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ال�سم�  �ساحب  قالها  عبارة  احلك�مة«  يف  خياراتنا  اأحد  لي�س  »الرتاجع 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 

حاكم دبي، »رعاه اهلل«، واأكدتها نتائج امل�سح الثاين لالأمم املتحدة مل�ؤ�سرات 

املركز  يف  فيها  الإمارات  دولة  جاءت  والتي  ال�سع�ب،  بني  والر�سا  ال�سعادة 

الأول عربيًا، ويف املركز الـ 14 على م�ست�ى �سع�ب العامل.

اإن حتقيق ال�سعادة والر�سا ل�سعب الإمارات جاء ثمرة جله�د كبرية يف جميع 

كافة  ت�فري  على  حر�ست  والتي  العليا  القيادة  جه�د  راأ�سها  على  املجالت 

لتظهر  املعايري  اأعلى  وفق  دولة  وم�ؤ�س�سات  حتتية  بنية  وبناء  الإمكانيات 

هذه اجله�د على راأ�س نتائج تقرير التناف�سية الدويل ال�سادر عن املنتدى 

القت�سادي العاملي )داف��س( للعام 2013 - 2014 الذي تقدمت فيه دولة 

الإمارات خم�س مراتب يف التناف�سية الكلية لقت�سادها خالل �سنة واحدة 

العام  الت�سنيف  يف   19 املرتبة  اإىل  املا�سي  العام  يف   24 املرتبة  من  لتقفز 

لتناف�سية الدول لهذا العام .

اأن الدولة حلت الأوىل عامليًا يف ج�دة الطرق عالوة  اأثلج ال�سدر ه�  وما 

على م�ؤ�سرات اأخرى هامة، وه� م�ؤ�سر مهم يعك�س حر�س قيادتنا على �سالمة 

، وتخفيف الزحام واحلد من احل�ادث املرورية  واأمن م�ستخدمي الطريق 

ونتائجها .

اإن ما حتقق من اإجناز كبري يجب املحافظة عليه وتط�يره ، ونحن ندع� لأن 

تك�ن الإمارات الأوىل عامليًا يف كافة املجالت ، ل�سيما فيما يتعلق بح�ادث 

املرور، ولبد لنا من العمل اجلاد لن�سل اإىل روؤية »�سفر وفيات« على م�ست�ى 

الدولة باعتبار الإن�سان لدينا ه� اأغلى ما منلك.

حممد �سالح بن بدوة الدرمكي 

الرقم واحد ...
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اأكد معايل املهند�س �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير 

االقت�ساد – رئي�س جمل�س اإدارة هيئة التاأمني  باأن 

اإن�ساء هيئة م�ستقلة لتنظيم قطاع التاأمني بالدولة 

مبوجب اأحكام القانون االحتادي رقم )6( ل�سنة 

2007، يعك�س اهتمام الدولة باأهمية هذا القطاع 
ودوره يف حماية االأن�سطة املتعلقة بالقطاعات 

االقت�سادية والتجارية وال�سناعية والعمرانية وتوفري 

احلماية ال�سحية جلميع فئات املجتمع.

وقال اإن الهيئة ب�سدد ا�ستكمال الت�سريعات املنظمة 

، حيث اأ�سدرت العديد من االأنظمة والتعليمات التي 

تنظم عمل وكالء التاأمني واملهن املرتبطة بالتاأمني ، 

كما مت االنتهاء من اإعداد جميع االأنظمة املالية والتي 

�سيكون لها عند اإ�سدارها الدور الفاعل يف ا�ستقرار 

�سوق التاأمني بالدولة، كما مت اإعداد نظام ب�ساأن ت�سويق 

وثائق التاأمني بوا�سطة امل�سارف، واعداد قواعد 

اإر�سادية لتنظيم تعامل �سركات التاأمني مع امل�سارف 

يف ميدان ت�سويق وثائق التاأمني للعمل بها اإىل حني 

�سدور النظام .

ومن جانبه اأكد �سعادة اإبراهيم عبيد الزعابي  مدير 

عام هيئة التاأمني اأن قطاع التاأمني يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة ي�سهد تطورات ملمو�سة على امل�ستويني 

النوعي  والكمي، عك�ستها جميع املوؤ�سرات التاأمينية 

لعام 2012، مما يعزز دور التاأمني كقطاع مايل مهم 

يف الدولة، ويدعم منو االقت�ساد الوطني وحمايته من 

التحديات.

وقال اإن �سوق التاأمني االإماراتية تعد من اأكرب اأ�سواق 

التاأمني اخلليجية والعربية من حيث حجم اأعمالها 

ومن حيث عدد اخلرباء املتخ�س�سني يف اأعمال 

التاأمني  العاملني فيها. فهي ت�ستحوذ على ) 45 باملئة 

( من حجم ال�سوق يف املنطقة، م�سريًا اإىل عدة عوامل 

دفع قوية وراء هذه التطورات واالإجنازات من اأبرزها 

دعم القيادة احلكيمة وحر�س احلكومة على تطوير 

اأداء هذا القطاع احليوي والدور املتطور الذي توؤديه 

هيئة التاأمني كجهة اإ�سرافية ورقابية لل�سوق التاأمينية.

 واأ�ساف: اأنه يف الوقت الذي يتميز فيه اقت�ساد الدولة 

باال�ستقرار نتيجة لل�سيا�سة احلكيمة التي تتبعها الدولة 

من خالل تنويع م�سادر الدخل الوطني، فاإن تطور 

الن�ساط االقت�سادي والعمراين واالجتماعي يف الدولة 

انعك�س على قطاع التاأمني، والذي جت�سد يف العديد من 

املوؤ�سرات التاأمينية لعام 2012 و منها منو االأق�ساط 

املتحققة يف فروع تاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات 

بن�سبة )6.8 باملئة(.

واأ�ساف الزعابي اأن موؤ�سرين اأ�سا�سيني هما االأكرث 

تفاوؤاًل وبروزًا.  االأول عودة اال�ستثمارات يف قطاع 

التاأمني اإىل دورة جديدة من النمو، وبن�سبة بلغت 

) 12.2 باملئة( مقارنة بعام 2011، مما يوؤكد اأن 

القطاع جتاوز التحديات وال�سعوبات التي فر�ستها 

االأزمة املالية العاملية االأخرية، خا�سة اأن هذه القيمة 

من اال�ستثمارات تزيد بن�سبة ) 32.8 باملئة( عن 

اال�ستثمارات امل�سجلة عام 2008.  واملوؤ�سر الثاين 

هو ا�ستمرار منو االأق�ساط املكتتبة بن�سبة )9.5 

باملئة( مقارنة بعام 2011، مما يوؤكد النمو امل�ستمر 

وامل�ستدام ل�سوق التاأمني املحلية.

وتوقع مدير عام هيئة التاأمني اأن ي�سهد �سوق التاأمني 

املحلية منوًا قويًا خالل هذا العام واالأعوام القادمة 

يف ظل هذه التطورات النوعية التي ت�سهدها البيئة 

االقت�سادية واملوؤ�سرات االإيجابية لقطاع التاأمني يف 

االإمارات، االأمر  الذي ي�سري اإىل  م�ستقبل واعد لقطاع 

التاأمني يف الدولة .

وا�ستعر�س الزعابي اأهم موؤ�سرات ن�ساط قطاع التاأمني 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة عام 2012، وقال 

اإن اإجمايل االأق�ساط املكتتبة جلميع فروع التاأمني بلغ 

) 26.3( مليار درهم بن�سبة منو )9.5 باملئة(، فيما 

بلغ  اإجمايل اال�ستثمارات جلميع ال�سركات العاملة يف 

الدولة )28.7( مليار درهم بن�سبة منو ) 12.2 باملئة 

( وترتكز ن�سبة )48 باملئة( من هذه اال�ستثمارات يف 

االأ�سهم وال�سندات فيما ترتكز ) 32.4 باملئة( منها  

يف الودائع.

وبلغ اإجمايل االأق�ساط املكتتبة لفروع املمتلكات وتاأمني 

امل�سوؤوليات )20.3( مليار درهم، منها )72.4 

باملئة( ح�سة ال�سركات الوطنية، و)27.6 باملئة( 

ح�سة ال�سركة االأجنبية . وقد كانت ن�سبة  فرع 

احلوادث وامل�سوؤولية ) %39.3( ون�سبة فرع احلريق 

)%11.9( ون�سبة فرع النقل الربي والبحري واجلوي 

)%11.4(، ون�سبة فرع التاأمني ال�سحي )32%( 

وفرع االأخطار االأخرى )5.3%(.

وبلغت ن�سبة احتفاظ �سركات التاأمني الوطنية من 

االأق�ساط املكتتبة لفروع املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات : 

إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين
يعكس اهتمام الدولة بحماية قطاعات المجتمع 

وزير االقتصاد: 

الزعابي: 

تطورات ملمو�سة يف قطاع 

التاأمني االإماراتي وعودة منو 

االإ�ستثمارت 12.2 % وزيادة 

االأق�ساط %9.5

إحاطة مرورية
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)55.3 باملئة(، اإذ بلغت ن�سبة احتفاظ فرع احلوادث 

وامل�سوؤولية )%64.6( وفرع احلريق )27.9%( 

وفرع النقل الربي والبحري واجلوي )%22.6( وفرع 

التاأمني ال�سحي )%67.6( وفرع االأخطار االأخرى 

.)25.4%(

وو�سلت قيمة االأق�ساط املكت�سبة لفروع املمتلكات 

وتاأمني امل�سوؤوليات اإىل )19.8( مليار درهم فيما 

بلغت قيمة التعوي�سات التحميلية لفروع املمتلكات 

وتاأمني امل�سوؤوليات قبل خ�سم ح�سة معيدي التاأمني  

)13.5( مليار درهم.

و بلغ معدل التعوي�سات لفروع املمتلكات وتاأمني 

امل�سوؤوليات قبل خ�سم ح�سة معيدي التاأمني )68.1 

باملئة( مقابل )55.7 باملئة( لعام 2011، اإذ بلغ 

معدل تعوي�سات فرع احلوادث وامل�سوؤولية )56.4%( 

وفرع احلريق )%90.2( وفرع النقل الربي 

والبحري واجلوي )%33.8( وفرع التاأمني ال�سحي 

)%85.2( وفرع االأخطار االأخرى )83.2%(.

وفيما يتعلق باالإطار العام ل�سركات التاأمني واملهن 

املرتبطة بالتاأمني، ذكر مدير عام هيئة التاأمني اأن 

عدد �سركات التاأمني املقيدة حتى نهاية عام 2012  

بلغ )61( �سركة منها )34( �سركة وطنية، و )27( 

�سركة اأجنبية، كما بلغ عدد ال�سركات التي تزاول 

جميع فروع التاأمني )تاأمني االأ�سخا�س وعمليات 

تكوين االأموال، وتاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات( 

)11( �سركة وطنية و) �سركتني( اأجنبيتني، وبلغ عدد 

ال�سركات التي تزاول فروع تاأمني املمتلكات وتاأمني 

امل�سوؤوليات فقط )20( �سركة وطنية، و)17( �سركة 

اأجنبية، وبلغ عدد �سركات التاأمني التي تزاول  تاأمني 

االأ�سخا�س وعمليات تكوين االأموال فقط �سركتني 

وطنيتني َو)8( �سركات اأجنبية، وبلغ عدد ال�سركات 

التي تطبق نظام التاأمني التكافلي ) 10( �سركات، 

فيما بلغ عدد ال�سركات التي تزاول تاأمني ائتمان 

ال�سادرات �سركة وطنية واحدة.

وفيما يتعلق بالت�سريعات والقوانني قال مدير عام 

هيئة التاأمني اإن الهيئة تعمل  يف اإطار دورها املحدد 

يف االإ�سراف والرقابة على �سركات التاأمني واملهن 

املرتبطة بالتاأمني اإىل توفري املناخ املالئم لتطوير 

قطاع التاأمني وتنمية دور �سناعة التاأمني يف منظومة 

االقت�ساد الوطني، وذلك عرب حتديث وا�سدار 

الت�سريعات املنظمة للعمل التاأميني ومتابعة تنفيذها 

عرب اآليات رقابية منتظمة، موؤكدًا �سعي هيئة التاأمني 

الأن تكون �سوق التاأمني االإماراتية ال�سوق النموذجية 

التي يحتذى بتنظيماتها على امل�ستويني اخلليجي و 

العربي.

اأ�سدرت الهيئة 

العديد من االأنظمة 

والتعليمات للمهن

 املرتبطة بالتاأمني

     

بحركة  املعني�ن  يطلقه  ت�سريح  اأو  حديث  اأي  عن�ان  هم  وال�سائق..  ال�سيارة،  ال�سارع، 

درجات  اأق�سى  وب�سمان  واملرور.  ال�سري  حركة  مثلث  اأ�سالع  هم   فه�ؤلء  واملرور.  ال�سري 

�سهدت  الإمارات  ويف  املرورية.  ال�سالمة  درجات  اأق�سى  تتحقق  الثال�ث  لهذا  املعايري 

ال�س�ارع والطرق الداخلية واخلارجية خالل العقدين املا�سيني نقالت ن�عية من حيث 

جماراة  الدولة  ا�ستطاعت  ال�سيارات  ويف  ال�قاية.  واجراءات  وامل�ا�سفات  امل�ساحة 

وحماكاة امل�ا�سفات واملعايري الدولية يف �سروط اجل�دة ومتطلبات ال�سالمة. 

املرور  ادارات  التي ت�سجلها  اأرقام احل�ادث والأ�سباب  ال�سائق، وبنظرة عامة على  بقي 

بالدولة يبدو املثلث غري مت�ساوي الأ�سالع يف حتقيق معادلة ال�سالمة املرورية. فبح�سب 

اجلهد املبذول من اجلهات املخت�سة يحتل هذا ال�سلع الن�سيب الأكرب من هذا اجلهد، 

يف  لغياب  ول  ال�سرطية،  اجله�د  يف  لق�س�ر  ل  املطل�ب،  من  اأقل  املردود  يزال  ل  ولكن 

اأخرى تتداخل مع اجلانب ال�سرطي والقان�ين  ، ولكن رمبا لأ�سباب  اجلانب الت�سريعي 

فتقلل من قدرته على احت�اء امل�سكلة وحما�سرة اأرقام احل�ادث املرورية التي حت�سد 

الرواح وت�سبب العاهات وتهدر الرثوات.

اإح�سائية حتليلية  2012 املن�سرمة ر�سدت وزارة الداخلية يف  يف ك�سف ح�ساب �سنة 

اأ�سدرتها يف �سهر مار�س املا�سي اأهم ثمانية اأخطاء وقع فيها ال�سائق�ن وادت اىل ح�ادث 

خلفت 6685 بني وفاة وا�سابات متن�عة. النحراف املفاجئ، الهمال وعدم النتباه، 

عدم تقدير م�ستعملي الطريق، جتاوز ال�سارة احلمراء، ال�سرعة الزائدة، عدم ترك 

كل  واأمام  خل�ه.  من  التاأكد  قبل  الطريق  ودخ�ل  ال�سري،  بخط  اللتزام  عدم  م�سافة، 

وتنفر�س �سحائف  وامل�سابني  ال�سحايا  اح�سائيات  واحد من هذه الخطاء  ترتاق�س 

القل�ب  لها  تدمي  ماآ�سي  لق�س�س  وروايات  مقلقة  اأرقاما  مقدمة  واملخالفات  احل�ادث 

وتدمع له�لها املاآقي.

ال�سائق ه� �ساحب ال�سلع الثالث يف املثلث، وعندما تغ�ل يف �سل�كه مع ال�سيارة ح�لها 

اىل وح�س كا�سر من احلديد ال�سلب، وعندما �سار على الأر�س مرحا جعل ال�سارع �ساحة 

م�ت و�سحل وحرق. جار على ال�سيارة وال�سارع فاأخل مبنظ�مة املثلث وخالف بني زواياه، 

وتطاول على الق�انني واملعاير ف�سار ي�سرب وي�سقي غريه من كاأ�سه، واأ�ساء فهم الت�سهيالت 

يف ال�سارع والتط�ير يف ال�سيارة فتح�ل اىل �سحية لهما. ما نراه على الطرق ال�سريعة 

وداخل الأحياء من بع�س لي�س بقليل من ال�سائقني يكاد يجمع كل تلك الأخطاء الثمانية 

مناهجنا  ت�سر  ملاذا  ندري  ل  مرورية  ترب�ية  م�سكلة  وج�د  يعني  وهذا  عليها،  وزيادة 

الدرا�سية على اإغفالها؟

 

عادل حممد الرا�سد

تربية + تعليم = سالمة مرورية

9 العدد الثاين - نوفمرب 2013

إحاطة مرورية
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لقاء العدد

ال�سرقي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن حمد  اأكد �سمو 

اإمارة الفجرية على اأن ال�سالمة املرورية هي ركيزة 

بالتطور  املرتبطة  الهامة  الركائز  من  اأ�سا�سية 

احل�ساري واالقت�سادي الأي بلد ، حيث اإن حتقيقها 

من  احلياة  نواحي  من  العديد  على  اإيجابًا  ينعك�س 

يف  �سواء  الطرق  مل�ستخدمي  االأمان  حتقيق  حيث 

عمليات النقل اأو االنتقال ، مما ي�ساعد على ازدهار 

مع  التجاري  التبادل  وزيادة  االقت�سادي  الن�ساط 

املناطق املحيطة .

عن  عبارة  هي  املرورية  ال�سالمة  اإن  �سموه  وقال 

املختلفة  الربية  النقل  و�سائل  بني  متكاملة  منظومة 

وال�سائقني وم�ستخدمي الطريق ، يرتبط اجلميع فيها 

ب�سلوك اإيجابي وفهم توعوي يحقق ال�سالمة للجميع 

�سمولية  بدرا�سة  تقوم  الفجرية  اإمارة  فاإن  وعليه   ،

لتطوير االإمارة متتد اإىل العام 2040 ويدخل فيها 

باأعلى  الداخلية واخلارجية  الطرق  تطوير وحتديث 

م�ستوى من معايري ال�سالمة واالأمان و�سيتم تنفيذها 

على مراحل ت�ستغرق كل مرحلة منها خم�س �سنوات 

نظرًا للطبيعة اجلبلية يف االإمارة .

مبادرات  اأن  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  واأو�سح 

وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

الف�سل  لها  كان  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 

االأكرب يف اإن�ساء جمموعة من الطرق احلديثة التي 

وذلك  الدولة  اإمارات  بباقي  الفجرية  اإمارة  تربط 

بن  ال�سيخ حمد  ال�سمو  مبتابعة كرمية من �ساحب 

حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى لالحتاد حاكم 

الفجرية التي كانت مبثابة الدليل الذي �سارت عليه 

الفجرية  وبلدية  االأ�سغال  وزارة  بني  التعاون  �سبل 

ودبا .

بالتن�سيق بني دي�ان الرئا�سة ووزارة الأ�سغال...

�سبكة من الطرق وفق اأحدث املقايي�س العاملية 

يف الفجرية 

وخالل حديثه مع جملة » ال�سالمة املرورية » ك�سف 

�سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية 

عن م�سروع يعترب من اأهم امل�ساريع التي حتقق قدرًا 

وهو  الفجرية  اإمارة  املرورية يف  ال�سالمة  كبريًا من 

م�سروع خط ال�سكك احلديدية الذي يربط االإماراة 

االإمارات  بباقي  مرورًا  اأبوظبي  واإمارة  دبي  باإمارة 

اإحدى   « للقطارات  االحتاد  »�سركة  اإ�سراف  حتت 

ال�سركات الوطنية الكربى .

نقل  على  اإيجابي  مردود  امل�سروع  لهذا  و�سيكون 

الب�سائع بكافة اأنواعها بجانب ال�سخور عالية اجلودة 

من اجلبال التي تتميز بها اإمارة الفجرية اإىل باقي 

اإمارات الدولة والدول املجاورة يف امل�ستقبل القريب ، 

كما �سيقلل من جانب اآخر عدد ال�ساحنات ومركبات 

والداخلية  اخلارجية  الطرق  على  الثقيلة  النقل 

للفجرية ب�سورة خا�سة وباقي اإمارات الدولة وهوما 

ويقلل  وم�ستخدميها  الطرق  �سالمة  على  �سيحافظ 

من ن�سب تلوث البيئة الناجتة عنها.

جاري التجهيز مل�سروع ال�سكك احلديدية 

الذي يربط الفجرية بباقي الإمارات

ويخفف ال�سغط املروري على الطرق بالإمارة

الفجرية  امل�سروعات احلديثة واحليوية الإمارة  ومن 

الطريق اجلبلي الذي يربط مدينة الفجرية مبدينة 

دبا عرب اجلبال والذي �سيتم تنفيذه مبوازاة الطريق 

اأو�سكت  التي  بدرا�سته  املخت�سون  ويقوم  احلايل 

على االنتهاء ، وهوميثل حلقة و�سل بني �سارع ال�سيخ 

 80 م�سافة  وميتد  الطويني   – دبا  و�سارع  خليفة 

كيلو مرتًا تقريبًا ، ويجرى التن�سيق بهذا ال�ساأن بني 

يف حديث �سامل عن ال�سالمة املرورية وارتباطها بالتطور العمراين وال�سياحي واالقت�سادي

العدد الثاين - نوفمرب 102013

ولي عهد الفجيرة

الشيخ محمد بن حمد الشرقي
يك�سف عن م�سروعات الطرق اجلديدة وحتديث الطرق الداخلية 

والتجهيز مل�سروع ال�سكك احلديدية التي حتقق ال�سالمة املرورية

ح�ار:�سعبان اإبراهيم
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الفريق  عمل  روح  فيه  ويبث  الفرد  �سخ�سية 

الواحد والذي بال �سك يوؤدي دائمًا اإىل التميز 

العليا  للم�سلحة  خدمة  واجلودة  العمل  يف 

للوطن .

االنخراط  �سرورة  اإىل  ال�سباب  �سموه  ودعا 

عليها  ت�سرف  والتي  التطوعية  اجلمعيات  يف 

الفجرية  باإمارة  املخت�سة  واجلهات  االأ�سغال  وزارة 

واجلهات االأخرى .

اأن هذا الطريق �سيكون  ال�سيخ حممد  واأو�سح �سمو 

الفجرية  اإمارة  بني  املرورية  للحركة  واآمنًا  �سريعًا 

عن  ويبتعد   ، املحيطة  ال�ساحلية  املناطق  وخمتلف 

البرتولية  ال�سناعية  املدينة  اأمام  املروري  االختناق 

خط  م�سروع  اإىل  �سموه  منوهًا   ،  «  FOIZ »فوي�س 

من  يعترب  الذي  حب�سان   – الفجرية  النفط  اأنانب 

اأهم امل�سروعات اال�سرتاتيجية بالدولة والذي �سي�سع 

بدوره اإمارة الفجرية على اخلريطة الدولية لتجارة 

الوقود ، و�سي�سهل عملية نقل الوقود من اأبوظبي اإىل 

املحيط الهندي مبا�سرة بعد اأن مت ا�ستغالل اأحدث 

ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا يف هذا ال�ساأن.

العمل  اأن  على  الفجرية  عهد  ويل  �سمو  اأكد 

االإن�سان  رقي  على  وا�سح  دليل  هو  التطوعي 

ينمي  كما   ، ووطنه  ملجتمعه  باالنتماء  و�سعوره 

املوؤ�س�سات االحتادية اأو املحلية ، موؤكدًا تقدمي 

اجلمعيات  لكل  وامل�ساندة  الدعم  و�سائل  كافة 

خدمة  يف  بها  واملنوط  الرائد  بدورها  لتقوم 

جمتمع دولة االإمارات العربية املتحدة .

ال�سالمة   “ جملة  �سدور  �سموه  بارك  كما 

املرورية” ، الفتًا اإىل اأن هذا النوع من املجالت 

وتثقيف  توعية  يف  فاعل  دور  له  التخ�س�سية 

املجتمع واأن جملة ال�سالمة املرورية لها اأهمية 

املواطنني  توعية  يف  مهم  اإعالمي  ودور  كبرية 

واملقيمني من م�ستخدمي الطريق مبا يحقق لهم 

ل�سبكات  ا�ستخدامهم  خالل  واالأمان  ال�سالمة 

الطرق املختلفة .

ا�سم  هو  املرورية«  »ال�سالمة  اإن  �سموه  وقال 

التوفيق  لها  نتمنى  والتي  الهدف  ووا�سح  مهم 

والنجاح يف تو�سيل ر�سالتها ملا فيه اخلري الأبناء 

الدولة واملقيمني على اأر�سها الطيبة. 

توجه �سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد اإمارة 

الفجرية اإىل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية بال�سكر على 

جهود �سموه ومتابعته لكافة ال�سيا�سات التي ت�سعها وزارة 

الداخلية فيما يتعلق بال�سالمة املرورية ، االأمر الذي و�سع 

دولة االإمارات العربية املتحدة يف مقدمة الدول التي تهتم 

ب�سبكة الطرق وال�سالمة املرورية .

