية والهدف دومًا . 

ويف كل وقت ويف هذا ال�سهر املبارك ، ما اأجمل اإن ن�سمع الأخبار ال�سعيدة التي تريح النف�س وما 

اأطيب اللحظات والنا�س جتتمع وتعمل على حفظ و�سالمة زينة احلياة الدنيا وهما املال والبنون 

من ال�سياع والدمار .

احلياة يف ظل النظام واحرتام قوانينه واللتزام بها تكون جميلة وحممودة ، فلنعمل جميعًا معًا 

لنحافظ على جمالية وعذوبة احلياة التي نحياها يف وطننا الغايل.

مبارك عليكم ال�سهر الف�سيل وكل عام واأنتم باألف خري.

حممد �سالح بن بدوة الدرمكي 
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مبارك عليكم الشهر الفضيل

جهود محل تقدير
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الوضع المروري باألرقام....
 مقارنة بني عامي 2013 و 2014 

الوضع المروري

�صجلت موؤ�صرات ال�صالمة املرورية خالل العام املا�صي 

حيث  املرورية،  احلوادث  يف  ملمو�صًا  انخفا�صًا   2014

حادثًا   4895 اإىل   2014 عام  يف   5124 من  انخف�صت 

يف عام 2013 بن�صبة %4.5، فيما ارتفعت الوفيات من 

651 حالة اإىل 712 حالة بن�صبة ارتفاع بلغت %9.4 كما 

انخف�صت الإ�صابات من 7743 حالة اإىل 7108 حاالت 

لالح�صائيات  وفقًا     8.2% بلغت  انخفا�ض  بن�صبة 

املرورية ال�صادرة عن الإدارة العامة للتن�صيق املروري 

بوزارة الداخلية.

من  األف  مائة  لكل  الوفيات  معدل  بلغ    2014 عام  يف 

من  األف  مائة  كل   6.52 كان  بينما  وفاة   6.3 ال�صكان 

ال�صكان  يف عام 2013.

عن  م   2014 عام  يف  املواطنني  لدى  الوفيات  ارتفعت 

العام 2013 م بن�صبة %34 حيث بلغت يف عام  2014 م 

)185( وفاة بينما كانت يف عام 2013 م )138( وفاة.

حوادث 2014
الدولة  يف  املرورية  احلوادث  عدد  اإجمايل  بلغ   •

)4895( حادثًا. 

• حلت حوادث ال�صدم وال�صطدام يف املرتبة الأوىل 
بعدد  الده�ض  حوادث  تلتها  ثم  حادثًا،   )3090( بعدد 

)1158( حادثًا، وحوادث التدهور بعدد )548( حادثًا.

أبرز أسباب الحوادث المرورية 
 ) • النحراف املفاجئ، م�صجاًل ما ن�صبته ) 17.71% 

من اإجمايل اأ�صباب احلوادث. 

ن�صبته  ما  م�صجاًل  الطريق،  م�صتعملي  تقدير  • عدم 
)%13.40 ( من اإجمايل اأ�صباب احلوادث. 

ن�صبته  ما  م�صجاًل  كافية،  م�صافة  ترك  عدم   •
)%12.48 ( من اإجمايل اأ�صباب احلوادث.

الحوادث  عن  الناجمة  اإلصابات 
المرورية 

عدد الإ�صابات والوفيات الناجمة عن احلوادث  • بلغ 
و  وفاة  الدولة )7820( منها )712( حالة  املرورية يف 

)7108( اإ�صابات. 

احلوادث  عن  الناجمة  البليغة  الإ�صابات  �صجلت   •
املرورية  )680( حالة، فيما بلغت الإ�صابات املتو�صطة 

)3029( حالة، والب�صيطة )3399( حالة. 
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التعاون  جمل�ض  دول  مواطني  بني  الوفيات  عدد  • بلغ 
اإ�صابة   )233( الإ�صابات  بلغت  فيما  حالة   )33(

خمتلفة.

• بلغ عدد الوفيات من اجلن�صيات العربية )91( حالة 
وفاة، فيما بلغ عدد الإ�صابات )1295 ( اإ�صابة خمتلفة.

 )371( الآ�صيوية  اجلن�صيات  من  الوفيات  عدد  • بلغ 
حالة، فيما بلغ عدد الإ�صابات )3341( اإ�صابة خمتلفة.

الوفيات من جن�صيات اأخرى )32( حالة،  عدد  • بلغ 
فيما بلغ عدد الإ�صابات )467( اإ�صابة خمتلفة.

الطرق األكثر عرضة للحوادث 
اأبوظبي:

• �صهد طريق اأبوظبي – العني اأكرب عدد من احلوادث 
خالل  وقوعها  وتركز  حادثًا،   188 عددها  بلغ  حيث 

الفرتة ال�صباحية وفرتة الظهرية.

مكتوم بن را�صد �صهد وقوع 131 حادثًا  ال�صيخ  • �صارع 
وتركز وقوعها خالل الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية.

ال�سارقة:

• �صهد �صارع مليحة وقوع 41 حادثًا، وتركز وقوعها يف 
فرتتي ال�صباح وامل�صاء.

• �صارع ال�صارقة الدائري �صهد وقوع 35 حادثًا، وتركز 

وقوعها يف الفرتة امل�صائية.

�صهد وقوع 28 حادثًا وقعت يف اأوقات  التعاون  • �صارع 
خمتلفة.

عجمان:

• �صارع الحتاد �صهد وقوع 24 حادثًا، وتركز وقوعها يف 
الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية.

اأم القيوين:

– راأ�ض  القيوين  اأم  ال�صيخ حممد بن زايد )  • �صارع 
يف  وقوعها  وتركز  حادثًا   27 وقوع  �صهد   ) اخليمة 

الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية.

راأ�س اخليمة:

• �صهد �صارعا حممد حممد بن �صامل واملنت�صر وقوع 
19 حادثًا لكل منهما، حيث تركز وقوع هذه احلوادث يف 

الفرتتني ال�صباحية وامل�صائية.

الفجرية:

61 حادثًا، تركز وقوع  وقوع  داخليان  طريقان  • �صهد 
معظمها يف الفرتة ال�صباحية.

• �صهد طريق مربح – قدفع وقوع 24 حادثًا تركز وقوع 

اأغلبها يف الفرتة امل�صائية.

 357 والإناث  حوادث،   3006 يف  يت�صببون  الذكور   •
الدولة  م�صتوى  على  حادثًا   4895 اإجمايل  من  حادثًا 

خالل 2014

3006 حوادث مرورية على  وقوع  يف  الذكور  ت�صبب   •
م�صتوى الدولة خالل عام 2014، فيما ت�صببوا يف وقوع 

يف  الإناث  ت�صببت  كما   ،2013 العام  يف  حوادث   3207

عدد  كان  فيما   ،2014 العام  خالل  حادثًا   357 وقوع 

 )375(  2013 عام  وقوعها  يف  ت�صبنب  التي  احلوادث 

حادثًا.

والت�صادم  ال�صدم  ارتكاب حوادث  الذكور  • وت�صدر 
 88% بن�صبة   ،2014 عام  خالل  الدولة  م�صتوى  على 

مبجموع 1825 حادثًا من اإجمايل 2067 حادث �صدم، 

% من جمموع 242 حادثًا. وت�صكل الإناث ن�صبة 12 

انخفا�ض  املرورية،  الح�صائيات  اأظهرت  كما   •
الدولة خالل  م�صتوى  على  والت�صادم  ال�صدم  حوادث 

2076 حادثا مقابل   %7، حيث بلغت  2014 بن�صبة  عام 

2227 حادثًا يف عام 2013.

الإناث يف ارتكاب 69 حادث ده�ض خالل  ت�صبب  • كما 
عام 2014، يف ما ت�صبب الذكور يف 710 حوادث. 

 399 وقوع  يف  الذكور  ت�صبب  فقد  التدهور  حوادث  اأما 

حادثًا، فيما ت�صببت الإناث يف وقوع 34 حادثًا. 
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موضوع العدد

القيم  اأهم  من  يزال  ول  اأوًل” كان  “ ال�صالمة  مبداأ   

ال�صرتاتيجية لدى موا�صالت الإمارات خا�صة يف ظل 

حجم العمل وطبيعة املنقولني يف املوا�صالت املدر�صية.

وقوع  فر�ض  لتقلي�ض  متوا�صلة  جهودا  املوؤ�ص�صة  وتبذل 

احلافالت  يف  الطلبة  نقل  بعملية  املرتبطة  املخاطر 

ال�صالمة  م�صتويات  اأف�صل  لتحقيق  وت�صعى  املدر�صية 

ل�صمان  متكامل  نظام  ا�صتحداث  خالل  من  وذلك 

�صالمة الطلبة املنقولني باحلافلة املدر�صية ي�صمل على 

وغري  مبا�صرة  ب�صورة  املوؤثرة  العنا�صر  من  العديد 

مبا�صرة على �صالمة الطلبة املنقولني.

ويف عر�ض تو�صيحي قدمه طارق اأحمد العبيديل مدير 

موا�صالت  اأن  اأو�صح  املدر�صية،  املوا�صالت  عمليات 

الإمارات قامت ممثلة بفروعها يف جميع اأنحاء الدولة 

خالل العام الدرا�صي 2014/2015 ببذل جهود متوا�صلة 

�صالمة  عنا�صر  يف  الأداء  موؤ�صرات  اأف�صل  لتحقيق 

الطلبة املنقولني.

موا�صالت  تقوم  درا�صي  عام  بداية  كل  مع   : وقال 

خدماتها  تطوير  جمال  يف  اجلديد  بتقدمي  الإمارات 

مبا�صر  ب�صكل  وانعك�صت  متعددة  التطوير  وجمالت 

جمالت  اأهم  ومن  اأدائها،  موؤ�صرات  على  وايجابي 

التطوير يف ال�صنوات الأخرية ما يلي:

الدرا�صي  املو�صم  منذ  الإمارات  موا�صالت  بداأت 

وال�صالمة  النقل  م�صرفات  خدمة  بتوفري   2008/2009

الأوىل  واحللقة  الأطفال  ريا�ض  طلبة  نقل  بحافالت 

يقمن باملهام التالية : 

باحلافالت  املنقولني  الطلبة  �صالمة  على  احلفاظ 

املدر�صية خالل رحلتي الذهاب والعودة واأثناء �صعودهم 

ونزولهم من احلافلة. 

توعية الطلبة يف احلافلة خالل رحلتي الذهاب والعودة. 

والقيام  املدر�صي  احلرم  داخل  اأمن  كم�صرف  العمل 

»مواصالت اإلمارات«
تقدمي اجلديد لتطوير خدماتها... 

انعك�ض ب�صكل مبا�صر وايجابي على موؤ�صرات اأدائها
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باأعمال اإدارية م�صاعدة للمدر�صة. 

نظام   2013/2012 الدرا�صي  العام  منذ  وفرت  كما 

نظام  وهو  املدر�صية،  للحافالت  الإلكرتوين  التعقب 

احلافالت  حركة  وكفاءة  �صالمة  على  فعال  رقابة 

الإنرتنت  و�صبكة  ال�صناعية  بالأقمار  مت�صل  املدر�صية 

الطلبة  و�صالمة  اأمن  ي�صمن  وحممية  اآمنة  بخطوط 

باحلافلة  الطلبة  اأمور  اأولياء  ثقة  ويزيد  املنقولني 

املدر�صية ومن اأهم خمرجاته توفري تقرير عن تفا�صيل 

وتقرير  )الوقت-ال�صرعة-التاريخ(،  للحافلة  الرحلة 

عن التنبيهات اأو املخالفات )ال�صرعة-الفرامل القوية-

فرتة التعطيل(، 

وتقرير عن نقاط ال�صتدلل لبيان الأماكن التي مرت 

عن  وتقرير  النهائية،  للنقطة  للو�صول  احلافلة  بها 

انحراف امل�صار، ويخ�صع النظام حاليًا لتطوير اإ�صايف 

وجار النتهاء منه.

اأما بخ�صو�ض التدريب فقد اأو�صح العبيديل اأن هناك 

احلافالت  وم�صرفات  �صائقي  لتدريب  متكاماًل  نظامًا 

خمتلفة  وتوعية  تدريب  برامج  واملت�صمن  املدر�صية، 

وفقا لحتياجات ال�صائقني وامل�صرفات من حيث تاريخ 

تعيينهم واجلن�صية و�صجل حوادث ال�صائق واملالحظات 

امليدانية  ومن هذه الربامج ) تدريب ال�صائقني اجلدد 

كافة  لل�صائقني  وتدريب  توعية  اأ�صبوع  العمل،  بدء  قبل 

الوظيفية  التوعية  برامج  درا�صي،  عام  كل  بداية  قبل 

واملرورية وال�صلوكية وبرامج التدريب املتخ�ص�ض يف فن 

القيادة  والقيادة الوقائية، وال�صيانة الوقائية، اأعمال 

الدفاع املدين - اإ�صعافات اأولية، اإطفاء حريق- اإخالء 

احلافلة  - ال�صالمة و ال�صحة املهنية(.   

 2013  -  2012 الدرا�صي  العام  منذ  اأنه  قائاًل:  وتابع   

التوا�صل  �صهولة  بهدف  الت�صال  مركز  تاأ�صي�ض  مت 

واإدارة املخاطر بحرفية وال�صتجابة للمكاملات الطارئة 

لتلقي مالحظات ومقرتحات   24/7 ال�صاعة  على مدار 

املنقولني،  الطلبة  اأمور  اأولياء  املدار�ض،  )اإدارات 

خالل  من   .) اجلمهور  عامة  الطريق،  م�صتخدمي 

info@ الإلكرتوين  والربيد   8006006 املجاين  الرقم 

كاملوقع  الأخرى،  التوا�صل  قنوات  اإىل  لت�صاف   et.ae

وبوابة حكومتي لالقرتاحات واملالحظات  الإلكرتوين، 

واملوقع  املجاين  بالرقم  مل�صق  و�صع  ومت  الحتادية، 

الإلكرتوين للموؤ�ص�صة على احلافالت املدر�صية كافة.

ومن الأنظمة الأخرى التي تعمل بها موؤ�ص�صة الإمارات 

والالئحة  الآيل  املرورية  احلوادث  نظام  للموا�صالت 

كافة  احلوادث  وتوثيق  ر�صد  يتم  حيث  الن�صباطية، 

متابعة  ل�صمان  املوؤ�ص�صة  حافالت  لها  تتعر�ض  التي 

التقارير  واإعداد  باحلوادث،  املرتبطة  اجلوانب  كل 

النتائج  وا�صتخال�ض  باحلوادث  املرتبطة  والدرا�صات 

كما  املنقولني،  الطلبة  ل�صالمة  �صمانا  عنها  املرتتبة 

الن�صباطية  الالئحة  الإمارات  موا�صالت  ا�صتحدثت 

املرورية  احلوادث  على  املرتتبة  العقوبات  لتنظيم 

واملخالفات الإدارية وال�صلوكية لل�صائق كذلك.

لدى  اأن  املدر�صية  املوا�صالت  عمليات  مدير  ولفت 

تتبع  كما  متقدمة،  بيانات  قاعدة  الإمارات  موا�صالت 

التي هي عبارة عن توجيهات  القاعدة الذهبية  تنفيذ 

اإجراءات  املدر�صية  باحلافلة  املنقول  للطالب  تو�صح 

احلافلة  من  نزوله  عند  اإتباعها  الواجب  ال�صالمة 

احلافالت  حوادث  درا�صات  اأ�صارت  حيث  املدر�صية، 

تكون  والوفاة  الإ�صابات  حوادث  معظم  اأن  املدر�صية 

حول حميط احلافلة املدر�صية.

واأ�صاف اأن املوؤ�ص�صة قامت بن�صر هذه القاعدة الذهبية 

خدمات نقل ذوي الحتياجات اخلا�سة

امل�صوؤولية وال�صتدامة من قيم موؤ�ص�صية الإمارات 

حيث  ال�صرتاتيجية  خطتها  وفق  للموا�صالت 

ح�صلت املوؤ�ص�صة على عالمة امل�صوؤولية املجتمعية 

املجتمع  فئات  جميع  ت�صمل  خدمات  لتطويرها 

ومنهم املعاقون وذوو الحتياجات اخلا�صة، حيث 

تتوفر لديها حافالت مدر�صية عدد )23( حافلة 

م�صنعة خ�صي�صًا لنقل املعاقني تفي باحتياجات 

املجتمع  فئات  مع  اندماجهم  وت�صمن  املعاقني 

الأخرى.
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بعدة اأ�صاليب، مثل ر�صمها يف �صاحات ريا�ض الأطفال، 

والتعريف بها خالل دورات التوعية، وت�صميمها كلعبة 

الطالب  لدى  مفهومها  تر�صيخ  بهدف  وذلك  تركيب، 

املنقول.

احلمالت امل�سرتكة لتوعية الطلبة املنقولني

واأكد طارق العبيديل اأن املوؤ�ص�صة تقوم �صنويًا بالتعاون 

موضوع العدد

الداخلية  بوزارة  املروري  للتن�صيق  العامة  الإدارة  مع 

واأهمها  الوزارة  بها  تقوم  التي  امل�صاركة باحلمالت  يف 

حملة )لنحمي اأبناءنا من احلوادث( قبل بداية العام 

متنوعة  مطبوعات  توزيع  فقراتها  اأهم  ومن  الدرا�صي 

اأمره نحو  الأ�صكال بهدف توعية الطالب املنقول وويل 

املدر�صية،  احلافلة  ا�صتخدام  يف  ال�صالمة  اإجراءات 

اإ�صافة للتعاون يف اأ�صبوع املرور اخلليجي لن�صر التوعية 

والثقافة املرورية.

وعلى مدار العام ت�صارك املوؤ�ص�صة يف معار�ض التوعية 

على  التجارية  املراكز  يف  اإقامتها  تتم  والتي  املرورية 

م�صتوى الدولة.

الطلبة  �صالمة  جمال  يف  امل�صافة  القيمة  خدمات 

املنقولني 

 “ال�صالمة اأوًل” من اأوىل القيم التي تبنتها موا�صالت 

الربامج  وا�صتحداث  تطويرها  على  وعكفت  الإمارات 

والأن�صطة لتعزيزها ل�صمان توفري اأعلى معايري �صالمة 

فيما  يتمثل  ذلك  اإن  وقال  املنقول  الطالب  نقل  واأمان 

يلي:

برامج التوعية املرورية لطلبة املدار�س

ب�صالمة  متخ�ص�صة  وحدات  املوؤ�ص�صة  اأن�صاأت  حيث 

اأهم  ومن  كافة  بالدولة  مواقعها  يف  املنقولني  الطلبة 

مهامها تقدمي دورات توعية للطلبة املنقولني، حيث مت 

ملرحلتي  مرورية  توعية  دورتي  عدد  تقدمي  ا�صتهداف 

الدرا�صي  العام  خالل  الأوىل  واحللقة  الأطفال  ريا�ض 

�صمن اخلطة ال�صرتاتيجية للموؤ�ص�صة.

والرتبية  لل�سالمة  الإمارات  موا�سالت  جائزة 

املرورية 

قبل 15 عاما كان انطالق جائزة موا�صالت الإمارات 

ا�صرتاتيجية  حتويل  بهدف  املرورية  والرتبية  لل�صالمة 

درا�صة ل�صالمة احلافالت

ال�صالمة  اأداء  م�صتويات  بدرا�صة  الإمارات  التابع جلامعة  املرور  و�صالمة  واملوا�صالت  الطرق  بحوث  قام مركز 

املرورية للحافالت املدر�صية ملوا�صالت الإمارات فكانت اأهم نتائج الدرا�صة على النحو التايل: 

 اإن موا�صالت الإمارات متتلك قاعدة بيانات تف�صيلية متميزة حول حوادث املوا�صالت املدر�صية تفتقر اإليها 

معظم مثيالتها من البلدان ذات الن�صاط نف�صه حمل الدرا�صة مثل )اأمريكا – كندا – نيوزيلندا – �صكوتالند – 

هوجن كوجن – الدمنارك(. 

 افتقار املدار�ض اخلا�صة بالدولة اإىل قاعدة بيانات تف�صيلية للحوادث املرورية. 

 انخفا�ض معدلت الوفيات والإ�صابات الناجتة عن حوادث املوا�صالت املدر�صية للفرتة حمل الدرا�صة وهذه 

املعدلت من اأف�صل املعدلت عامليًا. 

اأو الإ�صابات الناجتة عن حوادث املوا�صالت املدر�صية على م�صتوى الدولة ككل يف تناق�ض   معدلت الوفيات 

ملحوظ وهذا دلله على حت�صني موا�صفات ال�صالمة املرورية بالن�صبة للحافالت املدر�صية ملوا�صالت الإمارات. 

 من خالل البحث يف بيانات احلوادث والإ�صابات للهيئات واملوؤ�ص�صات العاملية التي تقدم خدمات نقل مدر�صية 

الإمارات  اأية نظم معلومات م�صتفي�صة كالتي قامت موا�صالت  اإىل  لل�صركة  البحثي  الفريق  يتعر�ض  للطلبة مل 

بتطويرها والعتماد عليها.

 ت�صري نتائج الإح�صائيات املتعلقة مبعدلت احلوادث املرورية للحافالت املدر�صية لدى موا�صالت الإمارات اإىل 

 تاأثري ارتفاع معدلت الكثافة املرورية  يف زيادة عدد احلوادث املرورية للحافالت املدر�صية. 



11 العدد ال�سابع - يونيو 2015

حقيقية،  ميدانية  ممار�صات  اإىل  ال�صالمة  طريق 

حيث ت�صجع اجلائزة جميع الأطراف واأهمها املدر�صة 

الطلبة  �صالمة  جتاه  بدورها  القيام  على  والأ�صرة 

خم�ض  من  اجلائزة  املدر�صية.،وتتكون  واملوا�صالت 

املدار�ض  وهي  ال�صالمة  جمال  يف  للتميز  رئي�صة  فئات 

املتميزة  اخلا�صة  واملدار�ض  املتميزة  احلكومية 

املتميزة  وامل�صروعات  املتميزة  املدر�صية  وامل�صروعات 

للطلبة واأ�صرة ال�صالمة املثالية.

ومازالت اجلائزة م�صتمرة ويف كل عام يتم تقييم نتائج 

امل�صاركات وتطوير جمالت اجلائزة علمًا بان املوؤ�صرات 

اإدارات املدار�ض يف  ت�صري اإىل تزايد يف ن�صب م�صاركة 

هذه اجلائزة.

اإ�سدارات التوعية والهدايا لطلبة املدار�س 

الإ�صدارات  من  العديد  باإنتاج  �صنويا  املوؤ�ص�صة  تقوم 

جملة  ومنها  املدار�ض  لطلبة  والت�صجيعية  التوعوية 

الأمر  وويل  للطالب  ال�صالمة  ومطويات  �صالمتي 

وال�صائق ولعبة الرتكيب للقاعدة الذهبية والعديد من 

الهدايا الرتحيبية لطلبة ريا�ض الأطفال واحللقة الأوىل 

يف بداية العام الدرا�صي.  

�سوابط تقدمي خدمات املوا�سالت املدر�سية 

على  املدر�صية  املوا�صالت  خدمات  تقدمي  ل�صمان 

املنقول  الطالب  واأمن  �صالمة  ول�صمان  وجه  اأكمل 

يجب م�صاركة جميع اجلهات ذات العالقة يف ذلك 

لئحة  با�صتحداث  الإمارات  موا�صالت  قامت  لذا 

يجب  املدر�صية  املوا�صالت  خدمات  تقدمي  �صوابط 

الدعم  لتوفري  بها  اللتزام  املدار�ض  اإدارات  على 

الالزم ملوا�صالت الإمارات يف توفري اخلدمة.

وهذه الالئحة ت�صمل العنا�صر التالية:

• �صوابط ت�صميم خطوط �صري احلافالت.
• �صوابط خدمة طلب حافالت جديدة. 

لذوي الحتياجات  املدر�صي  النقل  خدمات  • �صوابط 
اخلا�صة.

النقل للرحالت والأن�صطة.  • �صوابط خدمات 
النقل لل�صحة املدر�صية.  • �صوابط خدمات 

الدورات  خالل  للمعلمني  النقل  خدمات  �صوابط   •
التدريبية.

• �صوابط خدمات النقل للمراكز ال�صيفية.
النقل  )م�صريف  الإ�صراف  خدمة  تقدمي  �صوابط   •

وال�صالمة(. 

)�صلوكيات  املدر�صية  احلافلة  ا�صتخدام  �صوابط   •
الطالب(.  

و املالحظات.  ال�صكاوى  • �صوابط 
النقل خالل فرتة المتحانات.  • �صوابط خدمات 

موا�سالت الإمارات

مملوكة  واإداريًا  ماليًا  م�صتقلة  احتادية  موؤ�ص�صة 

القانون  مبوجب  تاأ�ص�صت  بالكامل،  للحكومة 

تنظيم  بهدف   ،1981 ل�صنة   )17( رقم  الحتادي 

على  والإ�صراف  وال�صيانة  النقل  خدمات  واإدارة 

احلكومية  اجلهات  خمتلف  ل�صالح  ت�صغيلها 

والحتادية واملحلية، وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�ض.

وتتبع املوؤ�ص�صة ا�صرتاتيجية رائدة يف قطاع النقل 

يتم  الدولة،  يف  الفنية  واخلدمات  واملوا�صالت 

و7  اأعمال  ووحدة  مركزًا   27 خالل  من  تنفيذها 

 40 عرب  خدمة   38 تقدم  حيث  تابعة،  �صركات 

تتبعها  فروع   9 ت�صمل  الدولة،  م�صتوى  على  موقعًا 

وفرع  اأبوظبي  فرع  هي  الفروع  وهذه  حمطة،   26

العني وفرع الغربية وفرع دبي وفرع ال�صارقة وفرع 

وفرع  اخليمة  راأ�ض  وفرع  الو�صطى  وفرع  عجمان 

اأكرث من  املوؤ�ص�صة  تخدم  ال�صرقي، حيُث  ال�صاحل 

ا�صرتاتيجيًا  متعاماًل   430 منهم  متعاماًل،   830

التي تزيد عن  الب�صرية  وم�صتدامًا، عرب مواردها 

وال�صائقني  الإداريني  من  وموظفة  موظٍف   17200

يناهز  الذي  واأ�صطولها  وامل�صرفني،  والفنيني 

17,000 حافلة ومركبة متنوعة.
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اأبوظبي  يف  املدر�صي  للنقل  التنفيذية  اللجنة  اأعلنت 

موؤخرًا عن اعتمادها �صل�صلة من الإجراءات التنظيمية 

لرفع كفاءة منظومة النقل املدر�صي وحتديد املوا�صفات 

الإلزامية للحافالت املدر�صية. 

تركيب  م�صروع  والتدابري  الإجراءات  هذه  وت�صمل 

اأحزمة الأمان يف احلافالت املدر�صية، وتفعيل متطلبات 

باملتقدمني  الت�صغيلية اخلا�صة  الطبية  الفحو�ض  اإجراء 

للح�صول على طلب مزاولة مهنة �صائق حافلة مدر�صية، 

وتاأهيل  لتدريب  متكامل  برنامج  اعتماد  اإىل  اإ�صافة 

�صائقي وم�صرفات احلافالت املدر�صية.

ب�صرطة  املركزية  العمليات  عام  مدير  حذر  جهته  من 

اأبوظبي ورئي�ض اللجنة التنفيذية للنقل املدر�صي العميد 

غري  حافالت  ت�صغيل  من  احلارثي،  ح�صني  املهند�ض 

مرخ�صة، للنقل املدر�صي، م�صريا اإىل اأنه �صيتم تطبيق 

اجراءات �صارمة بحق املخالفني من بينها �صحب رخ�صة 

وحجز  مالية  وغرامات  مرورية  نقاط  واإ�صافة  امل�صغل، 

املركبة.

ولفت اإىل اأن هناك تن�صيقا ولقاءات مع م�صغلي خدمات 

ال�صرتاطات  لتطبيق  اأبوظبي،  باإمارة  املدر�صي  النقل 

يوؤثر على عمليات نقل  اجلديدة ب�صكل تدريجي، مبا ل 

الطلبة. 

والإجراءات  التدابري  هذه  “تفعيل  اإن  احلارثي،  وقال 

وفح�ض،  درا�صة  بعد  اللجنة  اإليها  خل�صت  التي  املهمة 

ياأتي تتويجًا للعمل امل�صرتك واجلهود املكثفة التي بذلها 

وال�صالمة  الأمان  تدابري  جميع  لتخاذ  كافة  الأع�صاء 

نفو�ض  يف  والراحة  الطمئنان  وبث  الطالب،  لأبنائنا 

اأولياء الأمور”. 

اجلهات  كل  ا�صطالع  “�صرورة  على  احلارثي  و�صّدد 

املحدد  بدورها  واخلا�صة  واملجتمعية  احلكومية  املعنية 

يف احلفاظ على �صالمة وراحة وا�صتدامة منظومة النقل 

املدر�صي”.

و�صمان  اخلا�ض  التعليم  قطاع  مدير  اأكد  جانبه  من 

حمد  املهند�ض  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�ض  يف  اجلودة 

الظاهري، اأن �صالمة الطلبة تعد من اأولويات اهتمامات 

جمل�ض اأبوظبي للتعليم، لفتا اإىل اأن م�صاألة زيادة ر�صوم 

النقل املدر�صي تخ�صع ل�صوابط وا�صرتاطات عدة، يقوم 

خدمات  م�صغلي  طلبات  يف  بالتدقيق  مبوجبها  املجل�ض 

النقل املدر�صي كافة، قبل املوافقة عل زيادة الر�صوم.

الطبي  للفح�ض  حكوميا  دعما  هناك  اأن  اإىل  ولفت 

ل�صائقي احلافالت املدر�صية، من منطلق تعزيز مفهوم 

ال�صالمة يف عمليات نقل طلبة املدار�ض، وتخفيف العبء 

على اأولياء الأمور.

ت�صمل تركيب اأحزمة اأمان وفح�صًا طبيًا لل�صائقني وتدريبًا للم�صرفات

إجراءات إلزامية 
لتأمين سالمة الحافالت المدرسية بأبوظبي

موضوع العدد
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ي�صم  اأبوظبي  اإمارة  يف  النقل  ا�صطول  اأن  اإىل  وا�صار 

5000 حافلة يف املدار�ض  7 اآلف حافلة، من بينها  نحو 

اأن  اإىل  لفتا  اخلا�صة،  املدار�ض  يف  والباقي  احلكومية، 

على  �صيتم  اجلديدة  وال�صرتاطات  الإجراءات  تطبيق 

ب�صاأن  النقل  مراحل، و�صتكون رقابة م�صرتكة مع دائرة 

التزام  م�صغلي احلافالت املدر�صية بهذه الإجراءات .

اأحزمة الأمان

الأمان  اأحزمة  تركيب  م�صروع  بتفعيل  اللجنة  وقامت 

اخلا�صة باحلافالت املدر�صية الذي ين�ض على �صرورة 

عند  اجلديدة  احلافالت  بتجهيز  امل�صغلني  التزام 

ت�صجيلها باأحزمة اأمان ثالثية النقاط، بغ�ض النظر عن 

عدد املقاعد داخلها. 

وُيلزم امل�صروع امل�صغلني بتجهيز حافالت النقل املدر�صي 

ذلك،  دون  وما  مقعدًا   22 على  حتتوي  التي  احلالية 

على  �صيتوجب  حني  يف  النقاط،  ثالثية  اأمان  باأحزمة 

امل�صغلني جتهيز احلافالت املدر�صية احلالية التي حتتوي 

على اأكرث من 22 مقعدًا باأحزمة اأمان ثنائية النقاط. 

ك�صرط  الت�صغيلي  الطبي  الفح�ض  اللجنة  واعتمدت 

ترخي�ض  على  احل�صول  بطلبات  للمتقدمني  اأ�صا�صي 

مزاولة مهنة �صائق حافلة مدر�صية لتحديد مدى لياقة 

املتقدم طبيًا ملزاولة هذه املهنة. 

على  ت�صرف  التي  املعتمدة  الفحو�ض  قائمة  وت�صمل 

القيام بها �صركة اأبوظبي للخدمات ال�صحية )�صحة(، 

الفح�ض ال�صت�صاري العام وفح�ض النظر )قوة الب�صر 

وعمى الألوان(، وفح�ض خاليا الدم والأج�صام امل�صادة 

عند  ال�صكر  م�صتوى  وفح�ض  الوبائي،  الكبد  للتهاب 

واختبار  الرتاكمي  ال�صكر  م�صتوى  وفح�ض  ال�صيام، 

وظائف الكلى، وقيا�ض ال�صمع وتخطيط القلب. 

ر�سوم الفح�س 

ال�صالح  الطبي  الفح�ض  بر�صم  امل�صغلني  اإلزام  وتقرر 

 750 ملدة عامني )اإذا مل يغادر املتقدم الدولة( والبالغ 

اأما يف حال مغادرته للدولة فيتوجب عليه عند  درهمًا، 

الطبي مقابل ر�صم قدره  الفح�ض  اإجراء  اإعادة  العودة 

الإجراء  هذا  و�صيقت�صر  امل�صغل.  يتحملها  درهمًا   250

�صالمة  ت�صمن  ووقائية  اأ�صا�صية  طبية  فحو�ض  على 

املعدية  الأمرا�ض  من  خلوه  والتاأكد من  ال�صائق  و�صحة 

كافة، اأو التي ت�صكل خطرًا على ال�صالمة العامة.

ويف خطوة موازية، تبنت اللجنة م�صروعًا لتدريب �صائقي 

باملعلومات  وتزويدهم  املدر�صية  احلافالت  وم�صرفات 

من  التي  واملهنية  العملية  وباخلربات  كافة،  النظرية 

�صاأنها احلفاظ على �صالمة الطالب اأثناء تنقالتهم بني 

املدر�صة واملنزل. ولهذه الغاية، مت اإعداد مناهج تدريب 

خا�صة بفئتي �صائقي وم�صرفات احلافالت املدر�صية من 

خالل جهوٍد م�صرتكة ت�صم كاًل من دائرة النقل وجمل�ض 

واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  وجمل�ض  للتعليم  اأبوظبي 

و�صركة الإمارات لتعليم قيادة ال�صيارات. 

التقني  الفح�ض  يف  درو�صًا  التدريبية  الدورات  وت�صمل 

واللتزام  بالرحلة،  القيام  قبل  للحافالت  اليومي 

القيادة وعند �صعود  اأثناء  املرورية  ال�صالمة  باإجراءات 

ونزول الطالب، اإىل جانب التدريب على اإخالء احلافلة 

يف حالت الطوارئ. وعكفت اللجنة بالتعاون مع جمل�ض 

التدريب  مناهج  تزويد  على  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 

املدر�صية  احلافالت  وم�صرفات  ب�صائقي  اخلا�صة  كافة 

�صالمة  ت�صمن  التي  والعملية  النظرية  الدرو�ض  بكل 

اأثناء  والأمان  اجلودة  معايري  اأعلى  وحتقق  الطالب 

تنقلهم اليومي، و�صتكون املرة الأوىل من التدريب جمانا، 

ثم يتحمل امل�صغل تكاليف املرات الالحقة.

جولت تفتي�سية دورية على املدار�س

واللجان  املدر�صي  للنقل  التنفيذية  اللجنة  اتخذت 

من  �صل�صلة  اأبوظبي،  يف  املدر�صي  النقل  يف  العاملة 

دورية،  تفتي�صية  جولت  �صملت  الوقائية،  التدابري 

النقل  منظومة  على  للتدقيق  ميدانية  وزيارات 

املدر�صي والتاأكد من توفريها خدمات نقل متكامل 

ومريح وم�صتدام، وفق اأعلى معايري الأمان وال�صالمة 

النقل  اليومي. وتعمل دائرة  تنقلهم  للطالب خالل 

املرورية  لالأنظمة  �صاعد  �صركة  مع  التعاقد  على 

لتعهيد عمليات التفتي�ض وزيارات الفح�ض امليدانية.

اأبوظبي  جمل�ض  مع  حثيث  ب�صكل  اللجنة  وتتعاون 

الأمن  وقواعد  لوائح  تطبيق  متابعة  يف  للتعليم 

وال�صالمة يف احلافالت املدر�صية وعدم التهاون مع 

وال�صالمة  الأمان  م�صتوى  يف  توؤثر  قد  خروقات  اأي 

اأثناء  الطالب  لأبنائها  لتوفريه  اللجنة  ت�صعى  التي 

تنقلهم من واإىل املدر�صة. 

توفري  اإىل  واملجل�ض من خالل ذلك  اللجنة  وت�صعى 

اأولياء الأمور  الثقة لدى  بيئة مثالية للطلبة وتعزيز 

مبختلف  املدار�ض  يف  واملتابعة  الهتمام  مب�صتوى 

مرافقها.

نبذة عن اللجنة التنفيذية 

للنقل املدر�سي يف اإمارة اأبو ظبي

باإمارة  املدر�صي  للنقل  التنفيذية  اللجنة  تاأ�ص�صت 

اأبوظبي بقرار وزاري رقم )524( لعام 2013 اأ�صدره 

نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف   / ال�صيخ  �صمو  الفريق 

بهدف  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

املدر�صي  للنقل  املتكاملة  املنظومة  وتطوير  حتديث 

بعنا�صرها املختلفة من ت�صريعات وبنية حتتية ونظم 

ذكية وحافالت و�صائقني وتوعية عامة. وذلك على 

املدر�صي  للنقل  املتكاملة  املنظومة  تطوير  اأن يطبق 

على مرحلتني اأولهما يف اإمارة اأبوظبي وثانيتهما يف 

باقي اإمارات الدولة. 

باإمارة  املدر�صي  للنقل  التنفيذية  اللجنة  تتاألف 

اللجنة  باأع�صاء يف  اأبوظبي من جهات عدة ممثلة 

من وزارة الداخلية والقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي 

ودائرة النقل وجمل�ض اأبوظبي للتعليم وبلدية مدينة 

الإمارات  ومدر�صة  العني  مدينة  وبلدية  اأبوظبي 

لتعليم قيادة ال�صيارات.
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قطع جمل�ض املرور الحتادي الذي اأن�صئ بقرار من 

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق 

رئي�ض جمل�ض الوزراء، وزير الداخلية، �صوطًا طوياًل 

الدولة،  م�صتوى  على  املروري  الو�صع  مراجعة  يف 

توحيد  منها  �صموه  اعتمدها  عدة،  تو�صيات  واتخذ 

النظام املروري، وتنظيم ال�صرعات يف جميع ال�صوارع 

املجل�ض،  رئي�ض  يك�صف  احلوار  هذا  ويف  اخلارجية، 

العمليات  ل�صوؤون  دبي  ل�صرطة  العام  القائد  م�صاعد 

لـ”  الزفني  �صيف  حممد  املهند�ض  امل�صت�صار  اللواء 

اإن�صاء  واأ�صباب  ظروف  املرورية”  ال�صالمة  جملة 

بعد  حققها  التي  والنتائج  دوره،  وطبيعة  املجل�ض، 

حوايل عام من انطالقته.

