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تعترب الرثوة الب�سرية عماد اأي تنمية اأو تطوير، ومن اأخطر مهددات هذه الرثوة حوادث الطرق، 

وتعد احلوادث املرورية واحدة من اأهم معوقات م�سرية التنمية يف اأي بلد يف العامل، وتقدر اخل�سائر 

املادية يف الدول العربية وحدها بـ 26 مليار دولر �سنويا، وهو مبلغ �سخم كان من املمكن ال�ستفادة 

منه يف م�ساريع تنموية.

 اأرقام موؤ�سفة اأعلنتها منظمة ال�سحة العاملية عن احلالة املرورية يف العامل، فنحو 1,3 مليون ن�سمة 

الأ�سخا�ص  من  مليونًا   50 اإىل  مليونًا   20 من  الطرق، وهناك  نتيجة حوادث  نحبهم كل عام  يق�سون 

يتعر�سون لالإ�سابات غري املميتة من جراء احلوادث يودي الكثري منها اإىل العجز. وتوقعت املنظمة 

اإجراءات فاعلة للحد من  2020 ما مل تتخذ  ن�سمة بحلول عام  1,9 مليون  اإىل  الوفيات  زيادة عدد 

ح�سب  العربي  الوطن  يف  تقع  التي  احلوادث  من   85% وراء  الب�سرية  الأخطاء  وتقف  احلوادث. 

تقرير اجلامعة العربية، اإذًا فاملو�سوع مرتبط بالإن�سان اأوًل واأخريًا، فهو مربط الفر�ص يف احلد من 

احلوادث املرورية، مبعنى اآخر و�سمن منهجية احللول الناجعة “اإدارة منظومة ال�سالمة” بنجاح هي 

احلل اإذا و�سعنا �سمن اأولوياتها تقومي ال�سلوكيات املرورية مل�ستخدمي الطرق.

ولتاأكيد اأهمية التعامل مع احلوادث املرورية من منظور ال�سلوك الإن�ساين، نقول اإن الدول ال�سناعية 

متتلك حوايل %80 من اإجمايل ال�سيارات يف العامل، ولكنها ل حتتكر باملثل الن�سبة الكربى من حوادث 

الطرق حيث حتتفظ بـ %40 فقط من ن�سبة احلوادث يف العامل بينما تهدي العامل النامي %60 من 

حوادث ال�سري القاتلة، رغم اأن الدول النامية ل متتلك �سوى %20 من �سيارات العامل.

فالدول الأكرث وقوعا للحوادث وما ينجم عنها من خ�سائر ب�سرية اأو مادية، هي دول غالبا متتلك 

اأف�سل طرق ونظم مرورية حديثة، لكنها تفتقد اإىل ما ي�سمى الثقافة املرورية احلقيقية ومن اأف�سل 

التعبريات التي قراأتها التي تخت�سر احلالة املرورية يف دولنا العربية وتعرب ب�سدق وواقعية عن 

�سلوكياتنا اأثناء القيادة “اأن ثقافة املرور لدينا ثقافة ا�سطرار ولي�ست ثقافة  اختيار”!

مرة اأخرى املع�سلة الأ�سا�سية يف حوادث املرور هي العن�سر الب�سري، فهو املت�سبب الرئي�سي يف وقوع 

احلوادث وهو ال�سحية الأوىل عند وقوع احلادث، وهو اخلا�سر الوحيد من النواحي كافة من حوادث 

املعنى  فاإن  الطرق  حوادث  لوقوع  الرئي�سي  ال�سبب  هي  الزائدة  ال�سرعة  اإن  قيل  لو  الطرق،وحتى 

الواقعي للكلمة يقول اإن املتحكم يف زيادة ال�سرعة هو ال�سائق، واإن من مل يلتزم بالقانون هو ال�سائق، 

ولي�ص هناك اأدنى مبالغة يف مقولة اإن الإن�سان هو امل�سوؤول الأول والأهم عن وقوع حوادث الطرق 

حتى ولو ا�ستثنينا احلالت القدرية التي ل دخل لالإن�سان يف وقوعها.  

ورغم النظر باإعجاب اإىل كل اجلهود املبذولة للحد من احلوادث املرورية، واعتزازنا بكل التقنيات 

يكون  بحيث  املجتمع  يف  املرورية  الثقافة  غر�ص  �سيظل  املرورية،  النظم  يف  امل�ستخدمة  احلديثة 

الإح�سا�ص بامل�سكلة اإح�سا�سا جماعيا ،هو الأجدى وهو احلل �ساحب النف�ص الطويل يف خلق بيئة 

مرورية اآمنة، بتحولها اإىل جزء حياتي مثل الأكل وامللب�ص وال�سحة ... وخال�سة القول اإن العن�سر 

الب�سري املثقف والواعي لأهمية دوره يف املجتمع هو املحك الأ�سا�سي  لتظل طرقنا اآمنة.

 حممد �سالح بن بدوة الدرمكي

رئي�ص جمل�ص الإدارة
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المؤتمر الدولي

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

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

�لدويل  �ملوؤمتر  �ملرورية  لل�سالمة  �لإمار�ت  جلمعية 

 “ �سعار  حتت  �جلمعية  تنظمه  و�لذي  �ملرورية  لل�سالمة 

�إد�رة �ل�سالمة على �لطرق و�أنظمة �لنقل �لذكية “وذلك 

خالل �لفرتة من 4 – 5 نوفمرب 2015 يف �أبوظبي، بالتعاون 

�لدولية  و�ملنظمة  �ملرورية  لل�سالمة  �لعربية  �ملنظمة  مع 

�لعاملية  �ل�سحة  ومنظمة  �لطرقات  حو�دث  من  للوقاية 

و�للجنة �مل�سرتكة لل�سالمة و�حللول �ملرورية – �أبوظبي.

و�أعرب معايل حممد �سالح بن بدوة �لدرمكي عن �عتز�زه 

�لد�خلية  وزير  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  برعاية 

للموؤمتر و�لذي يوؤكد �إميانه �لعميق باأهمية �حلفاظ على 

�لإن�سان وتوفري �سبل �ل�سالمة و�لأمان له على �لطريق ، 

�لتي  �لفعلية  و�لرثوة  �لأ�سا�سي  �لعامل  هو  �لإن�سان  كون 

ت�ستند عليها �لدول يف تطوير م�سريتها و�زدهارها، لفتًا 

يف  �مل�ستحد�ت  �أخر  على  �ل�سوء  ي�سلط  �ملوؤمتر  �أن  �إىل 

��ستخد�م �أنظمة �لنقل �لذكية وكيفية �ل�ستفادة منها يف 

تعزيز �ل�سالمة �ملرورية على �لطرق وحماية م�ستخدمي 

�لطريق من خماطر �حلو�دث �ملرورية.

موؤخرً�،  �جلمعية  �إد�رة  جمل�س  �نعقاد  خالل  ذلك  جاء 

حيث مت مناق�سة �لعديد من �ملو�سوعات �ملتعلقة بالنو�حي 

و�لذي  �لدويل  للموؤمتر  �لعلمي  و�لربنامج  �لتنظيمية 

نوفمرب  يف  باأبوظبي  �إنرتكونتيننتال  فندق  يف  �سيعقد 

�ملقبل.

ومن جانبه �أو�سح �لدكتور نا�سر �سيف �ملن�سوري رئي�س 

حت�سني  �إىل  يهدف  �ملوؤمتر  �أن  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة 

وكفاءة  �سعة  وزيادة  و�إد�رتها  �ملرورية  �ل�سالمة  م�ستوى 

�ملرورية  و�لختناقات  �لتاأخري  من  و�حلد  �لنقل  نظم 

مو�ئمتها  و�أهمية  �حلديثة  �لتقنيات  تطور  جانب  �إىل 

كفاءتها،  وزيادة  �ملرورية  �ل�سالمة  ومقومات  �أهد�ف  مع 

نظم  تطبيق  يف  �لقانونية  �لت�سريعات  تطوير  �إىل  �إ�سافة 

عدم  يكفل  ومبا  �ملرورية  �ل�سالمة  لتعزيز  �لذكية  �لنقل 

�لطريق  مل�ستخدمي  �ل�سخ�سية  �حلريات  مع  تعار�سها 

وتوفري  للمتنقلني  و�لر�حة  �حلركة  م�ستويات  وحت�سني 

متعدد  �لإقليمي  �لنقل  يف  لهم  �ملخ�س�سة  �ملعلومات 

�لو�سائط. 

كما يهدف �إىل �لرتكيز على �آليات �لتحكم �ملروري و�إد�رة 

و�إيجاد  للطو�رئ،  �ل�ستجابة  و�سرعة  �ملرورية  �حلو�دث 

�ل�سبل �لكفيلة بتقليل �لفجوة �حلالية بني �لبحث �لعلمي 

�لفعلي  �لتطبيق  وو�قع  �لذكية  �لنقل  نظم  تطوير  بغر�س 

لها، وزيادة �لتني�سق و�لتعاون و�لتكامل بني جميع �جلهات 

�ملعنية باأنظمة �لنقل �لذكية وتوحيد �ملو��سفات و�ملعايري 

�مل�ستخدمة فيها.

�لدكتور  �أو�سح  فقد  �ملوؤمتر  مبحاور  يتعلق  فيما  �أما 

�ملن�سوري �أنها تركز على �لأنظمة �لذكية ومر�كز �لتحكم 

�لطرق  �سبكة  على  �ل�سالمة  تاأمني  يف  �ملروري ودورها 

�لأ�سا�سية  و�لبنية  �ملروري،  و�لزحام  �لتاأخري  من  و�حلد 

وزيادة  �لعام  �لنقل  و�أنظمه  �لطرق  �سبكات  مثل  للنقل 

و�لقطاع  و�ملوؤ�س�سات  �لأفر�د  �إنتاجية  وزيادة  كفاءتها 

�لقت�سادي و�لتي ت�ستوعب متطلبات نظم �لنقل �لذكية، 

تعزيز  يف  �ملتكاملة  �لت�سالت  �أنظمه  دور  �إىل  �إ�سافة 

�ل�سالمة �ملرورية على �سبكات �لطرق ودور �لأنظمة �لذكية 

يف �ل�ستجابة �ل�سريعة حلالت �لطو�رئ و�لإنقاذ، وعر�س 

��ستخد�م  و�ملحلية يف جمال  و�لإقليمية  �لدولية  �لتجارب 

نظم �لنقل �لذكية و�إد�رة �ل�سالمة �ملرورية. 

و�ملر�قبة  �ل�ست�سعار  �أجهزة  دور  �ملوؤمتر  يتناول  كما 

و�أجهزة �لتحديد �ملكاين و�أجهزة �لعر�س يف �ملركبا ومدى 

�لرقمية  كاخلر�ئط  �لأ�سا�سيه  �ملعلومات  من  �ل�ستفادة 

على  �ل�سالمة  �إد�رة  �ملرور يف  وحركة  �لأمنية  و�ملعلومات 

�لطرق و�أهم �لنظم �حلديثة لإد�رة �ل�سالمة �ملرورية يف 

�لتعامل مع �ل�سباب.

�ل�سر  �أمني  �حلو�سني  �أحمد  ح�سن  متقاعد  �لعميد  وقال 

�لعام للجمعية : �إننا ر�عينا �أن يتناول  �ملوؤمتر يف ن�سخته 

�ل�سالمة  يف  ودورها  �حلديثة  �مل�ستجد�ت  �أهم  �لثانية 

��ستخد�م  �سهد�  �ملا�سيني  �لعقدين  و�أن  �سيما  �ملرورية ل 

�لتقنيات �حلديثة يف �لعديد من دول �لعامل بهدف �لتقليل 

و�حلد من �ملخالفات �ملرورية، حيث ت�سري �لنتائج �ملوثقة 

�أثر  له  كان  �لتقنيات  هذه  ��ستخد�م  �أن  �ملدن  لبع�س 

يقارب  ما  �ملتو�سط  بلغت يف  �ملخالفات  تقليل  ملمو�س يف 

�أدى  %40 لأجهزة مر�قبة جتاوز �لإ�سار�ت �ل�سوئية كما 

�إىل حت�سني م�ستوى �ل�سالمة حيث �نخف�ست ن�سبة  ذلك 

�حلو�دث يف �ملتو�سط حو�يل 20%.

و�أ�ساف �أن �لأعو�م �ملا�سية �سهدت يف جمال تقنية 

تطور�ت   )ITS( �لذكية  �لنقل  ونظم  �ل�سيار�ت 

�لنو�حي،  بع�س  يف  كليًا  جديدة  تعترب  عديدة 

وتركزت هذه �لتطور�ت ب�سكل �أ�سا�سي يف جمالت 

�إتاحة �ملزيد من �لأمان و�ل�سالمة للركاب وملو�جهة 

ما  من  وللحد  منها،  وللتقليل  �ملرورية  �حلو�دث 

و�إ�سابات خطرية وخ�سائر  وفيات  ينتج عنها من 

مادية و�قت�سادية.

بالتعاون  �جلمعية  تنظمه  �لدويل  �ملوؤمتر  �أن  و�أ�ساف 

و�ملنظمة  �لطرق  للوقاية من حو�دث  �لدولية  �ملنظمة  مع 

�لعربية لل�سالمة �ملرورية ومنظمة �ل�سحة �لعاملية و�للجنة 

�مل�سرتكة لل�سالمة و�حللول �ملرورية باأبوظبي ، ومب�ساركة 

�أكرث من 40 دولة ومركز بحث وجهة معنية يف هذ� �ملجال 

 20 من  �أكرث  للموؤمتر  �لعلمي  �لربنامج  �سيت�سمن  كما   ،

ورقة بحث علمية وعلى مدى يومني تتناول حماور و�أهد�ف 

وتطبيقها  منها  �ل�ستفادة  يتم  بتو�سيات  للخروج  �ملوؤمتر 

�أو  �ملحلي  �مل�ستوى  على  �سو�ء  �ملعنية  �جلهات  قبل  من 

�لدويل .

و�أو�سح �حلو�سني �أنه �سيعقد على هام�س �ملوؤمتر �جلمعية 

�لعمومية للمنظمة �لدولية للوقاية من حو�دث �لطرقات ، 

�جتماعًا  �ملرورية  لل�سالمة  �لعربية  �ملنظمة  لعقد  �إ�سافة 

�ملتعلقة  �ملو��سيع  من  �لعديد  ملناق�سة  �لتنفيذي  ملكتبها 

بال�سالمة �ملرورية على م�ستوى �لوطن �لعربي .

سيف بن زايد 
يرعى مؤتمر السالمة المرورية 

بن بدوة: �ملوؤمتر ي�سلط �ل�سوء على ��ستخد�م

 نظم �لنقل �لذكي لتعزيز �ل�سالمة و�حلد من �لزحام
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تحقيقات مرورية

فر�سة  و�لأعياد  و�لوطنية  �لدينية  �ملنا�سبات  تعد   

ينتظرها جميع �أفر�د �ملجتمع للفرحة و�لحتفال، لكنها 

�لأ�سر  بع�س  لدى  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خالل  حتولت 

�إىل �أحز�ن وماآمت، نتيجة تعر�س ذويهم خ�سو�سا من 

على  �أو  بحياتهم،  �أودت  مرورية،  حلو�دث  �ل�سباب، 

�لأقل، خلفت �إ�سابات ج�سيمة.

وعلى �لرغم من قيام �جلهات �ملعنية بتعزيز �إجر�ء�ت 

كل  من  �أيام  قبل  �لتوعية،  وحمالت  �ملروري  �ل�سبط 

ما  �ملرورية  �حلو�دث  نزيف  �أن  �إل  عيد،  �أو  منا�سبة 

ز�ل يتو��سل على طرق �لدولة، �لأمر �لذي يعكر �سفو 

و�أن �سحايا هذه  �ملنا�سبات، خ�سو�سا  �لحتفال بهذه 

�حلو�دث هم فئة �ل�سباب.

�ملرورية  �حلو�دث  �سحايا  �أن  �لد�خلية  وز�رة  وذكرت 

�لتز�م  عدم  ثمن  دفعو�  �لحتفالت  �أثناء  وقعت  �لتي 

�ل�سائقني بقو�عد و�أنظمة �ل�سري و�ملرور و�ل�سالمة على 

�لطرق.

وعزت �أ�سباب حو�دث �ملنا�سبات و�لأعياد �إىل �لقيادة 

�ملقررة، ف�سال عن  بال�سرعة  �للتز�م  وعدم  �ملتهورة، 

�ملتحرك  �لهاتف  ��ستخد�م  �إىل  �ل�سائقني  بع�س  جلوء 

�أثناء �لقيادة �سو�ء باملحادثة �أو �إر�سال �لر�سائل �لن�سية 

عليه  يرتتب  �لذي  �لأمر  و�لدرد�سة،  �ملعايد�ت  وكتابة 

وقوع حو�دث مرورية ج�سيمة.

عيد الفطر

�أ�سخا�س،   4 تويف  �لأخري،  �لفطر  عيد  عطلة  وخالل 

�لب�سيطة  بني  تر�وحت  باإ�سابات  �آخرون   39 و�أ�سيب 

على  وقعت  مرورية،  حو�دث  يف  و�لبليغة  و�ملتو�سطة 

�لإح�سائية  عنه  ك�سفت  ما  بح�سب  �لدولة،  م�ستوى 

�ل�سادرة عن �لإد�رة �لعامة للتن�سيق �ملروري يف وز�رة 

�لد�خلية.

�حلو�دث  عدد  �إجمايل  �إن  �لد�خلية  وز�رة  وبينت 

�لتي  �لفطر  عيد  عطلة  خالل  وقعت  �لتي  �ملرورية، 

�متدت من 16 �إىل 19 يوليو �ملا�سي، بلغ 23 حادثًا، على 

م�ستوى �لدولة.

و�أ�سيب  خمتلفة  جن�سيات  من  �سخ�سًا   14 وتويف 

و�ملتو�سطة  �لبليغة  بني  تنوعت  باإ�سابات  �آخرون   71

و�لب�سيطة يف 51 حادثا مروريا وقع على م�ستوى �لدولة 

خالل عطلة عيد �لفطر من �لعام �ملا�سي.

ووفقا لإح�سائيات �لد�رة �لعامة للتن�سيق �ملروري يف 

بليغة   14 �ل�سابات منها  �إجمايل  فاإن  �لد�خلية  وز�رة 

و37 متو�سطة و 20 ب�سيطة.

و�أكد �لعميد غيث ح�سن �لزعابي، مدير عام �لتن�سيق 

�ملروري يف وز�رة �لد�خلية، �أن “عدم �للتز�م بقو�عد 

وقوع حو�دث مرورية  �إىل  �أدى  و�ملرور،  �ل�سري  و�أنظمة 

�إد�ر�ت  “حر�س  عكرت �سفو �لفرحة بالعيد”، موؤكدً� 

جهودها  م�ساعفة  على  �لدولة  يف  و�لدوريات  �ملرور 

�لتوعية  بر�مج  وتكثيف  �حلو�دث،  تلك  من  للحد 

�ملرور  حو�دث  مبخاطر  �لتوعية   وتعزيز  �ملرورية، 

الحوادث المرورية خالل األعياد والمناسبات

كتابة رسائل المعايدات 
أثناء القيادة أحد أسبابها

حو�دث �لطرق حتول فرحة �ملنا�سبات و�لأعياد �إىل �أحز�ن وماآمت
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وجتنبها، وطرق �لوقاية منها، بجانب عمليات �ل�سبط 

و�ملر�قبة على �لطرق”.

بتعليمات  �للتز�م  “�أهمية  على  �لزعابي  و�سدد 

و�إر�ساد�ت �ملرور، و�لقيادة بحر�س وتاأٍن وترك م�سافة 

�ملرور  حركة  عرقلة  وعدم  �ملركبات،  بني  كافية  �أمان 

�إيقاف  �أو  �لعامة؛  �ملو�قف  يف  �خلاطئ  �لوقوف  نتيجة 

موؤكدً�  �سحيحة”،  غري  بطريقة  �ملو�قف  يف  �ملركبة 

�ملخ�س�سة  �ملو�قف  ��ستخد�م  عدم  على  “�حلر�س 
و�لإنقاذ،  �لإ�سعاف  �أو  �ملدين  �لدفاع  �أو  �لإعاقة  لذوي 

حتى ل يوؤدي ذلك لعرقلة عملهم يف �حلالت �لطارئة”.

وقو�عد  بقو�نني  �لتام  “�لتقيد  �إىل  �ل�سائقني  ودعا 

و�أنظمة �ملرور، و�للتز�م بال�سرعة �ملحددة على �لطرق، 

للحو�دث  �لتعر�س  خماطر  وغريهم  �أنف�سهم  لتجنيب 

هم  وخ�سائر،  �إ�سابات  من  عنها  ينجم  وما  �ملرورية، 

يف غنى عنها، وعدم ��ستخد�م �أجهزة �لهاتف �لنقال 

�أثناء قيادة �ل�سيارة، �سو�ء باملحادثة �أو �إر�سال �لر�سائل 

�لن�سية و�لدرد�سة، �لتي تت�سبب يف ت�ستت ذهن �ل�سائق، 

يت�سبب يف  بن�سبة كبرية، ما  وتقليل تركيزه وردة فعله 

وقوع �حلو�دث”.

رم�سان 2015

�أبوظبي، وقع خالل �سهر رم�سان  �إمارة  وعلى م�ستوى 

حني  يف  حالة،   17 وفاة  �إىل  �أدت  حادثا،   130 �ملا�سي 

�سهد �سهر رم�سان من �لعام �ملا�سي، 165 حادثًا �أدت 

�إىل وفاة 25 �سخ�سا ، وفقا لالإح�سائية �ل�سادرة عن 

للعمليات  �لعامة  بالإد�رة  و�لدوريات،  �ملرور  مديرية 

�ملركزية ب�سرطة �أبوظبي.

�ملرور  مديرية  يف  �لعا�سمة  مرور  �إد�رة  مدير  وقال 

بن  مبارك  حمد  �لعقيد  �أبوظبي،  ب�سرطة  و�لدوريات 

�حلو�دث  �أ�سباب  �أبرز  “من  �إن  �لعامري،  عثعيث 

�لف�سيل  رم�سان  �سهر  خالل  وقعت  �لتي  �ملرورية 

عدم ترك م�سافة كافية، وعدم �للتز�م بخط �ل�سري، 

�ل�سوئية  �لإ�سارة  وجتاوز  �لنتباه،  وعدم  و�لإهمال 

ظروف  مر�عاة  وعدم  �لز�ئدة  و�ل�سرعة  �حلمر�ء، 

�لطريق، وغريها من �لأ�سباب �لأخرى”.

و�لقيادة  �ملرور  بتعليمات  �للتز�م  �أهمية  على  وحث 

بحر�س وتاأٍن،  وترك م�سافة �أمان كافية بني �ملركبات، 

�لوقوف �خلاطئ يف  نتيجة  �ملرور  وعدم عرقلة حركة 

بطريقة  �ملو�قف  يف  �ملركبة  �إيقاف  �أو  �لعامة  �ملو�قف 

غري �سحيحة، مع �حلر�س على عدم ��ستخد�م �ملو�قف 

�لإ�سعاف  �أو  �ملدين  �لدفاع  �أو  �لإعاقة  لذوي  �خلا�سة 

يف  مهامهم  عرقلة  �إىل  ذلك  يوؤدي  ل  حتى  و�لإنقاذ 

�حلالت �لطارئة، م�سددً� على �سرورة جتنب ��ستخد�م 

�سو�ء  �ل�سيارة  قيادة  �أثناء  �لنقال  �لهاتف  �أجهزة 

باملحادثة �أو �إر�سال �لر�سائل �لن�سية و�لدرد�سة.

�جلهات  قبل  من  �ملبذولة  للجهود  �لنخفا�س  و�أرجع 

�ملعنية، و�أبرزها ت�سديد �لرقابة وزيادة �لتوعية �ملرورية 

وحظر دخول �ل�ساحنات �إىل �أبوظبي يف �أوقات �لذروة 

للحد من �حلو�دث، �إىل جانب تعاون �جلمهور، وبع�س 

على  بانت�سارها  �ساعدت  �لتي  �خلريية  �ملوؤ�س�سات 

�لوجبات و�مل�سروبات  �لإفطار، وتقدمي  �لطرقات وقت 

و�حلد من تعجل قائدي �ملركبات و�سرعتهم.

اليوم الوطني

 42 و�أ�سيب  �أ�سخا�س  خم�سة  تويف  ذ�ته  �ل�سياق  ويف 

�آخرون يف 28 حادثًا مروريًا، �أثناء �إجازة �ليوم �لوطني 

�إىل  �لثاين  من  �لفرتة  يف  �لدولة،  م�ستوى  على   43 الـ 

تحقيقات مرورية

اإر�سادات ق�ساء عطلة اآمنة 

من احلوادث

�ملرور  ومديريات  �لد�خلية  وز�رة  حتر�س 

�ملبكر  �ل�ستعد�د  على  بالدولة،  و�لدوريات 

لتاأمني  خطط  بو�سع  و�ملنا�سبات،  لالأعياد 

باللتز�م  �ملحتفلني،  وتوعية  �لطرق، 

و�ملرور،  �ل�سري  وقو�نني  �ل�سالمة  باإر�ساد�ت 

�لرقابة  تكثيف  �لإجر�ء�ت  هذه  �أهم  ومن 

و�لأماكن  و�خلارجية،  �لد�خلية  �لطرق  على 

�ل�سياحية و�حلد�ئق لت�سهيل �ن�سيابية �حلركة 

�ملرورية، و�حلد من  �لأ�سباب �لتي توؤدي لوقوع 

�حلو�دث �ملرورية.

ومن  لل�سائقني،  �ل�سالمة  �إر�ساد�ت  وتو�سح 

ر�سائل  على  بالرد  �لن�سغال  عدم  �أهمها 

�لقيادة  �أثناء  �لهاتفية  و�ملكاملات  �ملعايدة، 

مبا يوؤدي �إىل ت�ستيت ذهنهم، وقد ينعك�س يف  

و�للتز�م  �ملرورية،  �حلو�دث  بوقوع  �لت�سبب  

�ل�سرعة  وجتنب  �ل�سري،  و�أنظمة  بقو�نني 

و�لد�خلية،  �خلارجية  �لطرق  على  �لز�ئدة 

و�حلر�س على ��ستخد�م حز�م �لأمان ملا يوفره 

من حماية كبرية يف حال وقوع حادث مروري، 

�ملركبة  د�خل  �لأبناء  لتحركات  و�لنتباه 

و�لتقيد بجلو�سهم يف �ملقاعد �خللفية للمركبة 

وترك م�سافة �أمان كافية بني �ملركبات، وعدم 

و�ملر�هقني    لالأطفال  �ل�سماح  وعدم  �لتجاوز، 

بقيادة �ملركبات من دون رخ�سة قيادة. 

�أطفالهم  �لأ�سر دورً� يف حماية  تلعب  وكذلك 

�للعب  من  مبنعهم  �ملرورية  �حلو�دث  من 

مما  �لطرقات  على  �لنارية  بالدر�جات 

يعر�سهم للحو�دث �ملرورية، و�سرورة �لنتباه 

�أو  �لطرقات  على  يلعبون  تركهم  وعدم  لهم 

خروج  حالة  يف  ومر�قبتهم  �ل�سو�رع،  يعربون 

�حلد�ئق  ويف  �ل�سياحية  �لأماكن  �إىل  �لأ�سر 

و�ملتنزهات.  

�لإ�سار�ت  من  بالقرب  �ل�سرعات  وخف�س 

�مل�ساة  �إىل  و�لنتباه  و�لتقاطعات،  �ل�سوئية 

فرت�ت  يف  حركتهم  تزيد  �لذين  و�لأطفال 

�أماكن  من  بالقرب  �ل�سرعات  وخف�س  �لعيد 

عبورهم، و�إعطائهم �لأولوية يف �لعبور وزيادة 

�حلر�س و�لنتباه لالأطفال خ�سو�سًا بالقرب 

و�سرورة  �ل�سياحية،  و�لأماكن  �حلد�ئق  من 

�لتز�م �مل�ساة بالعبور من �لأماكن �ملخ�س�سة، 

ومن �لأنفاق و�جل�سور

�ل�ساد�س من دي�سمرب �ملا�سي.

وذكرت وز�رة �لد�خلية �أن �لفرتة ذ�تها �سهدت ثمانية 

حادث  و13  ده�س،  حو�دث  وخم�سة  تدهور،  حو�دث 

�سدم، وحادثني حتت ت�سنيف �آخر.

مقدمة  يف  جاء  �ملفاجئ  �لنحر�ف  �أن  �إىل  و�أ�سارت 

�أ�سباب �حلو�دث �ملرورية، و�أدى �إىل وقوع ثانية حو�دث، 

�لتي  �لطريق  ظروف  مر�عاة  دون  من  �ل�سرعة  تليه 

ت�سببت بوقوع خم�سة حو�دث.

تقدير م�ستعملي  �لز�ئدة، وعدم  �ل�سرعة  �أن  و�أ�سافت 

خلوه،  من  �لتاأكد  دون  من  �لطريق  ودخول  �لطريق، 

�للتز�م  وعدم  �حلمر�ء،  �ل�سوئية  �لإ�سارة  وجتاوز 

بخط �ل�سري ت�سببت بوقوع 11 حادثًا.

مقدمة  يف  �أي�سًا  جاء  �ملفاجئ  �لنحر�ف  �أن  وذكرت 

و�لإ�سابات،  �لوفيات  وقوع  �إىل  �أدت  �لتي  �لأ�سباب 

حيث ت�سبب يف وفاة �سخ�سني، و�إ�سابة ع�سرة �آخرين 

باإ�سابات خمتلفة، يليه عدم ترك م�سافة كافية، حيث 

ت�سبب يف �إ�سابة ثمانية �أ�سخا�س.

�لطريق  ظروف  مر�عاة  دون  من  �ل�سرعة  وت�سببت 

بوفاة �سخ�س و�إ�سابة خم�سة �آخرين، وت�سببت �ل�سرعة 

وعدم  و�لإهمال  �حلمر�ء،  �لإ�سارة  وجتاوز  �لز�ئدة، 

�لنتباه، ودخول �لطريق من دون �لتاأكد من خلوه بوفاة 

بني  ر�وحت  باإ�سابات  �آخرين   14 و�إ�سابة  �سخ�سني 

�لبليغة و�ملتو�سطة و�لب�سيطة، و�أ�سيب خم�سة �أ�سخا�س 

تقدير  وعدم  �ل�سري،  بخط  �للتز�م  عدم  نتيجة 

م�ستعملي �لطريق، وعدم �لإملام بالقيادة.

و�أ�سارت وز�رة �لد�خلية يف تعليق على هذه �لأرقام �أن 

“�سحايا �حلو�دث �ملرورية �لتي وقعت �أثناء �لحتفالت 
دفعو� ثمن عدم �لتز�م �ل�سائقني بقو�عد و�أنظمة �ل�سري 

و�ملرور و�ل�سالمة على �لطرق”.

وبينت  �أن “تهور بع�س �ل�سائقني، و�سلوكياتهم �لطائ�سة 

�أدت �إىل وقوع عدد من �حلو�دث خّلفت ور�ءها وفيات 

و�لدوريات  �ملرور  “�إد�ر�ت  حر�س  موؤكدً�  و�إ�سابات”، 

يف �لدولة على متابعة حركة �ل�سري و�ملرور على �لطرق 

ي�سمن  مبا  و�ملنا�سبات  و�لأعياد  �لإجاز�ت  خالل 

�ل�سالمة للجميع”.

عيد الأ�سحى

تويف  �ملا�سي،  �لعام  من  �لأ�سحى  عيد  �إجازة  وخالل 

مرورية  حو�دث  يف   �آخرون   62 و�أ�سيب  �أ�سخا�س   9

يف خمتلف مناطق  �لدولة، خالل �لفرتة من 3 �إىل 6 

�أكتوبر �ملا�سي.

وز�رة  يف  �ملروري  للتن�سيق  �لعامة  �لإد�رة  وعزت 

بخط  �للتز�م  عدم  �إىل  �حلو�دث  �أ�سباب   �لد�خلية، 

 29.62% وبن�سبة  حو�دث   8 �إذ ت�سبب يف وقوع  �ل�سري 

من �إجمايل �حلو�دث، يليها عدم ترك م�سافة كافية، 

و�لهمال  خلوه،  من  �لتاأكد  دون  من  �لطريق  ودخول 

يف  ت�سببو�  حيث  �ملفاجئ،  و�لنحر�ف  �لنتباه،  وعدم 

وقوع 3 حو�دث لكل منها، وبن�سبة ت�سل �إىل 11.11%، 

يلي ذلك عدم تقدير م�ستعملي �لطريق وت�سبب يف وقوع 

 5 �إىل  �إ�سافة  �حلو�دث،  من   7.41% وبن�سبة  حادثني 

حو�دث نتيجة لأ�سباب �أخرى.

�أثناء  �لنقال  �لهاتف  �أجهزة  ��ستخد�م  و�أكدت خطورة 

�لر�سائل  �إر�سال  �أم  باملحادثة  �سو�ء  �ملركبة،  قيادة 

�لن�سية و�لدرد�سة، حيث يعّد ذلك خمالفة قانونية ملا 

ميثله من خطر كبري على حياة �ل�سائق و�لآخرين من 

م�ستخدمي �لطريق..
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تظهر �لإح�ساء�ت �حلالية �ل�سادرة عن �إد�رة �لطرق 

�أن  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لحتادية  �ل�سريعة 

�أكرث من 40 يف �ملائة من �لوفيات و�لإ�سابات يف مناطق 

يف  �خللفية  �ل�سطد�مات  نتيجة  هي  �لبناء  �أعمال 

حركة �ل�سري �لبطيئة �أو �ملتوقفة. ومع ذلك، فقد �أثبتت 

�أنظمة حتذير�ت �لنتظار �لآلية )AQW( �أنها حتد من 

�حلو�دث و�ل�سطد�مات �خللفية بن�سبة 

من %15 �إىل %50، بح�سب �لتطبيق.

يف  �ملرور  حركة  بيانات  �إىل  و��ستنادً� 

حتذير�ت  �أنظمة  تقوم  �لفعلي،  �لوقت 

باإعالم  تلقائيًا  �لآلية  �لنتظار 

مرور  حركة  وجود  عن  �مل�سافرين 

�أنظمة  با�ستخد�م  وذلك  متقطعة، 

بتقنية  و�ملتغرية  �ملحمولة  �لر�سائل 

�إي دي” �ملثبتة بالجتاه �ملعاك�س.  “�إل 
�ل�سيار�ت  ل�سائقي  ميكن  حني  يف 

خطر  يقلل  ما  �لقادم،  �لو�سع  توقع 

�ل�سطد�م �خللفي.

الربجميات هي احلل 

باأنظمة  �خلا�سة  �لأجهزة  ت�سم 

حتذير�ت �لنتظار �لآلية )AQW( من 

مقطور�ت   )Ver-Mac( ماك”  “فري 
و�لطاقة  بالبطارية  تعمل  لوحات  ذ�ت 

�ل�سم�سية ومتو�فقة مع معايري �ت�سالت 

�لنقل  نظام  لربوتوكول  �لوطنية  �لنقل 

��سرت�تيجيًا  تثبيتها  ميكن  و�لتي   )NTCIP( �لذكي 

وقد  �ل�ساخنة”.  “�لنقاط  �لبناء  �أعمال  منطقة  يف 

�ساعة   24 مد�ر  على  لتعمل  �لأجهزة  ت�سميم  مت 

مبودم  جهاز  كل  جتهيز  مت  وقد  �لأ�سبوع.  �أيام  وطيلة 

�ملوقع  لتحديد  �لعاملي  �لنظام  يت�سمن  �ل�سرعة  فائق 

��ستخد�م  ميكن  �لتطبيق،  على  وبالعتماد  �جلغر�يف. 