العدد الثاين - نوفمرب 122013

لقاء العدد

املجالت التخ�س�سية

 لها دور هام 

يف توعية وتثقيف املجتمع
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املرورية  احلوادث  عن  الناجمة  االإ�سابات  اأ�سبحت 

ت�سكل م�سكلة خطرية تعاين منها كل دول العامل ، نظرًا 

الفادحة  واالقت�سادية  واالجتماعية  الب�سرية  للخ�سائر 

التي تخلفها.

الدولية  الدول واملنظمات  الواقع املرير بداأت  ومن هذا 

مع هذه  بالتعامل  املعنية  واالأهلية وغريها من اجلهات 

واالإجراءات  التدابري  واتخاذ  متزايد  باهتمام  امل�سكلة 

املختلفة ك�سن القوانني والت�سريعات اجلديدة التي تالئم 

املتغريات يف هذا املجال وحت�سني البنية التحتية للطرق 

والربامج  اخلطط  واإعداد  واالإ�سعاف  االإنقاذ  وخدمات 

خطورة  من  االإقالل  على  تعمل  اأن  �ساأنها  من  التي 

احلوادث املرورية واحلد منها . 

واإذا اأخذنا بعني االعتبار العوامل الرئي�سية يف احلادث 

جند  فاإننا   ، واالإن�سان  واملركبة  الطريق  وهي  املروري 

اأن االأخري كم�ستخدم للطريق هو الذي يقع عليه اجلزء 

يوؤكد  مما   ، باحلادث  الت�سبب  يف  امل�سوؤولية  من  االأكرب 

خمتلف  على  الطريق  م�ستخدمي  واإدراك  وعي  اأهمية 

معاجلة  يف  الفاعلة  بامل�ساهمة  واأعمارهم  فئاتهم 

األيمة  حوادث  من  الطرق  ت�سهده  الذي  املرير  الواقع 

ثقافة  من  انطالقًا   ، الب�سر  من  العديد  �سحيتها  يروح 

للفرد  امللزمة  واملعايري  االأ�س�س  ومن  املجتمع  وح�سارة 

بق�سد  الدولة  موؤ�س�سات  قبل  من  والقوانني  بالنظم 

تاأهيله للدرجة ال�سحيحة والقوية من خالل ن�سر وتعميم 

للحد  تطبيقها  على  والتاأكيد  املرورية  ال�سالمة  ثقافة 

من احلوادث وما حتمله من ماآ�ٍس وفواجع تطال الرثوة 

الب�سرية واالقت�سادية للمجتمع .

واقع م�ؤمل  

اأو  امل�ساة  من  املجموعة  تلك  من  ال�سبان  ي�سكل  حيث 

امل�ستجدين  اأو  النارية  اأو  الهوائية  الدراجات  قائدي 

اأو  للموت  تعر�سًا  االأكرث  ركابها  اأو  ال�سيارات  قيادة  يف 

ال�سابات  ن�سبة  على  مرات  ثالث  تزيد  بن�سبة  االإ�سابة 

عالية  ن�سبة  وال�سباب  االأطفال  ي�سكل  كما   ،  )  75%  (

من حوايل 1.3 مليون �سخ�س يقتلون على طرق العامل 

�سنويًا ) 3000 قتيل يوميًا ( وهو ما ي�سكل %2،1 من 

حمل  املرورية  احلوادث  يجعل  مما  العامل  يف  الوفيات 

مقارنة باأرقام الوفيات الناجتة عن االأمرا�س الرئي�سية 

اأو  اإ�سابات  حتـدث  كما   ، وال�سل  املالريا  مثل  القاتلة 

اأ�سخا�س تقع  ، وي�سكل  اآخرين  50 مليونًا  اإعاقات لدى 

 40% اأكرث من  ن�سبته  ما  �سنة   5-25 اأعمارهم مابني 

من كل وفيات حوادث املرور على الطرق عامليًا. 

الدخـل  ذات  الدول  فتكـلف  املرور  حوادث  خ�سائر  اأما 

املنخف�س واملتو�سط 1،5-1 % مـن دخـلها القومي وتكلف 

الدول ذات الدخل املرتفع %2 من دخلها القومي �سنويًا 

 )518( بحـوايل  عـنها  الناجـمة  اخل�سائر  تقـدر  كما 

موضوع العدد

السائق والمركبة والطريق ... 
عوامل رئيسة في الحادث المروري

السالمة على الطريق

اإن حوادث املرور على الطرق هي 

ال�سبب الرئي�سي الثاين للوفيات 

بني االأ�سخا�س

 يف �سن 5-25 �سنة
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بلـيـون دوالر اأمريكي عـلى مـ�ستـوى العامل .

فقد  املتحدة،  العربية  االإمارات  دولة  م�ستوى  وعلى 

حت�سنت موؤ�سرات ال�سالمة املرورية خالل العام املا�سي 

ملمو�سًا،  انخفا�سًا  املرورية  احلوادث  و�سجلت   2012
حيث انخف�ست من 6700 حادث يف 2011 اإىل 6454 

، كما انخف�ست الوفيات من 720  حادثًا بن�سبة  3.7% 

حالة اإىل 627 حالة بن�سبة انخفا�س بلغت %12.9 كما 

انخف�ست االإ�سابات من 7808 حالة اإىل 7586 بن�سبة 

. انخفا�س بلغت 2.8% 

 

هل ميكننا جتنب احل�ادث املرورية ؟

املرور  حوادث  عن  الناجمة  االإ�سابات  عدد  انخف�س 

تزايد  من  الرغم  على  البلدان  بع�س  يف  الطرق  على 

اأعداد و�سائل النقل ، وذلك من خالل التعامل مع عدد 

 ، الزائدة  وال�سرعة  الوقائي  التثقيف  مثل  العوامل  من 

الطرق  وتخطيط  واخلوذات  االأمان  حزام  وا�ستخدام 

وبنيتها االأ�سا�سية ، وهي عوامل ميكن من خالل التعامل 

معها اإنقاذ الكثري من االأرواح واأن يوفر الكثري من املوارد 

املالية .

�سالمة الأطفال 

ومبا اأن االأطفال هم من بني الفئات االأكرث تعر�سًا لوقوع 

عام  كل  يف  �سحايا  منهم  كثري  ويروح  املرور  حوادث 

تقع  االأوىل  بالدرجة  امل�سوؤولية  فاإن   ، الده�س  حلوادث 

على الكبار لتوفري ال�سالمة واحلماية لهم .

تكن  مل   “ دارجة  بعبارة  ال�سائق  يتعذر  مرة  كل  ففي 

اأمامي فر�سة لتفادي احلادث “ والطفل لي�س قادرًا على 

اإعطاء ال�سائق مثل هذه الفر�سة ولكن عليه اأن يوفرها 

عنه  ي�سدر  اأن  ميكن  طفاًل  اأمامه  وجد  طاملا  لنف�سه 

فاإهمال   ، وقوع احلادث  �سببًا يف  يكون  ت�سرف طائ�س 

ال�سائق وعدم انتباهه وال�سرعة الزائدة واإهمال االأ�سرة 

وراء  كانت  ال�سوارع  يف  باللعب  لهم  وال�سماح  الأطفالها 

العديد من حوادث ده�س االأطفال .

دور الأ�سرة

اإىل  اخلروج  من  اأبناءها  متنع  اأن  االأ�سرة  على  وينبغي 

ال�سوارع بغر�س اللعب ، واأن تتيح لهم الفر�سة ملمار�سة 

هذا الن�ساط يف االأماكن االآمنة مثل احلدائق واملالعب 

اأي�سًا م�سوؤولية توعية االأطفال  ، كما تقع على الوالدين 

لل�سري يف الطرق  ال�سليمة  الطرق  وتدريبهم عمليًا على 

و�سرح  املرور  لقواعد  مب�سط  �سرح  وتقدمي   ، وعبورها 

ملعاين االإ�سارات والعالمات املرورية .

والتوعية املرورية لالأطفال مهمة ت�سارك فيها املدار�س، 

االأمور  هذه  تثبيت  م�سوؤولية  الوالدين  على  تقع  ولكن 

بال�سرح  عليها  التاأكيد  خالل  من  االأطفال  اأذهان  يف 

والتدريب العملي يف الطريق ، وباأن يكون الوالدان قدوة 

الأطفالهما ب�ساأن ما يرتبط بنظام املرور وقواعده .

 

�سالمة امل�ساة وحقهم يف الطريق 

ال�سكنية  واأحيائها  املدن  داخل  االآمنة  القيادة  اإن 

والتجارية تعتمد على التوقع الذكي من جانب ال�سائق ملا 

ميكن اأن ي�سدر عن م�ستخدمي الطريق من ت�سرفات ، 

واإ�سافة اإىل االلتزام بقواعد املرور ، فاإن عليه اأن يراعي 

اللياقة واملجاملة ، وتقدير الظروف ، مع احلر�س على اأال 

يكون �سببًا يف وقوع حادث ، حيث من �ساأن ذلك اأن يوفر 

ال�سالمة الأطفالنا وجلميع من ي�ستخدمون الطريق .

املناطق  �سديد احلذر يف  يكون  اأن  ال�سائق  وينبغي على 

املزدحمة  ال�سوارع  �سيما يف  ال   ، امل�ساة  فيها  يكرث  التي 

واملناطق ال�سكنية اأو بالقرب من �سيارات واقفة خا�سة 

حافالت املدار�س ، واأن يعطي الطريق للم�ساة الراغبني 

عند  وعليه   ، لذلك  املخ�س�سة  املمرات  من  العبور  يف 

االقرتاب من ممر لعبور امل�ساة اإذا اقت�سى االأمر التوقف 

التام واإ�سدار اإ�سارة دالة على تهدئته ال�سرعة والوقوف ، 

بعد التاأكد من عدم وجود �سيارة خلفه ميكن اأن ت�سدمه 

يف حالة الوقوف املفاجئ ، ثم الوقوف عند اخلط الدي 

ي�سبق ممر العبور .

اأن  ال�سائق  فعلي  العبور  يرغبون يف  م�ساة  وجد  وحيثما 

يقوم باالآتي :

اأن يعطي نف�سه وقتًا اأطول للوقوف اإذا كان الطريق زلقًا 

بفعل الرطوبة اأو املطر مثاًل .

اأطول لعبور  اأن يعطي االأطفال وامل�سنون واملعوقون وقتًا 

اأن هناك من يعانون �سعفًا  الطريق ، واأن يتذكر دائمًا 

تقرتب  التي  ال�سيارات  �سوت  ي�سمعون  وال   ، ال�سمع  يف 

منهم .

باأنه  تفيد  للم�ساة  اإ�سارة  اأي  ال�سائق  اأن ي�سدر  ال يجب 

قد اأعطاهم الطريق للعبور ، فلي�ست هناك اإ�سارة خا�سة 

بذلك ، ومن اخلطورة اأن ت�سدر مثل هذه الدعوة للم�ساة 

بالعبور من جانب اأحد ال�سائقني ، الأنه قد ال يكون متاأكدًا 

االأمر  اأن يرتك  وينبغي عليه  ال�سائقني  بقية  من موقف 

لتقدير امل�ساة اأنف�سهم للموقف.

موضوع العدد

اجلميع  �سيجعل  ذلك  الأن   ، املتبعة  بالقواعد  االلتزام 

يعرفون ما هو متوقع اأن ي�سدر عنك .

الــ�ســرعــة

امل�سببة  الرئي�سية  العوامل  اأكرث  اأحد  ال�سرعة  تعترب 

وفيات  عنها  ينتج  والتي  املروعة  املرورية  للحوادث 

التدهور  اأو  الت�سادم  لقوة  نظرًا   ، خطرية  واإ�سابات 

ال�سديد الدي حتدثة ال�سرعة الزائدة .

ومييل كثري من ال�سباب ب�سفة خا�سة للقيادة ب�سرعات 

مفرطة اأو غري منا�سبة وذلك يرجع الندفاعهم وطي�س 

بع�سهم ، حيث من املالحظ اأن اأكرث احلوادث الناجتة 

عن ال�سرعة يكون ال�سباب عادة طرفا فيها .

الطرق  على  ال�سرعة  حتديد  اإىل  امل�سرعون  عمد  وقد 

�سواء الداخلية منها اأو اخلارجية بعد اإجراء الدرا�سات 

التي راعت الظروف املحيطة بالطرق واملوؤثرات املختلفة 

والكثافة  اجلوية  واالأحوال  الطريق  وطول  م�ساحة  مثل 

ال�سكانية وحركة ال�سري عليه وغريها من العوامل ، االأمر 

الذي يحتم على م�ستخدمي الطريق من ال�سائقني التقيد 

من  وغريهم  �سالمتهم  على  حفاظًا  املحددة  بال�سرعة 

م�ستخدمي الطريق .

/ كم   1 مبقدار  املرور  �سرعة  من  االإقالل  اأدى  وعلميًا 

الت�سادمات  من   4-5% مقداره  نق�س  اإىل  �ساعة 

بها  يتحرك  التي  ال�سرعة  من  االإقالل  اأن  كما  القاتلة، 

املرور حتمي امل�ساة اأي�سًا .

ومن احلقائق الثابتة اأن ال�سرعة لها تاأثري مبا�سر على 

حتديد جمال الروؤية اأمام ال�سائق ، فمع ال�سرعة البطيئة 

يرتكز نظر ال�سائق على االأ�سياء القريبة منه ، ومع زيادة 

ال�سرعة يتجه نظره اإىل االأ�سياء االأكرث بعدًا ، ودلك الأن 

عيني ال�سائق تغريان اآليًا من بوؤرة الرتكيز تبعًا لزيادة 

ال�سرعة .

ت��سيحها  ينبغي  التي  الأم�ر  بع�س 

لالأطفال واإلزامهم باتباعها اأثناء ال�سري 

يف الطريق اأو عب�ره :

حيثما  امل�ساة  اأر�سفة  ا�ستخدام  ينبغي   

باعتباره  الطريق  يف  ال�سري  وعدم  وجدت، 

خم�س�سًا للمركبات والتاأكد من خلو الطريق 

من املركبات قبل النزول من الر�سيف.

 التزام اأق�سى جانب للطريق اأثناء ال�سري ، 

واإذا كنت ب�سحبة اأ�سخا�س اآخرين فال ت�سريوا 

اأكرث من اثنني جنبًا اإىل جنب ، وخا�سة اإذا كان 

الر�سيف �سيقًا اأو على املنعطفات .

اإىل  باخلروج  ال�سغار  لالأطفال  ت�سمح  ال   

الطريق دون رقابة ، وال �سيما اإىل الطرق التي 

مع  خرجت  واإذا   ، املركبات  مرور  عليها  يكرث 

وااللتزام   ، باأيديهم  االإم�ساك  االأطفال فيجب 

مب�سار يكون اأبعد ما ميكن عن م�سار املركبات.

فال   ، الطريق  جانب  على  حواجز  تتوفر  حني 

وبني  بينها  ال�سري  اأو   ، فوقها  القفز  ينبغي 

الفتحات  ا�ستعمال  ينبغي  واإمنا   ، املركبات 

دون  واملخ�س�سة  احلواجز  هذه  يف  املوجودة 

غريها لعبور امل�ساة .

 جتنب النزول اإىل الطريق من بني ال�سيارات 

اإىل  ا�سطررت  واإذا   ، جانبه  على  املوجودة 

حتى  بجانبها  فانتظر  واقفة  �سيارات  اجتياز 

تكون مرئيًا من قبل ال�سائقني ، وحتى ميكنك 

مالحظة حركة املرور من حولك .

 ، خطورة  اكرث  يكون  لياًل  الطريق  عبور   

فاحر�س على العبور من ممرات عبور امل�ساة ، 

ويف حال عدم وجودها فاخرت للعبور من مكان 

قريب من اأحد اأعمدة االإنارة امل�ساءة ، ويف�سل 

اأن ترتدي مالب�س ذات لون فاحت ) اأو ان تلب�س 

يتمكن  حتى   ) لل�سوء  عاك�سًا  �سيئًا  حتمل  اأو 

ال�سائق من روؤيتك ، اإذا مل تكن االإ�ساءة كافية 

يف الطريق الذي ت�سري فيه .

 ال تعرب الطريق اإذا راأيت اأو �سمعت �سيارات 

واحلريق  االإ�سعاف  �سيارات  مثل   ( الطوارئ 

وال�سرطة واملواكب .... اإلخ ( قادمة باجتاهك 

، بل انتظر حتى متر هذه املركبات .

 ال تنزل من حافلة اأو ت�سعد اإليها ما دامت 

متحركة ، وال تعرب الطريق من اأمامها اأو خلفها 

، انتظر حتى تغادر احلافلة قبل البدء بالعبور.

 ا�ستخدم االأنفاق واجل�سور العلوية املخ�س�سة 

لعبور امل�ساة فهي اأكرث االأماكن اأمانًا .    

الكبار م�سوؤولون 

عن توفري ال�سالمة 

واحلماية لل�سغار
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موضوع العدد

والقاعدة العامة التي ميكن ا�ستخال�سها من ذلك اأنه “ 

مع زيادة ال�سرعة يكون اجتاه العني على الروؤية البعيدة 

 “ اأقل و�سوحًا  القريبة  للم�سافة  بالن�سبة  الروؤية  وتكون 

اإىل خطر  تتحول  اأن  النحو ميكن  وال�سرعة على هذا   ،

حمقق خا�سة اإذا ا�ستخدمت يف املكان اخلاطئ ، فاإذا 

ال�سائق  يكون  كثيفة  اأو  متو�سطة  املرور  حركة  كانت 

يتفادى  حتى  منه  القريبة  التفا�سيل  روؤية  اإىل  بحاجة 

حوادث ال�سدم اأو الده�س ، والبد له عندئذ من تخفي�س 

ال�سرعة اإىل احلد الذي ي�سمح للعني من تغطية امل�سافة 

التالية لل�سيارة مبا�سرة ، ومالحظة ما يدور فيها بو�سوح 

تام .

ال�سرعة وم�سافة ال�ق�ف 

الوقوف  يتطلب  طارئ  ظرف  اأو  خطر  اي  يلوح  عندما 

بال�سيارة لتفاديه ، فاإن ال�سيارة ال تتوقف حلظة روؤية هذا 

اأو حتى مبجرد ال�سغط على الفرامل ، واإمنا   ، اخلطر 

البد من اأن تقطع ال�سيارة م�سافة قبل اأن يتمكن �سائقها 

من اإيقافها وهو ما ي�سمى بـ “ م�سافة الوقوف “ .

وميكن تعريف م�سافة الوقوف باأنها امل�سافة التي تقطعها 

ال�سيارة من اللحظة التي يدرك فيها ال�سائق حاجته اإىل 

اللحظة  وحتى  ال�سيارة  الإيقاف  الفرامل  على  ال�سغط 

التي تتوقف فيها بالفعل ، ويتوقف حتديد م�سافة الوقوف 

على خم�سة عوامل :

مدى �سرعة ال�سيارة .

حالة الطريق وما اإذا كان م�ستويًا اأو يتجه نحو االرتفاع 

اأو االنحدار .

ظروف اجلو.

حالة الفرامل واالإطارات .

قدرة ال�سائق ومهارته ومدى انتباهه ويقظته .

وميكن جتزئة م�سافة الوقوف اإىل مرحلتني ، االأوىل هي 

امل�سافة التي تقطعها ال�سيارة بني اللحظة التي ينتبه فيها 

ي�ستدعي  طارئ  ظرف  اأي  اأو  خطر  وجود  اإىل  ال�سائق 

الوقوف وبني اللحظة التي ينقل فيها قدمه لل�سغط على 

الفرامل ، وهي فرتة تبلغ �سبعة اأع�سار ) 0،7 ( الثانية 

اإذا كان ال�سائق يف حالته العادية ، وتطول هده الفرتة اإذا 

كان ال�سخ�س م�سنًا اأو جمهدًا اأو م�ستت الذهن لت�سل 

اإىل ثانية اأو اأكرث ، وامل�سافة التي تقطعها ال�سيارة خالل 

هده الفرتة يطلق عليها ا�سم “ م�سافة رد الفعل “ .

تقطعها  التي  االأخرى  امل�سافة  هي  الثانية  واملرحلة 

بال�سغط  فيها  ال�سائق  يبداأ  التي  اللحظة  بني  ال�سيارة 

على الفرامل واللحظة التي تتوقف فيها ال�سيارة بالفعل 

، حيث تبلغ الفرتة الالزمة لذلك نحو الثانية ، وتقطع 

ال�سيارة خاللها م�سافة اأخرى يطلق عليها ا�سم “ م�سافة 

الفرامل “ وتزيد هذه امل�سافة ، بل وميكن اأن تت�ساعف 

عندما تكون الطريق زلقة اأو تغطيها الرطوبة اأو الرمال، 

الفرامل  حالة  ت�سوء  عندما  امل�سافة  هذه  تزيد  كما 

واالإطارات .

وامل�سافة الكلية التي تقطعها ال�سيارة عندما يلوح خطر 

 “ عليها  يطلق  التي  وهي  ال�سائق  اأمام  اأو ظرف طارئ 

“ وتتاألف من جمموع م�سافة رد الفعل  م�سافة الوقوف 

وم�سافة الفرامل .

وتكون �سرعة ال�سيارة هي العامل احلا�سم يف حتديد هذه 

امل�سافة ، وبالتايل حتديد مدى قدرة ال�سائق على تفادي 

وقوع حادث اأو اإخفاقه يف ذلك وتعر�سه لكل ما يرتتب 

على ذلك من نتائج قد يكون هو نف�سه اأول �سحاياها .

طريق  على  ي�سري  العادية  حالته  يف  ال�سائق  كان  فاإذا 

فاإن   ، جيدة  واالإطارات  الفرامل  حالة  وكانت   ، جاف 

اإذا كانت  12 مرتًا قبل الوقوف  اأن تقطع  ال�سيارة البد 

ت�سري ب�سرعة 32 كليومرتًا يف ال�ساعة .

ويف نف�س الظروف فاإن امل�سافة الكلية للوقوف ت�سل اإىل 

36 مرتًا اإذا زادت �سرعة ال�سيارة اإىل 65 كليومرتًا، كما 
wت�سل م�سافة الوقوف اإىل 73 مرتًا اإذا و�سلت �سرعة 

ال�سيارة اإىل 96 كيلومرتًا وهكذا .

هذه  ي�سع  احلوادث  تفادي  على  احلري�س  وال�سائق 

الأي  م�ستعدًا  يكون  حتى  اعتباره  يف  الهامة  احلقائق 

لنف�سه  يتيح  ، وحتى  الطريق  مفاجاأة قد ت�سادفه على 

الفر�سة الكافية لتفادي اخلطر .

تقطعها  التي  بامل�سافة  املرتبطة  احلقائق  هذه  واإدراك 

ال�سيارة قبل الوقوف يفر�س على ال�سائق مراعاة االأمور 

التالية :

يتزايد  حيث   ، املدن  داخل  ال�سرعة  تخفي�س  �سرورة 

�سغط ال�سيارات وامل�ساة ، وذلك تفاديًا حلوادث ال�سدم 

والده�س .

بحيث   ، اخلارجية  الطرق  على  ال�سرعة  حتديد  �سروة 

يكون باإمكان ال�سائق اإيقاف ال�سيارة يف اللحظة املنا�سبة، 

احليوانات  اأو  ال�سيارات  �سدم  خطر  يف  الوقوع  وقبل 

ال�سائبة .

تركيز االنتباه اأثناء القيادة والتوقف عنها يف حالة ال�سعور 

باالرهاق اأو ت�ستت الذهن ، فاحلالة اجل�سمانية والنف�سية 

و�سرعة  للخطر،  االنتباه  �سرعة  يف  كبري  اأثر  لها  لل�سائق 

الوقوف بال�سيارة قبل ارتكاب حادث �سدم اأو ده�س .

�سرورة االهتمام ب�سيانة ال�سيارة ، وب�سالحية الفرامل 

باأق�سى  الوقوف  ميكن  حتى   ، خا�س  بوجه  واالإطارات 

�سرعة عندما يلوح اخلطر 

اإيجاد م�سافة اتباع كافية بني كل �سيارة واأخرى ، وزيادة 

هذه امل�سافة مبا يتنا�سب مع زيادة ال�سرعة ، ووفقًا حلالة 

ال�سائق  اإمكان  ، بحيث يكون يف  اجلو وظروف الطريق 

التوقف ب�سيارته يف حالة ا�سطرار ال�سائق الذي اأمامه 

من  لل�سدم  يتعر�س  اأن  دون  من  املفاجئ  الوقوف  اإىل 

اخللف .
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يف اإطار ال�سري على خطى فلوريدا وكاليفورنيا ونيفادا، 

لتمهيد  قوانني  جميعها  و�سعت  اأمريكية  واليات  وهي 

الطريق اأمام القيادة الذاتية، قام معهد “�ساوث وي�ست” 

لالأبحاث بالتعاون مع جمموعة موبيليتي” التابعة لـ “تي 

يو يف راينالند” بو�سع معايري ومقايي�س اأداء ت�سمح لهذه 

اأخرى(  واليات  )�ستتبعها  الرائدة  االأمريكية  الواليات 

بتقييم وتنظيم فعالية القيادة الذاتية. 