ما هي ظروف ومالب�سات اإن�ساء جمل�س املرور 

الحتادي؟

نهيان  اآل  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  قرر 

اإن�صاء  الداخلية  وزير  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

ال�صري  باأنظمة  املتعلقة  الختالفات  لإنهاء  املجل�ض 

واملرور بني الإمارات وتوحيد الإجراءات كافة ، حتى 

ل يرتبك م�صتخدمو الطريق وزائرو الدولة، وهناك 

بع�ض الأمور التي كانت حتتاج اإىل اإعادة نظر، مثل 

اختالف هام�ض ال�صرعة املحدد فوق ال�صرعة املقررة 

لأخرى،  اإمارة  من  اخلارجية  ال�صوارع  بع�ض  على 

و10  املناطق  بع�ض  يف  مرتًا  كيلو   20 بـ  حتدد  اإذ 

اأوقات حظر  اأخرى، وكذلك  كيلو مرتات يف مناطق 

حظر  اأوقات  تفر�ض  ل  اإمارات  فهناك  ال�صاحنات، 

واأخرى تفر�صها، ما يوؤدي اإىل تزاحم هذه املركبات 

على طرق خارجية يف �صاعات احلظر، وي�صبب نوعًا 

من الرتباك واخلطورة على م�صتخدمي تلك الطرق.

كلف  كافة،  الختالفات  واإنهاء  الأمور  هذه  وحل�صم 

ال�صيخ �صيف بن زايد املجل�ض بدرا�صة  الفريق �صمو 

العليا  اللجنة  اإىل  التفا�صيل كافة، وتقدمي تو�صيات 

�صموه،  يراأ�صها  التي  وال�صرتاتيجيات  لل�صيا�صات 

يف  كافة  املرورية  الإجراءات  توحيد  بالفعل  وقرر 

الدولة، لينهي حالة من الرتباك التي كانت حتدث 

ب�صبب تفاوت الأنظمة.

باأنظمة  تتعلق  �سكاوى  هناك  تزال  ل  لكن 

هذه  مع  التعامل  يتم  فكيف  الرتخي�س، 

الأمور؟

املجل�ض بحث جميع الأمور املتعلقة بالنظام املروري، 

مبا يف ذلك ترخي�ض املركبات، لأن هناك اختالفًا 

ترخ�ض  اإمارات  نرى  اإذ  الأمور،  بع�ض  يف  فعليًا 

الدراجات الرباعية الرتفيهية واأخرى ل ترخ�صها، 

لكن على اأية حال حقق املجل�ض نتائج مهمة، م�صتندًا 

اإىل دعم غري حمدود من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف 

بن زايد، الذي اأكد ثقته يف جميع اأع�صاء املجل�ض ما 

منحهم قدرًا كبريًا من الراحة، والقدرة على بحث 

التفا�صيل كافة املتعلقة بال�صاأن املروري.

املروري  عليها  يعمل  التي  املحاور  هي  ما 

الحتادي؟

اإنه  القول  وميكن  عدة،  حماور  على  املجل�ض  يعمل 

مواد  فناق�ض  الت�صريعي،  املحور  من  عمليًا  انتهى 

قانون ال�صري كافة الذي طبق يف عام 2008، واأ�صدر 

تو�صيات بالغة الأهمية تختزل جدول املخالفات من 

147 اإىل مائة خمالفة فقط، بعد اأن اتفق الأع�صاء 

على اأن هناك تكرارًا غري مفيد يف معنى خمالفات 

معينة، وعدم و�صوح اأخرى اأو جدواها بعد التطبيق 

العملي للقانون.

التي  املخالفات  بع�س  لنا  تذكر  اأن  لك  هل 

اأو�سى املجل�س باختزالها؟

امل�صمون،  يف  تتفق  التي  املخالفات  بع�ض  هناك 

على  فاأو�صى  تكرارها  جدوى  عدم  املجل�ض  وراأى 

حوار العدد

الزفين: 
المرور االتحادي ..

بدأ بتوحيد األنظمة واختزل  
جدول المخالفات

نعمل بثقة 

�صيف بن زايد .. 

ون�صتعد ملراجعة الالئحة 

التنفيذية
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�صبيل املثال بدمج خمالفة ا�صتخدام الهاتف النقال 

ال�صائق يف  باإلهاء  املتعلقة  املواد  وكل  القيادة،  اأثناء 

العتماد  بهدف  الطريق،  بغري  الن�صغال  خمالفة 

على ن�ض عام يتيح اإمكانية �صم اأي �صلوك ي�صنف 

يف هذا الإطار، مثل و�صع املاكياج، اأو ارتداء الغرتة، 

اأو تدخني ال�صي�صة املحمولة، مع ت�صديد غرامة تلك 

 املخالفة لت�صل اإىل األف درهم، بدًل من 400 فقط.

واأو�صى املجل�ض كذلك بدمج خمالفة “عدم اللتزام 

حركة  “عرقلة  خمالفة  الإلزامي” يف  ال�صري  بخط 

ال�صري” ورفع قيمتها اإىل 400 درهم، ودمج خمالفة 

“الدوران من اأماكن غري خم�ص�صة” يف خمالفة “ 
الدوران ب�صورة خاطئة”.

اإحداث  منها  خمالفات  حزمة  دمج  اقرتح  كما 

يف  لونها  اأو  حمركها  اأو  املركبة  �صا�صي  يف  تغيري 

حر�صنا على عدم

 تكرار مواد القانون 

وت�صديد املخالفات اخلطرة
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تغيريات  اإحداث   “ وهي  عامة  واحدة  خمالفة 

درهم،   500 اإىل  غرامتها  ورفع   “ املركبة  يف 

اخلوذة  ارتداء  عدم  خمالفة  ت�صديد  وكذلك 

درهم.  500 اإىل   200 من  الدراجة  قيادة   اأثناء 

الفرتة  خالل  يبداأ  �صوف  املجل�ض  فاإن  عام  وب�صكل 

وتقدمي  التنفيذية  الالئحة  مناق�صة  يف  املقبلة 

اجلديدة  القرتاحات  مع  تتنا�صب  التي  التو�صيات 

اللجنة  اإىل  الأفكار  هذه  كل  واإحالة  القانون،  ب�صاأن 

الالزم  لتخاذ  وال�صرتاتيجيات  لل�صيا�صات  العليا 

ب�صاأنها.

اأثري جدل وا�سع حول تو�سية تقنني تزويد 

ذلك  تاأثري  فما  املجل�س  قبل  من  ال�سيارات 

بنظرك على ال�سالمة املرورية؟

اأ�صا�صية  ق�صية التزويد فعاًل مهمة وتخ�ض �صريحة 

من املجتمع الإماراتي هي فئة ال�صباب الذين لديهم 

فيما  ويتناف�صون  مركباتها  بتعديل  الهو�ض  من  نوع 

تخرج  ومبتكرة،  حديثة  تقنيات  اإ�صافة  على  بينهم 

اأقاموا كراجات  اأن كثريين منهم  الهوايات، لدرجة 

للتزويد داخل منازلهم، وما يهم القيادة يف الأخري 

على  الت�صييق  دون  من  �صالمتهم  على  احلفاظ  هو 

هواياتهم، والتجربة هي الفي�صل.

اآلية النقا�س والت�سويت داخل  كيف جتري 

جمل�س املرور الحتادي؟

ويتم  للغاية،  �صحية  اأجواء  يف  النقا�ض  يجري 

ال�صتعانة مب�صت�صارين قانونيني وخرباء من اجلهات 

�صمو  الفريق  ثقة  اأن  اجلميع  ويدرك  كافة،  املعنية 

م�صوؤولية  عليهم  ت�صع  فيهم،  زايد  بن  �صيف  ال�صيخ 

اأي  نغفل  ل  لذا  املروري،  بال�صاأن  يتعلق  ما  كل  جتاه 

من  تو�صيات  و�صدرت  �صغريًا،  كان  لو  حتى  �صيء 

املجل�ض باإلغاء اإجراءات اأثبتت التجربة العملية اأنها 

زجاج  تلوين  ن�صبة  حتديد  مثل  جدوى،  ذات  غري 

املركبات بـ %30 وال�صماح بـ %50، و�صاألنا اأنف�صنا ما 

الداعي لن�ض ل يتم تطبيقه، واأو�صينا بزيادة الن�صبة 

مبا يتوافق مع الواقع.

حوار العدد

وحتول  املطلوب  ال�صياق  عن  احلالت  من  كثري  يف 

طرح  هنا  ومن  خطرة،  حترك  و�صيلة  اإىل  ال�صيارة 

اأحد ال�صباط فكرة تقنني عملية التزويد لتتم حتت 

متنع  معينة  �صوابط  ووفق  ال�صرطة  اأجهزة  رقابة 

واأمن  �صالمة  على  وحتافظ  الع�صوائية،  املمار�صات 

الطريق.

وكعادته يف اإحالة مثل هذه الأمور لذوي الخت�صا�ض، 

طلب الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد من جمل�ض 

تو�صية  وتقدمي  الفكرة  مناق�صة  الحتادي  املرور 

ب�صاأنها، واأقول ب�صراحة اإن املو�صوع خ�صع لنقا�صات 

مطولة من اجلوانب كافة، ومت ال�صتماع اإىل �صاحب 

القرتاح، ويف النهاية �صوت غالبية الأع�صاء بتجربة 

عملية التقنني لفرتة زمنية حمددة ودرا�صة نتائجها، 

وعلى اأ�صا�صها يتم اتخاذ القرار املنا�صب.

الذي  القرار  لتخاذ  اأف�صل طريقة  هذه  اأن  واأعتقد 

بنوع  يتمتعون  ال�صباب  لأن  املجتمع،  مع  يتنا�صب 

هذه  مبمار�صة  يتعلق  فيما  خ�صو�صًا  اجلموح  من 

اأو�صينا باإلغاء ت�صنيف املخالفات  وعلى غرار ذلك 

ح�صوريًا وغيابيًا حتى نتفادى اخللط بني الأمرين، 

ف�صاًل عن زيادة �صن احل�صول على رخ�صة الدراجة 

�صعة  ح�صب  عامًا   21 اأو   18 اإىل   17 من  النارية 

اأقل  اأن يكون ال�صن  املحرك، لأنه لي�ض من املنطقي 

ال�صيارة،  رخ�صة  على  للح�صول  املحدد  ذلك  من 

تتمتع  ول  خطورة،  اأكرث  الدراجة  اأن  من  بالرغم 

بو�صائل احلماية الكافية.

بتجربة  للغاية  �صعيد  �صخ�صيًا  اإنني  القول  اأ�صتطيع 

اليوم  من  عملنا  لأننا  الحتادي،  املرور  جمل�ض 

الأنظمة بني  الأول على تقليل حجم الختالفات يف 

الإمارات، وتوحيد الجراءات التي تتعلق مب�صتخدمي 

الطرق، وت�صديد املخالفات التي ت�صبب خطورة بالغة 

واأ�صعر  الوفيات،  من  كبري  عدد  وقوع  اإىل  وتوؤدي 

تقل  مل  الذين  املجل�ض  اأع�صاء  كل  حال  هو  هذا  اأن 

الذي  الدور  باأهمية  يوم لإدراكهم  اأي  حما�صتهم يف 

وزير  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �صمو  اإليهم  وكله 

الداخلية.

جتربة تقنني التزويد للق�صاء 

على املمار�صات الع�صوائية 

وحماية ال�صباب
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ال�صرب  وتعلم  النبيلة  والقيم  اخلري  �صهر  رم�صان 

الإلتزام  وازع  �صعف  اأن  اإل  الغري،  واإيثار  والت�صامح 

ال�صهر،  هذا  خالل  امل�صهد  تت�صيد  املرور  بقواعد 

والنتيجة تكون اإما حوادث موؤ�صفة اأو اإزدحامات خانقة 

على الطرق تتخللها مظاهر موؤ�صفة من امل�صاحنات.

و�صيكولوجيًا حتدث الكثري من التغيريات على ال�صلوك 

الذي  ال�صبب  وهو  وال�صلوكي،  والغذائي  ال�صخ�صي 

اأي �صخ�ض، فتغري  قد يخلق نوعًا من الربكة يف حياة 

النظام الغذائي والنمط اليومي يوؤثر ب�صورة مبا�صرة 

على ال�صخ�ض فيكون يف حالة من عدم التوازن يف جميع 

ت�صرفاته، وهو ما قد ينعك�ض على طريقة قيادته ملركبته 

من تهور وعدم الت�صرف ال�صريع يف حالة املرور مبوقف 

خطري اأثناء القيادة، فكل النا�ض تقريبًا ت�صتخدم العقل 

الباطن يف القيادة، ويكونون يف حالة من التوهان فتقع 

احلوادث املرورية.

احلركة  بها  متر  التي  واأ�صعبها  اللحظات  اأخطر  ومن 

املرورية وجتعل ال�صرب اأمرًا يف غاية ال�صعوبة خا�صة 

وت�صيب  نهارًا  احلرارة  درجات  فيها  ترتفع  اأجواء  يف 

واإنعدام  الهدوء  حالة  من  واخلروج  بالتوتر  ال�صائقني 

حتى  ال�صهر  ال�صيام  يوم  �صبق  اإذا  خا�صة  الرتكيز، 

ال�صاعات الأوىل من ال�صباح.

ودومًا ت�صع مديريات املرور يف الدولة اخلطط اخلا�صة 

ب�صهر رم�صان ل�صمان ان�صيابية احلركة املرورية خا�صة 

تنا�صد  ودومًا   ، الإفطار  موعد  وقبل  الذروة  اأوقات  يف 

بالنظم  اللتزام  ب�صرورة  واملقيمني،  املواطنني  كافة 

والقوانني التي من �صاأنها حتقيق ال�صالمة على الطريق، 

واإىل �صرورة اللتزام بال�صرعِة املحددِة واخلروج مبكرًا 

والتكيِف مع الأوقاِت الرم�صانية. 

ومراقبة  القانون  تنفيذ  على  املرور  رجال  ويعتمد 

اجلمهور  لدى  املرورية  والثقافة  الوعي  ون�صر  ال�صوارع 

بهدف  ال�صهر،  هذا  خالل  الطريق  م�صتخدمي  من 

خف�ض حوادث الوفيات ومعدلت احلوادث والإ�صابات 

ينجحوا  ولن  الب�صيطة،  الإ�صابات  وحوادث  البليغة 

ال�صائقني  تعاون كامل من قبل كافة  يف ذلك من دون 

ال�صالمة  وا�صرتاطات  بالقوانني  التزامهم  خالل  من 

املرورية.

ورغم اأن مفهوم املجتمع الآمن يرتبط بال�صالمة املرورية، 

ورغم اأن ال�صورة النموذجية هي التي يجب اأن ت�صود، اإل 

اأن هناك عدد من ال�صلوكيات املرورية اخلاطئة التي يتم 

�صهر رم�صان  العام وخ�صو�صا يف  ارتكابها عموما طوال 

وجتاوز  القانونية  ال�صرعة  جتاوز  راأ�صها  على  الكرمي، 

الإ�صارة احلمراء والتجاوز اخلاطئ. 

�صهِر  �صماِت  من  �صمه  املرورية  الأنظمِة  احرتام  اإن 

اللتزام بال�سرعة املحددة واخلروج مبكرًا والتكيف مع الأوقات الرم�سانية

السالمة المرورية جزء من المجتمع اآلمن والصوم يلزمك بالسلوك القويم

لذلك  بها.  التقيد  اأهمية  يوؤكد  ما  الكرمي  رم�صان 

ال�صهر الف�صيل وحتقيقا لل�صالمة  فاإنه ومبنا�صبة هذا 

املرورية، يجب على م�صتخدمي الطريق اللتزام باآدابه 

التي تعك�ض ال�صلوك احل�صاري للفرد.
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»ال�صالمة املرورية« حتتفل 

باأ�صبوع الأمم املتحدة الثالث لل�صالمة على الطريق

لل�صالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ا�صتعر�ض 

املرورية برئا�صة معايل حممد �صالح بن بدوة الدرمكي 

املن�صرم  للعام  للجمعية  واملايل  الإدارة  التقريرين 

2014 واللذان �صيتم عر�صهما خالل اجتماع اجلمعية 

برئا�صة بن بدوة الدرمكي

جمل�ض الإدارة ي�صتعر�ض التقريرين الإداري واملايل للجمعية

اأكد معايل حممد �صالح بن بدوة الدرمكي رئي�ض جمعية 

اأ�صبوع  �صعار  اأهمية  على  املرورية  لل�صالمة  الإمارات 

“الأطفال  املرورية  لل�صالمة  الثالث  املتحدة  الأمم 

وال�صالمة على الطريق”، وعلى اأهمية توفري كافة �صبل 

اإىل  انتقالهم  واثناء  لالأطفال  املركبة  داخل  ال�صالمة 

مدار�صهم.

وقال اإن الأمم املتحدة اأطلقت اإعالن “الطفل لل�صالمة 

املرورية” والذي يدعو القادة ومتخذي القرار يف العامل 

�صالمتهم  لتاأمني  الكفيلة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  كافة 

�صواء كانوا يف احلافالت اأو م�صاة اأو راكبني دراجاتهم 

الهوائية، وتوفري املوا�صفات و�صبل ال�صالمة كافة داخل 

يف  امليدانية  الرقابة  وتكثيف  املدر�صية،  احلافالت 

الطرق املحيطة املوؤدية اإىل املدار�ض.

�صالمة  اختارت  املتحدة  الأمم  اأن  بدوة  بن  واأ�صاف 

الأكرث  الأطفال  فئة  لكون  نظرًا  الأ�صبوع  لهذا  الطفل 

ولكون  العامل،  م�صتوى  على  املرورية  للحوادث  عر�صه 

العديد من الدول خا�صة يف دول العامل الثالث ما زالت 

تعاين من ارتفاع ن�صبة امل�صابني من هذه الفئة، عالوة 

تكفل  التي  الت�صريعات  ت�صع  مل  منها  العديد  اأن  على 

�صالمة الطفل �صواء داخل املركبة اأو للم�صاة.

املرورية  لل�صالمة  الإمارات  جمعية  رئي�ض  وا�صاد 

باجلهود التي تبذلها الدولة يف توفري احلماية الالزمة 

املدر�صية،  احلافالت  وخا�صة  املركبات،  يف  للطفل 

حيث �صنت الت�صريعات وحددت املوا�صفات التي يجب 

ركوبهم  اأثناء  الأطفال  ل�صالمة  توافرها يف احلافالت 

احلافالت، لفتًا اإىل موا�صلة اجلهود حلماية الأطفال 

من خماطر احلوادث املرورية.

بالقوانني  اللتزام  اأهمية  اإىل  الأمور  اأولياء  ودعا 

والنظم املرورية خا�صة فيما يتعلق بركوب الأطفال يف 

الأمامية،  املركبات، وعدم جلو�ض الأطفال يف املقاعد 

وجلو�صهم يف املقاعد اخللفية مع توفري املقاعد اخلا�صة 

بهم حفاظًا على اأرواحهم و�صالمتهم. 

اآليات تنظيم املوؤمتر الدويل  العمومية.وناق�ض املجل�ض 

لل�صالمة املرورية حتت عنوان “ نظم النقل الذكية...

�صهر  خالل  تنظيمه  �صيتم  والذي   “ م�صتقبلية  روؤية 

التنظيمية  اللجان  وت�صكيل  القادم   2015 نوفمرب 

الرئي�صيني  واملنظمني  ال�صركاء  مع  والتن�صيق  والعلمية 

لإقرار الربنامج العلمي واجلهات امل�صاركة.

كما ناق�ض املجل�ض عددًا من املوا�صيع الأخرى املتعلقة 

باجلمعية واملدرجة على جدول اأعمال اجتماع املجل�ض.
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احلو�صني يراأ�ض وفد املنظمة الدولية 

يف اختتام فعاليات الأ�صبوع العاملي لل�صالمة على الطرق يف تون�ض

النائب  احلو�صني  اأحمد  ح�صن  متقاعد  العميد  تراأ�ض 

الأول لرئي�ض املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق 

املرورية  لل�صالمة  الإمارات  العام جلمعية  ال�صر  واأمني 

الأ�صبوع  فعاليات  اإختتام  يف  امل�صارك  املنظمة  وفد 

 ، 10 مايو اجلاري  8 اىل  تون�ض من  املقامة يف  العاملي 

الثالث  العاملي  املتحدة  الأمم  اأ�صبوع  مبنا�صبة  وذلك 

 4 مابني  الفرتة  يف  اأقيم  الذي  الطرق  على  لل�صالمة 

و10 مايو 2015 يف خمتلف دول برعاية منظمة ال�صحة 

العاملية.

وح�صر حفل اخلتام وزير ال�صحة ووزيرة املراأة والأ�صرة 

باجلمهورية  ال�صباب  ووزير  الرتبية  ووزير  والطفولة 

التون�صية وال�صيد عفيف الفريقي رئي�ض املنظمة العربية 

لأ�صبوع  الذهبي  الدرع  اأهداء  ومت  املرورية،  لل�صالمة 

الأمم املتحدة العاملي الثالث لل�صالمة على الطريق اىل 

الإمارات  جمعية  رئي�ض  بدوة  بن  �صالح  حممد  معايل 

“جملة  للنجاح الذي حققته  لل�صالمة املرورية تقديرا 

ال�صالمة املرورية” التي ت�صدرها اجلمعية واعتبارها 

�صمن باقة املبادرات الإعالمية الناجحة املتخ�ص�صة 

على  ال�صالمة  لق�صية  امل�صاند  املروري  الإعالم  يف 

الطريق عامليا.

العربية  الور�صة  الندوة  هام�ض  على  اأقيمت  كما 

ونوادي  الأطفال  ريا�ض  املرورية يف  للرتبية  التطبيقية 

للمربيات  خ�ص�صت  والتي  الأوىل  دورتها  يف  الطفولة 

املدر�صات امل�صرفات على تربية الطفولة املبكرة .

معدل وفيات الأطفال يف 

حوادث الطرق يف البلدان 

املنخف�صة واملتو�صطة الدخل 

ثالثة اأ�صعاف املرتفعة الدخل. 
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املتحدة  الأمم  اأ�صبوع  فعاليات  اإختتام  تون�ض  احت�صنت 

العاملي الثالث لل�صالمة على الطريق وذلك على مدى ثالثة 

اأيام خالل الفرتة من 8 اإىل 10 مايو2015. 

الندوة   ، اأبرزها  من  اأن�صطة  عّدة  الربنامج  وت�صمن 

التي   “ الطفولة  و�صالمة  املرورية  للرتبية   “ الدولية 

الطرقات  حوادث  من  للوقاية  التون�صية  اجلمعية  نظمتها 

بالإ�صرتاك مع املنظمة العربية لل�صالمة املرورية وجمعية 

الإمارات لل�صالمة املرورية وبالتعاون مع املنظمة الدولية 

ل�صالمة  الأوروبي  واملجل�ض  الطرقات  من حوادث  للوقاية 

النقل ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة  اليوني�صف ومنظمة 

ال�صحة العاملية ووزارة املراأة والأ�صرة والطفولة يف تون�ض .

�صالح  حممد  ال�صيد  افتتحها  التي  الندوة  يف  و�صارك 

الرتابية  والتهيئة  والإ�صكان  التجهيز  وزير  العرفاوي 

احلكومية  اجلهات  خمتلف  ميثلون  وفود  التون�صي، 

واملنظمات واجلمعيات املعنية بال�صالمة املرورية والطفولة 

يف تون�ض، ومن عدد كبري من الدول العربية والأوروبية. 

واألقى العرفاوي كلمة اأكد فيها مدى قلق احلكومة يف تون�ض 

وارتفاع  البالد  يف  املرورية  ال�صالمة  م�صتوى  تراجع  من 

عدد القتلى و�صحايا حوادث الطرقات يف ال�صنوات الأربعة 

الطرقات  القتلى على  2014 عدد  �صنة  بلغ  الأخرية حيث 

نقطة   33 ملعاجلة  ميدانيا  العمل  بدا  وقد   . قتيال   1565

واأغلبها موجهة  9 وليات  اأولوية موزعة على  �صوداء ذات 

اىل حماية الأطفال من احلوادث املرورية يف طريقهم اىل 

مدار�صهم وامام موؤ�ص�صاتهم الرتبوية . 

التي  التو�صيات   بتنفيذ  احلكومة  التزام  على  اأكد  كما 

خل�صت اإليها الدرا�صة اخلا�صة بامل�صاعدة الفنية لتح�صني 

ال�صالمة املرورية على �صبكة الطرقات التون�صية والتي يتم 

اجنازها بالتعاون بني تون�ض والبنك الأوروبي لالإ�صتثمار ، 

والتي �صارفت على نهايتها .

كما عرّب الوزير عن تقديره جلهود املجتمع املدين حمليا 

م�صيدا  املرورية  نزيف احلوادث  للحد من  ودوليا  وعربيا 

وبكثافة احل�صور  القّيم  العلمي  الندوة وم�صتواها  باأهمية 

وامل�صاركني وخا�صة ال�صيوف. و�صدد الوزير على اإنخراط 

املتحدة  الأمم  بها  تقوم  التي  املبادرات  كل  يف  تون�ض 

ومنظمة ال�صحة العاملية لالإرتقاء مب�صتوى ال�صالمة على 

الطرقات عامليا. 

النائب  احلو�صني  اأحمد  ح�صن  م  العميد  اأكد  جهتة  ومن 

الأول لرئي�ض املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات  

ق�صية  اأن  للندوة  الفتتاحية  اجلل�صة  خالل   كلمته  يف 

ال�صالمة على الطرق  اأ�صبحت من اأهم الق�صايا ال�صحية 

عامليا ملا ت�صكله من خطورة على م�صتقبل ال�صعوب   ب�صبب 

وانعكا�صات  الب�صرية  املوارد  يف  ثروات  من  ت�صتنزفه  ما 

البلدان  لهذه  الإقت�صادية  التنمية  م�صتوى  على  �صلبية 

يزيد  ما  اأرواح  حت�صد  املرورية  احلوادث  تزال  ل  ،حيث 

الأ�صخا�ض  من   األفًا  و|اأربعني  ومائتني  مليون   1.240 عن 

ك�صفته  ما  بح�صب  و  العامل،  دول  اأنحاء  جميع  يف  �صنويًا 

ال�صالمة  حالة  عن  الدولية  والن�صرات   التقارير  اأحدث 

على الطرق ل�صنة  2014 ، خا�صة منها ما ن�صرته موؤخرًا 

املتحدة  الأمم  اأ�صبوع  مبنا�صبة  العاملية  ال�صحة  منظمة 

والتي  العامل  يف  املرورية  احلوادث  عن   ، الثالث  العاملي 

 186.300 اأن  بّينت  ك�صفت من خالله عن حقائق خميفة 

الندوة الدولية 
للتربية المرورية وسالمة األطفال
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طفل ميوتون �صنويا ب�صبب احلوادث املرورية  يف العامل ، 

اي اأكرث من 500 طفل يوميا ، ومبعّدل وفاة طفل كّل ثالث 

دقائق. وبالفعل فاإن الإ�صابات الناجمة عن حوادث الطرق 

تعد �صمن اأ�صباب الوفاة الأربعة الأوىل بني جميع الأطفال 

الذين تزيد اأعمارهم عن خم�ض �صنوات .وال�صبب الثالث 

لالأطفال الذين ترتاوح �صّنهم بني 10 و15 �صنة. كما بات 

من املوؤكد اأنه ل يوجد خطر اأ�صّد من خطر حوادث املرور 

على حياة الأطفال البالغني من العمر ما بني 15 و 17 عاما 

املرورية  احلوادث  عن  الناجمة  الإ�صابات  ت�صكل  حيث 

ال�صبب الأول .

 كما قال احلو�صني:  اإننا قد نتعّجب لإرتفاع ن�صبة الأطفال 

الطرقات  يفقدون حياتهم يف حوادث  او  ي�صابون  الذين 

 38 اىل  ن�صبتهم  ت�صل  حيث  امل�صاة  من  �صنويا  العامل  يف 

باملائة معظمهم  يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل 

لعبور  املخ�ص�صة  والأماكن  الأر�صفة  اىل  تفتقر  والتي 

امل�صاة وحواجز الأمان ، بينما ت�صل  ن�صبة الأطفال الذين 

يالقون حتفهم على منت ال�صيارات اىل 36 باملائة . ومعظم 

البلدان  اىل  ينتمون  الطريق  �صحايا   الأطفال  هوؤلء  

معدل  اأن  ذلك  من  ن�صتنتج  اأن  وميكن  الدخل.  املرتفعة 

البلدان  يف  الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الأطفال  وفيات 

املعّدل  هذا  اأ�صعاف  ثالثة  الدخل  واملتو�صطة  املنخف�صة 

يف البلدان املرتفعة الدخل . ويف تون�ض �صجّلت اإح�صائيات 

حوادث املرور وفاة 501 من الأطفال يف حوادث الطرقات 

خالل الع�صر �صنوات املا�صية ، وذلك يف �صمت ودون اأن 

تتحرك ال�صواكن لن�صرة حق اأطفالنا يف احلياة باعتباره 

من اأ�صمى احلقوق.

املنظمة  رئي�ض  الفريقي  عفيف  الأ�صتاذ  اأكد  جانبه  من 

العربية لل�صالمة املرورية ورئي�ض اجلمعية التون�صية للوقاية 

من حوادث الطرقات اأن مبادرة املجتمع املدين يف تنظيم 

الندوة الدولية التي ت�صت�صرف امل�صتقبل الآمن ملجتمعاتنا 

مع  وت�صامنًا  املرورية  احلوادث  ويالت  من  و�صعوبنا 

الأ�صوات املنادية ب�صرورة اإيالء الأهمية الق�صوى مل�صاألة 

ثقافة  لإر�صاء  توؤ�ّص�ض  كقاعدة  املرورية  والرتبية  النا�صئة 

م�صتدامة لل�صالمة املرورية، تت�صافر فيها جهود املجتمع 

الدويل مل�صاندة هذه الق�صية الكونية التي تهّدد اأخطارها 

الأمم  اأ�صبوع  �صعار  اختيار  اأن  الفريقي  وبنّي  الإن�صانية. 

املتحدة العاملي الثالث لل�صالمة على الطريق حتت �صعار 

“حماية حياة الأطفال” جاء ا�صتجابة ملطالبات اجلمعيات 
العامل  عرب  املرورية  ال�صالمة  يف  املتخ�ص�صة  الأهلية 

اأطفالنا.  يهدد  الذي  الداهم  اخلطر  ا�صت�صعرت  والتي 

وهي بادرة ثمينة اجتمعت حولها جهود خمتلف اجلهات 

املرورية  بال�صالمة  مبا�صرة  وغري  مبا�صرة  ب�صفة  املعنية 

ال�صالمة  اأجل  من  العاملي   العقد  يف  املنخرطة  وخا�صة 

على الطريق )2011/2020( كما �صدد رئي�ض املنظمة على 

موا�صلة التزام اأطراف الثالثي املكون  لأركان للمنظومة 

العاملية لل�صالمة املرورية وهي القطاعات العامة واخلا�صة 

واملجتمع املدين .                                                                      

ويف �صياق مت�صل بالندوة الدولية للرتبية املرورية و�صالمة 

الطفولة فقد ت�صمنت اجلل�صات العلمية عديد الأوراق التي 

ا�صتعر�صت خمتلف التجارب واملقاربات واملبادرات العاملية 

والإقليمية  الهادفة اىل  ار�صاء منظومة لل�صالمة املرورية 

كم�صاة  للطريق  ا�صتخدامهم  لدى  الأطفال  بفئة  خا�صة 

امل�صرتكة  املنظومة  . ومنها  املركبات  تنقالتهم عل  اأو يف 

لدول الإحتاد الأوروبي وبع�ض النماذج الناجحة يف بلجيكا 

كمادة  املرورية  الرتبية  اعتماد  يف  والربتغال  وفرن�صا 

الإبتدائية  املرحلة  منذ  التعليمية  املناهج  �صمن  اأ�صا�صية 

وجتمع بني النظري واملمار�صة التطبيقية ، كما ا�صتعر�صت 

عدد من التجارب والنماذج يف التعامل مع م�صاألة حماية 

الأطفال من حوادث الطرقات يف كل من املغرب والأردن 

وم�صر واجلزائر، وجهود الرتبية املرورية التي تقوم بها 

اجلمعية التون�صية للوقاية من حوادث الطرقات باعتبارها 

متار�ض التوعية املرورية لدى اأطفال املدار�ض منذ ن�صاأتها  

مع  بالتعاون  التطوعية  جهودها  وتوا�صل   1962 �صنة 

اجلهات احلكومية يف ظل غياب ا�صرتاتيجية وطنية حتمي 

الأطفال من احلوادث املرورية. 

ملوا�صالت  النموذجية  بالتجربة  الندوة  متّيزت  كما 

املهند�ض  والتي  الأطفال   �صالمة  تاأمني  يف  الإمارات 

طارق اأحمد العبيديل من ادارة العمليات وم�صرف النقل 

جهود  اأن  بينت  والتي   ، الإمارات  مبوا�صالت  املدر�صي 

وتاأمني  ال�صفر  منظور  حتقيق  يف  توفقت  قد  املوؤ�ص�صة 

�صالمة طالب املدار�ض يف النقل املدر�صي باعتبارها اأولوية 

مطلقة . حيث مل ت�صجل اأي حالة وفاة اأو ا�صابات للتالميذ 

األف   250 عددهم  يفوق  والذين  يوميا  نقلهم  يتم  الذين 

تلميذ ، لأن معايري ال�صالمة عالية و�صارمة. وقد �صجّلت 

هذه الورقة تفاعال ايجابيا كبريا خالل النقا�ض.

وقد �صدرت عن الندوة عدة تو�صيات مت ا�صتعرا�صها يف 

�صمرية  الدكتورة  عليها  ا�صرفت  التي  اخلتامية  اجلل�صة 

مرعي فريعة وزيرة املراأة والأ�صرة والطفولة والتي تولت 

باملنا�صبة توقيع الإعالن العاملي للطفل وال�صالمة املرورية 

الدائم  املقر  باعتبارها  تون�ض  اطالقه يف  اإ�صارة  واإعطاء 

للمنظمة العربية لل�صالمة املرورية . 
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لالأمم  العاملي  اأ�صبوع   ، ودروع  جوائز  بتوزيع  قامت  كما 

اجلهات  جلهود  تقديرا  الطريق  على  لل�صالمة  املتحدة 

احلكومية والقطاع اخلا�ض واملجتمع املدين  الذين متّيزوا 

املرورية وحماية  ال�صالمة  تنمية  الهادفة اىل  مببادراتهم 

الأطفال من حوادث الطرقات عربيا ودوليا . وعربت عن 

اإرادتها لالرتقاء بالتعاون وال�صراكة الواعدة بني الوزارة 

الطفولة  ت�صتهدف  عمل  برامج  لتنفيذ  املدين  واملجتمع 

وترتقي مبهارات مر�صدي ومربي الأطفال والقائمني على 

قطاع الطفولة يف خمتلف مراحلها لرت�صيخ ثقافة ال�صالمة 

املرورية منذ الطفولة املبكرة.

تو�سيات الندوة الدولية حول “ الرتبية املرورية 

و�سالمة الطفولة “

 تون�س  9  مايو 2015 

“ الرتبية املرورية   اإن امل�صاركني يف الندوة الدولية حول 

و�صالمة الطفولة “ يف اإطار فعاليات اأ�صبوع الأمم املتحدة 

العاملي الثالث لل�صالمة على الطرق ببادرة املنظمة العربية 

لل�صالمة املرورية بالإ�صرتاك مع اجلمعية التون�صية للوقاية 

الباحثني  من  نخبة  ومب�صاركة  الطرقات  حوادث  من 

واخلرباء واملخت�صني يف ال�صالمة املرورية من دول الإحتاد 

العربية وح�صور عدد كبري من املهتمني  الأوروبي والدول 

معايل  ختامها  على  اأ�صرفت  والتي   املروري،  بال�صاأن 

الدكتورة �صمرية مرعي وزيرة املراأة والأ�صرة والطفولة .

بعد املداخالت العلمية التي ا�صتعر�صت عدد من التجارب 

العربية والأوروبية يف التعاطي مع ق�صية الرتبية املرورية 

وما رافقها من حوار ثري اأو�صوا مبا يلي :

 التاأكيد على �صرورة دعوة احلكومات واجلهات املعنية 

بال�صالمة املرورية من القطاع اخلا�ض واجلمعيات الأهلية 

اإىل اللتزام املبدئي للعمل مب�صمون العقد العاملي لل�صالمة 

الإ�صرتاتيجيات  و�صع  يف  كمرجع  واعتماده  الطريق  على 

التي  باملنهجية  وال�صتئنا�ض  املرورية  لل�صالمة  الوطنية 

الأهداف  وحتقيق  املطلوبة  النجاعة  ل�صمان  ير�صمها 

املن�صودة مع مراعاة خ�صو�صيات كل دولة وقوانينها .

ومندجمة  متكاملة  وطنية  ا�صرتاتيجيات  اعتماد   

ومن�صجمة مبنية على نتائج الدرا�صات العلمية وتاأخذ بعني 

العتبار خمتلف اأبعاد اإ�صكالية انعدام ال�صالمة املرورية، 

الالزمة  التمويلية  والإمكانيات  اأهدافها  حتديد  مع 

لتنفيذها وجدولتها الزمنية والأدوات التقييمية لفاعليتها 

ومردوديتها وقنوات املراجعة والت�صويب املرحلي ملختلف 

حماورها بناء على نتائج التقييم.

باملوؤ�ص�صات  املرورية  والتوعية  الرتبية  اأن�صطة  دعم   

وخمتلف  الطفولة  ونوادي  الأطفال  وريا�ض  التعليمية 

التوا�صل  و�صائل  وعرب  والرتفيهية  الرتبوية  الف�صاءات 

خمططات  بو�صع  وذلك  املبا�صر،  والتوا�صل  اجلماهريي 

فرعية منبثقة عن ال�صرتاتيجيات الوطنية تهم جمالت 

الرتبية املرورية والتوا�صل.

 تر�صيخ مفهوم الرتبية املرورية يف مناهج التعليم ، من 

الأولياء  �صلوكيات  على  التاأثري  الفاعلة يف  امل�صاهمة  اأجل 

اأوًل وتن�صئة جيل واع وملتزم بقواعد واأنظمة املرور ثانيا 

مبا ي�صاهم يف ن�صر الوعي املروري. 