��ست�سعار  مقطور�ت  �أو   )Doppler( “دوبلر”  ر�د�ر 

يف  �ملرور  حركة  بيانات  وتوفري  لك�سف  �مليكروويف 

�لوقت �لفعلي. ويتم و�سع مقطور�ت كامري�ت �ل�سقف 

لتزويد وكالت �لإد�رة بو�سوح قو�ئم �لنتظار �ملتوقعة. 

LED-( ”وتقوم مقطور�ت “�إل �إي دي- بي �سي �إم �إ�س

يف  �لنتظار  قائمة  حتذير  ر�سائل  بعر�س   )PCMS

�لوقت �لفعلي للجمهور.

من   )JamLogic( لوجيك”  “جام  برنامج  ويوفر 

ماك” )Ver-Mac(و�سوًل �سفافًا عرب �لإنرتنت  “فري 
بجمع  �لربنامج  ويقوم  كافة.  و�لبيانات  لالأجهزة 

�أجهزة  من  متنوعة  جمموعة  من  ل�سلكيًا  �لبيانات 

�ل�ست�سعار �مليد�نية عرب �أجهزة مودم عالية �ل�سرعة. 

بتحليل   )JamLogic(”لوجيك “جام  خمّدم  ويقوم 

حتديد  ويتم  �خلو�رزميات.  �أ�سا�س  على  �لبيانات 

مدير  قبل  من  م�سبقًا  و�لر�سائل  �ملنطقية  �لبيانات 

�مل�سروع �أو �لوكالة.

باأمتتة   )JamLogic( لوجيك”  “جام  برنامج  ويقوم 

ل�سائقي  �لفعلي  �لوقت  يف  �ملعلومات  وتوفري  �لر�سائل 

�ملركبات، ومديري �مل�ساريع، ومركز �إد�رة حركة �ملرور 

تزويد  وميكن  �لعامة.  و�ملو�قع  باملوؤ�س�سات،  �خلا�س 

�خلا�س  �ملرور  حركة  �إد�رة  ومر�كز  �مل�ساريع  مديري 

�لن�سية  �لتنبيهات  �أو  �لإلكرتوين  بالربيد  باملوؤ�س�سات 

�إذ�  �لر�سائل،  جتاوز  على  �لقدرة  ولها  �حلو�دث  حول 

لزم �لأمر. وميكن دمج تطبيقات وقت �ل�سفر/�لتاأخري 

�أنظمة  معظم  يف  ب�سهولة  �لبديلة  �لطرق  وتطبيقات 

حتذير�ت �لنتظار �لآلية.

)AQW( تطبيقات حتذيرات النتظار الآلية

ملعاجلة  حّلني   )Ver-Mac( ماك”  “فري  يوفر 

التطبيقات المرورية المباشرة 
هل تنهي عصر اإلشارات المرورية المتغيرة؟

تطبيقات مروررية

حد  على  �لأجل  وق�سرية  �لأجل  طويلة  �لتطبيقات 

مقطور�ت  �لأجل  طويلة  �لتطبيقات  تتطلب  �سو�ء. 

تعمل بالبطارية و�لطاقة �ل�سم�سية و�لتي ميكن ن�سرها 

�سنو�ت.  �أو  �أ�سهر  �أو  لأ�سابيع  م�ستقل  ب�سكل  وت�سغيلها 

�لطرق  مقاويل  قبل  من  ��ستخد�مها  يتم  ما  وعادة 

�ل�سريعة �أو �سركات تنظيم �ملرور مل�ساريع بناء �لطرق 

�لكربى. وقد مت ت�سميم نظام حتذير�ت �لنتظار �لآلية 

�لإغالق  ب�سبب  �حلدوث  كثرية  �لطو�بري  عن  للك�سف 

�لد�ئم للممر�ت و�لطو�بري غري �ملتكررة ب�سبب ن�ساط 

منطقة �لأ�سغال.

ميكن  �لتي  �ملعد�ت  �لأجل  ق�سرية  �لتطبيقات  تتطلب 

 30 من  �أقل  يف  تقنيني  غري  عمال  قبل  من  �إعد�دها 

قبل  من  �ملعد�ت  هذه  ��ستخد�م  عادة  ويتم  دقيقة. 

مقاويل �لطرق �ل�سريعة �لذين يقومون باإغالق �ملمر�ت 

ب�سبب �أن�سطة ر�سف �لطرقات بالإ�سفلت �أو �لتخطيط 

يف �لنهار �أو �لليل، ومن قبل طاقم �ملن�ساآت و�ل�سيانة 

باإغالق �ملمر�ت ب�سكل يومي. ويف هذه  �لذين يقومون 

�لآلية  �لنتظار  حتذير�ت  نظام  ت�سميم  مت  �حلالة، 

لإبالغ �سائقي �ل�سيار�ت عن طو�بري غري متوقعة ب�سبب 

ت�سميم  مت  كما  �ملعلنة.  غري  �ملمر�ت  �إغالق  عمليات 

Speed-( ماك”  “�سبيد-  �ملحمول  �ل�ست�سعار  جهاز 

Mac( من “فري ماك” )Ver-Mac( ليكون حاًل �سريعًا 

وب�سيطًا لتحذير�ت �لنتظار �لآلية على �ملدى �لق�سري.

يت�سمن “�سبيد-ماك” )Speed-Mac( ر�د�ر “دوبلر” 

بي  “جي  نظام  مع  �ل�سرعة  فائق  ومودم   )Doppler(

وميكن  �حلاجز.  �سوء  د�خل  موجود   )GPS( �إ�س” 

و�ملدمج هذ�  �لقت�سادي  �لبيانات  �إي�سال نظام جمع 

باأي جهاز ملر�قبة حركة �ملرور. وميكن ت�سغيل �لبطارية 

لأكرث  م�ستمر  ب�سكل  ل�سيانة  ل حتتاج  و�لتي  �ملختومة 

من 48 �ساعة.

تلقائيًا   )Speed-Mac( ماك”  “�سبيد-  �سيقوم  كما 

“�سبيد- �أجهزة  مع  �ل�سيار�ت”  موقع  بـ”حتديد 

ماك” )Speed-Mac( �أخرى لتتابع �لبيانات �ل�سريعة. 

“جام  د�خل  م�سبقًا  مربجمة  خو�رزمية  وبف�سل 

�لفور  على  �لنظام  �سيبد�أ   ،)JamLogic( لوجيك” 

باأمتتة �لر�سائل على مقطور�ت “�إل �إي دي- بي �سي �إم 

�إ�س” )LED-PCMS(. وميكن ت�سميم �لنظام ليكون 

ب�سيطًا �أو معقدً� على �لنحو �ملطلوب.

تقوم �أنظمة �أنظمة �لر�سائل �ملحمولة و�ملتغرية بتقنية 

�لأخطار �ملقبلة  حول  �ل�سائقني  باإبالغ  دي”  �إي  “�إل 
بتح�سني  �لآلية  �لنتظار  حتذير�ت  �أنظمة  وت�سهم   ،

�ل�سالمة و�لتنقل، ويف �لنهاية �إنقاذ �لأرو�ح، من خالل 

توفري �ملعلومات �ملفيدة لل�سائق، وحت�سني تدفق حركة 

�ملرور، و�حلد من خماطر �حلو�دث.
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حتفهم  �سنة  كل  �لأ�سخا�س  ع�سر�ت  يلقى  فرن�سا  يف 

�لجتاه  يف  يقودون  �أ�سخا�س  لأفعال  مبا�سرة  كنتيجة 

�ملعاك�س على �لطرق �ل�سريعة وخمارج ومد�خل �لطرق. 

ومع ذلك مل يتم حتى �لآن ن�سر حلول على نطاق و��سع 

ل�سبط مرتكبي �ملخالفات �أو �إبالغ م�ستخدمي �لطريق 

�لآخرين حول �خلطر �ملحتمل.

 Est( ”يف يوليو 2014، ن�سرت �سحيفة “�إيه ريبوبليكان

Républicain( مقاًل بعنو�ن “�سائق �سبح -�سائق يقود 

نان�سي:  قرب  باجتاه معاك�س- على �لطريق “�إيه31” 

�إن “هنالك  وفاة �سخ�س و�إ�سابة 10” وتف�سياًل قالت 

حاجة لـ 11 �سيارة �إ�سعاف و�سيارتي فان و�سيارة �سرطة 

�لطريق  �إغالق  مت  ذلك  �إىل  و�إ�سافة  للحادث.  نتيجة 

�ل�سريع ملدة 4 �ساعات.

�لب�سرية،  �ل�سحايا  �إىل  فبالإ�سافة   ، �ملثال معربرِّ وهذ� 

يحتاج �لأمر �إىل مو�رد �سخمة للتعامل مع �حلادث – 

�أي�سًا  بل  �لطبية،  و�لرعاية  �لإنقاذ  مر�فق  فقط  لي�س 

�سوء  يكلف  وقد  �لطريق.  بنية  تاأهيل  لإعادة  و�سائل 

�لإ�سافية  �خل�سارة  مع  �ليوروهات  ماليني  و�حد  فهم 

مل�سغل �لطريق �إذ� كان �لطريق �ل�سريع يعمل بالتعرفة 

�ملرورية.

هذ�  عن  غائبني  �لفرن�سية  �ل�سالمة  م�سوؤولو  يكن  ومل 

�مليد�ن، فقد مت خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية �إجر�ء 

تركيب  �إىل  قادت  �أنها عمليًا  �إل  و�لبحوث،  �لدر��سات 

عدد متز�يد من �للوحات �لطرقية �لثابتة. 

�لديناميكية  �لطرقية  �للوحات  �ملبكر على  �لعمل  وبد�أ 

قبل 10 �سنو�ت من �لآن، بتنفيذ من �ملجل�س �لعمومي 

خالل  من   ،)Côtesd’Armor( درمور”  “كوت  لبلدة 

قبل  من  مفعلة  ديناميكية  �سوئية  لوحات  تركيب 

�ل�سرطة، على �إثر طلب من �أحد م�ستخدمي �لطريق. 

��ستجابة  يف  نق�سًا  �لأولية  �لتجارب  �أظهرت  وقد 

“نيفيا  من  بالطلب  �لعمومي  �ملجل�س  فقام  �لنظام، 

على  �لعمل   )Neavia Technologies( تكنولوجيز” 

�أمتتة معلومات �مل�ستخدم هذه.

بني   )RD767(  ”767 دي  بـ”�آر  �خلا�س  �ل�سياق  ويف 

La -( و”لينيون”   )Guingamp( “غوينجامب” 
ن  متكرِّ متعددة  �سيار�ت  مو�قف  فيها  و�لتي   )nion

“نيفيا”  من  ُطلب  للخلف،  �لدور�ن  من  �ل�سائقني 

)Neavia( �أن ت�سمم جهازً� ميكنه �أن ير�قب �لطريق 

�ملفتوح. وقد طورت �ل�سركة نظامًا عايل �لدقة وموثوقًا 

جدً� ومبعدل �سبطيات خاطئة منخف�س للغاية. 

املوثوقية جانب اأ�سا�سي

Neavia Technol تكنولوجيز”)- “نيفيا   ��ستخدمت

 ”767 دي  “�آر  م�سروع  من  �ملكت�سبة  �لتجربة   )gies

)RD767( حلل م�سكلة �سبط �ل�سائقني �لذين ي�سريون 

يف �لجتاه �ملعاك�س عند خمارج �لطرق �ل�سريعة.

فاإن  �ملفتوح،  �لطريق  على  �ملخالفني  �سبط  �أجل  ومن 

�ملبد�أ �لأ�سا�سي يكمن يف حتليل م�سار �ملركبة من عدة 

م�سادر بيانات. ي�ستطيع �لرد�ر �لذي طورته “نيفيا” 

كعدة  ويت�سرف  عديدة  نقاطًا  يحلل  �أن   )Neavia(

م�سادر بيانات م�ستقلة، مع �لقدرة على �لدور�ن حتى 

110 درجات، كما ميكنه تتبع مركبة ما لعدة ثو�ٍن.

�أو  بالرياح  كثرية  �أحيان  يف  �لر�د�ر  �أد�ء  يتاأثر  وقد 

وقد  �ملعدنية.  �لأج�سام  على  �لنعكا�سات  �أو  �لأمطار 

تلقي �لريح �أور�قًا �أو �أكيا�سًا �أو �أ�سياء �أخرى �أمام جمال 

روؤية �لر�د�ر. وقد تكون �لأمطار م�سوؤولة عن �نعكا�س 

�للوحات  تعك�س  وقد  �جلزيئات،  على  �لر�د�ر  موجات 

�لإر�سادية �ملعدنية موجات �لر�د�ر.

 )Neavia( ”وتقوم �خلو�رزميات �لتي طورتها “نيفيا

قادرة  بجعلها  �لت�ستتات  دقيقة عن هذه  معلومات  من 

�أجريت  �ختبار�ت  و�أظهرت  �لعو�ئق.  تلك  على تخطي 

حديثًا �أن معدل �ل�سبطيات �خلاطئة للر�د�ر كان حادثة 

و�حدة كل �سهرين.

معلومات فورية

حتذير  �لآن  ممكنًا  �أ�سبح  �لتطوير�ت،  لهذه  وكنتيجة 

حتقق.  مبرحلة  �ملرور  دون  �خلطر  من  �مل�ستخدمني 

وهذ� �أمر مهم لأن معظم �لطرق �ل�سريعة يف فرن�سا، 

يف فرن�سا 

تقنية الرادار المتطورة لضبط السائقين 
في االتجاه المعاكس

ومنها  �ملالحة،  �أنظمة  ي�ستخدمون  �ل�سائقني  من 

لذلك  و�إ�سافة  ب�سرعة.  �ملتطورة  �ملت�سلة  �لنظم 

ي�ستخدم �لكثري من �ل�سائقني هو�تفهم �لذكية كتطبيق 

خم�س�س للمرور �أو �ملالحة. لذ�، وبدًل من ن�سر عدد 

كبري من �ل�سار�ت �ملرورية �ملتغرّية )VMS( على طول 

طرقاتنا لإبالغ �ل�سائقني، كما كان لدينا يف �ملا�سي، ل 

من�سات مرورية

 حتذر �ل�سائقني 

من خطر معاك�س لهم 

تطبيقات مروررية

با�ستثناء �لطرق ذ�ت �لتعرفة �ملرورية، ل تتمتع باإد�رة 

�ملوظفني  على  ينبغي  وبالتايل  �ساعة   24 مد�ر  على 

�لتحقق من كل حادثة. و�إ�سافة �إىل ذلك، تقع معظم 

م�ستوى  يكون  عندما  �لجتاه  بعك�س  �لقيادة  حالت 

�ملرور منخف�سًا – �أي ب�سكل عام خارج �ساعات �لدو�م.

�لكثري  �أن  وهو  �لعتبار  لالأخذ يف  �آخر  وهنالك عامل 



نحتاج �لآن �سوى �إىل نقل �ملعلومات �إىل من�سات �لبث.

تقنيات  من�سة  بتطوير   )Neavia( “نيفيا”  قامت 

منها  وتتاأكد  �ملعاك�س”،  “�لجتاه  �إنذ�ر�ت  ت�ستقبل 

مبوجب �لقو�عد �ملكت�سبة من جتارب �سابقة، ثم تنقل 

ر�سائل  �ملرورية عرب  �ملعلومات  بث  �إىل جهات  �لإنذ�ر 

نظم  بتحديث  تقوم  ثم   .)DATEX2( “د�تيك�س2” 
معلوماتها، ويف �أقل من دقيقة، يتم �إبالغ كل م�ستخدم 

يف  قادمة  مبركبة  مرتبط  حمتمل  خطر  عن  للطريق 

�لجتاه �ملعاك�س.

 )NeaviaTechnologies( تكنولوجيز”  “نيفيا  تقوم 

�لآن باجلمع بني ر�د�ر “فوك�سفيا” )FoxVia(خا�ستها 

ن  �إك�س” )V2X(. وميكرِّ  2 “يف  ووحدة جانب �لطريق 

ما  �إنذ�ر  ت�سليم  من  �لطريق  جانب  وحدة  �لأمر  هذ� 

ب�سكل مبا�سر جلميع �ل�سائقني �ملارين باجلو�ر. ويكمن 

جمال تقنية “يف 2 �إك�س” )V2X( يف �أن كل مركبة تنقل 

وتو�سل �ملعلومات. �إذ تقوم �ملركبة بنقل �ملعلومات �إىل 

بالتايل  �لإنذ�ر.  كل مركبة ت�سادفها طو�ل مدة حياة 

ميكن لتنبيه �لجتاه �ملعاك�س �أن ينت�سر يف �حلال جلميع 

�ملركبات �سمن منطقة ما ووقت ما.

�ملعاك�س  بالجتاه  �ل�سائقني  �سبط  على  �لقدرة  �إن 

ون�سر �لتحذير�ت عن طريق �ملن�سات �ملرورية �لقائمة 

حاليًا من �ساأنها �أن حتد ب�سكل كبري من عدد �حلو�دث 

�ملرتبطة بالقيادة يف �جتاه معاك�س. وعندما يتم تزويد 

جميع �ملركبات بتقنية “يف 2 �إك�س” )V2X(، وتزويد 

“فوك�سفيا” )FoxVia(، فلن ت�سكل  �لطرق بر�د�ر�ت 

�حلو�دث �ملرتبطة بال�سري يف �لجتاه �ملعاك�س م�سدر 

قلق بعد ذلك.

 

تطبيقات مروررية
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 �أثبتت �لدر��سات �أن فر�س �للتز�م بوزن �ملركب على 

�لتحتية  �لطريق  لبنية  حماية  يوفر  �أن  ميكن  �لطريق 

ويح�سن من �سالمة �لطرق.

للنقل  �لتحتية  بالبنية  كبريً�  تاأثرً�  حياتنا  نوعية  تتاأثر 

و�ل�سناعة  و�خلدمات  �ملعي�سة  م�ستوى  تطوير  ويوؤدي 

�خل�سو�سية  �ل�سيار�ت  عدد  زيادة  �إىل  ما  منطقة  يف 

تكون  ما  وغالبًا  طرقاتها،  على  �ل�سحن  ومركبات 

�ملركبات  هذه  توؤدي  طاقتها.  فوق  حمّملة  �ل�ساحنات 

�ملحملة فوق طاقتها �إىل �إتالف �لطريق و�حلد من دورة 

حياته، وقدرته �لت�سغيلية.

زيادة  يف  �لطرق  باأ�سطح  تلحق  �لتي  �لأ�سر�ر  ترتجم 

�إىل  وتوؤدي  �لطرق،  مل�ستخدمي  �لتكلفة  يف  �إجمالية 

وزن المركبات وتأثيره على الطريق

�سطح  تفاوت  ب�سب  �ملرور  حركة  �سالمة  يف  �نخفا�س 

�لطريق، و�لثغر�ت، وظهور ت�سطيحات مائية يف �لطق�س 

�ملاطر، وغريها.

�خل�سو�سية  �ملركبات  يف  �ملفرطة  �لزيادة  توؤدي  كما 

�أي�سًا �إىل م�ساكل حادة. ت�سبب �زدحاما  على �لطريق 

�لر�حة  وتخفي�س  و�ملال،  �لوقت  وخ�سارة  �ل�سري  يف 

وزيادة  �ل�سارة،  �لنبعاثات  وزيادة  �لرحالت،  �أثناء 

�ل�سو�ساء، و��ستهالك مفرط للوقود.

ميكن  بانتظام،  �ملرور  حركة  تدفق  تفقد  طريق  وعن 

�لقدرة  �نخفا�س  يف  توؤثر  قد  �لتي   �ملعلومات  ر�سد 

�ل�ستيعابية للطريق ودورة حياتها.

�إن نظام �لقيا�س �أثناء �حلركة من “بيتامونت” يقي�س 

وزن �لإطار�ت �ملارة �أو جمموعة حماور �ملركبة.

حتدده  حمدد  وزن  بحد  �ملركبات  من  فئة  كل  تتمتع 

ما  لقيا�س  �ل�سيارة  �إيقاف  ي�سكل  �لوطنية.  �ملعايري 

للوقت  م�سيعة  �مل�سموحة  و�حلدود  تتو�فق  كانت  �إذ� 

�أثناء  �لوزن  قيا�س  نظام  ن�سر  يعترب  ولذلك  و�ملال، 

�حلركة �سليمًا من �لناحية �لتجارية. تعتمد دقة نظام 

�لقيا�س  جهاز  دقة  على  �حلركة  �أثناء  �لوزن  قيا�س 

نف�سه   وديناميكيات �ملركبة هي عبارة عن مزيج من 

و�لتو�زن  �ملركبة،  تعليق  ونوع  �لطريق،  �سطح  خ�سونة 

�لديناميكي للمركبة؛ ووزن �ل�سيارة؛ و�سرعة �ل�سيارة: 

ومناورة �ل�سائق.

�إن �لتحديد �لكمي لدقة نظام قيا�س �لوزن �أثناء �حلركة 

توقف  عند  نف�سه  بال�سيء  �لقيام  من  �سعوبة  �أكرث 

�ل�سيارة.عند �سري �ملركبة، يتفاوت �حلمل �لديناميكي 

�ملطبق على �لطريق تفاوتًا كبريً� ب�سبب تذبذب �ملركبة، 

تطبيق  يتم  �حلمولة،  ونقل  وخف�سها،  �ل�سرعة  وزيادة 

�أثناء  �لوزن  قيا�س  نظام  �أوز�ن  على  خمتلفة  تقنيات 

ديناميات  �آثار  من  للتقليل  قيا�سها  يتم  �لتي  �حلركة 

�ل�سيارة، ولكن لميكن �إز�لتها متامًا.

ونظرً� لتاأثري ديناميات �ل�سيارة، يكون م�ستوى دقة �أي 

نظام قيا�س �لوزن �أثناء �حلركة �أقل من مقيا�س ثابت. 

كما لي�س من �ملمكن قر�ءة دقة متناهية لقيا�س نظام 

قيا�س  نظام  دقة  فاإن  لذ�  �حلركة.  �أثناء  �لوزن  قيا�س 

�لوزن �أثناء �حلركة تتم قر�ءتها كن�سبة مئوية من �لدقة 

بكل ثقة.

�ملعايرة  �أن�سطة  على  �لأهمية  من  كبري  قدر  و�سع  يتم 

�أد�ء  م�ستوى  ل�سمان  �سو�ء  حد  على  و�جلارية  �لأولية 

منا�سب لنظام قيا�س �لوزن �أثناء �حلركة.

خوارزميات التعوي�ص

قيا�س  دقة  يف  توؤثر  �لتي  �أي�سًا  �ملهمة  �لعو�مل  ومن 

نظام قيا�س �لوزن �أثناء �حلركة هي �حلر�رة. ��ستناد� 

يتمتع  و�لتطوير،  �لتجريبية،و�لتحليل،  �لقيا�سات  �إىل 

“بيتامونت”  من  �حلركة  �أثناء  �لوزن  قيا�س  نظام 

موقع  �أن  كما  مدجمة،  طاقة  تعوي�س  بخو�رزميات 

لدرجة  ��ست�سعار  باأجهزة  جمهز  نف�سه  �لقيا�س 

�حلر�رة.

وهناك عامل �آخر ل يقل �أهمية يوؤثر على دقة �لقيا�سات 

ت�ستند  �ل�سيارة.  ويف  �لطريق  على  �لهتز�ز�ت  وهي 

خو�رزميات �لتعوي�س �إىل �لنتائج من �لقيا�سات �لأوىل 

�لقريبة من �أجهزة �ل�ست�سعار و�لقيا�سات �لعادية.

كما  معني،  م�سار  نطاق  يف  د�ئمًا  �ملركبات  تتحرك  ل 

�أن  ميكن  �ملثال.  �سبيل  على  �لتجاوز،  مناور�ت  �أثناء 

ينتهي �ملطاف مبركبة تتجاوز باملرور من خالل نقطة 

بني  �لفا�سل  �لطريق  منت�سف  يف  �خلط  على  قيا�س 

�حلركة  �أثناء  �لوزن  قيا�س  نظام  ي�ستطيع  م�سارين. 

تتحرك  �لتي  �ل�سحيحة  غري  �ملركبات  على  �لتعرف 

د�خل �ملنطقة ويقوم بت�سغيل �لوظائف �ملتد�خلة، مما 

ي�سمح باحت�ساب معاِمالت �لوزن با�ستخد�م �لقيم من 

�أجهزة �ل�ست�سعار يف �مل�سار�ت �لأخرى �أي�سًا.

الأنظمة الفرعية الأخرى

�لأنظمة  من  �لعديد  �حلركة  �أثناء  �لقيا�س  لنظام 

�لفرعية �لأخرى، مثل نظم �لكامري�ت �لرقمية �لفرعية 

)�ملتكاملة مع �إ�ساءة �لأ�سعة حتت �حلمر�ء( �لتي تظهر 

�سورً� مف�سلة للوحة ت�سجيل �ملركبة، عالوة على ر�سد 

�لدقة.  عالية  �ل�سور  عن  ف�ساًل  �خلطرة،  �لب�سائع 

كما تفيد نظم �لكامري� لر�سد وجود �ملركبة يف جمال 

األوزان المحورية

على  قيود  �أي  دون  من  تعمل  وهي  �ملركبات  معاِمالت 

جلمع  تطبيقه  ميكن  و�لليل.  �لنهار  خالل  �لطريق، 

تدفق  وتقييم  �لرحلة،  وقت  حول  و�ملعلومات  �لبيانات 

�ملرور  حركة  مر�قبة  �أجل  من  وحتى  �ملرور،  حركة 

وت�سم هند�سة نظام قيا�س �حلركة �ل�ساملة عدة �أنظمة 

فرعية.

نظام قيا�ص الوزن اأثناء احلركة الفرعي

على  �لفرعي  �حلركة  �أثناء  �لوزن  قيا�س  نظام  ي�ستند 

�أجهزة ��ست�سعار كهر�سغطية. من خالل قيا�س وحتليل 

�ل�سحنة �ملتولدة عن طريق تطبيق �ل�سغط على �ملو�د 

�لكهر�سغطية، ميكن ��ستخد�م جهاز �ل�ست�سعار لقيا�س 

حز�م  �أو  �لب�سيط،  وت�سنيفها  �ملركبة،  ولون  �لقيا�س، 

�لأمان �أو وجود ركاب �آخرين يف �ملركبة.

�أجهزة  �إىل  ي�ستند  �آخر  فرعي  نظام  �أي�سًا  وهناك 

�ملتعلقة  �ملعلومات  لقيا�س  يعمل  �لذي  �لليزر  ��ست�سعار 

ل )�لعر�س، �لرتفاع، وت�سنيف  بال�سكل على نحو مف�سّ

�أو بال�سرت�ك  �أي�سًا، منفردً�  �ملركبة �لدقيق(، ير�سد 

مع نظام ر�د�ر،�ل�سرعة )قيا�س �ل�سرعة �جلزئية(.

ويتم متثيل �لأثر �لبيئي للمرور من خالل نظام فرعي 

حتليل  �جلوية،و�أجهزة  لالأر�ساد  حمطة  من  يتاألف 

لغاز�ت �لعادم، وجهاز لتحليل �لنبعاث �حلر�ري.

ويكتمل جزء نظام �لقيا�س �أثناء �حلركة �لذي ي�ستند 

�إىل جهاز ��ست�سعار بنظام فرعي من �لر�سائل �ملتغرية، 

�لتي  �ملرور  بحركة  �لتحكم  و�أجهزة  �ملرور،  و�إ�سار�ت 

ت�ستخدم ملر�قبة حركة �ملرور وتنظيم تدفق �حلركة يف 

�حلالت غري �لعتيادية.

�لفرعية  �لنظم  جميع  من  �لإ�سار�ت  معاجلة  تتم 

على  �لبيانات  وحتتوي  �ملركزية.  �لتحكم  وحدة  يف 

معلومات حول تاريخ ووقت �ملرور، و�مل�سار �مل�ستخدم، 

و�مل�سافة  �ل�سيارة،و�لوقت  و�سرعة  �ل�سري،  و�جتاه 

�ملركبة،  �سرعة  تت�سمن  كما  �ل�سابقة.  �ل�سيارة  عن 

�ملركبة.  و�سكل  معاِمالت  وكافة  وعر�سها،  وطولها، 

�ملحاور،ووزن  بني  و�مل�سافة  �ملحاور،  عدد  ي�سمل  وهذ� 

وعدد  للمركبة،  �لإجمايل  و�لوزن  �ملحاور،  وجمموعة 

�لإطار�ت، وفئة �ملركبة وفقًا خلطة �لت�سنيف �لدقيقة. 

لأن  نظرً�  نهائية،  لي�ست  هذه  �ملعاِمالت  جمموعة  �إن 

�لأبحاث ل تز�ل جارية يف �أ�ساليب قيا�س جديدة.
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جتذب �لهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية �هتمام ركاب 

�حلافالت و�لقطار�ت هذه �لأيام. لكن هل يعني ذلك 

�أنهم “غائبون” عن و�قعهم؟ وماذ� يفعل �لركاب �لذين 

ل ي�ستخدمون مثل هذه �لأجهزة خالل تنقالتهم؟

�إذ� كنت ت�ستقل حافلة �أو قطارً� يف زمننا هذ�، ف�ستجد 

وهم  �أعمالهم  �إىل  يوميًا  يتنقلون  بركاب  حماط  �أنك 

يتطلعون �إىل �ألو�ح من �لزجاج و�ملعدن يف �أياديهم. لعل 

و�سائط �لنقل �لعمومية هي �أكرث �لأماكن �لتي جتد فيها 

جمهورً� و��سعًا يقع حقًا حتت �أ�سر �لتكنولوجيا.

ومع ذلك ي�سكو �لكثري منا من �سعور مزعج ينتابه نتيجة 

�لعتماد على �لهو�تف باعتبارها �سارة نوعا ما. هذ� 

مثل  فيديو  مل�ساهد  �ل�سريع  �لنت�سار  ور�ء  �ل�سبب  هو 

“لووك �آب”، �لتي ت�سري �إىل �أننا �سنكون بحال �أف�سل 
لبع�س  �لإنرتنت  مبو�قع  �لت�سال  عن  توقفنا  ما  �إذ� 

�لوقت.

�لنا�س  �لكثري من  �لذي جعل  �أي�سًا  نف�سه  �ل�سبب  وهو 

يجدون �سورة “�سخ�س بدون هاتف” وهي تبدو �سورة 

م�سرقة و�سعيدة �إىل حد كبري عندما ُن�سرت على موقع 

�ملطاف، يندر �أن جند �أي ر�كب يف  نهاية  “تويرت”. يف 
�أيامنا هذه بدون هاتف نقال بيده.

يف عام 2009، كان “�ستيفن د�ولينغ” كاتبا م�ساهمًا 

يف “نيوز ماجزين” يف بي بي �سي، )وهو حاليًا �ملحرر 

حتدث  وقتها،  فيوت�سر”(.  �سي  بي  “بي  يف  �مل�سارك 

مل  ممن  لندن  قطار�ت  ركاب  من  عدد  �إىل  د�ولينغ 

يكونو� من�سغلني بجهاز “�آي باد” �أو بقر�ءة �سحيفة ما.

وقد  ذلك.  عن  عو�سًا  يفعلونه  عما  د�ولينغ  �ساألهم 

بطريقة  للتنف�س  ما بني ممار�ستهم  �لإجابات  تفاوتت 

يف  ترقد  �أخت  يف  بالتفكري  �ن�سغالهم  �إىل  �ليوغا 

م�ست�سفى. ولكن ما هي �حلال �لآن، بعد �أكرث من خم�س 

�سنو�ت لحقًا؟ هل يوجد من �أمثال هوؤلء �أ�سا�سًا؟ و�إذ� 

كان �لأمر كذلك، ففي �أي �سيء يفكرون؟

�لأنفاق  ركاب قطار  كان  يوم خمي�س غائم،  يف �سباح 

يتوجهون  يز�لون  ل  “ميرتوبوليتان” بلندن  خط  على 

يف  �لتنقل  �أن  رغم  �ملدينة،  يف  �أعمالهم  مكاتب  �إىل 

بد�أت  ما.  نوعا  هد�أ  قد  �ل�سباحية  �لذروة  �ساعات 

“متنزه  حمطة  خارج  �لأر�س  �سطح  فوق  �لرحلة 

وميبلي”؛ �إذ ميتد منظر �ملدينة ومبانيها حولنا على مد 

�أن �لغالبية �لعظمى من �لركاب، بالطبع،  �إل  �لب�سر. 

مل يكونو� ياأبهون لذلك. �إنهم يتطلعون نحو �لأ�سفل، �إىل 

هو�تفهم �لنقالة.

عامًا خمتلفا عنهم.   38 �لـ  ذو  “ر�هول جريي”،  كان 

زجاج  خالل  من  ينظر  �سامتًا،  مبفرده  يجل�س  كان 

“�أنا  جريي:  يقول  �خلارجي.  �لعامل  �إىل  �لنافذة 

�ساعات  ت�سع  �أجل�س  �ملعلومات.  تقنية  يف  متخ�س�س 

�أحيانًا،  يكفيني!”.  ذلك  �لكومبيوتر.  �سا�سة  �أمام 

يتحقق جريي من بريده �لإلكرتوين على هاتفه �لنقال 

من نوع “بالك بريي”؛ و�إل، فاإنه يف�سل �أن يتحرر من 

�أي توتر عندما يتنقل بالقطار.

مثاًل  لنا  يقدم  عامًا   66 وعمره  دميان”،  “مايك 
م�سابهًا، ويقول. “�أنتظر ��ستقبال �ملكاملات �لهاتفية”، 

كان يو�سح لنا ذلك وهو ي�سري �إىل جيب �سرتته. �مل�سافة 

تقع  “ميرتوبوليتان” لالأنفاق  قطار  �لأخرية من خط 

�أق�سامًا متعددة منها بدون  حتت �سطح �لأر�س، ولكن 

�سقف، مما يعني �إمكانية �حل�سول على �إ�سارة �ل�سبكة 

�لهاتفية لفرتة وجيزة.

هذه  با�ستمر�ر.  �لت�سال  “ينقطع  “دميان”:  يقول 

�لبنية  ت�سييد  �أعمال  يف  يعمل  باأنه  علمًا  م�سكلة”، 

يظل  �أن  يود  ما  وبقدر  �لت�سالت.  ل�سبكات  �لتحتية 

قادرً� على ��ستقبال مكاملات، �إل �أن فكرة �إغر�ق نف�سه 

د�خل هاتف نقال �أو جهاز لوحي ل تغريه.

يقول  للمو�سيقى.  �مل�ستمعني  نف�سه على  �ل�سيء  ينطبق 

�لنا�س وهم  �أرى هوؤلء  �لهلع عندما  “ينتابني  دميان: 

�أي  يقر�أون  ل  �إنهم  ما.  �سيء  �إىل  بال�ستماع  ين�سغلون 

ي�ستمعون  �إنهم  �جلارية،  �لأحد�ث  يو�كبون  ول  كتاب، 

فقط �ىل مو�سيقاهم �أو ما �ساكل.”

خط  ين�سّم  �سرتيت”،  “بيكر  حمطة  عند 

من  ق�سم  �أقدم  �إىل  �لأنفاق  لقطار  “ميرتوبوليتان” 
�سبكة �لأنفاق برّمتها. مرت �لقطار�ت عرب هذ� �لق�سم 

�لقدمي منذ عام 1863. يتنقل “جوناثان هام”، �لبالغ 

54 عامًا، عرب هذ� �لق�سم كل يوم تقريبًا.