لل�سالمة  الوطنية  االإدارة  اأبحاث  تكون  اأن  املمكن  ومن 

اآيه” حول  اإ�س  تي  اإت�س  “اإن  ال�سريعة  للطرق  املرورية 

الق�سايا املرتبطة باملركبات ذاتية القيادة، هي اخلطوة 

القيادة  لتقنية  اأداء  ت�سنيفات  اعتماد  نحو  االأوىل 

الذاتية”. 

كان  واإن  دراماتيكي  تاأثريًا  الذاتية  للقيادة  و�سيكون 

“يف  غرار  على  املرور  هند�سة  مفاهيم  على  تدريجيًا 

وقدرتها  املركبة(  قطعتها  التي  االأميال  تي” )عدد  اإم 

والطلب والتكلفة الزمنية للتنقل. وحتى يف ظل عدم اأخذ 

عوامل اأخرى بعني االعتبار، فاإن الكلفة االإجمالية للتنقل 

باملركبة االآلية �ستنخف�س غالبًا، فيما �سيزيد الطلب على 

هذا النوع من التنقل ب�سكل اأ�سرع مع القدرة املنا�سبة.

وللقيادة الذاتية على االأرجح تاأثريات بعيدة املدى على 

اأن املركبات  التنقل، ويعتقد الكثريون على �سبيل املثال 

مراقب  اأو  �سائق  اإىل  حتتاج  ال  التي  القيادة  ذاتية 

التحرك  قابلية  كبري من  ب�سكل  تزيد  اأن  ب�سري، ميكن 

القيادة  على  )قانونًا(  القادرين  غري  االأ�سخا�س  لدى 

باأنف�سهم ل�سغر �سنهم، اأو تقدمهم يف العمر، اأو عجزهم 

اأو احتياجات خا�سة لديهم، حيث اإن نحو ت�سعة يف املائة 

من البالغني هم م�سابون بالعمى اأو يعانون من م�ساكل 

عد�سات  اأو  لنظارات  ارتدائهم  عند  حتى  الروؤية  يف 

ال�سقة. كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن نحو 11 يف املائة من 

فيما  عامًا  و17   10 بني  اأعمارهم  ترتاوح  االأمريكيني 

65 عامًا  اأعمارهم عن  الذين تزيد  اأولئك  ن�سبة  ت�سل 

اإىل حوايل 13 يف املائة. ويف الوقت نف�سه، ال ميلك اأكرث 

من 31 يف املائة من اإجمايل ال�سكان و)13 يف املائة من 

الذين تزيد اأعمارهم عن 16 عامًا( رخ�سة قيادة. مع 

هذا قد يبقى الفقر العائق والعقبة االأهم اأمام ال�سائقني 

امل�ستقبليني.

وميكننا القول اإن ال�سيارات ذاتية القيادة بحق ال حتتاج 

حتى اإىل ركاب من الب�سر. وكانت غوغل قد ملّحت خالل 

القيادة،  ذاتية  ب�سيارة  اخلا�س  م�سروعها  عن  اإعالنها 

قامت  �سابقة  مرحلة  يف  اأطلقتها  اأبحاث  مركبة  اإىل 

مركبات ذاتية القيادة 
منخفضة الكلفة تجوب 

الشوارع قريبًا
تاأثريات بعيدة املدى على مفاهيم هند�سة املرور والتنقل

يف  التنقل  معدالت  زيادة  على  قادرة  الذاتية  القيادة  اإن  يقال 

املركبات االآلية، و�سيكون لهذا االأمر نتائج مهمة للغاية على البنى 

التحتية احلقيقية والقانونية التي �ستعمل فيها مركبات الغد.

كيف ت�ستعدون لبزوغ هذا الفجر اجلديد؟

عالم الغد
دراسات وأبحاث
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بتو�سيل البيتزا من دون اأن يكون اأحد بداخلها. 

ومن بني التنقالت ال�سخ�سية التي قام بها ال�سائقون يف 

الواليات املتحدة يف عام 2008 والتي بلغ عددها 400 

اأو  مليار رحلة، كان 43 يف املائة منها الأغرا�س خا�سة 

مرتبطة بالعائلة )على غرار التنقالت اخلا�سة بالت�سوق 

قد  هنا  ومن  الطبية(.  بالرعاية  اخلا�سة  والتنقالت 

يختلف تواتر ومدة وتوقيت الت�سوق واإعادة ملء ال�سيارة 

بالوقود ورحالت التو�سيل ،ال�سيما عندما يكون باإمكان 

النا�س اإر�سال �سيارة وهم مرتاحون يف املنزل اأو املكتب، 

ومبعنى اآخر، يف حني اأن الكلفة الزمنية لهذه التنقالت 

تقارب ال�سفر، ف�سيزيد على االأرجح الطلب عليها. 

اأن  يجدون  عام  ب�سكل  ال�سائقني  فاإن  يبدو،  ما  وعلى 

رحلة  تكلف  اإذ  وقودهم،  من  قيمة  واأكرث  اأثمن  وقتهم 

تدوم 30 دقيقة لقطع 30 مياًل و8 دوالرات اأمريكية يف 

حال كان �سخ�س واحد على متنها وهو ال�سائق، و�ستكون 

هذه الكلفة اأقل من الن�سف يف حال مل يكن هناك اأي 

�سخ�س ي�سغلها.

قيادة فعالة من حيث التكلفة

اإن تكلفة التنقل قد تنخف�س ب�سكل كبري بالن�سبة ل�ساغلي 

الوقود  يف  توفري  اإىل  و�ستوؤدي  القيادة.  ذاتية  �سيارة 

للميل الواحد التي ميكن حتقيقها بف�سل القيادة االآلية 

)االأمتتة( من خالل التقليل من ال�سغط على الدوا�سة 

من  احلد  اإىل  وبالتايل  املثال،  �سبيل  على  واملكابح 

�سرائها  �سعر  كان  لو  للمركبة حتى  الت�سغيلية  التكاليف 

اأعلى. 

وتخفف املركبة ذاتية الركن والتزود بالوقود اأي�سًا من 

ال�سيارة  كانت  واإذا  للتنقل.  الالزم  االإجمايل  الوقت 

ميكن  بيئة  توفري  على  قادرة  االت�سال”  “جيدة 
اال�ستمتاع بها ومفيدة كما هو احلال يف املنزل واملكتب، 

تنخف�س  قد  االآلية  املركبة  لرحلة  الزمنية  التكلفة  فاإن 

ب�سكل كبري، حيث مي�سى كل اأمريكي حاليًا نحو �ساعة 

يوميًا تقريبًا يف مركبة )�سواء كان �سائقًا اأو راكبًا( اأي 

ما يعادل �سعف احلد االأدنى من الوقت الذي يجب اأن 

يخ�س�سه البالغ للتمرين، 15 يومًا يف ال�سنة اأو 5،950 

�سنويًا )على افرتا�س  الواحد  لل�سخ�س  اأمريكيًا  دوالرًا 

دوالر   16.30 اإىل  ي�سل  الزمنية  الكلفة  متو�سط  اأن 

اأمريكي لل�سخ�س الواحد يف ال�ساعة(. وميكن اأن حتد 

االآلية  املركبة  قدرة  الق�سري من  املدى  “االأمتتة” على 
النموذجية على الطرقات والتقاطعات. كما ميكن ملركبة 

ثواين  تبقي على فا�سل مدته ثالث  التي  القيادة  ذاتية 

بني املركبات على �سبيل املثال احلد من م�ساحة الطريق 

املتوفرة للمركبات االأخرى. ويف املقابل فاإن مركبة ذاتية 

املجال  تف�سح  اأو  توقف  بعد  التقدم  التي حتاول  ال�سنع 

هذه  اأن  هو  واالأهم  خلفها،  املركبات  �ستوؤخر  للم�ساة، 

الت�سرفات قد تكون مرغوبة. فامل�سافة الفا�سلة واالأطول 

على �سبيل املثال قد حتد من اإمكانية ح�سول احلوادث 

ومن قوتها، كما اأنه يتوجب على ال�سائقني قانونًا اإف�ساح 

املجال اأو التوقف عند ممرات امل�ساة التي حتمل عالمات 

امل�ساة اأو ال حتمل. 

ثالثة ع�امل

على املدى الطويل، فاإن االعتماد االأو�سع نطاقًا اأو العاملي 

للقيادة الذاتية قد يوؤدي بالفعل اإىل زيادة �سعة النظام. 

“االأمتتة” اأن حتفز  لثالثة جوانب حمتملة من  وميكن 

الطلب  من  مزيد  اأمام  املجال  يف�سح  ما  الزيادة  هذه 

ويعززه يف نهاية املطاف.

اأوًل: ميكن “لالأمتتة” وب�سكل خا�س التقنية التعاونية 

التي ت�سهل االت�سال ال�سريع بني املركبات، اأن تزيد من 

االأبعاد  يف  الطرقات  على  لال�ستخدام  القابلة  امل�ساحة 

الطولية واجلانبية. 

ثانيًا: ميكن اأن تزيد “االأمتتة” من القدرة الوظائفية 

االإجمالية على طول املمرات التي تت�سمن عدة طرقات 

م�سار  من  اأكرث  بالتايل  تقدم  )والتي  متوازية  �سريعة 

حمتمل واحد(. كما ميكن ا�ستخدام معلومات اأف�سل يف 

نحو  وتوجيهها  املركبات  بع�س  لت�سيري  الوقت احلقيقي 

بع�س الطرق ال�سريعة غري امل�ستخدمة ب�سكل كاف.

االأعطال  عدد  من  “االأمتتة”  حتد  اأن  ميكن  ثالثًا: 

غرار  )على  املركبات  تدفق  تعيق  قد  التي  ال�سغرية 

والرتدد  ال�سري،  خط  وتغيري  املتوقعة  غري  الفرملة 

والت�سابق والتجول( وتخفف “االأمتتة” اأي�سًا من معدل 

بني  للجمع  وميكن  االأخرى،  واحلوادث  اال�سطدامات 

التدفق ال�سل�س ومعلومات ال�سفر لتحقيق فائدة اأكرب من 

وموثوقيتها،  الرحالت  توقيت  توقع  على  القابلية  زيادة 

وهذه عنا�سر اأ�سا�سية لراحة ال�سائق.

نهاية  يف  الذاتية  للقيادة  يكون  قد  اأخرى،  وبعبارات 

املطاف التاأثريات نف�سها لزيادة خط �سري ثالث اأو رابع 

اأو خام�س اإىل الطريق ال�سريع. وميكن اأن يوؤدي مثل هذا 

التو�سع يف القدرة اإىل احلد من ال�سعر الداخلي لرحلة 

الطلب  زيادة  اإىل  بدوره  يوؤدي  قد  ما  وهو  اآلية  مبركبة 

على املدى الق�سري والطويل. وهذا هو التناق�س املحتمل 

املرتبط بالقيادة الذاتية، فالطرقات ال�سريعة قد تكون 

قادرة على ا�ستيعاب عدد اأكرب بكثري من املركبات ولكن 

معدل التاأخري خالل فرتة الذروة قد ال يرتاجع بامل�ستوى 

املطلوب. ويف ال�سياق نف�سه قد ترتاجع ن�سبة االنبعاثات 

لكل ميل تقطعه املركبة ولكن اإجمايل االنبعاثات )طيلة 

النهار( قد يزيد فعليًا. ويجب النظر يف امل�سائل امل�سرتكة 

بني هذه املزاعم وكل من تكاليف ومنافع القيادة الذاتية 

على اأ�سا�س منتظم وعلى اأ�سا�س امليل الواحد.

التنقل  لأمناط  ال�ستجابة  للقان�ن  ميكن  كيف 

املتغرية؟

املركبات  تنقل  يف  امللمو�سة  الزيادة  توؤدي  اأن  ميكن 

لوا�سعي  بالن�سبة  التحديات  من  طيف  بروز  اإىل  االآلية 

ال�سيا�سات مبا يف ذلك التغريات يف ا�ستخدام االأرا�سي 

االزدحام،  �سعيد  على  والتغريات  واحل�سرية،  الريفية 

يف  وتراجع  االنبعاثات،  من  معينة  اأنواع  يف  والزيادة 

ن�سبة ركوب و�سائل النقل العام وزيادة يف تكاليف �سيانة 

الطرقات واجل�سور. وتعد تكاليف التنقل داخليًا واحلد 

من الزحف العمراين وحت�سني حركة ال�سري يف املدن هي 

ثالثة توجهات وا�سعة النطاق الإدارة الطلب على النقل 

الذاتي وبالتايل فاإن التاأثريات املرتتبة هي:

املذكورة  الرحلة  تفر�س  داخليًا:  التنقل  تكاليف  حتمل 

مياًل،   20 لقطع  دقيقة  ع�سرين  ت�ستغرق  والتي  �سابقًا 

اأمريكي  دوالر   4.15 حوايل  اإىل  ت�سل  زمنية  تكاليف 

وتكاليف ت�سغيلية ت�سل اإىل حوايل 4 دوالرات اأمريكية. 

يدفع ال�سائق هذه التكاليف املتغرية )ف�ساًل عن تكاليف 

معًا  ت�سكل  والتي  احلوادث(  عن  ناجمة  اأخرى  متغرية 

حوايل ن�سف التكلفة االإجمالية ال�ستخدام املركبة االآلية. 

مبلكية  املتعلقة  الثابتة  التكاليف  اأي�سًا  ال�سائق  ويتحمل 

املتعلقة  الثابتة  التكاليف  بع�س  تت�سمن  )والتي  املركبة 

االجمالية  الكلفة  ربع  حوايل  ت�سكل  وهي  باحلوادث( 

ال�ستخدام املركبة االآلية. 

واجلزء املتبقي عبارة عن تكاليف مفرو�سة على املجتمع 

مت�ساو من خالل  ب�سكل غري  ذلك  كان  واإن  عام  ب�سكل 

اإ�سافية  واأ�سرار  الطريق  جانب  اإىل  ال�سيارة  اإيقاف 

بيئية  واأ�سرار  والتلوث  واالزدحام،  احلوادث،  ب�سبب 

وتكاليف  طرقات،  الإقامة  االأرا�سي  وخ�سارة  اأخرى، 

الوقود التي ال يتحملها ال�سائق وخدمات املرور. 

دراسات وأبحاث
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تكاليف  ي�سمل  وال  بال�سرورة  دقيقًا  التحليل  ولي�س هذا 

باملركبات  التنقل  يعزز  الذي  العمراين  الزحف  ومنافع 

االآلية ويعتمد عليه ويخ�سع لتغيريات يف االأمتتة والدفع. 

من  التخفيف  اإىل  مييلون  ال�سائقني  اأن  يظهر  ولكنه 

بفعل  تعالج  اأن  ميكن  م�سكلة  وهي  تنقالتهم  تكاليف 

الكلفة املنخف�سة للتنقل مبركبة ذاتية القادرة.

كما اأ�سارت اللجنة الوطنية لتمويل البنية التحتية للنقل 

تخفيف  فاإن  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ال�سطحي 

الكوجنر�س  وكان  الدفع.  تخفيف  اإىل  يوؤدي  الت�سعري 

والتقدم  النقل  )متويل(  اأزمة  لتقييم  جلنة  اأن�ساأ  قد 

بتو�سيات ملواجهة العجز املتزايد يف اال�ستثمار يف البنية 

التحتية للنقل. 

وت�ستوعب ال�سرائب املفرو�سة على الوقود على امل�ستوى 

حتديدًا  اأكرث  وب�سكل  الوالية،  م�ستوى  اأو  الفيدرايل 

ا�ستهالك  على  املفرو�سة  املبا�سرة  غري  “ال�سرائب 
بع�س  الوقود”،  واالأنواع اخلا�سة من  والديزل  البنزين 

ال�سرائب  وتزيد  االآلية.  باملركبات  التنقل  تكاليف 

املفرو�سة على امل�ستوى الفيدرايل وعلى م�ستوى الوالية 

يف يومنا هذا كلفة جالون البنزين بحوايل 48.8 �سنت 

و67  اآال�سكا  يف  �سنت   26.4 بني  الرقم   هذا  ويرتاوح 

لكل  ميل   27.5 من  انطلقنا  واإن  كاليفورنيا.  يف  �سنت 

اإىل  ال�سريبة  معدل  متو�سط  ي�سل  الوقود،  من  جالون 

35.5 �سنت لرحلة تقطع 20 مياًل.
 18 مياًل  لـ20  رحلة  �ستكلف   2025 عام  ويف  اأنه  اإال 

�سنتًا فقط اأو ما يعادل 13 �سنتًا بعد احت�ساب الت�سخم. 

وهناك ثالثة اأ�سباب لهذا الرتاجع الكبري املحتمل. االأول 

فيها  ا�ستخدمت  التي  �سنة  اخلم�سني  فرتة  ويف  اأنه  هو 

خم�س�س  كم�سدر  الوقود  على  الفيدرالية  ال�سرائب 

لتمويل النقل، فقد ارتفعت معدالتها ب�سكل متقطع واآخر 

هذه الزيادات كانت عام 1993.

على  الفيدرالية  ال�سرائب  اأن  يف  الثاين  ال�سبب  ويكمن 

فاإن  لذلك  ونتيجة  بالت�سخم،  مرتبطة  غري  الوقود 

القدرة ال�سرائية احلالية ل�سريبة البنزين )الفيدرالية( 

تراجعت بن�سبة 33 يف املائة منذ عام 1993. وال�سبب 

الثالث هو اأن معيار االقت�ساد يف ا�ستهالك الوقود الذي 

54.4 ميل لكل جالون  يعرف بـ”كايف CAFE” �سيكون 

يف عام 2025. اأما النقطة االأخرية فهي يف غاية االأهمية، 

اإذ تخ�سع املركبات التي تتميز بكفاءة اأكرب با�ستخدام 

الوقود ل�سرائب اأقل على كميات الوقود امل�ستخدمة بامليل 

ولن تخ�سع املركبات الكهربائية بالكامل الأي �سريبة.

التي  االأزمة  العديد من احللول لهذه  وقد ومتت درا�سة 

على  والر�سوم  املرور  ر�سوم  ذلك  يف  مبا  االأفق  يف  تلوح 

تفر�س  وقد  الكربون.  و�سرائب  املقطوعة  االأميال  عدد 

املركبات الكهربائية يف نهاية املطاف اعتمادًا اأكرب لهذه 

احللول على م�ستوى الوالية وامل�ستوى الوطني، و�ست�سهل 

املركبات ذاتية القيادة هذا االأمر اأي�سًا.

العائدات،  زيادة  اإىل  باالإ�سافة  املقاربات  هذه  وتقدم 

القدرة على ا�ستيعاب مزيد من تكاليف القيادة مبا يف 

وت�سرر  الهواء،  وتلوث  باالزدحام،  املرتبطة  تلك  ذلك 

املبا�سرة.  وغري  املبا�سرة  االأخرى  والتاأثريات  االأر�سفة 

هام  ب�سكل  القيادة  و�سع  اإىل  االأمر  هذا  و�سيوؤدي 

والو�سول  التنقل  من  اأخرى  اأ�سكال  م�ستوى  نف�س  على 

والن�ساط، اأي طيف وا�سع ال يقت�سر على اأمناط اأخرى 

من التنقل واإمنا اأي�سًا على البدائل املتاحة للتنقل. اإال اأنه 

ونتيجة لالختالف املحتمل يف التكلفة الزمنية، �ستوا�سل 

القيادة الذاتية بالتمتع مبيزة مهمة )ومربرة( من حيث 

ال�سعر باملقارنة مع القيادة التقليدية وهي ميزة ميكن اأن 

ت�ساعد على �سرعة اعتمادها.

ميزات القيادة الآلية ) الأمتتة(

احلد من الزحف العمراين الع�سوائي يف �سواحي املدن

هذه  ب�سبب  الذاتية  القيادة  ت�سجع  اأن  ميكن  ذلك،  مع 

الكلفة الزمنية املنخف�سة، الزحف العمراين الع�سوائي 

يف �سواحي املدن من خالل زيادة م�سافة التنقل اليومي 

املوظفني  لو�سول  املطلوب  الوقت  معدل  كان  املقبولة. 

الواقع  ويف  دقيقة.   25.1 نحو   2009 يف  عملهم  اإىل 

�سواء كان العمل يف مكان اأ�سبه بقرية اإفريقية اأو مبدينة 

اأمريكية، فاإن الرحلة اليومية من واإىل العمل تقدر بنحو 

1.1 �ساعة. ويف حال كان املوظفون قادرين على العمل اأو 
ا�ستخدام هذا النوع يف �سياراتهم، ف�ستكون لديهم رغبة 

اأكرب يف االإقامة يف مكان اأبعد عن عملهم. فركاب النقل 

العام مثاًل، يلزمهم وقت اأطول للو�سول اإىل عملهم اإال 

االأقل من وقت  اأنهم قادرون على تخ�سي�س جزء على 

التنقل للقيام باأمور ومهام اأخرى غري القيادة. وقد تقدم 

القيادة الذاتية ميزة مماثلة ولكنها وعلى عك�س و�سائل 

التنمية  تعزيز  اإىل  بال�سرورة  توؤدي  لن  العام،  النقل 

الطويل،  املدى  وعلى  ذلك،  اإىل  وباالإ�سافة  املتفاوتة. 

الوظيفية  القدرة  يف  الكبرية  الزيادة  توؤدي  اأن  ميكن 

للطرقات التي زادت م�سافات التنقل اليومي دون زيادة 

وقت التنقل، اإىل فتح جماالت اإ�سافية للتطوير كما حدث 

على �سبيل املثال يف الطرق الرئي�سية والطرق ال�سريعة 

والتي  نيويورك  يف  مو�سي�س”  “روبرت  يف  واجل�سور 

�ساهمت يف  ت�سخم ال�سواحي يف و�سط  رود اآيالند.

يف  العمراين  الزحف  اعتبار  ميكن  الذي  الوقت  ويف 

اإىل  الرامية  اأن اجلهود  اإال  اآيالند ظاهرة جديدة،  رود 

الرتويج للنمو الذكي �سادفت غالبًا عددًا ال ينتهي من 

امل�ساكل يفوق النجاح املطلق. 

التي  املناطق  اأو  البلديات  غالبًا  )اأو  الواليات  و�ستواجه 

وا�ستخدام  وفرز  تخطيط  مراقبة  مهام  اإليها  اأوكلت 

االأرا�سي  بخ�سو�س  رئي�سيني  حتديني  االأرا�سي( 

الزراعية واأرا�سي الغابات التي تعود ملكيتها الأفراد والتي 

قد جتعل القيادة الذاتية منها عر�سة للت�سخم والزحف 

العمراين. واالأ�سئلة التي تفر�س نف�سها هنا تتمحور اأواًل 

عليها  املحافظة  يجب  التي  واملمرات  امل�ساحات  حول 

وطريقة القيام بذلك، وثانيًا حول طريقة وتوقيت تطوير 

امل�ساحات التي ال يجب وال ميكن املحافظة عليها.

حت�سني حركة املرور يف املدن

 هناك متغري لل�سوؤال الثاين –كيف ينبغي اأن تعمل املدينة، 

والذي ينطبق بنف�س القوة واال�ستعجال على املجتمعات 

القائمة. ويرتاوح متو�سط عمر املباين التجارية بني 70 

و75 �سنة يف الواليات املتحدة االأمريكية، وقد مت اإن�ساء 

اجل�سر املتو�سط    عام 1963. ومن ال�سعب �سيا�سيًا اإزالة 

احلدائق واملنازل. فاملدن تتقل�س، واملمرات تختفي، لكن 

طويل  ا�ستثمارًا  عمومًا  تعترب  احل�سرية  التحتية  البنية 

اإذن على املجتمعات ا�ستعجال  االأجل. كيف، هل ينبغي 

و�سول املركبات ذاتية التحكم اإىل �سوارعها؟

الت��سيات الأولية

فيما يتعلق بالطلب والقدرة والتكلفة بح�سب الوقت، 

للكتب  مراجعات  التحكم  ذاتية  القيادة  تتطلب  قد 

املرجعية مثل دليل “قدرة الطرق ال�سريعة والتحليل 

االإقليمية  النماذج  اإىل  الرحالت،  اإنتاج  بـ  املعروف 

على  والطلب  االأرا�سي  ا�ستخدامات  حول  للتوقعات 

ال�سفر واالنبعاثات، وعلى وثائق امل�سروع مثل بيانات 

التاأثريات املرورية واتفاقات  البيئي وتقييمات  االأثر 

املقرتحة  للقواعد  االقت�سادية  والتحليالت  االمتياز 

للوكالة. وتثري القيادة ذاتية التحكم على نطاق اأو�سع 

وعلم  االجتماع  علم  بني  تتنوع  جماالت  يف  اأ�سئلة 

النف�س والطب واالقت�ساد. 

“حلول  عنوان  حتمل  التي  وثيقته  يف  ليتمان  تود  وحّدد 

النقل الرابحة بالتاأكيد: ا�سرتاتيجيات اإدارة التنقل التي 

توفر فوائد اقت�سادية واجتماعية وبيئية”، نحو 20 من 

االإ�سالحات ال�سوقية الفعالة من حيث التكلفة واملجدية 

تقنيًا والتي من �ساأنها امل�ساعدة يف حل م�ساكل النقل عن 

ال�سوق  ت�سوهات  واإزالة  امل�ستهلك  خيارات  زيادة  طريق 

التي ت�سجع على �سلوك �سفر غري فعال. ومع ذلك، فمن 

االإ�سالحات عواقب غري  الأي من هذه  يكون  اأن  املمكن 

مق�سودة مع القيادة ذاتية التحكم.