 �صرورة ت�صمني املناهج املدر�صية برامج توعية مرورية 

موجهة ملختلف الفئات العمرية تعد من قبل املتخ�ص�صني، 

ويقع التنفيذ من قبل املربني بعد اإعدادهم لهذه الغاية من 

خالل تكثيف الدورات التكوينية املوجه لهم.

 دعم دور املجتمع املدين يف اإعداد وتنفيذ ا�صرتاتيجيات 

الوقاية وال�صالمة املرورية ، اإىل جانب متكينه من الآليات 

ال�صرورية التي متكنه من الإ�صطالع  بدور فاعل يف اأن�صطة 

التوعية والرتبية املرورية من خالل ت�صريكه  كقوة اقرتاح، 

يف بلورة ال�صرتاتيجيات الوطنية لل�صالمة املرورية ومتابعة 

تنفيذها وتقييمها .

عن  البتعاد  اإىل  الأبناء  توجيه  يف  الأ�صرة  دور  تفعيل   

التعامل مع الربامج اخلطرة ذات الآثار ال�صلوكية ال�صلبية 

كبع�ض الألعاب اللكرتونية وبع�ض اأفالم اأ�صرطة الفيديو 

اأن  ميكن  التي  الإعالمية  الربامج  على  الرتكيز  وزيادة 

حتد من حوادث املرور واآثارها ، اإ�صافة اإىل تعزيز ثقافة 

التطوع يف تنفيذ حمالت لل�صالمة املرورية.

ظاهرة  معاجلة  يف  الإعالم  دور  تفعيل  على  العمل   

ال�صلبية  ال�صلوكيات  تغيري  على  والعمل  الطرقات  حوادث 

بالتوعية  تعنى  برامج  اإنتاج  على  الرتكيز  مع  لالأفراد، 

املرورية املوجهة لالأطفال على اأن تكون متطورة يف ال�صكل 

لتمويل  جديدة  اآليات  اإيجاد  على  التاأكيد  مع  وامل�صمون 

اإنتاج هذه الربامج.

أخبار الجمعية



23 العدد ال�سابع - يونيو 2015

النف�ض  علم  يف  والباحثني  املخت�صني  ت�صريك  مزيد   

وعلم الإجتماع، وخرباء علوم الإعالم والإت�صال،يف و�صع 

املتعلقة  التنفيذية  واخلطط  الإعالمية  الإ�صرتاتيجيات 

بحمالت التوعية املرورية 

املتعلقة  وخا�صة  املرورية  القوانني  تطبيق  يف  الت�صدد   

العبور  اأولوية  واإعطاء  الق�صوى  ال�صرعة  باإحرتام  منها 

من  للحد  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  حميط  يف  للمرتجلني 

احلوادث بهذه الف�صاءات خلطورتها وملا لها من اإنعكا�صات 

اإمكانية  بحث  جانب  اإىل  التالميذ،  نف�صية  على  �صلبية 

التالميذ  عبور  �صالمة  تاأمني  يف  املتقاعدين  ت�صريك 

ومرافقتهم عند مغادرة املدار�ض الإبتدائية.

الالزمة  واملادية  الب�صرية  املوارد  توفري  على  العمل   

لتمويل حمالت التوعية املرورية وبرامج ال�صالمة املرورية 

ودعمها على اأعلى امل�صتويات .

 

الور�سة العربية التطبيقية للرتبية املرورية يف 

ريا�س ونوادي الأطفال

على  لل�صالمة  العاملي  الأ�صبوع  فعاليات  اختتام  و�صمن 

الطريق بادرت املنظمة العربية لل�صالمة املرورية بتنظيم 

ور�صة تطبيقية للرتبية املرورية يف ريا�ض الأطفال ونوادي 

التون�صية  اجلمعية  مع   بالإ�صرتاك  وذلك   ، الطفولة 

والأ�صرة  املراأة  ووزارة  الطرقات  حوادث  من  للوقاية 

الأطفال  وريا�ض  ملحا�صن  الوطنية  والغرفة  والطفولة 

واملحا�صن املدر�صية بالإحتاد التون�صي لل�صناعة والتجارة 

وال�صناعات التقليدية وباإدارة اخلبري العربي يف التوعية 

امل�صت�صار  بوحّجي  العزيز  عبد  املقّدم  لالأطفال  املرورية 

الإعالمي بوزارة الداخلية بالبحرين، والذي اأعد منهجًا 

من  تبنيه  ومت  املّبكرة،  بالطفولة  خا�ض  املرورية  للرتبية 

العامة  والإدارة  املرورية  لل�صالمة  العربية  املنظمة  طرف 

للمرور بالبحرين واعتماده بريا�ض الأطفال . 

للمربيات واملر�صدات  الور�صة م�صاركة كثيفة  وقد �صهدت 

الرتبويني.  واملفت�صني  الطفولة  ونوادي  الأطفال  بريا�ض 

ت�صمنته من معارف  ملا  وقّيمة نظرا  ثرية  الور�صة  وكانت 

الو�صائل  باعتماد  الوقت  نف�ض  يف  وتطبيقية  نظرية 

والإ�صارات  الطريق  واأدلة  واملج�صمات  البيداغوجية 

مع  الطريق  على  امليداين  والتعامل  املرورية  والعالمات 

خمتلف الو�صعيات ال�صليمة واخلاطئة. 

ال�صالمة  بق�صية  الإملام  من  امل�صاركات  الور�صة  مكنت  كما 

يعترب  حيث  وت�صعيباتها،  القائمة  وا�صكالياتها  املرورية 

اأجيال  وعلى  امل�صتقبل  على  رهانا  الأطفال،  على  الرهان 

الغد، من اأجل الإعداد اجلّيد ملجتمعات اآمنة من احلوادث 

على  املوت  واأتراح  الطريق،  فواجع  من  وخالية  املرورية 

اإ�صفلت الطرقات، الذي يحّول رفاهية املركبات وال�صيارات 

من نعمة اإىل نقمة. ولدى اإ�صرافه على اختتام الور�صة وتوزيع 

�صهادات امل�صاركة يف الور�صة نقل العميد م ح�صن احلو�صني  

النائب الأول لرئي�ض املنظمة العربية لل�صالمة املرورية واأمني 

ال�صر العام جلمعية الإمارات لل�صالمة املرورية حتيات معايل 

لل�صالمة  الإمارات  جمعية  رئي�ض  بدوة  بن  �صالح  حممد 

امل�صاركني  اىل  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء  وكافة  املرورية 

وامل�صاركات يف الور�صة واأ�صاد بهذه املبادرة الرتبوية القّيمة 

ودعا اىل تثبيتها �صمن الربنامج ال�صنوي للمنظمة وتنظيمها 

�صنويا وب�صكل دوري يف اإحدى العوا�صم العربية. 

للرتبية  التطبيقية  العربية  الور�سة  تو�سيات 

املرورية بريا�س الأطفال

حلماية  التوعية  ون�صر  املرورية  الرتبية  ثقافة  تكري�ض   

الأطفال من خماطر الطريق وحوادث ال�صري.

نتيجة  الأطفال  لها  يتعر�ض  التي  املخاطر  من  احلد   

وجودهم يف ال�صوارع والطرقات.

 توعية �صائقي حافالت النقل املدر�صي للمحافظة على 

�صالمة الأطفال واإتباع قواعد ال�صالمة املرورية.

 م�صاعدة املدار�ض واجلهات احلكومية املعنية للحد من 

اآمنة خا�صة بالأطفال  حوادث املرور وو�صع نظم مرورية 

املناهج  �صمن  اأ�صا�صية  كمادة  املرورية  الرتبية  وادراج 

الدرا�صية الر�صمية .

املقاعد اخلا�صة  ا�صتخدام  التوعية حول �صرورة  ن�صر   

بالأطفال على منت املركبات.

 التعاون بني املجتمع املدين والأجهزة املرورية يف تنفيذ 

حمالت التوعية اخلا�صة ب�صالمة الأطفال.

املرورية  ال�صالمة  اإتباع قواعد  اأهمية  الأ�صرة حول  توعية 

منت  وعلى  الطرقات  على  اأطفالهم  ا�صطحاب  اأثناء   

املركبات واحلد من احلوادث وامل�صاهمة يف ن�صر التوعية 

داخل الو�صط العائلي.

املرورية  التوعية  ن�صر  ملزيد  جديدة  و�صائل  ابتكار   

التوا�صل  �صبكات  عرب  فئاته  مبختلف  العري�ض  للجمهور 

للجمهور  وبلوغها  انت�صارها  ل�صرعة  نظرا   الإجتماعي 

الوا�صع وتاأثرياتها املبا�صرة .

 م�صاعدة الأطفال الذين تعر�صوا حلوادث مرورية على 

جتاوز حمنتهم واإعادة اإدماجهم يف املجتمع .

حتميل الأ�صرة امل�صوؤولية يف توعية اأطفالها وتن�صئتهم على 

ثقافة الوقاية من خماطر الطرق، بالنتباه واحلذر وعدم 

املجازفة ليكونوا قدوة يف �صلوكياتهم املرورية ال�صليمة.

طرف  من  جمانية  ب�صفة  املقاعد  بتقدمي  املبادرة   

على  ال�صيارات  اأ�صحاب  لتعويد  ال�صيارات  �صركات 

اخللفية  املقاعد  على  الأطفال  ركوب  عند  ا�صتخدامها 

لل�صيارات يف خطوة ت�صجعهم على تر�صيخ هذا ال�صلوك. 
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أخبار الجمعية

لل�صالمة  الإمارات  جلمعية  العمومية  اجلمعية  عقدت 

املرورية اجتماعها موؤخرًا بفندق اإنرتكونتيننتال باأبوظبي 

التقريرين  مناق�صة  مت  حيث  اجلمعية  اأع�صاء  بح�صور 

الإداري واملايل للجمعية واعتمادهما.

لل�صالمة  الدويل  املوؤمتر  تنظيم  عن  الإعالن  مت  كما 

الذكية...روؤية  النقل  نظم   “ عنوان  حتت  املرورية 

عنوان  اختيار  مت  حيث  نوفمرب  �صهر  “ خالل  م�صتقبلية 

املوؤمتر نظرًا ملا ي�صهده عاملنا املعا�صرمن تطورات �صخمة 

تطورات  الذكية  النقل  ونظم  ال�صيارات  تقنية  جمال  يف 

حيث  النواحي،  بع�ض  يف  كليًا  جديدة  تعترب  عديدة 

اإتاحة  اأ�صا�صي يف جمالت  ب�صكل  التطورات  تركزت هذه 

احلوادث  وملواجهة  للركاب  وال�صالمة  الأمان  من  املزيد 

املرورية وللتقليل منها، وللحد من ما ينتج عنها من وفيات 

واإ�صابات خطرية وخ�صائر مادية واقت�صادية.

تعزيز  الذكية يف  النقل  نظم  دور  املوؤمتر  وتتناول حماور 

تطوير  يف  ودورها  الطريق  مل�صتخدمي  املرورية  ال�صالمة 

ملعلومات  املتقدمة  والنظم  املرور  لإدارة  املتقدمة  النظم 

والنظم  التجارية  املركبات  عمليات  ونظم  املتنقلني 

باملركبة  للتحكم  املتقدمة  والنظم  العام  للنقل  املتقدمة 

و�صالمتها. 

واألقى �صعادة املهند�ض �صالح الظاهري نائب رئي�ض جمل�ض 

اإدارة اجلمعية كلمة يف بداية الجتماع اأكد فيها اإن جهود 

التقدير،  كل  ت�صتحق  والتي  املتوا�صلة  املعنية  اجلهات 

املرورية  ال�صالمة  جمال  يف  الكثري  حتقق  اأن  ا�صتطاعت 

يف  اخل�صائر  تخلف  التي  املفجعة  احلوادث  من  واحلد 

الأرواح واملمتلكات.

وقال اإن ال�صالمة املرورية والتي هي مطلب لكل فرد من 

اأفراد املجتمع، اإذا ما اأ�صبحت منهجًا يوميًا لنا، فاإننا وبال 

�صك �صنحظى بطرق اأكرث اأمنًا و�صالمة، وهو ما ن�صعى اإليه 

املرورية  للتوعية  تبذلها اجلمعية  التي  من خالل اجلهود 

وتعزيز مدارك م�صتخدمي الطريق وتر�صيخ مفاهيم ثقافة 

ال�صالمة املرورية يف اأذهانهم.

اإمكانيات  حمدودية  من  بالرغم  اأنه  الظاهري  واأ�صاف 

املحلي  امل�صتويني  على  مكانتها  عززت  اأنها  اإل  اجلمعية 

العلمية  والأن�صطة  الربامج  اإجناز  على  وتعمل  والدويل، 

من  املعنية  اجلهات  مع  اخلربات  وتتبادل  والتوعوية، 

خمتلف الدول ونقل اأف�صل التجارب واملمار�صات لتحقيق 

القائمني  على  تعميمها  عرب  حمليًا  منها  ال�صتفادة 

التغيريات  ملواكبة  وذلك  املرورية،  ال�صالمة  جمال  يف 

والتطورات، خا�صة يف جمال التقنيات احلديثة والأنظمة 

الذكية وا�صتخداماتها يف جمال ال�صالمة املرورية، والبنى 

التحتية.

حتقق  ما  بالرغم  الطريق،  بداية  يف  زلنا  ما  اأننا  واأكد 

والتي  للوفيات،  ال�صفرية  الروؤية  لتحقيق  اإجنازات،  من 

حتتاج منا ومن اجلميع بذل مزيِد من اجلهود، خا�صة يف 

جمال التوعية وغر�ض ال�صالمة املرورية يف عقول الأجيال 

النا�صئة لنوؤ�ص�ض جياًل واعيًا ومدركًا ل�صالمته وغريه من 

م�صتخدمي الطريق.

احلو�صني  اأحمد  ح�صن  متقاعد  العميد  وا�صتعر�ض 

اإجنازات  الجتماع  خالل  للجمعية  العام  ال�صر  اأمني 

اجلمعية م�صريًا اإىل اأنها خطت  خطوات كبرية يف جمال 

اخت�صا�صها على ال�صاحة املحلية والإقليمية والدولية على 

الرغم حمدودية الإمكانيات واملعوقات التي تواجهها حيث 

)تقنيات  حول  الدولية  الندوة  بتنظيم  اجلمعية  قامت 

الت�صال وال�صالمة على الطرق( والتي اأقيمت حتت رعاية 

اآل نهيان نائب رئي�ض  ال�صيخ �صيف بن زايد  الفريق �صمو 

الوزراء  وزير الداخلية الرئي�ض الفخري جلمعية  جمل�ض 

 2014 العام  من  نوفمرب  يف  املرورية  لل�صالمة  الإمارات 

وزارة  وكيل  ال�صعفار  اهلل  عبد  �صيف  الفريق  وافتتحها 

الداخلية، وح�صر الفتتاح معايل �صالح بن بدوة الدرمكي 

املرورية  لل�صالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

حوادث  من  للوقاية  الدولية  املنظمة  رئي�ض  جوز  ويوب 

وزارة  عام  مفت�ض  الري�صي  نا�صر  اأحمد  واللواء  الطرق 

الداخلية وعدد كبري من  �صباط وزارة الداخلية وممثلي 

اجلهات املعنية بالدولة واأكرث من 180 م�صاركًا من 23 دولة 

عربية واأجنبية.

»ال�صالمة املرورية« تعقد اجتماعها العام 

وتناق�ض التقريرين الإداري واملايل وتقر خطة العمل للعام 2015
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اإن الندوة الدولية عر�صت على مدى يومني )20(   وقال 

ورقة علمية قدمها باحثون وخرباء عرب واأجانب تناولت 

حيث  التو�صيات،  من  عدد  عنها  وانبثق  الندوة  حماور 

اإىل ت�صليط ال�صوء على الو�صائل التي تعتمد على  هدفت 

التقنيات احلديثة للحد من ا�صتخدام الهاتف النقال اأثناء 

الت�صال  تقنيات  توفرها  التي  احللول  وبحث  القيادة، 

احلديثة، الكفيلة بالتاأثري الإيجابي يف �صلوكيات ال�صائقني  

واأهم  العاملية  والتجارب  اخلربات  وتبادل  القيادة،  اأثناء 

خمتلف  �صلوكيات  مع  التعامل  يف  والدرا�صات  البحوث 

من  لعينات  وا�صتعرا�ض  الطريق  م�صتخدمي  اأ�صناف  

با�صتعمال  املتقدمة  الدول  يف  اعتمادها   مت  التي  احللول 

تقنيات الت�صال لتغيري ال�صلوكيات ال�صلبية اأثناء القيادة  

وحتويلها اىل �صلوكيات اآمنة. 

الطريق  م�صتخدمي  فئات  خمتلف  ت�صجيع  اإىل  اإ�صافة 

على الن�صمام اىل مبادرات العمل التطّوعي يف ال�صالمة 

وامل�صاهمة  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  عرب  املرورية، 

يف انتاج امل�صامني التي ت�صهم يف ن�صر التوعية وال�صالمة 

احللول  وتطرح  والتحديات  النقائ�ض  وتر�صد  املرورية 

والبدائل للنقا�ض الوا�صع حمليا ودوليا. 

احلوادث  تناولت  الندوة  حماور  اأن  احلو�صني  واأو�صح 

املرورية يف العامل :  ق�صية عاملية بروؤية حديثة تعتمد على 

التقنية؟ وال�صتخدام الآمن وغري الآمن لتقنيات الت�صال 

لالإدمان  ال�صلبية  والنعكا�صات  القيادة،  اأثناء  احلديثة 

وموؤهالتهم  الطرق  م�صتخدمي  �صلوك  على  الرقمي 

الب�صري  العقل  ن�صاط  قدرة   على  ذلك  وتاأثري  النف�صية 

القيادة،  اأثناء  والرتكيز  للدماغ  الذهني  وال�صتقرار 

التقنيات احلديثة، بني تعزيز  الهند�صي بف�صل   والتطور 

مقومات ال�صالمة والأمان  يف  املركبات واملراقبة الذاتية 

والنوم   وال�صهو  الن�صغال  خطورة  من  للحد   التقنية  

و�صعف  الرتكيز وعدم النتباه مل�صتخدمي الطريق، عالوة 

احلريات  ومراعاة  القانونية  وال�صعوبات  التحديات  على 

املرورية  ال�صالمة  لتعزيز  التقنيات احلديثة  يف تطبيقات 

املرورية  احلوادث  واإح�صائيات  املخالفات،  من  واحلد 

والتفاعل  الت�صال  تقنيات  با�صتخدام  الرتباط  ذات 

الدويل بني قواعد البيانات وا�صتخدامها لأغرا�ض البحوث 

يف  واملحلية  والإقليمية  الدولية  والتجارب  والدرا�صات، 

اأثر ا�صتخدام و�صائل الت�صالت احلديثة من قبل  جمال 

م�صتخدمي الطرق على ال�صالمة املرورية. 

كما تناولت املقاربات اجلديدة  حلمالت التوعية والإعالم 

يف  التاأثري  ومدى  احلديثة  الت�صال  تقنيات  با�صتخدام 

اجلمهور امل�صتهدف، وتغيري ال�صلوكيات املرورية، والفر�ض 

والإمكانيات التي توفرها تقنيات الت�صال احلديثة لدعم 

مب�صتوى  والنهو�ض  قدراته  وتطوير  املدين  املجتمع  جهود 

للدفاع  ال�صامية  اأهدافه  اأدائه ومردوده يف �صعيه لتحقيق 

املمتلكات   و�صيانة  الأرواح  وحماية  احلياة  يف  احلق  عن 

والرتقاء مب�صتوى التعاون وال�صراكة القائمة بني اجلمعيات 

ومكونات املجتمع املدين واجلهات احلكومية. 

اأن�صطة اجلمعية الأخرى  كما ا�صتعر�ض اأمني ال�صر العام 

العاملي  واليوم  اخلليجي  املرور  اأ�صبوع  يف  امل�صاركة  مثل 

جمعية  من  وفد  زار  حيث  املرور  حوادث  �صحايا  لذكرى 

احلوادث  م�صابي  من  عدد  املرورية  لل�صالمة  الإمارات 

العاملي  اليوم  مبنا�صبة  وذلك  امل�صت�صفيات  يف  املرورية 

نوفمرب     16 �صادف  والذي  املرور  حوادث  �صحايا  لذكرى 

اإ�صافة  نوفمرب�صنويًا(،  كل  من  الثالث  )الأحد  م   2014
الداخلية  لوزارة  الف�صلية  احلمالت  يف  امل�صاركة  اإىل 

الأربع للعام 2014 م حيث كانت الأوىل حتت �صعار “احذر 

”غايتنا  عنوان   حتت  والثانية  الدراجات”   خماطر 

�صالمتك” والثالثة حتت عنوان ” ل�صالمتك التزم بقواعد 

املرور“ والرابعة حتت �صعار ”�صالمتهم تهمنا”. 

وعلى امل�صتويني العربي واخلليجي �صاركت اجلمعية  ممثلة 

الدولية  املنظمة  رئي�ض  نائب  ب�صفته  العام  ال�صر  باأمني 

الأول  العاملي  املوؤمتر  بح�صور  الطرق  للوقاية من حوادث 

التنفيذي  املكتب  واجتماع  املرورية(  وال�صالمة  )املراأة 

مدينة  يف  الطرق  حوادث  من  للوقاية  الدولية  للمنظمة 

الرباط باململكة املغربية يف الفرتة من 7– 11 / 3 / 2014م، 

كما مت تقدمي ورقة علمية يف الور�صة العلمية حول  “جهود 

املرورية”   ال�صالمة  مبادرات  تنمية  يف  التطوعي  العمل 

العربية  للمنظمة  التنفيذي  املكتب  اجتماع  وح�صور 

لل�صالمة املرورية، يف العا�صمة التون�صية – تون�ض يف الفرتة 

من 8 – 12 / 5 /2014م وتقدمي ورقة علمية بعنوان )جتربة 

احلكومية(  الأجهزة  مع  املرورية   ال�صراكة  يف  اجلمعية 

“ال�صراكة  الطرق حول  لل�صالمة على  العربي  املنتدى  يف 

املدين  املجتمع  بني  املرورية  ال�صالمة  جمال  يف  والتعاون 

التنفيذي  املكتب  اجتماع  وح�صور  احلكومية”  والأجهزة 

واجلمعية العمومية  للمنظمة العربية لل�صالمة املرورية يف 

2014م.   /10  / تون�ض  خالل الفرتة من 15– 18 

واأ�صاف اأن اجلمعية قامت بامل�صاركة يف الحتفال اخلا�ض 

غايتنا   ” الثالثني  اخلليجي  املرور  اأ�صبوع  بفعاليات 

العامة  والقيادة  الداخلية  وزارة  نظمته  �صالمتك“،الذي 

والن�صرات  املطبوعات  توزيع  مت  حيث  اأبوظبي  ل�صرطة 

التوعوية واإعداد امل�صابقات الإذاعية التوعوية، بالإ�صافة 

اىل الت�صريحات واللقاءات الإعالمية، اإ�صافة اإىل توزيع 

�صمن  ال�صائقني  على  توعوية  ون�صرات  الإفطار  وجبات 

حملة رم�صان - يوم زايد للعمل الإن�صاين. 

يف  فاعل  وب�صكل  اأ�صهمت  اجلمعية   اأن  احلو�صني  واأكد 

التن�صيق مع اجلهات املعنية واإعداد املواد املطلوبة خالل 

على  لل�صالمة  الثالث  العاملي  التقرير  اإعداد  اجتماعات 

خالل  وذلك  العاملية  ال�صحة  منظمة  تعده  الذي  الطرق 

الفرتة من 1 / 8 / 2014م اىل 15 / 9 /2014م

كما ا�صتعر�ض اأمني ال�صر العام الو�صع املروري يف الدولة، 

املا�صي  العام  خالل  املرورية  ال�صالمة  موؤ�صرات  �صجلت 

انخفا�صًا ملمو�صًا يف احلوادث املرورية، حيث انخف�صت 

ارتفعت  فيما   ،4.5% بن�صبة  حادثًا   4895 اإىل   5124 من 

ارتفاع  بن�صبة  حالة   712 اإىل  حالة   651 من  الوفيات 

بلغت %9.4 كما انخف�صت الإ�صابات من 7743 حالة اإىل 

بلغ معدل  %8.2، كما  7108حالت بن�صبة انخفا�ض بلغت 

كان  بينما  وفاة    6.3 ال�صكان  األف من  مائة  لكل  الوفيات 

6.52 كل مائة األف من ال�صكان  يف عام 2013.

عمل  خطة  بعر�ض  تقدميه  العام  ال�صر  اأمني  واختتم 

املحاور  على  ترتكز  والتي   2015 احلايل  للعام  اجلمعية 

والتوعية  التعليم   “ املرورية  للمنظومة  الأربعة  الرئي�صة 

املرورية، الرقابة والت�صريع، اجلوانب الهند�صية، الإ�صعاف 

والطب املروري” اإ�صافة اإىل التقييم  انطالقا من الواقع 

حوادث  من  الوقاية  اإىل  والهادفة  الدولة  يف  املروري 

وتعزيز  املجتمع  اأفراد  بني  الوقائي  الوعي  ون�صر  الطرق 

دور اجلمعية يف ن�صر ثقافة ال�صالمة املرورية على ال�صاحة 

املحلية.
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مع اقرتاب مو�صم ال�صيف تبداأ العوائل وحمبو ال�صفر 

برًا يف ال�صتعداد له واأول ما يبداأ به امل�صافر ا�صتعدادًا  

الفح�ض  خطوات  بدء  اأو  لل�صيارة  اختياره  هو  لل�صفر 

والإ�صالح لها لتكون جاهزة لل�صفر.

و�صمن اهتمامات امل�صافر برًا ياأتي ا�صتك�صافه للطريق 

اأق�صر  عن  وبحثه  ت�صاوؤلته  ليبداأ  عليه  ا�صتحدث  وما 

الطرق واأكرثها اأمانا للتوجه اإىل وجهته اأو وطنه.

يتيح  برًا  لل�صفر  كامال  ملفا  توفر  املرورية  ال�صالمة 

 ( ال�صام  بالد  اإىل  واملتجه  برًا  الإمارات  من  للم�صافر 

الردن – �صوريا -  لبنان ( التعرف على كل الت�صهيالت 

و�صول  الطريق  على  اأبوظبي  �صرطة  توفرها  التي 

تقدم  التي  واخلدمات  احلدودي  الغويفات  منفذ  اإىل 

للم�صافرين داخل املنفذ ف�صال عن اإجراءات ال�صتعداد 

التي  الفحو�صات  واأهم  لل�صيارة  جتهيز  من  لل�صفر 

جترى لها حتى ل يحدث ما ليحمد عقباه اأثناء رحلة 

ال�صفر واأي�صا تقدم ال�صالمة املرورية معلومات ل�صالمة 

الطفال واملراأة احلامل ولل�صائق ب�صكل عام.

ممثلة  الإمارات  تقدمها  التي  اخلدمات  م�صتوى  على 

بكل  الطرق  هياأت  ال�صلطات  فاإن  اأبوظبي  �صرطة  يف 

م�صاره  يف  التوجه  من  ال�صائق  متكن  التي  الالفتات 

ال�صحيح دون احلاجة اإىل ال�صتف�صار اأو حتى ا�صتخدام 

خريطة اأو  ما �صابه ذلك، والالفتات تبداأ من حتديد 

ال�صرعة على الطريق مرورًا بالالفتات الإر�صادية التي 

تنبه لوجود دوار اأو الدخول اإىل مفرتق طرق اأو اإ�صارة 

وهي  واملخارج  املداخل  اإىل  لالر�صاد  واأخرى  مرورية 

موجودة على طول الطريق الدويل املوؤدي اإىل الغويفات.

منها  الطريق  على  خدمات  اأبوظبي  �صرطة  ووفرت 

الب�صيطة  الأعطال  مع  تتعامل  التي  املتحركة  الور�ض 

اأما  رحلته  ا�صتكمال  من  ال�صائق  ومتكني  لل�صيارة 

فاإن  اإ�صالح  لور�صة  التوجه  اىل  حتتاج  التي  الأعطال 

تطمئن  حتى  م�صاعدات  من  ميكن  ما  تقدم  ال�صرطة 

على امل�صافر وعائلته.

وعلى الطريق توجد العديد من ال�صرتاحات التي تتوفر 

السفر برًا

بدء مو�صم ال�صيف والإجازات 

استعداد منفذ الغويفات 
الستقبال المسافرين برًا
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للم�صافرين  تتيح  التي  الكاملة   فيها مرافق اخلدمات 

اأخذ قدر من الراحة ملوا�صلة رحلتهم باأمان.

فاإن  احلدودي  الغويفات  منفذ  اإىل  الو�صول  وعند 

طاملا  العبور  يف  ال�صعوبة  من  نوع  اأي  يجد  ل  امل�صافر 

اأن اأوراقه وعائلته �صحيحة وكاملة وت�صمل هذه الأوراق 

جواز ال�صفر والإقامة ال�صاريتني والرتيب تيكت “ لبع�ض 

البلدان “ وملكية ال�صيارة ورخ�صة القيادة ال�صاحلتني 

وتاأ�صرية املرور للبلدان التي �صيمر عليها.

منفذ الغويفات

ويف املنفذ تعلن حالة التاأهب من خالل عقد اجتماعات 

املنفذ   داخل  كافة  العاملة  اجلهات  ت�صمل  تن�صيقية 

لتحديد الأدوار ولت�صتعد كل جهة يف اإطار اخت�صا�صاتها 

لهم  املغادرة  اإجراءات  وت�صهيل  امل�صافرين  ل�صتقبال 

ويتم ذلك حتت اإ�صراف اإدارة �صرطة املنفذ.

اإن اإجراءات دخول وخروج امل�صافرين لكل م�صافر عرب 

منفذ الغويفات ل تتجاوز الدقائق طاملا ا�صتوفى �صروط 

ومغادرة  ا�صتقبال  من�صات  املنفذ  ويوفر  املغادرة، 

لالأ�صر فقط، ف�صاًل  امل�صافرين، من �صمنها من�صات 

ودفع  ال�صفر  جوازات  وت�صليم  ت�صّلم  نافذة  وجود  عن 

ال�صالت  يف  الأخرى  املعامالت  وتخلي�ض  الر�صوم 

التابعة لق�صم اجلوازات. 

واملنفذ يكثف جهوده لتاأمني وت�صهيل احلركة الن�صيابية 

بالأرا�صي  مرورًا  الأخرى  الدول  اإىل  برًا  للم�صافرين 

ال�صعودية، اإذ رفع طاقته الب�صرية ال�صتيعابية اإىل اأعلى 

م�صتوى، وتاأّهب ل�صتقبال املركبات ال�صياحية القادمة 

وجزرها،  الدولة  اأح�صان  يف  ال�صيفية  العطلة  لق�صاء 

وال�صياحية  والريا�صية  الرتفيهية  الفعاليات  وح�صور 

املختلفة.

املنفذ ُيقـّدم اأف�صل اخلدمات الالزمة لل�صهر على حركة 

اأم مقيمني،  كانوا  امل�صافرين، مواطنني  دخول وخروج 

ف�صاًل عن الزّوار ال�صيوف، والتي�صري عليهم من م�صّقـة 

ال�صفر، و�صرعة اإنهاء اإجراءات �صفرهم، وبالتن�صيق مع 
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لأعلى  الب�صري  كادره  رفع  املنفذ،  يف  العاملة  اجلهات 

ت�صّلم  )كاونرتات(  ات  من�صّ زيادة  مّتت  كما  م�صتوى، 

وت�صليم جوازات ال�صفر واإنهاء اإجراءات امل�صافرين يف 

امل�صارات املحددة.

ي�صتخدم املنفذ اأحدث ما تو�صلت اإليه التقنية احلديثة 

من اأجهزة لتفتي�ض حقائب امل�صافرين، وتاأمني دخولهم 

كما  متكاملة،  �صرطية  بوابات  خالل  من  وخروجهم 

به  ي�صطلع  الذي  الإن�صاين  بالدور  املنفذ  ي�صطلع 

بذكاء  التعامل  يف  عالية  مرونة  من  ال�صرطة  اأفراد 

اإبداعية مع جمهور امل�صافرين على اأكمل وجه،  وطرق 

اإعاقات  اأو  اإ�صكاليات  اأي  حلل  ال�صريعة  وال�صتجابة 

تواجههم، ّما يعطي مردودًا واقعيًا واإيجابيًا يف تعزيز 

الأمن وتدعيمه، ويعك�ض الواقع احل�صاري للدولة.

اإجراءات مهمة  قبل ال�سفر واأثنائه 

يف  الإ�صالح  وعمليات  الإجراءات  من  العديد  هناك 

ال�صيارة يجب اأن تتخذ قبل ال�صفر، وبالتايل يجب على 

امل�صافر بال�صيارة اأن يقوم بفح�ض ال�صيارة ال�صامل لدى 

اأحد مراكز ال�صيانة.

�صائق  على  يجب  ومهارات  اإجراءات  هناك  لكن 

اأن يتولها بنف�صه عند  ال�صيارة اأن يعرفها حتى ميكن 

حدوث طارئ على الطريق و�صوف نركز على اأهم هذه 

الفحو�صات والإجراءات تاليا:

تفقد الزيوت، وهي زيت املحرك الذي ينبغي تغيريه كل 

عّدة كيلومرتات حمددة ح�صب نوعه ويحدد ذلك الفني 

يف حمطة البرتول وميكن مالحظة التايل: 

زيت حمرك ال�صيارة،  من�صوب  م�صتوى  قيا�ض  • عند 
اأفقي، واأن يتم  ال�صيارة يف م�صتوى  اأن تكون  اأوًل  يجب 

العادية،  ت�صغيله  حرارة  درجة  حتى  املحرك  ت�صغيل 

وبعد ذلك يوقف ت�صغيل املحرك بغلق مفتاح الكونتاكت 

والنتظار حوايل خم�ض دقائق، ثم يرفع مقيا�ض الزيت 

ل  قما�ض  بقطعة  جيدًا  وينظف  باملحرك  مكانه  من 

حتتوي على وبر، ثم يو�صع مكانه مرة اأخرى باملحرك 

بني  يكون  اأن  ويجب  الزيت،  م�صتوى  ويالحظ  ويرفع 

العالمتني باملقا�ض ول يكون اأعلى من العالمة العليا اأو 

اأقل من العالمة ال�صفلى، ول يجب قيا�ض م�صتوى الزيت 

غري  بيانًا  �صيعطي  ذلك  لأن  دوران  حالة  يف  واملحرك 

م�صبوط ملن�صوب الزيت باملـــحرك.

علبة  على  حمدد  م�صتوى  فهناك  الفرامل  زيت  اأما 

الزيت يجب ملء العلبة عنده وب�صكل عام ميكن النتباه 

اىل التايل: 

الفرامل  )�صائل(  زيت  بتزويد  فقط  الكتفاء  • عدم 
عند انخفا�ض من�صوبه يف علبة )خزنة( زيت الفرامل، 

تاآكل  على  يدل  الفرامل  �صائل  من�صوب  انخفا�ض  لأن 

اأن  الفرامل  بيان  مل�صباح  الفر�صة  ويعطي  الفرامل 

ي�صيء يف التابلوة، اأما عند تزويد �صائل الفرامل فلن 

السفر برًا
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مل  الفرامل  م�صباح  اإن  حيث  لل�صائق  بيان  اأي  يعطي 

اأو  ت�صربه  الفرامل فقط عند  �صائل  تزويد  ويتم  ي�صاأ. 

عند تغري اأي من الأجزاء داخلية بالدورة. ويجب احلذر 

ال�صديد عند ا�صتخدام زيت الفرامل لأن تاأثريه �صديدًا 

على  وان�صكب  حدث  واإن  ال�صيارة،  ج�صم  دهان  على 

املاء  �صكب كمية من  الفور  ال�صيارة فيجب على  ج�صم 

على مو�صع زيت الفرامل على ج�صم ال�صيارة.

• عند قيا�ض �صغط هواء الإطارات يجب اأن يكون الطار 
بال�صيارة  طويل  م�صوار  بعد  ال�صغط  قيا�ض  لأن  باردا، 

على  الطريق  وبني  ال�صيارة  اإطار  بني  الحتكاك  يعمل 

الهواء  زيادة �صخونة الإطارات وبالتايل زيادة �صخونة 

بداخلها فريتفع �صغطه، ويعطي بعد ذلك قراءة غري 

�صحيحة لقيمة ال�صغط داخل الإطارات.

انتبه

فجاأة، يجب على  املحرك  حرارة  درجة  ارتفاع  •عند 
والتوقف  الطريق  من  اليمنى  احلارة  اتخاذ  الفور 

بال�صيارة يف مكان اأمن من جانب الطريق، وعلى الفور 

ت�صغيل  لإيقاف  )ال�صويت�ض(  الإ�صعال  مفتاح  غلق  يتم 

املحرك  غطاء  يفتح  ذلك  بعد  الدوران،  عن  املحرك 

بحذر ويالحظ الآتي:-

للمياه بدورة التربيد والعمل على  ت�صرب  اأي  وجود   •
�صالمة  من  التاأكد  يلزم،  ما  وتغري  اإ�صالح  اأو  منعها 

ميكن  املحرك  يربد  اأن  وبعد  التربيد،  مروحة  ت�صغيل 

بداخله،  مياه  وجود  من  والتاأكد  الردياتري  غطاء  فتح 

كذلك التاأكد من �صالمة قربة مياه الردياتري واأن يكون 

بداخلها مياه حتى امل�صتوى املطلوب، التاأكد من �صالمة 

نف�صه  الردياتري  �صالمة  من  والتاأكد  الردياتري،  غطاء 

وعدم وجود اأي �صيء يحجب الهواء عنه. 

حمملة  �صاحنات  خلف  الطريق  على  ال�صري  • جتنب 
اأو اخل�صب  اأ�صياخ احلديد  اأطوال مثل  اأي  اأو  بـ )رمال 

الخ ( حيث اإن كل ذلك معر�ض لل�صقوط يف اأي حلظة 

فجاأة اأمامك على الطريق فيوؤدي اإىل حوادث ل حُتمد 

على  الرمل  يتطاير  اأن  ممكن  الأقل  على  اأو  عقباها. 

ًنقر  اأو  خدو�ض  به  فتحدث  لل�صيارة  الأمامي  الزجاج 

فتتلف الزجاج، اأو يت�صاقط الطوب على الأر�ض.