يقول هام، وهو عامل يف جمال �لأحياء: “�أ�ستمع �أحيانًا 

�إىل �ملو�سيقى. غري �أين �أف�سل �أن �أتاأمل �لأماكن عندما 

�أتطلع فقط �إىل �لنا�س.”  �أن  �أو  �أتنقل بقطار �لأنفاق، 

�أو مقاًل علميًا  و�لأخرى در��سة  �لفينة  ويقر�أ هام بني 

هذ�  “لكنني،  يعرتف:  لكنه  بالقطار�ت،  تنقله  عند 

�ل�سباح، �أ�سعر نوعًا ما مبلل.”

�أنه  �أي  د�ئمًا.  مثله  لي�سو�  ير�هم  �لذين  �لنا�س 

لالن�سغال  مكان  �أف�سل  �لقطار  لأولئك، ميثل  بالن�سبة 

حول  حقًا  ملتفني  �لنا�س  “يبدو  وي�سيف:  باأجهزتهم. 

�أجد  �لو�قع،  يف  �للوحية.  و�أجهزتهم  �لنقالة  هو�تفهم 

�سارم  �أنا  جدً�.  �لتقليديني  من  �أنا  للقلق.  مبعثًا  ذلك 

�أين ل �أحتقق من  متامًا فيما يخ�س هذ� �لأمر. حتى 

كيف غيرت الهواتف الذكية عاداتنا 
داخل وسائل المواصالت؟

اإعداد : ال�سحفي العلمي كري�ص بارانيوك

بريدي �لإلكرتوين يف �لبيت”.

مرتبط  غري  ولكنه  �لبيت  يف  كمبيوتر  “لدي  ويتابع: 

�إذ�  �لعمل.  مكان  يف  بذلك  �أقوم  ـ  �لإنرتنت  ب�سبكة 

بالطبع  عندها  �لإلكرتوين،  �لربيد  �إىل  �حتجت 

�ساأ�ستعمل هاتفي �لنقال، ولكني قمت باإعد�ده بطريقة 

جتعل من �ل�سعب قلياًل �لقيام بذلك.”

تقاليد مفرطة لإلهاء النف�ص

ب�سرف  �خلا�سة  �ل�سفات  لتلك  يحزن  من  هناك 

لفكرة  ويروجون  �لنقالة،  �لهو�تف  متيز  �لتي  �لنتباه 

جمهورً�  موؤخرً�  هوؤلء  وجد  �ل�سبكة”.  من  “�لتحرر 
“توم  هو  هوؤلء  �أمثال  �أحد  �إليهم.  �ل�ستماع  يتقبل 

�لجنليزية  �للغة  و�أ�ستاذ  �لكاتب  َفيت”،  مونتغومري 

بكلية “دوبيج” يف �سيكاغو �لأمريكية.

قدر�ت  يف  متز�يدً�  �نح�سارً�  “لحظت  َفيت:  يقول 

�لطلبة على �لقر�ءة و�إعارة �لنتباه، و�أعتقد �أنه ي�سري 

لأن  حمبط  �أنا  �لتكنولوجيا.  منو  مع  جنب  �إىل  جنبا 

ت�ستطيع  لن  مبا�سر.  ب�سكل  يكون  �أن  تو��سلنا ل ميكن 

روؤية �لعامل من حولك �إذ� كنت تنظر نحو �لأ�سفل طول 

�لوقت؛ �إذ� كنت من�سغل �لبال”.

يتح�سر “َفيت” على ما ي�سميه “تقاليدنا �ملتجددة دومًا 

��ست�سلم  فقد  ذلك،  مع  �لنف�س”.  �إلهاء  يف  لالإفر�ط 

موؤخرً� و��سرتى �أول هاتف نقال ذكي لكي يتو��سل عن 

طريق مكاملات �لفيديو مع �بنته، �لتي تدر�س يف مدريد.

�لتي  �لأدلة  من  قلة  �لو�قع  ويف  �سائد،  �عتقاد  هناك 

“ع�سنا  �أو  �أنف�سنا،  �ألهينا  �إذ�  �أننا  مفاده  تدعم ذلك، 

لكن،  �أف�سل.  �إح�سا�س  لدينا  يتولد  ف�سوف  �للحظة” 

وكما يبني �لعديد من ركاب قطار�ت �لأنفاق، ت�ستطيع 

��ستعمال هاتفك لهذ� �لغر�س �أي�سًا.

م�ساهدة  �أن  �لو��سح  ومن  ما،  باأمٍر  للقيام  “�أحتاج 
�إىل مقطع  �ل�ستماع  ’�لآي بَلري’ �أو  برنامج  �سيء على 

ذلك  �أكرث،”  ب�سكل  �ل�سرتخاء  �إىل  �سيدعو  مو�سيقي 

ما قالته “كاتي ووكر”، �لبالغة 29 عامًا، بينما يتوقف 

�لقطار يف حمطة “باربيكان”.

ت�ساهد  كانت  �إذ  للتو،  �أطفاأت جهازها  قد  ووكر  كانت 

برناجمًا �نتهى يف �لوقت �ملنا�سب كي تنزل من �لقطار. 

هاتفها  �ست�ستعمل  كانت  �أنها  �أخرى  م�سافرة  وتو�سح 

لول �أنه مل يتبق لديها لعبون يف لعبة “كاندي كر��س” 

و�ختارت �أن ترتاح قلياًل.

على  �لتكنولوجيا  جتربنا  �أن  �أحيانًا،  �لطبيعي،  من 

عامًا،   24 �لبالغة  دينيغ”،  “�سنيد  حولنا.  ملا  �لنتباه 

�سبب  ت�سرح  كانت  بينما  و�سحكت  نف�سها  تتمالك  مل 

هاتفي  “بطارية  �أمر.  باأي  �إن�سغال  بدون  جلو�سها 

من  يقرتب  �لقطار  كان  بينما  ذلك  قالت  نفدت!”، 

“ليفربوول �سرتيت”، �ملحطة قبل �لأخرية.
عليَّ  �لبطارية.  ل�سحن  طريقة  يف  “�أفكر  و�أ�سافت: 

�لذهاب �إىل �لبيت، لأح�سل على جهاز �سحن بطارية 

�سديق  مع  موعد  على  كنت  ثانية.  �لعودة  ثم  �لهاتف، 

يل، وكنت �ساألقاه �لآن لول �أنه يجب عليَّ �لذهاب �إىل 

�لبيت و�سحن هاتفي”.

فجاأة، �أ�سبحْت بدون �أي جهاز. ��سطرت “دينيغ” �أن 

تتطلع حولها، ثم عّلقت قائلة: “جمرد �جللو�س هو �أمر 

جميل. كنت �ساأخرج كتابي لأقر�أه، ولكن ل، �أنا متعبة 

جدً�. �أريد فقط �أن �أجل�س هنا. �أن �أجل�س ول �أفعل �أي 

�سيء!”

وهم  حولها  من  بالركاب  تكتّظ  �لقطار  عربة  كانت 

يلوحون بهو�تفهم �لنقالة بدون �أن يعريو� �أي �نتباه. �إىل 

حد ما، �إنه �ملكان �لأمثل للتمتع بالوحدة.

علم  يف  م�ساعدة  �أ�ستاذة  وهي  ديفز،  جيني  تعتقد 

�لجتماع بجامعة “جيم�س مادي�سن” يف فرجينيا، �أن 

فكرة وجود �نق�سام بني �لذين ي�ستعملون �لتقنية وهم 

�لذين ل ي�ستعملونها تبدو  و�أولئك  ي�ستقلون �لقطار�ت 

وكاأنها �إزدو�جية كاذبة.

من  �لكثري  توجد  �ملتمدنة،  �لأماكن  “يف  وت�سيف: 

�ملحفز�ت، حتى �أننا عندما نكون يف �أماكن عامة ننعزل 

�لنتباه  نعري  �لوحدة.  من  جّو  يف  �أنف�سنا  ون�سع  دومًا 

على �لدو�م لأجهزتنا �لتي ُي�سرب بها �ملثل، وتركنا كل 

�سيء �آخر، �سو�ء كانت تاأمالتنا، �أو قر�ءة �سحيفة ما، 

�أو �أي �سيء كان. كنا دومًا وحيدين عندما كنا �سوية يف 

�لأماكن �ملتمدنة.”

عربة  يف  لركاب  �سورة  مع  بدقة  �لتعليق  هذ�  ين�سجم 

قطار تبدو وكاأنها �لتقطت يف �أربعينيات �أو خم�سينيات 

�لقرن �ملا�سي. ترى كل و�حد منهم يف �ل�سورة ور�أ�سه 

�ل�ساخر  �ل�سرح  �سمن  كتب  �سحيفة.  يف  مدفونة 

غري  جتعلنا  �لتكنولوجيا  هذه  كل  “�إن  �ل�سورة،  حتت 

�جتماعيني”.

’من�سغلي  جمرد  نكون  ل  �حلقيقة،  “يف  ديفز:  يقول 

ما  حلظة  يف  نن�سغل  عندما  �لإطالق.  على  �لبال’ 

بالتعامل مع �سخ�س ما، فاإننا ن�سرتجع دومًا ما مر بنا 

�لقدمية وتفكرينا نحو  �ملا�سي، وجتاربنا  �سخ�سيًا يف 

�مل�ستقبل”.

وبالتايل، لعله ل يوجد در�س عظيم نتعلمه هنا بعد كل 

ما مر. يبدو على جميع ركاب قطار �لأنفاق على خط 

“ميرتوبوليتان” وكاأن لديهم ذريعة ب�سيطة ليفعلو� ما 
يحلو لهم.

عامًا،   23 وتبلغ  �أرغرد،  نينو  وتدعى  �لن�ساء،  �إحدى 

حتمل هاتفها بيدها، لكن �ل�سا�سة �سود�ء ول ت�ستعمله 

يف تلك �للحظة. وتقول بال مبالة: “�أردت جمرد �لنظر 

حويل. ل ت�ستطيع ��ستعمال �لهاتف طيلة �ساعات �ليوم 

�لأمر مماًل يف بع�س  �لأ�سبوع، ي�سبح  �أيام  ويف جميع 

�لأحيان”.

المحمول ونمط الحياة
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متتد مدينة �سكوت�سديل يف �أريزوناعلى م�ساحة تبلغ 185 

مياًل مربعًا، وتعد موطنًا لأكرث من 225 �ألف �سخ�س. 

ومثل �لكثري من �ملدن �سريعة �لنمو يف غرب �لوليات 

�لتي  �ملرور-  م�سكلة  من  �سكوت�سديل  تعاين  �ملتحدة، 

�لتجمع  مر�كز  من  للعديد  جماورتها  ب�سبب  تفاقمت 

ذلك  مبايف  �أريزونا،  يف  �لأخرى  �لكبرية  �ل�سكاين 

فينيك�س، ومتب، وغلينديل، ومي�سا. ويف �لوقت نف�سه، 

فاإن طق�سها �ملعتدل يف �ل�ستاء يجعل منها وجهة مثالية 

للكثري من �لفعاليات �ل�سعبية، مبا يف ذلك مز�د باريتج 

�ملفتوحة  فينك�س  وبطولة  �ل�سيار�ت،  جلامعي  �ك�سون 

و�لتي  �لعربية-  للخيول  �سكوت�سديل  وعر�س  للجولف، 

جتلب كلها �آلف �ملركبات �لإ�سافية �إىل �سو�رع �ملدينة.

ويف عام 2008، قام �لإد�ريون يف �ملدينة بتنفيذ �ملر�حل 

�إىل  يهدف  �ملرور  حركة  لإد�رة  متقدم  لنظام  �لأولية 

�لتخفيف من حدة �زدحام �ل�سري �خلانق �ملتز�يد. ومت 

�لرئي�سة  �لتقاطعات  عند  �لرقمية  �لكامري�ت  تركيب 

لإد�رة  حديث  مبركز  تو�سيلها  ومت  �ملدينة  و�سط  يف 

حركة �ملرور. كما مت و�سل حامل �لكامري� �إىل خطوط 

ذلك. �أمكن  ما  حيث  �لألياف  من  �ملوجودة  �لت�سال 

�أما بالن�سبة للمو�قع �لأخرى، فقد مت تثبيت دو�ئر “تي 

�ملتكررة  �لتكاليف  كانت  وقد  �مل�ستاأجرة.   )T1(”1

فعالة  كانت  لكنها  عالية،   )T1(  ”1 “تي  خلطوط 

�أمريكي  دولر  �ألف   250 نحو   ، للغاية  عليها  وموثوقة 

�سنويًا.

تغطية  نطاق  لتو�سيع  �خلطط  ��ستطالع  وخالل 

�لتقاطعات يف و�سط �ملدينة، قام رو�سدر ي�سيل، مدير 

مركز �إد�رة حركة �ملرور يف �سكوت�سديل بتقدير خيار�ت 

قّررنا  �لتو�ّسع،  معامل  حتددت  وقال:”عندما  �أخرى، 

قدرتنا  قّيدت  لأنها  �ملوؤجرة  �خلطوط  على  �لق�ساء 

ت�سييد  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  �ل�سبكة.  تو�سيع  على 

بنى حتتية لل�سبكة ميكننا �متالكها  ويعد هذ� منطقا 

ً�سليمًا للغاية، ل �سيما و�أن ذلك �سيمّكن �ملدينة من ربط 

�لإد�ر�ت �لأخرى بال�سبكة”.

ات�سالت امليل الأخري من البنية لتحتية القائمة 

من الألياف

بهدف ��ستبد�ل خطوط “تي T1( ”1(، قامت �ملدينة 

�لنطاق  ذ�ت  �لال�سلكية  �ل�سبكة  من  �جلدوى  بتقييم 

عدة  منها  ولكل  مربجمة،  عقدة   100 لربط  �لعري�س 

عملية  �أثناء  ويف  عمود.  على  مركبة  رقمية  كامري�ت 

�إىل  بحاجة  �أنهم  �ملدينة  يف  �لفنيون  ��ستنتج  �لتقييم، 

ثابتة  �إنتاجية  طاقة  توفري  على  قادرة  ل�سلكية  �سبكة 

و�سالت(   10 �إىل  متعددة)ت�سل  مبا�سرة  و�سالت  يف 

�أعمدة  ومو�قع  �لألياف  من  �لتغذية  و�سلة  نقاط  بني 

قائاًل:”لدينا  دري�سيل،  ويو�سح  �ملتعددة.  �لكامري�ت 

�لتحدي  كان  لذلك  �لأر�س،  يف  �لألياف  من  �لكثري 

بها.  موثوق  �لأخري  �مليل  �ت�سالت  �إقامة  يف  �لأكرب 

وكان �ل�سوؤ�ل �لذي �أردنا �لإجابة عليه: “�أميكن لل�سبكة 

�سمن  ذلك  فعل  ميكنها  وهل  ذلك؟  توفري  �لال�سلكية 

مثل  �ملدينة  و�سط  يف  �ملوجودة  �لنموذجية  �لعقبات 

�لطق�س،  حالت  جميع  وخالل  و�ملباين،  �لنبات  �أور�ق 

مبا يف ذلك �لعو��سف �لرت�بية و�لأمطار؟”.

ولإثبات �ملفهوم، قامت “فايرتايد” )Firetide(، وهي 

�خلا�سة  �لال�سلكية  �ل�سبكات  يف  متخ�س�سة  �سركة 

ذ�ت �لنطاق �لعري�س، بتنفيذ �سبكة �ختبار تتاألف من 

على  جيدً�  �أد�وؤها  كان  و�لتي  مبا�سرة  و�سالت  ثماين 

مد�ر �سنة و�حدة من �لتجارب. وتتمثل �مليزة �لأ�سا�سية 

ل�سبكة حا�سوبية متد�خلة ل�سلكية يف قدرتها على توفري 

�ت�سال �إيرثنت يف �أي مكان، ومن دون �أ�سالك. وهذ� ما 

يجعل من �ل�سبكات �ملتد�خلة مثالية للمو�قع حيث يكون 

�لأماكن  مثل  للغاية،  مكلفًا  �ل�سبكات  كابالت  تركيب 

�ملدنية �ملزدحمة، و�ملباين �لتاريخية، و�ملو�قع يف �لهو�ء 

�لطلق، و�لأماكن �ملوؤقتة. 

تعمل  �ملت�سلة،  و�ملعد�ت  �لأنظمة  جلميع  وبالن�سبة 

من   )HorPort( بورت”  “هوت  �ملتد�خلة  �ل�سبكة 

“فايرتايد”)Firetide( باأكملها ب�سفتها مفتاح �سبكة 
�إيرثنت. لذلك، ميكن لأي جهاز �إيرثنت �أن يعمل عرب 

�أو  �إ�سافية،  �إعد�د�ت  �أي  دون  من  �ملتد�خلة  �ل�سبكة 

جهاز-  �أي  ربط  وميكن  خا�سة.  بر�مج  �أو  موجهات، 

�لفيديو  وخدمة  �لإنرتنت،  بروتوكول  عرب  �لكامري�ت 

�لو�سفية” دي يف �إ�س” )DVS(، و�خلادم، و�حلا�سوب 

فعلي.  مبفتاح  ربطها  يتم  كما  وغريها-  �ل�سخ�سي، 

ويعترب حل “فايرتايد” )Firetide( �سبكة متد�خلة من 

�لطبقة �لثانية، وهي م�ستقلة عن بروتوكول �لإنرتنت، 

وبروتوكول �لطبقة �لثالثة. وبالتايل، فهو متو�فق متامًا 

�إعد�د�ت  �أي  يتطلب  ول  �حلالية  �ل�سبكة  �أنظمة  مع 

�ملنتجات  لبع�س  خالفًا  �لإنرتنت،  لربوتوكول  خا�سة 

�لال�سلكية.

ناقل احلركة الأوتوماتيكي

من   )AutoMesh( مي�س”  “�أوتو  تقنية  ت�سمن 

وهي  وثباتها.  �ل�سبكة  �أد�ء   )Firetide( “فايرتايد” 
�لعمل،  �أحمال  وتوزيع  �لأولوية،  باإعطاء  تلقائيًا  تقوم 

ومز�منة تيار�ت �لفيديو �ملتعددة �لتي يتم بثها يف وقت 

كل  تغليف  خالل  ومن  �ملتد�خلة.  �ل�سبكة  عرب  و�حد 

�إل”  �سي  �إيه  “ماك  �لفلرتة  �أدو�ت  و��ستخد�م  حزمة 

Aut -( مي�س”  “�أوتو  تقنية  متكن   ،)MAC ) (

بيانات  حركة  مرور  �لذكي”  �لنقل  “نظام   )Mesh

�ل�سبكة  عرب  ب�سهولة  �ملتعدد  �لإر�سال  ذ�ت  �لفيديو 

من  �أي  مبنع  �لوقت  ذ�ت  يف  �لقيام  مع  �لال�سلكية، 

بيانات �لإيرثنت ذ�ت �لبث �ملتعدد غري �ملرغوب فيها 

من  �ملدينة  يف  �ملحلية  �لت�سال  �سبكة  عن  و�ل�سادرة 

خمطط  ن�سر  مت  وقد  �ملتد�خلة.  �ل�سبكة  �إىل  �ملرور 

��ستخد�م خمطط حلقي، بحيث  �ل�سبكة �ملتد�خلة مع 

تلقائيًا    )AutoMesh( مي�س”  “�أوتو  تقنية  تقوم 

باإعادة حتديد طرق حركة مرور بيانات �لفيديو لتجاوز 

تعاين من  باأنها  �ل�سبكة  تك�سف  �أو عقدة قد  ر�بط  �أي 

�نقطاع يف هذ� �جلزء من �ل�سبكة.

“فايرتايد  عقدة  كل  �أن  يف  �لإ�سافية  �لفائدة  وتكمن 

�إيرثنت  مفتاح  قدمت   )Firetide 7020(  ”7020

�ألغى  �لذي  �لأمر  منافذ،  ثالثة  من  يتاألف  متكاماًل 

لكل  �أمريكي  دولر   1500 �لبالغة  )و�لتكلفة  �حلاجة 

قطب( �إىل تثبيت مفتاح �إيرثنت منف�سل �أكرث متانة يف 

كل موقع للكامري�.

فوائد  �سكوت�سديل  يف  الذكي  النقل  نظام  يقدم 

كبرية وملمو�سة

تعّد �سكوت�سديل مدينة ذكية تتطلع نحو�مل�ستقبل وتركز 

على تنفيذ �لتكنولوجيا لتح�سني بنيتها �لتحتية �حليوية، 

وي�سهم  �ل�سر�ئب.  د�فعي  �أمو�ل  بتوفري  تقوم  بينما 

�لنتقال من �سبكة �ت�سالت �خلطوط �ملوؤجرة �لقائمة 

لديها �إىل �سبكة �لبنية �لتحتية �لال�سلكية �ملتد�خلة، يف 

توفري نحو 250 �ألف دولر �أمريكي �سنويًا من ر�سوم 

يف  كاملة  ��ستثمار  عو�ئد  و�سيقدم  وحدها،  �لإيجار 

غ�سون �أربع �سنو�ت فقط.

من  كاملة  جمموعة  �لذكي  �لنقل  نظام  يقدم  كما 

�لفو�ئد �لإ�سافية ل�سكان �سكوت�سديل �ملحليني و�لزو�ر 

على حد �سو�ء كالتايل:

عند  �أنه  بالإ�سار�ت  �لديناميكي  �لتحكم  يعني  �أوًل: 

�لتي توقف حركة  �لت�سربات  �أو  حدوث �ل�سطد�مات، 

توقيت  ب�سبط  فورً�  �لقيام  للم�سغلني  ميكن  �ملركبات، 

�لإ�سارة للحد من �لختناقات �ملرورية. 

�لفو�ئد  من  و�حدة  �ملعززة  �لطرق  �سالمة  تعترب 

�لأخرى. فهذ� �لنظام ي�سمح بالك�سف و�لإبالغ �لفوري 

ووكالت  �لطو�رئ،  وخدمات  لل�سرطة،  �حلو�دث  عن 

�لإعالم و�جلمهور )عن طريق �لالفتات �ملوجودة على 

جانب �لطريق(.

�لإعالمية،  �لو�سائط  بتنبيهات  �لتالية  �مليزة  وتتعلق 

�ملروري  �لزدحام  على  ب�سرعة  �لتعرف  على  فالقدرة 

جتربة �أمريكية للنقل �لذكي توؤكد �أن

اإلدارة الذكية للمرور 
تقلل التكلفة وتحسن السالمة

عند حدوثه - وبالأهمية نف�سها - عند زو�له، ومن ثم 

�إبالغ حمطات �لر�ديو و�لتلفزيون �ملحلية، يعترب �أمرً� ل 

ميكن �لتقليل من �ساأنه.

وتعترب �لإد�رة �لفعالة حلالة �ملرور نتيجة �أخرى للنظام 

من  كبري  ب�سكل  �لتكاليف  تخفي�س  يتم  �إذ  �جلديد. 

خالل �لإد�رة �ملركزية للمرور ومن خالل �إلغاء �حلاجة 

�إىل ن�سر �سباط �ل�سرطة لتوجيه حركة �ملرور.

كما ت�سهم �لإد�رة �ل�ستباقية حلركة �ملرور يف حت�سني 

�ل�سالمة عرب مناطق �لعمل.

ويف �لوقت نف�سه، ميّكن نظام �لنقل �لذكي �سكوت�سديل 

من �حلفاظ على ثبات زمن �ملرور يف �سو�رع �ملدينة، 

عندما  �أمكن  حيثما  �ملرور  �أوقات  من  �حلد  وحماولة 

يزيد حجم حركة �ملرور نتيجة �لنمو �ل�سكاين.

ي�سكل �نخفا�س �لأثر �لبيئي �أحد �لآثار �جلانبية �لبارزة 

لنظام �لنقل �لذكي �جلديد نتيجة لتح�سن حالة �ملرور 

يف و�سط �ملدينة وخف�س ��ستهالك �لوقود.

التطلع اإىل امل�ستقبل

�لتكلفة  حيث  من  �لفعالة  �لتو�سع  قابلية  تعترب 

�ملتد�خلة  لل�سبكة  رئي�سة  فائدة  �لن�سبية،  و�ل�سهولة 

قبل  من  �ملقدمة  �ملتد�خلة  �ل�سبكة  ومتكن  �لال�سلكية. 

“�سكوت�سديل”  �سركة   )Firetide(”فايرتايد“
من تو�سيع منطقة �لتغطية �جلغر�فية وكثافة �لكامري� 

�أو �أي معد�ت  لت�سمل �ملئات من �لكامري�ت �لإ�سافية، 

�أجهزة  مثاًل  �لإنرتنت  بروتوكول  على  تعتمد  �أخرى 

�لأخرى  �ل�ست�سعار  �أو�أجهزة  �ملرور  �إ�سارة  يف  �لتحكم 

ح�سب  �إ�سافية  عقد  ن�سر  خالل  من  بب�ساطة  وذلك 

وبالإ�سافة  �ل�سبكة.  خمطط  �أنحاء  جميع  يف  �حلاجة 

�أن تتعامل  لل�سبكة �ملتد�خلة  �أّنه ميكن  �إىل ذلك، ومبا 

فاإن  �لعايل،  �لرتدد  �لنطاق  ذ�ت  �لنقل  تطبيقات  مع 

“�سكوت�سديل” ت�ستطيع �لقيام بن�سر �لعقد يف �ل�سيار�ت 
د�خل مركبات �ل�سرطة ومركبات �ل�ستجابة للحر�ئق 

وحالت �لطو�رئ، ومنحهم �ت�سال جو�ل �سل�س لل�سبكة 

ذ�ت �ل�سعة �لعالية يف �ملدينة. �إلم قد يوؤدي كل ذلك؟ 

يقوم برو�سدري�سيل بالتخطيط مل�ستقبل قد يكون �أقرب 

مما كنا نت�سور ويقول: هناك تطبيقات قادمة يجب �أن 

�ت�سالت’مركبة -  مثل  �ليوم،  لها  �لتخطيط  نبد�أ يف 

مع - مركبة’، و�ت�سالت ’جانب �لطريق-مع-مركبة’، 

ق�سرية  �سة  �ملخ�سّ �لت�سالت  معايري  نر�قب  ونحن 

تقدمي  �سمان  من  نتمكن  حتى   )DSRC(ملدى�

�أحدث �لبيانات �ملتعلقة باملرور و�ل�سالمة لل�سائقني يف 

�ملتد�خلة  �ل�سبكة  �أن  و�ثقون من  ونحن  �ملدينة.  و�سط 

نحتاجها  �لتي  �لف�سحة  �ستمنحنا  لدينا  �لال�سلكية 

لتو�سيع هذه �لفر�س ومو�جهتها”.

النقل الذكي
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يقول �أحد �خلرب�ء �إنه عند مناق�سة عمليات ن�سر �أنظمة 

�لنقل �لذكية، فاإن ق�سايا �ل�سالمة، و�لإير�د�ت، و�لعائد 

على �ل�ستثمار يجب �أن تكون على ر�أ�س �لقائمة.

ت�سكل �لرحلة �ل�سباحية �إىل �لعمل يف كثري من �لأحيان 

�ملت�سابك،  �ملروري  لالزدحام  نظرً�  كبرية  م�سكلة 

بالإحباط  و�سعور  �لز�حفة  باملركبات  تعج  وم�سار�ت 

مركبات،  حطام  و�لأخرى  �لآونة  بني  ونرى  و�لعجز. 

و�سيارة �إ�سعاف، وحتى نري�ن م�ستعلة. و�ل�سوؤ�ل �لذي ل 

بد �أن ي�ساأله كل �سخ�س - حتى عندما نكون مبفردنا 

�إل  معه  لنتو��سل  �سخ�س  �أي  دون  من  �ل�سيارة  يف 

“ملاذ�؟” �مل�سحوبة بالعناء.  نف�سنا �ملعذبة- هو كلمة 

و�جلو�ب هنا يتاألف من مزيج من �لعو�مل، ولكن على 

وجه �خل�سو�س، فاإن �حلو�دث �لناجمة عن �أ�سخا�س 

يقودون ب�سرعة تزيد على �ل�سرعة �لق�سوى تلعب دورً� 

مهمًا.

من  �حلو�دث؟  من  للتخفيف  نفعل  �أن  ميكننا  ماذ� 

من  و�حدً�  يعترب  �ل�سرعة  على  �لق�ساء  �أن  �لو��سح 

�حللول. وميكن لتحويل بع�س �ل�سائقني من �لطرقات 

�مل�ساعدة  �ملرورية  �لتعرفة  �لطرقات ذ�ت  �إىل  �لعادية 

�ملرورية  �لتعرفة  طرقات  تعترب  بب�ساطة،  لأنه  �أي�سًا. 

�أكرث �أمنًا. فعلى �لطرق �لعادية يف �لوليات �ملتحدة تقع 

حو�دث تبلغ ن�سبة �لوفيات فيها ثالثة �أ�سعاف تلك �لتي 

جمتمعة.  �ملرورية  �لتعرفة  ذ�ت  �لطرق  على  حت�سل 

�سهل  جو�ب  هو  بنجاح  �مل�ساألة  هذه  لإد�رة  و�جلو�ب 

وممتنع يف �آن و�حد: �ملعلومات.

)�إيه  هنغاريا”  ريكوجني�سن  “�أد�بتيف  �سركة  تقدم 

كافية  تو�سع  بقابلية  يتميز  ذكي  نقل  نظام  �إت�س(  �آر 

�ملدن  �إد�رة  لأنظمة  �ملطلوبة  �ملعلومات  جميع  جلمع 

جمع  على  وقادرة  وخمتربة،  مثبتة،  وهي  �ملركزية. 

�ملعلومات من �لعديد من نقاط �لنهاية. وميكن للنظام 

�أن يجمع بيانات على مد�ر �ل�ساعة وبجودة عالية، ثم 

للنظم  �ملعلومات ح�سب �لطلب  بتقييمها وتقدمي  يقوم 

على  �لنظام  من  �آخر  رئي�سي  جزء  ويركز  �ملت�سلة. 

�ل�سيار�ت  لوحات  على  �لآيل  �لتعرف  معدل  �لأرقام: 

و�لدقة. تعترب عملية �لرتكيب �سهلة ويوفر �لنظام عائدً� 

�سريعًا على �ل�ستثمار.

مقاربة اأنظمة النقل الذكية

�ل�سرعة  لردع  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  حلول  ممت  �سُ

�لتعرفة  ملر�فق  و�لفعال  �ل�سريع  �ل�ستخد�م  ومتكني 

�ملرورية، مما يجعلها �أكرث جاذبية ل�سائقي �ل�سيار�ت. 

ويتكون حل �أنظمة �لنقل �لذكية “�إيه �آر �إت�س” من نظام 

حدود  وفر�س  �لذكية،  �ملدن  وتقنية  �ملرورية،  �لتعرفة 

لل�سرعة يتم �إجر�وؤها كلها عرب �لتعرف �لآيل على لوحة 

�ل�سيار�ت و�لتعرف �لب�سري على �حلروف.

ويت�سمن �لنظام �لكلي ثالثة مكونات رئي�سية. وميكن 

نظام �لتعرفة �ملرورية على �لطرق �ملفتوحة من �لتحكم 

�لآيل بالقتطاع من م�ستخدم �لطريق. وتت�سمن �سماته 

�لرئي�سية ما يلي: 

حماور  وتعد�د  �ل�سيارة؛  حلجم  �لتلقائي  �لت�سنيف 

�لعجالت؛ �لتعرف �لآيل على لوحة �ل�سيار�ت �خللفية 

و�لأمامية؛ وقيا�س �ل�سرعة و�حلجم؛ و�لتقاط �لفيديو 

من ز�وية جانبية وز�وية فوقية. وميكن لعن�سر قيا�س 

زمن �لرحلة �أن يحدد ب�سهولة �ل�سيارة نف�سها يف نقطتني 

��ستخد�مها  للنظام  و�لتي ميكن  �لطريق،  �أكرث من  �أو 

حل�ساب وقت �ل�سري ومتو�سط �ل�سرعة. 

�لزدحام  وقت  يف  �لر�سوم  فر�س  ميزة  تقدم  و�أخريً� 

عند  �ل�سائقني  من  �لر�سوم  وحت�سيل  �آليًا  حتديدً� 

دخولهم �أو خروجهم من منطقة �لدفع.

التجاوب مع اعتبارات ال�سالمة وامليزانية

�لنقل  �أنظمة  م�ساريع  لتنفيذ  �لنموذجي  �لإطار  يعترب 

�لذكية وتعوي�سها ق�سريً� �إىل حد كبري يف هذه �لأيام 

�لطرق  �مل�ساف-  �لأمان  عامل  ويعترب  �لزمن.  وهذ� 

بر�سوم باملقارنة مع �لطرق يف �لوليات �ملتحدة ب�سكل 

عام- مهمًا، ولكن حقائق �مليز�نية و�مل�سكلة �ل�سيا�سية 

�لوجه  من  جتعل  �لإير�د�ت  يف  �لنق�س  عن  �لناجتة 

�ملايل �أكرث جاذبية للعمالء. وت�سري �لدر��سات �إىل �أن 

حو�يل 84 % من �لأمريكيني يعتربون مر�فق �لر�سوم 

على �أنها م�سادر مقبولة لإير�د�ت �لنقل.

ويعترب حل “�إيه �آر �إت�س” و�سيطًا لعملية حالية- حيث 

دمج  وميكن  �ل�سفر.  نقطة  من  �مل�سغلني  بع�س  يبد�أ 

�أد�ًء  يوفر  ما  قائمة،  ب�سهولة يف من�ساأة  �ل�سركة  نظام 

�ل�سريك  يقلق  لأن  د�عي  ول  و�إ�سافيًا.  فوريًا  وظيفيًا 

كامل  تكري�س  ميكنهم  �ملرورية؛  �لبيانات  جمع  حول 

�نتباههم �إىل خدمة �حتياجات �لعميل �لفردية وتركيب 

معد�ت تكنولوجيا �ملعلومات.

مركز اأنظمة النقل الذكية

نظام  قبل  من  و�لبيانات  �ل�سور  تخزين  �سمان  يتم 

قاعدة  ي�ستخدم  ل  وهذ�  �ل�سيار�ت.  على  �لتعرف 

كمية  تخزين  على  قادر  وهو  “�إ�سكيو�إل”؛  �لبيانات 

�إحالتها ب�سرعة  �لبيانات لفرتة وجيزة قبل  كبرية من 

نحو �لنظم �لأخرى من خالل و�جهات �أنظمة حمددة.

وحدة  �لذكية  �لنقل  �أنظمة  عد�د�ت  لوحة  وتعترب 

وهي  �ل�سيار�ت،  على  �لتعرف  خدمة  يف  متكاملة 

قادرة على �لقيام بعدة فحو�سات، وت�سفية �لوظائف 

وجتميع �لإح�ساء�ت وتتبع و�سعية نقاط �لقيا�س.ميكن 

موقع  خالل  من  �إليها  �لو�سول  بعد  عن  للم�ستخدمني 

على �سبكة �لإنرتنت، مما يتيح �لتو�فر �لفوري. 

ميكن دمج مر�كز �أنظمة �لنقل �لذكية مع �لتطبيقات 

�مل�ستهدفة �لتي تلبي �حتياجات �مل�ستخدم �لنهائي، حيث 

و�أجهزة  �لنهاية  نقاط  مع  متكيفة  تو�سع  بقابلية  تتمتع 

�ملعلومات  وتتجمع  بالآلف.  رمبا  �ملثبتة،  �ل�ست�سعار 

ويتم  با�ستمر�ر  �لنهاية  لنقاط  �لت�سغيلي  �لو�سع  حول 

من  �ملركبة  لال�ستف�سار�ت  خيار  وجود  مع  حتديثها 

�لبيانات �لتي مت جمعها ولإن�ساء �لإح�ساء�ت. وت�سهم 

وخريطة  �ل�ستخد�م  �سهلة  ر�سوم  م�ستخدم  و�جهة 

خلفية لنقاط �لنهاية يف تب�سيط �لعمليات.