تطوير  واخلا�س  العام  القطاعني  على  ينبغي  واأخريًا، 

اأن  وكما  وجتميعها.  البيانات  حلماية  ا�سرتاتيجيات 

القيادة ذاتية التحكم �ستطلب قدرًا كبريًا من املعلومات 

هذا  ٌين�سوؤها  التي  النقل  على  للطلب  الفعالة  واالإدارة 

النوع من القيادة، فاإّن ذلك ي�ستلزم فهمًا دقيقًا ملاهية 

ال�سفر اأي من وماذا واأين ومتى وملاذا وكيف. ومن �ساأن 

قوانني  اأوتطبيق  للنمذجة  الفردية  البيانات  ا�ستخدام 

املرور اأو الر�سوم املتغرية املفرو�سة على الطرقات على 

�سبيل املثال، اأن توؤدي اإىل زيادة اخل�سو�سية واملخاوف 

االأمنية التي يكون تناولها اأف�سل يف وقت م�سبق.

قد  الذاتي  و�سبه  الذاتي  التحكم  تقنيات  اإّن  وحيث 

وخا�سة   - احلكومات  فعلى  اأكرث،  مالئمة  اأ�سبحت 

خاملة.  تكون  اأال   – واملحامني  واملهند�سني  املخططني 

منافع  حتقيق  باإمكانات  التحكم  ذاتية  القيادة  وتتمتع 

قد  البعيد،  اأو  القريب  املدى  فعلى  ذلك،  ومع  هائلة. 

املنخف�سة  التكلفة  -مثل  الفوائد  هذه  من  بع�س  ترفع 

بع�س  على  للمركبة  اأعلى  وقدرة  الوقت  بح�سب  لل�سفر 

باالزدحام  املرتبطة  التكاليف  بع�س  ال�سريعة-  الطرق 

واالنبعاثات واالزدحامات الع�سوائية. وتتطلب اال�ستفادة 

الق�سوى من �سايف منافع القيادة ذاتية التحكم البحث 

والنمذجة والتخطيط والتنظيم وذلك ب�سكل تعاوين فيما 

بينها ولي�س ب�سكل م�ستقل.

دراسات وأبحاث



مرورية  حوادث  وقوع  دون  حتول  و�سائل  تطوير  بهدف 

االعتبار  بعني  االأخذ  املهم  من  اآثارها،  من  والتخفيف 

اأّن التغيريات البد اأن تكون على جميع امل�ستويات، بدءًا 

االأ�سخا�س  اإىل  و�سواًل  والت�سريعات  التحتية  البنية  من 

وال�سلوك.

حلول  اإيجاد  اإىل  واحلاجة  امل�سكلة  خلطورة  واإدراكًا 

اأنظمة  يف   الرائدة  ال�سركات  اإحدى  عملت  م�ستدامة، 

املا�سية  القليلة  ال�سنوات  مدى  على  املرورية  ال�سالمة 

لتح�سني �سالمة الطرقات يف املدن من خالل نظام اإنذار 

قوي بتقنيات متقدمة.

اإحدى  الطرقات  الأر�سية  امل�سمارية  امل�سابيح  وتعترب 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  العنا�سر 

من اأجل حت�سني ال�سالمة. ولكونها متنوعًة للغاية، فاإنه 

ميكن ا�ستخدامها لتحديد املنطقة والتوجيه، ف�ساًل عن 

تطبيقات اأخرى تتنوع من اإدارة املرور اإىل توجيه االأنفاق 

تو�سع  وعندما  االأتربة.  تراكم  اأو  اجلليد  عن  والك�سف 

وا�سلوب  ب�سكل  الطرقات  الأر�سية  امل�سمارية  االأ�سواء 

علمي وعملي مدرو�س، ميكنها تنبيه ال�سائقني من خالل 

�سوئها )الوام�س اأو امل�ستمر( اإىل وجود مناطق خطرة 

وبالتايل زيادة انتباه ال�سائق االأمر الذي ي�ساعد بدوره يف 

منع وقوع احلوادث.

امل�سمارية  امل�سابيح  حلول  وا�سعة من  وهناك جمموعة 

الأر�سية الطرقات التي جتمع بني االبتكار التقني والكفاءة 

املقابلتني للتحديات الكربى من اجلودة والتناف�سية. كما 

اأن هناك اأ�سواًء م�سمارية الأر�سية الطرقات ذات ميزات 

املرور  حركة  مثل  اخلارجية  الظروف  مع  تكييفها  مت 

الكثيفة ودرجات احلرارة الق�سوى. 

وتتمتع امل�سابيح  امل�سمارية الأر�سية الطرقات مبقاومة 

مرتيًا.  طنًا   135 اإىل   20 مابني  ترتاوح  ميكانيكية 

الطرقات  الأر�سية  ال�سم�سية  امل�سمارية  وللم�سابيح 

املتوفرة ا�ستقاللية عالية وميكنها احل�سول على الطاقة 

من خالل بطارية اأو مكثف، بينما ُتزّود االأنظمة ال�سلكية 

بالطاقة من الطاقة ال�سم�سية اأو ال�سبكة الكهربائية.

تقنية 
المصابيح المسمارية 

ألرضية الطرقات
ودورها في تحسين 

السالمة المرورية

دراسات وأبحاث
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جديدًا  مفهومًا  موؤخرًا  امل�سنعة  ال�سركة  طورت  وقد 

ال�سم�سية الأر�سية الطرقات  �سمن امل�سابيح امل�سمارية 

“اآي-�ستود”. وقد مت تطبيقه  اإ�سم  تنتجها يحمل  التي 

الدول  التي مُتكن  امل�سمارية  امل�سابيح   على نوعني من 

التي يكون فيها ف�سل ال�ستاء قا�سيًا اأو درجات احلرارة 

�سلبية اأو االإ�سعاع ال�سم�سي منخف�س من اال�ستفادة من 

يف  تعتمد  التي  الطرقات  الأر�سية  امل�سمارية  امل�سابيح  

ت�سغيلها على الطاقة ال�سم�سية.

 

جمم�عة من امليزات اجلديدة

تتمثل امليزة الرئي�سية لـ “اآي-�ستود” يف ا�ستخدام تقنية 

الدقيق داخل كل �سوء م�سماري، والتي ت�سمح  املتحكم 

يف  مبا  التحكم،  وخيارات  املفيدة  امليزات  من  بالعديد 

ذلك وظيفة جتعل امل�سباح امل�سماري يف و�سع اخلمود 

يتم  ثم  التثبيت.  قبل  �سحنتها  تفريغ  البطارية من  ملنع 

برجمية  اأداة  خالل  من  امل�سمارية  امل�سابيح  تن�سيط 

خا�سة. ويعترب ذلك اأمرًا م�ساعدًا خا�سًة يف الدول التي 

تكون فيها ف�سول ال�ستاء قا�سيًة اأو يكون فيها التعر�س 

الأ�سعة ال�سم�س منخف�سًا جدًا، ما يجعل �سحن البطارية 

اأمرًا �سعبًا.

وتعترب ميزة التحكم االأتوماتيكي يف ال�سوء ميزة اأخرى 

درجة  مع  التكيف  من  الـ”اآي-�ستود”  مُتّكن  جديدة 

امل�سحونة  للطاقة  وفقًا  �سوءه  م�ستوى  وتنظيم  ال�سوء 

خالل النهار. 

حتديد  من  امل�ستخِدم  العمل  فرتة  وظيفة  مٌتكّن  كما    

عدد ال�ساعات التي �سيكون فيها الـ”اآي-�ستود” يف حالة 

ت�سغيل بعد الك�سف عن حلول الليل. وهو ما يعترب اأمرًا 

فيها  حتتاج  ال  التي  للمن�ساآت  بالن�سبة  االأهمية  �سديد 

امل�سابيح امل�سمارية الأن تكون يف حالة ت�سغيل طوال الليل، 

كما يعني ذلك اأّنه ميكنهم توفري الطاقة حلني احلاجة 

اإليها )اأي احلاجة اإىل ت�سغيل امل�سابيح  امل�سمارية(.

ومن خالل وظيفة و�سعية الت�سغيل ميكن للم�ستخِدم تغيري 

و�سعية امل�سباح امل�سماري من و�سع “الوم�س” اإىل و�سع 

“ال�سوء امل�ستمر” والعك�س، وذلك بعد التثبيت. وعليه، 
فاإّنه اإذا ا�ستدعت احلاجة اإىل تغيري و�سعية الت�سغيل الأي 

بينما يف حالة  برجمته،  تغيري  بب�ساطة  ما ميكن  �سبب 

امل�سابيح امل�سمارية التقليدية فيجب تغيريها بالكامل، 

ذات  حلول  تطوير  املتقدمة  التقنية  هذه  ت�سمن  حيث 

م�ستويات عالية من الذكاء واال�ستقاللية يف جهاز �سديق 

للبيئة. 

املحفظة الكاملة

ميكن  التي  الوحيدة  الطريقة  هذه  لي�ست  ذلك،  ومع 

فاحللول  الطرقات  �سالمة  حت�سني  بهدف  بها  العمل 

عند  حيث  �سخمة،  باإمكانات  تتمتع  املتكاملة  املرورية 

اأي اللوحات االإر�سادية بتقنية وامل�سابيح  اجلمع بينها، 

دراسات وأبحاث

امل�سمارية للطرقات واالأعمدة املرنة واأنظمة تنظيم مرور 

امل�ساة الذكية ، فاإننا جندها اأدوات فعالة للغاية الإدارة 

حركة املرور يف املدن ويف تعزيز �سالمة الطرقات. 

حاالت  يف  خا�س  ب�سكل  مفيدة  املتكاملة  احللول  وتكون 

اأو البقع  الروؤية املتدنية - مثل الظروف اجلوية ال�سيئة 

اأي�سًا  املتكاملة  احللول  وتتكيف  الليل.  يف  اأو  العمياء 

ب�سهولة مع املوقع الذي ُترّكب فيه بف�سل عدد من امليزات 

واال�ستهالك  الكهربائية  اأو  ال�سم�سية  الطاقة  مثل خيار 

من  ميكن  كما  ال�سيانة،  و�سهولة  للطاقة  املنخف�س 

خاللها حتديد م�ساكل معينة ل�سالمة الطرقات يف بع�س 

املناطق احل�سرية ذات معدالت احلوادث العالية، لتبداأ 

ال�سلطات يف البحث عن و�سائل حللها.

درا�سة حالة يف العامل احلقيقي

اأ�سباب  اأهم  اأّن  تبني  الربتغالية  براغا  مدينة  يف 

املفرطة  ال�سرعة  هي  واالإ�سابات  الطرق  حوادث 

وال�سلوك غري املنا�سب اأو ال�سوي من قبل ال�سائقني. 

وتعترب االأماكن االأكرث خطورة من حيث هذا ال�سلوك 

ممرات امل�ساة على الطرقات ذات الكثافة املرورية 

واأو�سح  للمدار�س.  املحاذية  واملناطق  العالية 

املهند�س األفريدو باراتا من اإدارة �سالمة الطرقات 

“كان هذا الو�سع يهّدد اأمن  يف بلدية براغا قائاًل: 

منهم”،  امل�ساة  وخا�سة  الطريق،  م�ستخدمي  جميع 

وعليه فقد تقرر اللجوء اإىل حل متكامل كو�سيلة للحد 

من هذه امل�ساكل املرورية.

وقد كان لرتكيب النظام املتكامل تاأثري اإيجابي للغاية 

على ال�سالمة املرورية منذ تثبيته. حيث بعد عام واحد 

اإىل  امل�ساة  “تراجع عدد احلوادث على ممرات  فقط 

حد كبري وانخف�ست خماطر احلوادث اأي�سًا كما ي�سجع 

يف  وي�ساعد  امل�سوؤولة  بالقيادة  االلتزام  على  النظام 

احلفاظ على الطرق اآمنة “ بح�سب باراتا. 

وبح�سب تقارير اإدارة �سالمة الطرقات لبلدية براغا، 

االنخفا�س  يف  اآخذة  الطرق  حوادث  معدالت  فاإّن 

ال�سائقني  انتباه  ب�سكل كبري، كما لوحظت زيادة يف 

كانت  مما  اأقل  �سرعات  مبتو�سط  ال�سيارات  وقيادة 

عليه، كما تراجع عدد احلوادث وال�سحايا من ذوي 

االإ�سابات اخلطرية.



31العدد الثاين - نوفمرب 302013 العدد الثاين - نوفمرب 2013

 يف درا�سة بريطانية اأخرى ، بينت اأن الرجال يرتكبون 

الن�ساء  وانتهاكات مرورية مبعدل يزيد على  خمالفات 

يف  واملراأة  الرجل  بني  امل�سافة  وتت�سع  اأ�سعاف،  بت�سعة 

املخالفات املرورية اخلطرية ، حيث يكون وراء %97 من 

خمالفات القيادة املتهورة رجال، وهم اأي�سا م�سئوولون 

ال�سيارات  حوادث  اإجمايل  من   94% يعادل  ما  عن 

التي توؤدي اإىل الوفاة اأو االإ�سابات البالغة، بينما ت�سكل 

خمالفات ال�سرعة للن�ساء %17 من اإجمايل املخالفات 

املرورية. الدرا�سة تنوه باأن اجلانب الوحيد الذي يكون 

�سوء قدرتهن على �سف  ، هو  الن�ساء فيه �سعيفا  اأداء 

عر�سة    اأكرث  فالن�ساء  املواقف،  يف  ال�سيارة   ) ركن   (

ب�سعفني الرتكاب حوادث ا�سطدام يف مواقف ال�سيارات 

باملقارنة بالرجال ، واأنهن ي�سدمن بن�سبة %23 ل�سيارة 

واقفة ون�سبة %15 ل�سدم �سيارة اأخرى اأثناء الرجوع 

للخلف، ومل تذكر الدرا�سة ال�سبب!!

درا�سة  اأكدت  فقد   ، املراأة  اأن�سف  اأي�سا  دبي  مرور   

مرورية مقارنة اأعدتها اإدارة املرور اأن الن�ساء اأقل ت�سببا 

يف احلوادث من الرجال، اإذ بلغت ن�سبة احلوادث التي 

الذكور  لدى  و�سلت  بينما   %  9.29 االإناث  ارتكبتها 

يقرتفها  ال  اخلطرية  احلوادث  اأغلب  واأن   ،  %  89.5
واأن   ، بتهور  للقيادة  مييلون  لكونهم  الذكور  فئة  اإال 

باأن  واتهاماتهم  الرجال  مزاعم  دح�ست  االإح�سائية 

عند  ال�سليم  القرار  اتخاذ  على  قادرات  غري  الن�ساء 

مواجهة احلوادث املفاجئة. 

ارتفاعًا  هناك  اأن  اأبوظبي  ل�سرطة  درا�سة  اأو�سحت   

يف معدالت احلوادث املرورية ب�سبب الن�ساء يف اأبوظبي 

دراسات وأبحاث

مروريات نسائية 
دراسة تدين المرأة ... وأخرى تنصفها!

لو قاد الرجال �سياراتهم مثل الن�ساء لكان لدينا 

عدد اأقل من ال�سحايا على طرقاتنا”. بهذه العبارة 

خل�ست ال�سرطة الفرن�سية نتائج اإح�ساءات قامت 

بها موؤخرًا حول احلوادث املرورية يف باري�س وامل�سوؤول 

عنها ، فخل�ست اإىل اأن ثالثة اأرباع احلوادث من 

ن�سيب الرجال، وبح�سب االأرقام فاإن 1542 امراأة 

هن “م�سوؤوالت مفرت�سات عن 6329 من احلوادث 

املرورية التي مت ر�سدها يف العا�سمة الفرن�سية.

وكما تختلف ن�سبة احلوادث بني الرجال والن�ساء فاإنها 

تختلف اأي�سا من ناحية االأ�سباب. ففي حني تت�سبب 

ال�سرعة باحلوادث لدى الرجال بن�سبة %72، بلغت 

هذه الن�سبة لدى اجلن�س اللطيف %28. اأما الكحول 

واملخدرات فو�سعت الرجال يف ال�سدارة وبجدارة 

ن�سف الربيطانيات ي�سعن املاكياج عند التوقف اأمام اإ�سارات املرور

      املراأة االأف�سل يف قيادة ال�سيارة!  واالأقل يف ارتكاب احلوادث اخلطرة

    يف فرن�سا .. تقدير خا�س للن�ساء ال�سائقات 

يف درا�سة بريطانية  قدر عدد 

احلوادث املرورية يف اململكة املتحدة  

الناجتة عن ا�ستعمال الن�ساء الأدوات 

املاكياج اأثناء القيادة بحوايل 

450.000 حادث! 
واأن ن�سف الن�ساء الربيطانيات 

تقريبا ي�سعن اأو يعدلن املاكياج اأثناء 

توقفهن بال�سيارة يف اإ�سارات املرور !!

جاءت هذه النتيجة بعد اأن قامت 

جمموعة من اخلرباء االجتماعيني 

بدرا�سة هذه الظاهرة  بالتعاون مع 

اأحد �سالونات التجميل يف لندن.

�سارك يف الدرا�سة 1000 �سيدة، 

قالت %43 منهن باأنهن ا�ستعملن 

اأدوات املاكياج بانتظام اأثناء 

القيادة. وغالبا ما ي�ستخدمن وقت 

التوقف اأمام اإ�سارات املرور اأو اأثناء 

االزدحام املروري لتفقد ماكياجهن. 

الطريف اأنهن يعني متاما خماطر 

االن�سغال باأدوات التجميل ح�سب 

اعرتافهن!ولكنهن ي�ستمررن يف 

القيام بهذا الت�سرف. 

 35%
منهن ي�ستعملن اأقالم تلوين ال�سفاه

قالت %14 فقط من الن�ساء امل�ساركات يف 

الدرا�سة باأنهن يعتقدن باأن ا�ستعمال املاكياج 

اأثناء القيادة يوؤثر على اأ�سلوب القيادة 

ويفعلن ذلك ب�سبب �سيق الوقت. 

�سمن طرافة الدرا�سة اأن %63 من 

الن�ساء ي�سعن املاكياج يف القطارات، بينما 

ت�سع %43 منهن املاكياج يف املوا�سالت 

العامة.... فقط %5 قلن اإنهن

 ال ي�ستعملن املاكياج.

كم�سببني للحوادث، وذلك بن�سبة 89% .

وكما يبدو فاإن الدرا�سة مل تاأخذ بعني االعتبار اهتمام 

الن�ساء بالنظر اإىل املراآة وو�سع م�ساحيق التجميل 

اأثناء قيادة ال�سيارة، وهي اأمور ال يقوم بها الرجال!

لتتفوق على مثيالتها يف االإمارات االأخرى، اإذ ا�ستحوذت 

ال�سائقات يف االإمارة على الن�سيب االأكرب من حوادث 

اأ�سباب  اأكرث  من  احلمراء  االإ�سارة  عبور  املرور،ويعد 

حوادث املرور الن�سائية على االإطالق.

يف  للح�ادث  ارتكابا  اأكرث  املتزوجات  بالأرقام 

اأب�ظبي

اأكرث  املتزوجات  ال�سائقات  اأن  اأكدت  ميدانية  درا�سة  

ال�سائقات  ن�سبة  بلغت  املرورية حيث  للحوادث  ارتكابا 

املتزوجات   فئة  من  املرورية  للحوادث  املرتكبات 

من  للحوادث  املرتكبات  ن�سبة  بلغت  حني  يف   47.7%
اجلن�سية االإماراتية %95.4 وان %75.4 من مرتكبات 

االأ�سرة  يف  يتحملن  اأي  رئي�سيات  �سائقات  احلوادث 

االأ�سا�سية  االأ�سرية  االحتياجات  بق�ساء  القيام  اأعباء 

كتو�سيل االأبناء اإىل املدار�س والت�سوق املنزيل وغريها 

لتلبية  مركباتهن  با�ستخدام  يقمن  حيث  االأعباء  من 

احتياجات املنزل واالأ�سرة اليومية. 
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 تناولت درا�سة اأعدها اللواء املتقاعد حممد اأنور الب�سول 

م�ست�سار قانوين وخبري اأمني  حتت عنوان " الت�سريعات 

القانونية واأثر العقوبة يف احلد من املخالفات واحلوادث 

املرورية" اأهمية الت�سريعات املرورية يف تاأمني ال�سالمة 

املرورية، حيث اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن املجتمعات متنح 

اأفرادها ق�سطًا من احلقوق ،كما تفر�س عليهم باملقابل 

احلقوق  هذه  ت�ستقر  وحتى   . االلتزامات  من  جانبًا 

والواجبات فاإنه ال بد من اإطار قانوين ينظمها.

فالقوانني هي التي تنظم عالقة االأفراد مع الدولة ،كما 

االأفراد بع�سهم ببع�س وتبني مالهم من  تنظم عالقة 

املرتتبة  وامل�سوؤوليات  واجبات  من  عليهم  وما  حقوق 

عليهم يف حالة عدم التزامهم بها .

وتعليمات  واأنظمة  قوانني  – من  املرورية  والت�سريعات 

للعملية املرورية  القواعد املنظمة  التي تت�سمن  – هي 
على  العقوبات  وفر�س  واأبعادها  عنا�سرها  بجميع 

املخالفني لهذه القواعد .

وتوؤدي العقوبة دورًا هامًا يف جمال احلد من املخالفات 

عام  ب�سكل  فالعقوبة  املرورية.  احلوادث  من  والوقاية 

ت�ستهدف  ،واإمنا هي و�سيلة  لي�ست هدفًا يف حد ذاتها 

تطبيق الت�سريعات واحلث على االلتزام بها .ويف جمال 

الت�سريعات املرورية فاإن العقوبة تعترب من اأهم الو�سائل 

واملرور  ال�سري  واأنظمة  قوانني  خرق  دون  حتول  التي 

ال�سالمة  لعملية  املن�سودة  االأهداف  حتقيق  وبالتايل 

املرورية وذلك عن طريق احلد من املخالفات املرورية 

وما ينجم عنها من حوادث مرورية مفجعة .

مفه�م العق�بة 

االجتاهات  باختالف  العقوبة  تعريف  يختلف 

حتديد  حاولوا  الذين  للعلماء  الفكرية  والتخ�س�سات 

مفهومها، ولذلك فقد تعددت تعريفات العقوبة وتنوعت 

فقهاء  فيعرفها  والتخ�س�سات.  االجتاهات  لهذه  تبعًا 

القانون باأنها "جزاء يقرره القانون ويوقعه القا�سي على 

من تثبت م�سوؤوليته عن فعل يعترب جرمية يف القانون 

لي�سيب به املتهم يف �سخ�سه اأو حاله اأو �سرفه "  .

كما تعرف باأنها " اجلزاء الذي يتلوا الذنب اأي يعقبه 

الفعل  رد   " باأنها  البع�س  وعرفها   .  " عقوبة  فهو 

امل�سرع  يعتربه  �سلوك  عنه  �سدر  من  اإزاء  االجتماعي 

جرمية " . 

وميكننا اأن نعرف العقوبة باأنها " اجلزاء اجلنائي الذي 

قبل جهة  بقرار حكم من  ا�سداره  ويتم  امل�سرع  يقرره 

ق�سائية خمت�سة على من تتم اإدانتهم بجرمية ما " .

تتميز العقوبة بعدة خ�سائ�س هي:

�سرعية العق�بة : 

فالقاعدة يف القانون اجلنائي اأنه " ال جرمية وال عقوبة 

يقع  اأن  من  االإن�سان  حماية  بهدف  " وذلك  بن�س  اإال 

م�سروعة  غري  ب�سورة  والعقاب  التجرمي  طائلة  حتت 

وهذه القاعدة تعني اأن امل�سرع هو الذي يحدد اجلرائم 

وعقوباتها واأن القا�سي عند اإ�سداره اأي حكم بالعقوبة 

العقوبة املقررة قانونًا للجرمية  اأن يتجاوز  له  ال يجوز 

عندما تثبت م�سوؤولية من اأ�سندت اإليه تلك اجلرمي".

�سخ�سية العقوبة : 

ال يجوز اإيقاع العقوبة اإال على من تثبت م�سوؤوليته عن 

ارتكاب اجلرمية ، مبعنى اأنه ال يجوز اإيقاع العقوبة اإال 

على �سخ�س مرتكب اجلرمية ، فال ي�ساأل �سخ�س عن 

جرمية ارتكبها غريه وال توقع العقوبة اإال على ال�سخ�س 

يف  �سّباقًا  االإ�سالمي  الفقه  كان  وقد   . عليه  املحكوم 

تقرير هذه القاعدة " فال تزر وازرة وزر اأخرى ".