غطاء  تفتح  ل  الردياتري  مياه  على  الك�صف  عند   •
الردياتري و املحرك �صاخن حتى ل يندفع �صغط املياه 

مياه  تزويد  ويف�صل  بحروق.  في�صيبك  اإليك  ال�صاخنة 

م�صتوى  حتى  الردياتري  قربة  خالل  من  الردياتري 

قربة  يف  املياه  من�صوب  اأن  ولحظ  بها،  العليا  العالمة 

املحرك،  حلالة  تبعُا  تلقائيُا  وينق�ض  يزداد  الردياتري 

فهي تزيد واملحرك �صاخن و تنق�ض عند برودة املحرك، 

ب�صبب زيادة ال�صغط واخللخلة التي حتدث بالردياتري 

اأثناء ال�صخونة والربودة. وعند ملء الردياتري من خالل 

فتحة عنقه وهو �صاخن ينتظر حتى يربد قلياُل ويفتح 

الغطاء ببطء، ثم ي�صغل املحرك اأثناء تزويد املياه حتى 

تختلط املياه الباردة اجلديدة مع املياه ال�صاخنة حول 

ال�صطوانات فال يوؤدي اإىل �صرر.

• عند اإ�صاءة ملبة البطارية بالتابلوة مع فتح ال�صويت�ض 
يعني  فهذا  املحرك،  ت�صغيل  بعد  حتى  م�صاءة  وتظل 

وجود خلل يف دائرة ال�صحن، اإما اأن تكون البطارية ل 

اأن منظم  اأو  بها،  ال�صحن لوجود عيب داخلي  ت�صتقبل 

الفولت  يعطي  ل  الدينامو  اأن  اأو  عيب،  به  ال�صحن 

املطلوب ل�صحن البطارية ب�صبب عيب داخلي به، اأو اأن 

اأو مقطوع، يف هذه  الدينامو مرتٍخ وغري م�صدود  �صري 

احلالة يجب التوقف بال�صيارة والبحث عن �صبب العيب، 

اأو اإيداع ال�صيارة لأقرب كهربائي �صيارات. 

�صيارتك  بطارية  لتن�صيط  ال�صرورة  دعت  اإذا   •
باإعطائها �صحنة مبدئية عن طريق بطارية خارجية من 

�صيارة اأخرى بوا�صطة كبل تو�صيل فرياعى عند ذلك اأن 

يو�صل طرف اأحد الكابالت بالطرف املوجب لبطارية 

يو�صل  ثم  اأوًل  ال�صحن(  �صعيفة  )البطارية  �صيارتك 

اخلارجية،  للبطارية  املوجب  بالقطب  الآخر  طرفه 

ال�صالب  بالقطب  الآخر  الكابل  طريف  اأحد  يو�صل  ثم 

ال�صالب  بالطرف  الآخر  وطرفه  اخلارجية،  للبطارية 

لبطارية �صيارتك، وهذا الرتتيب مهم جدًا لعدم تلف 

الوحدات الإلكرتونية بال�صيارة.

يجب عند تغري اأو اإ�صالح اأي اأجزاء كهربائية بال�صيارة 

اأن يبداأ بنزع كابل البطارية ال�صالب من مكانه جتنبًا 

الكهربائية  بالدوائر  كهربائي  ق�صر  حدوث  لعدم 

نزع  اأوًل  البطارية فيجب  تغري  وكذلك عند  بال�صيارة، 

الكابل ال�صالب ثم نزع الكابل املوجب.

ن�سائح ل�سفر اآمن بــال�سيارة

احلمولة الزائدة ميكن اأن ت�صكل خطورة حقيقـية على 

حياة الركاب

كل  100 كيلوجرام اإ�صافية على منت ال�صيارة توؤدي اإىل 

لرت/ 100  مبقدار  0.3  الوقود  ا�صتهالك  معدل  زيادة 

ال�صيارة  حتميل  ينبغي  ل  اأنه  اإىل  بالإ�صافة  تقريبًا. 

املدونة يف ترخي�ض  القيمة  وزنها على  يزيد  باأغرا�ض 

على  تزيد  القيمة  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�صيارة. 

 400 كجم يف اأغلب الأحيان، اإل اأنها تت�صمن وزن ركاب 

ال�صيارة اأي�صًا. وكلما زادت حمولة ال�صيارة، فاإنها توؤثر 

بال�صلب على اأمان القيادة.

تخزين منظم

تخزين  �صرورة  على  الثانية  الأ�صا�صية  القاعدة  تن�ض 

قائد  على  يتعني  اإذ  ال�صيارة،  منظم يف  ب�صكل  الأمتعة 

ال�صيارة و�صع احلقائب الثقيلة الوزن يف اأدنى م�صتوى 

ب�صندوق الأمتعة قدر امل�صتطاع، ومن الأف�صل اأن تكون 

م�صتندة اإىل م�صاند ظهر املقاعد اخللفية مبا�صرة ومن 

دون اأي فراغات.

الثقيلة  الأغرا�ض  و�صع  ب�صرورة  اخلرباء  وين�صح 

توزيع  املحور اخللفي مبا�صرة، مع �صرورة  للغاية فوق 

الأمتعة بالت�صاوي على اجلانبني. وتعمل اأحزمة الربط 

على عدم انزلق اأجزاء احلمولة املنف�صلة يف �صندوق 

بال�صيارة،  النحراف  مبناورات  القيام  عند  الأمتعة 

عن  والنحراف  لالنزلق  ال�صيارة  تتعر�ض  وبالتايل 

م�صار الطريق. وهناك قطع خا�صة من احل�صري امل�صاد 

لالنزلق تعمل على مقاومة قوى الطرد املركزي ب�صكل 

اإ�صايف.

وبالن�صبة لل�صيارات الفان، فاإنه ل ينبغي حتميل �صندوق 

الأمتعة مبا يزيد على احلافة العلوية للمقاعد اخللفية، 

فا�صلة  ب�صبكة  ال�صيارة غري مزودة  اأن مق�صورة  طاملا 

ثابتة؛ لأن احلمولة العالية حتول من دون روؤية ال�صائق 

للطريق عرب الزجاج اخللفي، ف�صاًل عن اإمكانية تطاير 

احلقائب والأمتعة بداخل مق�صورة ال�صيارة عند القيام 

وزنها  اأ�صعاف  تعادل  بقوة  وتكون  كاملة،  كبح  بعملية 

احلقيقي، ولهذا ال�صبب ل يجوز و�صع اأي اأ�صياء �صغرية 

الهاتف  ال�صالون؛ لأن  على الرف اخللفي يف �صيارات 

اجلوال قد يتطاير ب�صرعة كرة البولينغ يف حالة وقوع 

ت�صادم بال�صيارة.

�سندوق ال�سقف

يوفر �صندوق ال�صقف اإمكانية جيدة لتخزين الأغرا�ض 

اخلفيفة ذات احلجم الكبري، لكن هذا ال�صندوق يوؤدي 

خالل  من  الوقود  ا�صتهالك  معدل  زيادة  اإىل  بدوره 

زيادة مقاومة الهواء، عالوة على اأنه يت�صبب يف تغيري 

ح�صا�صية  اأكرث  ت�صبح  لأنها  ال�صيارة،  اأداء  خ�صائ�ض 

لتاأثري الرياح اجلانبية، ول يتنا�صب �صندوق ال�صقف مع 

بع�ض موديالت ال�صيارات.

و�صلة جر بديال عن ذلك

ارتفاع  من  الرغم  وعلى  اجلر،  لو�صلة  حامل  يتوافر   

ومنها  عدة،  مزايا  توفر  اأنها  اإل  الأنظمة،  هذه  كلفة 

�صندوق  فتح  من  املرء  يتمكن  بالتايل  اخللع،  اإمكانية 

الأمتعة ب�صكل مريح، ف�صاًل عن اإمكانية حتميل ال�صيارة 

ب�صهولة وا�صحة.

�سغط هواء الطارات 

وبعد تخزين كل احلقائب والأمتعة بثبات واأمان، يتعني 

على ال�صائق مواءمة �صغط هواء الإطارات ليتنا�صب مع 

مل�صق  يوجد  ما  وعادًة  بال�صيارة،  اجلديدة  احلمولة 

العمود  اأو  الوقود  خزان  لغطاء  الداخلي  اجلانب  على 

الداخلي بني البابني  اأو توجد بع�ض الإر�صادات يف دليل 

الت�صغيل تو�صح القيمة املنا�صبة ل�صغط هواء الإطارات. 

وين�صح اخلرباء بنفخ الإطارات على القيمة الق�صوى 

الكامل  التحميل  عند  املنتجة  ال�صركة  من  املقررة 
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لل�صيارة و�صغل املقاعد بالكامل، بالإ�صافة اإىل �صرورة 

اإعادة �صبط الك�صافات من جديد، اإذا كان ال�صوء ي�صع 

يف و�صع اأعلى ب�صبب حمولة الأمتعة.

�سفر املراأة احلامل برًا

قد حتدث للمراأة احلامل اأثناء ال�صفر بع�ض امل�صاعفات  

الدم  �صغط  وارتفاع  املبكرة  والولدة  النزيف  مثل  

ال�صفر  اأثناء  حدثت  اإذا  امل�صاعفات  وهذه  وغريها، 

فاإنها ت�صبب اإزعاجًا كبريًا للعائلة وعدم معرفة الأماكن 

امل�صافر  عليها  مير  التي  املدن  يف  الطبية  والإمكانيات 

برًا، لذلك يجب اأن يكون �صفر املراأة احلامل برًا برفقة 

زوجها لل�صرورة امللحة.

على املراأة احلامل اأن تاأخذ يف العتبار ما يلي:

واإجراء  باحلمل  املتعلقة  الفحو�صات  جميع  •اإجراء 
يف  ال�صروع  قبل  الطبيب  ومراجعة  ال�صوتية  الأ�صعة 

ال�صفر واأخذ موافقة من الطبيب لأنه قد يجد الطبيب 

اأ�صبابًا متنع املراأة احلامل من ال�صفر برًا.   

حذاء  وارتداء  ال�صفر  اأثناء  املنبهات  ا�صتخدام  •عدم 

 ( اأعلى  اإىل  القدمني  رفع  اأمكن  اإذا  وين�صح  مريح، 

خا�صة  ال�صوائل  جتمع  ب�صبب  انتفاخ  حلدوث  منعًا 

وا�صعة  مالب�ض  وارتداء   ) طويلة  ملدة  ال�صفر  كان  اإذا 

ومريحة واأخذ وجبات غذائية �صغرية وخفيفة  حتى ل 

يحدث غثيان وتقيُّوؤ من الأكل الكثري والد�صم مع تناول 

الع�صائر الطبيعية وال�صوائل تفاديًا حلدوث اإم�صاك اأو 

جفاف خالل ال�صفر.

غري  من  الرحلة  خالل  اأدوية  اأي  تناول  •عدم 
لها  ا�صت�صارة طبية �صابقة )فقد تكون  اأو  و�صفة طبية 

م�صاعفات جانبية( ويجب اأخذ ا�صرتاحة  كل �صاعتني 

) ممار�صة امل�صي فيها فذلك  ي�صاعد على التخفيف من 

تورم الرجلني وتقل�صات الرحم(، )حتى ل يوؤدي اإىل 

حدوث جلطة يف ال�صاق وكذلك دوايل يف ال�صاقني (.

•ين�صح بعدم ال�صفر يف ال�صهر ال�صابع وال�صهر التا�صع 
اأ�صهر  الثالثة  لتجنب حدوث ولدة مبكرة  وكذلك يف 

اأف�صل  فاإن  اإجها�ض  لتجنب حدوث  الأوىل من احلمل 

وقت لل�صفر هو يف اجلزء الثاين من احلمل اأي مابني 

ال�صبوع 14و 27 من احلمل.

السفر برًا

 دعـــــاء ال�سفــــــــر  

لنا  �صخر  الذي  �صبحان  هلل،  احلمد  اهلل،  “ ب�صم 
هذا وماكنا له مقرنني واإنا اإىل ربنا ملنقلبون “ 

والتقوى  الرب  هذا  �صفرنا  يف  ن�صاألك  اإنا  اللهم   “
�صفرنا  علينا  هون  اللهم  تر�صى،  ما  العمل  ومن 

هـذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت ال�صاحب يف ال�صفر 

واخلليفة يف الأهل، اللهم اإين اأعوذ بك من وعثاء 

ال�صفر وكاآبة املنظر و�صوء املنقلب يف املال والأهل “

اآيبون،تاآئبون،  فيهن“  وزاد  قالهن  رجع  واإذا 

عابدون، لربنا حامدون”

الطبي  ملفها  من  ن�صخة  احلامل  ت�صحب  اأن  •لبد 
اأينما �صافرت  ومتابعة احلمل ونتائج فحو�صاتها معها 

�صيوا�صل  الذي  الطبي  الفريق  كثريًا  ي�صاعد  فذلك 

م�صت�صفى  لأي  مراجعتها  حني  حتى  اأو  حالتها  متابعة 

لأمر طارئ اأو �صروري.

)عن املو�صوعة الطبية العاملية(  

     



     

كلمات

للسالمة معان اخرى

ت�ســتحوذ حوادث الطرق على القدر الأكرب من اهتمام املخت�ســني يف ال�ســاأن املروري واملعنيني 

باآداب وقواعد املرور. ول عجب يف ذلك لأن احلفاظ على حياة الإن�سان و�سالمته هما املحور 

الذي تدور حوله كل منظومات القوانني التي تنظم حياة الب�سر يف كل املجتمعات الإن�سانية. 

ولكن حول هذا احلمى، اأي �ســالمة الإن�ســان البدنية، حتوم تفا�سيل ت�سب يف مفهوم ال�سالمة 

مبعناه العام وال�سامل، وتدفع يف اجتاهات ل تعار�س فيما بينها ول ت�سارب يف حركتها. 

رمبا تكون تلك يف تفا�سيل يراها البع�س ب�سيطة اأو ي�سنفها اآخرون على اأنها غري مهمة ولكنها 

يف حقيقــة الأمــر متثل يف جمملها مكونات ثقافة التعامل مع الطريق وتعترب انعكا�ســًا لثقافة 

البيت وال�ســرة واملدر�ســة الذين تبداأ منهم عملية �سناعة الإن�ســان و�سياغة فكره وتوجيه 

�سلوكه.

ال�ســائق اجليد لي�س فقط ذلك الذي يلتزم بحدود ال�ســرعة التي تقررها �ســلطات املرور على 

الطريق، وتخلو �ســحيفته من خمالفات ال�سرعة والتهور، وت�سعد به خزائن �سركات التاأمني، 

فهــذا بالطبع اأهم العنا�ســر يف �ســفات ال�ســائق املثــايل الذي يحافظ على �ســالمته و�ســالمة 

الآخرين وي�ساهم يف توفري الكثري من اخل�سائر الب�سرية واملادية التي �سارت الطرق اأحد اأكرب 

اأ�ســبابها على م�ســتوى العامل قاطبة، ولكن للطريق حقوق اأخرى ت�سب يف مفهوم الذوق العام 

ورمبــا تتفرع يف تفا�ســيل قــد يراها البع�س من بــاب التنطع واملبالغة يف الن�ســباط ولكن يف 

ب  احلقيقة هي كبرية اإذا نظرنا اإليها يف عمومها ومل نحاول ت�سطيحها. فالوقوف ال�سحيح َي�سْ

يف مفهوم ال�ســالمة، واإف�ســاح الطريق يخدم ال�ســالمة املرورية، واحرتام الإ�سارات والعالمات 

املروريــة حتــى يف حــالت خلــو الطــرق و�ســاعات الهــدوء يربــي ثقافة مــن طــراز خمتلف، 

واحلفاظ على �ســيارات الآخرين واملمتلكات العامة اأثناء ال�سري اأو يف املواقف العامة انعكا�سًا 

لرتبية ال�ســائق وخلفيته الجتماعية، وح�ســن ا�ستخدام الر�ســيف والتقيد ب�سروط العبور 

على خطوط امل�ساة جزء من ترابط عنا�سر الطريق. 

كل هــذه اأمور قد ل تبدو باأهمية التقيد بال�ســرعات املحددة علــى الطرق رمبا لأنها ل مت�س 

اجليوب ول تهز ميزانيات الأ�سخا�س ولكنها يف جمملها مت�س ال�سورة العامة للمجتمع وتت�سبب 

يف اأذى لالآخرين وتعرقل خطط وجهود ال�ساهرين على �سالمة الطريق.

عادل حممد الرا�سد
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من  م�صتمد  هو  ما  منها  متعددة  م�صادر  للطاقة 

الكهرباء ومن البرتول واأهمها يف الع�صر احلديث تلك 

الطاقة امل�صتمدة من ال�صم�ض ملاذا؟ لأنها طاقة نظيفة 

ول حتدث �صو�صاء ومتوفرة يف كل بقاع العامل.

لذا اجته علماء الطاقة اإىل ال�صتفادة من ال�صم�ض يف 

اإنتاج طاقة نظيفة ل�صتخدامها يف جمالت عدة.

يف جمال �صناعة املركبات اجته العلماء يف اإنتاج الطاقة 

وت�صتمد  ودائمة،  ونظيفة  رخي�صة  بطاقة  املركبة  لت�صيري 

�صطحها  فوق  تنت�صر  خاليا  خالل  من  الطاقة  ال�صيارة 

على  وتخزينها  ال�صم�ض  حرارة  بامت�صا�ض  تقوم  بحيث 

�صكل طاقة. 

عمل اخلاليا ال�سم�سية:

اأ�صعة  من  طاقة  تاأخذ  حمولت  ال�صم�صية  اخلاليا   

اآخر من الطاقة حيث حتول  ال�صم�ض وحتولها اإىل نوع 

اخلاليا ال�صم�صية نور ال�صم�ض اإىل كهرباء.

من مميزات اخلاليا ال�صم�صية:

 ب�صيطة ول تت�صمن اأي اأجزاء متحركة.

�صيانة  اأي  ال�صم�صية  القدرة  مولدات  تتطلب  ل   

اأو  تكنولوجية، وبالتايل ل توجد تكلفة عملية لل�صيانة 

الت�صغيل.

 ل تنتج اأية عوادم تلوث للهواء.

العمل بكفاءة وجودة عالية يف كثري من   قادرة على 

ال�صتخدامات.

 ميكن ا�صتخدامها ملدة طويلة غري حمدودة.

ل تتاأثر بالأحوال اجلوية اأو تغريات الطق�ض اأو الأحوال 

املحيطة.

طريقة العمل 

يف  منا�صبة  ميل  بزاوية  ال�صم�صية  اخلاليا  لوحة  توجه 

عموديًا  ال�صم�ض  اأ�صعة  تت�صاقط  حتى  ال�صم�ض  واجهة 

على اللوحة. حتول اخلاليا ال�صم�صية القدرة ال�صم�صية 

مبا�صرة اإىل قدرة كهربائية بدون عمليات و�صطية، فهي 

متت�ض معظم الطيف ال�صم�صي وحتول جزءا من هذه 

الإ�صعاعات اإىل طاقة كهربائية حيث ميكن ا�صتخدامها 

يف احلال اأو تخزينها. 

واملنظومات من هذا النوع ت�صمم اأ�صا�صًا لأجل املن�صاآت 

عادة  تت�صف  حيث  طويلة  لفرتات  البعيدة  املواقع  يف 

ولذلك  طق�صها،  يف  عالية  بق�صاوة  املواقع  هذه  مثل 

عالية  مقاومة  ذات  املنظومات  هذه  تكون  اأن  يجب 

للرياح والرطوبة والربد والعوا�صف الرملية واأن حتاط 

والتاآكل،  واحليوانات  الطيور  هجمات  �صد  بت�صميم 

لهذا فاإن املواد الأ�صا�صية التي تثبت بها اخلاليا يجب 

اخلاليا  هذه  ومعدن  املحيطة  الأ�صياء  هذه  تقاوم  اأن 

نقطة مهمة جدًا حيث ت�صنع  للتاآكل وهذه  يتعر�ض  ل 

ن�صف  وهو  ال�صيليكون  من  ال�صم�صية  اخلاليا  غالبية 

معدن وقد يكون عازًل ومعدنًا.

مرتبطة  ذراته  اإلكرتونات  تكون  ل  كمعدن  حالته  يف 

ب�صهولة عندما يطبق  اإىل جريانها  يوؤدي  باإحكام مما 

عليها �صغط كهربائي، بينما تكون اإلكرتونات ذراته يف 

الطاقة النظيفة

عندما  جريان  يحدث  ول  ب�صدة  مرتبطة  العازل  حالة 

يطبق عليها ال�صغط الكهربائي.

مت اختيار املواد ال�صيليكونية لتميزها بال�صفات التالية:

 عالية التو�صيل احلراري.

 الثبات اجليد مع الطق�ض املحيط.

 عازل ممتـــاز للكهرباء.

 عالية القدرة.

ت�سنيع اخلاليا ال�سم�سية:

ت�صنع اخلاليا ال�صم�صية بجمع اأو �صم نوعني من اأ�صباه 

املعادن اأحدهما �صلبي والآخر اإيجابي، حيث اإن ن�صف 

اأيونات �صلبية ون�صف  الإيجابي ي�صنع لحتواء  املعدن 

وهذه  اإيجابية،  اأيونات  لحتواء  ي�صنع  ال�صلبي  املعدن 

ال�صرورية  البيئة  تهيء  وال�صلبية  الإيجابية  الأيونات 

ال�صم�صية،  اخللية  �صمن  يتحرك  كهربائي  تيار  ملرور 

وال�صوء ال�صادر من ال�صم�ض هو عبارة عن جدول من 

جزيئات الطاقة ال�صافية امل�صماة فوتونات.

ال�صم�ض على اخللية  ال�صافية من  الطاقة  تتدفق هذه 

ال�صيليكون  باخرتاق  الفوتونات  هذه  فتقوم  ال�صم�صية 

تاأيني  اإىل  يوؤدي  مما  ع�صوائي  ب�صكل  ذراته  وت�صرب 

ذرات ال�صيليكون حيث يوؤدي ذلك اإىل اإفالت اإلكرتون 

حركة  طاقة  اإىل  طاقته  حموًل  مداره  من  خارجي 

ت�صمى  بطاقتها  الإلكرتونات  هذه  وحركة  لالإلكرتون، 

بالتيار الكهربائي. اإذًا الطاقة ال�صم�صية تتحول بوا�صطة 

هذه اخلاليا اإىل طاقة كهربائية.

حفاظًا على البيئة 

الطاقة الشمسية أمل العالم في طاقة نظيفة 
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يف درا�صة مت طرحها خالل الندوة العلمية حول “حجم 

معاجلتها”  و�صبل  العربي  الوطن  يف  املرور  حوادث 

قدمها املهند�ض/ طارق بن م�صطفى ق�صتي واأ�صدرتها 

خاللها  تناول  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 

واملركبات  ال�صيارات  يف  ال�صالمة  تقنيات  الباحث 

واأهميتها يف تقلي�ض خطورة احلوادث املرورية.

وفيما يلي تلخي�ض للدرا�صة :

املرورية...”,  احلوادث  كرثة  من  تئن  �صوارعنا   “
واإ�صابة 21  “ “ مقتل  قتل...؟  و�صيلة  اأم  نقل  “و�صيلة 
“ اأحرتاق ووفاة �صبع  �صخ�صًا يف حادث مروري...”, 

معلمات يف حادث مروري...”, “ ده�ض ووفاة طفل يف 

لحرتاق  يوؤدي  مروري  حادث   “ مروري...”,  حادث 

اأربع �صيدات...”.

بها  تطالعنا  التي  العنوانني  من  بع�صًا  كانت  تلك   

هذه  يف  ونقراأ  اإل  يوم  مير  ل  والتي  اليومية  ال�صحف 

تقنيات السالمة في السيارات 
وأهميتها في تقليص خطورة 

الحوادث المرورية

دراسات
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مادية  واأ�صرار  واإ�صابات  وفيات  عن  اأخبارًا  ال�صحف 

ح�صلت ب�صبب احلوادث املرورية التي تقع على طرقنا 

و�صوارعنا.

اأ�صبحت احلوادث املرورية متثل وب�صكل كبري هاج�صًا 

اأهم  واأ�صبحت واحدة من  وقلقًا لأفراد املجتمع كافة، 

والطاقات  املادية  املوارد  ت�صتنزف  التي  امل�صكالت 

الب�صرية وت�صتهدف املجتمعات يف اأهم مقومات احلياة 

من  تكبده  ما  اإىل  اإ�صافة  الب�صري  العن�صر  هو  والذي 

م�صاكل اجتماعية ونف�صية وخ�صائر مادية �صخمة، مما 

والقرتاحات  احللول  اإيجاد  على  العمل  لزامَا  اأ�صبح 

اأو  احلوادث  هذه  من  للحد  التنفيذ  مو�صع  وو�صعها 

على اأقل تقدير معاجلة اأ�صبابها والتخفيف من اآثارها 

ال�صلبية.

واأحد اأهم ال�صبل لتح�صني ال�صالمة املرورية وم�صاعدة 

ال�صائق يف تفادي الوقوع يف احلوادث املرورية هو تطوير 

اأنظمة ال�صالمة والأمان يف ال�صيارات واملركبات واأنظمة 

النقل الذكية على الطرقات.

التقنيات احلديثة يف املركبات وال�سيارات

وملواجهة احلوادث املرورية وللتقليل منها، وللحد من ما 

ينتج عنها من وفيات واإ�صابات خطرية وخ�صائر مادية 

واقت�صادية، فقد ا�صتخدمت خالل العقدين املا�صيني 

بهدف  العامل  دول  من  العديد  يف  احلديثة  التقنيات 

النتائج  وت�صري  املرورية.  املخالفات  التقليل واحلد من 

كان  التقنيات  هذه  ا�صتخدام  اأن  املدن  لبع�ض  املوثقة 

له اأثر ملمو�ض يف تقليل املخالفات بلغت يف املتو�صط ما 

يقارب %40 لأجهزة مراقبة جتاوز الإ�صارات ال�صوئية، 

حيث  ال�صالمة  م�صتوى  حت�صني  اإىل  ذلك  اأدى  كما 

انخف�صت ن�صبة احلوادث يف املتو�صط حوايل 20%.

واملتتبع للجديد يف تقنية �صناعة ال�صيارات واملركبات، 

يجد اأن كل يوم يظهر معه ابتكار تقني جديد ي�صتهدف 

الرتقاء بهذه ال�صناعة، واأن هذه البتكارات املتالحقة 

اإىل تهمي�ض الدور الب�صري يف القيادة والتحكم  ت�صعى 

باملركبات والعتماد على التقنيات احلديثة والو�صائط 

بدًل  وقيادتها  املركبات  بالتحكم يف  للقيام  املعلوماتية 

من العن�صر الب�صري. 

وقد �صهدت الأعوام املا�صية يف جمال تقنية ال�صيارات 

النواحي،  تطورات عديدة تعترب جديدة كليًا يف بع�ض 

جمالت  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  التطورات  هذه  وتركزت 

وتوا�صلت  للركاب  وال�صالمة  الأمان  من  املزيد  اإتاحة 

احلديثة  لل�صيارات  الإلكرتونية  النظم  تقنيات  اأي�صا 

يف  متاحة  كانت  ما  متاثل  كمبيوتر  باأنظمة  تاأتي  التي 

الطائرات، فيما يعترب نقلة نوعية توؤ�ص�ض ملرحلة جديدة 

يف �صناعة ال�صيارات.

ومن بع�ض تقنيات واأجهزة ال�صالمة احلديثة واملطورة 

يف ال�صيارات واملركبات ما يلي:

ابتكارات داخل املركبة وخارجها تكمل جمهود ال�صائق 

حالة  توؤكد  معدات  ذلك  يف  مبا  والتحكم،  اليقظة  يف 

ال�صائق نف�صه من حيث اللياقة ال�صحية، وتوؤمن اأجهزة 

ُتركب داخل املركبة لتح�صني الروؤية اأمام ال�صائق وتزيد 

من الإدراك احل�صي له ب�صورة م�صتمرة وتعطي اإنذارًا 

للخطر الداهم وتتدخل بالتحكم الطارئ اإذا كان هناك 

عملية  باأمتتة  تقوم  ذلك  جانب  واإىل  و�صيك  ت�صادم 

القيادة على الطرق املخ�ص�صة لذلك.

يف اليابان، تخطط بع�ض ال�صركات الإلكرتونية لتطوير 

خدمات ات�صال و�صبكات معلوماتية للمركبات وو�صائل 

اإلكرتونية  النقل، وتنوي هذه ال�صركات تطوير �صبكات 

ت�صمح لل�صيارات باإر�صال بيانات �صوتية وب�صرية ب�صرعة 

عالية، وجتعل من املمكن حتديد موقع املركبة لأقرب 

�صبكات  ا�صتخدام  بالإمكان  وانه  �صنتيمرتات،  ع�صرة 

الهواتف املحمولة لو�صل ال�صيارات بال�صبكة العنكبوتية 

)الإنرتنت(، وت�صتعد كل من تو�صيبا وهيتا�صي وتويوتا 

لل�صيارات  اجلديدة  الف�صائية  اخلدمة  نظام  لإطالق 

حيث جرت درا�صة وا�صعة ومت توفري هذه اخلدمة منذ 

عام 2008 م وتطور تباعًا.

املفهوم  هو  هذا  القيادة،  لعجلة  الذكية  القيادة  نظام 

اجلديد امل�صيطر على عقول مطوري تقنيات ال�صيارات، 

فبعد العديد من الدرا�صات وجد القائمون على �صالمة 

مل�صاعدة  الإلكرتوين  التدخل  �صرورة  ال�صيارات  اأمان 

الأفعال  وردود  اأفعال  �صرعة  لتقنني  ال�صيارات  قائدي 

احلالت  يف  خا�صة  ال�صائق،  �صلوك  على  امل�صيطرة 

احلرجة. والنظام اجلديد يوفر م�صاعدات تقنية ذكية 

على  الكاملة  ال�صيطرة  على  ت�صاعده  ال�صيارة  ل�صائق 

عجلة القيادة. 

ومن التقنيات احلديثة يف ال�صيارات، الت�صغيل الذاتي 

والتلقائي لبع�ض الأجهزة مثل ت�صغيل امل�صاحات يف حالة 

هطول الأمطار، اأو ت�صغيل امل�صابيح عند حلول الظالم 

اأو اأثناء املرور داخل الأنفاق.

وتوجيه  قيادة  يف  التحكمية  القدرة  زيادة  اإن  وحيث 

وال�صعبة حتتاج  املواقف احلرجة  ال�صيارة، خا�صة يف 

ومن  اخلطاء  يحتمل  ل  �صائب  واحد  قرار  اتخاذ  اإىل 

تتفاوت  والتي  املتاحة،  القرارات  من  العديد  بني 

اأو  املزاجية  العوامل  من  العديد  على  �صحتها  درجة 

يف  ت�صرتك  املوؤثرات  هذه  وكل  الطبيعية،  اأو  النف�صية 

يعتمد  القرار  هذا  متخذ  اأن  وهو  موؤثر،  واحد  عامل 

ال�صيارات على  ال�صيارة. فقد عمل م�صممو  على قائد 

اإىل و�صيلة فعالة تتيح م�صاعدة قائد ال�صيارة  الو�صول 

على اتخاذ هذا القرار من خالل اإ�صافة تقنية مطورة 

اإىل مكونات ال�صيارة اأطلق عليها �صبط )�صرعة ال�صري 

التكيفي(  وهذه التقنية عبارة عن اإحلاق رادار مبقدمة 
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�صري  �صرعة  ب�صبط  تقوم  اأن  بعد  تفعيله  يتم  ال�صيارة 

ال�صيارة، وهذا الرادار يعمل على �صبط �صرعة ال�صيارة 

لالإبقاء دائمًا على م�صافة اآمنة بني ال�صيارة وال�صيارات 

اأو ا�صتخدام  الأمامية، اأخذًا يف العتبار تغري ال�صرعة 

الأخذ يف العتبار  النظام  ي�صتطيع هذا  الفرامل، كما 

الت�صاري�ض ذات املرتفعات، كما يتميز النظام بالقدرة 

على اكت�صاف املركبات املتواجدة يف املقدمة تلقائيا من 

خالل جهاز ا�صت�صعار الرادار والذي ي�صل مدى تاأثريه 

يف ك�صف املركبات مل�صافات ترتاوح من بني 70 اإىل 100 

جهاز  ويقوم  درجات.  لأربع  ت�صل  ميل  وبزاوية  مرت 

ال�صت�صعار بح�صاب الو�صع الن�صبي للمركبات و�صرعتها 

اأو  ال�صرعة  بتقليل  يقوم  املعلومات  هذه  اأ�صا�ض  وعلى 

ال�صرورة لرتك  وقت  الفرامل يف  ي�صتخدم  او  زيادتها 

م�صافة اآمنة. اأما اإذا كان الطريق اأمام ال�صيارة خاليًا 

اتخاذ  م�صوؤولية  رفع  يتم  وهكذا  ال�صرعة،  زيادة  فيتم 

على  القيادة  اأثناء  خا�صة  ال�صائق  عاتق  عن  القرار 

الطرق ال�صريعة.

باي   “ م�صابيح  نظام  اأي�صًا  التنفيذ  حيز  دخل  كما 

– زينون “ الفعالة، وهي اأ�صغر حجمًا من امل�صابيح 
فعالة  اأنها  كما  ال�صيارة،  وتعمل طوال عمر  التقليدية، 

الأركان  تك�صف  بحيث  ال�صيارة،  اجتاه  مع  احلركة  يف 

هذه  وبع�ض  ال�صيارة،  تدخلها  اأن  قبل  واملنحنيات 

الأنظمة يتحرك مع حركة املقود، وبع�صها الآخر ي�صيء 

الأركان فور حتويل املقود من حركة ذاتية.

الروؤية  الأمريكية، جهاز  ال�صركات  اإحدى  ابتكرت  كما 

الليلة الذي يزيد من م�صافة الروؤية اإىل خم�صة اأ�صعاف 

من امل�صافة املتاحة من خالل ك�صافات ال�صوء الليلي. 

عليها  يرتتب  وما  امل�صاة،  ده�ض  حوادث  من  وللتقليل 

من تداعيات خطرية، ثمة اجتاه عاملي لتطويع التقنية 

احلديثة، وا�صتخدام اأ�صاليب فنية مبتكرة يف ت�صميم 

عند  مرونة  اأكرث  هياكلها  وجعل  واملركبات،  ال�صيارات 

وقوع حوادث ال�صدم. وهناك اأبحاث واختبارات عديدة 

ب�صكل  ت�صهم  اأن  عليها  القائمون  ياأمل  ال�صاأن،  يف هذا 

للم�صاة.  واحلماية  الأمان  من  مزيد  حتقيق  يف  فاعل 

اأ�صرف عليها جمموعة من  اختبارات علمية،  واأف�صت 

كبار علماء الأمن وال�صالمة، بدعم مايل من �صركات 

ب�صرورة  التو�صية  اإىل  ال�صيارات،  ل�صناعة  عاملية 

�صمنها  ومن  ال�صيارات،  مقدمة  ت�صميم  يف  النظر 

فكرة )غطاء املحرك املتحرك( الذي يرتفع اإىل اأعلى 

حلظة وقوع ال�صدامات الأمامية ملنع ا�صطدام امل�صاة 

يف الزجاج الأمامي وامت�صا�ض حدة ال�صدمة. كما اأن 

هوائية  و�صائد  تثبيت  على  تعتمد  اأخرى  اأفكارًا  هناك 

�صئيل  جزء  يف  تنطلق  ال�صيارات،  مقدمة  يف  خارجية 

من الثانية، قبل وقوع ال�صدمات واحلوادث، ملنع اإ�صابة 

امل�صاة.

�صركة  طورته  نظام  ذكاًء،  احلديثة  النظم  اأكرث  ومن 

دراسات

معها  ويتعامل  احلوادث  يتوقع  والذي  بنز  مر�صيد�ض 

املقاعد  م�صاند  وو�صع  ال�صقف  وفتحة  النوافذ  باإغالق 

ممكنة  اأمان  درجة  اأكرب  لإتاحة  الراأ�صي  املو�صع  يف 

للركاب.  

التنبيه   “ بجهاز  يعرف  ما  التقنيات  هذه  بني  ومن 

اآلة ت�صوير  “ وفكرة هذا اجلهاز مبنية على  واليقظة 

القيا�ض )التابلوه(  اأجهزة  لوحة  )كامريا( مثبتة على 

�صغري،  بحا�صوب  تعمل  ال�صاحنة،  اأو  احلافلة  داخل 

الفرن�صية  )رينو(  �صركة  عملت  الذي  اجلهاز،  ويقوم 

على تطويره طوال 14 عامًا مبراقبة مدى تعب ال�صائق، 

وذلك عن طريق قيا�ض اإغما�صة عينيه، وعندما يالحظ 

اأزيزًا  ي�صدر  للنوم،  تتهيئان  ال�صائق  عيني  اأن  اجلهاز 

خفيفة(،  )ر�صة  ماء  دفقة  يطلق  اأو  مميزًا،  �صوتًا  اأو 

و�صرعان ما يتنبه ال�صائق.

الهند�صية  للتقنية   Comrising �صركة  جنحت  وقد 

ومقرها جنوب فرن�صا، يف ت�صميم جهاز جديد وي�صبه 

الطائرات،  يف  الأ�صود(  )ال�صندوق  كبري  حد  اإىل 

ويحتوي على وحدة اإ�صارات وبطاقة اإلكرتونية ل�صتقبال 

البيانات، ومن خالله ميكن حتديد موقع املركبة ب�صكل 

اخلا�صة  ال�صرورية  البيانات  جميع  ينقل  كما  دقيق، 

بالت�صغيل اإىل املقر الرئي�صي.

وخطورتها،  املركبات  انزلق  ظاهرة  ل�صيوع  ونظرًا 

فيعمل �صانعو املركبات على اإدخال املزيد من التطوير، 

وتزويد املركبات بتقنيات متقدمة من �صاأنها التخفيف 

من حدة النزلق. ولعل من اأهم واأحدث هذه التقنيات، 

نظام القيادة الذكية لعجلة القيادة )AFS(، وهو نظام 

يف  التقليدية  للطريقة  البديل  بالدور  يقوم  اإلكرتوين 

تنفيذ احلركة املطلوبة من واإىل عجلة القيادة وحركة 

العجالت الأمامية للمركبة، وهو يوفر م�صاعدات تقنية 

ذكية ل�صائق املركبة، ت�صاعده يف ال�صيطرة الكاملة على 

عجلة القيادة. 

اإنتاج  اأول خط  اإحدى ال�صركات الأمريكية عن  ك�صفت 

الإطارات  ت�صمل  افرتا�صي طويل،  ذات عمر  لإطارات 

تقوم  والتي  ت�صبه اجلل،  مادة مطاطية  على  اجلديدة 

اأثناء  الإطارات  يف  حتدث  التي  للثقوب  فوري  بلحام 

�صري ال�صاحنة، واملعروف اأن العمر الفرتا�صي لإطارات 

ال�صاحنة ل يزيد على ثالثة اأ�صابيع، اإذا مت ا�صتخدامه 

فيتمتع  اجلديد  الإطار  اأما  و�صاقة،  �صعبة  ظروف  يف 

اجلل  يعمل  حيث  مرات،   6 اأطول  افرتا�صي  بعمر 

بو�صة  ربع  حجم  يف  قطع  اإغالق  على  فيه  امل�صتخدم 

مرات عديدة ودون احلاجة لإ�صالح الإطار. 