ويتكون نظام �لنقل �لذكي من “�إيه �آر �إت�س” من مكونات 

موثوقة وخا�سعة لالختبار. وهو يوفر ت�سميمًا متكاماًل 

ميكن �إطالقه ب�سرعة وتقدمي �لعائد على �ل�ستثمار يف 

�أو معدومة من �خلطر.  ن�سبة قليلة  �أقل من �سهر، مع 

وتعترب ن�سبة �ل�سعر / �لقيمة مو�تية للغاية وتتميز بوقت 

�سريع للغاية للن�سر. �أما �ملناطق �لرئي�سة للتطبيق فهي: 

تطبيق �لتعرفة �ملرورية؛ وفر�س �ل�سرعة؛ وحلول �ملدن 

نظام جمع وتقييم المعلومات 
حل ناجع لالزدحام المروري

�لذكية؛ وح�ساب �أوقات �ل�سفر �ملتوقعة؛ و�لتحقق �لآيل 

�ملدينة  من  �ملحظورة  )�ملناطق  �حلظر  �إىل  لالمتثال 

على �سبيل �ملثال(؛ و�ل�سيطرة على �ملخالفات �ملرورية 

)مثل ��ستخد�م �ملمر �خلا�س باحلافالت(.

يتكون �حلل �لو�سيط من عدة مكونات �أ�سا�سية. ويوجد 

نقاط نهاية ذكية يف قلب هذ� �لنظام. وميكن جتهيزها 

باأجهزة ��ست�سعار لتتنا�سب مع �حتياجات �مل�ستخدمني 

�ملختلفة. ويوجد نوعان: نقاط نهاية ثابتة ومتنقلة. كما 

يوجد مزيج من �لثنني.

و�أجهزة  �ملكونات  من  متنوعة  جمموعة  دمج  مت  وقد 

ت�سنيف  ووحدة  �لكامري�ت،  ت�سمل  وهي  �ل�ست�سعار، 

وجهاز  ت�سنيفًا(،   28 )تالحظ  بالليزر  �ملركبات 

ق�سرية  لالت�سالت  خم�س�سًا  ��ستقبال  �إر�سال/ 

�ل�سرعة. وميكن تقدمي  �ملدى، ور�د�رً� معتمدً� لقيا�س 

عدد من �لقدر�ت �ملختلفة، بالعتماد على نوع �أجهزة 

�لتعرف  �لقدر�ت؛  هذه  وت�سمل  �ملو�سولة.  �ل�ست�سعار 

و�لدولة،  و�جلن�سية،  �ل�سيار�ت،  لوحات  على  �لآيل 

و�ملحافظة، وقيا�س �ل�سرعة، وت�سجيل �ل�سور للمركبات 

�ملارة )�أمامية، خلفية، و�سورة بانور�مية(.

�أما نتائج �لنظام، فهي مثرية لالإعجاب. وتقول �سركة 

�لآيل  �لتعرف  دقة  معدل  تقدم  �إنها  �إت�س”  �آر  “�إيه 
على لوحات �ل�سيار�ت ي�سل �إىل %98. وت�سجل حو�يل 

%100 من �ل�سيار�ت/�لأحد�ث �ملارة. ويتم �إن�ساء جميع 

بيانات �لأحد�ث جمتمعة يف �أقل من ثانية و�حدة.
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��ستخدمت �خلطوط �لبي�ساء �لتقليدية ل�سنو�ت طويلة لتعلم 

�ملعلومات  ولزيادة  �لطرقات.  وخمطط  بقو�عد  �ل�سائقني 

�ملقدمة، ميكن و�سع جيل جديد من �لعالمات و�لرموز �مللونة 

على خط �لنظر �ملبا�سر لل�سائق.

ت�سمن  �لتي  �لأدو�ت  �أهم  من  و�حدة  هي  �لطريق  عالمات 

ظروفًا مرورية �آمنة وفعالة.ميكن للخط �لأبي�س، على �سبيل 

�ملثال، �أن ير�سد �ل�سائقني �سمن �مل�سرب �ملروري ويخربهم 

عن �ملكان �لذي ي�سمح فيه بالتجاوز �أو حيث ل ميكنهم �لعبور.

وعلى مدى �لأعو�م، كانت �لآثار �لإيجابية لعالمات �لطريق 

وم�ساهمتها يف �ل�سالمة �ملرورية مو�سوع �لكثري من �لتحاليل. 

�سناعة  لر�بطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ثور�ستون،  بيرت  ويقول 

من  هي  �لر�سية  “�خلطوط  �أ�سرت�ليا:  يف  �لطرق  عالمات 

جمال  يف  طرحها  مت  �لتي  فعالية  �مل�سادة  �لتد�بري  �أكرث 

�سالمة �لطرق. وي�ست�سهد ببحث يقرتح �أن �خلطوط �ملركزية 

و�خلطوط �جلانبية يف �أ�سرت�ليا تقلل جميع �حلو�دث بن�سبة 

%20 وحو�دث �ملركبات �لفردية بن�سبة %34 وهي �أرقام جيدة 

للغاية.

كما ي�سري ثور�ستون �إىل �أرقام �إح�ساء�ت �لر�بطة �لأ�سرت�لية 

لها  �لطرق  عالمات  �أن  �إىل  بع�سها  ي�سري  �لتي  لل�سيار�ت 

 .40% �إىل  ت�سل  بن�سبة  �ل�سطد�مات  ن�سبة  تقليل  �إمكانية 

و�سائل  �أكرث  من  هي  �ملرورية  �خلطوط  “�إن  قائاًل:  ويختتم 

�أن تقلل من  �إذ ميكنها  �ل�سالمة فعالية من حيث �لتكلفة... 

�إ�سادة  وهذه   .”60% �إىل  ت�سل  بن�سبة  �ل�سيار�ت  حو�دث 

كبرية بالفعل.

العالمات ال�سهمية الأر�سية كعالمات للم�سافة

يف �أوروبا، لي�ست �خلطوط �لبي�ساء �لعادية هي �لوحيدة �لتي 

حتمل تاأثريً� مفيدً� و�إيجابيًا على �سلوكيات �ل�سائقني.

فعلى �لطرق �ل�سريعة �لدمناركية، �أظهرت �ملو�قع �لتجريبية 

�مل�سافة  على  كموؤ�سر�ت  تعمل  �لتي  �ل�سهمية  �لعالمات  ذ�ت 

تقدمها  �لتي  و�لأفقية  �لعمودية  �ملعلومات  بني  �جلمع  �أن 

�ملركبات  �مل�سافة بني  زيادة  ت�ساعد على  �لطرقية  �لعالمات 

وتقلل �ل�سرعة وحت�سن من �لتدفق �ملروري. وجتعل �لعالمات 

�لطرقية �ملفيدة �ل�سائقني ياأخذون بعني �لعتبار �مل�سافة بني 

�لعالمات  هذه  �أدت  وقد  �أمامهم.  �لتي  و�ل�سيارة  �سيار�تهم 

عدد  يف  �ملئة  يف   5 بن�سبة  �نخفا�س  �إىل  �لأر�سية  �ل�سهمية 

�ل�سائقني �لذين يقرتبون ب�سكل كبري من �ل�سيار�ت �أمامهم.

عالمات الطرق الأر�سية امللونة للمعلومات والإر�ساد

�لبي�ساء  �لطرقية  �لعالمات  �لعامل  حول  �لدول  ت�ستخدم  ل 

�لتقليدية فح�سب، بل يتم �أي�سًا ��ستخد�م �لأرقام و�لأحرف 

م�ستخدمي  و�إر�ساد  لإعالم  �مللونة  و�لإ�سار�ت  و�لرموز 

�لطريق.

يف  �ملبتكرة  �لعالمات  على  �لأمثلة  �أحد  على  �لعثور  وميكن 

حمطة للتعرفة �ملروية يف �إير�ن، حيث ت�ساعد كلمات فار�سية 

ورمز �سيارة و�سعار حت�سيل �لتعرفة �ملرورية �لإلكرتوين على 

�إر�ساد �ل�سائقني وحت�سني �لتدفق �ملروري.

جتعل  �ل�سني  يف  وكايفينج  بكني  بني  �ل�سريع  �لطريق  وعلى 

حدود  يدركون  �ل�سائقني  �لأفقية  �ل�سرعة  حدود  �إ�سار�ت 

�ل�سرعة و�ل�سرعة �ملو�سى بها على خمتلف �مل�سارب �ملرورية.

هي  ذكاًء  �لأكرث  �لطرقية  للعالمات  �لأخرية  �لأمثلة  ومن 

عالمات معلومات �ملو�قف �لتي ميكن �أن جندها يف ماملو يف 

�ل�سويد، و�لتي تر�سد �ل�سائقني �لز�ئرين �إىل مناطق �ملو�قف 

�ملجانية خارج مركز �ملدينة.

العالمات الطرقية للدراجات يف مو�سكو

تو�سح �لأمثلة �ل�سابقة كيف ميكن ��ستخد�م �لعالمات �مل�سبقة 

�ل�سيار�ت  �سائقو  ليتمكن  �لطريق  على  �ملرور  لإر�ساد  �مللونة 

�حل�سول  من  �لطريق  م�ستخدمي  من  وغريهم  و�ل�ساحنات 

�لإ�سار�ت  كال  ولكن  �ل�سلة.  ذ�ت  �ملرورية  �ملعلومات  على 

و�لرموز �لطرقية �مللونة و�لبي�ساء ميكن �أن ت�ستخدم حلماية 

م�ستخدمي �لطريق �ملعر�سني للخطر مثل ر�كبي �لدر�جات.

�جلديدة  �لعالمات  �ملو�سوع  هذ�  على  �جليدة  �لأمثلة  ومن 

�ملدينة  �إن  رو�سيا. حيث  مو�سكو، يف  بالدر�جني يف  �خلا�سة 

و�مل�ساة  �لدر�جات  لر�كبي  �لظروف  تعمل بجد على حت�سني 

�لذين ي�ستخدمون طرقاتها. ويت�سمن م�سروع جديد �إن�ساء 18 

كيلومرتً� من �مل�سارب �خلا�سة بالدر�جات �لهو�ئية بني �أكرب 

“كولتوري”.  وحديقة  جوركي  حديقة  مو�سكو،  يف  حديقتني 

�أول كيلومرتين من �مل�سرب. ومت  2013، مت �فتتاح  ويف يونيو 

�مللونة  و�لإ�سار�ت  و�لأ�سهم  �لدر�جات  عالمات  ��ستخد�م 

م�سبقة �ل�سنع من �لبال�ستيك �حلر�ري لتعليم �مل�سار و�إبالغ 

م�ستخدمي �لطريق حول �لطريقة �لأكرث �أمانًا للت�سرف.

لغة الطريق

ميكنها �أن تقلل �حلو�دث بن�سبة %60

الخطوط المرورية أكثر وسائل السالمة فعالية 
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ك�سف �لتقرير �ل�سنوي ملو��سالت �لإمار�ت �أن �ملوؤ�س�سة 

قطعت  حيث  �ل�سرت�تيجية  خطتها  من   97% حققت 

للعام  �ملدر�سية  �ملو��سالت  خدمات  �سمن  �حلافالت 

مليون   95.4 م�سافة  �لطلبة  لنقل  رحالتها  يف   ،2014

�ألف   255 تت�سمن  حافلة   4658 باإجمايل  كيلومرت، 

م�سرفًا  و4713  �سائقًا،   4434 تخ�سي�س  ومت  مقعد، 

وم�سرفة نقل و�سالمة لتويل مهام �إد�رة هذه �حلافالت 

�لطلبة  لنقل  فيها،  �لطلبة  على  و�لإ�سر�ف  �ملدر�سية 

يف  خا�سة  مدر�سة  و35  حكومية  مدر�سة   673 �إىل 

�لدولة، و��ستهدف 218،500 طالب وطالبة يف �ملد�ر�س 

�حلكومية و�خلا�سة.

على  �ملوؤ�س�سة  لأعمال  �لعامة  �لنتائج  �لتقرير  ور�سد 

و�لإد�رية  و�ل�ستثمارية  �ل�سرت�تيجية  �مل�ستويات 

خالل  وجناحاتها  م�ساريعها  �أهم  ووّثق  و�لت�سغيلية، 

�ملبادئ  حلزمة  وفقًا  �إعد�ده  جرى  وقد   .2014 �لعام 

مت�سمنة   ،2013 عام  �سدرت  و�لتي   G4 �لتوجيهية 

�أحدث معايري �لإف�ساح �ملعتمدة من »�ملبادرة �لعاملية 

على  نوعه  من  �لأول  وهو   ،»GRI �لتقارير  لإعد�د 

ي�سدر  �لذي  �لدولة  يف  �لحتادية  �ملوؤ�س�سات  م�ستوى 

وفقًا ملوؤ�سر�ت )G4(، ومن �لأو�ئل على م�ستوى منطقة 

“مو��سالت  وحققت  كما  باأكملها،  �لأو�سط  �ل�سرق 

عمل  بيئة   25 �أف�سل  �سمن  �لتا�سع  �لإمار�ت” �ملركز 

على م�ستوى �آ�سيا، كما بلغت ن�سبة ر�سا �ملوظفني 77% 

خالل �لعام �ملا�سي.

عقود  ثالثة  من  �أكرث  مد�ر  على  �أنه  �لتقرير  د  و�أكَّ

م�ست، عملت مو��سالت �لإمار�ت على تنويع عملياتها 

�ملتعاملني  فئات  ملختلف  �ملقدمة  وخدماتها  �لت�سغيلية 

و�إد�رة  �لثقيلة  للمركبات  �لدورية  �ل�سيانة  لت�سمل 

�ل�سيانة  خدمات  وتقدمي  �ملحورية  �لأوز�ن  حمطات 

باأنو�عها ل �سيما �ل�سريعة منها، عالوة على �خلدمات 

و�لأعمال  �لت�سغيلية  من �خلدمات  وغريها  �للوج�ستية 

�ساملة  خيار�ت  تقدمي  من  مّكنها  ما  �لعالقة،  ذ�ت 

 830 عددهم  بلغ  �لذين  ملتعامليها  متنوعة  وخدمات 

متعاماًل، منهم 430 متعاماًل ��سرت�تيجيًا.

اإح�سائية

و�أظهر �أن لدى �ملوؤ�س�سة حاليًا 17.252 موظفًا وموظفة، 

متنوعة،  ومركبة  حافلة   17.000 يناهز  و�أ�سطوًل 

�ملقر  من  تبد�أ  �لعمل  مو�قع  من  �سبكة  �إىل  بالإ�سافة 

موقعًا  و41  �لرمول(  �أم  )منطقة  دبي  يف  �لرئي�س 

جغر�فيًا  متوزعًا  �لدولة،  �أنحاء  جميع  يف  منت�سرة 

مو��سالت  متعاملي  خلدمة  كافة  �لدولة  مناطق  على 

�لإمار�ت وتلبية �حتياجاتهم مب�ستوى يفوق توقعاتهم.

�لإمار�ت  مو��سالت  حر�َس   2014 تقرير  وُيرتجم 

معلوماتها  �لعالقة  وذ�ت  �ملعنية  �لفئات  �إ�سر�ك  على 

يف  وتقدم  منو  من  حققته  وما  �لأ�سا�سية  ونتائجها 

نتائج �لأن�سطة و�لأعمال ومن تو�سع يف قاعدة �ل�سركاء 

بد�أتها  �لتي  �لإجناز  مل�سرية  ��ستمر�رً�  و�ملتعاملني، 

�ملوؤ�س�سة منذ �نطالقتها.

خطة ا�سرتاتيجية

مو��سالت  خدمات  يف  �لنوعية  �ملحطات  �أهم  ومن 

�لإمار�ت يف �لعام �ملا�سي، بدء م�ساريعها على �مل�ستوى 

�ملدر�سي  �لنقل  خدمات  تقدمي  خالل  من  �خلليجي، 

طالب  �ألف   115 لنحو  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف 

وطالبة يف منطقتي �ل�سرقية وتبوك، وذلك من خالل 

)�سيتكو(  �ملتكامل  للنقل  �لإمار�تية  �ل�سعودية  �ل�سركة 

�جلماعي  للنقل  �ل�سعودية  �ل�سركة  مع  وبالتحالف 

جناحًا  �لأول  عامه  يف  �مل�سروع  حقق  وقد  )�سابتكو(، 

لفتًا وحمفزً� للظفر بعقود جديدة لتقدمي �خلدمة يف 

مناطق �ململكة. و�أظهر �لتقرير �أن مو��سالت �لإمار�ت 

حققته  ما  ��ستثمار  من  �ملا�سي  �لعام  خالل  نت  متكَّ

 38 �لبالغة  �لقائمة  �خلدمات  قطاعات  يف  جناح  من 

نطاق خدماتها، ومن ذلك م�سروع  للتو�سع يف  خدمة، 

جتديد  �إعادة  وم�سروع  �لفجرية،  يف  �لفني  �لفح�س 

�لفارهة،  �ملركبات  تاأجري  وم�سروع  دبي،  �لإطار�ت يف 

�إطالق  جانب  �إىل  �لطريق،  على  �ملركبات  وم�ساعدة 

عدد من �لتطبيقات �لذكية يف خدمة مز�د�ت �ملركبات 

�مل�ستعملة وخدمة حجز مركبات �لليموزين.

ال�سالمة اأوًل

موؤ�س�سية  وقيمة  مهمة  رئي�سة  �أولوية  �ل�سالمة  و�سكلت 

�ملنفذة،  وخططها  �ملوؤ�س�سة  �هتمامات  �سمن  �أ�سيلة، 

�سركائها  مع  وبالتعاون  �سعيها  �ملوؤ�س�سة  و��سلت  حيث 

ووز�رة  �لد�خلية  وز�رة  ر�أ�سها  وعلى  �ل�سرت�تيجيني 

�لرتبية و�لتعليم وجمل�س �أبوظبي للتعليم لتحقيق �أعلى 

ول  �ملقدمة  خدماتها  يف  و�لأمان  �ل�سالمة  م�ستويات 

�سيما يف قطاع �لنقل �ملدر�سي.

ومتَّ ت�سكيل �للجنة �لد�خلية �لعليا يف �ملوؤ�س�سة للتدقيق 

باتت  كما  �ملدر�سي،  �لنقل  �ل�سالمة يف  �إجر�ء�ت  على 

على  حت�سل  حكومية  جهة  �أول  �لإمار�ت  مو��سالت 

�سهادة �لآيزو يف �ل�سالمة �ملرورية على �لطرق، عالوة 

و�ملنهجيات  �للو�ئح  من  �لعديد  وتطبيق  �إ�سد�ر  على 

ذلك  ومن  �ل�سالمة،  مفهوم  و�سمان  بتعزيز  �ملرتبطة 

لل�سالمة  �لإمار�ت  مو��سالت  جائزة  وتطوير  حتديث 

و�لرتبية �ملرورية يف ن�سختها �جلديدة.

امل�سوؤولية املجتمعية 

�ملجتمعية، فقد  بر�مج وممار�سات م�سوؤوليتها  و�سمن 

�سارك 2065 موظفًا متطوعًا من مو��سالت �لإمار�ت يف 

باقة من �لأن�سطة و�لفعاليات �ملجتمعية، ومت تخ�سي�س 

51 حافلة لنقل ذوي �لحتياجات �خلا�سة، و100 حافلة 

للفعاليات �ملجتمعية، وحازت �ملوؤ�س�سة على ن�سبة ر�سا 

من �ملجتمع بلغت 86.5%.

موضوع العدد

جهزت �أ�سطولها بالأنظمة �لذكية

مواصالت اإلمارات 
تحّقق 97% من خطتها االستراتيجية

خالل  �لبيئية  �لإمار�ت  مو��سالت  م�ساريع  و�أ�سهمت 

بالغاز  للعمل  مركبة   1.226 حتويل  يف  �ملا�سي  �لعام 

�إطار�ت  8400 من  و�إعادة جتديد  �مل�سغوط،  �لطبيعي 

حتويل  م�سروع  فوز  على  وعالوة  �مل�ستعملة،  �ملركبات 

�ملركبات للغاز �لطبيعي بجائزة حممد بن ر��سد لالأد�ء 

)�لفريق  �لفنية  �لفئة  عن  وذلك  �ملتميز،  �حلكومي 

�لفني(، كما ظفرت �ملوؤ�س�سة بعدد من �جلو�ئز �لنوعية 

�لأخرى ومنها جائزة �مل�سوؤولية �لجتماعية للموؤ�س�سات 

�إفريقيا، وجائزة  على م�ستوى �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 

�لتو�يل،  على  �ل�ساد�سة  للمرة  �مل�ستد�م  للنقل  دبي 

وجائزة عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية �لجتماعية للمرة 

للتنمية  �لتقديرية  دبي  وجائزة  �لتو�يل،  على  �لثالثة 

موؤ�س�سة  من  �لبالتيني  �لت�سنيف  وجائزة  �لب�سرية، 

�أفكار �ململكة �ملتحدة، وجائزة �أفكار عربية يف دورتها 

�لتا�سعة وغريها من �جلو�ئز �لتي توؤكد �أن �ل�ستد�مة 

و�مل�سوؤولية �ملجتمعية متاأ�سلتان يف �ملمار�سات �ملعتمدة 

�لثقافة  ملو��سالت �لإمار�ت وت�سكالن جزءً� مهمًا من 

�لعامة و�أدو�رها �لوطنية و�لتنموية.

دور مهم يف �سبط النبعاثات الكربونية 

�أ�سهمت �ملوؤ�س�سة بالتعاون مع مركز دبي �ملتميز ل�سبط 

�لنبعاثات  حجم  قيا�س  يف  دبي(  )كربون  �لكربون 

�لكربونية �لتي يتم �حلد منها نتيجة تاأدية �ملوؤ�س�سة لهذه 

�خلدمة )�لنقل �ملدر�سي( على �فرت��س �أن حافالتها 

توؤدي �ملهمة بدًل عن �ملركبات �خلا�سة �لعائدة لذوي 

لأول  �لتقرير  تطرق  حيث  �أ�سا�سية،  ب�سورة  �لطلبة 

مرة �إىل �لأثر �لبيئي �لإيجابي �ملهم �لناجم عن جهود 

�ملد�ر�س  طلبة  �سيما  ل  �جلماعي  �لنقل  يف  �ملوؤ�س�سة 

�حلكومية و�خلا�سة، وقد بينت �لدر��سة �لتي بنيت على 

حجم  �أن  �ملو�سوعية  و�لعو�مل  �لفرت��سات  من  عدٍد 

�لنبعاثات �ملخّف�سة يبلغ 92.663 طنًا من ثاين �أوك�سيد 

كبريً�  �إ�سهامًا  يعترب  �لذي  �لأمر   ،)tCO2( �لكربون 

جلهودها  وي�ساف  �لبيئة،  على  �حلفاظ  يف  للموؤ�س�سة 

�ملتنوعة يف هذ� �ملجال.

املوؤ�س�سة جتّهز جميع مركباتها بالأنظمة الذكية 

جهزت مو��سالت �لإمار�ت جميع حافالتها ومركباتها 

�لإلكرتوين  �لتعقب  نظام  منها  �لإلكرتونية  بالأنظمة 

وح�ساب  �حلافلة،  موقع  لتحديد  �ملدر�سية:  للحافالت 

�ل�سلوكيات  وتعقب  بالكيلومرت،  �ملقطوعة  �مل�سافة 

و�لتوجيه،  و�لرقابة  �لإ�سر�ف  وظائف  ودعم  �خلاطئة 

�لد�خلية  �لكامري�ت  نظام  �إعد�د  �إىل  بالإ�سافة 

لإد�رة  �ملختلفة  بال�سجالت  لالحتفاظ  و�خلارجية 

�أ�سباب  ودر��سة  �ل�سائق،  �سلوك  ومر�قبة  �ملخاطر، 

د�خل  �لطلبة  ب�سلوكيات  و�لرتقاء  �ملرورية  �حلو�دث 

حتقيق  ل�سمان  �سعيها  �سمن  ذلك  كل  �حلافالت، 

�لأهد�ف �ملُ�سار �إليها �أعاله.

تزيد  ل  �أن  ل�سمان  �ل�سرعة  �سبط  نظام  و�سعت  كما 

�للتز�م  وبالتايل  كم/�ساعة،   80 على  �حلافلة  �سرعة 

�ملجهزة  �لكامري�ت  ونظام  �ملرور،  وقو�نني  باأنظمة 

حول  �سخ�س  �أي  روؤية  ل�سمان  �حلافلة  خلف  ب�سا�سة 

�حلافلة وعدم �لت�سبب باإيذ�ئه.



          

كلمات

اإلرادة الدولية 
من أجل السالمة المرورية

وتاأكيد التــزام املجموعــة الدولية ببنود 

علــى  ال�سالمــة  اأجــل  مــن  العمــل  “عقــد 
الطريــق” وو�ســع ال�سيا�ســات والت�سريعات 

املالئمــة وال�سرتاتيجيــات والإجــراءات 

ال�سرورّية التي من �ساأنها اأن متّكن من و�سع 

حــّد للعوامــل الرئي�سّية املت�سّببــة يف وفاة 

املعمــورة، تت�سّدرهــم  �ســّكان  مــن   1.240
فئــة الأطفال يف املقام الأّول وفئة ال�سباب 

حتت�ســن مدينــة برازيليــا بالربازيــل مــن 

اخلام�ــص ع�ســر اإىل التا�سع ع�ســر من �سهر 

نوفمــرب 2015 فعاليــات اأكرب جتمع عاملي 

لالأطراف ذات العالقة مبنظومة ال�سالمة 

املرورية يف خمتلف دول العامل. 

ويعتــرب هذا املوؤمتــر رفيع امل�ستــوى الثاين 

مــن نوعــه الــذي تعقــده منظمــة ال�سحة 

العاملية برعاية الأمم املتحدة بعد املوؤمتر 

الأول الــذي احت�سنته العا�سمة الرو�سية 

مو�سكــو يف نوفمــرب 2009 والــذي تبّنــت 

اجلمعيــة العامــة ملنظمــة الأمم املتحــدة 

وخمرجاته  تو�سياته  جميع  �سنة 2010 

املتمثلــة يف عقــد العمل من اأجــل ال�سالمة 

على الطريق 2011-2020.

وي�سّكل هذا املوؤمتر فر�سة ثمينة ملراجعة 

التقــّدم احلا�ســل لــدى الــدول يف تنفيــذ 

اخلطــة العامليــة الراميــة اإىل احلــّد مــن 

احلــوادث املرورية القاتلة واإنقاذ 5 مليون 

�سخ�ص يف العامل خالل الع�سرية احلالية. 

كما يهدف هذا التجّمع العاملي اإىل جتديد 

يف املقام الثــاين والذين تــرتاوح اأعمارهم 

ما بيين 5 و29 �سنــة واأغلبهم مــن الذكور، 

دون اأن نن�سى �سحايا احلوادث املرورية من 

اجلرحــى الذين يبلغ عددهــم حوايل 50 

مليون م�ساب �سنويا وتخّلف خ�سائر كبرية 

تقّدر تكلفتها الإجمالية املبا�سرة ما يناهز 

500 بليون دولر.
وح�ســب خمتلــف تقارير منظمــة ال�سحة 

العامليــة املتعلقة بحالــة ال�سالمة املرورية 

يتبــّن اّنــه خــالل الفــرتة مــا بــن 2008 

و2011 بلغ عدد الدول التي اأقرت قوانن 

ملعاجلــة اأحد العوامــل الأ�سا�سية اخلم�سة 

ملخاطر ال�ستخدام غــري الآمن للطريق اأو 

اأغلبهــا وهــي 35 دولة ميّثلــون قرابة 10 

باملائة من �سّكان العامل. 

تاأثــري  حتــت  القيــادة  ال�سرعــة،  وتبقــى 

بخــوذات  التوّقــي  وغريهــا،  امل�سكــرات 

الأمــان  حــزام  الناريــة،  الدّراجــات 

وجتهيــزات ال�سالمــة باملركبــات لالأطفال 

وا�ستعمــال الهاتــف النّقال اأثنــاء القيادة 

اأ�ســف اإليهــا املجازفــة والعوامــل املناخية 

هــي الأ�سبــاب التــي تلتقي حولهــا خمتلف 

البحوث والدرا�سات والتحاليل العاملية.

غري اأّن عدد البلدان امل�ستعملن لت�سريعات 

منا�سبــة تتعّلق بهــذه الأ�سبــاب مل تتطّور 

حيــث اأّن 28 بلــدا مــن ذوي ت�سريــع �سامل 

وميّثلون 7 باملائة من �سّكان العامل ما يعادل 

449 مليون ن�سمة لزالوا يف نف�ص امل�ستوى 
دون تطّور يذكر منذ �سدور تقرير منظمة 

ال�سحة العاملية ل�سنة 2009. 

ولأّن اخلطــة العامليــة �سمــن عقــد العمــل 

من اأجل ال�سالمــة على الطريق تهدف اإىل 

تطويــر عدد البلــدان امل�ستعملــن لت�سريع 

مــروري �سامل وحــازم يف تنفيــذه اإىل 50 

باملائة مــن جمموع بلدان العــامل مع نهاية 

الع�سريــة احلاليــة، هــدف �سعــب البلــوغ. 

وقــد ا�ست�سعــرت الأمم املتحــدة موؤ�ّســرات 

الف�ســل فبــادرت يف اإبريــل 2015 بتعيــن 

ال�سيــد جون طــود رئي�ص الحتــاد الدويل 

لل�سيــارات �سفــريا مبعوثــا خا�ســا لالأمــن 

بال�سالمــة  مكّلفــا  املتحــدة  لــالأمم  العــام 

علــى الطريــق ل�ستثمــار اإ�سعاعــه الدويل 

ومكانتــه العتباريــة مل�سانــدة عقد العمل 

مــن اأجــل ال�سالمــة علــى الطريــق وقيادة 

وحتفيــز  وت�سجيــع  املبــادرات  مــن  عــدد  

منظمــات وجمعيــات املجتمــع املــدين على 

مزيــد التعاون وال�سراكة وتبادل التجارب 

مــع  ودوليــا  واإقليميــا  وطنيــا  واخلــربات 

القطاعن العام واخلا�ص. 

و�سيكون املوؤمتر الثاين يف الربازيل منا�سبة 

ملناق�ســة خطــة العمــل للمبعــوث اخلا�ــص 

لالأمــن العام الأمم املتحــدة لل�سالمة على 

واعتمادهــا  عليهــا  وامل�سادقــة  الطريــق 

لإثراء م�سمــون بنود عقد العمل وتدارك 

النقائ�ــص التي مّت ر�سدها خــالل املرحلة 

الأوىل مــن تنفيذ العقــد. حيث تاأّكد دون 

اأّي �ســّك اأّنــه ل ميكــن التغّلب علــى ظاهرة 

ارتفــاع عدد احلــوادث املروريــة يف العامل 

وخ�سائرها الفادحة يف الأرواح واملمتلكات 

اإّل عــن طريــق التعاون املتــن بن خمتلف 

واملجتمــع  ــة  واخلا�سّ العامــة  القطاعــات 

املدين واآليات التمويل اخلا�سة والعمومية 

لتحقيق اخلطة العاملية لل�سالمة املرورية. 

كمــا �سيكــون لالئتــالف العاملــي جلمعيــات 

ال�سالمــة علــى الطريــق و�سحايــا حوادث 

املــرور دورا موؤّثــرا خــالل املوؤمتــر لإدراج 

ال�سالمــة املرورية بداية مــن �سنة 2015 

�سمــن خطــة التنميــة الب�سريــة العامليــة 

باأهدافهــا  ترتبــط  واأن  املتحــدة  لــالأمم 

يتــّم  واأن  امل�ستدامــة  بالتنميــة  املتعلقــة 

التمديــد يف عقد العمل مــن اأجل ال�سالمة 

على الطريق اإىل �سنة 2030.

عفيف الفريقي

 رئي�ص املنظمة العربية لل�سالمة املرورية 

متديد عقد �لعمل

 �إىل 2030

31العدد الثامن - اكتوبر 302015 العدد الثامن - اكتوبر 2015



33 العدد الثامن - اكتوبر 2015العدد الثامن - اكتوبر 322015

أخبار الجمعية

دعا �مل�ساركون يف جمل�س وز�رة �لد�خلية �لرم�ساين �لذي ��ست�سافه معايل حممد �سالح 

�لدرمكي رئي�س جمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية وبح�سور �أع�ساء �ملجل�س مبنزله يف 

منطقة �مل�سرف باأبوظبي، �إىل تكثيف جرعات �لتوعية �ملرورية عرب خمتلف �لقنو�ت 

�لإعالمية ومبا يتنا�سب مع خمتلف فئات �ملجتمع، خا�سة مو�قع �لتو��سل �لجتماعي 

مرورية،  مو�د  �لدر��سية  �ملناهج  وت�سمني  �ملتابعني،  من  عالية  ن�سبة  ت�ستقطب  �لتي 

�ل�سائقني  وحتفيز  و�ملمتلكات،  �لب�سرية  �لأرو�ح  على  حفاظًا  �ملروري  �لوعي  وزيادة 

�ملتميزين و�لأقل �رتكابًا للمخالفات �ملرورية حتى يكونو� مثاًل يحتذى، و�سرورة �إملام 

�ل�سائقني وم�ستخدمي �لطرقات من مو�طنني ومقيمني بقانون �ل�سري و�ملرور �لحتادي.

�ل�سالمة  �أن  �ل�سام�سي،  �سامل  �لإعالمي علي  �أد�ره  �لذي  �ملجل�س  �مل�ساركون يف  و�أو�سح 

�ملرورية �أ�سبحت هاج�سًا دوليًا، و�أن دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة من �لدول �ل�سباقة 

يف رفع معدلت �ل�سالمة �ملرورية على �لطرقات. وقال �مل�ساركون يف �ملجل�س �إن �لإمار�ت 

متتلك بنية حتتية متطورة وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية ما يجعل �لطرقات �أكرث �أمنًا، و�أ�سادو� 

بجهود �لدوريات �ملرورية �لتي تغطي كل مناطق �إمارة �أبوظبي، ودورها يف �حلفاظ على 

�ل�سالمة �ملرورية، وتنفيذ �ل�سو�بط �لالزمة لتاأكيد �ن�سيابية �حلركة �ملرورية، و�سبط 

خمالفات م�ستخدمي �لطريق ورفع م�ستويات �ل�سالمة �ملرورية.

جمال�س »�لد�خلية« تدعو �إىل تكثيف �لتوعية �ملرورية

�سيف بن ز�يد: ندر�س تطبيق تو�سيات »جمال�س �لد�خلية«

جامعة �لإمار�ت تكرم �سركائها �ل�سرت�تيجني

كّرمت جامعة �لإمار�ت حتت رعاية وزير �لتعليم �لعايل 

�ل�سيخ  للجامعة،  �لأعلى  �لرئي�س  �لعلمي،  و�لبحث 

حمد�ن بن مبارك �آل نهيان، جمعية �لإمار�ت لل�سالمة 

�لقطاع  يف  �سركاءها  تكرمي  ملتقى  �سمن  �ملرورية 

خالله  ومت  �ل�سنوي  و�خلا�س،  و�حلكومي  �لحتادي 

تكرمي 58 جهة من خمتلف �لخت�سا�سات و�لتوجهات 

�ل�سناعية.

ح�سن  متقاعد  �لعميد  �سعادة  �لتكرمي  ملتقى  ح�سر 

�أحمد �حلو�سني �أمني �ل�سر �لعام للجمعية .