 

امل�ساواة يف العق�بة :

جميع  على  ت�سري  القانون  مبوجب  املقررة  فالعقوبات 

الو�سع  اأو  اللون  اأو  اجلن�س  ب�سبب  متيز  دون  النا�س 

حال  باأي  تعني  ال  امل�ساواة  هذه  ولكن   . االجتماعي 

اجلناة  بني  العقوبة  يف  املطلقة  امل�ساواة  االأحوال  من 

له احلق  الذي  هو  فالقا�سي   ، نف�سه  للذنب  املقرتفني 

يف تقريرمراعاة ظروف اجلناة ، ومدى خطورتهم وله 

احلق يف اإيقاع العقوبة املقررة بالقانون �سمن حديهــا 

االأدنــى واالأعلـى طبقــًا ملبــداأ تفريـــد العقوبــة .

ق�سائية العق�بة : 

فال�سلطة الق�سائية هي املخت�سة باإيقاع العقوبة. فال يتم 

اإيقاع العقوبات على املتهمني ب�سورة فورية اإليه واإمنا 

ال بد من حماكمة عادلة يتمتع بها املتهمون ب�سمانات 

اأن تثبت م�سوؤوليتهم عن  . وبعد  الدفاع املقررة قانونًا 

بالعقوبة  احلكم  اإ�سدار  يتم  اإليهم  امل�سندة  اجلرائم 

املقررة طبقًا للقانون .

اأغرا�س العق�بة 

ملا كانت العقوبة كرد فعل اجتماعي ملواجهة اجلرمية 

اأخذت �سورًا  ، فقد  نف�سها  قد رافقت ظهور اجلرمية 

املجتمعات  تطور  مع  تتطور  وكانت  خمتلفة  واأ�سكااًل 

الع�سرية  ابتداًء مبجتمع االأ�سرة اإىل جمتمع  االإن�سانية 

العقوبة ودورها 
في الحد من وقوع

مخالفات السير والحوادث المرورية

فكان   . املدينة  جمتمع  اإىل  ثم  القبيلة  جمتمع  اإىل 

الذي  االنتقام  هو  املدينة  جمتمع  قبل  العقوبة  غر�س 

كان يف بداية االأمر انتقامًا فرديًا ثم تطور اإىل االنتقام 

اجلماعي . ودون الدخول يف تفا�سيل التطور التاريخي 

التي  االأهداف  بع�س  هناك  فاإن  واأغرا�سها  للعقوبة 

�سادت طول فرتة تطور مفهوم العقوبة وهذه االأهداف 

يلخ�سها البع�س على النحو التايل :-

حماية م�سلحة اجلماعة واملجتمع

تهدف  اجلرمية  يرتكب  من  ب�سخ�س  العقوبة  فاإنزال 

اجلماعة  كيان  على  املحافظة  اإىل  االأوىل  بالدرجة 

حماية م�سلحة املجتمع .

التق�مي وال�سالح  

احلديثة  االجتماع  الدفاع  لنظريات  طبقًا  فالعقوبة 

ت�ستهدف اإ�سالح اجلاين وتهذيبه واإعادته اإىل حظرية 

جمتمعة فردًا نافعًا. 

واإذا األقينا نظرة تاريخية على تطور العقوبة ميكننا اأن 

رئي�سة هي  اأغرا�س  ثالثة  اإىل  العقوبة  اأغرا�س  نق�سم 

حتقيق العدالة والردع بنوعيه العام واخلا�س  واالإ�سالح 

والتاأهيل . وال�سك اأن حتقيق هذه االأغرا�س يعتمد على 

عدة عنا�سر من اأهمها :

- تنا�سب العقوبة مع ج�سامة اجلرمية . 

- ال�سرعة يف اإيقاع العقوبة مبا اليخل مببداأ العدالة .

اأ�سل�ب تنفيذ العق�بة .

واأو�ست الدرا�سة فيما يتعلق بهذا امل�سمون اإىل �سرعة 

حت�سيل املخالفات ) ومبعنى اآخر �سرعة اإيقاع العقوبة( 

اأن مرور مدة طويلة  العدالة . حيث  مبا ال يخل مببداأ 

دون اإيقاع العقوبة على مرتكبي املخالفات من �ساأنه اأن 

يفقد العقوبة تاأثريها يف الردع . والرتكيز على �سبط 

يف  واملبا�سرة  القوية  العالقة  ذات  اخلطرة  املخالفات 

هي  الغالب  يف  املخالفات  وهذه  ال�سري  حوادث  وقوع 

املخالفات املتحركة .

العقوبة و�سيلة لتطبيق 

الت�سريعات وااللتزام بها

محطة قانونية
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بادر الكثري من البلدان يف جميع اأنحاء العامل باإطالق 

2011- ال�سالمة على الطرق  اأجل  العمل من  عقد 

من  البلدان،  تلك  حكومات  التزمت  حيث   ،2020
اإىل  الرو�سي  االحتاد  ومن  املك�سيك  اإىل  نيوزيلندا 

اأجل  من  جديدة  خطوات  باتخاذ  اأفريقيا،  جنوب 

اإنقاذ االأرواح على طرقها. 

الوفيات  من  احلد  هو  العمل  عقد  من  والغر�س 

واالإ�سابات الناجمة عن حوادث املرور ، التي يتوقع 

عقد العمل من أجل
السالمة على الطرق

2020-2011 

اخلرباء اأّنها �ستح�سد اأرواح 1.9 مليون ن�سمة �سنويًا 

بحلول عام 2020. 

ونفذت العديد من الدول امل�ساركة يف العقد فعاليات 

رفيعة امل�ستوى واإ�سدار خطط وطنية من اأجل حت�سني 

ال�سالمة على الطرق وحت�سني اخلدمات التي ُتقدم 

اإ�ساءة عدد من  اإىل �سحايا حوادث املرور. كما مت 

املعامل الوطنية البارزة برمز ال�سالمة على الطرق، 

املعامل  تلك  ومن  العمل.  لعقد  اجلديد  ال�سعار  وهو 

يهدف إلنقاذ
ماليين األرواح

مشروع عالمي
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امل�سيح  ومتثال  نيويورك؛  مبدينة  �سكوير  “تاميز 
االأغر  الطرف  و�ساحة  جانريو؛  دي  بريو  املخل�س 

بلندن؛ ونافورة مدينة جنيف. 

العامة  املديرة  ت�سان،  مارغريت  الدكتورة  وقالت 

واملجتمعات  البلدان  “اإّن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 

اإنقاذ  اأجل  من  حيوية  اإجراءات  االآن  تتخذ  املحلية 

حوادث  الأن  ال�سريعة،  وطرق  ال�سوارع  على  االأرواح 

املرور م�سكلة عاملية تعاين منها جميع الدول، ويف هذا 

ال�سدد يتيح عقد العمل اإطارًا ميّكن من اال�ستجابة 

ملقت�سياتها ب�سكل مكّثف.” 

ومن جانبه اأكد العميد متقاعد ح�سن اأحمد احلو�سني 

اأمني ال�سر العام جلمعية االإمارات لل�سالمة املرورية 

اأن ق�سية ال�سالمة املرورية اأ�سبحت من اأهم الق�سايا 

التي تنال اأهمية كربى لدى معظم دول العامل ، نظرًا 

ومادية  ب�سرية  خ�سائر  من  املرور  حوادث  تخلفه  ملا 

فادحة خا�سة يف الدول النامية.

وقال نظرًا لكون حوادث املرور باتت من امل�سكالت 

تعاين  التي  واملتنامية  املقلقة  واالإمنائية  ال�سحية 

العاملية،  ال�سحة  منظمة  فاإن  الدول  جميع  منها 

حتر�س على حث البلدان واملجتمعات املحلية التخاذ 

اإجراءات حيوية من اأجل اإنقاذ االأرواح على الطرق، 

على  ال�سالمة  اأجل  من  العمل  عقد  اأطلقت  حيث 

الطرق 2020-2011 والذي يتيح اإطارًا ميّكن من 

اال�ستجابة ملقت�سياتها ب�سكل مكّثف.  

واأكد احلو�سني اأن هذه اخلطة مبثابة وثيقة توجيهيه 

اأهداف  لتحقيق  املن�سقة  التدابري  تي�سري  على  تعمل 

وراء  اخللفية  يو�سح  �سياقًا  تقّدم  وهي  العمل  عقد 

وتعمل  له  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اإعالن 

العمل  خطط  اإعداد  لدعم  كاأداة  العاملية  اخلطة 

فيه  تقّدم  الذي  الوقت  ذات  يف  واملحلية،  الوطنية 

ال�سعيد  على  االأن�سطة  بني  بالتن�سيق  ي�سمح  اإطارًا 

العاملي، وهي موجهة جلمهور عري�س ي�سمل ممثلني 

املدين،  واملجتمع  واملحلية،  الوطنية  للحكومات 

وال�سركات اخلا�سة التي ترغب يف ترتيب اأن�سطتها 

يف العقد القادم، وفقًا لالإطار العاملي. 

واأ�سار اإىل اأن االإ�سابات الناجمة عن حوادث املرور 

اأ�سبحت يف مقدمة العوامل التي تفتك بال�سباب من 

 1.3 نحو  ميوت  حيث  �سنة،   15-29 العمرية  الفئة 

يجعل  مّما   ، �سنويًا  العامل  طرق  على  ن�سمة  مليون 

كل  يف  الوفاة  اأ�سباب  اأهّم  تا�سع  املرور  حوادث  من 

اأنحاء العامل. وتت�سّبب حوادث املرور، ف�ساًل عن تلك 

الوفيات، يف حدوث اإ�سابات كل عام ترتاوح بني 20 

مليونًا و50 مليون اإ�سابة، وما مل يتم اتخاذ تدابري 

الناجمة  االإ�سابات  ت�سبح  اأن  فيتوقع  فعالة،  فورية 

عن حوادث املرور على الطرق، خام�س �سبب رئي�سي 

 2.4 وفاة  عن  �سي�سفر  ما   وهو  العامل،  يف  للوفيات 

مليون �سخ�س كل عام.    

واأ�ساف اأمني ال�سر العام اأن دولة االإمارات بقيادتها 

الر�سيدة تنظر لق�سية ال�سالمة املرورية من منطلق 

ا�سرتاتيجي حيث تهدف خلف�س الوفيات واخل�سائر 

الزحام  وتخفيف  املرورية  احلوادث  عن  الناجمة 

وتوفري ال�سالمة على الطريق ، عرب حزمة اإجراءات 

وبرامج عمل ت�سارك فيها اجلهات املعنية من القطاع 

احلكومي واخلا�س واالأهلي .

وقال اأن جمعية االإمارات ت�ساند كافة اجلهود املعنية 

حوادث املرور باتت من 

امل�سكالت ال�سحية واالإمنائية 

املقلقة واملتنامية التي تعاين 

منها جميع الدول

القيادة الر�سيدة لدولة 

االإمارات تنظر لق�سية 

ال�سالمة املرورية من منطلق 

ا�سرتاتيجي ، لتوفري ال�سالمة 

على الطريق 

اإمكانياتها  و�سمن  تقوم  كما   ، املرورية  بال�سالمة 

خاللها  من  تهدف  توعوية  واأن�سطة  برامج  باإعداد 

اإىل تعميق االإدراك لدى م�ستخدمي الطريق باأهمية 

الداعية  ر�سالتها  من  املرورية،والنابعة  ال�سالمة 

وامل�ساهمة  الطريق  م�ستخدمي  �سالمة  لتاأمني 

االأدنى  احلد  اإىل  املرورية  احلوادث  تخفي�س  يف 

ال�سالمة  ثقافة  وغر�س  املروري  بال�سلوك  واالرتقاء 

النا�سئة  لدى  للطريق  االآمن  واال�ستخدام  املرورية 

واأفراد املجتمع لتحقيق روؤية اجلمعية يف اإيجاد طرق 

اآمنة لبيئة مرورية م�ستدامة.

املرورية منذ  لل�سالمة  االإمارات  اأن جمعية  واأ�ساف 

تاأ�سي�سها يف 2002 م وتت�سكل من اأع�ساء متطوعني 

املهتمة  املجتمع  وقطاعات  �سرائح  كافة  ميثلون 

بال�سالمة املرورية ولها �سخ�سية اعتبارية م�ستقلة، 

من  واملمتلكات  االأرواح  على  احلفاظ  اإىل  تهدف 

خمتلف  �سلوك  وتطوير  املرورية  احلوادث  خماطر 

املروري  الوعي  بن�سر  الطريق  م�ستخدمي  فئات 

التطوعي  العمل  على  املجتمع  فئات  كافة  وت�سجيع 

اإ�سرتاتيجيتها  تنفيذ  يف  الدولة  جهود  وم�ساندة 

لل�سالمة املرورية.
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املرورية  احلوادث  اأن  اخلرباء  يتوقع 

ن�سمة  مليون   1.9 اأرواح  �ستح�سد 

مل  اإذا   ،2020 عام  بحلول  �سنويًا 

من  للحد  فعالة  اإجراءات  اتخاذ  يتم 

احلوادث . 

امل�سكالت  من  باتت  املرور  حوادث 

واملتنامية  املقلقة  واالإمنائية  ال�سحية 

التي تعاين منها جميع الدول.

القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات تنظر 

منطلق  من  املرورية  ال�سالمة  لق�سية 

على  ال�سالمة  لتوفري   ، ا�سرتاتيجي 

الطريق .

مشروع عالمي

ح�سن احلو�سني
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يقال اإن ال�سيارة مت�سي على الهواء ، ورغم 

غرابة هذا القول اإال اأنه �سحيح متاما !!

واأن حياة راكب ال�سيارة معلقة بهذا الهواء يف 

حال ال قدر اهلل حدث �سيء .

فكما خلق اهلل لنا اأقدامًا من�سي بها فان 

ال�سيارة لها اأرجل ت�سري بها وهذه االأرجل هي 

االإطارات ، واالإطارات داخلها هواء ، اإذن األي�س 

القول ال�سابق قواًل �سادقا ؟

واإذا قل الهواء داخل ال�سيارة فاإنه يعر�س 

الركاب للخطر وكذلك اإذا زاد الهواء عن 

احلد االآمن ، والدرا�سات ت�سنف اأ�سباب وقوع 

حوادث الطرق ت�سنيفات عديدة منها �سالمة 

االإطارات .

والأهمية هذا العامل نفرد هذا الباب للتعرف 

على خبايا االإطار ... كيف نختاره وما هو 

املالئم لبيئتنا اخلليجية وغريها من املعلومات 

املهمة التي توؤمن لنا ال�سالمة من خالل املعرفة 

ال�سرورية لعوامل ال�سالمة .

 ي�سار اإىل نوعيات االإطارات �سائعة 

 اال�ستخدام باحلروف الثالثة التالية: 

"P  االإطارات اخلا�سة ب�سيارات الركاب .
"LT  االإطارات اخلا�سة بال�ساحنات اخلفيفة. 

C  االإطارات اخلا�سة بال�ساحنات التجارية 
 الكبرية. 

 يقا�س عر�س االإطار باملليمرت ن�سبة االرتفاع 

اإىل العر�س وهي الن�سبة بني مقطع االرتفاع 

 ومقطع لعر�س لالإطار. 

يف هذا املثال، عر�س االإطار و ن�سبة االرتفاع 

 اإىل العر�س هما 215/56.

 ت�سميم االإطار مو�سح باحلروف كما يلي : 

الفوالذية.  االأحزمة  اإطار بطبقات من  ـ   R"
الن�سيجية.  االأحزمة  اإطار بطبقات من  ـ   B"

يف هذا املثال، االإطار م�سمم بطبقات من 

االأحزمة الفوالذية وهي االأكرث ا�ستخدامًا.

 

 املق�سود به مقا�س الطوق املعدين “اجلنط” 

بالبو�سة. اإن قطر العجلة مع عر�س االإطار 

و ن�سبة االإرتفاع اإىل العر�س جميعها حتدد 

مقا�س االإطار. يف هذا املثال، قطر الطوق 

 املعدين هو 15. 

 موؤ�سر احلمولة :هو رمز رقمي ميثل 

احلمولة الق�سوى اأو الطاقة التحميلية لالإطار 

 عند ال�سري بال�سرعة املحددة. 

واحلمولة الق�سوى هي احلد االأق�سى للوزن 

املحمل على االإطار مبا يف ذلك وزن ال�سيارة 

والركاب وال�سحنة. وهي تقا�س بالكيلو جرام 

 اأو الرطل. 

 معدل ال�سرعة هو ال�سرعة الق�سوى التي 

يتحملها االإطار يف الظروف االعتيادية وميثل 

ال�سرعة الق�سوى رموز حرفية يف هذا املثال، 

احلرف H ميثل احلد االأق�سى لل�سرعة وهي 

"210 كيلومرتات/�ساعة
 مقاومة احلرارة ت�سري اإىل قدرة االإطار على 

التخل�س من ال�سخونة. و ي�سار اإليها باحلروف 

 .A، B C"
اأعلى معدل لتحمل احلرارة هو A واأدنى معدل 

 .C هو 

 يقا�س �سغط الهواء بالرطل يف البو�سة 

 .)kPa( اأو بالكيلوبا�سكال )psi( املربعة 

احر�س دائمًا على قيا�س �سغط الهواء يف 

 االإطارات حينما تكون باردة 

يف هذا املثال احلد االأق�سى ل�سغط الهواء يف 

 االإطار هو 35 رطاًل/بو�سة مربعة. 

ميكن معرفة احلد االأق�سى ل�سغط هواء 

اإطارات �سيارتك من دليل مالك ال�سيارة اأو من 

 املل�سق املثبت على جدار باب ال�سائق.

 يو�سح الرقم الت�سل�سلي مكان وتاريخ �سنع 

 االإطار وااللتزام مبعايري اأنظمة ال�سالمة. 

اإن اأهم البيانات املت�سمنة يف الرقم املت�سل�سل 

هو تاريخ ال�سنع ، وين�سح بعدم �سراء اأي اإطار 

 م�سنوع قبل �سنه اأو اأكرث من �سنة واحدة. 

إطار سيارتك..
إذا عرفته صانك

العدد الثاين - نوفمرب 382013

موضوعات مرورية

195 ملم
العر�س الكلي 

لالإطار

�سماكة االإطار

عر�س االإطار �سماكة االإطار رمز القيا�س قطر الرينغ اأق�سى حمولة رمز ال�سرعة

قطر االإطار

ويفيد لقيا�س 

الرينغ

اأق�سى

حمولة

رمز لل�سرعة

وي�سري اإىل 

ال�سرعة الق�سوى 

التي ميكن لالإطار 

ال�سريبها يف حالة 

احلمولة الق�سوى

لقيا�س 

�سماكة 

االإطار
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موضوعات مرورية

ضبط المرايا بطريقة صحيحة 
يوسع مجال الرؤية ويحد من الحوادث

حلول تقنية للتغلب على النقاط العمياء

اأثناء  املركبات  �سائقي  من  العديد  يتفاجاأ 

ت�سري  مركبة  بوجود  اآخر  م�سرب  اإىل  انتقالهم 

يف  ظهورها  عدم  من  الرغم  على  مبحاذاتهم 

 ، ملركبتهم  اخللفية  املراآة  اأو  اجلانبية  املراآة 

وغالبًا ما ينتج عن ذلك حوادث موؤ�سفة .

ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل وجود م�ساحات ت�سمى 

“ النقاط العمياء “ التي ال ميكن مراقبتها من 
خالل املرايا املثبتة على جانبي املركبة اأو حتى 

املرايا التي تعك�س املنظر اخللفي وراءها وتكون 

على جانبي املركبة على حد �سواء ، كما جتعل 

القيادة للخلف عملية يف غاية اخلطورة بالن�سبة 

اإىل  املركبة  قائد  ي�سطر  ما  وعادة   ، لالأطفال 

خلو  من  للتاأكد  قلياًل  اخللف  اإىل  راأ�سه  اإمالة 

الطريق يف تلك امل�ساحات من املركبات اأو امل�ساة 

امل�سرب  اإىل  االنتقال  من  يتمكن  وغريهم حتى 

االآخر اأو جتاوز مركبة اأمامه.

من  للتغلب  املركبة  مرايا  �سبط  ميكن  كيف 

خاللها على هذه امل�ساحات العمياء ؟

ما  منها  نورد  والتي  اخلطوات  من  عدد  هناك 

يلي:-

  قم ب�سبط املراآة اخللفية بالطريقة العادية . 

   ل�سبط املراآة اجلانبية الي�سرى يتم اجللو�س 

يف و�سع القيادة ومن ثم امليل بالراأ�س نحو النافذة 

الي�سرى اإىل اأن تلم�س الراأ�س النافذة الي�سرى ، 

من هذه الو�سعية قم بتعديل و�سع املراآة الي�سرى 

حتى ترى الركن اخللفي من ال�سيارة. 

 بعد ذلك قم باإمالة الراأ�س بنف�س امل�سافة على 

تتمكن  حتى  املراآة  بتعديل  وقم  االأمين  اجلانب 

من روؤية الركن اخللفي لل�سيارة . 

  وبعد �سبط املرايا على هذه الو�سعية اجلديدة 

ال�سيارة  روؤيـــة  مــن  �ستتمكن  الــقــيــادة،  ــنــاء  واأث

املارة من اخللف حني مرورها من خالل املراآة 

اخللفية، ويجب االعتماد على املراآة اخللفية اأواًل 

ملراقبة الطريق ، وعند متابعتها �ستجد اأن اأنوار 

من  االأي�سر  اجلانب  اإىل  تنح�سر  بداأت  ال�سيارة 

املراآة اخللفية ومبجرد خروجها من اإطار املراآة 

ــوف  ــس اخلــلــفــيــة �

املـــــراآة  تــظــهــر يف 

اجلانبية  الي�سرى 

الطريقة  ـــهـــذه  وب

تالحظها  ـــوف  ـــس �

والطريقة  با�ستمرار 

للجهة  بالن�سبة  نف�سها 

ــك قد  ــذل الــيــمــنــى وتـــكـــون ب

تغلبت على امل�ساحة العمياء . 

ومن املمكن اأن تفيدك املرايا املكورة التي ت�ستطيع 

�سراءها من حمالت م�ستلزمات ال�سيارات، على 

الرغم من اأنها ت�ساعد يف تغطية بع�س النقاط 

يف  الت�سوي�س  بع�س  حتدث  اأنها  اإال  العمياء، 

جمال الروؤية والتقدير يف 

امل�سافة.

للتغلب  حديثة  تقنيات 

على النقاط العمياء 

ال�سيارات  �سركات  عملت 

على  العامل  يف  العمالقة 

يف  احلديثة  التقنيات  اإ�سافة 

مركباتها والتي ت�سهل من عملية القيادة 

وتوفر جماالت روؤية اأو�سع وحتد من خماطر 

يف  ال�سركات  هذه  راعت  حيث   احلوادث، 

جتهيزها  احلديثة  ال�سيارات  بع�س  ت�سنيع 

ال  ما  ال�سيارة  لقائد  تنقل  خا�سة  بكامريات 

ميكن روؤيته بالعني املجردة من خالل املرايا 

اجلانبية واملراآة اخللفية العادية .

رادارية  ا�ست�سعار  اأجهزة  ا�ستخدام  مت  كما 

العيون  من  اإ�سافية  جمموعة  لتوفري  جمهزة 

لر�سد النقاط العمياء وت�سحيح اخلطاأ بظهور 

 ، اجلانبية  املرايا  على  برتقالية  �سغرية  اأيقونة 

حيث تتيح هذه  التقنيات يف ال�سيارة ك�سف كافة 

ال�سائق  على  ي�سعب  ما  لرتى  العمياء  املناطق 

اإ�سارات الكت�ساح خارج  روؤيته ، فالرادار ير�سل 

وا�سعة  منطقة  يغطي  والذي  وم�سحه  ال�سيارة 

متتد اإىل 10 اأقدام ،وبدوره ي�سيء رمز من على 

املراآة يوم�س وين�سط حتى تبتعد املركبة االأخرى 

عن ال�سيارة. 

تقدر اإح�ساءات جمعية »كيدز 

اأند كارز« يف الواليات املتحدة اأن 

طفلني يلقيان حتفيهما اأ�سبوعيًا 

بهذا االأ�سلوب، وتقوم دائرة النقل 

االأمريكية حاليا بو�سع م�ستويات 

وموا�سفات تتعلق بالروؤية اإىل 

اخللف بالن�سبة

 اإىل �سيارات امل�ستقبل.
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موضوعات مرورية

ني�تن �ساحب الف�سل

هي  االأمان  اأحزمة  اأن  الباحثني  بع�س  يرى 

لنيوتن)اجل�سم  االأول  القانون  تطبيقات  اأحد 

ال�ساكن يبقى �ساكنا واجل�سم املتحرك ي�ستمر 

يف حركته ب�سرعة منتظمة يف خط م�ستقيم ما 

تغيري  على  جتربه  خارجية  قوة  عليه  توؤثر  مل 

ذلك( ومفاد هذا القانون اأن اأي ج�سم  �ساكن ال 

ي�ستطيع ان يتحرك بذاته اأو يغري حالته، وهذا 

ما يف�سر ظاهرة )الق�سور الذاتي( لالأج�سام 

املتحركة، فمثال عندما تتحرك �سيارة وعليها 

اأمتعة غري مثبتة ب�سرعة منتظمة تكون ال�سيارة 

واالأمتعة يف حالة حركة، وعندما تتوقف ال�سيارة 

فجاأة فاإن حالة ال�سيارة تتحول من احلركة اإىل 

ال�سكون بينما تظل االأمتعة غري املثبتة يف حالة 

حركة تبعا خلا�سية الق�سور الذاتي اأي اأنه ال 

توجد قوة تغري من حالة حركة االأمتعة بعدما 

ال�سيارة  على  املكابح)االحتكاك(  قوة  اأثرت 

فغريت من حالتها، فت�سقط االأمتعة، ومن هنا 

جاءت فكرة عمل اأحزمة االأمان.