يتيح  وهو  ال�صتقرار،  تعزيز  نظام  اأي�صا  وهناك 

املحافظة على توازن ال�صيارة يف حالت انزلق الطرق 

ب�صبب اجلليد اأو املطر اأو الرمال، اأو النحراف املفاجئ 

اإلكرتونية  اأنظمة  عدة  تن�صط  حيث  ال�صائق.  من 

طريق  عن  ال�صيارة  وتوازن  ا�صتقرار  على  للمحافظة 

منفردة،  عجلة  كل  على  الفرامل  قوة  بني  التن�صيق 

ل�صتعادة �صيطرة ال�صائق عليها ومنع التفاف ال�صيارة 

حول نف�صها اأو انقالبها.

بداأت  الإطارات،  وحتديث  لتطوير  خططها  اإطار  ويف 

الذكاء  تقنية  اإدخال  يف  لها،  املنتجة  ال�صركات  بع�ض 

ال�صناعي، بحيث تكون الإطارات اجلديدة اأكرث قدرة 

بل  املحيطة،  والبيئة  الطريق  ظروف  مع  التعامل  على 

والقدرة على اإ�صالح نف�صها اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك. 

وجترى حاليًا اأبحاث متالحقة ي�صارك فيها خرباء من 

اإطارات  لت�صميم  ال�صركات،  لهذه  تابعة  مراكز  ثالثة 

ما  اأهم  ولعل  اأطول.  وعمر  عالية  اإمكانية  ذات  ذكية 

الثقوب، وهي مزودة  مييزها قدرتها على منع حدوث 

ومتدده  الهواء  مبعدل  ال�صائق  لتنبيه  ا�صت�صعار  بقرون 

داخل الإطارات، لتجنب انفجارها اأو تلفها. اإىل جانب 

خليط  هي  جديدة،  مبواد  الإطارات  زودت  فقد  ذلك 

�صناعة  يف  امل�صتخدمة  وال�صليكا  واملطاط  الزيوت  من 

ال�صتاء،  برودة  يقاوم  اجلديد  الإطار  هذا  الزجاج. 

من  تكلفة  اأقل  اأنه  كما  الثلجية،  البلدان  يف  خا�صة 

الإطارات،  اتزان  مل�صاعفة  و�صعيًا  الأخرى.  الإطارات 

مت زيادة �صمك الطبقة اخلارجية، وهو ما ي�صاعد على 

اخرتاق الطرق الوعرة املتدرجة مبنتهى الأمان. وكانت 

الوليات املتحدة الأمريكية قد اأ�صدرت ت�صريعًا ين�ض 

على اإحلاق نظام التحكم الذكية يف الإطارات، واأمهلت 

بحلول  انتهت  �صنوات،  ثالث  فرتة  املركبات  �صانعي 

2008 م، لتزويد مركباتها بالنظم اجلديدة. 

اأنظمة النقل الذكي

جميع التقنيات والتطبيقات التي مت ذكرها �صابقًا هي 

بع�ض اأو جزء من تطبيقات اأنظمة يطلق عليها اأنظمة 

 Intelligent Transportation Systems الذكي  النقل 

 .))ITS

تقنيات  منظومة  عن  عبارة  الذكي  النقل  واأنظمة    

الفورية  املعلومات  مع  متكاملة  كاأنظمة  تعمل  متقدمة 

الت�صالت  واأنظمه  النقل  بحركة  املغلقة  الدقيقة 

من  يتم  كما  النقل،  عمليه  ت�صهيل  يف  منها  لي�صتفاد 

للنقل  الأ�صا�صية  للبنية  الأمثل  ال�صتخدام  خاللها 

وللتقليل من عدد احلوادث ون�صبة التلوث البيئي الناجم 

يف  لل�صالمة  حديثة  واأجهزة  تقنيات  اكت�صاف  اإن 

الفرتة  اأنواعها خالل  بجميع  واملركبات  ال�صيارات 

العلمية  واملراكز  املعاهد  به  تقوم  وما  املا�صية، 

التطور  من  املزيد  ت�صتهدف  جتارب  من  والبحثية 

نتفاءل  يجعلنا  والأمان،  ال�صالمة  لو�صائل  التقني 

البتكارات  من  الكثري  يف  يحمل  امل�صتقبل  اأن  اإىل 

التي ميكن اأن ت�صهم مبزيد من الفعالية يف توفري 

الأمن وال�صالمة مل�صتخدمي ال�صيارات واملركبات.
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من زيادة عدد املركبات وخلف�ض تكاليف النقل. 

وتقوم اأنظمه النقل الذكي بتطبيق التقنيات احلديثة يف 

جمالت املراقبة وجمع املعلومات والتحكم والت�صالت 

الق�صوى  ال�صتفادة  لهدف  الآيل  احلا�صب  وبرامج 

وو�صائط  الطرق  ل�صبكات  ال�صتيعابية  القدرة  من 

النقل الأخرى، حيث ت�صاعد يف ان�صيابية حركة املرور 

ولت�صهيل الو�صول اإىل الأماكن املراد الو�صول اإليها.  

تتكون اأنظمة النقل الذكي من عدد من العنا�صر الرئي�صة 

واأنظمه  الطرق  �صبكات  مثل  للنقل  اأ�صا�صية  بنيه  وهي 

النقل العام، ومراكز التحكم املروري، واأجهزة ال�صت�صعار 

املكاين  التحديد  واأجهزة  الكامريات،  مثل  واملراقبة 

واأجهزة العر�ض يف املركبات، واأنظمه ات�صالت متكاملة، 

ومعلومات ت�صمل معلومات اأ�صا�صيه مثل اخلرائط الرقمية 

ومعلومات اأمنية عن حالة حركة املرور.

اأهداف اأنظمه النقل الذكي 

م�صتوى  حت�صني  اإىل  الذكية  النقل  اأنظمة  وتهدف 

ال�صالمة على �صبكة الطرق واحلد من وقوع احلوادث 

املرورية والوفيات والإ�صابات الناجمة عنها والتخفيف 

من ج�صامتها، وتقدمي اخلدمات ال�صعافية عند وقوع 

م�صتوى  ورفع  ال�صتجابة  و�صرعة  احلوادث  هذه  مثل 

احلركة  �صهولة  وتعزيز  الطوارئ،  حلالت  الإنقاذ 

املرورية وتوفري الراحة والطماأنينة على �صبكة الطرق، 

�صالمة  على  ال�صلبية  والطاقة  النقل  تاأثريات  وتقليل 

حا�صرا  الطرق  �صبكة  وكفاءة  فعالية  وزيادة  البيئة، 

واملوؤ�ص�صات  الأفراد  اإنتاجية  زيادة  وبالتايل  وم�صتقبال 

واإدارة  كفاءة  م�صتوى  ورفع  عموما،  القت�صاد  وقطاع 

للطاقة  فعالية  الأكرث  وال�صتخدام  الطرق  �صبكة 

وال�صتيعابية ل�صبكه الطرق، واخت�صار زمن الرحالت 

والتقليل من حالت التاأخري، والتوفري يف ال�صتثمارات 

لإن�صاء وتو�صعه �صبكات الطرق.

التو�سيات

ال�صتفادة  �صرورة  الدرا�صة  به  اأو�صت  ما  اأبرز  ومن 

الت�صال  تقنيات  يف  املذهل  التقدم  من  الق�صوى 

واإذا  الذكي،  النقل  اأنظمة  بتطبيق  وذلك  واملعلوماتية 

كانت الو�صائد الهوائية قد �صهدت تطورًا كبريًا حلماية 

العتماد  ميكن  ل  فاإنه  واملركبات،  ال�صيارات  ركاب 

عليها كليًا، ويبقى ا�صتخدام حزام الأمان مع الو�صائد 

الوقاية واحلماية  الهوائية الأف�صل بعد م�صيئة اهلل يف 

ملن داخل ال�صيارة عند وقوع احلوادث املرورية.

كما يجب على جميع �صركات ووكالت ال�صيارات املبادرة 

لتوفري اأنظمة ال�صالمة والأمان كتجهيزات اأ�صا�صية يف 

ال�صيارات واملركبات.

ويجب مراعاة والعمل على عدم تعقيد ال�صائق واإرباكه 

باملعلومات  وتزويده  ال�صيارة  يف  الأجهزة  من  بالكثري 

واملعلومات  بالأجهزة  والكتفاء  املفيدة  وغري  املفيدة 

ا�صتيعابها  من  املركبة  ل�صائق  ميكن  التي  ال�صرورية 

والعمل بها.

ومعايري  مبوا�صفات  التقيد  �صرورة  اإىل  بالإ�صافة 

موحدة لتطبيقات واأنظمة النقل الذكي من قبل جميع 

اجلهات ذات العالقة ليكون هناك توافق وترابط بني 

ربط  الأمر  تطلب  حال  يف  والأنظمة  التطبيقات  هذه 

هذه الأنظمة بع�صها البع�ض، نظرًا لأهمية الت�صالت 

يف تطبيقات اأنظمه النقل الذكي، لذا فمن املهم اإجراء 

درا�صة لو�صع بروتوكول ات�صالت خا�ض باأنظمة النقل 

اأنظمة  مع  والتداخل  التعار�ض  عدم  ول�صمان  الذكي، 

الت�صالت الأخرى.
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 يعد ج�صر “بلو واتر” )Blue Water Bridge( رابطًا 

والرتفيه،  لالأعمال  كبريين  مركزين  بني  ا�صرتاتيجيَا 

وبوابة حيوية تربط كندا بالوليات املتحدة.

“�صانت  نهر  فوق  مير  الذي  الدويل  املعرب  هذا  وينقل 

 Port( حركة املرور بني بورت هورون )St Clair( ”كلري

اإدوارد  وبوينت   )Michigan( ميت�صيغن  يف   )Huron

اأونتاريو  يف   )Sarnia( و�صارنيا   )Point Edward(

 14,000 اأن نحو  اإىل  الإح�صاءات  )Ontario(. وت�صري 

مركبة تقطع هذا اجل�صر يوميًا. ويف الأيام التي ت�صهد 

ازدحامًا ، قد يتخطى هذا العدد عتبة 20,000 مركبة، 

منها نحو 6,000 �صاحنة.

واإجراءات  املرور  حلركة  املتوا�صل  الزدياد  ظل  ويف 

اجل�صر  يعترب  املنطقة،  يف  ال�صارمة  احلدود  مراقبة 

حني  ويف  �صهرية.  ازدحام  نقطة  طويلة  مدة  منذ 

مر  على  اأجريت  كربى  حتديث  م�صاريع  عدة  �صاعدت 

ال�صنوات بالفعل يف تخفيف الزدحام وحت�صني ال�صالمة 

وتعزيز حركة املرور.  

“بوردر  وقد �صمم م�صروع وقت النتظار على احلدود 

وايت تامي” )Border Wait Time( لتزويد امل�صافرين 

 )Blue Water( ”الذين يقرتبون من ج�صر “بلو واتر

لة ودقيقة حول فرتة  من كال اجلانبني مبعلومات مف�صّ

النتظار التي يجب اأن يتوقعوها لعبور اجل�صر. و�صيتم 

و�صعت  جانبية  اإ�صارات  على  التفا�صيل  هذه  عر�ض 

ال�صريعة  الطرقات  جوانب  على  حتديدًا  الغر�ض  لهذا 

عند القرتاب من حدود الوليات املتحدة / كندا وهي 

النقل يف  لوزارة  الإلكرتوين  املوقع  اأي�صًا على  متوافرة 

“بار�صونز/ تطوير  من  وهو  احلل  ويجمع  اأونتاريو. 

اأجهزة  من  جمموعة   )Parsons/Delcan( ديلكان” 

الك�صف احللقية وم�صت�صعرات “بلوتوث” للمركبات.

ل�صوؤون  اأول  م�صاريع  مهند�ض  بارنيت،  مايك  وي�صرح 

اأونتاريو  يف  النقل  وزارة  لدى  الذكية  النقل  اأنظمة 

قائاًل: “ اإنها جزء من مبادرة ت�صمل املقاطعة باأكملها 

اأطلقتها �صلطات النقل الكندية لتح�صني فعالية و�صالمة 

امل�صافرين والب�صائع التي تعرب احلدود. نحن ن�صعر باأنه 

من املهم تزويد امل�صافرين الذين ي�صتخدمون معابرنا 

مبزيد من املعلومات والثقة”.

وُيعزى معظم الزدحام الذي يحيط باجل�صر اإىل ن�صبة 

يف  الدولتني  بني  ال�صلع  تنقل  التي  الكبرية  ال�صاحنات 

اأمريكا ال�صمالية. ويوؤّكد بارنيت يف هذا ال�صياق: “نقوم 

الأمريكية.  املتحدة  الوليات  مع  التجارة  من  بالكثري 

غيار  قطع  لتجارة  كبرية  �صوق  خا�ض  ب�صكل  وهناك 

منطقة  يف  الأعمال  لطبيعة  نظرًا  املركبات  حمركات 

ديرتويت”. 

وتعترب اأونتاريو م�صوؤولة بالفعل عن نحو 65 يف املائة من 

جتارة كندا مع الوليات املتحدة الأمريكية، وهي اأعمال 

تقّدر قيمتها بنحو 430 مليار دولر كندي )380 مليار 

دولر اأمريكي( �صنويًا. 

واأ�صاف بارنيت: “يف ظل مثل هذا احلجم من التجارة 

الت�صغيلية  الكفاءة  تكت�صب  تتحرك عرب حدودنا،  التي 

على  يقت�صر  ل  الأمر  وهذا  حيوية”،  اأهمية  ملعابرنا 

اأي�صًا  ي�صمل  واإمنا   )Blue Water( ”واتر “بلو  ج�صر 

 )Windsor-Detroit( ديرتويت”  “ويند�صور–  نفق 

ومعابر اجل�صور الأربعة عند �صاللت نياجارا.

بنية حتتية حيوية

تت�صمن املبادرات ال�صابقة لتح�صني اإدارة املرور وزيادة 

احلركة على املعرب احلدودي على اجل�صر، حلوًل قائمة 

وي�صرح  الذكية.  النقل  واأنظمة  التحتية  البنية  على 

�صنوات  خم�ض  قبل  “قمنا  ال�صياق:  هذا  يف  بارنيت 

بتنفيذ عملية تو�صيع مهمة مل�صلك بطول 2.5 ميل للطريق 

Blue W 402” اإىل ج�صر “بلو واتر” )-  لل�صريع رقم

ب�صكل كبري  القدرة  زيادة  الأمر يف  واأ�صهم هذا   .)ter

كما اأ�صهم يف تو�صيع الطريق ال�صريع من م�صارين اإىل 5 

م�صارات”. وينقل هذا اجلزء من الطريق ال�صريع رقم 

15,000 و25,000 مركبة يوميًا. 402” بني 

ذكي  نظام  بت�صغيل  ال�صريع  الطريق  م�صلك  يقوم  كما 

متغرّية  مرورية  �صارات  با�صتخدام  امل�صارات  لإدارة 

رافعة.  ج�صور  على  الطريق  فوق   )VMS( ديناميكية 

ويو�صح بارنيت: “ميّكننا هذا الأمر من تنظيم املرور 

يف امل�صارات املنا�صبة قبل الو�صول اإىل املعرب، وحت�صل 

جميع املركبات الثقيلة التي تنقل ال�صلع على توجيهات 

بالتنقل على م�صار واحد ومركبات الركاب على م�صار 

مقاربات مبتكرة وأنظمة تقنية 

لتطبيقات السالمة المرورية 
وتقليل المخاطر

تكنولوجيا مرورية

عن “ترافيك تكنولوجي اإنرتنا�صونال”

مشروع وقت االنتظار على حدود كندا والواليات 
المتحدة حسن السالمة وخفف االزدحام

1
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“نيك�صو�ض” )Nexus( على م�صار  ثان وحاملو بطاقة 

اآخر”.  

ال�صالمة  حت�صني  اأجل  ومن  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة 

ازدحامًا  ت�صهد  التي  املناطق  يف  الركاب  وعي  وزيادة 

بت�صغيل  اأي�صًا  اأونتاريو  يف  النقل  وزارة  تقوم  خانقًا، 

نظام حتذير لالنتظار قبل اجل�صر. ويقول بارنيت يف 

املرور املقرتبة  باإبالغ حركة  لنا  “ي�صمح  ال�صياق:  هذا 

بوجود تاأخريات طويلة على اجل�صر وحركة مرور بطيئة 

على الطريق ال�صريع. ي�صجع هذا الأمر ال�صائقني على 

الإبطاء ب�صكل م�صبق وهو اأمر من �صاأنه بالتايل تخفيف 

خطر حدوث ا�صطدامات”.

اختالف البيانات

على  النتظار  وقت  معلومات  م�صروع  ي�صهم  اأن  ناأمل 

الذين  ال�صائقني  جتربة  تعزيز  حت�صني  يف  احلدود 

نتمكن  اأن  “اأردنا  بارنيت:  وي�صرح  املعرب.  ي�صتخدمون 

وجود  ب�صبب  املعلومات  بهذه  امل�صافرين  تزويد  من 

فرتات انتظار طويلة للغاية اأحيانًا عند احلدود. وي�صبح 

هذا الأمر �صحيحًا ب�صكل خا�ض خالل العطل الواقعة 

الكنديني  من  الكثري  ي�صافر  عندما  الأ�صبوع  نهاية  يف 

هوؤلء  يجتمع  وعندما  للت�صّوق.  املتحدة  الوليات  اإىل 

ال�صاحنات  من  الكثري  مع  الرتفيه  بغر�ض  امل�صافرون 

والركاب الذين ي�صتخدمون اجل�صر يوميًا، فقد ت�صهد 

املنطقة ازدحامًا �صديدًا”.

اختيار  قبل  مقاربات  عدة  اإىل  امل�صروع  فريق  ونظر 

البلوتوث.  وتقنية  احللقية  الك�صف  اأجهزة  بني  اجلمع 

وي�صرح بارنيت: “هناك العديد من اجلداول احل�صابية 

املتوافرة والتي ت�صتخدم فقط واحدة من هذه التقنيات 

ولكننا اخرتنا اعتماد مقاربة هجينة لأننا فهمنا باأنها 

�صتكون الو�صيلة الأف�صل للح�صول على معلومات دقيقة 

تاأخريات يف  الفعلي. قد حتدث  الوقت  وديناميكية يف 

بيانات  وجود  ب�صبب  فقط  البلوتوث  ا�صتخدام  حال 

تاريخية دائمًا. وميكنه تقدمي معلومات مف�صلة حول ما 

حدث مع �صيارة تقطع بني جهازي ك�صف عن املركبات 

قبل  دقائق   10 مت�صى  قد  ولكن   ،)B(و  )A( العابرة 

احل�صول على هذه املعلومات”.

واأ�صاف بارنيت: “عندما تكون ظروف املرور متنا�صقة، 

يعمل نظام البلوتوث جيدًا لوحده ولكنه �صيعاين عندما 

اأجهزة  دور  ياأتي  هنا  مفاجئ.  ب�صكل  املرور  يزدحم 

الك�صف احللقية. ت�صجل اأجهزة الك�صف هذه املعلومات 

للمعلومات  م�صدرًا  تعترب  فهي  لذلك  ثانية   20 كل 

كال  من  البيانات  جمع  خالل  ومن  الفعلي.  الوقت  يف 

امل�صدرين، نح�صل على �صورة اأف�صل واأكرث دقة حول 

الأمر الذي يح�صل فور وقوعه”.

ي�صتخدمون  الذين  العمالء  من  التنوع  هذا  مثل  ومع 
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ج�صر “بلو واتر” )Blue Water(، فقد كان من املهم 

اأي�صًا اأن يتمكن النظام من التفريق بني مركبات الركاب 

’بلو  وم�صت�صعرات  ك�صف  اأجهزة  “لدينا  وال�صاحنات. 

توث‘ قبل الو�صول اإىل اجل�صر وهي تزودنا مبعلومات 

حول عدد املركبات املوجودة يف �صفوف النتظار. ومبا 

اإدارة امل�صالك اخلا�ض بنا ي�صمح لنا بتوجيه  اأن نظام 

اأنواع حمددة من املركبات اإىل م�صالك حمددة، ميكننا 

املنتظرة.  ال�صاحنات  وعدد  املركبات  عدد  معرفة 

وت�صاعد احللقات التي قمنا برتكيبها على التمييز بني 

اأنواع املركبات”.

م�صالك  تقع على  التي  الك�صف احللقية  اأجهزة  وتقدم 

احلقيقي  الوقت  يف  التدفق  معدل  الأولية  الفح�ض 

للخدمة. ويوؤكد بارنيت: “يعرف النظام حتديدًا �صرعة 

املركبات الداخلة اإىل اجل�صر واخلارجة منه يف الوقت 

الفعلي. ياأخذ عندها اجلدول احل�صابي جميع املعلومات 

الك�صف  واأجهزة  البلوتوث  م�صت�صعرات  جمعتها  التي 

احللقية ويقدم �صورة دقيقة عن و�صع املرور احلايل. 

وقت  احت�صاب  ميكنه  املعلومات  هذه  على  وبالعتماد 

انتظار دقيق لل�صائقني الذين يقرتبون من املعرب”.

بجمع  اأونتاريو  يف  النقل  وزارة  تقوم  لن  حني  ويف 

البيانات اأو ا�صتخدامها ملراقبة حركة املرور التي تعرب 

اجل�صر، يقول بارنيت اإنه من املمكن ا�صتخدام البيانات 

“اإذا لحظنا مثاًل تكرار  لتح�صني الفعالية الت�صغيلية. 

حدوث تاأخريات طويلة، فاإننا نتحدث اإىل �صركائنا على 

احلدود حول �صبل حت�صني اأوقات ال�صفر، واإذا كنا ن�صهد 

تاأخريات ب�صكل متوا�صل، ميكننا اأن نفكر يف فتح مزيد 

من م�صالك التفتي�ض”.

الر�سائل الفورية

اإ�صارات  تركيب  امل�صروع  من  املقبلة  املرحلة  �صت�صهد 

لل�صوء  باعثة  ثنائية  ذات �صمامات  ديناميكية  �صوئية 

عن  احلالية  املعلومات  �صتعر�ض  دي” والتي  اإي  “اإل 
وقت النتظار للم�صافرين الذين يقرتبون من اجل�صر. 

النهائية  اللم�صات  بو�صع  حاليًا  “نقوم  بارنيت:  ويقول 

نهاية  بحلول  تركيبها  وناأمل  ال�صوئية  الإ�صارات  على 

ف�صل الربيع. كان ت�صميم الإ�صارة حتديًا جديًا يف حد 

ذاته ب�صبب كمية املعلومات التي نرغب يف عر�صها. هذه 

الإ�صارات ال�صوئية ل حتتاج فقط اإىل توفري معلومات 

بطاقة  وحملة  وال�صاحنات  الركاب  مركبات  اإىل 

’نيك�صو�ض‘ )Nexus( بالإ�صافة اإىل معلومات مرتبطة 
مبعرب ج�صر ’بلو واتر‘ )Blue Water( وح�صب، واإمنا 

م�صاألة  العتبار  عني  يف  ناأخذ  اأن  اأي�صًا  علينا  كان 

الإ�صارات  لهذه  املحتملة  امل�صتقبلية  املواقع  بع�ض  اأن 

باللغتني  املعلومات  هذه  عر�ض  اإىل  حتتاج  ال�صوئية 

اأن  يجب  الإ�صارة  اأن  يعني  ما  والفرن�صية  الإجنليزية 

تكون كبرية احلجم”.

وكما يقول بارنيت، فاإن امل�صروع واجه حتدي التن�صيق 

قائاًل:  وي�صرح  فيه.  امل�صاركة  العديدة  الوكالت  بني 

امل�صاركة  املختلفة  الوكالت  من  عدد  وجود  “يوؤدي 
التعقيد.  من  جديدة  حالة  اإ�صافة  اإىل  امل�صروع  يف 

لقد عملنا ب�صكل وثيق مع �صركائنا يف وزارة النقل يف 

اجل�صر  من  الأمريكي  اجلانب  متلك  )التي  ميت�صغن 

خا�ض  نظام  بتطوير  قاموا  الذين  ت�صغيله(  وتتوىل 

’بلو  ج�صر  �صلطة  اإىل  بالإ�صافة  نف�صه  الوقت  يف  بهم 

الكندي  اجلانب  متلك  )التي   )Blue Water( واتر‘ 

من اجل�صر وت�صغله(، و’تران�صبورت كندا‘ التي قدمت 

ويوا�صل  احلدودية.  والوكالت  امل�صروع  لهذا  التمويل 

فريق امل�صروع العمل على التغّلب على بع�ض التحديات 

التقنية للتاأكد من دقة النتائج املحت�صبة من البيانات. 

“واجهنا يف املراحل  وي�صيف بارنيت يف هذا ال�صياق: 

كان  لذلك  الت�صالت  بف�صل  مرتبطة  ق�صايا  الأوىل 

البيانات  موثوقية  من  والتاأكد  امل�صائل  هذه  حل  علينا 

هذه  جنعل  اأن  ناأمل  كما  عليها.  العتماد  واإمكانية 

للبيانات  مفتوحة  م�صادر  خالل  من  متاحة  البيانات 

اأخذ  يف  راغب  �صخ�ض  لأي  ميكن  بحيث  والإنرتنت 

البيانات وتوزيعها، القيام بهذا الأمر”.

ذكاء م�سرتك

ي�صبح  اأن  جناحه،  حال  يف  امل�صروع  هذا  �صاأن  من 

منوذجًا ملعابر ا�صرتاتيجية اأخرى على احلدود الفا�صلة 

تكنولوجيا مرورية
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بارنيت:  يقول  وكندا.  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 

“نخطط لرتكيب مثل هذا النوع من الأنظمة على بع�ض 
معابرنا املهمة الأخرى ولكننا نحتاج اأوًل اإىل مراجعة 

هنا.  تعلمناها  التي  الدرو�ض  وا�صتخال�ض  به  قمنا  ما 

اجلمع  اأن  على  البداية  يف  جميعًا  توافقنا  حني  ويف 

بني البلوتوث واأجهزة الك�صف احللقية �صتكون املقاربة 

الأف�صل، �صيكون من املفيد تقييم اأداء التقنية يف العامل 

احلقيقي. كما نهتم يف ا�صت�صكاف حلول بديلة ل تقوم 

على البنى التحتية الفعلية. فنحن مثاًل نرغب يف معرفة 

اإن كنا قادرين على �صراء بيانات من طرف ثالث على 

 )TomTom( توم‘  و’توم   )Inrix( ’اإنريك�ض‘  غرار 

لة ودقيقة مبا فيه  ومعرفة اإن كانت هذه البيانات مف�صّ

الكفاية لكي ن�صتخدمها”. 

اأكرب  تعاونًا  بارنيت  يتوقع  امل�صتقبل،  اإىل  نظرة  ويف 

“كان  ال�صياق:  هذا  يف  ويقول  الدولية،  الوكالت  بني 

على  ميت�صيغن  يف  النقل  دائرة  مع  العمل  الرائع  من 

والجتماعية  القت�صادية  املنافع  اأن  ومبا  امل�صروع. 

لكل  بالن�صبة  حيوية  اأهمية  تكت�صب  احلدودية  ملعابرنا 

من اأونتاريو وميت�صيغن، فاإننا نتطلع اإىل تطوير عالقة 

�صتعزز  م�صتقبلية  م�صاريع  حول   جتمعنا  التي  العمل 

ازدهار املنطقتني”.

)Fast Pass( نظام العبور ال�سريع

نظام ك�صف م�صبق يجعل ال�صفر املنتظم عرب حدود 

فعالية  اأكرث  وكندا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ويخفف الزدحام عند املعابر.

املعابر  العديد من  بني  واتر” من  بلو  يعترب ج�صر 

وهو  “نيك�صو�ض”  تعتمد  التي  الدولية  احلدودية 

التخلي�ض  عملية  لت�صريع  م�صمم  فدرايل  برنامج 

اجلمركي لالأ�صخا�ض الذين ي�صافرون بانتظام بني 

الوليات املتحدة الأمريكية وكندا. 

“يتمتع الأ�صخا�ض الذين خ�صعوا  وي�صرح بارنيت: 

لل�صفر  م�صبقًا  املوافقة  على  وح�صلوا  للك�صف 

ي�صاعدهم  اأمر  وهو  بهم  خا�ض  مب�صار  املتكرر، 

الطويلة.  النتظار  �صفوف  بع�ض  تفادي  على 

وي�صمح لهم هذا الربنامج بتخطي خطوط تفتت�ض 

امل�صافرين  اأن هوؤلء  يعني  النموذجية  ما  الهجرة 

ومن  بحرية.  واخلروج  الدخول  على  قادرون 

بطاقة  حلاملي  منف�صل  م�صار  تخ�صي�ض  خالل 

’نيك�صو�ض‘ )Nexus( يف معابرنا احلدودية، متكّنا 
من تخفيف الزدحام وحت�صني وقت الرحلة لهوؤلء 

برنامج  هو   )Nexus( ‘نيك�صو�ض’ اإن  امل�صافرين. 

الكندية  احلدودية  اخلدمات  وكالة  بني  �صراكة 

الوليات  يف  احلدود  وحماية  اجلمارك  واإدارة 

املتحدة الأمريكية.

تظهر الإح�صاءات احلالية ال�صادرة عن اإدارة الطرق 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  الحتادية  ال�صريعة 

يف  والإ�صابات  الوفيات  من  املائة  يف   40 من  اأكرث  اأن 

مناطق اأعمال البناء هي نتيجة ال�صطدامات اخللفية 

يف حركة ال�صري البطيئة اأو املتوقفة1. ومع ذلك، فقد 

اأنها   )AQW( اأثبتت اأنظمة حتذيرات النتظار الآلية

بن�صبة من  وال�صطدامات اخللفية  حتد من احلوادث 

15 اإىل 50 يف املائة.

الفعلي،  الوقت  يف  املرور  حركة  بيانات  اإىل  وا�صتنادا 

باإعالم  تلقائيًا  الآلية  النتظار  حتذيرات  اأنظمة  تقوم 

وذلك  متقطعة،  مرور  حركة  وجود  عن  امل�صافرين 

بتقنية  واملتغرية  املحمولة  الر�صائل  اأنظمة  با�صتخدام 

املعاك�ض. يف حني ميكن  بالجتاه  اإي دي” املثبتة  “اإل 
ل�صائقي ال�صيارات توقع الو�صع القادم، ما يقلل خطر 

ال�صطدام اخللفي.

حل برجمي

النتظار  حتذيرات  باأنظمة  اخلا�صة  الأجهزة  ت�صم 

 )Ver-Mac( ماك”  “فري  من   )AQW( الآلية 

والطاقة  بالبطارية  تعمل  لوحات  ذات  مقطورات 

ال�صم�صية ومتوافقة مع معايري ات�صالت النقل الوطنية 

لربوتوكول نظام النقل الذكي )NTCIP( والتي ميكن 

“النقاط  البناء  اأعمال  ا�صرتاتيجيًا يف منطقة  تثبيتها 

ال�صاخنة”. 

�صاعة   24 وقد مت ت�صميم الأجهزة لتعمل على مدار 

مبودم  جهاز  كل  جتهيز  مت  كما  الأ�صبوع.  اأيام  وطيلة 

املوقع  لتحديد  العاملي  النظام  يت�صمن  ال�صرعة  فائق 

اجلغرايف. 

رادار  ا�صتخدام  ميكن  التطبيق،  على  وبالعتماد 

ا�صت�صعار  مقطورات  اأو   )Doppler( “دوبلر” 
يف  املرور  حركة  بيانات  وتوفري  لك�صف  امليكروويف 

الوقت الفعلي. ويتم و�صع مقطورات كامريات ال�صقف 

لتزويد وكالت الإدارة بو�صوح قوائم النتظار املتوقعة. 

LED-( ”وتقوم مقطورات “اإل اإي دي- بي �صي اإم اإ�ض

يف  النتظار  قائمة  حتذير  ر�صائل  بعر�ض   )PCMS

الوقت الفعلي للجمهور.

ويوفر برنامج “جام لوجيك” )JamLogic( من “فري 

ماك” )Ver-Mac( و�صوًل �صفافًا عرب الإنرتنت لكافة 

البيانات  بجمع  الربنامج  ويقوم  والبيانات.  الأجهزة 

ال�صت�صعار  اأجهزة  من  متنوعة  جمموعة  من  ل�صلكيًا 

امليدانية عرب اأجهزة مودم عالية ال�صرعة. ويقوم خمّدم 

على  البيانات  بتحليل   )JamLogic( لوجيك”  “جام 
املنطقية  البيانات  حتديد  ويتم  اخلوارزميات.  اأ�صا�ض 

والر�صائل م�صبقًا من قبل مدير امل�صروع اأو الوكالة.

باأمتتة   )JamLogic( لوجيك”  “جام  برنامج  ويقوم 

ل�صائقي  الفعلي  الوقت  يف  املعلومات  وتوفري  الر�صائل 

املركبات، ومديري امل�صاريع، ومركز اإدارة حركة املرور 

تزويد  وميكن  العامة.  واملواقع  باملوؤ�ص�صات،  اخلا�ض 

تحسين سالمة منطقة األشغال من خالل 
تحذيرات االنتظار اآللية

2
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اخلا�ض  املرور  حركة  اإدارة  ومراكز  امل�صاريع  مديري 

الن�صية  التنبيهات  اأو  الإلكرتوين  بالربيد  باملوؤ�ص�صات 

اإذا  الر�صائل،  جتاوز  على  القدرة  ولها  احلوادث  حول 

لزم الأمر. وميكن دمج تطبيقات وقت ال�صفر/التاأخري 

اأنظمة  معظم  يف  ب�صهولة  البديلة  الطرق  وتطبيقات 

حتذيرات النتظار الآلية.

)AQW( تطبيقات حتذيرات النتظار الآلية

ملعاجلة  حّلني   )Ver-Mac( ماك”  “فري  يوفر 

التطبيقات طويلة الأجل وق�صرية الأجل على حد �صواء. 

تعمل  مقطورات  الأجل  طويلة  التطبيقات  تتطلب 

ن�صرها  ميكن  والتي  ال�صم�صية  والطاقة  بالبطارية 

�صنوات.  اأو  اأ�صهر  اأو  لأ�صابيع  م�صتقل  ب�صكل  وت�صغيلها 

الطرق  مقاويل  قبل  من  ا�صتخدامها  يتم  ما  وعادة 

ال�صريعة اأو �صركات تنظيم املرور مل�صاريع بناء الطرق 

الكربى. وقد مت ت�صميم نظام حتذيرات النتظار الآلية 

الإغالق  ب�صبب  احلدوث  كثرية  الطوابري  عن  للك�صف 

الدائم للممرات والطوابري غري املتكررة ب�صبب ن�صاط 

منطقة الأ�صغال.

ميكن  التي  املعدات  الأجل  ق�صرية  التطبيقات  تتطلب 

 30 من  اأقل  يف  تقنيني  غري  عمال  قبل  من  اإعدادها 

قبل  من  املعدات  هذه  ا�صتخدام  عادة  ويتم  دقيقة. 

مقاويل الطرق ال�صريعة الذين يقومون باإغالق املمرات 

ب�صبب اأن�صطة ر�صف الطرقات بالإ�صفلت اأو التخطيط 

يف النهار اأو الليل، ومن قبل طاقم املن�صاآت وال�صيانة 

باإغالق املمرات ب�صكل يومي. ويف هذه  الذين يقومون 

الآلية  النتظار  حتذيرات  نظام  ت�صميم  مت  احلالة، 

لإبالغ �صائقي ال�صيارات عن طوابري غري متوقعة ب�صبب 

ت�صميم  مت  كما  املعلنة.  غري  املمرات  اإغالق  عمليات 

“فري  من  ماك”  “�صبيد-  املحمول  ال�صت�صعار  جهاز 

ماك” ليكون حاًل �صريعًا وب�صيطًا لتحذيرات النتظار 

الآلية على املدى الق�صري.

رادار   )Speed-Mac( “�صبيد-ماك”  ويت�صمن 

ال�صرعة مع نظام  فائق  )Doppler( ومودم  “دوبلر” 
اإ�ض” )GPS( موجود داخل �صوء احلاجز.  بي  “جي 
وميكن اإي�صال نظام جمع البيانات القت�صادي واملدمج 

ت�صغيل  وميكن  املرور.  حركة  ملراقبة  جهاز  باأي  هذا 

البطارية املختومة والتي ل حتتاج ل�صيانة ب�صكل م�صتمر 

لأكرث من 48 �صاعة.

تلقائيًا   )Speed-Mac( “�صبيد-ماك”  �صيقوم  كما 

بـ”حتديد موقع ال�صيارات” مع اأجهزة “�صبيد-ماك” 

ال�صريعة.  البيانات  لتتابع  اأخرى   )Speed-Mac(

“جام  داخل  م�صبقًا  مربجمة  خوارزمية  وبف�صل 

الفور  على  النظام  �صيبداأ   ،)JamLogic( لوجيك” 

باأمتتة الر�صائل على مقطورات “اإل اإي دي- بي �صي اإم 

اإ�ض” )LED-PCMS(. وميكن ت�صميم النظام ليكون 

ب�صيطًا اأو معقدًا على النحو املطلوب.

تكنولوجيا مرورية
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بينما ل تزال �صالمة م�صتخدم الطريق اأولوية لإدارات 

تخفي�ض  �صيا�صات  فاإن  املرورية،  وال�صلطات  النقل 

احللول  تكون  اأن  تتطلب  الدولية  واملعايري  امليزانيات 

احلديثة فعالة من حيث التكلفة و�صديقة للبيئة.

ولتحقيق هذه الغاية، اأطلقت “ليند�صي تران�صبورتي�صن 

Lindsay Transportation S -( ” نصصوليو�صنز �صنولي

“اإل تي اإ�ض” )LTS( جمموعة مبتكرة من   )lutions

ال�صطدام  و�صائد  �صدم  حوادث  توجيه  اإعادة  و�صائد 

تيوب”  “تاو  منتجات  لأ�صرة  وميكن  امل�صار.  لتحويل 

)Tau Tube( اأن توقف املركبات التي ت�صري ب�صرعات 

ت�صل حتى 110 كيلومرتات/�صاعة )68 مياًل/�صاعة( 

ب�صكل اآمن وفعال.