�لدكتور  �لعلمية،  لل�سوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  ونقل 

حممد �لبيلي، حتيات و�سكر �ل�سيخ حمد�ن بن مبارك 

دعم  من  قدموه  ما  على  مثنيًا  �ل�سركاء،  جميع  �إىل 

�لتي  �لإجناز�ت  يف  �لكبري  �لأثر  لهما  كان  وم�ساندة، 

�سمن  تبو�أتها  �لتي  �لعاملية  و�ملكانة  �جلامعة،  حققتها 

�لت�سنيف �لعاملي للجامعات.

نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  �أكد   

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية، �أن جمال�س 

�سملته  ومبا  �لعام  لهذ�  �لرم�سانية  �لد�خلية  وز�رة 

على  كبري  جمتمعي  وزخم  ونقا�سات  مو�سوعات  من 

م�ستوى �لدولة وجهود �مل�ساركني كافة من م�ست�سيفني 

لر�سم  مهمًا  م�سدرً�  متثل  باتت  وح�سور،  و�إعالميني 

�سيا�سات وز�رة �لد�خلية �لتطويرية �ل�ساعية �إىل تلبية 

�لطهور.  �أر�سها  على  و�ملقيمني  �لإمار�ت  �سعب  �آمال 

تطبيق  بدر��سة  حاليًا  تقوم  �لوز�رة  �أن  �سموه  و�أ�ساف 

وز�رة  جمال�س  �إليها  تو�سلت  �لتي  �لهادفة  �لتو�سيات 

�لأهد�ف  يعزز  مبا  �لعام،  لهذ�  �لرم�سانية  �لد�خلية 

كو�حدة  �لحتادية  للحكومة  �لعامة  و�ل�سرت�تيجيات 

من �أف�سل حكومات �لعامل. جاء ذلك يف ت�سريح ل�سموه 

و�لإعالميني  �مل�ست�سيفني  تكرمي  حفل  هام�س  على 

لوز�رة  �لرم�سانية  باملجال�س  �ساركو�  �لذين  �ملحاورين 

�لد�خلية يف دورتها �لر�بعة، يف �أبوظبي، و�أ�ساد �سموه 

�ملجال�س  على  ون�ساء  رجاًل  �ملو�طنني  �إقبال  بتز�يد 

تعزيز  على  وحر�سهم  �لآخر،  تلو  عامًا  �لرم�سانية 

مو�جهة  يف  �لد�خلية  وز�رة  مع  و�لتو��سل  �لتعاون 

�لتحديات و�لظو�هر �ملجتمعية، وتقدمي �ملقرتحات �لتي 

�ملجتمع  ��ستقر�ر  وتكري�س  �خلدمات  جودة  من  تعزز 

م�سرية  يف  وفاعلني  م�ساركني  �أع�ساء  ليكونو�  و�أمنه، 

قيادتها  بف�سل  �لبالد  ت�سهدها  �لتي  و�لبناء  �لتنمية 

�ل�ستثنائية �حلكيمة. 

��ستعر�س  ت�سجيليًا  فيلمًا  و�حل�سور  �سموه  و�سهد 

�لرم�سانية  �ملجال�س  يف  د�ر  ما  �أبرز  من  لقطات 

�لتي عقدت هذ� �لعام على نطاق و��سع على م�ستوى 

وما  ونقا�سات  مو�سوعات  من  تناولته  وما  �لدولة، 

من  �إن�سانية  لفتة  ويف  حمطات،  من  عندها  توقفت 

�إىل  �ل�سحي  طارق  �ل�سهيد  �أبناء  ��سطحب  �سموه 

و�لإعالميني  �مل�ست�سيفني  لتكرمي  �لرئي�سية  �ملن�سة 

�ملحاورين تقديرً� جلهودهم يف �ملجال�س �لرم�سانية 

�سموه  وت�سلم  �لر�بعة،  دورتها  يف  �لد�خلية  لوز�رة 

هدية تذكارية من �سمية �ل�سويدي مدير منطقة ر�أ�س 

مللتقى  رعايته  ل�سموه على  تقديرً�  �لتعليمية  �خليمة 

�لقائد �ل�ستثنائي. ثم تف�سل �سموه بتقدمي �سهاد�ت 

�ل�سكر و�لتقدير للم�ست�سيفني و�لإعالميني �مل�ساركني 

و�لإعالم  �لو�عي  �ملجتمع  �أن  على  �سموه  من  تاأكيدً� 

لدعم  �لرئي�سية  �لركائز  �أهم  �أحد  ميثالن  �لهادف 

م�سرية �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لدولة. ويف لفتة كرمية 

�لد�خلية  وز�رة  جمال�س  يف  �مل�ساركني  �سموه  منح 

للدور  تثمينًا  �ملجتمع،  خدمة  ميد�لية  �لرم�سانية 

�لوطني و�لبناء �لذي قام به �ملو�طنون �مل�ست�سيفون 

�لتي  و�لثقافية  �لإعالمية  و�لنخب  �ملجال�س  لتلك 

�أد�رتها.

»�ل�سالمة �ملرورية« تدعو �إىل �للتز�م بالتعليمات لتجنب �حلو�دث

لل�سالمة  �لإمار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لدرمكي  بدوه  بن  �سالح  حممد  �أكد 

و�لأ�سو�ق  �ملر�كز  يف  خا�سة  �ملرور  رجال  بتعليمات  �للتز�م  �أهمية  على  �ملرورية، 

�لتجارية، وعلى �لقيادة بحر�س وتاأنٍّ يف هذه �لأماكن، وترك م�سافة كافية بني �ملركبات 

وعدم عرقلة حركة �ملرور نتيجة للوقوف �خلاطئ يف �ملو�قف �لعامة �أو �إيقاف �ملركبة 

يف �ملو�قف بطريقة غري �سحيحة، خا�سة يف منا�سبة �لأعياد، حيث ت�سهد �زدحامًا يف 

حركة �ل�سري و�ملرور.

و�لتعبري  �ل�سعيدة  �ملنا�سبات  ��ستغالل هذه  �ل�سباب، عدم  وخا�سة  بال�سائقني  و�أهاب 

عن �لفرحة بقيادة مركباتهم بطي�س وتهور، و�لتقيد بال�سرعة �ملحددة على �لطرقات، 

خا�سة �خلارجية منها، ل �سيما يف فرتة �ل�سيف �لتي ت�سهد �رتفاعًا كبريً� يف درجات 

�حلر�رة، مما ي�ستدعي مزيدً� من �حلر�س و�لهتمام ب�سالحية �لإطار�ت و�لتخفيف 

من �ل�سرعة، لتجنب خماطر �نفجارها نتيجة للحر�رة �لعالية.
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»طرق دبي« ُتطلع وفد »قطار �لحتاد« على جتربتها يف �سالمة �لت�سغيل

دبي ت�ست�سيف »�ملوؤمتر �لدويل لبتكار �ل�سيار�ت �لكهربائية« 

% من �حلو�دث �ملرورية ب�سبب �أخطاء ب�سرية  95

قطار  من  وفدً�  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  ��ستقبلت 

جتربة  على  �إطالعه  بهدف  �أبوظبي،  يف  �لحتاد 

و�لبيئة  �ل�سالمة  �إد�رة  جمال  يف  �لقطار�ت  موؤ�س�سة 

مل�سروعي مرتو وتر�م دبي، و�أف�سل �ملمار�سات �ملتعلقة 

بغرفة �لتحكم وور�سة �سيانة �ملرتو و�لعمليات �لتي تتم 

يف مر�آب �لر��سدية �لتابع ملرتو دبي، ومر�آب �ل�سفوح 

م�سروع  حول  نبذة  تقدمي  عن  ف�ساًل  للرت�م،  �لتابع 

�متد�د �خلط �لأحمر ملوقع �إك�سبو 2020 »م�سروع م�سار 

2020«، وعالقته بقطار �لحتاد.

وقال عبد�هلل يو�سف �آل علي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة 

�لهيئة  �إن  و�ملو��سالت:  �لطرق  هيئة  يف  �لقطار�ت 

ت�سعى ب�سكل م�ستمر �إىل �لتو��سل مع �جلهات �ملختلفة 

�لدولة  د�خل  �سو�ء  �لقطار�ت  و�ملتخ�س�سة يف جمال 

وتعزيز  �خلرب�ت  تبادل  بهدف  وذلك  خارجها،  �أو 

�ملعرفة وكل ما يتعلق مبجال �ل�سكك �حلديدية، ف�ساًل 

عن �طالعهم على جتربة �ملوؤ�س�سة يف �إد�رة �ل�سالمة 

و�لبيئة مل�سروعي �ملرتو وتر�م دبي. 

�ملبنى  يف  �أقيمت  �لتي  �لزيارة  خالل  �لوفد،  و�طلع 

�لوقائية �ملعمول بها  بالهيئة، على �لإجر�ء�ت  �لرئي�س 

�لقطار�ت يف  ودور جلنة �سالمة  دبي،  وتر�م  يف مرتو 

بها،  �ملعمول  �لقطار�ت  �سالمة  معايري  �أف�سل  تطبيق 

ومتابعة خطط �سمان �ل�سالمة مبا يتو�فق مع �لهدف 

و�ل�ستد�مة  بال�سالمة  �ملتعلق  للهيئة  �ل�سرت�تيجي 

�لبيئية، وكذلك مو�كبة �لتقنيات و�لأ�ساليب �لإبد�عية 

ُتعزز  �لتي  �لعاملية  و�ملعايري  �ملمار�سات  �أف�سل  وتطبيق 

�حلو�دث  وتقليل  و�ل�سالمة  �ملهنية  �ل�سحة  ��ستد�مة 

و�لوفيات.  ومت ��سطحاب �لوفد لزيارة مركز �لتحكم 

�لتابع ملرتو دبي، حيث  �لر��سدية  بالعمليات يف مر�آب 

�طلعو� على �لأنظمة �ملتّبعة يف مر�قبة حركة �لقطار�ت 

طو�ل فرتة ت�سغيلها، ومر�قبة �ل�سبكة �لكهربائية �لتي 

يف  �ملتبّعة  �لآلية  عن  ف�ساًل  �ملرتو،  خاللها  من  يعمل 

ر�سد �لأعطال ب�سكل مبكر.

حممد  حممود  �لباحث  قدمها  عمل  ورقة  ك�سفت 

عبد�لقادر يف مركز دعم �تخاذ �لقر�ر ب�سرطة �أبوظبي، 

�أن عدد �ملخالفات �ملرورية يف �لدولة يف �ل�سهور �ل�ستة 

و648  �ألفًا  و93  ماليني   5 بلغ  �ملا�سي  �لعام  من  �لأوىل 

و232  �ألفًا  و644  ماليني   8 بـ  مقارنة  فقط،  خمالفة 

خمالفة يف �لعام �ملا�سي كله.

وت�سري در��سة �سابقة لعام 2014 قام بها �لنقيب عبد�هلل 

�سرطة  يف  و�لدوريات  �ملرور  مديرية  يف  �لغافلي  حمد 

�أبوظبي، حول تاأثري ��ستخد�م �لهاتف �لنقال و�لأجهزة 

�لإلكرتونية على م�ستويات �ل�سالمة �ملرورية، لفتا �إىل 

من   95% �أن  بنّي  �ملرورية  �حلو�دث  �أ�سباب  حتليل  �أن 

�أن  مبينًا  �لب�سري،  �لعن�سر  �سببها  �ملرورية  �حلو�دث 

�لنتباه،  وعدم  �لإهمال  �إىل  ترجع  �حلو�دث  من   24%

عدم  و13%  باملركبة،  �ملفاجئ  �لنحر�ف  �إىل  و22% 

و10%  �لطريق،  م�ستعملي  جانب  من  �مل�سافات  تقدير 

عدم ترك م�سافة كافية.

من  �ل�سدم  حو�دث  من   50% �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 

تفاديها  ميكن  وهذه  �لأمامي،  لل�سدم  و30%  �خللف، 

وهذ�  �لتفكري،  يف  زيادة  ثانية   0.5 �ل�سائق  �أعطى  �إذ� 

�أثبتت  حيث  �لنقال،  �لهاتف  ��ستخد�م  دونه  يحول 

�لدر��سات �أن �ل�سائق يحتاج �إىل 0.5 ثانية �إ�سافية على 

�لنقال  �لهاتف  ��ستخد�مه  حال  يف  �لطبيعية  �ملعدلت 

�أثناء �لقيادة �لتي بدورها توؤثر يف زمن رد �لفعل مبقد�ر 

ثانية.

ولفتت �لدر��سة �إىل �أن �لتقارير �ل�سادرة عن �لهيئات 

�مل�سوؤولة عن تنظيم �لت�سالت ت�سري �إىل �أن نحو 96.2 

�لهاتف  خدمة  يف  م�سرتكون  عامليًا  ن�سمة   100 لكل 

�لهاتف  خدمة  �نت�سار  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  �لنقال، 

بنهاية  ن�سمة   100 لكل   192.9 نحو  �لدولة  يف  �لنقال 

�ل�سابقة  و�لأبحاث  �لدر��سات  �أن  �لغافلي  و�أكد   .2013

�أثناء �لقيادة تظهر  �ملتعلقة با�ستخد�م �لهاتف �لنقال 

فرق  وجود  وعدم   ،19% بن�سبة  �لفعل  رد  زمن  زيادة 

�أو  �ليد  بو��سطة  �لنقال  �لهاتف  ��ستخد�م  بني  كبري 

�لهاتف  ��ستخد�م  و�أن  بال�سماعات ومكرب�ت �ل�سوت، 

�لنقال �أثناء �لقيادة يزيد من عبء �لعمل على وظائف 

�ملخ �لذهنية، كما �أنه يوؤثر يف نف�سية �ل�سائق ويزيد من 

توتره وع�سبيته.

ي�ستخدمون  ممن   63% �أن  �إىل  �لدر��سة  وخل�ست 

�لهاتف �لنقال �أثناء �لقيادة من مو�طني �لدولة، و64% 

�أثناء �لقيادة من �لفئة  من م�ستخدمي �لهاتف �لنقال 

ذ�ت  �لفئة  وهي  �سنة،   30 حتى  �سنة   18 من  �لعمرية 

�ل�سائقني  من  و92%  مرورية،  حو�دث  معدلت  �لأعلى 

يدركون متامًا �خلطورة �لناجمة عن ��ستخد�م �لهاتف 

�لنقال �أثناء �لقيادة، و%31 من �ل�سائقني �أقرو� باأنهم 

تعر�سو� حلو�دث مرورية ناجتة عن ��ستخد�م �لهاتف 

�أن  �إىل  �أ�سارو�   90% من  و�أكرث  �لقيادة،  �أثناء  �لنقال 

�رتكابهم  ور�ء  �لقيادة  �أثناء  �لنقال  �لهاتف  ��ستخد�م 

�ملخالفات �ملرورية على �لطريق.

�أعلن �لدكتور ر��سد �أحمد بن فهد وزير �لبيئة و�ملياه 

للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لإمار�ت  دولة  �أن  »مو��سفات«  و�ملقايي�س 

مبجال  لالبتكار  �لدويل  »�ملوؤمتر  �ست�ست�سيف 

للمرة  �سيعقد  �لذي   »2015 �لكهربائية  �ل�سيار�ت 

�لأوىل بال�سرق �لأو�سط يف دبي خالل 8 و 9 نوفمرب/

ت�سرين �لثاين �ملقبل، و�ستنظمه �لهيئة بالتعاون مع 

�سركة مي�سي فر�نكفورت �ل�سرق �لأو�سط مب�ساركة 

وخرب�ء  �لقر�ر  �سناع  من  م�سوؤول   200 من  �أكرث 

معايري  وو�سع  وجتارة  ت�سنيع  قطاع  يف  دوليني 

من  �لعديد  من  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  ومو��سفات 

دول �لعامل، و�سيقام تز�منًا مع �ملوؤمتر معر�س ي�سم 

�لكهربائية  �ل�سيار�ت  جمال  يف  �لبتكار�ت  �أحدث 

و�لتكنولوجيا �لد�عمة لها.

�لدويل  »�ملوؤمتر  لـ  دبي  ��ست�سافة  �إن  فهد  �بن  قال 

ياأتي   ،»2015 �لكهربائية  �ل�سيار�ت  مبجال  لالبتكار 

�لذكية«  »�ملدن  مبادرة  ��ستحقاقات  تلبية  �إطار  يف 

ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقها  �لتي 

�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 

حاكم دبي، رعاه �هلل، م�سريً� �إىل �أنه من خالل ت�سجيع 

��ستخد�م �ل�سيار�ت �لكهربائية يف دولة �لإمار�ت تدعم 

�لذكية«،  »�ملدن  و�ملقايي�س  للمو��سفات  �لإمار�ت  هيئة 

مع تكثيف �لعمل يف جمال �لبتكار و�حللول �لذكية لرفع 

عملية  ودعم  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �لرفاه  معدلت 

أخبار الشركاء

�أهد�ف  �إىل حتقيق  �لهيئة  �سعي  �إىل  بالإ�سافة  �لنمو، 

»روؤية �لإمار�ت 2021«، بهدف جعل �لإمار�ت من �لدول 

و�مل�ستد�مة  و�ملتكاملة  �لذكية  باملدن  تهتم  �لتي  �لأوىل 

و�إ�سعاد  وم�ستد�مة  و�سحية  نظيفة  بيئة  لتحقيق 

�ملو�طنني و�ملقيمني يف �لدولة و�مل�ساهمة يف �حلد من 

�نبعاثات �لكربون ودفع �لتنمية �مل�ستد�مة.
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�أبوظبي،  ب�سرطة  �جلوي  �لدعم  �إد�رة  طائر�ت  ت�سهم 

بالتعاون مع مديرية �ملرور و�لدوريات يف ت�سهيل و�ن�سيابية 

حركة �ملرور يف حميط جامع �ل�سيخ ز�يد �لكبري باأبوظبي، 

للم�سلني،  �ملخ�س�سة  �ل�سيار�ت  مو�قف  ود�خل  وحوله 

�أف�سل  تقدمي  مبد�أ  تبني  يف  ل�سرت�تيجيتها  جت�سيدً� 

�خلدمات، وتعزيز �أمن و�سالمة �ملجتمع. 

 و�أو�سح �لعقيد �سعيد �خلاجة، مدير �إد�رة �لدعم �جلوي 

�لال�سلكية  �جلوي  �لدعم  طائر�ت  �أن  �أبوظبي،  ب�سرطة 

جاهزة، وتر�قب �لطرق لت�ساعد يف حل �لزدحام �ملروري 

�زدحامًا  ت�سهد  �لتي  �لأوقات  �ملرور يف  �ن�سيابية  وحتقيق 

�ملبارك.   رم�سان  �سهر  من  �لأو�خر  �لع�سر  مثل  خانقًا، 

�لتطور�ت  مو�كبة  على  �ل�سرطية  �لقيادة  حر�س  و�أكد 

و�مل�ستجد�ت، وتنويع �خلدمات لت�سمل خمتلف �ملجالت، 

مو�سحًا �أن »�لدعم �جلوي« تلعب دورً� حيويًا يف �لإ�سناد، 

يف  ومتطورة  ر�ئدة  �سرطية  خدمات  تقدمي  على  وتعمل 

خمتلف �لظروف.

و�أ�سار �خلاجة �إىل �أن �إد�رة �لدعم �جلوي، ت�سطلع 

�ل�سرطية  �لأن�سطة  دعم  يف  ت�سهم  عدة،  مبهام 

ومدربة،  موؤهلة  ب�سرية  كو�در  خالل  من  و�لأمنية، 

و��ستخد�م طائر�ت ت�سويرية عن بعد، تتميز بتقنية 

�سائقون يطالبون بت�سديد �لرقابة على بيع �لإطار�ت �مل�ستعملةطائر�ت �سرطة �أبوظبي تعزز �ن�سيابية �حلركة �ملرورية

عالية �جلودة وحديثة يف �لت�سوير �لإعالمي �ملرئي 

بنظام )FULL HD( وتدعم �لطائر�ت �لال�سلكية، 

�ل�سري  حركة  ومعرفة  �ملحيطة  �ملنطقة  ك�سف  يف 

و�ملرور بدقة من خالل متابعة �حلدث، وتغطيته على 

مبا�سر،  ب�سكل  بالطائرة  و��سعة  جغر�فية  م�ساحة 

مرور دبي تنا�سد �سائقي �لدر�جات �لتقيد بال�سرعة و�ل�سالمة

�سرطة �أبوظبي تزود عنا�سرها �مليد�نية بكامري�ت ت�سوير

�سكا �سائقون يف دبي، من �لتجاوز �خلاطئ للدر�جات 

�لنارية ب�سورة متكررة، خ�سو�سًا من قائدي �لدر�جات 

�لتابعة للمطاعم وخدمات تو�سيل �لطلبات، خ�سو�سا 

يف �سهر رم�سان و�ملنا�سبات.

مطالبني  هائلة  ب�سورة  �لطلبات  ت�ساعف  و�أكدو� 

وتهديد  خطورة  من  متثله  ملا  �لغر�مات  بتغليظ 

يف  تت�سبب  وقد  �لطرق،  م�ستخدمي  و�سالمة  حلياتهم 

مهري  �سيف  �لعقيد  دعا  فيما  ج�سيمة،  حو�دث  وقوع 

�ملزروعي، مدير �لإد�رة �لعامة للمرور يف �سرطة دبي 

�لتجاوز،  بعدم  �للتز�م  �إىل  �لنارية  �لدر�جات  قائدي 

للمخالفة  تعر�سهم  وجتنب  �سالمتهم  على  حر�سًا 

وحجز در�جاتهم، م�سريً� �إىل �أنه يتم تطبيق �ملخالفات 

على �لدر�جات �لنارية لكونها تعترب مركبة.

ور�سد �سائقون حالت متكررة وخطرة لتجاوز قائدي 

عدم  على  عالوة  �ملركبات  بني  �لنارية  �لدر�جات 

�لتز�مهم بخط �ل�سري، فيما ر�سد �آخرون جتاوز بع�س 

و�لقيادة  �لقانونية  �ل�سرعة  �لنارية  �لدر�جات  قائدي 

�سالمتهم  يهدد  مبا  �لطريق  من  �لأي�سر  �مل�سار  على 

و�سالمة �لآخرين. 

�لنارية(  �لدر�جات  �أن )قائدي  �إىل  و�أ�سار �سائقون 

ب�سورة  �لقيادة  �إىل  يعمدون  �لدليفري  خ�سو�سا 

�لدر�جة  متيل  حيث  خميفة  وبطريقة  جدً�  �سريعة 

�ملقدمة  �إىل  وت�سل  �ل�سفوف  لتجتاز  وي�سارً�  ميينًا 

لهذه  �ملرورية  �لتوعية  تكثيف  �أهمية  موؤكدين 

تناثر  ��ستياءهم من  رئي�سية  �أبدى م�ستخدمون لطرق 

بقايا �لإطار�ت يف و�سط �ل�سو�رع و�لطرقات �ل�سريعة، 

ما يت�سبب بحو�دث مرورية و�سفوها بالقاتلة، مطالبني 

�لرقابة  وت�سديد  �لبقايا  هذه  باإز�لة  �ملعنية  �جلهات 

على ق�سية )�لإطار�ت(، خ�سو�سًا �أن �سوق �لإطار�ت 

فيه  �أكد  �لذي  �لوقت  يف  مزدهرً�،  يز�ل  ل  �مل�ستعملة 

�لعامة  �لإد�رة  مدير  �ملزروعي،  مهرّي  �سيف  �لعقيد 

�ملرورية  �لدوريات  تكثيف  على  دبي  �سرطة  يف  للمرور 

على  للت�سديد  و�خلارجية،  �لد�خلية  �لطرق  على 

�ملركبات �لتي تكون �إطار�تها غري �ساحلة، منوهًا باأن 

عقوبات هذ� �لنوع من �ملخالفات ت�سل بح�سب قانون 

�ملرور �لحتادي �إىل حجز �ملركبة ملدة �أ�سبوع، وفر�س 

غر�مة مالية قيمتها 200 درهم.

خ�سائر  �إىل  توؤدي  قد  �لتي  �ملرورية  �حلو�دث  وعز� 

�لإهمال يف عملية  �إىل  �ملمتلكات  �أو  �لأرو�ح  فادحة يف 

عن  �لناجتة  �حلو�دث  �إن  �إذ  �لإطار�ت،  على  �لك�سف 

�إىل  وتوؤدي  بليغة،  تكون  ما  غالبًا  �لإطار�ت  �نفجار 

حالت وفاة، �أو �إىل �إ�سابات خطرية.

و�أو�سح باأن �إجمايل خمالفات عدم �سالحية �إطار�ت 

�لعام  من  �لأول  �لربع  يف  حتريرها  مت  �لتي  �ملركبة 

�جلاري بلغت )2337( خمالفة. 

من �سالحية  �لتاأكد  �سرورة  �إىل  برً�  �مل�سافرين  ودعا 

ترك  وعدم  �لطويلة،  للرحالت  مركباتهم  �إطار�ت 

�لإطار�ت �لتالفة على �لطرق �لرئي�سية، ما يت�سبب يف 

ت�سكيل عو�ئق على �لطريق قد توؤدي �إىل وقوع حو�دث 

على  خا�سة  �ملركبات  قائدي  حماولة  ب�سبب  مرورية 

�لطرق �ل�سريعة تفادي تلك �لإطار�ت.

وقال: يف �لعادة حتدث �حلو�دث �ملرورية نتيجة �نفجار 

يوؤدي  مما  كبرية  ب�سرعة  �ملركبة  �سري  خالل  �لإطار 

�إىل �نقالب �ملركبة جر�ء ��ستخد�م �إطار�ت م�ستعملة 

درجة  على  عالوة  �حلمولة  وزيادة  �لنوعية،  رديئة  �أو 

وتخزين  �لأ�سفلت  حر�رة  ودرجة  �ملحيطة  �حلر�رة 

ذي  جو  يف  �أو  عالية  رطوبة  ذ�ت  �أماكن  يف  �لإطار�ت 

�سليم  ب�سكل  �لإطار  تركيب  �أوعدم  مرتفعة  حر�رة 

و�ل�سغط على �لفر�مل ب�سورة مفاجئة، بالإ�سافة �إىل 

تاآكل �لإطار�ت. ونوه باأن هناك عو�مل �أخرى قد ت�سبب 

زيادة  مثل  �لإطار  �نفجار  نتيجة  �ملرورية  �حلو�دث 

�ل�سغط  قلة  �أو  كبرية(  ب�سورة  �لإطار  )نفخ  �ل�سغط 

ووعورة �لطريق وعدم تو�زن �لإطار�ت.

زودت �سرطة �أبوظبي عنا�سرها من �ل�سرطة �لعاملني 

حممولة  �جلودة،  فائقة  رقمية  بكامري�ت  �مليد�ن  يف 

�لتي  �ل�سخ�سية  �لتعريف  بطاقة  بجانب  �ل�سدر  على 

تقنيات  بعدة  مزودة  �لكامري�ت  وهذه  يرتدونها، 

وحتليل  وتطوير  وجتريب  �ختبار  فرتة  عنها  �أ�سفرت 

م�سرية  تعزيز  �ىل  وتهدف  لعامني،  ��ستمرت  طويلة 

باأف�سل  �لأخذ  �لأد�ء عرب  و�لتحديث وحت�سني  �لتطوير 

�ملتميزة  تقدمي �خلدمات  �لعاملية يف جمال  �ملمار�سات 

عام  �ملهريي مدير  �للو�ء عمري حممد  و�أكد  للجمهور. 

��ستخد�م  �أن  �أبوظبي،  ب�سرطة  �ل�سرطية  �لعمليات 

�أبوظبي يف  ياأتي �سمن جهود �سرطة  �لكامري�ت  تقنية 

ملو��سلة  و�لتقنية  �لب�سرية  �لإمكانات  جميع  ت�سخري 

��ستخد�م  �أن  �إىل  م�سريً�  �لد�ئمة،  �لتطوير  م�سرية 

لعنا�سر  �لأد�ء  تطوير  من  يعزز  �حلديثة  �لتقنية  هذه 

�ل�سرطة و�لتعرف على و�قع �لعمل �مليد�ين عرب ت�سوير 

�ملر�قب  ومتكني  �لو�قع  �أر�س  على  يجري  ما  وتوثيق 

من �تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة يف تعزيز ودعم �لعاملني 

يو�جهونه،  �لذي  للموقف  وفقًا  �لالزمة  بالحتياجات 

ت�سميم  يف  �لفيديوهات  بهذه  �ل�ستعانة  عن  ف�سال 

�لإملام  من  �ل�سرطة  عنا�سر  متكن  تدريبية  بر�مج 

�مل�ستجد�ت  ومو�كبة  كافة،  �مليد�ين  �لعمل  بتفا�سيل 

�أن هذه  وفقًا لأف�سل �ملعايري �لعاملية. و�أو�سح �ملهريي 

�ملتقدمة،  �لدول  من  �لعديد  يف  م�ستخدمة  �لتقنية 

�جلرمية،  من  �لوقاية  بر�مج  يف  منها  �ل�ستفادة  ومت 

و�لطماأنينة  �لأمن  لتعزيز  عالية  معدلت  وحتقيق 

تعمل  �أبوظبي  �سرطة  �أن  �إىل  م�سريً�  �ملجتمع،  لأفر�د 

�لعاملية. من  على �ل�ستفادة من �لتجارب و�ملمار�سات 

جانبه قال �ملقدم يو�سف �لأحمد رئي�س ق�سم �لت�سوير 

مت  �إنه  �ل�سرطية،  للعمليات  �لعامة  بالإد�رة  �مليد�ين 

ل�ستخد�مها  �ل�سرطة  مر�كز  على  �لكامري�ت  توزيع 

�أن  �إىل  م�سريً�  �مليد�ن،  يف  �لعاملة  �لدوريات  قبل  من 

ملدة  �لعمل  تخزين متكنها من  وحدة  �لكامري� حتتوي 

من عمل  يدور  ما  كل  وت�سجيل  متو��سلة  �ساعات   8
و�جر�ء�ت و��ستجابة، وبعد �نتهاء �لعمل يتم ت�سليمها 

للوحدة �لفنية �ملخت�سة لي�سار �ىل تفريغها يف خو�دم 

�أنه ميكن  معدة لهذ� �لغر�س. و�أ�ساف �ملقدم �لأحمد 

�لأ�ساليب  على  �لتعرف  يف  �لت�سجيلية  �ملو�د  ��ستخد�م 

وو�سع  وحتليلها،  �جلر�ئم  �رتكاب  يف  �ملتبعة  �حلديثة 

�خلطط �لكفيلة مبو�جهتها و�حلد منها، كما تفيد �ملو�د 

�لت�سجيلية يف بيان مدى جودة عمل عنا�سر �ل�سرطة يف 

�مليد�ن ومعرفة حاجاتهم �لتدريبية يف بع�س �ملجالت، 

مبوؤ�س�سته  �جلمهور  ثقة  يعزز  مبا  مهار�تهم  و�سقل 

�ل�سرطية، �إىل جانب قيا�س ردود و�أفعال �أفر�د �ملجتمع 

وكيفية تعاملهم مع �لدوريات �ل�سرطية.

أخبار الشركاء

على  و�لعمل  بها،  يعملون  �لتي  و�ل�سركات  �لفئة 

�سوى  يهمها  ل  �لتي  �ل�سركات  على  غر�مات  فر�س 

�لعاملني  �ل�سباب  �أرو�ح  ح�ساب  على  �ملادي  �لربح 

وعدم  �سالمتهم  على  حر�سًا  وذلك  �ملطاعم،  يف 

تعر�سهم لأي حو�دث مرورية.

حيث يت�سنى للدوريات �مليد�نية �لطالع على �لو�سع 

�تخاذ  على  �لدوريات  وم�ساعدة  بدقة،  �ملروري 

وحتقيق  �ملرور  حركة  لت�سهيل  �ملنا�سبة  �لقر�ر�ت 

�لن�سيابية �ملرورية، ف�ساًل عن م�ساركة فرق �لدعم 

يف �حلالت �لطارئة ويف كل �لأوقات
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ك�سف مركز تنظيم �لنقل يف �سيار�ت �لأجرة يف �إمارة 

�لحتياجات  ذوي  �سيار�ت  رحالت  عدد  �أن  ظبي،  �أبو 

�لعام �حلايل  بد�ية  5029 رحلة منذ  بلغت  �خلا�سة 

حتى 24 من يونيو �ملا�سي.

يف  خدمة  بتقدمي  �سعيدة  �أنها  �ملركز  �إد�رة  وبينت 

م�ستوى �لتطلعات و�لآمال �إىل هذه �لفئة، �إذ �إن �ملركز 

و�سع �سمن �أولوياته �لوفاء مبتطلبات هذه �ل�سريحة من 

�ملجتمع وعمل على و�سع ��سرت�تيجية متكاملة ت�سمنت 

على  �إليهم  �ملقدمة  �خلدمات  �أف�سل  �إىل  �لتعرف 

�لأفر�د  �حتياجات  لتلبي  وت�سميمها  �لعاملي  �ل�سعيد 

على  �أبوظبي  �إمارة  يف  �خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من 

�أكمل وجه. و�أ�سافت: �أن �إطالق هذه �خلدمات جاء 

��ستجابة  �أعقاب در��سات عدة قام بها �ملركز  يف 

�جلمهور،  بها  تقدم  �لتي  و�لأفكار  للمقرتحات 

�لحتياجات  لذوي  نقل  خدمة  تخ�سي�س  �إن  �إذ 

�إىل  �لر�مية  �ملركز  جهود  �سمن  ياأتي  �خلا�سة، 

توفري خدمات نقل متكاملة تلبي �حتياجات جميع 

�سر�ئح �ملجتمع و�مل�ستخدمني. ويف هذ� �لإطار مت 

جتهيز �أ�سطول موؤلف من �سيار�ت فاخرة من طر�ز 

�أجرة �أبوظبي:  5029 رحلة لذوي �لحتياجات �خلا�سة

مر�سيد�س فيتو �سنعت خ�سي�سًا لإمارة �أبوظبي، 

فيها  مبا  و�لت�سهيالت  �ملز�يا  باأف�سل  وجهزت 

تقنيات متطورة تتيح لالأفر�د من ذوي �لحتياجات 

�أعلى درجات �ل�سالمة و�لأمان و�جلودة  �خلا�سة 

�لهيدروليك  �أنظمة  بينها  من  و�لتي  و�لر�حة، 

مل�ساعدتهم على �سهولة ��ستقالل �ملركبات.