يف  اإلزاميا  الأمان  حزام  ا�ستعمال  اأ�سبح  ملاذا 

معظم دول العامل ؟

العلمية تثبت مبا اليدع جماال  الدرا�سات   ....

لل�سك اأن حزام االأمان :

ال�سري  حوادث  يف  الوفيات  معدل  من  يقلل 

حوايل %50 اأي اأن احتمالية وفاة االأ�سخا�س 

وقوع  عند  االأمان  الأحزمة  امل�ستخدمني 

الن�سف  حوايل  اإىل  تقل  اخلطرية،  احلوادث 

قيا�سًا باالأ�سخا�س غري امل�ستخدمني لالأحزمة.

 

يقلل عدد االإ�سابات اخلطرية يف حوادث ال�سري 

اإىل %68 يف حال ا�ستخدام اأحزمة االأمان.

االأمان  اأحزمة  ي�ستعملون  الذين  االأطفال  اإن   

من  للحد  احلماية  من  ن�سبة  اأعلى  لهم  توفر 

اإ�سابتهم ووفاتهم.

االأطفال  من  الركاب  وفاة  خطورة  معدل  اأن 

اأحزمة  ا�ستعمال  عدم  عند  �سعفاً   12 يزداد 

االأمان اأو املقاعد اخلا�سة بهم.

يعمل حزام الآمان داخل ال�سيارة على :

حدوث  اال�سطدام:عن  قوة  من  *التخفيف 

ا�سطدام بني مركبتني اأو مركبة مع ج�سم اآخر،  

بقوة  �سيندفعون  املركبة  داخل  االأ�سخا�س  فاإن 

اال�سطدام  وقت  املركبة  �سرعة  نف�س  ت�ساوي 

ويتعر�سون لنف�س قوة ال�سدمة، وقوة ال�سدمة 

عند عدم ا�ستخدام حزام االأمان وعلى �سرعة 

مبنى  عن  ال�سقوط  تعادل  كم/�ساعة   50
ارتفاعه ٣ طوابق.

املوجودين  االأ�سخا�س  ا�سطدام  منع   

ببع�س: بع�سهم  املركبة   داخل 

اندفاع  نتيجة  البالغة  االإ�سابات  حتدث 

االأ�سخا�س املوجودين داخل املركبة وارتطامهم 

تقل خطورة عن  ال  االإ�سابات  وهذه  يبع�سهم، 

االرتطام بال�سطوح ال�سلبة واالأج�سام ال�سلبة 

قوة  باأن  الدرا�سات  وت�سري   .. املركبة  بداخل 

جتعل  املروري  احلادث  وقوع  حلظة  ال�سدمة 

ع�سرات  يت�ساعف  املركبة  يف  الركاب  وزن 

�سبيل  فعلى  الفيل،  كوزن  ي�سبح  وقد   ، املرات 

املثال اإذا كان وزن اأحد الركاب 30 كغم وكانت 

�سرعة ال�سيارة حلظة وقوع احلادث 50 كم /

�ساعة فاإن وزن هذا الراكب ي�سبح 1200 كغم 

، وا�سطدامه بج�سم �سلب اأو براكب اآخر داخل 

املركبة يوؤدي اإىل قتله فورًا.

 مينع اال�سطدام باالأ�سطح الداخلية للمركبة 

يحدث   – للمركبة  مروري  حادث  وقوع  :عند 

يوؤدي  وذلك   - االأول  اال�سطدام  ي�سمى  ما 

ال�سلبة  املركبة  باأ�سطح  الركاب  ارتطام  اإىل 

 ، االأمامية  اللوحة  االأبواب،  املقود،  الزجاج، 

وهذا ي�سمى اال�سطدام الثاين.

:ا�ستخدام  املركبة  خارج  االإنقذاف  مينع   *

حزام االأمان يثبت الركاب يف املقاعد االأمامية 

 ، املركبة  خارج  انقذافهم  ومينع   ، واخللفية 

اأو  الر�سيف  اأو  باالأر�س  االرتطام  وبالتايل 

حتى تعر�سهم حلادث ده�س من �سيارة اأخرى 

ت�سادف مرورها وقت احلادث.

ال�سائق  تواجه  التي  االإ�سابات  اأخطر  ومن 

والركاب لعدم ا�ستخدام حزام االأمان 

اإ�سابات الراأ�س واجلمجمة.

 اإ�سابات الوجه.

 اإ�سابات ال�سدر.

 اإ�سابات الرقبة والعمود الفقري.

االإنقذاف خارج املركبة.

وسائل السالمة 
بداأت ال�سيارات يف تركيب حزام االأمان يف اأوائل االأربعينيات من القرن املا�سي، والطريف اأن اأول 

ا�ستخدامات حزام االأمان كان يف القرن الثامن ع�سر، حيث ا�ستعمل يف عربات جترها اخليول!!

ال��سادة اله�ائية 

اأظهرت درا�سة اأجريت يف  عام 2012  يف والية 

االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  و�سكون�سون 

اخلطرية  االإ�سابات  �سد  حماية  اأف�سل  اأن 

الفقري  والعمود  الرقبة  فقرات  ك�سور  وخا�سة 

عن  ناجتة  خطورة  االإ�سابات  اأكرث  وهي   -

حزام  با�ستخدام  تكون   – املرورية  احلوادث 

ال�سيارة ،  الهوائية يف  الو�سادة  ، وتوفر  االآمان 

تكفي حلماية  ال  الهوائية وحدها  الو�سائد  واأن 

الركاب من التعر�س الإ�سابات خطرية يف حالة 

وقوع حادث.

اأكد خبري ال�سيارات االأملاين، كري�ستيان بوريك، 

يحول  الذي  فقط  ،هو  االأمان  حزام  ربط  ان 

دون ا�سطدام ال�سائق اأو الراكب االأمامي بلوحة 

القيادة اأو الزجاج االأمامي، ال�سيما اأن الو�سائد 

الهوائية ال تنطلق يف الت�سادمات التي حتدث 

فالو�سادة   ، ن�سبيًا  املنخف�سة  ال�سرعات  مع 

الهوائية �سممت لتعمل مع حزام االآمان ولي�س 

بديال عنه.

عند  اخلطرية  االإ�سابات  من  احلماية  معادلة 

وقوع حادث مروري 

و�سادة هوائية +حزام اأمان + جلو�س �سحيح = 

ال�سالمة

مهمة ال��سادة اله�ائية :

اأن الدور الرئي�سي للو�سادة الهوائية هو التقليل 

اأو  ال�سيارة  من �سرعة ارتطام االأج�سام مبقود 

التابلوه اإىل ال�سفر مع خف�س �سدة االإ�سابة 

ما هي الو�سادة الهوائية؟

يتم �سناعة الو�سائد الهوائية من مادة النايلون 

القيادة  عجلة  داخل  ،وتثبت  بالفايرب   املدعم 

)باملنت�سف( وتخ�س�س لل�سائق واأخرى داخل 

على  هوائية  و�سائد  و�سعت  وحديثا   ، التابلوه 

ال�سيارات  يف  عددها  وي�سل  االأبواب  جوانب 

احلديثة من 6 اإىل 8 و�سادة هوائية .

غاز  بوا�سطة  الهوائية  الو�سائد  نفخ  يتم 

النيرتوجني ، الناجت من عملية تفاعل كيميائي 

يتم انتفاخ الو�سائد الهوائية بجزء اقل من ثانية 

، واأ�سرع من طرفة العني

بالو�سائد  املزودة  احلديثة  ال�سيارات  معظم 

مع  املرتبطة  الو�سائد  فيها  تكون   ، الهوائية 

اأحزمة االأمان ، فبدون ا�ستعمال حزام االآمان 

ال تعمل هذه الو�سائد، الأنها قد تزيد من خطر 

حدوث االإ�سابات البليغة اأو املميتة يف حال عدم 

ا�ستعمال حزام االأمان ، وذلك ب�سبب حركة من 

الفرملة  اأثناء  االأمام  اإىل  املركبة  بداخل  هم 

قبل  االأخرى  العنيفة  املناورات  اأو  املفاجئة، 

حلظة الت�سادم.

وعالقتهم  املركبة  داخل  لالأطفال  بالن�سبة 

امل�سنعة  ال�سركات  فان   ، الهوائية  بالو�سائد 

يف  االأطفال  جلو�س  يتم  اأن  تن�سح  لل�سيارات 

املقاعد اخللفية، وتثبيتهم بحزام االأمان ، �سواء 

اأو عن طريق املقعد  التثبيت مبا�سرًا  كان هذا 

اخلا�س باالأطفال ال�سغار اقل من �سنة ون�سف، 

اأماكن  و�سع  وحددت معظم القوانني املرورية 

االأطفال دون �سن العا�سرة باملقاعد اخللفية .
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والنف�سيني،  االجتماعيني  املخت�سني  من  عدد  اعترب 

ق�ساء وقت طويل وراء مقود املركبة  من بني االأ�سباب 

التي توؤدي  اإىل ا�ستنزاف الطاقة الفكرية والبدنية،  كما 

يولد لدى قائد املركبة حالة من ال�سغط النف�سي؛ تنعك�س 

�سلبيًا على اأدائه الوظيفي ومعاملته مع اأفراد اأ�سرته.

اجتماعية  ا�ست�سارية  ال�سيخ،  غادة  الدكتورة  واأ�سارت 

 - والتدريب”  لال�ست�سارات  “التميز  مبركز  واأ�سرية 

اأبوظبي، اإىل اأن ق�ساء وقت طويل وراء مقود ال�سيارة 

ال�سحة  بل  الثمني فح�سب،  الوقت  ي�ستنزف  ال  يوميًا؛ 

�سرب  ي�ستنفد  اأنه  عن  ف�ساًل   اأي�سًا،  البدنية  واللياقة 

وت�ستت  �سديد،  توتر  يف  له  يت�سبب  مما  ال�سيارة  قائد 

يف التفكري والرتكيز على الطريق. واأ�سافت قائلة: اإن 

الذروة،  اأوقات  خا�سة  اليومية،  املرور  حركة  متاعب 

يعترب  ما  واالجهاد،  املزمن  التوتر  عنها  ينجم  قد 

م�سببات  اأهم  وهو  املركبة،  قائد  على  خطر  م�سدر 

احلوادث املرورية، حيث نتفق جميعنا على اأن االإرهاق 

واأكدت  للحوادث.  الرئي�سية  امل�سببات  من  واالإجهاد 

الدكتورة غادة ال�سيخ اأن ال�سكن بالقرب من مقر العمل 

له انعك�سات كثرية اإيجابية على الفرد واملجتمع، تتمثل 

التخفيف  واأي�سًا  املرورية،  احلوادث  عدد  انخفا�س  يف 

من التلوث البيئي ب�سبب عوادم ال�سيارات؛ حيث �سيقّل 

اأوقات  خ�سو�سًا  للطريق؛  امل�ستخدمة  ال�سيارات  عدد 

العمل  مقر  من  بالقرب  ال�سكن  اأن  عن  ف�ساًل  الذروة، 

يوفر الوقت واجلهد للفرد، وينعك�س اإيجابيًا على �سحته 

النف�سية.بدورها اأكدت الدكتورة مها اأحمد عبد احلليم، 

اأن  االأ�سرية”،  للرعاية  زايد  “بدار  نف�سية  اخت�سا�سية 

طويلة؛  مل�سافات  ال�سيارة  لقيادة  ي�سطر  حني  البع�س 

ومدد زمنية كبرية، ي�سعرون باإجهاد كبري و�سغط نف�سي 

ب�سبب الت�سابق مع الزمن، �سواء �سباحًا اأثناء التحاقهم 

مقار  اإىل  العودة  اأثناء  الظهر  بعد  اأم  عملهم  مبقار 

�سكناهم، واأو�سحت اأن التوتر وال�سغط يرفعان من ن�سبة 

“االندرياليني” يف الدم، حيث يجد قائد املركبة نف�سه 

اأمام تنفيذ عدة مهام يف وقت واحد ق�سري ال يتعدى 10 

اإذا كان �سوف ي�سل اإىل عمله يف  ثواٍن، جتده يفكر ما 

وقت متاأخر اأو  يف موعده، كما جتده يفكر يف االزدحام 

املروري واالإ�سارات املرورية؛ ومدى قدرته على التحكم 

يف �سرعة ال�سيارة، وهو مايزيد من توتره النف�سي والذي 

البدنية،  واللياقة  العامة  ال�سحة  على  بدوره  ينعك�س 

ويت�سبب يف عدة اأمرا�س ع�سوية مزمنة.

واأكدت الدكتورة مها اأحمد عبد احلليم اأن ال�سكن بعيدًا 

يولد  اأماكن مزدحمة مروريًا  اأو يف يف  العمل،  عن مقر 

ويت�سبب  ال�سائق؛  تفكري  وي�ستت  عاليًا  نف�سيًا  �سغطًا 

يف  ال�سكن  ل  ُيف�سّ لذلك  املرورية،  احلوادث  ارتفاع  يف 

ذلك  �ساأن  من  حيث  العمل؛  مقار  من  قريبة  اأماكن 

تخفيف العبء النف�سي على �سائق ال�سيارة، ف�ساًل عن 

والتي تكون، غالبًا،  املرورية،  اأنه يخّف�س من احلوادث 

حوادث مميتة ب�سبب االرهاق واالإجهاد وال�سرعة، وعدم 

مراعاة مفاجاآت الطريق.

حثوا املوظفني على ال�سكن قرب مقار عملهم

اختصاصيون: 
البقاء مدة طويلة خلف مقود القيادة بالمركبة

يوّلد الضغط النفسي 

امرأة تقود سيارتها وهى نائمة لمدة 5 ساعات
األقت ال�سرطة النيوزيلندية القب�س على امراأة 

قادت �سيارتها ملدة 5 �ساعات وهى نائمة قطعت 

اأثناءها م�سافة 300 كم بعد ان ق�ست �سهرتها 

مع احدى �سديقاتها، فقد تلقت ال�سرطة ات�ساال 

التى  بقلقها على �سديقتها  ابلغتهم  �سيدة  من 

مهدئة  حبوبا  تناولت  ثم  ال�سهرة  معها  ق�ست 

طريق  فى  �سيارتها  بقيادة  ذلك  بعد  وقامت 

عودتها للمنزل حيث فوجئت ب�سديقتها تر�سل 

بر�سائل ع�سوائية لكل ا�سدقائها ما ا�ستدعاها 

لالت�سال بال�سرطة واإبالغهم مبا حدث. 

املحمول  الهاتف  اإ�سارة  ال�سرطة  تتبعت  وقد 

على  الن�سية  الر�سائل  اإر�سال  منه  مت  الذى 

الفور اإىل اأن تو�سلوا لل�سائقة النائمة والتى عال 

�سوتها اأثناء النوم والتى قالت بعد اإفاقتها باأنها 

ال تتذكر كيف نامت واأر�سلت كل تلك الر�سائل 

الن�سية الأ�سدقائها. 

وذكرت ال�سرطة باأنها لي�ست املرة االأوىل التى 

تنام فيها تلك ال�سيدة اأثناء القيادة حيث �سبق 

واأن مت القب�س عليها منذ 10 �سهور وهى نائمة 

خلف املقود.

ماذا تفعل إذا تعطل مثبت السرعة في سيارتك؟
ن�سرت �سرطة دبي على �سفحتها على موقع “في�س بوك” عددًا من الن�سائح 

ب�ساأن كيفية الت�سرف يف حال تعطل مثبت ال�سرعة بال�سيارة .

وبداأت �سرطة دبي جمموعة اخلطوات الواجب اتباعها يف حال تعطل املثبت، 

بالتاأكيد على �سرورة ت�سغيل االإ�سارات التنبيهية، تليها حماولة و�سع ناقل 

مرة  ت�سغيله  اإعادة  و  املحرك  اإطفاء  ثم  ومن   )N( و�سعية  على  احلركة 

اأخرى يف الوقت نف�سه.

وذكرت ال�سرطة يف ن�سائحها اأنه يف حال اأخفقت حماولة و�سع ناقل احلركة 

املكابح بقوة  بال�سغط على  اأن يقوم  ال�سائق  فاإن على    )N( على و�سعية

وب�سورة م�ستمرة حتى تتوقف ال�سيارة تلقائيا، واإذا ما ف�سلت هذه املحاولة 

يتم اللجوء اإىل رفع املكابح اليدوية تدريجيًا مع التم�سك باملقود بكل قوة .

ويف حال اأخفقت كل املحاوالت ال�سابقة فعلى ال�سائق اللجوء اإىل تبديل ناقل 

احلركة من و�سعية الـ )N( اإىل و�سعية الـ )D( ب�سورة م�ستمرة.

يذكر اأن االأ�سهر القليلة املا�سية �سهدت اأكرث من حالة تعطل ملثبت ال�سرعة 

 139 �سرعة  عند  مركبته  يقود  مواطن  ل�سيارة  كان  اآخرها  ال�سيارات  يف 

كيلومرتًا يف ال�ساعة، على طريق مليحة باجتاه مدينة ال�سارقة، ما اأدى اإىل 

فقدانه ال�سيطرة عليها.
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انطلقت يف �سوارع دبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة اأ�سخم 

 ، كبري  ر�سمي  احتفال  خالل  العامل  يف  اإ�سعاف  �سيارة  واأطول 

“جيني�س” لالأرقام  ال�سيارة على �سهادة من مو�سوعة  وح�سلت 

القيا�سية باعتبارها فريدة من نوعها واالأطول عامليًا.

 ال�سيارة اجلديدة التي يزيد طولها عن 20 مرتًا ت�ستوعب اأكرث 

من 45 م�سابًا يف وقت واحد وت�سم غرفتي عمليات وغرفة عناية 

مركزة واأ�سرة طبية للحاالت املتو�سطة اإىل جانب نقاالت ومقاعد 

لالإ�سابات الب�سيطة.

أطول سيارة اسعاف 
بالعالم في دبي

أهم 10 طرق لتجنب الحوادث
جتنب ال�سرعة الزائدة... ال�سرعة الزائدة توؤدي 

عند  ال�سيارة  توقف  وم�سافة  زمن  زيادة  اإىل 

وامل�سافة  الوقت  من  وتقلل  الفرامل.  ا�ستخدام 

من  وتزيد  احلادث.  لتفادي  للمناورة  املتاحة 

الدوران  حالة  يف  ال�سيارة  على  املوؤثرة  القوى 

اأو  الزحف  احتماالت  زيادة  اإىل  توؤدي  والتي 

االنقالب. زيادة ال�سرعة تزيد من طاقة احلركة 

قوة  زيادة  اإىل  وتوؤدي  كبرية  ب�سورة  لل�سيارة 

اال�سطدام.

– قبل  – مرتني  اأنظر بعناية يف االجتاهني   

اأن تدخل يف تقاطع للطرق. فاإنه من ال�سهل عدم 

مالحظة �سيارة قادمة من اأول نظرة حيث ميكن 

الزجاج  اإطار  خلف  للروؤية  جمال  يف  تكون  اأن 

االأمامي. فالنظرة االأخرى لن تاأخذ من الوقت 

ت�سادم  ملنع  كافية  تكون  قد  والتي  ثانية  اإال 

خطري.

تتحول  حاملا  تقاطع  يف  م�سرعًا  تندفع  ال   

االإ�سارة ال�سوئية للمرور اإىل اللون االأخ�سر. هذه 

�سخ�س  ب�سيارة  ا�سطدامك  ملنع  جيدة  طريقة 

ياأتي م�سرعًا قاطعًا لالإ�سارة احلمراء اخلا�سة 

به قادمًا من الناحية االأخرى.

تنطلق  اأن  قبل  �سريك  اجتاه  اإىل جهة  اأنظر   

االنعطاف.  حالة  يف  التقاطع  عند  بال�سيارة 

مثاًل؛ عند انتظارك خلو الطريق من ال�سيارات 

تاأخذ  اأن  الي�سار، وقبل  االإ�سارة يف  القادمة من 

الدوران لليمني ال تن�سى اأن تنظر اإىل اليمني قبل 

اأن ت�ستاأنف ال�سري، فقد يكون هناك بع�س امل�ساة 

انتظارك  خالل  طريقك  يعربون  ال�سيارات  اأو 

للدوران.

 توقع التغيريات املفاجئة يف ال�سري، على �سبيل 

من  ال�سريعة  احلارة  يف  ال�سري  حالة  يف  املثال، 

الطريق واأمامك الطريق خال واحلارة املجاورة 

ممتلئة بال�سيارات، كن م�ستعدًا  الأن يندفع �سائق 

غري �سبور من تلك احلارة اإىل اأمامك مبا�سرة.

ل�سيارتك،  مرئية  غري  املنطقة  على  تعرف   

ل�سيارتك  املرئية  غري  املنطقة  اكت�سف   

)املنطقة العمياء( عندما تالحظ الطريق عند 

اأن  حتتاج  رميا  اخللفية.  للمراآة  ا�ستخدامك 

تلتفت لتنظر مبا�سرة للحارة بجانبك الكت�ساف 

�سيء مل تالحظه يف املراآة. هذه يف غاية االأهمية 

باالأخ�س عند تغيري احلارة- ال تعتمد فقط على 

املراآة.

 خذ حذرك من املنطقة غري مرئية لل�سائقني 

االآخرين. اتخذ مزيدًا من احلذر عند املرور من 

المركبات الكهربائية
منذ عدة �سنوات واملركبات الكهربائية باأنواعها 

نوعًا  حمدود  نطاق  على  االنت�سار  يف  م�ستمرة 

ما، وكان يرجع ال�سبب اىل حمدودية امكانياتها 

لبطارية  ال�سحن  عملية  �سعوبة  اإىل  باال�سافه 

اآخر  خالل  تغري  كله  هذا  ولكن  املركبات  تلك 

�سنتني، فقد اأ�سبحت اإمكانيات تلك ال�سيارات 

العديد  من  اأقوى  االأحيان  بع�س  ويف  م�سابهه، 

اأو  من ال�سيارات العادية التي تعمل باالحرتاق 

البنزين، باال�سافة اإىل انت�سار اأفكار وم�ساريع 

البطارية  �سحن  عقبة  على  للتغلب  متعدده 

الواليات  يف  االأماكن  من  العديد  يف  فظهرت 

ال�سوارع  اأجهزة خم�س�سة يف  واأوروبا  املتحده 

ل�سحن ال�سيارات .

باإن�ساء  املا�سية  ال�سنة   Volvo �سركة  قامت 

ومبني  كيلومرت  ن�سف  طوله  لالإختبار  طريق 

الطريق،  طول  على  ميتدان  كابالن  داخله  يف 

�سيكون  واالآخر  املوجب  الطرف  ميثل  اأحدهما 

الطرف ال�سالب الذي �سيعود بالتيار الكهربائي 

يزودها  الذي  الكهربائي  للم�سدر  اأخرى  مرة 

ال�سيارة  و�ستكون  فولت،   750 قيمته  بجهد 

مزودة بجزء خم�س�س الإلتقاط التيار فقط اإذا 

كان و�سع ال�سيارة منا�سبًا للخطني لكي ال يحدث 

ات�سال بينهم كما اأن عملية ال�سحن ال تتم اإال 

 60 اأكرب من  ب�سرعه  ت�سري  ال�سيارة  كانت  اذا 

ال�سيارة  اأن  اإىل  باالإ�سافه  ال�ساعه  كيلومرت يف 

�ستكون جمهزة بجهاز اإر�سال راديو �سغري يبث 

مرور  عند  فقط  تفعيله  ليتم  للطريق  اإ�سارات 

اأن اجلزء املوجود بال�سيارة  ال�سيارة فوقه كما 

والذي يالم�س اخلطني قادر على تتبعهما حتى 

اإذا كانت ال�سيارة ال ت�سري يف املنت�سف متامًا .

ال�سيارات ال�سخمة )احلافالت(، التي لي�س لها 

مرونة يف ال�سري ولها منطقة كبرية غري مرئية 

ملراآة  روؤيتك  عدم  حالة  يف  العمياء(.  )املنطقة 

ال�ساحنة فاإن االحتمال اأن ال�سائق ال يراك.

االأليفة  واحليوانات  االأطفال   خذ حذرك من 

اخلا�سة  االإر�سادية  املرورية  اللوحات  وراعي 

اأو  املدار�س  من  بالقرب  ال�سرعة  بتحديد 

املناطق ال�سكنية، فيمكن فجاأة اندفاع االأطفال 

واحليوانات االأليفة اأمامك داخل الطريق.