وتتكون و�صائد ال�صطدام هذه التي ح�صلت موؤخرًا على 

عالمة املوافقة الأوروبية “�صي اإي” )CE( من اأنابيب 

الكبري  الطاقة  مقدار  امت�صا�ض  على  قادرة  اأملنيوم 

الناجت عن ا�صطدام املركبة.

ومبا اأن اأنابيب الأملنيوم فعالة جدًا يف اإيقاف املركبات، 

اأق�صر بكثري من  باأنها   )Tau( ”تاو“ تتميز منتجات 

الت�صادم  فيبلغ طول ممت�ض  املقارنة.  احللول  معظم 

ل�صرعة 50 كيلومرتًا بال�صاعة )31 مياًل بال�صاعة( نحو 

الت�صادم  ممت�ض  و�صادة  بينما  اأقدام(،   6( مرت   1.9

كيلومرتات   110 ل�صرعة   )Tau Tube( تيوب”  “تاو 
مرت )19 قدمًا(. بال�صاعة )68 مياًل بال�صاعة( 5.9 

ونتيجة حلجمها ال�صغري، ميكن ملنتجات “تاو تيوب” 

فيما  يكن  مل  مواقع  يف  ت�صتخدم  اأن   )Tau Tube(

ت�صادم،  امت�صا�ض  و�صادة  تركيب  فيها  ميكن  م�صى 

مثل الأنفاق.

طبقات من البتكار

للبيئة،  �صديقة  فقط  لي�صت  اجلديدة  التقنية  هذه  اإن 

على  وعالوة  للتاآكل.  كبري  ب�صكل  مقاومة  اأي�صًا  لكنها 

 Tau( تيوب”  “تاو  الت�صادم  حواجز  تتميز  ذلك 

Tube( هذه باأنها اأخف بكثري من معظم النظم املماثلة 

وذلك بف�صل ت�صميمها املبتكر.

املائة  يف   70 حتى  ت�صل  ن�صبة  فاإن  اإ�صافية،  وكفائدة 

من هذا النظام ميكن اإعادة ا�صتخدامها بعد تعر�صها 

لت�صادم كما متت هند�صتها اأي�صًا لتقدم بع�ض التبادلية 

مع قطع تبديل “تاو” )Tau( )اأول خط منتجات و�صائد 

الت�صادم من “اإل تي اإ�ض” LTS(، والذي من �صاأنه اأن 

يقدم وفورات ملمو�صة يف املوجودات وال�صيانة. وهذا 

تقليل  اإىل  تتطلع  التي  للهيئات  ب�صكل خا�ض  مهم  اأمر 

تكاليف ال�صيانة.

“تاو تيوب” )Tau Tube( ب�صورة  ميكن تقدمي 

بعد  �صيانة  اإىل  حتتاج  ول  جمّمعة،  غري  اأو  جمّمعة 

�صنولين”  اإ�ض  تي  “اإل  اأن  القول  وخال�صة  الرتكيب. 

قامت   )Lindsay Transportation Solutions(

 )Tau Tube( تيوب”  “تاو  منتجات  اأ�صرة  بت�صميم 

لتكون مي�صورة الكلفة، وم�صتدامة وفعالة للغاية.

مقاربة مبتكرة لتطبيقات السالمة الطرقية الحديثة 3
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واملراقبة  الإدارة  اأمتتة  اإىل  الآلية  الروؤية  تقنية  اأدت 

الإ�صارة  ذلك خمالفات  املرور، مبا يف  قوانني  وفر�ض 

ال�صوئية احلمراء، يف طيف من تطبيقات اأنظمة النقل 

الذكية. وهدف هذه الأنظمة متكني اجلهات احلكومية 

مما  اأقل  وبتكلفة  ودقة  ب�صرعة  املخالفني  حتديد  من 

تتيحه املقاربة اليدوية املرتكزة على العامل الب�صري.

نظام  تركيب  يعترب  البلديات  من  للعديد  وبالن�صبة 

تكون  وقد  مكلفًا  احلمراء  الإ�صارة  خمالفات  �صبط 

من  الأنظمة  من  العديد  وتتطلب  دقيقة.  غري  النتائج 

البلديات اإحداث فتحات يف التقاطعات ودفن ح�صا�صات 

ل ح�صا�صات الفيديو امل�صتخدمة ل�صبط  مغناطي�صية تكمِّ

التقطته  الذي  الفيديو  حمتوى  نقل  ويتم  املخالفني. 

مركزية  من�صاأة  اإىل  التقاطع  من  احل�صا�صات  هذه 

الوقت  ت�صتهلك  عملية  يف  املحتوى  مراجعة  فيها  يتم 

من قبل امل�صغلني الذين يعملون للتمييز بني املخالفني 

وغري املخالفني. اإ�صافة اإىل تكاليف الإن�صاء ومراجعة 

النظام  ينتج  فقد  البيانات  ونقل  ال�صادرة  املخالفات 

الكثري من الإيجابيات الزائفة.

الروؤية املثالية

اأ�صاًل  امل�صممة  الفيديو  حتليالت  دمج  يعني  وقد 

تكنولوجيا مرورية

للكامريات الق�صرية واملتو�صطة املوجات امل�صتخدمة يف 

– بتقنية عالية ال�صرعة وعالية  التطبيقات الع�صكرية 

الدقة – مرونة اأكرب للبلديات التي ترغب يف فوائد نظم 

النقل الذكي من دون التكلفة الإ�صافية اأو اخلطر. 

وجتمع هذه احللول املدجمة نوع ال�صور نف�صه امل�صتخدم 

حتلل  لكنها  الأقدم،  املرورية  املراقبة  تطبيقات  يف 

ويف حني  فقط.  املخالفات  �صبط  يتم  بحيث  البيانات 

اإهمال  يتم  با�صتمرار،  ال�صور  على  الكامريا  حت�صل 

ال�صور التي مل حت�صل فيها خمالفات.

الأولية،  الفيديو  حتليالت  م�صدر  الكامريا  وتقدم 

املرور.  وحركة  ال�صوئية  الإ�صارة  من  كاًل  فرتاقب 

ويقرتن حتليل امل�صهد مع البيانات الواردة من الرادار، 

كما تقدم كامريا فيديو اأخرى منخف�صة الدقة توثيقًا 

بخ�صو�ض  ما  �صائق  جادل  حال  يف  ا�صتخدامه  ميكن 

خمالفة ما.

اإ�ض”  تي  “جيني  ويف تطبيٍق مثل هذا، تقرتن كامريا 

Teledyne DA )Genie TS( من “تيليدين دال�صا” )-

 ،)Camera Link( لينك”  بـ”كامريا  املزودة   )SA

 Bi-i Smart( ”تقرتن مبن�صة “باي-اآي �صمارت كيوب

Cube( من “يوتيكو�ض” )Eutecus(، التي ت�صت�صيف 

اإي”  يف  “اإم  النوى  متعدد  الفيديو  حتليالت  حمرك 

العقل  اأما  الفيديو.  بث  على  لل�صركة  التابع   )MVE(

الذي يدير النظام فهو مدمج داخل الكامريا، فيمكن 

للبلديات  ليقدم  الأر�ض،  فوق  باأكمله  احلل  تركيب 

حاًل �صهاًل اأقل كلفة بكثري من تطبيقات مراقبة املرور 

ويعالج  يلتقط  اأن  اأي�صًا  احلل  لهذا  وميكن  التقليدية. 

اأحداثًا متعددة يف اآن واحد، مثل اأن يكون هنالك اأكرث 

من �صيارة جتتاز الإ�صارة احلمراء يف الوقت نف�صه. 

اجليل التايل

الكثري  الإ�صارة احلمراء هنالك  اإىل خمالفات  اإ�صافة 

من تطبيقات املرور املحتملة الأخرى يف جمالت تتطلب 

ب�صكل عام اأعمال اإن�صاء كبرية يف الطريق اأو م�صاركة 

الطريق،  على  املرورية  التعرفة  فر�ض  مثل  امل�صغل، 

ال�صائقني ب�صرعة زائدة وال�صائقني يف الجتاه  و�صبط 

اخلاطئ.

وميكن اأي�صًا حللول م�صابهة اأن تقدم حتليالت مرورية 

ما  اأو  ال�صرعة  حدود  زيادة  ينبغي  كان  اإذا  ما  لتقرير 

اأن تقدم  اإذا كان يجب تو�صيع الطرق، كما من �صاأنها 

حتذيرات للم�صاة واأنظمة ال�صالمة. ويف جميع احلالت، 

ت�صتفيد البلديات ووكالت فر�ض القانون من الرتكيب 

امللكية  تكلفة  واإجمايل  الأق�صر  الن�صر  ووقت  املب�صط 

احتمالية  احلل  لهذا  املوؤمتتة  الطبيعة  وتلغي  الأقل. 

اخلطاأ الب�صري وتزيد من موثوقية النظام الكلية.

مقاربة جديدة لضبط المخالفات 4
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الذكية،  النقل  لأنظمة  املكّونة  العنا�صر  اعتمدت 

الر�صائل  واإ�صارات  واحل�صا�صات  الكامريات  مثل 

ال�صم�صية  الطاقة  على  �صنوات  لعّدة  الديناميكية، 

والت�صالت الال�صلكية للتغّلب على التحديات املرتبطة 

حال  اأي  وعلى  الريفية.  البيئات  يف  العمليات  بتنفيذ 

جتاوزه  ميكن  ل  عائقًا  كونها  احللول  هذه  اأثبتت  فقد 

اإ�صارات  اأنظمة  من  ودائمة  مو�ّصعة  �صبكات  ن�صر  اأمام 

الر�صائل الديناميكية.

وتتطلب هذه الأجهزة كميات كبرية من الطاقة، وحتى 

هذه  تزويد  عمليًا  املمكن  من  يكن  مل  قريبة،  فرتة 

للتكلفة  نظرًا  ال�صم�صية  بالطاقة  التقليدية  الإ�صارات 

الناجمة عن عدد الألواح ال�صم�صية والبطاريات الالزمة 

لهذه الأنظمة. 

الر�صائل  اإ�صارات  يف  احلا�صل  البتكار  وبف�صل 

ا�صتك�صاف  الآن  املمكن  من  اأ�صبح  الديناميكية، 

املجال  اإتاحة  جانب  اإىل  ال�صم�صية،  الطاقة  اإمكانيات 

اأمام قطاع النقل ل�صتك�صاف الإمكانيات اجلديدة.

ع�سر جديد

مت  النظام،  تطوير  ا�صتغرقها  التي  الأعوام  مر  على 

اإلغاء املكّونات التي ت�صتنزف الطاقة مثل اأنظمة التهوية 

�صندوق  خلو  على  للمحافظة  �صائع  ب�صكل  امل�صتخدمة 

وتكاثفها،  الرطوبة  من  الديناميكية  الر�صائل  اإ�صارات 

)LED( اأكرث  كما مت طرح اأنظمة اإنارة “اإل اإي دي” 

�صطوعًا وكثافة وقادرة على اإنتاج �صوء اأكرث اإ�صراقًا من 

دون تبديد احلرارة.

وبعد �صنوات من الأبحاث والتطوير، مت طرح اأول اإ�صارة 

ر�صائل ديناميكية كاملة احلجم يتم تزويدها بالطاقة 

ال�صم�صية ب�صكل كامل يف ربيع العام 2014، حيث عملت 

ما�صات�صو�صت�ض  يف  النقل  اإدارة  مع  امل�صنعة  ال�صركة 

ملّدة  التوجيهية  الديناميكية  الر�صائل  اإ�صارات  لن�صر 

ال�صفر والعاملة بالطاقة ال�صم�صية يف مدينة كيب كود 

اإ�صارات  مع  12 موقعًا،  امل�صروع  و�صم   .)Cape Cod(

واإ�صارات ر�صائل ديناميكية  ر�صائل ديناميكية م�صّمنة 

مودم  واأجهزة  “بلوتوث”  وقارئات  الكامل،  باحلجم 

ل�صلكية، تعمل جميعها بالطاقة ال�صم�صية ب�صكل م�صتقل 

بالكامل ملّدة 30-21 يومًا.

اإ�صارات  اأثبتتها  التي  امل�صروع والعتمادية  واأدى جناح 

“جو  م�صروع  اإطالق  جناح  اإىل  الديناميكية  الر�صائل 

تامي” )Go Time( لدى اإدارة النقل يف ما�صات�صو�صت�ض. 

ملّدة  نظام  اأكرب  ا�صتكماله  عند  النظام  هذا  و�صي�صكل 

يت�صمن  حيث  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  ال�صفر 

اإ�صارات ر�صائل ديناميكية ملّدة ال�صفر يف اأكرث من 130 

موقعًا.

فعالية م�ستدامة من حيث التكلفة

يف الوقت الذي ت�صتك�صف فيه املزيد من هيئات النقل 

خيارات حت�صني �صالمة الطريق، وتوفري الطاقة وخف�ض 

ب�صمة الكربون لديهم، فاإن الطاقة ال�صم�صية والبتكار 

يف تكنولوجيا اأنظمة النقل الذكية تقدم ال�صبيل الذي 

يتيح لهذه املنظمات تعزيز ال�صيا�صات اخل�صراء وزيادة 

ال�صالمة على الطرق املزدحمة والطرق اخلارجية.

يف  وفورات  ال�صم�صية  الطاقة  على  العتماد  ويحقق 

دولر   4,000 حوايل  قيمتها  تبلغ  الطاقة  ا�صتهالك 

يوفر  اإ�صارة ر�صائل ديناميكية، ما  لكل  �صنويًا  اأمريكي 

فعالية فريدة من نوعها من حيث التكلفة وعائدات على 

املدنية  الأ�صغال  حاجة  اإلغاء  جانب  واإىل  ال�صتثمار. 

تكاليف  وخف�ض  والت�صالت،  الطاقة  خطوط  لتمديد 

العاملة  الديناميكية  الر�صائل  اإ�صارات  فاإن  ال�صيانة، 

التكنولوجيا  املرورية  للهيئات  تقدم  ال�صم�صية  بالطاقة 

التكاليف  ذاته  احلني  يف  وتوّفر  اجلمهور  تنفع  التي 

وتعزز مناخ امل�صوؤولية البيئية.

حل فعال باستخدام الطاقة الشمسية ألنظمة 
النقل الذكية في المناطق الريفية المتطلبة
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يعترب طريق تاماكي اأحد اأبرز الطرق املتطورة واجلذابة 

للمدينة،  اإذ ميثل مدخاًل وخمرجًا مهمًا  اأوكالند،  يف 

كما ميّثل اأحد امل�صادر الرتفيهية للمجتمع املحلي. 

ويت�صارك �صائقو ال�صيارات الطريق مع راكبي الدراجات 

وامل�صاة، وقد جنم عن ذلك لالأ�صف العديد من حوادث 

الدراجات الهوائية خالل ال�صنوات املا�صية. 

وملواجهة هذه امل�صكلة، اأطلقت اإدارة النقل يف اأوكالند 

م�صارات  تخ�صي�ض  مت�صمنًة  مرورية  م�صاريع  عّدة 

خف�ض  بهدف  للدراجات  حتذير  ونظام  للدراجات 

�صرعة ال�صيارات وتنبيه ال�صائقني حول اقرتاب راكبي 

الدراجات. 

لل�صائقني  الإدارة على موقع معنّي حيث ميكن  وركّزت 

النعطاف ميينًا لدخول طريق ناجابيبي ومغادرة طريق 

تاماكي الرئي�صي. وثُبت باأن هذه النقطة ت�صّكل منطقة 

�صائقي  بني  احلوادث  وقوع  حيث  من  املخاطر  عالية 

ال�صيارات وراكبي الدراجات. 

وعمليات  الطرق  �صالمة  مديرة  هاي،  كارين  وقالت 

ممرات الطرق يف اإدارة النقل يف اأوكالند: “كنا بحاجة 

ونح�ّصن  الدراجات  راكبي  �صالمة  فيها  نزيد  لطريقة 

روؤية ال�صائقني لهم عند انعطاف ال�صائقني نحو اليمني. 

واقرتحت اإحدى ال�صركات املتخ�ص�صة اأن نطّبق نظامًا 

يقّدم تاأكيدًا ب�صريًا ور�صدًا �صريعًا لراكبي الدراجات، 

بحيث يكون النظام قادرًا على التمييز بني الدراجات 

الهوائية وال�صيارات”.

وعي  حت�صني  يف  جدًا  فّعالة  التحذير  اأ�صواء  وتعترب 

تخف�ض  بطريقة  �صلوكهم  على  والتاأثري  ال�صائقني 

اأي  وعلى  الدراجات.  راكبو  يواجهها  التي  املخاطر 

توم�ض  التي  التقليدية  التحذير  اإ�صارات  ترتك  حال، 

ب�صكل دائم اأثرًا حمدودًا اإذ ل يتلقى �صائقو ال�صيارات 

تنبيهًا فعليًا يدفعهم لتغيري �صلوكهم يف القيادة. ولكن 

اإ�صارات التحذير املرتكزة  يختلف الو�صع عند اعتماد 

بناء على ر�صد وجود  يتم تفعيلها  والتي  الر�صد،  على 

راكبي الدراجات.

التجربة واخلطاأ

اأوكالند  يف  النقل  اإدارة  قامت  النظام  اعتماد  قبل 

الر�صد  اأولها  كانت  ر�صد،  تكنولوجيات  عّدة  بدرا�صة 

ر�صد  يف  جّيدة  نتائج  حقق  والذي  بالفيديو  التقليدي 

على  ال�صعب  من  كان  ولكن  وال�صيارات،  الدراجات 

لأن  وذلك  والدراجات،  ال�صيارات  بني  التمييز  النظام 

دائم.  ب�صكل  الأ�صواء  ي�صتخدمون  الدراجات ل  راكبي 

التحري�صية  احللقات  جتربة  يف  الثاين  اخليار  ومتّثل 

وتقوم هذه احللقات  الدراجات.  م�صارات  املدجمة يف 

بتحليل الإ�صارات الكهرومغناطي�صية لعجالت الدراجة، 

ومل  الدراجة،  وجود  عن  معلومات  بالتايل  لتقّدم 

ل  الدراجات  راكبي  لأن  مثالية  التكنولوجيا  هذه  تكن 

ب�صكل  للدراجات  املخ�ص�صة  امل�صارات  ي�صتخدمون 

بالكامل،  التحري�صية  احللقات  يتجاوزون  دائم، حيث 

معلومات  جمع  التحري�صية  للحلقات  ميكن  ول  كما 

التواجد ب�صكل دائم من الدراجات امل�صنوعة من األياف 

الكربون، وذلك لندرة املواد املعدنية فيها والتي ميكن 

اأن حتّر�ض م�صت�صعر احللقة.

فائدة ا�ستخدام الت�سوير احلراري

يف جل�صة تدريبية اأجرتها ال�صركة اطّلعت اإدارة النقل 

تكنولوجيا مرورية

يف اأوكالند على احلل اجلديد القادر على التغّلب على 

Therm “ثريمي كام” )-  ذذه امل�صاكل، وهو م�صت�صعر

للك�صف  ر�صد  وجهاز  حرارية  كامريا  وي�صم   .)Cam

عن وجود ال�صيارات والدراجات حيث ميكن ا�صتخدامه 

التحذير  واإ�صارات  ال�صوئية  املرور  باإ�صارات  للتحكم 

املرورية. 

وجود   )ThermiCam( كام”  “ثريمي  وير�صد 

احلرارية  املعلومات  على  بناء  والدراجات  ال�صيارات 

املعلومات  وينقل  الطريق  م�صتخدمي  عن  الناجتة 

يتيح  ما  ال�صوئية،  بالإ�صارات  املتحكم  اإىل  املر�صودة 

على  بناء  التحذير  باإ�صارات  الديناميكي  التحكم 

معلومات الوقت الفعلي.

تعمل على مدار ال�ساعة

هو  احلراري  املرور  م�صت�صعر  فوائد  اأهم  اأحد  لعل 

عن  دائمًا  ال�صادرة  احلرارية  الطاقة  على  اعتماده 

الدراجات وال�صيارات للتفريق بينهما. كما اأن “ثريمي 

الدراجات يف  قادر على ر�صد   )ThermiCam( ”كام

اأحلك الليايل ظلمة وعلى م�صافات بعيدة. ويقّدم نتيجة 

ملديري  ال�صاعة  مدار  على  منقطع  غري  ر�صدًا  ذلك 

كمية  عن  النظر  بغ�ض  الدراجات  راكبي  حول  املرور 

الإنارة املتوفرة.

وتقول هاي يف هذا ال�صاأن: “اثبت تركيب م�صت�صعرات 

تاماكي  طريق  على   )ThermiCam( كام‘  ’ثريمي 
فاعلية كبرية، اإذ يقوم بر�صد الدراجات ب�صرعة ودقة 

الكربون  األياف  من  م�صنوعة  كونها  عن  النظر  بغ�ض 

اأداة مفيدة جدًا ميكننا �صمها  اأو غريها. وتعترب هذه 

ملجموعة تقنيات اأنظمة النقل الذكية املف�صلة لدينا”.

نيوزيلندا تتبنى منهجية متطوّرة لسالمة 
الدراجات الهوائية
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اأنظمة الت�صوير يف التطبيقات املرورية احلديثة   تتطلب 

جانب  اإىل  الكماليات،  من  جمّردة  �صغرية  كامريات 

الأنظمة  حتتاج  ول  اآخر.  جانب  من  متطورة  ح�صا�صات 

مواقف  اإىل  الدخول  اأنظمة  مثل  البطيئة،  احلركة  ذات 

اإىل  اأو  اجلودة  عالية  متطّورة  كامريات  اإىل  ال�صيارات، 

مّيزات كامريا متعددة لتنفيذ مهامها، اإل اأن العديد من 

لأنها  نظرًا  املزايا  هذه  تقّدم  املرئية  الأنظمة  مكونات 

م�صممة لتالئم اأو�صع �صريحة ممكنة من التطبيقات، ما 

يجعل هذه الأنظمة معّقدة التجهيز بالن�صبة حلالت تكفي 

كاحل�صا�صات  الأ�صا�صية  التجهيزات  ذات  الأنظمة  فيها 

اأو املتو�صطة، والأحجام امل�صغوطة  ذات الدقة املنخف�صة 

ترتافق  ما  وغالبًا  املعيارية.  والواجهات  اخلفيف  والوزن 

هذه املزايا مب�صتوى اأ�صعار اأف�صل.

منهجية ب�سيطة

حافظة  بتو�صعة   )Basler( “بازلر”  �صركة  قامت 

�صل�صلة  بطرح  ال�صناعية  للتطبيقات  لديها  الكامريات 

والتي   ،)the dart( اللوحات  م�صتوى  على  الكامريات 

ت�صتخدم ب�صكل خا�ض لالأنظمة املرورية. ولكونها متوافقة 

مع معايري “يو اإ�ض بي 3 فيجن” )USB3 Vision(، فاإن 

الكامريا ت�صتفيد ب�صكل كامل من مزايا نقل البيانات الآمن 

املالئمة،  والت�صغيل  التو�صيل  وظيفة  عرب  ال�صهل  والدمج 

والعر�ض الرتددي املرتفع الذي ي�صل اإىل 350 ميجابت/

ثانية وحمل منخف�ض على املعالج )CPU(، بالإ�صافة اإىل 

واحد.  كابل  با�صتخدام  والبيانات  الطاقة  توريد  اإمكانية 

S-( ماونت”  “اإ�ض-  اأمناط،  بثالثة  الكامريا  وتتوفر 

mount(، اأو “�صي اإ�ض- ماونت” )CS-mount(، اأو كلوح 

جمرد يتيح ا�صتخدام جمموعة منّوعة من العد�صات مبا يف 

ذلك العد�صات ذات التكلفة املنخف�صة، ما ي�صكل طريقة 

�صهلة خلف�ض التكاليف.

 )CMOS( “�صيمو�ض”  مب�صت�صعرات  مزودة  ولكونها 

بدقة ترتاوح بني 1.2 ميجابت و5 ميجابت ومعدل اإطارات 

ب�صرعة ت�صل اإىل 54 اإطارًا يف الثانية، تعترب هذه الكامريا 

بالدخول  التحكم  املرورية مثل  للتطبيقات  املثايل  اخليار 

الأوتوماتيكي  ال�صيارات  ت�صجيل  لوحات  قارئ  اأنظمة  اأو 

ا�صتهالك  م�صتويات  وتالئم  ال�صيارات.  يف   )ALPR(

يف  ا�صتخدامها  احلرارة  وتوليد  املنخف�صة  الطاقة 

احلا�صبات ال�صخ�صية ال�صغرية املُ�صتخدمة يف ال�صيارات 

العديد  زالت  وما  ال�صيارات.  لوحات  اأرقام  على  للتعرف 

تعمل  بالتكلفة،  ترتبط  ولأغرا�ض   )ALPR( اأنظمة  من 

مع اأنظمة الكامريا، والتي يتوقع اأن ت�صل اإىل نهاية دورة 

“بازلر  كامريا  ومتثل  �صالحيتها.  تنتهي  اأن  اأو  حياتها 

دارات” على �صبيل املثال بدياًل مثاليًا ملثل هذه الأنظمة، 

حيث تقوم برتقيتها اإىل اأحدث واجهة من تكنولوجيا “يو 

اإ�ض بي USB 3.0( ”3.0( يف عملية حتّول واحدة.

حّل متطور

تتجه م�صاريع التطور التكنولوجي نحو اعتماد احل�صا�صات 

املتطورة التي حت�ّصن اأداء اأنظمة كامريا نظم النقل الذكية 

ب�صكل كبري. ولعل اأحد اأهم الأمثلة على ذلك هو م�صت�صعر 

“�صوين”  )IMX174( اجلديد من   ”174 اإك�ض  اإم  “اآي 
 )CMOS( ”صيمو�ض�“ تقنية  على  وبالعتماد   .)Sony(

واملغالق العاملي املُ�صتخدم فيها فاإن هذا امل�صت�صعر ُي�صنف 

بني اأف�صل امل�صت�صعرات يف ال�صوق فيما يتعلق باحل�صا�صية 

والنطاق الديناميكي وال�صلوك يف حالت ال�صو�صاء.

هذا  منوذج  بدمج   )Basler( “بازلر”  �صركة  وقامت 

امل�صت�صعر يف جمموعة خمتارة من كامرياتها من �صل�صلة 

 ace( ”تت�صمن كامرياتني “اإي�ض جيغ اإي )ace( ”اإي�س“
 )USB 3.0(  ”3.0 بي  اإ�ض  يو  “اإي�ض  GigE( وكامرياتني 

عالية  و�صورًا  ميجابت   2.3 دقة  منهما  كل  تقدم  حيث 

العاملي  الطراز  ذات  املغالق  تقنية  جانب  واإىل  اجلودة. 

مل�صكلتني  حاًل  امل�صت�صعر  هذا  يقدم  فيه،  امل�صتخدمة 

ومراقبة  املرورية  التعرفة  بوابات  تطبيقات  يف  �صائعتني 

اللتزام باإ�صارات املرور احلمراء، وهما الإ�صاءة املفرطة 

على لوحة الأرقام اأو ت�صّوه الألوان.

يف  وامل�صرقة  املظلمة  املناطق  بني  املوازنة  خالل  ومن 

ال�صورة، يتم جتاهل �صطوع لوحة ت�صجيل ال�صيارة والظلمة 

ظروف  يف  مهمًا  اجنازًا  ميّثل  ما  ال�صائق-  حول  املكّونة 

النقل  اأنظمة  تطبيقات  من  العديد  تواجه  التي  الإنارة 

الذكية. ونتيجة لذلك �صت�صبح ال�صور املزدوجة �صيئًا من 

املا�صي- ما يلغي احلاجة للتقاط �صور منف�صلة لل�صائق 

ولوحة ت�صجيل ال�صيارة.

املرورية  التطبيقات  من  العديد  جتمع  املرونة،  ولزيادة 

املرتكزة على الروؤية بني الكامريات ال�صناعية والكامريات 

املت�صلة بال�صبكة “اآي بي” )IP( يف �صندوق مرئي واحد. 

تزّود  املعيارية،  احللول  يف  الأمثل  ال�صتغالل  ولتحقيق 

 IP( ”بوك�ض بي  “اآي  كامريا   )Basler( ”بازلر“ �صركة 

من   )IMX174(  ”174 اإك�ض  اإم  “اآي  مب�صت�صعر   )Box

.)Sony( ”صوين�“

ا�ستغالل التقّدم

عمالئهم  تزويد  يف  عام  ب�صكل  الكامريات  م�صنعو  يهتم 

تتيحها  التي  الإمكانيات  كامل  لبلوغ  التقنيات  باأحدث 

التقّدم  يتوقف  ول  املرئيات.  قطاع  يف  املتطورة  املعايري 

ميجابك�صل،   2.3 دقة  عند  امل�صت�صعرات  تكنولوجيا  يف 

حيث قامت �صركة “بازلر” بدمج م�صت�صعر قوي اآخر يف 

طرازات خمتارة من �صل�صلة كامريا “اإي�س” )ace( وهي 

“بايثون Python 500( ”500( من “اأو اإن �صيمي كوندكرت” 
)ON Semiconductor(. ويعترب م�صت�صعر املغالق العاملي 

عايل ال�صرعة العامل بتقنية “�صيمو�ض” )CMOS( بدقة 

عادة  املرتبطة  الت�صّوهات  لإلغاء  مثاليًا  ميجابك�صل   5
مب�صت�صعرات اقرتان ال�صحنة. 

كثرية  متطلبات  ذا  �صوقًا  الذكية  النقل  اأنظمة  ومتّثل 

من  ت�صّمه  مبا  اخلارجية  العمليات  وتفرت�ض  ومعّقدة. 

من  جمموعة  دائم  ب�صكل  متغرّية  واإنارة  مناخ  ظروف 

ويتطلب  وامل�صت�صعرات.  الكامريا  مواجهة  يف  التحديات 

خلوا�صه  وفقًا  املرورية،  التطبيقات  يف  الكبري  التنوع 

دون  من  الأ�صا�صية  املفاهيم  بني  ترتاوح  حلوًل  ومهامه، 

اإ�صافات ميكن اإعادة ت�صكيلها وفق حاجات امل�صغل، وو�صوًل 

املرونة.  اأق�صى درجات  تتيح  التي  املعيارية  املفاهيم  اإىل 

وامل�صت�صعرات  الكامريات  من  الوا�صعة  حافظتها  وبف�صل 

وتقنيات الواجهات، فاإن “بازلر” )Basler( جاهزة لتلبية 

متطلبات قطاع اأنظمة النقل الذكية احلديثة.

االنتقال من اللوحات األساسية المجرّدة إلى 
المستشعرات فائقة الحساسية
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يف درا�صة مت طرحها خالل الندوة العلمية حول “حجم 

معاجلتها”  و�صبل  العربي  الوطن  يف  املرور  حوادث 

قدمها املهند�ض/ طارق بن م�صطفى ق�صتي واأ�صدرتها 

خاللها  تناول  الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة 

واملركبات  ال�صيارات  يف  ال�صالمة  تقنيات  الباحث 

واأهميتها يف تقلي�ض خطورة احلوادث املرورية.

وفيما يلي تلخي�ض للدرا�صة :

 “ املرورية...”,  احلوادث  كرثة  من  تئن  �صوارعنا   “
 21 واإ�صابة  “ “ مقتل  قتل...؟  و�صيلة  اأم  نقل  و�صيلة 

“ اأحرتاق ووفاة �صبع  �صخ�صًا يف حادث مروري...”, 

معلمات يف حادث مروري...”, “ ده�ض ووفاة طفل يف 

لحرتاق  يوؤدي  مروري  حادث   “ مروري...”,  حادث 

اأربع �صيدات...”.

بها  تطالعنا  التي  العنوانني  من  بع�صًا  كانت  تلك   

هذه  يف  ونقراأ  اإل  يوم  مير  ل  والتي  اليومية  ال�صحف 

مادية  واأ�صرار  واإ�صابات  وفيات  عن  اأخبارًا  ال�صحف 

ح�صلت ب�صبب احلوادث املرورية التي تقع على طرقنا 

و�صوارعنا.

اأ�صبحت احلوادث املرورية متثل وب�صكل كبري هاج�صًا 

اأهم  واأ�صبحت واحدة من  وقلقًا لأفراد املجتمع كافة، 

والطاقات  املادية  املوارد  ت�صتنزف  التي  امل�صكالت 

الب�صرية وت�صتهدف املجتمعات يف اأهم مقومات احلياة 

من  تكبده  ما  اإىل  اإ�صافة  الب�صري  العن�صر  هو  والذي 

م�صاكل اجتماعية ونف�صية وخ�صائر مادية �صخمة، مما 

والقرتاحات  احللول  اإيجاد  على  العمل  لزامَا  اأ�صبح 

اأو  احلوادث  هذه  من  للحد  التنفيذ  مو�صع  وو�صعها 

على اأقل تقدير معاجلة اأ�صبابها والتخفيف من اآثارها 

ال�صلبية.

واأحد اأهم ال�صبل لتح�صني ال�صالمة املرورية وم�صاعدة 

ال�صائق يف تفادي الوقوع يف احلوادث املرورية هو تطوير 

اأنظمة ال�صالمة والأمان يف ال�صيارات واملركبات واأنظمة 

النقل الذكية على الطرقات.

التقنيات احلديثة يف املركبات وال�سيارات

وملواجهة احلوادث املرورية وللتقليل منها، وللحد من ما 

ينتج عنها من وفيات واإ�صابات خطرية وخ�صائر مادية 

واقت�صادية، فقد ا�صتخدمت خالل العقدين املا�صيني 

بهدف  العامل  دول  من  العديد  يف  احلديثة  التقنيات 

النتائج  وت�صري  املرورية.  املخالفات  التقليل واحلد من 

كان  التقنيات  هذه  ا�صتخدام  اأن  املدن  لبع�ض  املوثقة 

له اأثر ملمو�ض يف تقليل املخالفات بلغت يف املتو�صط ما 

يقارب %40 لأجهزة مراقبة جتاوز الإ�صارات ال�صوئية، 

حيث  ال�صالمة  م�صتوى  حت�صني  اإىل  ذلك  اأدى  كما 

انخف�صت ن�صبة احلوادث يف املتو�صط حوايل 20%.

واملتتبع للجديد يف تقنية �صناعة ال�صيارات واملركبات، 

يجد اأن كل يوم يظهر معه ابتكار تقني جديد ي�صتهدف 

الرتقاء بهذه ال�صناعة، واأن هذه البتكارات املتالحقة 

اإىل تهمي�ض الدور الب�صري يف القيادة والتحكم  ت�صعى 

باملركبات والعتماد على التقنيات احلديثة والو�صائط 

بدًل  وقيادتها  املركبات  بالتحكم يف  للقيام  املعلوماتية 

من العن�صر الب�صري. 

وقد �صهدت الأعوام املا�صية يف جمال تقنية ال�صيارات 

النواحي،  تطورات عديدة تعترب جديدة كليًا يف بع�ض 

جمالت  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  التطورات  هذه  وتركزت 

وتوا�صلت  للركاب  وال�صالمة  الأمان  من  املزيد  اإتاحة 

احلديثة  لل�صيارات  الإلكرتونية  النظم  تقنيات  اأي�صا 

يف  متاحة  كانت  ما  متاثل  كمبيوتر  باأنظمة  تاأتي  التي 

الطائرات، فيما يعترب نقلة نوعية توؤ�ص�ض ملرحلة جديدة 

يف �صناعة ال�صيارات.

ومن بع�ض تقنيات واأجهزة ال�صالمة احلديثة واملطورة 

يف ال�صيارات واملركبات ما يلي:

ابتكارات داخل املركبة وخارجها تكمل جمهود ال�صائق 

حالة  توؤكد  معدات  ذلك  يف  مبا  والتحكم،  اليقظة  يف 

ال�صائق نف�صه من حيث اللياقة ال�صحية، وتوؤمن اأجهزة 

ُتركب داخل املركبة لتح�صني الروؤية اأمام ال�صائق وتزيد 

من الإدراك احل�صي له ب�صورة م�صتمرة وتعطي اإنذارًا 

للخطر الداهم وتتدخل بالتحكم الطارئ اإذا كان هناك 

عملية  باأمتتة  تقوم  ذلك  جانب  واإىل  و�صيك  ت�صادم 

القيادة على الطرق املخ�ص�صة لذلك.

يف اليابان، تخطط بع�ض ال�صركات الإلكرتونية لتطوير 

خدمات ات�صال و�صبكات معلوماتية للمركبات وو�صائل 

اإلكرتونية  النقل، وتنوي هذه ال�صركات تطوير �صبكات 

ت�صمح لل�صيارات باإر�صال بيانات �صوتية وب�صرية ب�صرعة 

عالية، وجتعل من املمكن حتديد موقع املركبة لأقرب 

�صبكات  ا�صتخدام  بالإمكان  وانه  �صنتيمرتات،  ع�صرة 

الهواتف املحمولة لو�صل ال�صيارات بال�صبكة العنكبوتية 

)الإنرتنت(، وت�صتعد كل من تو�صيبا وهيتا�صي وتويوتا 

لل�صيارات  اجلديدة  الف�صائية  اخلدمة  نظام  لإطالق 

حيث جرت درا�صة وا�صعة ومت توفري هذه اخلدمة منذ 

عام 2008 م وتطور تباعًا.

املفهوم  هو  هذا  القيادة،  لعجلة  الذكية  القيادة  نظام 

اجلديد امل�صيطر على عقول مطوري تقنيات ال�صيارات، 

فبعد العديد من الدرا�صات وجد القائمون على �صالمة 

مل�صاعدة  الإلكرتوين  التدخل  �صرورة  ال�صيارات  اأمان 

الأفعال  وردود  اأفعال  �صرعة  لتقنني  ال�صيارات  قائدي 

احلالت  يف  خا�صة  ال�صائق،  �صلوك  على  امل�صيطرة 

احلرجة. والنظام اجلديد يوفر م�صاعدات تقنية ذكية 

على  الكاملة  ال�صيطرة  على  ت�صاعده  ال�صيارة  ل�صائق 

عجلة القيادة. 

ومن التقنيات احلديثة يف ال�صيارات، الت�صغيل الذاتي 

والتلقائي لبع�ض الأجهزة مثل ت�صغيل امل�صاحات يف حالة 

هطول الأمطار، اأو ت�صغيل امل�صابيح عند حلول الظالم 

اأو اأثناء املرور داخل الأنفاق.