�خلا�سة  �لأنظمة  كافة  �ل�سيار�ت  حتتوي  وتابعت: 

�أنظمة  مع  �خلا�سة،  �لحتياجات  ذوي  مبركبات 

عملية  ت�سهيل  ي�سمن  مبا  حمدثة،  �ت�سال  مركز 

�حلجز �مل�سبق لهذه �خلدمة للر�غبني يف �حل�سول 

عليها، و�إجر�ء عمليات �لتن�سيق مع �ل�سركات �مل�سغلة 

�أبوظبي  �إمارة  �أنحاء  يف  �خلدمة  تو�فر  ل�سمان 

�ملعنيني  �ملوظفني  وتدريب  �إعد�د  جانب  �إىل  كافة 

مبر�قبة جودة �خلدمات �ملقدمة عن طريق �لأنظمة 

�أن  و�أكدت  �ملركز.  قبل  من  �مل�ستخدمة  �لإلكرتونية 

تدريبهم  �ملركبات مت  يقودون هذه  �لذين  �ل�سائقني 

�لنقل مبركبات  بقطاع  لالرتقاء  �ملركز  حتت مظلة 

من  وذلك  �لعاملية،  �مل�ستويات  �أعلى  وفق  �لأجرة، 

�ملقدمة  �خلدمات  ومر�قبة  وتنظيم  تطوير  خالل 

أخبار الشركاء

بن  خليفة  مدر�سة  يف  مو�طنني  طلبة   ثالثة  �بتكر 

ذكيًا  و�إ�ساءة  ر�د�ر  نظام  �لعني،  مبدينة  �لثانوية  ز�يد 

و�ل�سباب  �لطرق  حو�دث  ركابها  يجنب  لل�سيار�ت، 

�إد�ر�ت  مع  �لتو��سل  وميكنه  �ل�سيارة،  �سرعة  ويحدد 

�ملرور يف حالة جتاوزها. وقال �لطالب عبد�لعزيز جمعة 

�ل�سناين، �إن “ �لخرت�ع ينق�سم �إىل نظامني، �لأول ر�د�ر 

متنقل يتم تركيبه د�خل �ل�سيارة ومزود ب�سرعة �لطرق 

�ل�سيارة  �سرعة  بتحديد  ويقوم  و�خلارجية،  �لد�خلية 

�لأقمار  طريق  عن  �ملرور  باإد�رة  ومت�سل  �لطريق  على 

�لقرت�ب  حالة  يف  �ل�سائق  بتنبيه  ويقوم  �ل�سناعية، 

ت�سجيل  يتم  �لتجاوز  حالة  ويف  �لق�سوى،  �ل�سرعة  من 

يقوم  �سرعة، ويف حال �حل�سول على خمالفة  خمالفة 

�لنظام باإر�سال ر�سالة ن�سية �إىل هاتف �مل�ستخدم ن�سها 

“�رتكبت خمالفة مرورية بتجاوزك �ل�سرعة �مل�سموح بها 
مع �لقيمة �ملالية للمخالفة”.

“�لنظام  �إن  �لظاهري   م�سري  دياب  �لطالب  وي�سرح 

�لليزر  بنظام  �ل�سيارة  تزويد  هو  �ل�سيارة،  يف  �لثاين 

يك�سف �ل�سباب وير�قب �سرعة �ملركبة

طلبة مواطنون يبتكرون نظامًا ذكيًا للحد من حوادث الطرق

مرتً�   50 مل�سافة  �لروؤية  و�تاحة  �ل�سباب  لك�سف 

بالإ�سافة �إىل تزويد جو�نب �ل�سيارة و�ملقدمة و�ملوؤخرة 

بالليزر، وذلك لر�سم حجم �ل�سيارة على �لطريق، حتى 

تكون ظاهرة يف �ل�سباب ومتنع �ل�سطد�م بها”.

يف  “فكرتهم  �أن  �ل�سبلي  حممد  �سيف  �لطالب  و�أكد 

�لأ�سا�س قائمة على �لتقليل من �حلو�دث �ملرورية و�يجاد 

ر�دع لل�سباب �ملتهور �أثناء �لقيادة، م�سريين �إىل “�نهم 

�ساركو� بها يف م�سابقة مبتكر 2015 �لتي تنظمها جلنة 

�ملبتكرين يف  م�ستوى  على  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �بوظبي 

وجلنة  �جلمهور  �عجاب  على  م�سروعهم  وحاز  �لدولة 

�لتحكيم”. ويعكفون حاليًا على تطويره ليقوم با�ست�سعار 

�خلطر و�لتوقف يف حال ظهور عائق يف �لطريق

مميز�ت  و��سافة  �مل�سروع  تطوير  على  حاليًا  ويعكفون 

�أو  ب�سر  وجود  ��ست�سعار  منها  �لذكية  لل�سيارة  �أخرى 

تلقائيًا قبل �ل�سطد�م من  و�لتوقف  �لطريق  عو�ئق يف 

خالل �لتحكم �لذ�تي يف �ملقود و�ملكابح، وذلك لتجنب 

ركابها �حلو�دث”.

و�ل�سعي �لد�ئم لتح�سني هذه �خلدمات، مبا يتما�سى 

�مل�ستقبلية.  �أبوظبي  �إمارة  وتوجهات  �حتياجات  مع 

ببع�س  �جلديد  �ل�سيار�ت  �أ�سطول  جتهيز  مت  وقد 

�لأدو�ت �لتي متكن من �سعود �لكر�سي �ملتحرك على 

متنها ب�سهولة، �إ�سافة �إىل وجود �أقفال خا�سة لتثبيت 

�جلديدة  �ملركبات  تتميز  كما  �ملتحرك،  �لكر�سي 

ت�سم  �إذ  و�لرحابة،  �لرفاهية  من  عال  مب�ستوى 

وتت�سع  متقابلة،  بطريقة  م�سفوفة  جلدية  مقاعد 

�لأمان  مبز�يا  وجمهزة  �خللف،  يف  ركاب  خلم�سة 

بتوفري  �ل�سيار�ت  هذه  متتاز  كما  كافة،  و�ل�سالمة 

للركاب، كونها حتتوي على قاطع  خ�سو�سية كاملة 

زجاجي �سفاف، يعمل على عزل �لر�كب عن �ل�سائق، 

وعزل �ل�سوت، ومنح �خل�سو�سية للر�كب، وكذلك 

لل�سائق.

�جلدير بالذكر �أن هذه �ل�سيار�ت �لتي �سنعت خ�سي�سًا 

هيدروليكي  بنظام  �أي�سًا  جمهزة  �أبوظبي،  لإمارة 

ونظام  و�لهبوط،  �ل�سعود  على  �لإعاقة  ذوي  مل�ساعدة 

�ل�سرعة، و�خلر�ئط  ونظام حتديد  �لإلكرتوين،  �لتتبع 

�جلغر�فية �ملحدثة.
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�لتي  لل�سركات  �أ�سا�سيًا  �لتقني  �لبتكار  كان  لطاملا 

تعمل يف جمال �سالمة �لطرق و�لبنى �لتحتية. وي�سح 

�لطرق،  حو�جز  �أنظمة  جمال  يف  حتديدً�  �لأمر  هذ� 

حيث يعترب �لبتكار �سروريًا ملو�كبة �سناعة �ل�سيار�ت 

�لرغم  ت�سهد تطور�ت بخطو�ت مت�سارعة. وعلى  �لتي 

من ذلك، فاإن هذه �ملتطلبات لتطوير �ملنتجات ب�سكل 

م�ستمر، قد �أدت �أي�ساً �إىل ن�سوء تكاليف متز�يدة. 

�لالعبني  �أحد  كونها   )SafeRoad( �سركات  وتعتمد 

و�لقوة  خربتها  على  �لقطاع،  هذ�  يف  �لأ�سا�سيني 

وتتابع  �ل�سركات  من  �لفردية  ملجموعتها  �لبتكارية 

مبادرة �أبحاث تناف�سية. ويقوم فريق �لبحث و�لتطوير 

�أهد�ف  ويحدد  �لتقني  �لبتكار  عن  دوليًا  بالبحث 

�لبحث و�لتطوير ويحدد ��سرت�تيجية تطوير على �متد�د 

�لت�سويق.  قابلية  على  قوي  تركيز  مع  �ملجموعة  كامل 

�أهم  من  و�حدً�  �لطرق  حو�جز  �أنظمة  تطوير  ويعد 

�ملجالت �لتناف�سية �مل�ستد�مة على �ملدى �لطويل. وقد 

عملت بع�س �سركات )SafeRoad( بنجاح على تطوير 

�حلو�جز لعقود من �لزمن. �إن هدفهم -بناء على معيار 

�سالمة  حو�جز  ت�سميم  هو  �لأوروبي-   )EN 1317(

�حلركية  �لطاقة  من  ممكن  قدر  �أكرب  لمت�سا�س 

ت�سويه  طريق  عن  وذلك  بها  ت�سطدم  �لتي  لل�سيار�ت 

�ل�ستخد�م  مثل  عو�مل  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لنظام. 

تاأثري�ت  لها  �ملنتج  جتميع  ووقت  للفولذ  �لقت�سادي 

�أن �ل�سالمة هي  �إل  مف�سلة على قابلية ت�سويق �ملنتج، 

و�لتطوير.  �لبحث  فريق  جهود  يف  �لأ�سا�سي  �لعن�سر 

�حلاجز  تخطي  �أو  ده�س  يعترب  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

�لإطالق.  على  مقبول  �أمرً� غري  ب�ساطة  بكل  �ملن�سف 

كما �أن معيار )EN 1317( يحدد �ملتطلبات �لتي يجب 

�سرعة  مثل  معينة،  ��سطد�م  ظروف  حتت  تلبيتها 

�ملركبة وكتلتها وز�وية �ل�سطد�م ونوع �ملركبة.

على مدى �لعقود �لقليلة �ملا�سية، كان �لقيام باختبار�ت 

��سطد�م مطلبًا م�سبقًا ملنح �سهاد�ت �لأد�ء لل�سدمات 

و�خلو��س �لديناميكية لأنظمة �حلو�جز �لطرقية مثل 

�لإ�سمنتية.  و�حلو�جز  �ل�سطد�م  وو�سائد  �ل�سياجات 

وبا�ستخد�م هذ� �لأ�سلوب كان يتم بناء ت�سميم �ملنتج 

ب�سكل جتريبي عن طريق عملية متكررة من �لت�سميم 

وتكون  �لختبار.  و�إعادة  و�لتعديل  و�لختبار  و�لبناء 

للباحثني  يكون  ول  للغاية  مرتفعة  �ختبار  كل  تكاليف 

�ل�سطد�م  بت�سور�ت  �لكامل  �لتحكم  على  �لقدرة 

السالمة على الطريق

�إحدى �سبل �ل�سالمة على �لطريق 

حواجز الطرق واستخدام محاكاة 
الكمبيوتر لتقليل التكلفة

وظروف �لختبار. كما �أن �ختبار جمموعة و��سعة من 

�أفكار  فح�س  ميكن  ول  للغاية.  مكلفًا  يكون  �ملتغري�ت 

�لت�سميم �جلديدة ب�سرعة و�سهولة. و�أدت هذه �لوقائع 

�أن يحققه مهند�سو  �لذي ميكن  �لتطور  �إىل �حلد من 

�لأبحاث.

دور حماكاة الكومبيوتر

 )SafeRoad( ل�سالح  �إ�سافية  تناف�سية  ميز�ت  برزت 

LS-( عن طريق ��ستخد�م برنامج �ملحاكاة �حلا�سوبية

Dyna(. ميكن للربنامج �أن يقوم مبحاكاة على �ملقيا�س 

وذلك  و�لديناميكية،  �ملعقدة  �لتفاعالت  من  �لطبيعي 

من �أجل حماكاة ��سطد�م �ملركبات. ويحمل هذ� �لأمر 

تاأثري�ت مالية كبرية. �إن �لقدرة على حماكاة ��سطد�م 

�لطرقية  �حلو�جز  باأنظمة  �لأبعاد  ثالثية  مركبات 

بالقيا�س  مكلفة  �سدم  �ختبار�ت  �إىل  �حلاجة  يتخطى 

 )SafeRoad( ملهند�سي  تقدم  �أنها  كما  �لطبيعي. 

وت�سمح  بكثري،  �أكرب  �إبد�عي  وجمال  �سدم  �إمكانيات 

بتحليل  كافة،  �لتطوير  مر�حل  يف  �ملحاكاة  عمليات 

للغاية  ب�سيطة  بن�سبة  �لت�سميم  متغري�ت  من  �ملزيد 

من تكلفة �ختبار�ت �ل�سدم. ويخلق هذ� �لأمر مقاربة 

�لفرق  ويجعل عمل  �لتقني  �لبتكار  �أكرث على  منفتحة 

جمموعة  �إىل  للتو�سل  �لنهاية  يف  ويوؤدي  �سرعة  �أكرث 

وفور�ت  تنتج  كما  �ملنتجات،  من  وتناف�سية  مبتكرة 

مقارنة  �ملعلومات  لتقنية  �لتحتية  �لبنى  يف  �إ�سافية 

مب�ساركة بيئة خمدم و�حد موجود على �ل�سحابة و�لذي 

ميكن ��ستخد�مه من قبل �إد�ر�ت �لبحث و�لتطوير يف 

�أكرث من �سركة.

جناحات املحاكاة

�لتابعة   )Birstaverken( �ل�سويدية  �ل�سركة  تعترب 

يتعلق  فيما  �لتوجهات  حمددة   )SafeRoad( ملجموعة 

S - )اا�ستخد�م �ملحاكاة على �حلا�سوب. ويعترب منتج 

�ختبارها  مت  طرفية  حمطة  �أول  بها  �خلا�س   )feEnd

وفق معايري )prEN 1317-4( و�ملعيار �لأوروبي �جلديد 

)prEN 1317-7(/ كما لعب برنامج )LS-Dyna( دورً� 

حيويًا يف تطويره.

�لعار�سة  �لفولذية على  �لعلبة  تنزلق  عند �ل�سطد�م 

بالعلبة  )�ملو�سول  �لتوتر  عامل  يقوم  بينما  �لفولذية 

عن  �ل�سيارة  طاقة  بامت�سا�س  �لعار�سة(  يف  و�ملخباأ 

طريق ثني جمموعة من �لق�سبان. ويف حالة �ل�سطد�م 

�سرر  �أي  دون  من  �ل�سدمة  قوة   )SafeEnd( ميت�س 

على �ل�سور �ملرتبط به. وميكن �جلمع بني هذه �ملحطة 

�أي من م�ستويات  و�أي نوع من �حلو�جز على  �لطرفية 

�ل�سالمة.

Safe Saferoad RRS( من جمموعة )- )ببد�أت �سركة 

oad(، ��ستلهامًا من هذ� �لعمل، بتبني ممار�سات �سركة 

)Birstaverken(. و�أ�سهم هذ� �لأ�سلوب بالإ�سافة �إىل 

Sa - �سركة  متكني  يف  �ل�سركتني،  بني  �ملعرفة  )ببادل 

 )MegaRail( أ�سو�ر� eroad RRS( من ت�سميم نظام 

�جلديد خالل وقت قيا�سي.

وقامت �ل�سركة بتطوير �سور ثابت �أحادي �جلانب جلانب 

ويتميز   .)MegaRail sk( �ملركزي:  و�ملن�سف  �لطريق 

 )W4( وعر�س فعال )H4b( بنظام �حتو�ء من �مل�ستوى

ح�سب �مل�ستوى )A( من موؤ�سر حدة �لت�سارع )ASI( ومت 

 1.10 بارتفاع  ويكون   .)EN 1317( معيار  وفق  ت�سميمه 

وهيكل.  عار�ستني  من  ويتاألف  مرت   0.28 وعر�س  مرت 

وتتوقع )Saferoad RRS( �أنه �أخف وزنًا بن�سبة 18 يف �ملائة 

تقريبًا من �ملنتجات �ل�سبيهة يف �ل�سوق.

منوذجي  مفهوم  على   )MegaRail( �أنظمة  كافة  وترتكز 

مبد�أ  �أن  من  �لرغم  وعلى  فقط.  قيا�سية  بعنا�سر  يتميز 

�حلز�م �لأحادي �لعادي يتم تطبيقه لالأنظمة �لتي تغطي 

م�ستويات �لحتو�ء �لأدنى، فاإن م�ستويات �لحتو�ء �لأعلى 

�أو ثالثة �أحزمة، تكون قادرة  تتطلب بنية حتوي حز�مني 

على حتمل مركبات �لب�سائع �لثقيلة.

و�سانع  كمبادر  دورها   )SafeRoad( �سركات  وترى 

�لطرقية.  �ل�سالمة  بتح�سني  ملتزمة  وهي  للتوجهات، 

ت�سور�ت  در��سة  من  �حلا�سوبية  �ملحاكاة  ومتّكن 

�لختبار  وظروف  �لت�ساميم  وتعديالت  �لختبار�ت، 

جانب  على  �ل�سالمة  ميز�ت  �أد�ء  كامل  ل�ستك�ساف 

�لطريق بطريقة فعالة من حيث �لتكلفة. وذلك ي�سهم 

بهدف )SafeRoad( �ملطلق للو�سل �إىل “�لروؤية �سفر” 

ملنع �لوفيات و�لإ�سابات �خلطرية على �لطرقات.
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�لعامل جناحًا كبريً� يف زيادة  �لعديد من دول  �سهدت 

�لأخريين.  �لعقدين  خالل  �لطرقية  �ل�سالمة  م�ستوى 

ويعود هذ� �لأمر ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �لت�ساميم �ملح�سنة 

“�لطرقات �ملت�ساحمة” �لتي ت�سمح  للمركبات و�إن�ساء 

لل�سائقني مبعاجلة �لأخطاء �لتي يرتكبونها.

ول �سك �أن هذ� �لنوع من �لطرقات مت�سل باأنظمة 

�ل�سطد�م  لتجارب  تخ�سع  �لتي  �ملركبات  �حتو�ء 

�لحتو�ء  �إىل  �ملوؤقتة  �لحتو�ء  حو�جز  من  ترت�وح 

�ملرورية  لل�سالمة  �لعايل  �مل�ستوى  ويعترب  �لعايل. 

�لتوقعات  ومع  �لآمن.  �ملروري  للدور�ن  �سروريًا 

يوجد  ل  قوي،  ب�سكل  �ملرور  حلجم  �سريعة  بزيادة 

لريتاحو�  �ملرور  قطاع  يف  �مل�سلحة  لأ�سحاب  وقت 

�ملناطق  وتو�جه  حققوها.  �لتي  �ل�سالمة  مب�ستويات 

مع  �ملتز�يد  �ملرور  حجم  م�سكلة  حتديدً�  �ملدنية 

�ل�سلبية  و�لنتائج  �ملرور.  لهذ�  �ملتناق�سة  �مل�ساحات 

�لختناقات  �أهمها  ولكن  عديدة،  متامًا  �ملعروفة 

�ملرورية و�لتلوث �ل�سجيجي وتلوث �لهو�ء.

�ملرورية:  و�لإد�رة  للتخطيط  �لرئي�سة  �لأهد�ف  ومن 

�لطرقية.  �ل�سالمة  و�سمان  �ملروري  �لتدفق  حت�سني 

ولكن  �ل�سالمة  �أهد�ف  �أهم  على  �ملقاربة  هذه  وتركز 

�لإر�ساد و�ملرونة حتديدً� قد مت �إهمالهما ب�سكل ما حتى 

�لطرقات  حتديد  �أنظمة  على  �ساٍر  �لأمر  وهذ�  �لآن. 

�ل�سائعة �ملثبتة �إىل �لأر�س و�لتي تعمل كحاجز باملفهوم 

مع  ولكن  �ملركبات  توجيه  باإعادة  تقوم  �لأ�سلي: حيث 

تاأثري غري م�ستحب حلجب �لطريق �ل�سريع من �جلانبني 

مما ل ي�سمح لل�سيار�ت على �لطرفني مبغادرة �لطريق 

يعترب�ن  ل  و�لأمان  �ملرونة  ولكن  �لطو�رئ.  حالة  يف 

من  جديدً�  جياًل  �إن  حيث  م�سرتك.  ب�سكل  ح�سريني 

وتقدم  �لطرقات.  �إىل  طريقه  يجد  �لذكية،  �لبو�بات 

وهي   ،)SGGT( �لأملانية  �لآمن  �حلاجز  تكنولوجيا 

 )Heintzmann( “هاينتزمان”  جمموعة  من  جزء 

هذه �لأنظمة يف عدة خمططات لتلبية �ملتطلبات كافة 

ملختلف مو�قع �لرتكيب.

ال�سالمة اأوًل

�سد  �ملغلق  �لو�سع  يف  �لثنائية  �لبو�بة  �ختبار  مت 

�أحدث  وفق   )H2-W3( كامل  ب�سكل  �ل�سطد�مات 

ن�سخة من معيار )EN1317(. وميكن �أن يتم فتحها 

ف بعيدً�  خالل دقيقة وت�سمح للمركبات بعبور �ملن�سّ

عن �ل�سريان �ملروري �مل�سدود. وكل ما يحتاجه �لأمر 

هو �لرفع يدويًا، �أو ب�سغطة زر �سو�ء كانت يف �ملوقع 

�أو يف مركز �لتحكم �ملروري، ليتم فتح �لبو�بة. ميكن 

البوابات الذكية تقدم األمان 
والمرونة لتحسين اإلرشاد المروري

�ملركبات  ولكن  مبا�سرة  �لعبور  �لطو�رئ  ملركبات 

وهذ�  �أي�سًا.  توجيهها  �إعادة  يتم  �أن  ميكن  �لعادية 

يعني �أعلى مرونة على �أعلى م�ستويات �لأمان.

�أو  عار�سة  مع  خمتلفتان  عموديتان  فتحتان  وتتو�فر 

�أو مزدوجة(  عار�ستني )تدعى “Duo-Gate” �أحادية 

Gate-”و  ”Duo-Guard“( �أفقيتان  وفتحتان 

�ملن�سفات  فتحات  جميع  تزويد  وميكن   )”Guard

وتتطلب  كامل.  ب�سكل  �أوتوماتيكي  �أو  يدوي  بتحريك 

�أقل  �رتفاعًا  �ملثال  �لعار�ستني على �سبيل  �لبو�بة ذ�ت 

للبو�بات  �لإ�سافية  �لأ�سا�سية  �لفو�ئد  ومن  للفتحة. 

�لأفقية �إر�ساد �ملرور يف �أوقات �ل�سيانة �لكبرية.

وتعترب هذه �ملنتجات و��سعة �لنت�سار يف �أوروبا. كما 

ف  �ملن�سّ فتحة  على  تعترب “Duo-Guard” تطويرً� 

�لتي مت تركيبها يف عدة دول منذ   ،”Gate-Guard“
�أو  للرتكيب قبل  �ملعتادة  �ملو�قع  وتكون   .2006 �لعام 

بعد �لأنفاق و�جل�سور حيث يكون �لطلب على �ملرونة 

مت  �لتي  �لأنظمة  �أثبتت  وقد  خا�س.  ب�سكل  مرتفعًا 

�لأفقية  �لفتحات  ذ�ت  �لبو�بات  �أن  بالفعل  تركيبها 

�إد�رة �ملرور.  للجيل �ملقبل من  �ملثالية  هي �لأجهزة 

عن  �مل�سار  هذ�  يف  �لعمودية  �لبو�بات  و�ست�ستمر 

طريق تقدمي �ملزيد من �ملرونة.

     

كلمات

التقنيات الحديثة و السالمة المرورية 

تعترب دولة المارات العربية املتحدة من اأوائل دول ال�سرق الأو�سط التى اعتمدت على الأنظمة 

الذكية وا�ستخدمت اأف�سل التقنيات الإلكرتونية ملواكبة التطور يف كافة املجالت يف احلكومة .

 وتعترب الإمارات من الدول التي تعمل على التطوير امل�ستمر وهي �سباقة يف املجال املروري بهدف 

ن�سر الوعي املروري وال�سالمة مل�ستخدمي الطريق ، حيث وفرت الدولة اأف�سل �سبكات الطرق على 

م�ستــوى العــامل وتعمل على تطويرها با�ستخدام اأف�سل التقنيات يف ظل ازدياد عدد املركبات وما 

ينتــج عنــه من ازدحامات واختناقــات مرورية ، والتي اأ�سبحت من �سمــن التحديات التي تواجه 

اجلهــات امل�سوؤولــة �سواء كانت مديريات املــرور اأو دوائر وهيئيات الطــرق واملوا�سالت وغريها من 

اجلهــات املعنية لإيجاد احللــول والبدائل ملواجهة الزدحام والختنــاق املروري وتعزيز �سالمة 

واأمن م�ستخدمي الطريق .

اإن روؤيــة القيــادة الر�سيــدة التي ت�ست�سرف امل�ستقبل تدفعنا للعمل على حتقيــق هذه الروؤى   واأن 

نرتقــي بطموحاتنــا للو�ســول لأهدافنــا املن�ســودة ، ل �سيمــا واأن العــامل يف ظل النقلــة النوعية 

ال�سريعــة واملتجــددة يف املجال التقني حتتم علينا متابعتها وال�ستفــادة منها ومن اآخر ما تو�سل 

اإليه العلم من تقنيات واأنظمة ذكية تعزز من ال�سالمة املرورية وترتقي مب�ستوى ا�ستخدام البنى 

التحتية وتطورها.

ومبا اأننا يف دولة الإمارات مقبلن على نقلة نوعية يف املجال املروري فالبد من الطالع والتعرف 

علــى مــا ي�ستجد من ممار�سات وتقنيات عاملية يف هذا املجــال من خالل ا�ستقطاب اخلربات وعقد 

املوؤمترات واملعار�ص التي تقدم اجلديد لنحقق الرقم واحد يف كافة املجالت 

 ل اأنكــر ع�سقــي لكل �ســيء يف دولتي و ل اأنكر وجــود بع�ص ال�سلبيات ، وقد يعتقــد البع�ص باأنني 

اأجامــل ، و لكــن ومن خالل �سفــري للعديد من الدول العربيــة والأوروبية اأدركــت اأننا ن�سري وفق 

خطــط مدرو�ســة ، ول اأنكــر اأن بع�ــص الــدول اأبهرتني يف جمالت عــدة وبع�سها اأخــذت الطابع 

ال�سلبــي يف املجــال املــروري ، واأن و�سول هذه الــدول لهذه التقنيات يعترب حلــم ي�سعب حتقيقه ، 

ومن هنا تاأكدت اأن الإمكانيات التي توفرها القيادة ت�سعنا جميعا اأمام امل�سوؤولية يف اأن نكون على 

م�ستوى الطموحات والنظرة امل�ستقبلية لقيدتنا الر�سيدة .

م�سعد احلارثي
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�ملتطورة  �لطرق  �أبرز  �أحد  تاماكي  طريق  يعترب 

و�جلذ�بة يف �أوكالند، �إذ ميثل مدخاًل وخمرجًا مهمًا 

للمجتمع  �لرتفيهية  �مل�سادر  �أحد  وميّثل  كما  للمدينة 

�ل�سيار�ت �لطريق مع ر�كبي  �ملحلي. ويت�سارك �سائقو 

لالأ�سف  ذلك  عن  جنم  وقد  و�مل�ساة،  �لدر�جات 

�لعديد من حو�دث �لدر�جات �لهو�ئية خالل �ل�سنو�ت 

�لنقل  �إد�رة  �أطلقت  �مل�سكلة،  هذه  وملو�جهة  �ملا�سية. 

تخ�سي�س  مت�سمنًة  مرورية  م�ساريع  عّدة  �أوكالند  يف 

بهدف  للدر�جات  حتذير  ونظام  للدر�جات  م�سار�ت 

خف�س �سرعة �ل�سيار�ت وتنبيه �ل�سائقني حول �قرت�ب 

ر�كبي �لدر�جات. 

لل�سائقني  معنّي حيث ميكن  موقع  على  �لإد�رة  وركّزت 

ومغادرة  ناجابيبي  طريق  لدخول  ميينًا  �لنعطاف 

طريق تاماكي �لرئي�سي. وثُبت باأن هذه �لنقطة ت�سّكل 

بني  �حلو�دث  وقوع  حيث  من  �ملخاطر  عالية  منطقة 

كارين  وقالت  �لدر�جات.  ور�كبي  �ل�سيار�ت  �سائقي 

هاي، مديرة �سالمة �لطرق وعمليات ممر�ت �لطرق يف 

�إد�رة �لنقل يف �أوكالند: “كنا بحاجة لطريقة نزيد فيها 

لهم  �ل�سائقني  روؤية  ونح�ّسن  �لدر�جات  ر�كبي  �سالمة 

�سركة  و�قرتحت  �ليمني.  نحو  �ل�سائقني  �نعطاف  عند 

نظامًا يقّدم تاأكيدً� ب�سريًا  نطّبق  �سي�ستمز’ �أن  ’فلري 
ور�سدً� �سريعًا لر�كبي �لدر�جات، بحيث يكون �لنظام 

قادرً� على �لتمييز بني �لدر�جات �لهو�ئية و�ل�سيار�ت”.

وعي  حت�سني  يف  جدً�  فّعالة  �لتحذير  �أ�سو�ء  وتعترب 

تخف�س  بطريقة  �سلوكهم  على  و�لتاأثري  �ل�سائقني 

�ملخاطر �لتي يو�جهها ر�كبو �لدر�جات. وعلى �أي حال، 

ب�سكل  توم�س  �لتي  �لتقليدية  �لتحذير  �إ�سار�ت  ترتك 

د�ئم �أثرً� حمدودً� �إذ ل يتلقى �سائقو �ل�سيار�ت تنبيهًا 

فعليًا يدفعهم لتغيري �سلوكهم يف �لقيادة. ولكن يختلف 

على  �ملرتكزة  �لتحذير  �إ�سار�ت  �عتماد  عند  �لو�سع 

�لر�سد، و�لتي يتم تفعيلها بناء على ر�سد وجود ر�كبي 

�لدر�جات.

التجربة واخلطاأ

يف  �لنقل  �إد�رة  قامت  “فلري”  �سركة  �عتمادهم  قبل 

�أولها  كانت  ر�سد،  تكنولوجيات  عّدة  بدر��سة  �أوكالند 

يف نيوزلند�

التصوير الحراري يحل مشكلة 
السالمة لراكبي الدرجات 

�لر�سد �لتقليدي بالفيديو و�لذي حقق نتائج جّيدة يف 

�ل�سعب  من  كان  ولكن  و�ل�سيار�ت،  �لدر�جات  ر�سد 

و�لدر�جات،  �ل�سيار�ت  بني  �لتمييز  �لنظام  على 

�لأ�سو�ء  ي�ستخدمون  ل  �لدر�جات  ر�كبي  لأن  وذلك 

�حللقات  جتربة  يف  �لثاين  �خليار  ومتّثل  د�ئم.  ب�سكل 

�لتحري�سية �ملدجمة يف م�سار�ت �لدر�جات. وتقوم هذه 

�حللقات بتحليل �لإ�سار�ت �لكهرومغناطي�سية لعجالت 

�لدر�جة، لتقّدم بالتايل معلومات عن وجود �لدر�جة، 

ومل تكن هذه �لتكنولوجيا مثالية لأن ر�كبي �لدر�جات 

ب�سكل  للدر�جات  �ملخ�س�سة  �مل�سار�ت  ي�ستخدمون  ل 

بالكامل،  �لتحري�سية  �حللقات  يتجاوزون  د�ئم، حيث 

معلومات  جمع  �لتحري�سية  للحلقات  ميكن  ول  كما 

�لتو�جد ب�سكل د�ئم من �لدر�جات �مل�سنوعة من �ألياف 

�لكربون، وذلك لندرة �ملو�د �ملعدنية فيها و�لتي ميكن 

�أن حتّر�س م�ست�سعر �حللقة.

فائدة ا�ستخدام الت�سوير احلراري

 ،)FLIR( “فلري”  �سركة  �أجرتها  تدريبية  جل�سة  يف 

�جلديد  �حلل  على  �أوكالند  يف  �لنقل  �إد�رة  �طّلعت 

م�ست�سعر  وهو  �مل�ساكل،  هذه  على  �لتغّلب  على  �لقادر 

 .)FLIR( ”من “فلري )ThermiCam( ”ثريمي كام“
وي�سم “ثريمي كام” )ThermiCam( كامري� حر�رية 

و�لدر�جات  �ل�سيار�ت  للك�سف عن وجود  ر�سد  وجهاز 

حيث ميكن ��ستخد�مه للتحكم باإ�سار�ت �ملرور �ل�سوئية 

كام”  “ثريمي  وير�سد  �ملرورية.  �لتحذير  و�إ�سار�ت 

)ThermiCam( وجود �ل�سيار�ت و�لدر�جات بناء على 

�لطريق  م�ستخدمي  عن  �لناجتة  �حلر�رية  �ملعلومات 

بالإ�سار�ت  �ملتحكم  �إىل  �ملر�سودة  �ملعلومات  وينقل 

باإ�سار�ت  �لديناميكي  �لتحكم  يتيح  ما  �ل�سوئية، 

�لتحذير بناء على معلومات �لوقت �لفعلي.

تعمل على مدار ال�ساعة

هو  �حلر�ري  �ملرور  م�ست�سعر  فو�ئد  �أهم  �أحد  لعل 

عن  د�ئمًا  �ل�سادرة  �حلر�رية  �لطاقة  على  �عتماده 

�لدر�جات و�ل�سيار�ت للتفريق بينهما. كما �أن “ثريمي 

�لدر�جات يف  قادر على ر�سد   )ThermiCam( ”كام

�أحلك �لليايل ظلمة وعلى م�سافات بعيدة. ويقّدم نتيجة 

ملديري  �ل�ساعة  مد�ر  على  منقطع  غري  ر�سدً�  ذلك 

كمية  عن  �لنظر  بغ�س  �لدر�جات  ر�كبي  حول  �ملرور 

�لإنارة �ملتوفرة.

وتقول هاي يف هذ� �ل�ساأن: “�أثبت تركيب م�ست�سعر�ت 

تاماكي  طريق  على   )ThermiCam(’كام ’ثريمي 
فاعلية كبرية، �إذ يقوم بر�سد �لدر�جات ب�سرعة ودقة 

�لكربون  �ألياف  من  م�سنوعة  كونها  عن  �لنظر  بغ�س 

�أد�ة مفيدة جدً� ميكننا �سمها  �أو غريها. وتعترب هذه 

ملجموعة تقنيات �أنظمة �لنقل �لذكية �ملف�سلة لدينا”.
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جميع  من   70% �أن  �إىل  �ملقلقة  �لإح�سائيات  ت�سري 

يف  و�حدة  �سيارة  على  ت�ستمل  �لتي  �ملميتة  �حلو�دث 

خارج  تدهوٍر  حو�دث  هي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 

خارج  �لتدهور  حو�دث  م�سطلح  وُي�ستخدم  �لطريق. 

�لطريق �إىل حو�دث �ل�سيار�ت �ملنفردة �لتي تخرج عن 

�لطريق �إىل كتف �لطريق �أو �ملنحدر �ملحاذي لطريق �أو 

�حلاجز �ملتو�سط �أو م�سرب �لتوقف وتنقلب �أو ت�سطدم 

ب�سكل  �حلو�دث  هذه  وت�سهم  طريقها.  يف  ما  بج�سم 

كبري يف �لن�سبة �ل�سنوية للحو�دث �ملميتة �لتي ت�ستمل 

على �سيارة و�حدة.

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لنقل  وز�رة  و�أ�سارت   

�إىل �أن %70 من �إجمايل حو�دث �ل�سيار�ت �لتي ت�ستمل 

من  كانت   2009 عام  وقعت  و�لتي  و�حدة  �سيارة  على 

حو�دث �لتدهور خارج �لطريق. وتختلف �لأ�سباب ور�ء 

هذ� �لنوع من �حلو�دث، وت�سمل حماولة جتنب مركبة 

ت�سري  �لذي  �مل�سرب  �أو حيو�ن على  ما  �أو ج�سم  �أخرى 

�ل�سيارة عليه، �أو �لإفر�ط يف ت�سحيح م�سار �ل�سيارة، �أو 

�لقيادة من دون تركيز �أو �لت�سّو�س �أو �لتعب �أو �لقيادة 

على  توؤثر  �لتي  �ملناخية  و�حلالة  �لكحول  تاأثري  حتت 

�ملنحنيات  على  ز�ئدة  ب�سرعة  و�لقيادة  �لطريق  حالة 

زيادة  يف  �ملنحنية  �لطرق  وت�سهم  �لطريق.  على 

�حتمالت وقوع حو�دث �لتدهور خارج �لطريق �ملميتة. 