اأمامك،  التي  ال�سيارة  من  كثريَا  تقرتب  ال   

التي  ال�سيارة  وبني  بينك  كافية  م�سافة  اأترك 

اأن  وتذكر  توقفك.  وعند  �سريك  عند  اأمامك 

اأو  �سرعتك  زيادة  حالة  يف  اأكرب  م�سافة  ترتك 

يف حالة اأن الطريق زلقة. يف حالة التوقف على 

 ، يدوي  �سرعة  ناقل  ذات  �سيارة  خلف  منحدر 

ا�سطدام  جتنبك  ان  ميكن  اأكرب  م�سافة  اترك 

ال�سيارة بك يف حالة انزالقها للخلف.

 اجعل ال�سيارة دائمَا يف حالة ت�سغيل �سليم وال 

تتاأخر عن اإجراء ال�سيانة الوقائية واالإ�سالحات 

ب�سيارتك، افح�س عمق مدا�س االإطارات و�سغط 

وزوايا  الفرامل  وا�سبط  دورية،  ب�سفة  النفخ 

العجالت عند االحتياج لذلك.
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كلمات

اإلحصائيات تدين الشباب 
ال�ســباب  بــني  ق�يــة  عالقــة  هنــاك 

واحلــ�ادث املرورية، وغالبــا ما ترتبط 

احل�ادث املرورية بفئة ال�ســباب ، مع اأن 

كل دول العــامل تعمل وجتتهد وتخطط 

لإعداد الأجيال  لبناء اأوطانهم باعتبار 

ال�سباب هم م�ستقبل اأي دولة.

دولــة  يف  الهائــل  التطــ�ر  ورغــم 

الإمارات، ورغم اخلطط والجتهادات 

للحفاظ على العن�ســر الب�ســري، و�سن 

الق�انــني والل�ائح التي و�ســعت بناءًا 

علــى درا�ســات لل�اقــع ومبــا يتنا�ســب 

مع املجتمــع الإماراتــي، مراعية لأهم 

اأ�سباب احل�ادث املرورية وهي الطي�س 

الن�ســغال  مثــل  والإهمــال،  والتهــ�ر 

باله�اتــف وغريهــا من الأجهــزة ،فاإن 

احلــ�ادث املروريــة مازالت ت�ســبب يف 

خ�سائر ب�سرية ومادية كبريتني .

املروريــة  احلــ�ادث  ربــط  وعمليــة 

بفئة ال�ســباب مل تكن جمــرد تكهنات، 

لإل�ســاق  ول   ، اجتهــادات  تكــن  ومل 

التهمــة بهــذه الفئــة حتديــدًا، ولكن 

يف  امل�ســجلة  والأرقــام  الإح�ســائيات 

وزارة الداخلية هي من تدين ال�سباب، 

واأنهــم طرف رئي�ســي اأو مت�ســبب لهذه 

احل�ادث والتي تك�ن خ�سائرها كبرية 

جدا على م�ست�ى العن�سر الب�سري.

 وكــم من مــرة جتــد نف�ســك يف م�قف 

م�ؤ�ســف وحمرج عندما ت�ســاأل �سخ�س 

وت�ســتعيدون   ، تبت�ســم�ن  واأنتــم 

الذكريــات بعــد فــرتة مــن النقطــاع،  

وت�ســاأل عن �ســديق اآخر اأو عن اأخ له،  

فتتح�ل البت�ســامة اإىل حزن، عندما 

يرد عليك باأنه قد مات ،ون�سمع عبارة 

)ل حــ�ل و ل قــ�ة اإل باهلل ( وت�ســاأل 

كيف مات ، فيجيب : حادث �ســيارة  .. 

وغالبًا ما ت�ســتنتج اأن اأول �سبب لل�فاة 

اأو الإ�ســابة هــي احلــ�ادث املروريــة ، 

وقد نق�ل اأنه القدر ولكن يف ال�سابق مل 

نكن ن�سمع عن احل�ادث املرورية بهذه 

الطريقــة وعــدد ال�فيــات وامل�ســابني 

بهذه الأعداد الهائلة والتي اأ�ســبحت 

تناف�ــس اأعداد ال�فيات يف احلروب بل 

جتاوزتها اأكرث بكثري .

ونحــن هنــا يف دولــة الإمــارات نحظــى 

بتما�ســك وترابــط اأ�ســري وهلل احلمد، 

منظ�مــة  لتط�يــر  وعمــل  واجتهــاد 

مــن  وال�ســتفادة  املروريــة،   ال�ســالمة 

املجتمــع  خلدمــة  الدرا�ســات  اأف�ســل 

واملحافظة على العن�ســر الب�سري، فكان 

لل�ســالمة  الإمــارات  جمعيــة  تاأ�ســي�س 

املرورية، والتي ت�سرفت برئا�سة فخرية 

من الفريق �ســم� ال�ســيخ �ســيف بــن زايد 

اآل نهيــان نائــب رئي�ــس جمل�ــس الــ�زراء 

وزيــر الداخليــة، الــذي يدعــم اأعمــال 

اجلمعية والتي تع�د اأعمالها التط�عية 

خلدمة املجتمع، واحلفاظ على العن�سر 

الب�ســري، وكمــا تعمــل اإدارات املــرور يف 

اأف�ســل  تطبيــق  علــى  الداخليــة  وزارة 

طــرق ال�قايــة مــن احلــ�ادث وت�عيــة 

اجلمه�ر وتطبيق الق�انني على املخالفني 

واملت�ســببني يف تعري�س حيــاة الأخرين 

للخطــر ، مــع اأن التط�ر الذي نعي�ســه يف 

الإمارات على امل�ســت�ى املروري و�سبكات 

الطــرق، التي تعــد من اأف�ســل الطرق يف 

العامل، فهنا ياأتي الدور املهم يف ال�سالمة 

املروريــة وطــرق ال�قايــة مــن احل�ادث 

والآثار التي تخلفها �ســ�اء كانت ب�سرية 

اأو يف املمتلكات العامة .

عقــد  �ســيتم  �ســبتمرب  �ســهر  وخــالل 

م�ؤمتــر ال�ســالمة املرورية ، وت�ست�ســيفه 

احلبيبــة اأب�ظبــي والــذي يحمــل هذه 

واحلــ�ادث  )ال�ســباب  عنــ�ان  ال�ســنة 

املرورية ( وي�ســارك فيه اأف�سل اخلرباء 

م�ســت�ى  علــى  العــامل  واملتخ�س�ســني يف 

ال�ســالمة املروريــة ، واأمتنى التفاعل من 

وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي 

التعليميــة  واملجال�ــس  الرتبيــة  ووزارة 

واأخ�س بالذكر جمل�س اأب�ظبي للتعليم، 

وطالب اجلامعات واإدارات املرور يف كافة 

مــدن الدولــة لال�ســتفادة مــن اخلربات 

املت�اجده يف امل�ؤمتر التي تنظمه جمعية 

المارات لل�سالمة املرورية ، حر�سا منها 

علــى اأن تك�ن عن�ســرا فاعال يف املجتمع 

للحفاظ على �سباب ال�طن . 

م�سعد احلارثي
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في العين
طحنون بن حممد ي�سارك �سرطة اأبوظبي حملة �سالمة الطالب

في رأس الخيمة

أخبارهم

�سارك �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، 

يف  ال�سرقية،  املنطقة  يف  اأبوظبي  حاكم  ممثل 

�سعار  حتت  ظبي،  اأبو  �سرطة  حملة  فعاليات 

بتوزيع  اجلميع”،  م�سوؤولية  الطالب  “�سالمة 
عبارات  حتوي  التي  املرورية  املدر�سية  الهدايا 

توعوية ون�سائح للطالب، حول القاعدة الذهبية 

ال�ستخدام احلافلة املدر�سية، وذلك خالل زيارة 

�سموه “ملركز البوادي التجاري” بالعني.

احلارثي،  اأحمد  ح�سني  املهند�س  العميد  وقال 

مدير مديرية املرور والدوريات ب�سرطة اأبوظبي: 

اآل  ال�سيخ طحنون بن حممد  �سمو  اإن م�ساركة 

الطالب  �سالمة  “حملة  فعاليات  يف  نهيان، 

م�سوؤولية اجلميع”، تدعم الدور الذي تقوم به 

ال�سائقني،  ب�سلوك  لالرتقاء  ظبي  اأبو  �سرطة 

لتوفري  املروري،  الوعي  تعزيز  يف  وت�سهم 

ال�سالمة املرورية للطالب خالل العام الدرا�سي 

اجلديد.

واأ�ساف: اأن مثل هذه الفعاليات تاأتي ان�سجامًا 

مع ا�سرتاتيجية القيادة العامة ل�سرطة اأبوظبي، 

اخلطة  �سمن  اخلارجي  التوا�سل  ومنهجية 

الثقافة  لن�سر  ظبي”  اأبو  “مرور  تنفذها  التي 

املرورية، مبا ي�سهم يف تعزيز دور املجتمع لتوفري 

االأمن املروري.

املرورية  التوعية  برامج  اأن  احلارثي  واأو�ســـح 

التي نظمها فرع العالقات العامة يف ق�سم مرور 

تاأتي  والدوريات،  املرور  ملديرية  التابع  العني، 

ب�سـرورة  املديرية  توليه  الذي  االهتمام  �سمن 

املحلي يف  املجتمع  �سرائح  التفاعل مع خمتلف 

فئة  خ�سو�سًا  العني،  ومدينة  ظبي  اأبو  اإمارة 

الطالب، خالل العام الدرا�سي اجلديد.

يف ابوظبي

ويف اأبوظبي تفقد العميد مهند�س ح�سني اأحمد 

احلارثى مدير مديرية املرور والدوريات ب�سرطة 

التقاطعات  يف  املرور  حركة  ان�سيابية   اأبوظبي 

من  عدد  وقرب  اأبوظبي  مبدينة  الرئي�سية 

بدء  اأيام  اأول  يف  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س 

العام الدرا�سي اجلديد.

وقال احلارثي : اإن ن�سر الدوريات  املرورية على 

التقاطعات وحول املدار�س يحد من اأي ازدحام 

مروري ،الفتًا اإىل اأنه من خالل اجلولة اطماأن 

اإىل ان�سابية حركة املرور ، والتواجد مع اأولياء 

االأمور وتوعيتهم بال�سعود والنزول ال�سحيح من 

ال�سليم  العبور  وكيفية  احلافالت  اأو   ، املركبات 

وعدم  �سالمتهم  من  للتاأكد  وذلك  لالأطفال 

التعر�س الأي حوادث اأمام املدار�س.

“�سالمة  حملة  اإطالق  عن  احلارثى  واأعلن 

مدر�سة  من  اجلميع”  م�سوؤولية  الطالب 

اأبوظبي  �سرطة  تنظمها  اأ” التي  مدينة”خليفة 

يف مناطق اإمارة اأبوظبي ، بالتن�سيق مع “جمل�س 

اأبوظبي للتعليم” ، وذلك بح�سور حميد عبد اهلل 

مدير اإدارة �سوؤون الطالب يف اأبوظبي للتعليم.

املختلفة   الدرا�سية  الف�سول  وجال احلارثي يف 

مبدر�سة مدينة “ خليفة اأ” وهناأ الطالب وذويهم  

والهيئات التعليمية واالإدارية يف املدار�س  بالعام 

الدرا�سي  اجلديد،موؤكدًا حر�س �سرطة اأبوظبي 

احلوادث  من  ووقايتهم  �سالمتهم  توفري  على 

التى قد يتعر�سون لها ، حاثًا الطالب  املرورية 

ال�ستخدام  الذهبية  بالقاعدة  االلتزام   على 

على  احلر�س  يف  “وتتمثل  املدر�سية  احلافلة 

النزول  عند  االأمام  اإىل  خطوات  ع�سر  االبتعاد 

من احلافلة، وجتّنب االنحناء اإىل اأ�سفل احلافلة 

دون علم ال�سائق” . 

والهيئة  عبداهلل  وحميد  احلارثى  و�سارك 

توعية  ر�سائل  بتقدمي   باملدر�سة   التعليمية 

مرورية للطلبة لكي يقوموا بت�سليمها اإىل اأولياء 

اأمورهم، تطالبهم بامل�ساركة بفعالية يف احلملة 

�سالمتهم  ل�سمان  املرورية  باالأنظمة  والتقيد 

،كما قام بتكرمي  اأربعة �سائقني من اأولياء االأمور 

خارج املدر�سة اللتزامهم بقواعد ال�سري، والذين 

مت اختيارهم من قبل دوريات املرور .

وحذر مدير مديرية املرور والدوريات االآباء من 

خطورة اإنزال اأبنائهم من اأبواب اجلهة الي�سرى 

بالقانون  االلتزام  �سرورة  موؤكدًا  للمركبات، 

الوقوف  بعد  اليمنى  الناحية  من  اإنزالهم  و 

ال�سحيح يف االأماكن املخ�س�سة لهذه الغاية ، و 

االلتزام بعبور الطالب من االأماكن املخ�س�سة 

يعربون  تركهم  وعدم  �سالمتهم  ت�سمن  التي 

ال�سوارع دون رقابة.

يف  بالوقوف  االأمور  اأولياء  احلارثي   وطالب 

املواقف ال�سحيحة وعدم غلق ال�سوارع الفرعية 

و   ، املدار�س  اأمام  التكد�س  وعدم  الرئي�سية  اأو 

العا�سرة يف  االأطفال دون �سن  االلتزام بجلو�س 

املقاعد اخللفية للمركبة.

ودعا املدار�س واملوؤ�س�سات التي تقوم بنقل الطالب 

املدر�سية  احلافالت  حتميل  بعدم  بااللتزام 

كل  وجلو�س   ، بها  امل�سموح  االأعداد  عن  زيادة 

طالب وطالبة يف مقعد منف�سل، موؤكدًا ت�سديد 

ال�سبط املروري، وخمالفة كل من يقوم بتحميل 

اأعداد اإ�سافية، كما نا�سدهم بالتاأكد من �سالمة 

حافالتهم ميكانيكيا و تزويدها بكافة اإجراءات 

ال�سالمة.

واأكد اأهمية توفري م�سرف وم�سرفة يف كل حافلة 

لالإ�سراف على نزول و�سعود االأبناء  من الطالب 

من  بالقرب  االآمنة  االأماكن  يف  والطالبات 

منازلهم وجتنب �سعودهم  ونزولهم فى اأماكن 

بعيدة عن منازلهم يف االجتاهات املعاك�سة االأمر 

ويعر�سهم  ال�سوارع  عبور  اإىل  يدفعهم  الذي 

للحوادث املرورية.

اخليمة  راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  واأطلقت 

اجلميع”،  م�سوؤولية  الطلبة  “�سالمة  حملة 

اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية  مع  تزامنًا 

و�سرائح  اجلهات  جميع  تكاتف  اإىل  وتهدف 

املجتمع للعمل معًا للحفاظ على �سالمة الطلبة 

املرورية، وخا�سة حوادث  واحلد من احلوادث 

االأطفال واملخاطر التي قد يتعر�سون لها اأثناء 

الذهاب اأو العودة من واإىل املدر�سة. 

وقام العميد حممد النوبي حممد نائب قائد عام 

�سباط  من  عدد  يرافقه  اخليمة  راأ�س  �سرطة 

والدوريات  املرور  اإدارة  �سباط  و�سف  واأفراد 

للتعليم  حارثة  بن  زيد  ملدر�سة  ميدانية  بزيارة 

االأ�سا�سي حيث مت توزيع الهدايا على الطالب، 

بتنظيم  املكلفة  اللجنة  �سعادته  تراأ�س  كما 

التقاطعات  خمتلف  على  واملرور  ال�سري  حركة 

والطرقات واملدار�س باالإمارة .

جلان  عدة  ت�سكيل  مت  اأنه  اإىل  النوبي  واأ�سار 

تواجدت اأمام خمتلف مدار�س االإمارة، وكذلك 

اأمام التقاطعات وال�سوارع التي ت�سهد ازدحامًا 

على  لالإ�سراف  ال�سباح،  فرتة  اأثناء  مروريًا 

ل�سمان  و  مدار�سهم  اإىل  الطلبة  عودة  عملية 

املدار�س  اأمام  واملرور  ال�سري  حركة  ان�سيابية 

وخمتلف �سوارع االإمارة. 

اخليمة  راأ�س  ل�سرطة  العامة  القيادة  اأن  واأكد 

وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية، عملت على و�سع 

العديد من نقاط املراقبة وتنظيم حركة ال�سري 

اجلديد،  الدرا�سي  العام  ال�ستقبال  ا�ستعدادًا 

فيها  ترتكز  التي  واملناطق  العامة  الطرق  يف 

املدار�س باالإمارة اأو ال�سوارع احليوية التي ت�سهد 

كثافة مرورية ترتكز يف �ساعات ال�سباح الباكر، 

وعند انتهاء اليوم الدرا�سي. 

ومن جانب اآخر، قام العميد غامن اأحمد غامن، 

العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات  عام  مدير 

ل�سرطة راأ�س اخليمة يرافقه عدد من ال�سباط 

واالفراد، بزيارة ميدانية ملدر�سة ن�سيبة بنت كعب 

للتعليم االأ�سا�سي – بنات – وقاموا كذلك بتوزيع 

الن�سائح  لهن  موجهني  الطالبات  على  الهدايا 

واالإر�سادات الالزمة ل�سمان �سالمتهن .

اأنه قبل بداية العام الدرا�سي من كل �سنة،  واأكد 

تكون اإدارة العمليات املركزية واالأق�سام التابعة لها، 

على اأهبة اال�ستعداد ا�ستنادًا اإىل خربتها ال�سابقة 

الدرا�سي  العام  من  االأوىل  االأيام  مع  التعامل  يف 

على  املروري  االزدحام  من  حالة  ت�ساحبه  الذي 

اإىل  املوؤدية  الرئي�سية  وامليادين  ال�سوارع  بع�س 

�سيارات  توفري  مت  اأنه  موؤكدًا  املدار�س،  جممعات 

االإ�سعاف واالإنقاذ على خمتلف التقاطعات حت�سبًا 

لوقوع اأي طارئ على الطريق. 

وذكر اأن اإدارة املرور والدوريات واجلهات املعنية 

يف االإمارة تبذل جهودًا كبرية مع ا�ستقبال العام 

تنظيم  على  للتاأكيد  وذلك  اجلديد،  الدرا�سي 

والتقليل  املرور  ان�سيابية  و�سمان  ال�سري  حركة 

من احلوادث املرورية واملخالفات، ومنع الزحام 

اخلاطئ  الوقوف  ب�سبب  املرورية  واالختناقات 

واإىل  من  واخلروج  الدخول  وتنظيم  للمركبات، 

االأماكن املوجودة بها املدار�س يف اأرجاء املدينة 

كافة. 

التفاعل مع خمتلف

 فئات املجتمع 

من اأولويات 

مرور اأبوظبي
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 دوريات جوية لمراقبة الطرق وضبط مخالفي قانون المرور بأبوظبي

%18.9 انخفاضًا بحوادث المرور في الدولة خالل 9 أشهر

»الطرق« تعقد لقاًء موسعًا مع اإلدارة 
العامة للمرور للتنسيق المشترك

بداأت مديرية املرور والدوريات ب�سرطة اأبوظبي، 

بالتعاون مع اإدارة جناح اجلو، يف ت�سغيل دوريات 

و�سبط  واملرور،  ال�سري  حركة  ملراقبة  جوية 

القانونية  غري  التجمعات  ومتابعة  املخالفني 

املتهورين،  لل�سباب  اخلطرة  واال�ستعرا�سات 

و�سبطهم واتخاذ الالزم ب�ساأنهم، وذلك يف اإطار 

اأبوظبي  ل�سرطة  املرورية  ال�سالمة  ا�سرتاتيجية 

جلعل الطرق اأكرث اأمنًا و�سالمة؛ واحلد من كافة 

االأ�سباب التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث املرورية، 

وما ينتح عنها من وفيات واإ�سابات بليغة. 

وبداأت طائرات جناح اجلو ب�سرطة اأبوظبي والتي 

مت تزويدها باالأجهزة احلديثة للت�سوير احلراري 

اجلوية  االأحوال  يف  وو�سوح  ودقة  بكفاءة  لتعمل 

وتنفيذ  الليلي   الت�سوير  اإىل  اإ�سافة  املختلفة، 

الطرق  على  ال�سري  حركة  ملراقبة  جوية  طلعات 

يف اإمارة اأبوظبي، وت�سوير املخالفني وخمالفتهم 

نحو  على  املرورية   االزدحامات  اأماكن  وحتديد 

ي�ساعد الدوريات املرورية على �سرعة التوجه اإىل 

هذه االأماكن، و�سمان ان�سيابية احلركة وتنظيمها 

على الطرق الداخلية واخلارجية باإمارة اأبوظبي.  

حتمل  ال  التي  املركبات  مبتابعة  �ستقوم   كما 

اأرقامًا،  اأو حتمل اأرقامًا مرورية مزورة والتوا�سل 

املركبات،  تلك  ل�سبط  املرورية  الدوريات  مع 

اإ�سافة اإىل قيامها بطلعات نهارية وليلية  ملراقبة 

وت�سويرهم  املتهورين،   ال�سباب  اأماكن جتمعات 

على  احلر�س  اإطار  يف  �سبطهم  من  ميّكن  مبا 

�سالمتهم؛  للحد من اخلطورة التي ميكن اأن تنتج 

عن اال�ستعرا�سات اخلطرة باملركبات، وما ينتج 

عنها من حوادث مرورية قد توؤدي اإىل اإ�سابات اأو 

وفيات بينهم، اأو يت�سرر منها  م�ستخدمو  الطريق 

االآخرين.

أخبارهم

وزارة  يف  للمرور  التن�سيقية  اللجنة  ك�سفت  

املرورية  احلوادث  انخفا�س  عن   الداخلية  

االأوىل  �سهور  الت�سعة  خالل    ،%18.9 بن�سبة 

العام؛ مقارنة بالفرتة ذاتها من عام  من هذا 

2012 على م�ستوى الدولة. 
لعام  ال�سابع  اجتماعها  عقدت  اللجنة   وكانت 

الزعابي،  ح�سن  غيث  العميد  برئا�سة    2013

الداخلية  بوزارة  املروري  التن�سيق  عام  مدير 

العامة  االإدارة  مقر  يف  وذلك  اللجنة،  رئي�س 

اأع�ساء  جميع  وبح�سور  املروري،  للتن�سيق 

واعتمدت  املرورية،   احلالة  وناق�ست   اللجنة. 

مو�سوع  وبحثت   ال�سابق،  االجتماع  حم�سر 

من  ت�سببه  وما  ال�سغرية،  النارية  الدراجات 

ووفيات،  اإ�سابات  من  عنها  ينتج  وما  حوادث، 

وال�سالمة  االأمن  ا�سرتاطات  توفر  لعدم  نتيجة 

كما  منها.  للحد  املنا�سبة  احللول  وو�سع  فيها، 

ا�ستعر�س االجتماع اآلية ت�سجيل املقطورات و�سبة 

املقطورات امل�سنعة حمليًا وامل�ستوردة، ال�سغرية 

املقطورة  تكون  اأن  �سرورة   موؤكدًا   والكبرية، 

طبقًا  بها  امل�سموح  واالأوزان  االأبعاد  حدود  يف 

للموا�سفات القيا�سية والقوانني املعتمدة بالدولة.

هيئة  يف  الرتخي�س  موؤ�س�سة  ا�ستعر�ست 

االإدارة  من  وفد  مع  واملوا�سالت  الطرق 

املحاور  من  عددًا  بدبي،  للمرور  العامة 

االهتمام  ذات  االأ�سا�سية  واملوا�سيع 

منهجية  و�سع  اإىل  للو�سول  امل�سرتك 

اجلانبني،  بني  للتن�سيق  ووا�سحة  �سفافة 

تقدميها  يتم  التي  اخلدمات  تعزيز  واآلية 

للجمهور ب�سكل يتما�سى ومتطلباتهم، فيما 

ترخي�س  جمال  يف  متنوعة  باأمور  يتعلق 

املركبات. 

جاء اللقاء يف املبنى الرئي�س بالهيئة بح�سور 

التنفيذي  املدير  بهروزيان  ها�سم  اأحمد 

واللواء  الهيئة،  يف  الرتخي�س  ملوؤ�س�سة 

الزفني مدير  �سيف  املهند�س اخلبري حممد 

االإدارة العامة للمرور، حيث مت خالل اللقاء 

باأمور  املتعلقة  املحاور  من  العديد  مناق�سة 

ومو�سوع  وال�سائقني،  املركبات،  ترخي�س 

وتاأثريه  اأهميته،  ومدى  التدريب،  منهاج 

االإيجابي اإىل اإيجاد �سائق اآمن على الطريق، 

وتعزيز ال�سالمة املرورية.

تحت شعار »سالمة الطالب مسؤولية الجميع«
الداخلية تطلق حملة التوعية املرورية الرابعة لهذا العام على م�ستوى الدولة

العامة  االإدارة  يف  ممثلة  الداخلية  وزارة  اأطلقت 

للتن�سيق املروري ، حملة التوعية املرورية الرابعة 

لهذا العام �سمن مبادرات قطاع املرور حتت �سعار 

“ �سالمة الطالب م�سوؤولية اجلميع ”، بالتزامن 
مع بداية العام الدرا�سي 2013-2014 وت�ستمر 

مدة ثالثة اأ�سهر .وتهدف احلملة اإىل تكاتف كافة 

وخا�سة  املدار�س  طلبة  لتوعية  املجتمع  �سرائح 

وااللتزام  املرورية  احلوادث  من  منهم  االأطفال 

بقواعد ال�سري واملرور واحلفاظ على �سالمة طلبة 

املدار�س من خماطر الطريق.