وتوجيه  قيادة  يف  التحكمية  القدرة  زيادة  اإن  وحيث 

وال�صعبة حتتاج  املواقف احلرجة  ال�صيارة، خا�صة يف 

ومن  اخلطاء  يحتمل  ل  �صائب  واحد  قرار  اتخاذ  اإىل 

تتفاوت  والتي  املتاحة،  القرارات  من  العديد  بني 

اأو  املزاجية  العوامل  من  العديد  على  �صحتها  درجة 

يف  ت�صرتك  املوؤثرات  هذه  وكل  الطبيعية،  اأو  النف�صية 

يعتمد  القرار  هذا  متخذ  اأن  وهو  موؤثر،  واحد  عامل 

تقنيات السالمة في السيارات 
وأهميتها في تقليص 

خطورة الحوادث المرورية

دراسات
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ال�صيارات على  ال�صيارة. فقد عمل م�صممو  على قائد 

اإىل و�صيلة فعالة تتيح م�صاعدة قائد ال�صيارة  الو�صول 

على اتخاذ هذا القرار من خالل اإ�صافة تقنية مطورة 

اإىل مكونات ال�صيارة اأطلق عليها �صبط )�صرعة ال�صري 

التكيفي(  وهذه التقنية عبارة عن اإحلاق رادار مبقدمة 

�صري  �صرعة  ب�صبط  تقوم  اأن  بعد  تفعيله  يتم  ال�صيارة 

ال�صيارة، وهذا الرادار يعمل على �صبط �صرعة ال�صيارة 

لالإبقاء دائمًا على م�صافة اآمنة بني ال�صيارة وال�صيارات 

اأو ا�صتخدام  الأمامية، اأخذًا يف العتبار تغري ال�صرعة 

الأخذ يف العتبار  النظام  ي�صتطيع هذا  الفرامل، كما 

الت�صاري�ض ذات املرتفعات، كما يتميز النظام بالقدرة 

على اكت�صاف املركبات املتواجدة يف املقدمة تلقائيا من 

خالل جهاز ا�صت�صعار الرادار والذي ي�صل مدى تاأثريه 

يف ك�صف املركبات مل�صافات ترتاوح من بني 70 اإىل 100 

جهاز  ويقوم  درجات.  لأربع  ت�صل  ميل  وبزاوية  مرت 

ال�صت�صعار بح�صاب الو�صع الن�صبي للمركبات و�صرعتها 

اأو  ال�صرعة  بتقليل  يقوم  املعلومات  هذه  اأ�صا�ض  وعلى 

ال�صرورة لرتك  وقت  الفرامل يف  ي�صتخدم  او  زيادتها 

م�صافة اآمنة. اأما اإذا كان الطريق اأمام ال�صيارة خاليًا 

اتخاذ  م�صوؤولية  رفع  يتم  وهكذا  ال�صرعة،  زيادة  فيتم 

على  القيادة  اأثناء  خا�صة  ال�صائق  عاتق  عن  القرار 

الطرق ال�صريعة.

باي   “ م�صابيح  نظام  اأي�صًا  التنفيذ  حيز  دخل  كما 

– زينون “ الفعالة، وهي اأ�صغر حجمًا من امل�صابيح 
فعالة  اأنها  كما  ال�صيارة،  وتعمل طوال عمر  التقليدية، 

الأركان  تك�صف  بحيث  ال�صيارة،  اجتاه  مع  احلركة  يف 

هذه  وبع�ض  ال�صيارة،  تدخلها  اأن  قبل  واملنحنيات 

الأنظمة يتحرك مع حركة املقود، وبع�صها الآخر ي�صيء 

الأركان فور حتويل املقود من حركة ذاتية.

الروؤية  الأمريكية، جهاز  ال�صركات  اإحدى  ابتكرت  كما 

الليلة الذي يزيد من م�صافة الروؤية اإىل خم�صة اأ�صعاف 

من امل�صافة املتاحة من خالل ك�صافات ال�صوء الليلي. 

عليها  يرتتب  وما  امل�صاة،  ده�ض  حوادث  من  وللتقليل 

من تداعيات خطرية، ثمة اجتاه عاملي لتطويع التقنية 

احلديثة، وا�صتخدام اأ�صاليب فنية مبتكرة يف ت�صميم 

عند  مرونة  اأكرث  هياكلها  وجعل  واملركبات،  ال�صيارات 

وقوع حوادث ال�صدم. وهناك اأبحاث واختبارات عديدة 

ب�صكل  ت�صهم  اأن  عليها  القائمون  ياأمل  ال�صاأن،  يف هذا 

للم�صاة.  واحلماية  الأمان  من  مزيد  حتقيق  يف  فاعل 
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اأ�صرف عليها جمموعة من  اختبارات علمية،  واأف�صت 

كبار علماء الأمن وال�صالمة، بدعم مايل من �صركات 

ب�صرورة  التو�صية  اإىل  ال�صيارات،  ل�صناعة  عاملية 

�صمنها  ومن  ال�صيارات،  مقدمة  ت�صميم  يف  النظر 

فكرة )غطاء املحرك املتحرك( الذي يرتفع اإىل اأعلى 

حلظة وقوع ال�صدامات الأمامية ملنع ا�صطدام امل�صاة 

يف الزجاج الأمامي وامت�صا�ض حدة ال�صدمة. كما اأن 

هوائية  و�صائد  تثبيت  على  تعتمد  اأخرى  اأفكارًا  هناك 

�صئيل  جزء  يف  تنطلق  ال�صيارات،  مقدمة  يف  خارجية 

من الثانية، قبل وقوع ال�صدمات واحلوادث، ملنع اإ�صابة 

امل�صاة.

�صركة  طورته  نظام  ذكاًء،  احلديثة  النظم  اأكرث  ومن 

معها  ويتعامل  احلوادث  يتوقع  والذي  بنز  مر�صيد�ض 

املقاعد  م�صاند  وو�صع  ال�صقف  وفتحة  النوافذ  باإغالق 

ممكنة  اأمان  درجة  اأكرب  لإتاحة  الراأ�صي  املو�صع  يف 

للركاب.  

التنبيه   “ بجهاز  يعرف  ما  التقنيات  هذه  بني  ومن 

اآلة ت�صوير  “ وفكرة هذا اجلهاز مبنية على  واليقظة 

القيا�ض )التابلوه(  اأجهزة  لوحة  )كامريا( مثبتة على 

�صغري،  بحا�صوب  تعمل  ال�صاحنة،  اأو  احلافلة  داخل 

الفرن�صية  )رينو(  �صركة  عملت  الذي  اجلهاز،  ويقوم 

على تطويره طوال 14 عامًا مبراقبة مدى تعب ال�صائق، 

وذلك عن طريق قيا�ض اإغما�صة عينيه، وعندما يالحظ 

اأزيزًا  ي�صدر  للنوم،  تتهيئان  ال�صائق  عيني  اأن  اجلهاز 

خفيفة(،  )ر�صة  ماء  دفقة  يطلق  اأو  مميزًا،  �صوتًا  اأو 

اجلل  يعمل  حيث  مرات،   6 اأطول  افرتا�صي  بعمر 

بو�صة  ربع  حجم  يف  قطع  اإغالق  على  فيه  امل�صتخدم 

مرات عديدة ودون احلاجة لإ�صالح الإطار. 

يتيح  وهو  ال�صتقرار،  تعزيز  نظام  اأي�صا  وهناك 

املحافظة على توازن ال�صيارة يف حالت انزلق الطرق 

ب�صبب اجلليد اأو املطر اأو الرمال، اأو النحراف املفاجئ 

اإلكرتونية  اأنظمة  عدة  تن�صط  حيث  ال�صائق.  من 

طريق  عن  ال�صيارة  وتوازن  ا�صتقرار  على  للمحافظة 

منفردة،  عجلة  كل  على  الفرامل  قوة  بني  التن�صيق 

ل�صتعادة �صيطرة ال�صائق عليها ومنع التفاف ال�صيارة 

حول نف�صها اأو انقالبها.

بداأت  الإطارات،  وحتديث  لتطوير  خططها  اإطار  ويف 

الذكاء  تقنية  اإدخال  يف  لها،  املنتجة  ال�صركات  بع�ض 

ال�صناعي، بحيث تكون الإطارات اجلديدة اأكرث قدرة 

بل  املحيطة،  والبيئة  الطريق  ظروف  مع  التعامل  على 

والقدرة على اإ�صالح نف�صها اإذا اقت�صت ال�صرورة ذلك. 

وجترى حاليًا اأبحاث متالحقة ي�صارك فيها خرباء من 

اإطارات  لت�صميم  ال�صركات،  لهذه  تابعة  مراكز  ثالثة 

ما  اأهم  ولعل  اأطول.  وعمر  عالية  اإمكانية  ذات  ذكية 

الثقوب، وهي مزودة  مييزها قدرتها على منع حدوث 

ومتدده  الهواء  مبعدل  ال�صائق  لتنبيه  ا�صت�صعار  بقرون 

داخل الإطارات، لتجنب انفجارها اأو تلفها. اإىل جانب 

خليط  هي  جديدة،  مبواد  الإطارات  زودت  فقد  ذلك 

�صناعة  يف  امل�صتخدمة  وال�صليكا  واملطاط  الزيوت  من 

ال�صتاء،  برودة  يقاوم  اجلديد  الإطار  هذا  الزجاج. 

دراسات

و�صرعان ما يتنبه ال�صائق.

الهند�صية  للتقنية   Comrising �صركة  جنحت  وقد 

ومقرها جنوب فرن�صا، يف ت�صميم جهاز جديد وي�صبه 

الطائرات،  يف  الأ�صود(  )ال�صندوق  كبري  حد  اإىل 

ويحتوي على وحدة اإ�صارات وبطاقة اإلكرتونية ل�صتقبال 

البيانات، ومن خالله ميكن حتديد موقع املركبة ب�صكل 

اخلا�صة  ال�صرورية  البيانات  جميع  ينقل  كما  دقيق، 

بالت�صغيل اإىل املقر الرئي�صي.

وخطورتها،  املركبات  انزلق  ظاهرة  ل�صيوع  ونظرًا 

فيعمل �صانعو املركبات على اإدخال املزيد من التطوير، 

وتزويد املركبات بتقنيات متقدمة من �صاأنها التخفيف 

من حدة النزلق. ولعل من اأهم واأحدث هذه التقنيات، 

نظام القيادة الذكية لعجلة القيادة )AFS(، وهو نظام 

يف  التقليدية  للطريقة  البديل  بالدور  يقوم  اإلكرتوين 

تنفيذ احلركة املطلوبة من واإىل عجلة القيادة وحركة 

العجالت الأمامية للمركبة، وهو يوفر م�صاعدات تقنية 

ذكية ل�صائق املركبة، ت�صاعده يف ال�صيطرة الكاملة على 

عجلة القيادة. 

اإنتاج  اأول خط  اإحدى ال�صركات الأمريكية عن  ك�صفت 

الإطارات  ت�صمل  افرتا�صي طويل،  ذات عمر  لإطارات 

تقوم  والتي  ت�صبه اجلل،  مادة مطاطية  على  اجلديدة 

اأثناء  الإطارات  يف  حتدث  التي  للثقوب  فوري  بلحام 

�صري ال�صاحنة، واملعروف اأن العمر الفرتا�صي لإطارات 

ال�صاحنة ل يزيد على ثالثة اأ�صابيع، اإذا مت ا�صتخدامه 

فيتمتع  اجلديد  الإطار  اأما  و�صاقة،  �صعبة  ظروف  يف 
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من  تكلفة  اأقل  اأنه  كما  الثلجية،  البلدان  يف  خا�صة 

الإطارات،  اتزان  مل�صاعفة  و�صعيًا  الأخرى.  الإطارات 

مت زيادة �صمك الطبقة اخلارجية، وهو ما ي�صاعد على 

اخرتاق الطرق الوعرة املتدرجة مبنتهى الأمان. وكانت 

الوليات املتحدة الأمريكية قد اأ�صدرت ت�صريعًا ين�ض 

على اإحلاق نظام التحكم الذكية يف الإطارات، واأمهلت 

بحلول  انتهت  �صنوات،  ثالث  فرتة  املركبات  �صانعي 

2008 م، لتزويد مركباتها بالنظم اجلديدة. 

اأنظمة النقل الذكي

جميع التقنيات والتطبيقات التي مت ذكرها �صابقًا هي 

بع�ض اأو جزء من تطبيقات اأنظمة يطلق عليها اأنظمة 

 Intelligent Transportation Systems الذكي  النقل 

 .))ITS

تقنيات  منظومة  عن  عبارة  الذكي  النقل  واأنظمة    

الفورية  املعلومات  مع  متكاملة  كاأنظمة  تعمل  متقدمة 

الت�صالت  واأنظمه  النقل  بحركة  املغلقة  الدقيقة 

من  يتم  كما  النقل،  عمليه  ت�صهيل  يف  منها  لي�صتفاد 

للنقل  الأ�صا�صية  للبنية  الأمثل  ال�صتخدام  خاللها 

وللتقليل من عدد احلوادث ون�صبة التلوث البيئي الناجم 

من زيادة عدد املركبات وخلف�ض تكاليف النقل. 

وتقوم اأنظمه النقل الذكي بتطبيق التقنيات احلديثة يف 

جمالت املراقبة وجمع املعلومات والتحكم والت�صالت 

الق�صوى  ال�صتفادة  لهدف  الآيل  احلا�صب  وبرامج 

وو�صائط  الطرق  ل�صبكات  ال�صتيعابية  القدرة  من 

النقل الأخرى، حيث ت�صاعد يف ان�صيابية حركة املرور 

ولت�صهيل الو�صول اإىل الأماكن املراد الو�صول اإليها.  

العنا�صر  من  عدد  من  الذكي  النقل  اأنظمة  تتكون 

اأ�صا�صية للنقل مثل �صبكات الطرق  الرئي�صة وهي بنيه 

واأنظمه النقل العام، ومراكز التحكم املروري، واأجهزة 

ال�صت�صعار واملراقبة مثل الكامريات، واأجهزة التحديد 

املكاين واأجهزة العر�ض يف املركبات، واأنظمه ات�صالت 

مثل  اأ�صا�صيه  معلومات  ت�صمل  ومعلومات  متكاملة، 

حركة  حالة  عن  اأمنية  ومعلومات  الرقمية  اخلرائط 

املرور.

اأهداف اأنظمه النقل الذكي 

م�صتوى  حت�صني  اإىل  الذكية  النقل  اأنظمة  وتهدف 

ال�صالمة على �صبكة الطرق واحلد من وقوع احلوادث 

املرورية والوفيات والإ�صابات الناجمة عنها والتخفيف 

من ج�صامتها، وتقدمي اخلدمات ال�صعافية عند وقوع 

م�صتوى  ورفع  ال�صتجابة  و�صرعة  احلوادث  هذه  مثل 

احلركة  �صهولة  وتعزيز  الطوارئ،  حلالت  الإنقاذ 

املرورية وتوفري الراحة والطماأنينة على �صبكة الطرق، 

�صالمة  على  ال�صلبية  والطاقة  النقل  تاأثريات  وتقليل 

حا�صرا  الطرق  �صبكة  وكفاءة  فعالية  وزيادة  البيئة، 

واملوؤ�ص�صات  الأفراد  اإنتاجية  زيادة  وبالتايل  وم�صتقبال 

واإدارة  كفاءة  م�صتوى  ورفع  عموما،  القت�صاد  وقطاع 

للطاقة  فعالية  الأكرث  وال�صتخدام  الطرق  �صبكة 

وال�صتيعابية ل�صبكه الطرق، واخت�صار زمن الرحالت 

والتقليل من حالت التاأخري، والتوفري يف ال�صتثمارات 

لإن�صاء وتو�صعه �صبكات الطرق.

 

يف  لل�صالمة  حديثة  واأجهزة  تقنيات  اكت�صاف  اإن 

الفرتة  خالل  اأنواعها  بجميع  واملركبات  ال�صيارات 

املا�صية، وما تقوم به املعاهد واملراكز العلمية والبحثية 

من جتارب ت�صتهدف املزيد من التطور التقني لو�صائل 

ال�صالمة والأمان، يجعلنا نتفاءل اإىل اأن امل�صتقبل يحمل 

يف الكثري من البتكارات التي ميكن اأن ت�صهم مبزيد من 

الفعالية يف توفري الأمن وال�صالمة مل�صتخدمي ال�صيارات 

واملركبات.

التو�سيات

ال�صتفادة  �صرورة  الدرا�صة  به  اأو�صت  ما  اأبرز  ومن 

الت�صال  تقنيات  يف  املذهل  التقدم  من  الق�صوى 

واإذا  الذكي،  النقل  اأنظمة  بتطبيق  وذلك  واملعلوماتية 

كانت الو�صائد الهوائية قد �صهدت تطورًا كبريًا حلماية 

العتماد  ميكن  ل  فاإنه  واملركبات،  ال�صيارات  ركاب 

عليها كليًا، ويبقى ا�صتخدام حزام الأمان مع الو�صائد 

الوقاية واحلماية  الهوائية الأف�صل بعد م�صيئة اهلل يف 

ملن داخل ال�صيارة عند وقوع احلوادث املرورية.

كما يجب على جميع �صركات ووكالت ال�صيارات املبادرة 

لتوفري اأنظمة ال�صالمة والأمان كتجهيزات اأ�صا�صية يف 

ال�صيارات واملركبات.

ويجب مراعاة والعمل على عدم تعقيد ال�صائق واإرباكه 

باملعلومات  وتزويده  ال�صيارة  يف  الأجهزة  من  بالكثري 

واملعلومات  بالأجهزة  والكتفاء  املفيدة  وغري  املفيدة 

ا�صتيعابها  من  املركبة  ل�صائق  ميكن  التي  ال�صرورية 

والعمل بها.

ومعايري  مبوا�صفات  التقيد  �صرورة  اإىل  بالإ�صافة 

موحدة لتطبيقات واأنظمة النقل الذكي من قبل جميع 

اجلهات ذات العالقة ليكون هناك توافق وترابط بني 

ربط  الأمر  تطلب  حال  يف  والأنظمة  التطبيقات  هذه 

هذه الأنظمة بع�صها البع�ض، نظرًا لأهمية الت�صالت 

يف تطبيقات اأنظمه النقل الذكي، لذا فمن املهم اإجراء 

درا�صة لو�صع بروتوكول ات�صالت خا�ض باأنظمة النقل 

اأنظمة  مع  والتداخل  التعار�ض  عدم  ول�صمان  الذكي، 

الت�صالت الأخرى.
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مت تطوير ال�صيارة الأذكى يف العامل مب�صاعدة التقنية 

العالية  “BAE Systems”، وهي نظام يرتجم ما 

يحيط بال�صيارة ويتخذ القرارات اإىل اأين تتجه ويف اأي 

طريق، كما اأن لديها جهاز الليزر اخلا�ض بها، وعيون 

الكامريا التي تقراأ الطريق، ومتتلك عقاًل حا�صوبيًا 

�صخمًا ملعاجلة املعلومات، واتخاذ القرارات والتكيف 

مع تغيري ال�صرعات، والظروف املحيطة.

واأكد علماء اأنها اأكرث بكثري من جمرد القيادة اأو 

املالحة عن طريق الأقمار ال�صناعية، لأنها اأكرث 

دقة، كما تتعامل مع تفا�صيل اأكرث ومتغرية يف 

الوقت نف�صه ، وحني ك�صف علماء بجامعة اأك�صفورد 

الربيطانية ال�صيارة الأذكى يف العامل، اأو�صحوا اأنها 

ت�صتطيع اأن تقود نف�صها، وت�صري بالطرقات من دون 

احلاجة اإىل �صائق متاًما مثل خا�صية “الطائرة 

بدون طيار”.

ولل�صيارة جمموعتان رئي�صيتان من العيون واأجهزة 

ال�صت�صعار، وما�صح �صوئي دائري بالليزر ثالثي 

اأذكى �صيارة يف العامل .. تقراأ الطريق بنف�صها

الأبعاد، حيث تر�صل مبعدل ع�صرات الآلف من ال�صور 

يف الثانية اإىل خريطة وقيا�ض حميط خللق �صورة 

)  3Dثالثية الأبعاد(، ملحيطها وهي تتحرك،كما 

تعترب اإطارات ال�صيارات من العنا�صر املهمة يف املركبة 

يف  عدمه  من  احلادث  وقوع  يف  تاأثري  لها  يكون  والتي 

حالت وجود خلل اأو عيب فيها.

ولأهمية الطارات فاإن ال�صركات امل�صنعة لها تتناف�ض 

مميزاتها  عر�ض  يف  وتتبارى  �صناعتها  تطوير  يف 

واإجراءات ال�صالمة العالية فيها.

اآخر �صيحة يف �صناعة الطارات ما ت�صمى بالإطارات 

بتوفري  تتميز  التي  البتكارات  اأحدث  وهي  الذكية 

الطريق،  وظروف  ال�صيارة  اأداء  عن  حيوية  معلومات 

اإدماج  الإطارات. وبف�صل  الهواء يف  ف�صال عن �صغط 

اأجهزة ال�صت�صعار املتطورة يف هيكل املركبة، يتم نقل 

اإلكرتوين  نظام  خالل  من  ال�صائق  اإىل  البيانات  هذه 

متطور، ما ي�صاعد على حت�صني ال�صالمة والكفاءة.

الوحيدة  الت�صال  نقطة  هي  الإطارات  اأن  الطريف 

امللمو�صة بني ال�صائق وال�صيارة والطريق، ويطلق عليها 

عني الإطار الذي تقراأ !

ل �صك اإن النتائج املحققة غري م�صبوقة من حيث �صمان 

اأنظمة  اإىل  اإ�صافة  والأداء،  ال�صالمة  م�صتويات  اأعلى 

املركبات  يف  بالفعل  واملوجودة  حاليا  املفعلة  ال�صالمة 

اإطارات ذكية تقراأ م�صاكل الطريق وحتذر منها !

امليكانيكية  الأنظمة  من  املتزايد  والتقارب  احلديثة. 

والإلكرتونية يف تكنولوجيا املركبات يعني اأن الإطارات 

تلعب دورا اأكرب واأكرث اأهمية ل�صمان ال�صالمة.

وتتميز الإطارات الذكية باأن داخلها ا�صت�صعار اإلكرتوين 

بقراءة  ويقوم  مربعًا،  واحدًا  �صنتيمرتًا  يقي�ض  م�صتقل 

ثم  الإطارات،  يف  الهواء  �صغط  مع  وتفاعله  الطريق 

اإىل  ات�صال ل�صلكي  الوقت احلقيقي عرب  التحدث يف 

جهاز الكمبيوتر على منت ال�صيارة والأنظمة الإلكرتونية 

الأخرى، ويتم عر�ض هذه املعلومات لل�صائق عرب �صا�صة 

البيانات الر�صومية.

ويعمل ال�صت�صعار الإلكرتوين بداخل الإطار الذكي على 

تف�صري وحتليل ظروف الطريق التي ترتاوح بني اجلاف 

والرطب اإىل املتجمد، جنبا اإىل جنب مع اإظهار حالة 

�صطح الطريق. كذلك يعمل على ح�صاب مدى ال�صرعة 

التي ميكن حتملها قبل اإنزلق ال�صيارة، وت�صمل حقول 

البيانات الأخرى معلومات عن نوع الأ�صفلت، الب�صمة 

الإطارات،  يف  الهواء  حرارة  درجة  الإطارات،  وزاوية 

ال�صغط، ال�صدمات وارتطام الإطارات على الطريق.

التحكم  على  القدرة  الذكية  الإطارات  متنح  وبالتايل 

ا�صتخدام  عرب  ب�صرعة،  الفرامل  ونظام  ال�صرعة  يف 

�صبط  يتم  حيث  متاما،  وموؤكدة  دقيقة  معلومات 

لتتنا�صب مع  الفرملة بدقة متناهية  ال�صرعة مع نظام 

الظروف املتاحة، اإنها ال�صالمة التي ل حدود لها !!

مروريات

يوجد ما�صحات �صوئية على اجلانب الأي�صر والأمين 

لال�صطالع مبهام مثل تتبع الطرق واملناطق املحيطة 

بها.عيون جديدة لل�صيارات تقراأ اللوحات الإر�صادية. 
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اإخرتاع �صيارة �صفافة اأو مرئية للجميع من الداخل يوفر 

فر�صة ذهبية لأ�صحاب الف�صول والتل�ص�ض )واحل�صر( 

يف �صوؤون الآخرين !

فقد تو�صل عاملان يابانيان اىل ت�صميم وت�صنيع  جم�صم 

غريب فيه الكثري من البداع والقدرات اخلارقة، فقاما 

ال�صائق  بت�صميم منوذج مده�ض ل�صيارة �صفافة متكن 

وتوفر  الطريق  وا�صفلت  بل  الطريق واحلركة  روؤية  من 

يف  ما  على  للتل�ص�ض  البع�ض  ف�صول  لر�صاء  فر�صة 

داخل ال�صيارة .

ومناذج  ملج�صمات  ال�صريع  النت�صار  بداأ  وبالفعل 

ال�صيارات يف اأهم املعار�ض العاملية، حيث اأ�صبحت هذه 

الأخرية �صاحبة العناوين الرئي�صة يف ال�صحف العاملية، 

حيث اإنها حتمل الكثري من الإثارة والتحدي.

مل يقدم هذا النموذج اأي منفعة تقنية لتعزيز رفاهية 

ما   ... وال�صوؤال  املرورية،  ال�صالمة  حتى  اأو  ال�صائق 

مل  فوائد  هناك  اأم  ابتكار؟  جمرد  هل  منها  الهدف 

يعلن عنها؟ امل�صتقبل �صيبني الكثري من حقائق واأهداف 

ال�صيارة ال�صفافة .

ال�صيارات ال�صفافة تر�صي ف�صول املتطفلني!

اأنهت �صيارة ذاتية القيادة اأول رحلة لها عرب الوليات 

املتحدة من اأق�صى الغرب اإىل اأق�صى ال�صرق، مل�صافة 

ت�صل اإىل 3400 ميل، اأي حوايل 5500 كيلومرت، توقفت 

خاللها يف 15 مدينة، على مدار ت�صعة اأيام.

فقد بداأت الرحلة التي قطعتها ال�صيارة من املحيط اإىل 

املحيط، ، من على ج�صر “غولدن غيت” مبدينة �صان 

املحيط  �صاحل  على  كاليفورنيا،  بولية  فران�صي�صكو، 

مبدينة  “مانهاتن”،  حي  و�صط  يف  وانتهت  الهادئ، 

نيويورك، على �صاحل الأطل�صي.

يف  بها  املعمول  ال�صري  بقوانني  اللتزام  اإطار  ويف 

اأحد  تواجد  على  ال�صركة  حر�صت  املتحدة،  الوليات 

حالت  يف  للتدخل  م�صتعد  املقود،  خلف  الأ�صخا�ض 

ال�صرورة، لتجنب اأي ا�صطدام حمتمل مع �صيارة اأخرى 

يتابعون  املهند�صني  بينما كان فريق من  امل�صاة،  اأو مع 

الرحلة اأوًل باأول.

وقالت ال�صركة، يف بيان لها اإن 99 يف املائة من الرحلة 

قطعتها ال�صيارة بينما كانت يف و�صع القيادة الذاتية، 

م�صرية اإىل اأن التدخل الب�صري كان يف اأ�صيق احلدود.

بتقنيات متطورة، مثل  ال�صيارة جمهزة  اأن  اإىل  ولفتت 

�صيارة ذاتية القيادة تقطع 5500 كم عرب الوليات املتحدة

جهاز رادار، ومعاجلات فائقة الدقة، وبرنامج كمبيوتر 

ي�صاعدها يف اتخاذ القرارات الطارئة، عند الدخول اأو 

اخلروج من الطرق ال�صريعة، اأو ال�صري و�صط ال�صوارع 

املزدحمة، والتوقف يف املواقف املخ�ص�صة لها.

واأ�صاف البيان: “طوال الرحلة، مرت ال�صيارة بعدد من 

املواقف املعقدة اأثناء القيادة، مثل الدوارات املرورية، 

والعبور  الإن�صاء،  قيد  مازالت  مناطق  يف  واملرور 

ال�صائقني  بع�ض  وكذلك  الأنفاق،  وعرب  اجل�صور  فوق 

املتهورين، ف�صاًل عن ظروف مناخية متباينة.”

الأوىل من  التجربة  ال�صركة من خالل هذه  ت�صعى  ول 

نوعها اإىل اإنتاج �صيارتها اخلا�صة ذاتية القيادة، واإمنا 

تاأمل بتزويد منتجي ال�صيارات بتلك التقنيات.
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لالبتكار،  عامًا   2015 عام  الإمارات  دولة  اعتربت 

واإطالق ا�صرتاتيجية وطنية متكاملة لالبتكار للو�صول 

بدولة الإمارات للمراكز الأوىل عامليًا يف جمال البتكار.

العامل  يف  ابتكارًا  الأكرث  املدينة  دبي  تفاجئنا  ودائما   

عن  واملوا�صالت  للطرق  دبي  هيئة  فاأعلنت  باجلديد 

ان�صيابية  حتقيق  يف  للم�صاهمة  ال�صرتاتيجية،  خطتها 

النقل وال�صالمة وال�صتدامة البيئية، فاملركبات الذكية 

كبري يف  ب�صكل  ت�صهم  الكهربائية،  بالطاقة  تعمل  التي 

ا�صتهالك  الكربونية، وتر�صيد  ن�صبة النبعاثات  خف�ض 

الوقود، كما ي�صهم ا�صتخدام املركبات الذكية يف حت�صني 

حمور التنقل الذكي، الذي ي�صهم بدوره يف حتويل دبي 

اإىل مدينة ذكية، وتهدف هذه املبادرة اإىل امل�صاهمة يف 

ل�صكان  وموثوقة  اآمنة  ح�صارية  موا�صالت  بيئة  تاأمني 

دبي وزّوارها تن�صجم مع خطة دبي 2021.

خمت�صًا  فريقًا  واملوا�صالت  الطرق  هيئة  �صكلت 

�صائق”  “من دون  الذكية  املركبات  ا�صتخدام  بدرا�صة 

اأحدث  يخت�ض بو�صع ا�صرتاتيجية وخطة عمل ملواكبة 

املوا�صفات  حتديد  وكذلك  املجال،  هذا  يف  التطورات 

واملقايي�ض املطلوبة للمركبات والبنية التحتية وت�صريعات 

ال�صالمة الالزمة، والهيئة ا�صتعانت بعدد من ال�صركات 

الطالع  بهدف  الذكية،  للمركبات  امل�صنعة  العاملية 

لإجراء  والتخطيط  تقنية  بدائل  من  توفره  ما  على 

حتت  دبي،  يف  املركبات  هذه  ل�صتخدام  حية  جتارب 

اإ�صراف الهيئة. كما زار وفد من الهيئة عددًا من الدول 

الذكية  املدن  تنفذه  ما  اأحدث  على  واطلع  الأوروبية، 

حول العامل يف جمال التنقل الذكي، كما زار املوؤ�ص�صات 

وال�صركات العاملية امل�صنعة للمركبات الذكية، لالطالع 

وعلى  املجال،  هذا  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  على 

البحوث والدرا�صات احلديثة ال�صادرة عن اأهم مراكز 

الأبحاث العاملية املخت�صة باأنظمة املوا�صالت الذكية، 

حيث زار وفد الهيئة موؤمتر اإك�صبو العاملي يف بر�صلونة 

اجلوانب  من  عددًا  ت�صّمن  الذي  و2014   2013 عامي 

�صائق خلدمة  الذكية بال  املركبات  با�صتخدام  املتعلقة 

املدن الذكية، وغريها من املدن الأوروبية.

املركبات الذكية م�صروع حيوي ينقل الإمارات اإىل امل�صتقبل

مروريات

�صمحت احلكومة الربيطانية لل�صيارات الذاتية القيادة 

القادم،  العام  من  اعتبارا  العامة  الطرق  على  بال�صري 

وبداأ بالفعل اإجراء اإختبارات هذه ال�صيارات يف �صوارع 

3 مدن، يف اإطار برنامج جتريبي.

ويتم توجيه تلك ال�صيارات بوا�صطة اأجهزة ال�صت�صعار 

التقنيات  من  نوعني  اخلطة  و�صتت�صمن  والكامريات، 

التي ل تعتمد على وجود �صائقني: ت�صتلزم التقنية الأوىل 

وجود �صائق داخل ال�صيارة ميكنه القيادة عند احلاجة، 

بينما تعتمد الثانية كليا على التحكم الذاتي لل�صيارة من 

دون وجود �صائق.

التي  الذاتية،  املركبات  اأن  اندبندنت  �صحيفة  وت�صري 

اإك�صفورد،  جامعة  باإ�صراف    ”iPad”الـ بتقنية  تعمل 

يف  فقط  اخلا�صة  الطرق  يف  حاليا  جتربتها  �صيتم 

“غوغل”  �صيارات  اختبار  اأنه مت  واأو�صحت  بريطانيا. 

ذاتية القيادة اأي�صا على الطرق العامة يف اأمريكا لعدة 

اأ�صهر، م�صيفة اأنه يف ولية كاليفورنيا وحدها جتاوزت 

ال�صيارة 300 ميل.

وكان مهند�صون بريطانيون - من بينهم جمموعة من 

ال�صيارات  على  اختبارات  يجرون   - اأوك�صفورد  جامعة 

الذاتية القيادة، لكن املخاوف املتعلقة بق�صايا قانونية 

على  فقط  �صريها  ح�صرت  بالتاأمني  خا�صة  واأخرى 

تطبيق  وحتاول  العلمية،  الطفرات  تواكب  الإمارات 

وما  ملمو�ض،  واقع  اإىل  وحتويله  الفرتا�صي  الواقع 

اإطالق طائرات بدون طيار خلدمة  حدث يف دبي من 

درا�صة  وكذلك  الإن�صانية،  ولال�صتخدامات  املتعاملني 

اإطالق مركبات بدون �صائق، يعترب نقلة نوعية يف عامل 

تقدمي اخلدمات.

تطبيق  اأجل  من  حماولة  هو  الإمارات،  يف  يحدث  ما 

ملمو�ض  واقع  اإىل  العلمية،  املختربات  يف  يحدث  ما 

اإىل  والتقدم  التطور  عجلة  دفع  اأجل  من  م�صاهد، 

م�صتويات عاملية، ورمبا ت�صبح الإمارات �صاحبة ال�صبق 

على م�صتوى العامل، نظرًا لنهجها القائم على البتكار 

وتطويره.

التطور مت�صارع جدًا يف جمال التحكم الذكي يف خمتلف 

الآلت ل �صيما الطائرات واملركبات، وهذا من �صاأنه اأن 

يح�صن م�صتوى �صبكات النقل يف الدولة، نظرًا ل�صرعة 

ير�صح  ما  على  بناًء  التخطيط،  ودقة  املعلومات  تبادل 

من معلومات.

بريطانيا ترخ�ض ال�صيارات بدون �صائق 

الطرق اخلا�صة.

ا�صرتليني  ماليني  ع�صرة  بقيمة  �صندوق  اأن�صئ  كما 

الثالث  املدن  و�صت�صارك  الختبارات،  تكاليف  لتغطية 

تعليمات  و�صدرت  التكاليف.  هذه  حتمل  يف  الفائزة 

للم�صوؤولني ب�صرورة مراجعة لوائح ال�صري على الطرق 

قبل نهاية العام احلايل. و�صت�صمل هذه اللوائح �صرورة 

ال�صالمة  بقوانني  القيادة  الذاتية  ال�صيارات  التزام 

واملرور، وت�صمل تغيريات يف التعليمات اخلا�صة بال�صري 

على الطرق ال�صريعة التي تطبق يف اجنلرتا وا�صكتلندا 

وويلز.

     



     

كلمات

اإلهمال المشترك
غريب هو الإن�سان ، بالرغم من زيادة املعرفة والثقافة يف القوانني واللوائح املرورية اإل ان الكثري 

يهمل يف حق نف�سه ويف حق اأ�سرته واأ�سدقائه ويف حق وطنه ، حيث يكون هذا الإهمال م�ساعف 

يف فرتة ال�ســيف لأن حرارة اجلو يف منطقة اخلليج مرتفعة جدًا وتاأثريها على املركبات ب�ســكل 

عام وعلى الإطارات ب�ســكل خا�س مبا�ســر وقــوي، ويتمثل هذا الإهمال يف عدم �ســيانته ملركبته 

بال�سكل ال�سحيح وعدم تغيري الإطارات اإذا كانت يف حاجة لذلك يف هذا املو�سم احلار باملوا�سفات 

املطلوبــة . ولأن مو�ســفات الإطــارات تختلــف مــن بلــد اإىل اأخــر ومن بلد م�ســنع اإىل بلــد اأخر، 

�ساأتناول الرقابة التي لديها بع�س من التق�سري يف واجباتها ، لأن ال�سلع التى ل تطابق املوا�سفات 

التي تتنا�سب مع احلرارة املرتفعة خالل فرتة ال�سيف ، والإهمال امل�سرتك بني امل�ستهلك واجلهات 

الرقابية يت�سبب يف العديد من احلوادث .

قد األقي بامل�ســئولية على اجلهات الرقابية �ســواء ب�سبب املوا�سفات اأو ب�ســبب الأ�سعار ولكن ذلك 

ل يعفي منها امل�ســتهلك الذي يبحث عن اأرخ�س الإطارات ول يح�ســب اأهمية ل�ســالمته و�ســالمة 

الخرين ول ي�سع اأهمية لأ�سرته التي قد تفقده ب�سبب ا�ستخدامه اأرخ�س الإطارات التي قد ل 

تتحمل حرارة ال�سيف ، ومع هذا وذاك ل يزال الغ�س التجاري موجود وحتديدا يف هذه ال�سلعة 

بالــذات وبالرغــم من اأن هيئة الإمارات للموا�ســفات واملقايي�ــس واإدارات ترخي�س املركبات على 

م�ســتوى الدولة ت�سع موا�ســفات ومقايي�س حمدده لت�سمن ال�سالمة للعن�سر الب�سري وللمحافظة 

اأي�سا على املمتلكات العامة ، اإل اأن الغ�س التجاري مازال حا�سرًا وبقوة ول حياة ملن تنادي.  واإن 

مت �سبط اإطارات ل تطابق املوا�سفات اأو بها عيب يف الت�سنيع فاإن العقوبة لي�ست رادعة ملن ت�سول 

له نف�سه من بائعي الإطارات على الغ�س واخلداع حتى يف املعلومات .