 90% من  �أكرث  �لطريق  خارج  �لتدهور  حو�دث  ومتّثل 

�لطرقات  وتعترب  كما  �ملنحنية.  �لطرقات  حو�دث  من 

تدهور  حو�دث  ت�سهد  لأن  �أكرب  �حتمال  ذ�ت  �لريفية 

 80% �أكرث من  �إذ متثل هذه �حلو�دث  �لطريق،  خارج 

من حو�دث �لطرقات �لريفية، فيما ل تتجاوز حو�دث 

 .6% ن�سبة  �ملدن  مناطق  يف  �لطريق  خارج  �لتدهور 

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �حتمالت وقوع حو�دث �لتدهور 

�لإنارة  تكون يف حالت �سعف  ما  �أكرب  �لطريق  خارج 

ويف �لليل. ومن بني �حلو�دث �ملميتة �لتي ��ستملت على 

8 م�ساًء حتى  �ل�ساعة  لياًل )بني  �سيارة و�حدة ووقعت 

خارج  �لتدهور  حو�دث  ن�سبة  و�سلت  �سباحًا(   5:59

هذه  ن�سبة  تتجاوز  مل  فيما  �ملئة،  يف   74 �إىل  �لطريق 

وقوع  فاإن  �ملقابل،  يف  �لنهار.  خالل   66% �حلو�دث 

�حلو�دث على �لطريق �أكرث خالل �لنهار.

�أهم  �أحد  �لطريق  على  �ملركبة  على  �ملحافظة  وُتعترب 

�لطرق  على  �ل�سرت�تيجية  �ل�سالمة  خطط  �أهد�ف 

�لوليات،  من  �لعديد  يف  بي”(  �إ�س  �إت�س  )“�إ�س  �ل�سريعة 

حت�سني  برنامج  من  جزءً�  ُتعترب  �لتي  �خلطط  وهي 

�ل�سالمة على �لطرقات �ل�سريعة )“�إت�س �آي �إ�س بي”(على 

م�ستوى �لبالد. ي�ستكمل �لقانون �لفيدر�يل للتقّدم يف 

برنامج  جهود  �لقرن �حلادي و�لع�سرين )“ماب21-”( 

�أ�سا�س برنامج �مل�ساعد�ت  “�إت�س �إ�س �آي بي” لي�سكلو� 
تطوير  �لوليات  جميع  على  يفر�س  و�لذي  �لفيدر�يل، 

بي”  �إ�س  �إت�س  “�إ�س  خطة  وحتديث  وتقييم  وتطبيق 

حتّدد م�سكالت �ل�سالمة على �لطريق وفر�س حت�سينها 

على جميع �لطرقات.

حلول عديدة

من  فعالية  وذ�ت  مثبتة  �إجرء�ت  توجد  �حلظ  حل�سن 

يف  ت�سهم  حيث  �حلو�دث  هذه  ملو�جهة  �لتكلفة  حيث 

�لوقاية من وقوع حو�دث �لتدهور خارج �لطريق �ملميتة، 

�لبال�ستيكية  �لعمدة  على  �لتحذيرية  �ملوؤ�سر�ت  وهي 

�لبال�ستيكية  �لأعمدة  على  �ل�سهمية  و�لعالمات 

و�لأعمدة �لعاك�سة �ملثبتة على حو�جز حماية �لطريق.

�لأعمدة - وهي  �ملثبتة على  �ملوؤ�سر�ت  وميكن لرتكيب 

عبارة عن �أعمدة بال�ستيكية مرنة مقاومة لل�سدمات 

- �أن تقّدم لل�سائقني حتذير�ٍت حول �لتغرّي يف حماذ�ة 

�لطريق، وت�ستمر على طول �لطريق حتى عبور �ملنحنى. 

من  جّيد  ب�سكل  �ملوؤ�سر�ت  هذه  فعالية  توثيق  مت  وقد 

�لتكلفة  منخف�سة  �ل�سالمة  حت�سني  عمل  ور�سة  قبل 

لدى هيئة �لطرقات �ل�سريعة �لفيدر�لية �لتابعة لوز�رة 

�لنقل يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية: على �أنها تخف�س 

�حلو�دث �ملميتة بن�سبة %15، وحو�دث �لإ�سابات غري 

�لطريق  خارج  �لتدهور  وحو�دث   ،6% بن�سبة  �ملميتة 

بن�سبة 25 �إىل 58%.

يف  �لأعمدة  على  �ملثّبتة  �ملوؤ�سر�ت  متانة  حتديد  ويتم 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية من قبل مكتب �لختبار�ت 

لتقييم  �لوطني  �لربنامج  مبوجب  نا�سفيل  يف  �لوطنية 

�عتماد  �إي بي”. ومت  بي  تي  “�إن  �ملو��سالت  منتجات 

“�إن  برنامج  بروتوكولت  مبوجب  �لعمود  متانة  �سرط 

تي بي �إي بي” بتعري�سه لع�سر �سدمات ب�سرعة عالية 

�ستوية،  باردة/  حر�رة  بدرجات  �سدمات  )خم�س 

�سيفية(  حارة/  حر�رة  بدرجات  �سدمات  وخم�س 

وذلك لطماأنة �لهيئات �ملعنية يف �لوليات حول �لنتائج 

�ملعقولة �لتي ميكن �أن يحققها �لعمود على �أر�س �لو�قع.

هل ميّكن التو�سل حللول اأف�سل؟

�لوليات عن م�ستويات متانة  �لهيئات يف  تبحث بع�س 

ما  �لو�قع،  �أر�س  على  �لأمد  طويل  �أد�ٍء  لتقدمي  �أكرب 

تكاليف  وخف�س  �ل�سالمة  م�ستويات  زيادة  �إىل  يوؤدي 

“�إن  برنامج  �ختبار�ت  �أن  �لرغم من  �ل�سيانة. وعلى 

�أن  �إل  حاليًا،  �سدمات  بع�سر  بي” حمّددة  �إي  بي  تي 

ولية �إلينوي جتري فحو�سها �خلا�سة على �متد�د ثالث 

بيانات  �لكبري  �مليد�ين  �لختبار  هذ�  ويقّدم  �سنو�ت. 

متوّقعة حول موؤ�سر�ت �أكرث متانة.

ويتمّثل �لإجر�ء �مل�ساد �لفّعال �لآخر يف مو�جهة حو�دث 

�لتدهور خارج �لطريق يف ��ستخد�م �لعالمات �ل�سهمية 

�ملثبتة على �لأعمدة. ومتتاز هذه �لأجهزة بدرجة �أعلى 

من �لتاأثري باملقارنة مع �ملوؤ�سر�ت �ملثبتة على �لأعمدة 

فيما يتعلق باإقناع �ل�سائق ب�سرورة تخفيف �ل�سرعة على 

�ل�سهمية حتذيرً�  �لعالمات  وتقّدم  �ملنحنيات �حلادة. 

�لطريق  حماذ�ة  يف  حاٍد  تغيرٍي  وجود  عن  و��سحًا 

وت�ستمر على �متد�د �ملنحنى. و�أ�سارت ولية و��سنطن 

يف   20% بن�سبة  �نخفا�س  ت�سجيل  �إىل  تقاريرها  يف 

بف�سل  وذلك  لياًل،  �لريفية  �لطرقات  على  �حلو�دث 

المؤشرات والعاكسات واألعمدة العاكسة 

حلول للتدهور على الطريق عند المنحنيات

��ستخد�م �لعالمات �ل�سهمية �ملثبتة على �لأعمدة.

كما وتعترب �حلو�جز و�لأعمدة/�لعاك�سات �ملثبتة على 

حيث  من  فعالية  ذ�  م�سادً�  �إجر�ًء  �حلماية  حاجز 

�لطريق.  �لتدهور خارج  �لتكاليف يف مو�جهة حو�دث 

على  �لعاك�سات  فاإن  بال�سن،  �لكبار  �ل�سائقني  وبر�أي 

لأن  وذلك  �أو�سح،  مبكرً�  حتذيرً�  تقّدم  �حلو�جز 

�حلو�جز ت�سبح �أو�سح بكثري عند تركيب هذه �لأجهزة 

لهذه  �لفعالية  لإ�سافة  �لآخر  �خليار  ويتمثل  عليها. 

�لعاك�سات يف زيادة حجمها �إىل �أكرث من �حلد �لأدنى 

�ملوحد  �لدليل  يف  و�ملحّدد  بو�سات   3 مبقد�ر  �ملعياري 

لأجهزة �لتحكم �ملرورية للعام 2009. وميكن مل�ساعفة 

�لو�سوح،  لزيادة  �آخر  حاًل  يقّدم  �أن  �لعاك�سات  �أعد�د 

على �سبيل �ملثال، بدل تركيب �لعاك�سات على �أطر�ف 

�جلد�ر �حلاجز فقط، ميكن تركيب عاك�س على �سطح 

�حلاجز �أي�سًا.

�سطوع اأعلى يعني و�سوحًا اأكرب

من  �ليوم  �لقطاع  يف  متوفرة  خيار�ت  عّدة  توجد 

مرتفعة.  �سطوع  م�ستويات  ذ�ت  �لعاك�سة  �ملو�د 

�مل�سنوعة  و�لإ�سار�ت  و�لعاك�سات  �لأعمدة،  وت�سهم 

بغالف ذي �سطوع مرتفع يف م�ساعدة �ل�سائقني على 

�لتغري�ت و�ملخاطر على �لطريق من على  مالحظة 

�جلوية  �لظروف  ويف  لياًل  وخا�سًة  بعيدة،  م�سافات 

�ل�سيئة.

وحتمل هذه �لتقنيات �سعارً�: “كلما متّكن �ل�سائق 

�أبكر، كلما  و�إدر�ك معناها بوقت  روؤية �لأد�ة  من 

بع�س  ويف  لال�ستجابة”.  �أكرب  وقت  لديه  كان 

�حلالت، فاإن �إ�سافة ب�سع ثو�ن على �ملّدة �ملتاحة 

لل�سائق لال�ستجابة كافية لإحد�ث فرٍق بني وقوع 

حادث تدهور خارج �لطريق، وبني و�سول �ل�سائق 

�إىل منزله �ساملًا.
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السالمة على الطريق

�أدى �زدهار ممار�سة ريا�سة ركوب �لدر�جات �لهو�ئية 

�رتفاع �سادم يف عدد �حلو�دث  �إىل  لندن  يف طرقات 

�لتي تطال ر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية و�ملركبات. ي�سرح 

هذ� �لتقرير عن جتارب �بتكار ركوب در�جات هو�ئية 

به  �لقيام  �ملدينة  على  يتوجب  لندن،وما  �أمنًا يف  �أكرث 

�لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  للم�ساعدة يف جعل  حتديدً� 

�أكرث �أمانًا.

من  �أكرث  �إقباًل  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  ي�ستقطب 

مريحة  و�سيلة  كونه  �لعامل  �أنحاء  يف  م�سى  وقت  �أي 

�ملزدحمة.  �ملدن  يف  �لأ�سخا�س  لتنقل  وم�ستد�مة 

ولكن توجد �ختالفات كبرية جدً� يف م�ستويات ركوب 

�لنمطية  �حل�سة  ت�سّجل  حيث  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�لتي  وكوبنهاغن  �أم�سرتد�م  مثل  مدن  يف  عادًة  �لأكرب 

ت�ستثمر ب�سكل كبري يف �لبنى �لتحتية لركوب �لدر�جات 

�إد�رة �ملرور �لتي  �لهو�ئية منذ عقود. وكانت تكتيكات 

كبرية  �أهمية  ذ�ت  �لأماكن  هذه  مثل  يف  تطويرها  مت 

بالن�سبة ملدن �أخرى ترغب يف �أن تكون طرقها �سديقة 

لر�كبي �لدر�جات �لهو�ئية.

 2013 مار�س  يف  لندن  عمدة  جون�سون  بوري�س  وقام 

بن�سر روؤيته حول ركوب �لدر�جات �لهو�ئية و�لتي تقرتح 

�أهد�فًا طموحة لزيادة ن�سبة ركوب �لدر�جات �لهو�ئية 

يف �لعا�سمة وجعلها �أكرث �أمانًا. وتقرتح روؤية �لعمدة من 

بني �أمور �أخرى طرح مر�فق مبتكرة للدر�جات �لهو�ئية 

�أنه وب�سبب  وفقًا ملمار�سات معتمدة يف دول �أخرى. �إل 

�حتمالية وجود �ختالفات يف �ل�سياق بني دول خمتلفة، 

وقوع  حال  يف  �مل�سوؤولية  وقو�عد  �لأولوية  قو�عد  مثل 

حادث �أو �إ�سار�ت �أو خطوط خمتلفة، فاإنه ل ميكن بكل 

ب�ساطة �فرت��س �أن �لتجارب �ملعتمدة يف �خلارج قابلة 

منا�سبتها  درجة  ولتقييم  �ملتحدة.  �ململكة  يف  للتطبيق 

لال�ستخد�م يف �ململكة �ملتحدة، فقد عهدت د�ئرة �لنقل 

 )TRL( ”يف لندن �إىل خمترب �أبحاث �لنقل “تي �آر �إل

مهمة �لقيام بتجارب خارج �لطرقات لهذه �ملر�فق على 

م�سار�ت �ختبار.

ظروف  يف  �ملر�فق  لختبار  �لتجارب  ت�سميم  ومت 

وو�سع  �ل�سالمة  �إد�رة  ميكن  بحيث  �ل�سيطرة  حتت 

مثاًل  �حلال  هو  كما  �أهمية،  �لأكرث  �ل�سيناريوهات 

ميكن  ب�سكل  �ملتعار�سة،  �ل�ستد�رة  حلركات  بالن�سبة 

تاأثري  �سبل  حول  مالحظات  و�سع  ومت  عليه.  �لعتماد 

متى  ومو�قعهم،  �مل�ساركني  �سرعة  على  �ملر�فق  هذه 

يجب عليهم �أن يخلو� �مل�سار، ومتى يجب عليهم �لتوقف، 

له  �ملخطط  غري  �لتوقف  مثل  �ملتعار�سة  و�ل�سلوكيات 

�لتجارب  وت�ستك�سف  �لتحرك.  قر�ر  �تخاذ  تفادي  �أو 

�أي�سًا فهم �مل�ساركني ومو�قفهم، على �سبيل �ملثال �سبل 

تف�سريهم ملعنى خمتلف �أنو�ع عالمات �لطرقات.

�إن �لتجارب �لتي بد�أت يف عام 2013، �سملت �أكرث من 

هو�ئية  در�جات  ر�كبي  من  �لعامة  من  ع�سو   6،000

�سمنهم  ومن  و�سائقني  نارية  در�جات  ور�كبي  وم�ساة 

�أو  �لروؤية  �أو  �حلركة  يف  عجز  من  يعانون  م�ساركون 

�ل�سمع. وي�سمل �لربنامج باأكمله �أكرث من 120 يومًا من 

حماكات  وجهاز  م�سار�ت  مر�فق  �ستة  على  �لتجارب 

للقيادة.

خطوط دراجات منف�سلة وو�سائل الف�سلتحديات ركوب الدراجات الهوائية في المدن

يت�سمن عر�س �لعمدة لتو�سيع �سبكة �لدر�جات �لهو�ئية 

منف�سلة  خلطوط  �لنطاق  و��سع  ��ستخد�مًا  لندن  يف 

للدر�جات �لهو�ئية �سمن طريق �ملركبات. ميكن لهذه 

�خلطوط تقدمي بيئة �آمنة ومريحة للدر�جني من دون 

يف  �لأولوية  خ�سارة  وتفادي  �مل�ساة  من  م�ساحة  �أخذ 

�لطرقات �جلانبية �لتي ميكن �أن ت�سكل نقطة �سعف مع 

م�سار�ت �لدر�جات �لهو�ئية خارج �لطرقات �ملر�سوفة. 

ويف حني ميكن توفري ف�سل كامل من خالل حو�ف �سلبة 

�أي�سًا   ،)TRL( ”إل� �آر  “تي  تدر�س  م�سابهة،  �أمور  �أو 

با�ستخد�م  �جلزئي  للف�سل  ��ستخد�مها  ميكن  و�سائل 

مر�بط حبال، و�أعمدة وفو��سل �أخرى ممكن �أن تقدم 

منافع م�سابهة بكلفة �أقل �أو با�ستخد�م م�ساحة �أقل.

ور�ء  فيما  فعلي  بف�سل  �لقيام  ميكن  ل  حني  ويف 

�سبل  يف  �لتفكري  �ل�سروري  فمن  �لفرعية،  �لطرقات 

�لذين  �لهو�ئيني  �لدر�جني  بني  �لتعار�س  تخفيف 

�ملركبات  تدخل  فيما  �لأمام  �إىل  �لتقدم  يو��سلون 

�سل�سلة  ت�سميم  وقد مت  �لفرعية.  �لطريق  وتخرج من 

من  م�سافة  �أي  بعد  على  ل�ستك�ساف  �لتجارب  من 

�لأف�سل �إنهاء �لف�سل قبل �لطريق �لفرعية، و�لتفكري 

�لدر�جات  خطوط  لنقل  �ملختلفة  �لعالمات  يف  �أي�سًا 

ذلك  يف  مبا  �لفرعية،  �لطرقات  بعد  ما  �إىل  �لهو�ئية 

��ستخد�م عالمات �لطرقات �ملعتمدة يف هولند�.

اإ�سارات مرور الدراجن

�سعار�ت  حتمل  �لتي  �ملرور  �إ�سار�ت  ��ستخد�م  يتم 

لتوفري  �أوروبا  و��سع يف  نطاق  على  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�لهو�ئيني،  �لدر�جني  نظر  م�ستوى  �إىل  �أقرب  �إ�سار�ت 

ولتقدمي مر�حل �إ�سار�ت منف�سلة للدر�جني �لهو�ئيني 

م�سموحة  لي�ست  �أنها  ومبا  �أنه  �إل  �لتقاطعات.  عند 

 )TRL( ”إل� �آر  “تي  تقوم  �ملتحدة،  �ململكة  يف  حاليًا 

�لطرقات  م�ستخدمي  ��ستجابة  �سبل  على  �أدلة  بجمع 

لتجارب  �لتح�سري�ت  �إطار  يف  وذلك  لها  �لأغلب  على 

در��سة  متت  وقد  �لكامل.  �لتنفيذ  قبل  �لطرقات  على 

جمموعة من �إعد�د�ت �لتقاطعات �ملختلفة �إىل جانب 

جمموعة من �أوقات �لبد�ية �ملبكرة �ملختلفة �لتي تقدم 

�إ�سار�ت خ�سر�ء للدر�جني �لهو�ئيني قبل حركة �ملرور 

�لأ�سا�سية.

طريق جانبي ملواقف احلافالت

يتاألف �لطريق �جلانبي ملو�قف �حلافالت من خطوط 

موقف  خلف  متر  �لهو�ئية  للدر�جات  خم�س�سة 

�لدر�جني  مبو��سلة  �لطريق  هذ�  وي�سمح  �حلافالت. 

ب�سعود  لل�سماح  متوقفة  حلافلة  وتخطيهم  م�سريهم 

مع خطوط  �لتد�خل  تفادي  وبالتايل  ونزولهم  �لركاب 

�جلانبي  �لطريق  ت�سميم  ي�سعى  �أن  ويجب  �ملرور. 

بني  للتفاعل  فعالة  �إد�رة  �إىل  �حلافالت  ملو�قف 

�لرئي�سي  �ملمر  و�إىل  من  �لعابرين  و�مل�ساة  �لدر�جني 

 )TRL( ”للم�ساة وموقف �حلافالت.وُطلب من “تي �آر �إل

بني  �لتفاعل  �إد�رة  �سبل  ل�ستخد�م  جتربة  �إجر�ء 

�لد�رجني و�مل�ساه بفعالية يف ظل م�ستويات خمتلفة من 

�مل�ساة و�لدر�جني.

املركبات  من  بالقرب  للدراجن  الآيل  الك�سف 

الكبرية

�لهو�ئية  �لدر�جات  لإ�سابات  �ملتنا�سب  غري  �لعدد  �إن 

يف لندن، ي�سمل �لدر�جني �ملح�سورين يف �ملنطقة غري 

 )TRL( ”ملرئية �إىل جانب �ملركبات. وتقوم “تي �آر �إل�

لك�سف  �إلكرتونية  و�سائل  ��ستخد�م  �إمكانية  بدر��سة 

و�إنذ�ر  �ملرئية  غري  �ملناطق  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات 

�ل�سائق، ومتت در��سة مقاربتني لذلك. تت�سمن �لأوىل 

عن  للتعريف  بال�سقات  �لهو�ئيني  �لدر�جني  تزويد 

طريق �لإ�سار�ت �لر�ديوية )RFID( منخف�سة �لكلفة، 

�ملقاربة  �أما  منا�سب.  ك�سف  بنظام  �ملركبات  وتزويد 

�لأخرى فهي ل تعتمد على �ملل�سقات وت�ستخدم �أنظمة 

ي�ساهم  فقط.  �ملركبة  يف  �لب�سرية  و�لأنظمة  �لر�د�ر 

هذ� �لأمر يف تفادي �مل�ساكل �ملتعلقة باأنظمة �لتعريف 

�أن  �ل�سروري  �لتي من   )RFID( لر�ديوية� بالإ�سار�ت 

�ساأنها  من  و�لتي  كثريً�،  مرتفعة  �عتماد  بن�سبة  تتمتع 

�أن تزيد من �ملخاطر �لتي يتعر�س لها �لدر�جون غري 

�أنظمة  �أن  من  �لرغم  وعلى  �ملل�سق.  بهذ�  �ملزودين 

�إل  �ل�سوق،  يف  لتطرح  بالكامل  جاهزة  لي�ست  �لك�سف 

�أنها ت�سهد تقدمًا �سريعًا ومن �ملمكن توقع طرح �أنظمة 

�إطار  يف   )TRL( �إل”  �آر  “تي  وتقوم  قريبًا.  جتارية 

ملثل  �ملعيارية  �ملتطلبات  بتحديد  �لتجارب،  م�سروع 

و�إجر�ء�ت  �ملقبولة  �خلطاأ  معدلت  مثل  �لأنظمة  هذه 

�لختبار�ت لتقييمها.

املحاكاة

�ملبنية  �لهو�ئية  �لدر�جات  من�ساآت  �إىل  بالإ�سافة 

مركز  �أي�سًا   )TRL( �إل”  �آر  “تي  ي�ستخدم  ميد�نيًا، 

حماكاة �لقيادة “ديجي�سيم” )DigiSim(، ومت �إجر�ء 

�لقيادة على ت�ساميم  جتارب ت�ستخدم جهاز حماكاة 

وت�ستكمل  �لهولندية.  و�لدّو�ر�ت  فرعية  طرق  عبور 

�ملحاكاة جتارب �مل�سار�ت كما �أنها متّكن �إجر�ء تقييم 

ل�سلوك �ل�سائق يف �أو�ساع تنطوي على خماطر �أكرب.

يومًا  لندن  يف  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  يحظ  ومل 

�إف  “تي  تخ�س�س  �إذ  �لهتمام،  من  �لقدر  هذ�  على 

جديدة  حلول  لتطوير  م�سبوقة  غري  مو�رد  �إل” حاليًا 

�لطرقات،  خارج  �لتجارب  لنتائج  ووفقًا  وتنفيذها. 

�لهو�ئية على  �لدر�جات  بع�س مر�فق  �أن تظهر  ميكن 

طرقات لندن يف �أو�ئل عام 2014.

دّوار على الطراز الهولندي

عن  �لأكرب  �لختالفات  ت�سمل  �لتي  �ملن�ساأة  تعترب 

�لدو�ر�ت  هي  �ملتحدة  �ململكة  يف  �حلالية  �ملمار�سات 

بت�سميم هند�سي  تتميز  �لهولندي. وهي  �لطر�ز  ذ�ت 

�سّيق �أكرث من ت�سميم �لدو�ر�ت �لنموذجية يف �ململكة 

�ملتحدة مع خط �سري و�حد ما يحّد من �سرعة �ملركبات 

�إىل  �ملركبات  تدخل  عندما  �لدر�جني  روؤية  ويح�سن 

ي�سمح  د�ئري  بخط   تتمتع  كما  منه.  وتخرج  �لدّو�ر 

عن  منف�سل  ب�سكل  �لدّو�ر  يف  بالتنقل  للدر�جني 

على  نف�سه  �لوقت  يف  �ملحافظة  مع  �ملرور  حركة  باقي 

�ملرور  حركة  على  �لهو�ئية  �لدر�جات  ر�كبي  �أولوية 

�لأخرى يف كل ذر�ع. كما مت بناء �لت�ساميم وتزويدها 

�ململكة  ويف  هولند�  يف  �ملعتمدة  �لطرقات  بعالمات 

لعالمات  �ل�سائق  �متثال  �لتجربة  وتدر�س  �ملتحدة. 

�لت�ساميم  وفهم  �ملرور  قدرة  �لطريق، وحتليل  �إف�ساح 

و�لعالمات.
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�لنقل  وز�رة  من   
ٍ
مدعوم �سائٍع  برنامٍج  مبوجب 

للطرق  �لفيدر�لية  �لإد�رة  من  �أفر�ٌد  نّفذ  �لأمريكية، 

كان  تقييمهم  �أن  �إل  �لطرق،  ل�سالمة  تقييمًا  �ل�سريعة 

باختالفات. وخرج فريق منهم �إىل ق�سم من �لطريق، 

و�سم �لفريق مهند�سًا وع�سوً� من �أجهزة تطبيق �لقانون 

تقريرً�  �لفريق  �أفر�د  و�أعّد  طبية،  �إ�سعافات  وفني 

�أن  وينتز  ويعتقد  �ل�سالمة.  بكيفية حت�سني  فيه  �أو�سو� 

وجهات �لنظر �ملختلفة تتيح للتقرير تقدمي مقرتحات 

معّمقة وم�ستندًة �إىل �ملعلومات ب�سكل �أف�سل. ويف بع�س 

�ملناطق �حل�سرية �لتي يتم فيها تقييم �لتقاطعات، فاإن 

وهو  طبيعية،  مناظر  تخطيط  مهند�س  ي�سم  �لفريق 

وميكنه  �لت�سجري  م�سائل  على  �ملطلع  �ل�سخ�س  يعترب 

تقييم مدى �خلطر �لذي قد متثله �لبيئة �لطبيعية على 

�ل�سائقني، على �سبيل �ملثال فقد تعيق �سجرية �سريعة 

عند  �لقادمة  �ل�سيار�ت  روؤية  على  �ل�سائق  قدرة  �لنمو 

حماولته �لنعطاف على �لتقاطع.

�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  تخوف  هناك  ويوجد 

�إىل  توؤدي  �لتي  �ل�سلوكيات  مع  �لتعامل  كيفية  حول 

ت�سوي�س �لقيادة، وخا�سة ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول يف 

�ل�سيارة. ومت تاأ�سي�س عدٍد من �ملنظمات �لتي ت�ستهدف 

�ملر�هقني، مت�سمنًة �ملنظمة �لوطنية ل�سالمة �ل�سباب. 

�ملر�هقني  جمموعات  مع  يعملون  “�إنهم  وينتز:  وقال 

يف �ملد�ر�س �لثانوية لي�سبحو� د�عمني لق�سية �لقيادة 

تغيري  �أو  �جلو�ل  �لهاتف  ��ستخد�م  كعدم  �لآمنة- 

ن�سف  من  �أكرث  �عتمدت  وقد  �مل�سغوطة”.  �لأقر��س 

�لوليات �خلم�سني �لقو�نني �لتي حتظر �لأجهزة �ليدوية 

��ستعمال  تتطلب  ل  �لتي  �لأجهزة  ��ستخد�م  وتفر�س 

�ليدين، “على �لرغم من عدم وجود دليل كاٍف لإثبات 

�أن ��ستخد�م �لأجهزة �لتي ل تتطلب ��ستعمال �ليدين ل 

توؤدي �إىل ت�ستت �لقيادة”، كما يرى وينتز.

�جلو�ل  �لهاتف  ��ستخد�م  حيال  �لقلق  �أن  �إىل  وي�سار 

و��سٌع لدرجٍة دفعت �سركة “�إيه تي �آند تي” لالت�سالت 

هرتزوغ  و�لرت  �مل�سهور  �لأملاين  �لأفالم  خمرج  لرتعى 

�إطالق  ومت  �ملو�سوع.  هذ�  حول  تعليميًا  فيلمًا  لينتج 

�سبكة  حلظتني” على  “بني  عنو�ن  حمل  �لذي  �لفيلم 

�لإنرتنت يف �سهر �أغ�سط�س عام 2013.

ومت يف عام 2007 تخ�سي�س متويل لت�سريع ِمَنح �سالمة 

�ل�سالمة  خدمات  جمعية  تعترب  حيث  �لعمل،  مناطق 

�لتي  �ملنظمات  �إحدى   )ATSSA( �لأمريكية  �ملرورية 

�ل�سياق:  هذ�  يف  وينتز  وقال  �ملنحة.  على  ح�سلت 

“�ن�سب تركيزنا على تدريب �لعاملني يف جمال �لطرق 
على �ل�سالمة وجعل مناطق �لعمل �أكرث �سالمًة. وبهدف 

تعزيز �لتوعية، قمنا بتوزيع من�سور�ت ونظمنا �حلمالت 

�لتي حظيت بتغطية �إعالمية ممتازة”. وبالفعل، فقد 

مت حتقيق خف�س بن�سبة 50 يف �ملائة تقريبًا يف وفيات 

مناطق �لعمل منذ عام 2007. ومت ��ستخد�م م�ستند�ت 

�ملعلومات �لتي قدمتها جمعية خدمات �ل�سالمة �ملرورية 

من  و�لعديد  �لوليات  معظم  )ATSSA(يف  �لأمريكية 

�حلكومات �ملحلية.

�لأمريكية  �ملرورية  �ل�سالمة  خدمات  جمعية  ولكن 

�لعمل  مناطق  �سالمة  على  �لعمل  تبد�أ  )ATSSA(مل 

عامًا   12 قبل  �أطلقت  حيث  فح�سب،  �أعو�م  �ستة  منذ 

وهي  �لعمل”،  مبناطق  للتوعية  �لوطني  “�لأ�سبوع 
كل  �أبريل من  �لآن يف  �ملنعقدة حتى  �ل�سنوية  �لفعالية 

عام. ويقول وينتز يف هذ� �ل�سياق: “�إن �لهدف من هذه 

�لفعالية هو تكرمي وتخليد ذكرى �لعمال �لذين ق�سو� 

يف �أماكن �لعمل، ومتابعة �لتوعية بالعمل مع �جلمهور. 

ٍب تذكاري متنقل يحمل ��سم �لعمال  وقمنا باإن�ساء ُن�سُ

�لذين ُقتلو� يف �أماكن �لعمل، و�إننا نقوم بعر�سه خالل 

�ملوؤمتر�ت”.

و��سحة  بروؤية  يتمتع  وينتز  فاإن  للم�ستقبل،  وبالن�سبة 

م�ستويات  حت�سني  ملتابعة  به  �لقيام  يجب  ما  حول 

�ل�سالمة. ويقول وينتز: “�إن كامل �لتحّول نحو �ملنهجية 

�لبيانات،  على  �لعتماد  على  �ملحافظة  مع  �لنظامية، 

هو �لذي �سيجعل من �لطرقات مكانًا �أكرث �سالمًة. ول 

ميكننا �لتخل�س من �أخطاء �ل�سائقني، ولكن لي�س من 

�إذ�  ولهذ�،  �ملوت.  �ل�سائق  ثمن خطاأ  يكون  �أن  �ملعقول 

وجدمت �إجر�ًء ر�دعًا قاباًل للتطبيق يف مكان ما بنجاح، 

فعليكم تطبيقه يف كل مكان م�سابه”.

تقييم الطرق ... وتحسين مستوى السالمة
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من   4،735 �أن  �لأخرية  �ل�سنوية  �لإح�ساء�ت  ت�سري 

�مل�ساة و743 در�جًا لقو� حتفهم يف �لوليات �ملتحدة، يف 

حني 66 �ألفًا و48 �ألفًا على �لتو�يل تعر�سو� لإ�سابات. 

و�جلدير بالذكر �أن %1 من حو�دث �ل�سيار�ت �لتي مت 

تت�سمن م�ساة، غري  �ملتحدة  �لوليات  �لإبالغ عنها يف 

عدد  بلغ  �أوروبا  ويف  �لوفيات.  من   14% ي�سكلون  �أنهم 

�ملا�سية  �ل�سنة  حتفهم  لقو�  �لذين  و�لدر�جني  �مل�ساة 

�لأطل�سي،  جانبي  ويف  �لتو�يل.  على  و1،870   5،100

حتدث ثلثا وفاة �مل�ساة يف �ملناطق �حل�سرية.

درع  توفر  اأن  املتقدمة  ال�سري  لإدارة  ميكن  هل 

حماية افرتا�سيًا للم�ساة؟

�حلال  بطبيعة  �ل�سيار�ت  ت�سنيع  �سركات  ركزت  لقد 

فيه  �سك  ل  ومما  �ل�سيارة.  ركاب  حماية  تعزيز  على 

ومت  للجميع.  باملنفعة  تاأتي  �ملتطورة  �لكبح  تقنيات  �أن 

موؤخرً� �إطالق تقنية �لت�سوير بالوقت �حلقيقي وحتليل 

�قرت�ب  من  �ل�سائقني  حتذر  �لتي  �ل�ست�سعار  �أجهزة 

�سيار�تهم من �مل�ساة �أو �لدر�جني.

�ملركبات،  ل�ستيعاب  �لطرق  مر�قبة  �سلطات  تنا�سل 

يف  وتوجد  عينها.  �لطرق  على  و�لدر�جني  و�مل�ساة 

�لبلد�ن �ملتقدمة بع�س �لفو��سل �ملحدودة، و�لأر�سفة، 

وعدد حمدود من �مل�سار�ت �ملخ�س�سة للدر�جات، لكن 

يف �أغلب بلد�ن �لعامل ل يوجد حتى خط �أبي�س للف�سل 

�لأج�سام  وتخاطر  �ملختلفني،  �مل�ستخدمني  هوؤلء  بني 

�ل�سيار�ت،  من  بالقرت�ب  للخطر  �ملعر�سة  �لب�سرية 

و�حلافالت، و�ل�ساحنات.

جعل الطرقات اأكرث اأمانًا

وجعل  �حللول  تطبيق  فيها  ميكن  �أماكن  ثالثة  ثمة 

�لطرق �أكرث �أمانًا مل�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر. 

�لطرق  وم�ستخدمو  �ملركبات،  هي:  �لأماكن  هذه 

هذه  كل  ولي�س  �لتحتية،  و�لبنى  للخطر،  �ملعر�سون 

تكون  �أن  �لب�سيطة  للحلول  ميكن  معقدة.  �خلطو�ت 

�أحد  �أن  �أظهرت �لتجارب �لأخرية  �لأكرث فعالية، فقد 

�لأمور �لتي ن�ستخف بها يف �أوروبا �لغربية وهي �إ�سار�ت 

�لتحذير، تتمتع باإمكانات كبرية جلعل �لطرقات �أكرث 

ن�سر  خالل  فمن  �ملتحدة.  �لوليات  يف  للم�ساة  �أمانًا 

عند  �ملركبات  ومر�قبة  �ملتحركة  �لتحذير  �إ�سار�ت 

�ل�سمالية وبلدة  �مل�ساة يف حرم جامعة د�كوتا  ممر�ت 

يتوقفون  �ل�سائقني  �أن  �ملهند�سون  بنّي  جر�ند فورك�س، 

لل�سماح للم�ساة باملرور �أكرث عند وجود �إ�سار�ت، وت�سهم 

عند  �ل�سيار�ت  �سرعة  معدل  بخف�س  �لإ�سار�ت  هذه 

ملّحة  حاجة  هناك  �إن  �مل�ساة.  ممر�ت  من  �قرت�بها 

�مل�ساة  ممر�ت  عند  �ل�سيار�ت  توقف  معدل  لزيادة 

عند �لتقاطعات، ويفتقر عدد من هذه �لتقاطعات �إىل 

�ل�سيار�ت  ر�سد  للم�ساة  ميكن  ل  و�أحيانًا  �لإ�سار�ت، 

لهم  لل�سماح  توقفت  �لتي  �ل�سيار�ت  ب�سبب  �لقادمة 

ما�سات�سو�ست�س  جامعة  يف  �لباحثون  و��سطلع  باملرور. 