وزارة  الإ�سرتاتيجية  يدًا  جت�سِّ احلملة  هذه  تاأتي 

احلكومة  ا�سرتاتيجية  عن  املنبثقة  الداخلية 

القيادة  توجيهات  من  وانطالقًا  االحتادية، 

ال�سرطية؛ لبلوغ اأعلى م�ستويات ال�سالمة املرورية 

لقطاع  اال�سرتاتيجية  اخلطة  اإطار  ويف  للجميع، 

املرور بوزارة الداخلية، لتعزيز ال�سالمة املرورية 

واحلد من احلوادث املرورية وحاالت الده�س. 

عام  مدير  الزعابي  ح�سن  غيث  العميد  وتوجه 

االإدارة العامة للتن�سيق املروري يف وزارة الداخلية، 

الدولة  التدري�سية مبدار�س  الهيئات  اإىل  بالتهنئة 

واأولياء اأمور الطلبة مبنا�سبة بداية العام الدرا�سي 

التوفيق والنجاح يف  اجلديد متمنيًا لهم وللطلبة 

م�سريتهم التعليمية .

�سرائحهم  مبختلف  املدار�س  طلبة  اإن  وقال: 

التنمية  عنا�سر  من  عن�سرًا  يعتربون  العمرية 

الب�سرية التي يجب املحافظة عليها ، وعلى الرغم 

من  حلمايتهم  الوقائية  التدابري  كافة  اأخذ  من 

كافة االأخطار املختلفة، اإال اأن هناك حاجة للمزيد 

من التوعية واالإر�ساد لكافة اأولياء االأمور واملعنيني 

اأن  وذكر  الطريق  خماطر  من  اطفالهم  بحماية 

الداخلية  بوزارة  املروري  للتن�سيق  العامة  االإدارة 

اإدارات  مع  والتن�سيق  بالتعاون  احلملة  تنفذ هذه 

املرور والرتخي�س بالدولة، ووزارة الرتبية والتعليم 

وموا�سالت االإمارات، وهيئة الطرق واملوا�سالت 

بدبي، واجلهات االأخرى املعنية بال�سالمة املرورية 

املدين  واملجتمع  واخلا�س،  العام  القطاعني  يف 

والتي تدعم هذه املبادرات الإيجاد اأجواء وبيئات 

اآمنة، وطرق خالية من احلوادث، موؤكدًا احلاجة 

ال�سالمة  لتعزيز  واالإر�ساد  التوعية  من  للمزيد 

احلافالت  و�سائقي  الطالب  كافة  لدى  املرورية 

ومركبات نقل الطلبة .

العامة  االإدارة  اأطلقتها  التي  احلملة  اأن  واأو�سح 

للتن�سيق املروري تهدف اىل توعية كافة االأطراف 

امل�ساركة يف عملية نقل الطلبة كما تعنى ب�سرورة 

توعية االأ�سرة ون�سر ثقافة مرورية البنائها وحتثهم 

العديد  عرب  �ستكون  احلملة  اأن  اإىل  الفتًا  عليها، 

من الو�سائل االإعالمية ومنها االإذاعة وال�سحف 

واالإنرتنت  التلفزيونية  والقنوات  واملجالت 

من  يتم  اإعالمية  نقا�سية  حلقات  هناك  و�ستكون 

للتوا�سل  امل�سوؤولني  من  عدد  ا�ست�سافة  خاللها 

مع اجلمهور ب�سان احلملة وما تت�سمنها من قيم 

طرح  �سيتم  اأنه  اإىل  اأ�سار  كما  مرورية.  وثقافة 

م�سوؤولية  الطالب  �سالمة   “ احلملة  مو�سوع 

وخا�سة  االنرتنت،  مواقع  بع�س  على  اجلميع” 

احلوارية مثل املنتديات كما �سيتم توزيع مل�سقات 

العديد  على  باحلملة  خا�سة  ومطويات  وكتيبات 

من املراكز العامة التي يتواجد فيها اجلمهور .
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أخبار الجمعية

حتت رعاية فاطمة بنت مبارك 

المؤتمر الدولي األول للسالمة المرورية
»الشباب والسالمة على الطريق ... التحديات والحلول« 

ينطلق يف 27 نوفمرب اجلاري

حتت رعاية كرمية من �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 

االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�س  مبارك 

جمعية  تنظم   ، العام  الن�سائي  االحتاد  رئي�سة 

االإمارات لل�سالمة املرورية بالتعاون مع موؤ�س�سة 

لل�سالمة  امل�سرتكة  واللجنة  االأ�سرية  التنمية 

واحللول املرورية املوؤمتر االأول لل�سالمة املرورية 

حتت عنوان “ ال�سباب وال�سالمة على الطريق ... 

 27-28 الفرتة من  التحديات واحللول” خالل 

من �سهر نوفمرب اجلاري كما ي�سارك يف التنظيم 

الطرق  حوادث  من  للوقاية  الدولية  املنظمة 

ومنظمة  املرورية  لل�سالمة  العربية  واملنظمة 

ال�سحة العاملية .

واأكد الدكتور نا�سر �سيف املن�سوري رئي�س اللجنة 

العلمية للموؤمتر اأن اجلمعية حري�سة على تنظيم 

حماور  اأحد  يتناول  مميز  �سنوي  علمي  ن�ساط 

امل�سكالت  وطرح  املرورية  ال�سالمة  منظومة 

مب�ساركة  لها  احللول  واإيجاد  املرورية  والظواهر 

اأبرز  من  واملتخ�س�سني  اخلرباء  من  نخبة 

واملعاهد  واملراكز  واجلامعات  الدولية  املنظمات 

العلمية وذلك لال�ستفادة من ما يقدم من بحوث 

وما يتمخ�س عن تو�سيات مهمة ت�ساهم يف تعزيز 

ال�سالمة املرورية.

املرورية  لل�سالمة  االأول  الدويل  املوؤمتر  اإن  وقال 

ي�ستهدف �سريحة مهمة من املجتمع هم �سريحة 

املرورية،  احلوادث  من  م�ستهدفة  كفئة  ال�سباب 

حيث ت�سري الن�سرات االإح�سائية ملنظمة ال�سحة 

�سحايا  من  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  العاملية 

احلوادث املرورية هم من فئة ال�سباب والعنا�سر 

املنتجة يف املجتمع ، ومتثل اليوم حوادث الطرق 

ثاين اأكرب �سبب للوفيات يف العامل للفئة العمرية 

ما بني 15 و29 �سنة .

واأكد اإنه ال م�ستقبل من دون ال�سباب، فهم الفئة 

التي  متثل القلب الناب�س لالأمم ور�سيدها الذى 

ال ين�سب وقوة الدفع مل�سرية ال�سعوب نحو التقدم 

ورفع  ال�سعاب  ملغالبة  الرهان  وحمط  واالزدهار 

ح�سافة  من  واأنه  واقتدار،  بكفاءة  التحديات 

التفكري وح�سن التخطيط والتدبري تهيئة ال�سباب 

للم�ستقبل واإعداد امل�ستقبل لل�سباب مبا يعنيه ذلك 

من تركيز ملنظومة متكاملة ت�سمن لل�سباب حقه 

يف ال�سحة وال�سالمة والتن�سئة ال�سليمة والرتبية 

اأنواع   كل  من  وحم�سنة  اآمنة  بيئة  يف  املتوازنة 

املخاطر التي تهدد حياته ، وتوفر له كل املقومات 

مواهبه  و�سقل  ملكاته  تنمية  على  ت�ساعده  التي 

و�سق طريقه بثبات يف معرتك احلياة.

واأ�ساف املن�سوري اأن التقـرير ال�سـادر من االأمم 

“ال�سباب وال�سالمة على  املتحدة ،  حتت عنوان 

تت�سّبب  املرورية  اأن احلوادث  اإىل  الطرق” ي�سري 

ال�سباب  من  األف   400 زهاء  هالك  فى  �سنويًا 

جانب  اإىل  عاما،   25 عن  اأعمارهم  تقل  الذين 

مئات االآالف من اجلرحى واملعاقني. ويوؤكد نف�س 

الوفيات  تلك  مـن  الكربى  الغـالبية  اأن  التقرير 

ومتو�سطة  منخف�سة  البلدان  ت�سمل  واالإ�سابات 

الدخل، وُت�سّجل اأكرب املعدالت فى اأفريقـيا وال�سـرق 

االأو�سط. وال تزال احلوادث املرورية ت�سكل هاج�سًا 

مقلقًا لالأجهزة االأمنية يف دولة االإمارات العربية 

املتحدة وللجمهور على الرغم من انخفا�سها عام 

2012، مقارنة بعام 2011 ب�سبب ما تخلفه من 
واالإ�سابات  الوفيات  اأعداد  تتمثل يف  �سارة؛  اآثار 

واالآثار االجتماعية االأخرى، اإ�سافة اإىل اخل�سائر 

املادية يف املمتلكات والتي تكلف االقت�ساد اأموااًل 

طائلة، حيث ت�سري اإح�ساءات وزارة الداخلية اإىل 

وقـــوع 6454 حادثًا  نتج عنها وقوع 758 اإ�سابـــة 

ووفاة 628 �سخ�سًا خالل عام   2012.  

كما بلغ اإجمايل عدد الوفيات بني مواطني الدولة 

لعام 2012 م، 181 حالة وفاة �سكلت منها الفئة 

 73% ن�سبته  ما  �سنة   30 اإىل  �سنة  من  العمرية 

تقريبًا وبواقع 132 حالة وفاة ، اأما الفئة العمرية 

 99 الوفيات  عدد  اإجمايل  بلغ  فقد   18-30 من 

حالة وفاة وبن�سبة %55 تقريبًا من اإجمايل عدد 

الوفيات بني املواطنني.   

من هم ال�سباب ؟ 

تعريف  اأن  املن�سوري  نا�سر  الدكتور  واأو�سح 

املجتمعات  خ�سو�سيات  بح�سب  يختلف  ال�سباب 

والثقافات والبلدان من حيث حتديد الفئة العمرية، 

،اإذ ت�سنف بع�س الدول بناًء على التعريف املعتمد 

الفئة  �سمن  ال�سباب  املتحدة  االأمم  طرف  من 

العمرية ما بني 15 – 24 �سنة ، فاإن دواًل اأخرى 

يف  عاما،   39 اإىل   15 من  العمرية  الفئة  تعتمد 

حني تعتمد املنظمات الدولية واالإقليمية النا�سطة 

يف جماالت ال�سالمة املرورية  والوقاية من حوادث 

الطرق الفئة العمرية 16 – 30 �سنة يف حتديد 

فئة ال�سباب، مبا يتوافق مع امل�ستوى االقت�سادي 

ملختلف بلدان العامل والو�سع االجتماعي والعائلي 

لهذه الفئة العمرية .

 : قال  واأهدافه  للموؤمتر  العاملية  االأبعاد  وحول 

كون اهتمامات االإمارات للم�ساألة ال�سبابية تعترب 

رائدة الأنها تاأ�س�ست على روؤية ا�ست�سرافية جعلت 

من  الدولة  اأقرته  ما  عماد  ال�سباب  تطلعات  من 

حملية  اهتمامات  وهي  وخطط.  ا�سرتاتيجيات 

االإميان  منطلق  من  وذلك  االأبعاد  عاملية  املنبع 

ال�سباب  تهم  التي  والق�سايا  امل�ساغل  بت�سابك 

بالطابع  وتت�سم  والعاملي  املحلي  ال�سعيدين  على 

والقيم  ال�سامية  للمبادىء  ال�سامل  االإن�ساين 

النبيلة، واأي�سًا من منطلق االقتناع بحتمية احلوار 

والوفاق،  والتعاي�س  واحل�سارات  الثقافات  بني 

ال�سباب  الدويل حول  املوؤمتر  تنظيم هذا  ارتاأينا 

وال�سالمة على الطريق.

حجم  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 

ت�ستهدف  التي  دوليًا  املرورية  احلوادث  م�سكلة 

واالجتماعية  ال�سحية  وتاأثرياتها  ال�سباب  فئة 

لل�سلوكيات  ت�سنيف  اإىل  وال�سعي  واالقت�سادية. 

خطورتها  درجة  ح�سب  ال�سباب  لدى  اخلاطئة 

بني  توغلها  ومدى  املرورية  ال�سالمة  منظور  من 

اأف�سل  على  والتوافق   ، املختلفة  العمرية  الفئات 

ونوعي  تقدير كمي  الإعداد  االإح�سائية  االأ�ساليب 

حلجم ال�سلوكيات ال�سلبية واخلاطئة لدى ال�سباب 

مبختلف اأنواعها والتعرف على اأهم اأ�سبابها واأهم 

املقرتحات واالأ�ساليب املتبعة للتعامل معها.

كما يهدف اإىل فهم طبيعة هذه امل�سكلة من املنظور 

ال�سبابي، واالإطالع على روؤيته والدور الذي ميكن 

املرورية  �سلوكياته  بع�س  لتغيري  به  ي�سطلع  اأن 

تفاعله  ،وتعزيز  منها  العنيفة  وبخا�سة  ال�سيئة 

ال�سباب  انخراط  وت�سجيع  الواقع،  ت�سخي�س  يف 

يف  ال�سباب  م�ساركة  وتعزيز  التطّوعي  العمل  يف 

املوؤمتر الدويل 

ي�سلط ال�سوء على م�سكلة 

احلوادث املرورية التي 

ت�ستهدف ال�سباب

د. نا�سر �سيف املن�سوري
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أخبار الجمعية

الجمعية تؤكد أهمية تضافر
كافة الجهود لضمان سالمة الطلبة

رئي�س  الدرمكي  بدوة  بن  �سالح  حممد  اأكد 

جمعية االإمارات لل�سالمة املرورية على اأهمية 

اأبنائنا  �سالمة  ل�سمان  اجلهود  كافة  تظافر 

اجلهود  هذه  وموا�سلة   ، والطالبات  الطلبة 

طوال العام الدرا�سي ، للناأي بهم عن خماطر 

�سالمتهم  على  واحلفاظ   ، املرورية  احلوادث 

والعودة  مدار�سهم  اإىل  ذهابهم  اأثناء  واأمنهم 

منها .

املعنية  اجلهات  تبذلها  التي  باجلهود  واأ�ساد 

واإدارات  الداخلية  ووزارة  الرتبية  وزارة  مثل 

الدولة  يف  ال�سرطة  قيادات  كافة  يف  املرور 

وموؤ�س�سة  واملوا�سالت  النقل  وهيئات  واإدارات 

الهيئات  من  وغريها  للموا�سالت  االإمارات 

حر�سهم  يعك�س  والذي   ، احلكومية  والدوائر 

واهتمامهم ب�سالمة اأبنائنا الطلبة والطالبات 

يف كافة املراحل الدرا�سية ، الفتًا اإىل اأن جمعية 

هذه  يف  ت�سارك  املرورية  لل�سالمة  االإمارات 

اجلهود من خالل احلمالت التوعوية وغريها 

من االأن�سطة التي ترتقي باإدراك ووعي الطلبة 

لتكون  املرورية  ال�سالمة  باأهمية  والطالبات 

اليومية كونهم جزءًا  جزءًا مهمًا من حياتهم 

مهمًا واأ�سا�سيًا من م�ستخدمي الطريق .

يف  مهم  دور  له  اجلميع  اإن  الدرمكي:  وقال 

�سائقي  وخا�سة   ، والطالبات  الطلبة  �سالمة 

احلافالت واأولياء االأمور الذين يقومون بتو�سيل 

االلتزام  عليهم  حيث   ، املدار�س  اإىل  اأبنائهم 

وتخفيف  التام  واالنتباه   ، املرور  بقانون  التام 

موؤكدًا   ، املدار�س  حميط  يف  خا�سة  ال�سرعة 

املدر�سية  اأهمية وجود م�سرفني يف احلافالت 

التي  باملوا�سفات  اخلا�سة  املدار�س  والتزام 

اأقرتها وزارة الداخلية وهيئات ودوائر النقل .

واأ�ساف: اأننا نتطلع الأن تكون ال�سالمة املرورية 

ومبادئها وقواعدها جزءًا اأ�سا�سيًا من املناهج 

منها  الدنيا  خا�سة  املراحل  لكافة  الدرا�سية 

لرت�سيخها يف اأذهان الطلبة والطالبات الإيجاد 

املرورية  ال�سالمة  الأهمية  ومدرك  واع  جيل 

وممار�ستها يف احلياة اليومية ، مما يكون له 

كبري االأثر يف احلد من احلوادث املرورية وما 

تخلفه من خ�سائر ب�سرية ومادية .

اإيجابية  ب�سورة  مواطنته  بتفعيل  العام،  ال�ساأن 

واإعداده لتحمل امل�سوؤولية وحتفيزه على امل�ساركة 

من  التي  املبادرات  خمتلف  وتنفيذ  �سياغة  يف 

�ساأنها اأن تعزز مقومات ال�سالمة املرورية وحتميه 

من اأخطار الطريق �سعيًا  اىل حتقيق اأنبل واأ�سمى 

االأهداف العاملية حلقوق االإن�سان اأال وهي “ احلق 

اخلربات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  اأواًل”،  احلياة  يف 

�سلوكيات  مع  التعامل  يف  العاملية  والتجارب 

ال�سباب على الطريق وا�ستعرا�س احللول التي مت 

اعتمادها يف الدول املتقدمة التي جنحت يف ذلك 

والثقافية  االجتماعية  اخل�سو�سيات  مراعاة  مع 

والنف�سية  العلمية  ال�سبل  واالقت�سادية.وبحث 

الكفيلة بالتاأثري االإيجابي يف �سلوكيات فئة ال�سباب 

االإعالم  و�سائل  االعتماد على خمتلف  من خالل 

وخا�سة اأ�ساليب التوا�سل احلديثة امل�ستخدمة من 

طرفهم.

والدرا�سات  البحوث  نتائج  اإبراز  على  عالوة 

املنجزة يف عدد من الدول والتي اهتمت بق�سية 

ال�سباب �سحايا احلوادث املرورية وما اأفرزته من 

حلول من اأجل حماية ال�سباب من ويالت احلوادث 

يف  باإ�سراكه  الكفيلة  االآليات  و�سع  مع  املرورية 

مبواكبة  اإيجابية  اأكرث  وجعله  بواقعه  النهو�س 

م�ساغله واهتماماته وتدعيم االإحاطة به مع اعتبار 

ال�سباب احلل ولي�س امل�سكلة .

ال�سباب  تتناول  املوؤمتر  اإن حماور  قائاًل:  ووا�سل 

واقع  من  املرورية  احلوادث  يف  م�ساركته  وحجم 

ال�سلبية  ال�سلوكيات  واأ�سكال  االإح�سائي  التحليل 

على الطرق ومدى انت�سارها بني ال�سباب وعواملها 

ال�سلوك  يف  التاأثري  اأ�ساليب  اأف�سل  وماهي 

اأنف�سهم  ال�سباب  منظور  )من  لل�سباب  املروري 

االأخ�سائيني  ومن  املرورية  ال�سالمة  خرباء  ومن 

الرتبية  ،ودور  لل�سباب(  النف�سية  بال�سلوكيات 

كم�سوؤولية  لل�سباب  ال�سليمة  والتن�سئة  املرورية 

اإ�سافة اإىل تعليم  م�سرتكة بني االأ�سرة واملجتمع، 

القيادة قبل وبعد احل�سول على الرخ�سة وتقييم 

املناهج واملمار�سات اجليدة، ودور حمالت التوعية 

ومدى  والو�سائط  امل�سامني  حيث  من  واالإعالم 

جناحها اأو ف�سلها.

داخل  احلديثة  التقنيات  املحاور  تتناول  كما 

املركبات وعلى الطرق: درا�سات اجلدوى والتوازن 

وخطورة  واالأمان  ال�سالمة  مقومات  تعزيز  بني 

واالنعكا�سات  االنتباه،  وعدم  وال�سهو  االن�سغال 

لت�سويق  التجارية  واالإعالنات  للدعاية  ال�سلبية 

املختلف  والدور  ال�سباب،  لدى  ال�سيارات 

احلد  يف  واملجتمع  بالدولة  والهيئات  للموؤ�س�سات 

من ال�سلوكيات ال�سلبية لدى ال�سباب، وامل�سوؤولية 

االجتماعية الأعيان املجتمع وم�ساهريه يف اإعطاء 

القدوة احل�سنة لل�سباب يف جمال اتباع ال�سالمة 

املرورية على الطرق.

املوؤمتر  يف  امل�ساركة  اأن  على  املن�سوري  واأكد   

واللجان  والهيئات  االأهلية  للجمعيات  مفتوحة 

العاملة  احلكومية  وغري  احلكومية  واملجال�س 

والطرق  والنقل  املرورية  ال�سالمة  جمال  يف 

بال�سباب  املعنية  ودوليًا واجلهات  واإقليميًا  حمليًا 

والهيئات  بالدولة  العايل  التعليم  وموؤ�س�سات 

جانب  اإىل  بالدولة  والطفولة  باالأ�سرة  املعنية 

االجتماعية  الرعاية  وموؤ�س�سات  التاأمني  �سركات 

املعنية بال�سحة  واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة 

مراكز  من  واالأكادمييني  والباحثني  واخلرباء 

معاجلة  يف  متخ�س�سة  عاملية  اأبحاث  ومعاهد 

بيع  ووكالء  اخلطرة  و�سلوكياته  ال�سباب  ق�سايا 

املركبات.

امل�ساركة يف املوؤمتر مفتوحة 

لكافة املعنيني يف جمال 

ال�سالمة املرورية



     

المؤتمرات  
اأ�ســبحت دولــة الإمــارات العربيــة املتحــدة مركــزًا دوليــًا لعقــد امل�ؤمتــرات واملعار�ــس 

مبختلــف اأ�ســكالها واأن�اعها ، وحمط اأنظار املنظمني ملختلــف الفعاليات العلمية والثقافية 

والقت�سادية وغريها ، نظرًا ملا تتمتع به من مكانة دولية مرم�قة واإمكانيات كبرية لعقد 

مثــل هذه الفعاليــات ، ومرد ذلك لهتمام قيــادة الدولة لإبراز ال�جه احل�ســاري للدولة 

واالتقدم والتميز يف خمتلف جمالت العلم واملعرفة.  

وامل�ؤمترات العلمية مبختلف تخ�س�ســاتها هي انعكا�س لل�جه احل�ســاري للدول وامل�ؤ�س�سات 

العلميــة، حيــث تعد  اأحد املعايري العلميــة املهمة لتقدم الدول، ولهــا اأهمية بالغة يف دفع 

عجلــة البحث العلمــي ُقُدمًا، والتعريــف باأهم امل�ســتجدات العلمية العاملية. ومتثل اأي�ســًا 

تعزيزًا وت�سريفًا للدول والباحثني على ال�سعيد املحلي والعاملي.

وتعــد امل�ؤمتــرات العلمية، اإحدى ال��ســائل التعليمية امل�ســتمرة املهمة، فهي فر�ســة مهمة 

للباحثني واملتخ�س�سني للمراجعة والتقييم وم�اكبة اأحدث التط�رات وامل�ستجدات العلمية 

العاملية، وال�ستفادة من الدرا�سات واخلربات والتجارب العاملية، وت�طيد العالقات العلمية 

والعملية بني املراكز العلمية، مما ي�ســاهم يف زيادة ال�عي والفهم، ورفع امل�ســت�ى التعليمي 

والأكادميي للباحثني، ومن َثم ال��س�ل اإىل اأف�سل املعايري العاملية. 

ومبا اأن هذه امل�ؤمترات هي اإحدى ال��سائل الهامة للم�ساركني للتعرف على اأحدث ما ت��سل 

اإليه الغري من تط�ر علمي، فاإن ذلك يتطلب منا متابعة واهتمامًا متزايدًا،خا�سة يف جمال 

الإعــالم الــذي يقــع على عاتقــه اإبراز هــذه امل�ؤمترات ب��ســائله املتن�عــة اإبرازًا وا�ســعًا ، 

فالإعالم ه� و�سيلة هامة لن�سر ال�عي العلمي يف املجتمع واإباز اأهمية امل�ؤمترات العلمية يف 

دفع عجلة التنمية والتط�ر يف جميع املجالت ، ون�سر ثقافة ال�عي باأهمية البحث العلمي 

ودوره يف املجتمع .

ويجب اأن ن�ؤكد هنا اأن امل�ؤمرات العلمية ل يجب اأن متر �سريعًا ، فيه فر�سة ثمينة لالطالع 

والدرا�ســة املتاأنية خلربات الدول التي �سبقتنا، وال�ســتفادة منها لتط�ير واقعنا احلايل، 

وا�ســتخال�س الأ�ســاليب والآليات التي ت�ســهم يف التحديث والتط�ير ، مبا يحقق م�ســتقباًل 

م�سرقًا للدولة واملنطقة ككل.  

د. نا�سر �سيف املن�س�ري

رئي�س التحرير
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