ومــع حلــول مو�ســم ال�ســيف والإجــازات وتوجــه الكثريين لق�ســاء اإجازاتهــم خارج الدولــة برًا 

ب�ســياراتهم ، فــاإن وزارة الداخليــة تعمل لتقدمي اأف�ســل اخلدمات للجمهور ومل�ســتخدمي الطرق 

ومنهــا )دوريــات امل�ســاندة على الطريــق( التي تنظمها �ســرطة اأبوظبــي ، حيث تقدم امل�ســاعدة 

لل�سائقني الذين يتعر�سون لالأعطال الطارئة ولكن هنالك عينه من ال�سائقني امل�ستهرتين واملهملني 

ل�ســالمتهم و�ســالمة الأخريــن ، جتدهم يرددون )كل �ســئ ق�ســاء وقدر( ، ولكنهم بهــذا املبداأ ل 

يعرتفون بالأ�ســباب ، وبالأ�ســح يتنا�ســون اأنه عذر للمتقاع�ســني وعذر ملن يبخل على نف�ســه يف ما 

يخت�س بال�ســالمة العامة ، وقد يكون مبذرًا وم�ســرفًا ولديه املال الوفري )اللهم ل ح�ســد ( ولكنه 

ي�سبح بخيال اأو اقت�ساديًا اأكرث من الالزم يف هذا الأمر ، مما قد يكون �سببًا ل قدر اهلل يف تعر�سه 

واأ�سرته اأو اأ�سدقائة اإىل خ�سارة يف الأرواح اأو يف اإ�سابات ب�سبب احلوادث التي يكون اأحد اأ�سبابها 

موا�سفات الإطارات .

ثقافة الإن�ســان مهمة يف ما يخت�س ب�سالمته والأهم تكاتف امل�ستهلك واجلهات الرقابية والتاأكد 

مــن املوا�ســفات والبــالغ عن الغ�ــس التجاري وال�ســرب بيد مــن حديد ملن يتالعبون مبوا�ســفات 

الإطارات حفاظًا على �سالمة اجلميع. 

م�سعد احلارثي
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ب�صببها  ونخ�صر   !! نك�صبها  دقائق  بع�ض  تفيد  •  ماذا 
الكثري واأحيانا الكثري جدًا.

الطرق الرائعة  من  ب�صبكة  تتمتع   ... الغالية  • بالدنا 
التجهيز ... فهال حر�صت على ال�صتخدام احل�صن لها؟

املوؤكد اأن الطريق لي�ض جماًل للمغامرات واإظهار  •  من 
الرباعة يف القيادة.

• ال�صرعة العالية لي�صت قطعًا الدليل على التفوق واإمنا 
دليل اأكيد على عدم الإح�صا�ض بامل�صوؤولية.

• احلوادث املريعة نتيجة مبا�صرة لل�صرعة الفائقة هكذا 
ت�صري الإح�صائيات فهل تتعظ؟

الوطن  ثروات  على  املحافظة  هي  احلقة  املواطنة   •
الرثوات الب�صرية واملادية ونحن مطالبون بحكم انتمائنا 

كل  نحمي  اأن  اإليه  بالنت�صاب  نت�صرف  كرمي  وطن  اإىل 

ثرواته من تدمري ال�صرعة الفائقة.

بثقة نحو املجد يف كل امليادين  الغايل يزحف  • وطننا 

وبالدنا قبلة لكل الب�صر من اأنحاء العامل وال�صرعة اأمر 

م�صتهجن يف كل بالد الدنيا فلماذا ي�صر البع�ض على اأن 

تكون ال�صرعة اجلنونية يف ال�صوارع �صلوكًا حم�صوبًا علينا 

وي�صيء اإىل ال�صورة امل�صرفة التي تتكامل يف الأذهان عن 

وطننا العزيز.

ال�سرعة ال�سحيحة ) املاأمونة (:

والقانونية  املاأمونة  احلدود  يف  تكون  اأن  يجب  ال�صرعة 

ولتكن قيادتك دائمًا يف حدود ال�صرعة املالئمة للظروف 

املحيطة بك ، ويتطلب الأمر لذلك التعرف على ال�صرعة 

امل�صرح بها ومن ثم التقيد بها . كما ينبغي ترك م�صافة 

تقدر بطول �صيارة واحدة على الأقل لكل 15 كيلو مرتًا 

يف ال�صاعة من ال�صرعة بينك وبني ال�صيارة التي اأمامك 

و�صوح  عدم  حالة  يف  امل�صافة  هذه  تزيد  اأن  يجب  كما 

الروؤية اأو رداءة اجلو اأو يف حالة ال�صري ب�صرعة عالية.

نصائح مرورية

تو�صيح لتفادي اأخطار ال�صرعة:

ول  معقولة  غري  ب�صرعة  ال�صيارة  قيادة  يجوز  ل   1-

املنعطفات  يف  وخا�صة  الطريق  حالة  مع  متنا�صبة 

اأو  ال�صيقة  والطرق  املزدحمة  والأماكن  والتقاطعات 

يف  اأو  ال�صباب  اأو  املمطر  الطق�ض  حالت  ويف  الرديئة 

الأماكن ذات الإ�صاءة غري الكافية.

-2  ل يجوز قيادة اأي �صيارة ب�صرعة تفوق احلد الأعلى 

العالمات  تخالف  اأو  النظام  مبوجب  لل�صري  املقرر 

بع�ض  يف  املطلوبة  ال�صرعة  حدود  تبني  التي  املرورية 

يف  التحكم  على  القدرة  ت�صعف  ب�صرعة  اأو  الأماكن 

تتجاوز  مل  ولو  حتى  اخلطر  عند  اإيقافها  اأو  ال�صيارة 

واللوحات  بالعالمات  املحددة  اأو  النظامية  ال�صرعة 

الإر�صادية اأو الإجبارية.

 ال�صرعة املقررة:

الأعلى  احلد  تو�صح  مرورية  عالمات  اأو  لوحات  هناك 

الســرعــة بيـت الـــداء 
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القيادة حتت تاأثري الكحول اأو القيادة يف حالة ال�صكر 

القيادة.  �صعف  اأو  القيادة،  يف  التاأثري  على  تعمل 

وتو�صف باجلرمية حتت قيادة ال�صيارات 

والوعي  اليقظة  درجة  تقليل  على  الكحول  تعمل 

املركبة  قائد  يحتاجها  التي  التن�صيق  على  والقدرة 

لقيادة اآمنة. 

مزدوج  حتى  اأو  م�صو�صا  يكون  املخمور  ال�صائق  فنظر 

ما  واأبعاد  عمق  حتديد  على  القدرة  يفتقد  كما  الروؤية 

يراه اأمامه فال ي�صتطيع احلكم جيدا هل ال�صيارات اأو 

املارة اأمامه بعيدة اأم قريبة وهذا ما يوؤدي مل�صاكل جمة.  

املخمور هو  ال�صائق  تواجه  التي قد  امل�صاكل  اأكرب  ومن 

ثقته الزائدة بنف�صه وعدم اإدراكه اأن مهارته يف القيادة 

يقود  فتجده  اآمنة.  لقيادة  املطلوب  بامل�صتوى  لي�صت 

بطريقة  وال�صاحنات  ال�صيارات  ويتجاوز  عالية  ب�صرعة 

اأ�صول  كل  عن  بعيدة  خرقاء  بحركات  ويقوم  خطرة 

ال�صالمة وغالبا ما ينتهي هذا ال�صيء مباأ�صاة. 

جتاوز احلد الأق�سى لل�سرعة املقررة مبا يزيد 

عن 60 كم/�ساعة

يت�صبب جتاوز ال�صرعة املقررة بزيادة احتمال وقوع 

قرار  لتخاذ  الكايف  الوقت  ل�صيق  نتيجة  احلوادث 

منا�صب يجنب ال�صائق خماطر الطريق عند حدوث 

اأي طارئ، وزيادة احتمال وقوع حوادث ال�صطدام 

نتيجة لعدم ترك م�صافة كافية بني املركبة واملركبات 

الأخرى. 

اتزان  وعدم  ال�صيطرة  فقدان  يف  ذلك  يت�صبب  كما 

نتيجة  احلوادث  وقوع  احتمال  اإىل  اإ�صافة  املركبة، 

ويكون  الآخرين،  اأخطاء  جتنب  على  القدرة  لعدم 

اأو  الوفاة  احتمالت  زيادة  وبالتايل  �صديدًا  احلادث 

الإ�صابة اجل�صدية.

عدم ربط حزام الأمان

يوؤدي ا�صتخدام حزام الأمان اإىل الإقالل ب�صكل كبري 

من عدد الإ�صابات ودرجة خطورتها، كما كان �صببًا 

يف اإنقاد اأرواح كثرية، حيث قلل من خطورة الإ�صابة 

40- بن�صبة  القاتلة  الإ�صابات  ومن   40-50% بن�صبة 

.60%

وعندما تتوقف املركبة توقفًا مفاجئًا، فاإن كل �صيء 

ال�صائق والركاب، ي�صتمرون يف  داخلها مبا يف ذلك 

املركبة،  بها  تنطلق  التي  ال�صرعة  وبنف�ض  الندفاع، 

باأحزمة  مربوطني  يكونوا  مل  ما  الأمام  اإىل  وذلك 

نصائح ومعلومات تهمك
والركاب  ال�صائق  فاإن  احلالة  هذه  ويف  الأمان، 

القيادة  بعجلة  لريتطموا  املقاعد  من  يندفعون 

الأخرى  الأجزاء  اأو  لل�صيارة  الأمامي  الزجاج  اأو 

املوجودة يف داخلها، وهو الأمر الذي يعر�صهم خلطر 

الإ�صابة اأو الوفاة.

الركاب  حركة  من  ليحد  الأمان  حزام  �صمم  ولقد 

اأثناء  ففي  ممكنة،  �صرعة  باأق�صى  املركبة  داخل 

اإىل الأمام، يتمدد حزام  الت�صادم واندفاع اجل�صم 

ليوزعها  الندفاع،  قوة  من  جانبًا  وميت�ض  الأمان، 

على م�صاحة اأكرب من اجل�صم، وهذا يوؤدي بال�صرورة 

يكون  وبذلك  اجل�صم،  اندفاع  قوة  من  الإقالل  اإىل 

ال�صطدام داخل ال�صيارة اأقل عنفًا وخطرًا.

القيادة اأثناء ال�سباب

تعترب قيادة ال�صيارات يف ال�صباب الكثيف من اأخطر 

اإىل  ا�صتنادًا  وذلك  الإطالق  على  القيادة  حالت 

الإح�صاءات. 

فهي كقيادة ال�صيارة مغم�ض العينني ومع ذلك ي�صر 

ال�صباب  اأثناء  القيادة  على  ال�صائقني  من  الكثري 

هذا  كثافة  اأن  العلم  مع  الالزم  من  اأكرب  ب�صرعة 

ال�صباب قد تتغري بلحظة لتنعدم معها الروؤية متامًا. 

ماء  قطرات  عن  عبارة  هو  ال�صباب  الواقع،  يف 

لتجعل  تتكاثف  الهواء  يف  عالقة  احلجم  �صغرية 

الروؤية �صعبة واأحيانًا حمدودة وتظهر خا�صة يف الليل 

وعند �صاعات ال�صباح الأوىل. 

عند  فائقة  وعناية  خا�ض  باأ�صلوب  التحلي  ويجب 

قيادة ال�صيارة يف ال�صباب ول�صيما يف الليل، فرمبا 

اإىل  خفيفة  ماء  ذرات  من  ال�صباب  عندها  يتحول 

اللتزام  وعدم  للروؤية،  متامًا  عازلة  �صميكة  طبقة 

اأبطاأ  ب�صكل  اخلطاأ  تفادي  يعني  ال�صرعة  بحدود 

واملوت اأو الإ�صابة اجل�صدية ب�صكل اأ�صرع.

بال�سكل  القيادة  اأثناء  م�سربك  تغري  كيف 

ال�سحيح؟ 

اإن ال�صياقة الآمنة وال�صحيحة للمركبات تتج�صد من 

خالل فهم نظم وقواعد املرور وتطبيقها يف مواجهة 

الأخطار ب�صفة م�صتمرة، وباأ�صلوب منهجي �صحيح، 

فلذا من ال�صروري معرفة وفهم وو�صع هذه النظم 

مو�صع التنفيذ، فاإن اإهمال هذه القواعد ل يعر�صك 

اإىل  بك  يوؤدي  قد  بل  القانونية  امل�صاءلة  اإىل  فقط 

املجازفة بحياتك وحياة الآخرين.

هذه  وجتاوز  الأماكن  بع�ض  يف  بها  امل�صموح  لل�صرعة 

ال�صرعة يعترب دلياًل قاطعًا على خرق القاعدة الأ�صا�صية 

ل�صالمة املرور حتى اإذا مل ين�صاأ عن ذلك حادث ما.

وال�صرعة املقررة مبوجب النظام هي:

•  30 كيلو مرتًا داخل حدود املدن لل�صيارات الكبرية.
•  40 كيلو مرتًا داخل حدود املدن لل�صيارات ال�صغرية.

•   80 كيلو مرتًا خارج املدن لل�صيارات الكبرية.
لل�صيارات  املدن  خارج  مرتًا  كيلو   120  –  100    •

ال�صغرية.

ال�سرعة وم�سافات الوقوف:

وزمن  م�صافة  اإىل  يحتاج  ال�صيارة  اإيقاف  عملية  اإن 

وامل�صافة  املدة  وتزيد  ال�صري  �صرعة  بح�صب  يختلفان 

زيادة كبرية كلما زادت ال�صرعة زيادة ب�صيطة، بالن�صبة 

اأو  املبللة  للخطوط  بالن�صبة  اأما  املعبد  اجلاف  للطريق 

فاإنها  احلال  وبطبيعة  امل�صافة غري حمددة  فاإن  الزلقه 

تتطلب مقدارًا اأكرب. 

ال�صرعة لها مكانتها ولها �صائقوها املدربون على ال�صياقه 

حلبة  فهو  املكان  اأما  ماأمونة.  ب�صورة  �صديدة  ب�صرعة 

اأو  احلريق  لإخماد  تنطلق  اإطفاء  �صيارة  يف  اأو  ال�صباق 

�صيارة اإ�صعاف تتوجه لإنقاذ مري�ض اأو م�صاب ولكن ل 

العادي  لل�صائق  بالن�صبة  ال�صديدة مطلقا  ال�صرعة  جتوز 

اأثناء ال�صياقه يف ال�صوارع والطرق العامة.

هل لديك �صك يف اأن ال�صرعة هي متهيد حلادث؟ قد ل 

تكون ال�صرعة هي امل�صبب الأكرب للحوادث ولكنها توؤدي 

لل�صببني  اأكرث من غريها  ووفيات  اإ�صابات خطرية  اإىل 

التاليني:

تكون  عالية  ب�صرعة  ي�صريان  �صيئان  ا�صطدم  اإذا   1-

ال�صدمة اأقوى بكثري مما لو كانا ي�صريان ب�صرعة ماأمونة.

-2 عدم توفر الوقت الكايف الذي ي�صمح الو�صع ملنع وقوع 

احلادث اأو تخفيف �صدته.

وال�صرعة الق�صوى التي تراها على اللوحات اإمنا و�صعت 

فاإن  لذلك  تتغري  ما  غالبًا  والأحوال  املثالية  لالأحوال 

ال�صرعة املاأمونة يجب اأن تقررها لالأحوال الفعلية وذلك 

مبراعاة النقاط التالية:

ت�صرع يف حالت الزدحام. •   ل 
الطريق. به حالة  ت�صمح  اأكرث مما  ت�صرع  •    ل 

•    ل ت�صرع اأكرث مما ت�صمح به الروؤية ) ب�صبب الطق�ض 
اأو الظالم (.

ال�صكنية. الأماكن  ت�صرع يف  •    ل 
ال�صوارع/ به تخطيط  ي�صمح  مما  اأكرث  ت�صرع  ل     •

الطرق العامة.

احلدود املقررة وفقًا لإ�صارات  من  اأكرث  ت�صرع  ل     •
املرور.

املحيط بك. ال�صري  اأكرث من  ت�صرع  •   ل 
وراءك. ال�صري  تعرقل  �صديد بحيث  ببطء  ت�صر  •   ل 
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 جني مان�سفيلد

جنمة الإثارة يف اأفالم هوليوود يف فرتة اخلم�صينيات، 

واتهمها  كبري  ب�صكل  �صهرتها  قلت  وفاتها  قبل  ولكن 

يف  للظهور  رخي�صة  دعائية  اأ�صاليب  باتباع  البع�ض 

حلادثة  تعر�صت  ال�صينمائية،  والأفالم  امل�صرحيات 

ماأ�صاوية يف عام 1967 ت�صببت يف وفاتها هي وال�صائق 

بجروح  الثالثة  اأطفالها  اأ�صيب  بينما  اأعمالها،  ومدير 

ب�صيطة ب�صبب جلو�صهم يف املقعد اخللفي.

 

غري�س كيلي

اأمرية موناكو الراحلة يف عام 1982، ا�صتهرت يف البداية 

ب�صبب ظهورها يف العديد من اأفالم اخلم�صينيات، بعد 

ذلك تزوجت من اأمري موناكو واأ�صبحت اأمرية، اإل اأن 

هذا الأمر مل يدم طوياًل حيث تعر�صت حلادثة مميتة 

مرتفعة  منطقة  من  �صيارتها  و�صقطت   1982 عام  يف 

مشاهير
توفوا في حوادث طرق

مروريات

لتتوفى على الفور، بينما اأ�صيبت ابنتها بجلطة دماغية 

من تاأثر احلادث.

 

جورج باتون

ومن  الب�صرية  تاريخ  يف  اجلنود  اأعظم  من  واحدًا 

اأ�صهر القادة يف تاريخ احلرب العاملية الثانية، يف عام 

حافلة  قامت  بينما  ال�صارع  “جورج” يعرب  كان   1945

بال�صطدام مبركبة حربية يف منت�صف الطريق واأدى 

لتقرتب  ال�صيطرة  عن  احلادث  خلروج  الت�صادم 

ال�صاحنة من “جورج” م�صببة له ك�صرًا يف العنق تويف 

على اأثره يف حلظتها.

بيلي مارتن

تعديل  من  متكن  الذي  للبي�صبول  يانكيز  فريق  مدرب 

نتائج الفريق وحتقيق انت�صارات مدوية يف ثمانينيات 

القرن املا�صي، تويف يف عام 1989 بالقرب من مزرعته 

حلادث  التعر�ض  اإثر  نيويورك،  كرين،  ميناء  يف 

ووفقًا  الثلجية،  العا�صفة  ب�صبب  بال�صيارة  ا�صطدام 

لتقرير رجال ال�صرطة، كان قائد ال�صيارة الأخرى حتت 

تاأثري الكحول ولذلك مل ينتبه للطريق جيدًا.

 

دوتي وي�ست

عام  �صيارة  حادث  يف  توفيت  اأمريكية  �صعبية  مطربة 

الطريق  يف  ب�صيارة  �صيارتها  ا�صطدمت  حيث   1991

املقابل، وبالرغم من اإنها مل تعان من اأي نزيف اإل اأن 

اأيام  بعد  بحياتها  اأوديا  الكبد  وتهالك  الطحال  متزق 

قليلة من احلادثة، اأثناء حماولة الأطباء معاجلتها.

 

اإدي كوكران

فرتة  يف  ال�صهري  الأمريكي  رول  اأند  الروك  مطرب 
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العرب  امل�صاهري  اأهم  املوجز  العر�ض  بهذا  لكم  نقدم 

املاأ�صاوية  ق�ص�صهم  لعل  طرق  بحوادث  رحلوا  الذين 

جتعلنا نتجنب حوادث الطرق بقدر الأمكان:

بحادث   1944 عام  رحلت  اأ�صمهان  ال�صورية  املطربة   

اإحدى  يف  ترعة  يف  وغرقها  �صقوطها  اىل  اأدى  طريق 

القرى امل�صرية وكان عمرها 27 �صنة وت�صري الدلئل اأن 

اأن اجلاين ظل جمهول حتى  احلادث كان مدبرًا رغم 

اليوم.

 الراق�صة واملمثلة امل�صرية ببا عز الدين رحلت عام 

1949 وهي يف ال 26 من عمرها بحادث طرق مروع اأدى 

اإىل انف�صال راأ�صها عن ج�صمها.

 املمثلة امل�صرية نادية �صيف الن�صر رحلت عام 1978 

�صيارتها  انحرفت  اأن  بعد  عمرها  من   44 ال  يف  وهي 

و�صقطت من علو �صاهق يف جبل املقطم يف القاهرة.

و   1980 عام  رحلت  نيفني خور�صيد  امل�صرية  املمثلة   

اأن �صقطت �صيارتها من  هي يف ال 27 من عمرها بعد 

الفنانة دورًا  القاهرة وقد قدمت هذه  جبل املقطم يف 

واحدًا فقط.

عام  رحل  خور�صيد  عمر  امل�صري  والعازف  املمثل   

1981 وهو يف ال 36 من عمره بحادث طرق غام�ض يف 

�صارع الأهرام يف القاهرة.

 1998   العار�صة اللبنانية كاتالينا برن�ض رحلت عام 

يف  مروع  طرق  حادث  اإثر  عمرها  من   19 ال  يف  وهي 

العا�صمة اللبنانية بريوت.

فل�صطيني  وهو  اهلل  عبد  ماهر  اجلزيرة  مذيع    

اجلن�صية وكان يقدم برنامج ال�صريعة واحلياة على قناة 

حادث  اإثر   45 ال  بعمر  وهو   2004 عام  رحل  اجلزيرة 

طرق مروع يف قطر.

يعمل يف  الذي  اأ�صامة  ابنه  اأن  الأقدار  ومن عجائب   

 2010 عام  اأي�صا  تويف  قد  اجلزيرة  يف  الأخبار  ق�صم 

بحادث طرق يف قطر وهو يف ال 28 من عمره.

 املطرب اجلزائري كات�صو رحل عام 2009 وهو بعمر 

ال 45 اإثر حادث طرق مروع يف اجلزائر.

الطالباين رحل  العراق حممد    مرا�صل اجلزيرة يف 

عام 2010 بحادث طرق مروع وهو مل يكمل عامه ال 30.

بالأ�صافة للم�صاهري الذين مت ذكرهم فهناك عدد من 

الذين تعر�صوا حلوادث طرق مروعة  العرب  امل�صاهري 

هوؤلء  ومن  بهم  ج�صيمة  اإحداث اإ�صابات  اإىل  اأدت 

امل�صاهري: 

املمثلة امل�صرية ناهد ي�صري التي تعر�صت حلادث مروع 

يف ليلة راأ�ض ال�صنة عام 1974 اأدى اىل ت�صويهها ومقتل  

اعتزالها  اإىل  احلادث  هذا  واأدى  لها  مرافق  �صخ�ض 

الفن ملدة ع�صر �صنوات حتى تعافت من اإ�صابتها.

اأ�صيب  الذي  زكي  اأحمد  الراحل  امل�صري  املمثل   

يف  ال�صكندرية   - القاهرة  طريق  على  مروع  بحادث 

يف  بقائه  اإىل  احلادث  هذا  واأدى  الت�صعينيات  مطلع 

العناية املركزة لأ�صابيع.

 املمثلة امل�صرية �صريهان التي اأ�صيبت اإ�صابة خطرة 

طريق  على  الت�صعينيات  مطلع  يف  مروع  طرق  بحادث 

القاهرة الإ�صكندرية واأدى احلادث اإىل اإ�صابتها ب�صلل 

موؤقت وم�صاكل يف احلركة ل تزال تالزمها حتى اليوم 

خور�صيد  عمر  الفنان  من  كل  �صقيقة  اأنها  العلم  مع 

والفنانة نيفني خور�صيد اللذين رحال يف حوادث طرق.

اأ�صيبت بحادث مروع عام  اأنور كذلك   املمثلة �صماح 

الإ�صابة  وا�صتدعت  بال�صلل  اإ�صابتها  اإىل  واأدى   1998

اإىل  �صنوات حتى عادت  لعدة  اأمريكا  عالجًا مكثفًا يف 

طبيعتها. 

فنانون عرب  توفوا واصيبوا في حوادث طرق 

اخلم�صينيات والذي تويف يف حادث طائرة عام 1960, 

الغريب يف الأمر اأن كل جنوم مو�صيقى الروك اأند رول 

حلوادث  التعر�ض  بعد  ماتوا  الزمنية  احلقبة  تلك  يف 

ماأ�صاوية بفارق �صنة واحدة بني كل حالة وفاة والأخرى.

بيت كونراد

طيار البحرية الأمريكية ورائد الف�صاء يف وكالة نا�صا، 

ويعترب ثالث رجل قام بالهبوط على �صطح القمر، تويف 

عام 1999 بعد التعر�ض حلادث دراجة نارية، حيث ظل 

اأن يرحل عن  6 �صاعات، قبل  يعاين بعد احلادث ملدة 

عاملنا.

 

جاك�سون بولوك

القرن  يف  الأمريكيني  الر�صامني  اأ�صهر  من  واحدًا 

املا�صي، تويف بعد التعر�ض حلادث �صيارة اأمام منزله 

يف نيويورك عام 1965 حيث ثبتت ال�صرطة اأن ال�صخ�ض 

وبالرغم  الكحول،  تاأثري  حتت  كان  وفاته  عن  امل�صوؤول 

اأن  اإل  “جاك�صون”  عا�صها  التي  املتقلبة  احلياة  من 

رحيله ترك فراغًا كبريًا يف عامل الر�صم التجريدي.

 

جيم�س دين

اأما اأ�صطورة ال�صينما الأمريكية جيم�ض دين الذي كان 

 24 الـ  اأحد رموز ال�صينما يف ال�صتينيات الذي تويف يف 

كان  لأنه   ،  1955 �صيارة عام  نتيجة حلادث  من عمره 

من هواة �صباقات ال�صيارات. ومل يرتك دين من ح�صيلة 

الأفالم �صوى 3 اأفالم فقط كتبت له تاريخًا �صينمائيًا 

كبريًا.



          

كلمات

تأهيل حاملي اإلعاقة المرورية
ضرورة مّلحة

موؤمتر ال�ســالم العاملي وتاأهيل واملعوقني، “ 

اأنــه كل فرد يختلف عمن يطلق عليه لفظ 

�ســوي اأو عادي ج�ســميا اأو عقليا اأو نف�ســيا 

اأو اإجتماعيــا اإىل احلــد الــذي �ســيتوجب 

يحقــق  حتــى  خا�ســة  تاأهيليــة  عمليــات 

اأق�سى تكّيف  ت�سمح به قدراته” .                                                                              

 وتقــّدر ن�ســبة معّدل الإ�ســابة بالإعاقات 

واحلركيــة  احل�ســية  اأنواعهــا  مبختلــف 

والذهنيــة، وتفاوت درجــات حدتها يف اأي 

جمتمــع مــن املجتمعــات يف العــامل  مــا بني 

8 باملائــة، من عدد ال�ســكان وذلك   3 اىل 
بح�سب تقارير منظمة ال�سحة العاملية. 

كّلهــا   ، والق�ســور   ، والعجــز   ، الإعاقــة 

م�ســطلحات متقاربــة تفيــد النق�س الذي 

يحــد من قــدرات الفــرد باملقارنة مع غريه 

ويف نف�ــس و�ســعه، ويحــد من ا�ســتقالليته 

ويفر�ــس عليه تبعية متفاوتة الن�ســبية. 

وال�ســخ�س املعــوق هــو كل اإن�ســان يحمــل 

اإعاقــة مــا جتعلــه غــري قــادر باملقارنة مع 

اأ�ســقائه واأقرانه ومع من حوله . ويرتبط 

املعنــى الذاتــي لالإعاقة مبعا�ــس احلرمان 

الذي يعي�سه املعوق عندما يتملكه ال�سعور 

بالإحبــاط نتيجــة اإدراكــه اأنه غــري قادر 

وعاجز باملقارنة مع الآخرين.

اأما املعنى الأ�ســري لالإعاقة فهي الإ�سافة 

التــي تعطيها العائلــة ملاهيــة الإعاقة من 

ذنــب اأو خجــل اأو اإح�ســا�س بالنق�ــس ، مــا 

يوؤدي اإىل اإخفاء ال�سخ�س املعوق من اأفراد 

الأ�ســرة واإبعاده عن الأنظار وي�ســل الأمر 

حتــى  اإىل  �ســوء معاملتــه. ولكــن املعنــى 

الجتماعــي لالإعاقــة هــو مــا نلم�ســه مــن 

انت�سار لثقافة الكراهية التامة والإق�ساء 

والتهمي�ــس الــذي ي�ســل اإىل حــد الإلغاء 

لكل مــن هو غــري متماثل، بالرغم مــن اأننا 

على يقــني باأن الكمال هلل وحده �ســبحانه 

وتعاىل . وال�ســخ�س املعوق ح�سب تعريف 

ولكن هذه الن�سبة بداأت يف ت�ساعد لفت 

وبن�ســق كبري يف ال�ســنوات الأخــرية  وهي 

مر�ســحة لالرتفــاع اأكــرث ، وذلــك ب�ســبب 

تنامــي ظاهرة حــوادث الطــرق يف العامل 

، وارتفــاع عــدد امل�ســابني الذيــن تتحول 

حــالت  نتيجــة  جحيــم  اإىل  حياتهــم 

الإحبــاط والياأ�س التي ي�ســابون بها، اإىل 

درجة اأن كثري منهم بلغوا مرحلة اأ�سبحوا 

يتمنــون فيهــا املوت ، نتيجــة عجزهم عن 

العتمــاد علــى قدرتهم الذاتية لق�ســاء 

و�ســوؤونهم اخلا�ســة،  اأب�ســط حاجياتهــم 

حيث حولت احلــوادث املرورية كل واحد 

منهم، من عن�سر فاعل يف املجتمع، ومنتج ، 

وم�ساهم ومفيد له مكانته ودوره الوظيفي 

اإىل عبئ على اأ�سرته وحميطه، ومن عائل 

لأ�ســرته اإىل عالــة علــى املجتمــع، ذنبهم 

الوحيد اأنهم كانوا على الطريق ، فقادهم 

القدر املحتوم اإىل حادث �ســري، ا�ستهدفهم 

فجــاأة ب�ســبب تق�ســري  بع�ــس ال�ســائقني 

اأو ا�ســتهتار اآخريــن اأو ممار�ســة البع�ــس 

ل�سلوكيات مرورية عنيفة خاطئة عابرة، 

لكــن خملفاتهــا وماآ�ســيها تبقــى را�ســخة، 

ومعاناتها دائمة داخل الأ�سرة والعائالت 

الطرقــات،  حــوادث  ب�ســبب  واملجتمــع، 
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نتيجة عدم الن�سباط واللتزام بقواعد 

ال�ســياقة الآمنــة والتقّيد بقانــون املرور، 

وانعــدام الإحــرتام املتبــادل بــني جميــع 

والتعــّدي  الطريــق  م�ســتخدمي  اأ�ســناف 

على حقهم يف الإ�ســتخدام الآمن للطريق 

، دون ترويــع واأخطار ت�ســتهدف حياتهم 

و�سالمتهم .

اإين ات�ســاءل بعــد اأن اأ�ســدل ال�ســتار علــى 

الثالــث  العاملــي  املتحــدة  الأمم  اأ�ســبوع 

لل�ســالمة على الطريــق، والذي ك�ســف لنا 

ي�ســتهدف  الــذي  ال�ســامل  الدمــار  حجــم 

ب�ســبب  �ســنويا،  وم�ســتقبلها  الإن�ســانية 

احلــوادث املروريــة وما تخلفه من �ســحايا 

ومعوقني . األ ين�ســحب تعريف الأ�سخا�س 

املعوقني علــى املخالفني الذيــن ميعنون يف 

ارتــكاب اجلرائم على الطرقــات بتعديهم 

املــرور  اأنظمــة  علــى  واملتوا�ســل  ال�ســارخ 

ويعر�سون حياة النا�س للخطر وي�سلبونهم 

حقهم يف احلياة . 

عليهــم  ين�ســحب  ان  املنطقــي  مــن  األي�ــس 

التعريف الذي اأطلقه الدكتور عبد املنعم 

نور �سنة 1973 ، الذي يقول فيه “ اأن املعوق 

هو الفرد الذي لديــه عائق او اأكرث يحول 

بينه وبني اإمكانية الإ�ســتفادة من قدراته 

اإل مبعاونــة خارجيــة علــى اأ�ســ�س علمية 

وتكنولوجية، تو�ســله اإىل امل�ستوى العادي 

اأو اأقرب ما يكون له” . 

ومبا اأن كل من يتعّمد  ممار�ســة ال�سلوكيات 

هــو  القيــادة،  اثنــاء  العنيفــة  املروريــة 

�سخ�س يختلف عمن يطلق عليه م�سطلح “ 

عادي” اأو “ �ســوي”  يف النواحي النف�ســية 

اأو  املزاجيــة  اأو  العقليــة  اأو  اجل�ســمية  اأو 

عمليــات  ت�ســتوجب  التــي  الإجتماعيــة 

التاأهيل اخلا�سة حتى ي�سل اإىل ا�ستخدام 

اق�سى ما ت�سمح به قدراته ومواهبه ب�سكل 

ايجابي. 

يحتاجــون  املعوقــني  مــن  ال�ســنف  وهــذا 

تاأهيــال مروريا، لالإرتقــاء بوعيهم املروري 

واإيقاظ ال�ســعور بامل�ســوؤولية لديهم اأثناء 

قيادة املركبات، وتغيري �سلوكهم املروري من 

عدواين وعنيف اإىل �ســلوك مروري هادئ، 

ر�سني وعقالين . 

ال�ســائقني  تاأهيــل  مــن  يجعــل  مــا  وهــو 

املخالفــني �ســرورة مّلحة على غــرار ما هو 

معمول به يف الدول املتقدمة التي ل تغ�س 

الطرف عــن هــذه امل�ســاألة وتتعاطى معهم 

بايجابيــة وجتعل من توعيتهــم وتاأهيلهم 

واإعــادة اإدماجهم املــروري عمل على غاية 

مــن الأهميــة، يوؤتي اأكله وثمــاره بالنتائج 

امل�ســجعة التــي يتــم ت�ســجيلها لحقــا من 

وعــدد  احلــوادث  ن�ســب  تراجــع  خــالل 

ال�سحايا وتدين اجلرائم املرورية.                                                                       

 ولن يكون ذلك اإل بجعل ق�ســية ال�ســالمة 

املرورية يف مقدمة الأولويات وت�ســخري ما 

حتتاجه هذه الق�ســية من اإمكانيات مادية 

وب�ســرية وتقنية ، من اأجل �سمان ال�سعوب 

واملجتمعــات لأمنهــا  الداخلــي والت�ســّدي 

لأخطــار احلــوادث املروريــة التي حت�ســد 

اأرواح املاليني يف العامل �سنويا، حيث ميوت 

اأربعــة دقائــق ب�ســبب حــوادث  طفــل كل 

الطــرق يف العامل وي�ســاب مئــات الأطفال 

ون�ســبة كبــرية منهــم اإ�ســاباتهم خطــرية 

حتولهم اإىل معّوقني.  

وحيــث يتزامن �ســدور هــذا العــدد ونحن 

ن�ســتقبل �ســهر رم�ســان املعظــم جعلــه اهلل 

مبــاركا علينــا  وعليكــم . �ســهر اأنــزل فيــه 

القــراآن، الــذي اأمرنــا فيــه الرحمــن اأن ل 

نلقي باأنف�ســنا اإىل التهلكة. فاللهم ا�ســملنا 

برحمتك يا مّنان واعتق رقابنا من النريان 

،واجعلنــا يف رم�ســان مــن الآمنــني  نقتدي 

باأخــالق النبــي امل�ســطفي الــذي اأو�ســانا 

باإعطاء الطريق حقها .

وكّل عام واجلميــع  بخري، ننعم بربكات 

بال�ســالمة  الطرقــات  وعلــى  رم�ســان 

والأمان. 

عفيف الفريقي

 رئي�س املنظمة العربية لل�سالمة املرورية 
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المتابعة... الدراسة... التشريع
ي�ستح�سرين تاأكيد �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار الأمن الوطني اأن 

الهدف الأ�سمى للقيادة الر�سيدة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 

رئي�س الدولة حفظه اهلل هو ال�سعي دوما ل�سمان �سالمة الإن�سان وحماية ممتلكاته 

واحلفاظ على اأمن الدولة ومقوماتها الب�سرية والقت�سادية.

اإن ذلك يوؤكد توجه القيادة الر�سيدة للدولة باأن ال�سالمة املرورية اأ�سبحت ق�سية 

حم�سومة وت�سكل اأهمية ا�سرتاتيجية يف حماورها، واإيجاد احللول الناجعة للم�ساكل 

املرورية وتوفري العوامل الكفيلة بتح�سني م�ستويات ال�سالمة املرورية والتخطيط 

لربامج دقيقة ولوائح مرورية واإجراءات وقائية لتقليل احلوادث وتالفيها.

ومن هذا املنطلق، وما تقوم به اجلهات املخت�سة يف الدولة، فاإننا نوؤكد على اأهمية عمل 

ودور جمل�س املرور الحتادي ون�سيد مبا اأجنزه وخالل فرتة وجيزة والذي يدل على 

احلر�س والهتمام بق�سية ال�سالمة املرورية وتطبيق حماورها، لن�سل اإىل اأهدافنا يف 

احلد والتقليل من خماطر احلوادث املرورية، ولنكون من الدول التي ي�سهد باإجنازاتها 

يف هذا املجال.

اإن درا�سة الو�سع املروري يف الدولة ومتابعته اأوًل باأول، كفيل بتوفري البيانات 

واملعلومات التي ت�ساعد جهات الخت�سا�س على اتخاذ الإجراءات ال�سحيحة التي 

حتقق الأهداف املرجوة، كما اأن اإعادة النظر يف الت�سريعات املرورية وتطويرها مبا 

يخدم املتغريات املتالحقة يف ع�سرنا هذا هو من الأ�سا�سيات التي ت�سهم وبكل فاعلية 

يف تعزيز ال�سالمة املرورية.

اإن ما �سدر عن جمل�س املرور الحتادي من تو�سيات بالغة الأهمية يف تعديل جدول 

املخالفات املرورية ي�ستحق منا كل ال�سكر والتقدير، اآملني من اأع�سائه موا�سلة العمل 

الدوؤوب واجلهد املحمود لأمن و�سالمة م�ستخدمي الطريق. 

 

د. نا�سر �سيف املن�سوري

رئي�س التحرير
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 Emirates Traffic Safety Society جمعية الإمارات لل�سالمة املرورية
ETSS

يتقدم

محمد صالح بن بدوة الدرمكي
رئي�ض جمعية الإمارات لل�صالمة املرورية

وجمل�ض الإدارة واأع�صاء اجلمعية

اإىل مقام

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نيهان 
رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل «

وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات 

وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة

وإلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
 نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية

الرئي�ض الفخري جلمعية الإمارات لل�صالمة املرورية

وإلى شعب دولة اإلمارات العربية المتحدة الكريم
مبنا�صبة حلول �صهر رم�صان املبارك ، داعني املويل عز وجل اأن يجعله �صهر خري وحمبة 

وبركات ، واأن يعيده على �صاحب ال�صمو رئي�ض الدولة »حفظه اهلل«  مبوفور ال�صحة 

والعافية وعلى �صعب الإمارات مبزيد من الرقي والتقدم والإزدهار 