�أمهري�ست بتجربة حماكاة قامو� خاللها بتتّبع �أمناط 

حيث  �مل�ساة،  ممر  باجتاه  �لقادمني  �ل�سائقني  نظر 

كيفية  ملعرفة  �لأخرى بخط متاخم،  �ل�سيار�ت  توقفت 

جعلها �أكرث �أمنًا  للم�ساة.

�لقر�س  �أ�سنان  عالمات  و�سع  �أن  �لدر��سة  وك�سفت 

)Shark-tooth( على بعد 25 �إىل 50 قدمًا �أمام ممر 

وقالت  �ملطلوب.  �لعمل  توؤدي  �أن  �ساأنها  من  �مل�ساة 

“�نتبه  �ل�سياق:  هذ�  يف  �سامويل  �سيبي  �لدكتورة 

�لعالمات  هذه  متلك  �مل�ساة.  لوجود  �أكرث  �ل�سائقون 

�أكرب  م�سافة  ومنحهم  �ل�سائقني  تنبيه  على  �لقدرة 

وجود  عن  �ل�سائقون  بحث  ذلك،  على  ف�ساًل  للتوقف. 

م�ساة يف �جلزء �لقا�سي من ممر �مل�ساة عند �لتقاطع 

�أكرث منه عند �جلزء �لد�ين”.

�أن  يعني  �ملق�سودة  غري  �لتبعات  قانون  فاإن  وبالطبع 

�لتقنية �مل�سممة لتعزيز �ل�سالمة قد توؤدي �إىل تقليلها. 

ثنائية  �أ�سو�ء  تثبيت  عند  �حلال  هي  هذه  تكون  وقد 

�مل�ساة  مرور  �إ�سار�ت  على  لل�سوء  باعثة  �ل�سمامات 

تهدف �إىل جذب �نتباه �ل�سائقني �إىل �لإ�سارة وم�ساحة 

تبهر  �أن  �لأ�سو�ء  هذه  بو�سع  لكن  �ملتاخمة،  �لطريقة 

نظر �ل�سائقني ول جتعلهم ير�سدون م�ستخدمي �لطرق 

�ملعر�سني للخطرو�ملتو�جدين يف طريقهم.

Fe -  ففع هذ� �لأمر بهيئة �لطرقات �لعامة �لفيدر�لية

eral Highway Authorotiy )FHWA(�إىل متويل فريق 

�إم”  �آند  “�إيه  جلامعة  �لتابع  للنقل  تك�سا�س  معهد  يف 

�أن  �ملعهد  بها  قام  �لتي  �لتجارب  وتظهر   ،)A&M(

�ل�سائق على  يبطء من قدرة  �لليل  �ل�ساطع يف  �ل�سوء 

ر�سد �مل�ساة بن�سبة %8.5 مقارنة بالوقت �لذي يتطلبه 

�إىل ذلك، ومن  �أ�سو�ء. بالإ�سافة  �أي  عند عدم وجود 

على  �لأ�سو�ء  و�سع  يجب  �لوهج،  �أثر  من  �حلد  �أجل 

�أعلى �لإ�سار�ت ولي�س يف �أ�سفلها.

وبهدف �حلر�س على عدم وجود �أي تبعات غري مق�سودة 

فقد  �لإ�سار�ت،  هذه  مو�سعة  �إعادة  عن  ناجتة  �أخرى 

مرحلة  بتمويل  �لفيدر�لية  �لعامة  �لطرق  هيئة  قامت 

ثانية من �لدر��سة. وقالت كاي فيتزباتريك، مهند�سة 

باحثة خم�سرمة يف �سياق تعليقها على �لأمر: “�سيوؤدي 

�لذين  �ل�سائقني  عدد  كان  �إذ�  ما  حتديد  �إىل  ذلك 

عند  �لطريق  عبور  يحاولون  �لذين  للم�ساة  يتوقفون 

يف  �ملتوهجة  �لأ�سو�ء  و�سع  عند  يتغري  �ملرور  �إ�سارة 

هذ�  �أ�سفلها”.  يف  ولي�س  �أعالها  �أو  �لإ�سارة  منت�سف 

ومن �ملتوقع �أن تنتهي هذه �لدر��سة يف نهاية �ل�سيف �أو 

بد�ية ف�سل �خلريف من هذه �ل�سنة.

�سالمة الإطارات

على عك�س �مل�ساة، ل يتم عادة �لف�سل ما بني �لدر�جني 

هوؤلء  �لطرق  م�ستخدمي  حماية  وتعترب  و�ملركبات. 

فيها  �لعي�س  ميكن  مدن  �إىل  �لو�سول  و�سائل  �إحدى 

قل  �لدر�جات  م�ستخدمي  عدد  ز�د  كلما  �إذ  ب�سال�سة، 

�لبنى  تكاليف  خف�س  �إىل  يوؤدي  مما  �ل�سيار�ت،  عدد 

�لبيئة،  على  باحلفاظ  �ملرتبطة  و�لتكاليف  �لتحتية 

�حلماية من حو�دث �ل�سري

كيف نحمي مستخدمي الطرق المعرضين للخطر

عالوة على ذلك فاإن �ل�سكان يف مثل هذه �ملدن يتمتعون 

ب�سحة �أف�سل.

ي�سعرو�  مل  ما  �لدر�جات  ي�ستخدمو�  لن  �لنا�س  لكن 

بو�سعها  �إذ  خوذة  �رتد�ء  بع�سهم  يختار  لذ�  بالأمان، 

�حلو�دث  خالل  �لر�أ�س  �إ�سابات  حدة  من  تخفف  �أن 

�لتي حتدث عند �سرعات منخف�سة. لكن ل يوجد بعد 

�أي حتليالت دقيقة ملنافع �رتد�ء �خلوذة، �إذ ل ُيعرف 

بعد ما هو تاأثريها يف معدلت حو�دث �لدر�جات. فقد 

يتعر�س بع�س ر�كبي �لدر�جات �إىل خطر �أكرب يف حال 

�رتد�ئها، �أو قد يكون ر�كبو �لدر�جات �لأكرث حر�سًا هم 

من يرتدونها يف �ملقام �لأول. 

التعرف على �سلوك الدراج بالكمبيوتر

�لتي  �جلهود  بف�سل  قريبًا،  �للغز  هذ�  حل  يتم  وقد 

كولومبيا  جامعة  يف  زكي  حممد  �لدكتور  يقودها 

�لفيديو  لقطات  با�ستخد�م  �أنه  و�أو�سح  �لربيطانية. 

�سلوك  تلقائيًا  ي�سنف  �أن  �لكمبيوتر  جلهاز  ميكن 

�لدر�ج يف حركة �ملرور، من حيث �مل�سار�ت و�ل�سرعة، 

وبالتايل يتم ت�سجيعه للقيام بخطوة �إىل �لأمام. وقال 

�إن كان باإمكاننا  �أحد �ملعلقني على ورقتنا  زكي:”�ساأل 
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السالمة على الطريق

يرتدون  �لذين  �لدر�جات  ر�كبي  عن  �لك�سف  تلقائيًا 

خوذة”.

�لآن  و�أ�سبح  حتليلهم،  بتح�سني  قامو�  لذلك 

�لذين  �لدر�جات  ر�كبي  روؤية  برناجمهم  باإمكان 

وكانت  يرتدونها.  ل  �لذين  و�أولئك  �خلوذة  يرتدون 

�خلو�رزميات �خلا�سة بهم دقيقة بن�سبة 100 يف �ملائة 

مر�سية  �لنتائج  زكي:”كانت  ويقول  �ملحاكات.  خالل 

بتقييم  قمنا  وقد  �ملقدمة.  �لبيانات  بالن�سبة ملجموعة 

�مل�سنفني وقّدرنا �لأخطاء �ملحتملة مبا يف ذلك �لنتائج 

�لإيجابية �لكاذبة”.

وبعد �أن مت تطوير �لنظام با�ستخد�م �لفيديو من مدينة 

فانكوفر، يقوم �لفريق بالبحث بعيدً�. وقال زكي:”نحن 

نو��سل هذ� �لنوع من �لبحوث. و�إننا �لآن ب�سدد تو�سيع 

لت�سمل  �لدر�جات  بر�كبي  �لبيانات �خلا�سة  جمموعة 

�أن  يريدون  �إنهم  و�أ�سرت�ليا”.  �ل�سني  من  �لبيانات 

�لدر�جات  ركوب  كفاءة  حت�سني  يف  عملهم  ي�سهم 

اأمنًا ل يتوقف عند  اأكرث   جعل الطرق مكانًا 

حت�سن التكنولوجيا وتغيري �سيا�سة احلكومة 

وقوانينها لها دور مهم اأي�سًا

ال�سغط لتحقيق التغيري

 )ETSC( �لأوروبي  �لنقل  �سالمة  جمل�س  يعمل 

�ملرورية  �لوفيات  يف  خف�س  لتحقيق  �ل�سغط  على 

و�لإ�سابات �لبالغة على طرقات �أوروبا.وقالت �إلني 

“ناأمل  �ملجل�س:  يف  �ل�سيا�سات  مديرة  تون�سيند، 

�أن تفر�س �ملر�جعة �ملقبلة للتنظيمات تطبيق �أهم 

�لتقنيات للحد من زيادة �ل�سرعات و�لقيادة حتت 

تاأثري �لكحول وعدم ��ستخد�م حز�م �لأمان”.

يف  لل�سرعات  �لذكية  �مل�ساعدة  �أدو�ت  و�ست�سهم 

للخطر.  �ملعر�سني  �لطريق  م�ستخدمي  حماية 

ت�سهم  �لذي  �حلني  “يف  توني�سند:  و�أ�سافت 

�لتكنولوجيا يف �حلد من �سرعات بع�س �ل�سيار�ت 

تكييف  تقنيات  طرح  ننتظر  فاإننا  �لتجارية، 

من  �ل�سائقني  ميّكن  ب�سكل  �لذكية،  �ل�سرعات 

ويف  �لو�سع  كان  مهما  �ملحلية  بال�سرعات  �للتز�م 

�أي زمان. ويجب تزويد �ملركبات �لتجارية ومركبات 

�لركاب بهذه �لتقنيات، بالإ�سافة لتزويدها بنظام 

�لتجاوز بالن�سبة ل�سائقي �سيار�ت �لركاب”.

مكونًا  �لتلقائية  �لطو�رئ  فر�مل  تكون  �أن  ويجب 

�خلفيفة  و�ل�ساحنات  �لركاب  ل�سيار�ت  رئي�سيًا 

و�حلافالت  لل�ساحنات  ولي�س  �لفان،  و�ساحنات 

فح�سب. وينبغي �لقيام باملزيد من �لعمل لتح�سني 

�خلا�سة   )AEB( �لتلقائية  �لطو�رئ  فر�مل 

�لأوروبي  �لنقل  �سالمة  جمل�س  وبح�سب  بامل�ساة. 

�ل�سفلية  “�مل�ساحات  )ETSC( فاإن حت�سني حماية 

حتت �ل�ساحنات” على جانبي �ل�ساحنات �لكبرية، 

�لأمامية  �لإطار�ت  بني  �ملوجود  �لفر�غ  متالأ  �لتي 

و�خللفية، ي�سهم يف حماية حياة م�ستخدمي �لطريق 

�ل�سيارة  يعلقون حتت  قد  �لذين  للخطر  �ملعر�سني 

ويتم �سحبهم مبوجب �لت�ساميم �جلديدة.

تقلي�س متطلبات  “يجب عدم  توني�سند:  و�أ�سافت 

�لتجارة  �تفاقيات  يف  �لأوروبية  �لطرقية  �ل�سالمة 

�مل�ستقبلية مثل �ل�سر�كة �لعابرة لالأطل�سي للتجارة 

�عتماد  باجتاه  ن�سغط  و�إننا   .)TTIP(و�ل�ستثمار

�لتدقيق بال�سالمة �لطرقية، وهي �ملعايري �ملعتمدة 

�لرئي�سية،  �لطرق  �أهم  يف  رئي�سي  ب�سكل  حاليًا 

و�سيتم تو�سعتها لحقًا لت�سمل جميع �لطرق”

بع�س  فاإن  ذلك،  ومع  للركاب.  بالن�سبة  و�سالمتها 

�لرغم  على  �رتد�ء �خلوذ  تطلب  �لت�سريعية  �ل�سلطات 

من �حلماية �ملحدودة جدً� �لتي توفرها، وميكن حاليًا 

�لقول باأنه ميكن ت�سخري �للقطات من كامري�ت �ملرور 

�حلالية لتحديد �حلالت عندما يقوم ر�كبو �لدر�جات 

بال�ستهانة بالقانون.

عن  �لك�سف  يف  �آخر  نوع  من  �ل�سور  حتليل  وي�ساعد 

�لكيفية �لتي يقرر ر�كبو �لدر�جات من خاللها ما هي 

�لطرق �لأكرث خطورة.

�أكرث  على  ل�سو�رع  �سورة   60 نحو  عر�س  خالل  ومن 

من 200 �سخ�س و�سوؤ�لهم �إذ� كانو� م�ستعدين لركوب 

�أكر  �إيفانز وجول�سا  �إ�س  �لدر�جة فيها، وجدت جنيفر 

�أن جتذب  للمدن  كيف ميكن  �أوهايو  ولية  من جامعة 

�ملزيد من ر�كبي �لدر�جات على �سبكات طرقها.

�إذ� ت�ساوت كل �ْلمور،  �أكر:”على �سبيل �ملثال،  وقالت 

من  يقلل  �ل�سارع  يف  مركبات   6-9 نحو  وجود  فاإن 

مقارنة  مئوية  نقطة   10.2 بـ  �ل�سورة  �ختيار  �حتمال 

�ل�سارع”.  يف  �سيار�ت  فيها  يوجد  ل  �لتي  �ل�سورة  مع 

�أر�سفة  فيها  �لتي  �ل�سو�رع  �إىل  �لدر�جون  نظر  كما 

�أكرث  �أنها  على  �ملمر�ت  من  ومزيد  ومنحنيات  وم�ساة 

�لتي  �لدر��سة  بح�سب  وذلك  �لدر�جات،  لركوب  �أمانًا 

فتعترب  �ل�سيار�ت  مو�قف  ذ�ت  �ل�سو�رع  �أما  �أجريت. 

�أكرث خطورة. 

يف  وننظر  �لبحث،  يف  م�ستمرون  �أكر:”�إننا  و�أ�سافت 

قمنا  كما  �مل�ساة.  نظر  وجهة  من  �لتقاطعات  �سالمة 

و�لتي  جامعتنا،  يف  �لنقل  د�ئرة  مع  �لنتائج  مب�ساركة 

تدر�س تطبيق �لنتائج �لتي تو�سلنا �إليها يف ت�سميم بنية 

حتتية جديدة للنقل”.

الرواد الأوروبيون

ميوله  �لذي   )VRUITS( “فروت�س”  م�سروع  يتطلع 

لالأنظمة  ميكن  �لتي  �لكيفية  �إىل  �لأوروبي  �لحتاد 

حت�سني  يف  ت�سهم  �أن  خاللها  من  �ملتكاملة  �لعاملية 

�ل�سالمة، و�لنقل، و�لر�حة مل�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني 

�نتهاء  على  عام  من  �أكرث  يبَق  مل  حني  ويف  للخطر. 

�لبالغ  �ل�سركاء  يقوم  �أعو�م،  لثالثة  �ملمتد  �مل�سروع 

عددهم 12 �سريكًا من ثمانية بلد�ن باتخاذ نهج يتمحور 

حول م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر. وقال يوهان 

يف  �سركاء  هناك  �مل�سروع:”لي�س  من�سق  �سكوليريز، 

�أ�سا�سًا  �ل�سبب  ويعود  �مل�سروع،  يف  �ل�سيار�ت  قطاع 

�إىل �لحتاد  يكونو� متحم�سني لالن�سمام  �أنهم مل  �إىل 

ن�ستبعدهم  �أن  مدرو�سًا  قر�رً�  يكن  مل  بنا.  �خلا�س 

ولكنهم  �ل�سيار�ت  قطاع  مع  مناق�سات  �أجرينا  ولقد 

قررو� عدم �لن�سمام. ويف ذلك �لوقت،فاإن �ملفو�سية 

�لأوروبية �ستدعم عددً� حمدودً� من �لرو�د”.

تعد  �لذي  �ل�سيار�ت  قطاع  يعترب  �حلالة،  هذه  يف 

منتجاته رئي�سية بالن�سبة لل�سالمة على �لطرق، يف مناأى 

عن ق�سية حت�سني �ل�سالمة بالن�سبة مل�ستخدمي �لطرق 

نطلب  �سكوليريز:”�إننا  و�أ�ساف  للخطر.  �ملعر�سني 

�أنظمة �لنقل  مالحظاتهم من خالل منتديات منظمة 

iM -( موبيليتي’  و’�آي   )ERTICO باأوروبا  )للذكي 

تطويرهم �سمن  �لذين مت  �لرو�د  بني  ومن   .”)bility

ُمد�رة  للم�ساة  “فروت�س”)VRUITS(، معابر  م�سروع 

ربطها  ميكن  و�لتي  �إ�سبانيا،  يف  �لإ�سار�ت  بو��سطة 

ل�سلكيًا بتطبيق على هو�تف “�أندرويد” عرب حمطات 

عندما يقرتب �ل�سخ�س من �ملعرب، يقوم  “�لبلوتوث”. 
�لتطبيق بالعد �لتنازيل حلني توقف حركة �ملرور، وهو 

�لوقت  يف  �ملعلومات  لتقدمي  �لهاتف  �سا�سة  ي�ستخدم 

�حلقيقي. كما يحتوي �ملعرب على كامري� تالحظ �مل�ساة 

�إذ� كانو�  �أثناء عبورهم، لتمديد مدة �ل�سوء �لأخ�سر 

بحاجة للوقت �لإ�سايف. 

�لوطني  �لأبحاث  مركز  ��ست�ساف  مار�س،  �سهر  ويف 

�آخر  لقائد  عر�سًا   ،)TNO( �أو”  �إن  “تي  �لهولندي 

ميكن  كيف  )VRUITS(�أظهر  “فروت�س”  مل�سروع 

�سبكة  من  جزءً�  ليكونو�  �لدر�جات  ر�كبي  جتهيز 

حول  �ملعلومات  م�ساركة  خالل  ومن  تعاونية.  مركبات 

�ل�سيار�ت  �لدر�جة، وتوجهه، و�سرعته مع  موقع ر�كب 

�لتي لها وظائف طو�رئ م�ستقلة وتعاونية، مينع �لنظام 

�لأقل.  ثو�ن على  تنبيه قبل ثالث  تقدمي  �لت�سادم مع 

باإبالغ   )VRUITS( ”فروت�س“ م�سروع  رو�د  و�سيقوم 

تو�سيات حول وظيفة �لتقنيات �لتي ينبغي �لنظر فيها 

ل�ستخد�مها يف عمليات �لتطوير �مل�ستقبلية. 

فاإن  �ل�سيار�ت،  ركاب  �سالمة  تعزيز  مع  وباملقارنة 

حماية م�ستخدمي �لطرق �ملعر�سني للخطر تعترب �أمرً� 

�أكرث تعقيدً� ب�سكل و��سح.�إن �مل�ساة ور�كبي �لدر�جات 

�لتي  �لآلية  �ملركبات  من  توقعًا  �أقل  ب�سكل  يت�سرفون 

تعترب مقيدة يف حتركها من قبل �آليات توجيه �ملركبات. 

و�إن �سعفهم هذ� يجعلهم �أقل �حتماًل لأن يكونو� �سبب 

وقد  �أبرياء.  �سحايا  ليكونو�  �حتماًل  و�أكرث  �لوفيات، 

بد�أت �لدول �مل�سوؤولة �لعرت�ف باحتياجاتهم.
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من خالل حت�سني فعالية ما�سات �لطاقة �مل�ستخدمة، 

�إحدى �ل�سركات �خلبرية يف حو�جز �حلو�دث  متّكنت 

�جلديدة  �ل�سطد�م  و�سائد  طول  تقلي�س  من 

�مل�ستخدمة لتغيري �لجتاه.

نرى  �ليوم،  �مل�ستخدمة  �حلو�جز  منتجات  �سوق  يف 

باأن �لأنظمة �أكرث �سر�مة مما كانت عليه يف �ل�سابق، 

حيث �ستحقق �ل�سركات �ملنتجة �لتي تتمكن من مو�كبة 

�زدهارً�  �سر�مًة  تزد�د  �لتي  �ملعايري  وتلبية  �لتطور�ت 

�أكرب.

�إ�س”  �إم  �إيه  “�إند�سرتي  �سركة  �بتكار�ت  �أحدث  وكان 

�لجتاه،  لتغيري  ��سطد�م  و�سائد  جمموعة  �لإيطالية، 

حيث مت ت�سميمها لإيقاف �ملركبات باأقل �سرر ممكن 

لركاب �ملركبة. وتوجد �أربعة �أنو�ع من ما�سات �ل�سالمة 

�لنموذجية من و�سائد �ل�سطد�م، حيث تالئم �سرعات 

50 و80 و100 و110 كم/�ساعة. وجنحت هذه �لنماذج 

منها.  كل  يف  �لأوىل  �ملرة  من  جتريبيًا  �ختبارً�   12 يف 

ترخي�س  على  �ل�سركة  ح�سلت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة 

ت�سميمًا  حاليًا  وتخترب  �ملتو�زية،  �إيه” للن�سخة  “�سي 
.)V( على �سكل حرف

�إن  “�إي  �لأوروبي  �لحتاد  �أن معايري  �لرغم من  وعلى 

ل  �ملتو�فقة(  �لطرقية  �حلو�جز  )لأنظمة   ”1317

بالتو�فق  �لو�سائد  ت�سميم  مت  �سر�حًة،  ذلك  تتطلب 

م�ستويات  �أعلى  ل�سمان  �لر�أ�سية  �لإ�سابات  معيار  مع 

 200 مطلقًا  �ملدى  يتجاوز  ول  �ملمكنة.  �ل�سالمة 

بح�سب معيار �لإ�سابات �لر�أ�سية، ما ي�سمن �أل يتجاوز 

’�إجمايل حجم �لإ�سابات باحلد �لأعظم’�مل�ستوى 2، ما 
يعني بالتايل �أن �ل�سائقني لن يو�جهو� �إ�سابًة بالغًة مثل 

ك�سر عظم �ل�سدر.

�إمكانية  زيادة  �لت�سميم يف  ور�ء  �لآخر  �لهدف  ومتّثل 

ت�سميم  ويتم  �مل�ستويات،  �أعلى  �إىل  �ل�ستخد�م  �إعادة 

ب�سكل  �لطاقة  لمت�سا�س  �ملكّر�سة  غري  �لأجز�ء 

يحافظ على �ل�سكل عند �ل�سطد�م، وهو �أحد �ملعايري 

يتوجب  ل  وبهذ�  �ملن�سو�س عليها يف “�إي �إن 1317”. 

ما  �حلادث،  بعد  �ل�سطد�م  ما�سات  �سوى  تبديل 

يقل�س من تكاليف �ل�سيانة.

ت�سنيع  خالل  من  �أي�سًا  �ل�سيانة  �أعمال  تقلي�س  ومت 

ما  �ملجلفن،  �ل�سلب  وهي  متينة  مو�د  من  �لو�سائد 

�أنه يف حال عدم وقوع حو�دث، ل توجد �سرورة  يعني 

يف   0 �لفئة  يف  �ملادة  هذه  ت�سنيف  ومت  ل�سيانتها. 

�إن  �إي  “يوين  للحر�ئق )حائزة على �سهادة  مقاومتها 

�إيزو 13943/2004” لل�سالمة من �حلر�ئق(، ما ميّكن 

تركيب هذه �لو�سائد يف �لأنفاق.

وفيما يتعلق بالتح�سينات �لأخرى، تتيح �لفعالية �لكبرية 

�لتي تتمتع بها �ملا�سات ل�سركة “�إند�سرتي �إيه �إم �إ�س” 

�لطرق  يف  تركيبها  يتيح  ما  و�سادة،  كّل  طول  تقلي�س 

�جلديدة مثل �ملناطق �مللتفة يف �لأنفاق.

ومن �لعو�مل �لأخرى �لإيجابية يف �لت�سميم هي �سهولة 

تو�سيلها،  قبل  �لو�سائد  جتميع  يتم  حيث  �لرتكيب، 

�سمن  مثّبتة  وعزقات  بر�ٍغ  با�ستخد�م  تثبيتها  وميكن 

�لعو�ئق  �إ�سافة  جتنب  يف  ي�سهم  ما  �إ�سمنتية  قاعدة 

حالت  يف  للمقاومة  �أي�سًا  منا�سب  وهو  �لأر�س،  على 

للتثبيت،  �أي�سًا  �آخر  �سكٌل  يوجد  �ملتكرر.  �ل�سطد�م 

على  مبا�سرًة  �ل�سطد�م  و�سائد  تثبيت  يتم  حيث 

�أي�سًا قيد  �لإ�سفلت با�ستخد�م مثبتات كيماوية- وهي 

�لدر��سة.

ويتمثل �لهدف �لأخري لفريق �لت�سميم يف خف�س تكلفة 

�ملنتج- وهو ما مت حتقيقه با�ستخد�م �ل�سلب �ملكربن 

مت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  موؤمتتة.  عملية  جانب  �إىل 

خف�س �لتكاليف غري �ملبا�سرة بف�سل �سهولة �لرتكيب، 

�ل�سيانة  ومتطلبات  �ل�ستعمال،  �إعادة  و�إمكانية 

تقلي�س  )نتيجة  �ملحدودة  �لتاأثر  و�حتمالية  �ملحدودة، 

�لطول(.

اجلوانب الفنية

ميكن تلخي�س �مل�ساألة �لريا�سية ملر�حل ت�سميم و�سائد 

تتحرك  معينة )ك(  كتلة  �إيقاف  باإمكانية  �ل�سطد�م 

معينة  م�ساحة  �متد�د  على  )�س0(   �إبتد�ئية  ب�سرعة 

�لتباطوؤ  حدود   ”1317 �إن  “�إي  معيار  ويعرف  )م(. 

للمركبة خالل �ل�سطد�م بو�سادة ��سطد�م  �لق�سوى 

با�ستخد�م عامل موؤ�سر �سّدة �لت�سارع.

�سكل  لتغيري  �لالزمة  �لقوة  توؤثر  �ل�سطد�م،  وخالل 

قوة  لأن  بب�ساطة  �ملركبة،  بتباطوؤ  �ل�سطد�م  و�سادة 

�لالزمة  �لقوة  د�ئمًا  ت�ساوي  للمركبة  �لذ�تي  �لق�سور 

لتغيري �سكل و�سادة �ل�سطد�م، وفق �ملعادلة ق ت= ك ت 

“ق” هي �لقوة �لالزمة لتغيري �سكل و�سادة �ل�سطد�م، 
“ك” هي كتلة �ملركبة، “ت” هي �لتباطوؤ(.

وتت�سمن و�سائد �ل�سطد�م عادًة ما�سات حتّول �لطاقة 

�حلركية للمركبة �إىل طاقة كامنة ت�ستوعبها �ملا�سات. 

ومن �ملفيد تعريف �لفعالية )ف( ملا�سات �لطاقة فيما 

يخ�س �لقوة بال�سكل �ملو�سح يف �ملعادلة 1 )�أدناه(

“�إف )�إك�س(” هي �لقوة �لالزمة لتغيري �سكل ما�سات 
ما�سات  ب�سكل  �حلايل  �لتغرّي  هي  و”�إك�س”  �لطاقة، 

السالمة على الطريق

تطور كبري ملا�سات �ل�سالمة �لنموذجية 

تطوير وسائد االصطدام لتالئم السرعات العالية 

�لذي  �لأعظمي  �ل�سكل  تغرّي  هي  “�إ�س”  �لطاقة، 

�لقوة،  متو�سط  هي  �إم”  و”�إف  له،  �ملا�سات  تخ�سع 

و”�إف ماك�س” هي �لقوة �لعظمى �ملوؤثرة على �ملركبة. 

فاإن  �ملركبة،  ��سطد�م  خالل  �ملا�سات  عمل  حال  ويف 

خالل  �لتباطوؤ  متو�سط  ن�سبة  ت�ساوي  �ملا�سات  فعالية 

�ل�سطد�م و�لتباطوؤ �لأعظمي خالل �ل�سطد�م.

ما�سات  �إ�س”  �إم  �إيه  “�إند�سرتي  �سركة  وطّورت 

�خرت�ع  بر�ءة  على  وح�سلت  �لفعالية  عالية  ��سطد�م 

ذي  معدين  هيكل  من  �ملا�سات  هذه  وتتاألف  عنها. 

�سفائح  من  م�سنوٍع  �لنحل  خلاليا  م�سابه  ت�سميم 

�حلديد با�ستخد�م عملية �لطرق و�للحام. وتتم عملية 

�لت�سنيع ب�سكل موؤمتت بالكامل، ما يقلل من �لتكاليف 

�أي�سًا.

اأ�سرة و�سائد ال�سطدام

با�ستخد�م ما�سات �لطاقة عالية �لفعالية هذه متّكنت 

و�سائد  حجم  تقلي�س  من  �إ�س”  �إم  �إيه  “�إند�سرتي 
كم/�ساعة،   50 �سرعة  لن�سخة  مرتين  �إىل  �ل�سطد�م 

مرت  و5.1  كم/�ساعة،   80 �سرعة  لن�سخة  مرت  و3.3 

كم/  110 لن�سخة  مرت  و6.5  كم/�ساعة،   100 لن�سخة 

�لت�سغيلية،  �لأطو�ل  مع  �لأطو�ل  هذه  وتتو�فق  �ساعة. 

قرب  �إيه”  �إم  “�إ�س  و�سائد  تركيب  ميكن  وبالتايل 

م�ساحة  �إىل  �حلاجة  دون  من  حتميها،  �لتي  �حلو�جز 

�إ�سافية لرتكيب و�سادة �ل�سطد�م.

وجند بالنتيجة �أنه حتى وبعد �ل�سطد�م بو�سادة “�إ�س 

�إم �إيه” ب�سرعة 110 كم/�ساعة، �سيتمكن �ل�سائق من 

ترك �ل�سيارة من دون م�ساعدة، وبدون �حلاجة لنتظار 

و�سول خدمات �لإ�سعاف.

كتلة  مركز  بتباطوؤ  يتعلق  فيما  �لنتائج  ��ستخد�م  ومت 

�ملركبة، و�لذي مت حت�سيله خالل �ختبار�ت �ل�سطد�م 

�لثني ع�سر يف �ساحة �ختبار “�سي �إ�س �آي”، حل�ساب 

�ملعيار  هذ�  حتديد  ومت  �لر�أ�سية.  �لإ�سابات  معيار 

دمية  با�ستخد�م  �ملزجلة  رقميٍةلختبار  حماكاٍة  عرب 

�لإ�سابات  معيار  ويعترب  �لثالث.  �جليل  من  هجينة 

بناًء  ح�سابه  يتم  ميكانيكيًا،  بيولوجيًا  متغرّيً�  �لر�أ�سية 

وظهر  �لدمية.  جاذبية  ملركز  �لت�سارع  جدول  على 

ر�أ�س  باإ�سابة  مرتبٌط  �لر�أ�سية  �لإ�سابات  معيار  باأن 

�ل�سائق. وتظهر نتائج هذه �حل�سابات فيما يتعلق مبعيار 

�لإ�سابات �لر�أ�سية مقابل موؤ�سر �سّدة �لت�سارع باأن نتائج 

معيار �لإ�سابات �لر�أ�سية �ملح�سوبة �أقل د�ئمًا من 200، 

بغ�س �لنظر عن منط �ختبار �ل�سطد�م، وباأن �إجمايل 

 2 �مل�ستوى  من  كان  �لأعظم  باحلد  �لإ�سابات  حجم 

�ملّيزة  هذه  من  وي�ستثنى   .)20% )باحتمالية  غالبًا 

�لأخرية �لإ�سابات �لبالغة �لتي يتعر�س لها �ل�سائق.



     

مشاريع مرورية ذكية قادمة
ندين للتكنولوجيا بالكثري فيما ننعم به من و�سائل حديثة تقلل اجلهد وترفع من م�ستوى الرفاهية يف 

التعامل مع احتياجاتنا احلياتية، فلول التكنولوجيا ما كان لنا اأن نرى احلدث حلظة وقوعه، وما كان 

لنا اأن ن�ستمع اإىل اأ�سواتنا واآلف الأميال تف�سل بيننا، ولنا جميعا اأن نت�سور ماذا �ستكون ردة فعل �سخ�ص 

يعي�ص يف زمن ل توجد فيه �سيارة اأو تلفاز وحتدثه عن اإننا يف زمن ما �سن�ستطيع ال�سري على القمر تلك 

الكرة امل�سيئة التي نراها يف ال�سماء! �سوف ينظر اإليك بده�سة ويف ذهنه ت�ساوؤل اأجمنون هذا الرجل؟

العقل الذي  نف�سه  العقل اجلبار هو  التقنيات،هذا  واأوجد هذه  اأبدع واخرتع  العقل الذي  اأن  والغريب 

يتهور على الطريق وي�سرب بالقوانن والإجراءات املنظمة للمرور وحركته عر�ص احلائط، لكن دعونا 

ناأخذ اجلانب امل�سيء يف ما اأبدعه العقل ون�ستثمره اليوم يف توفري حماية لنا على الطريق، ونق�سد اأنظمة 

املرور والنقل الذكية وهي اأحدث النظم العاملية التي توفر املعلومة ال�سرورية للتعامل الناجع مع احلركة 

املرورية، التي هي اأ�سبه بعيون تراقب وعقل يعمل وي�سجل ويبقى لنا كب�سر اأن نحدد ماذا نريد وكيف 

لنا ن�سب �سالمة عالية، وبالتايل يحد من احلوادث املرورية  نح�سن ونعدل الو�سع املروري بحيث يوفر 

ويحمي م�ستخدمي الطرق من اأخطائهم اأو ا�ستهانتهم باإجراءات ال�سالمة.

ودولة الإمارات من الدول ذات ال�سبق يف ال�ستعانة بالتكنولوجيا احلديثة يف مناحي احلياة خا�سة ما 

يرتبط برفع املعاناة وتوفري خدمات تعن املواطن واملقيم على ممار�سة حياته بي�سر، ويف جمال املرور 

و�سلت الإمارات اإىل مرحلة اأ�سبح احلديث فيها عن توظيف التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف اأنظمة 

املرور من امل�سلمات يف فكر القائمن على منظومة ال�سرطة والأمن واجلهات املدنية الأخرى ذات ال�سلة، 

ول نبالغ اإذا قلنا اإن هذه املنظومة الرائعة من تطبيقات النظم الذكية يف جمالت املرور والنقل ما كان 

لها اأن تكون قائمة وذات مالمح ع�سرية �ساهدة على ما و�سلنا اإليه – لول وجود اإدارة عليا م�ستنرية الفكر 

ذات توجهات ع�سرية  واعية ومدركة لأهمية التحديث والأخذ بالعلم يف التعامل مع حمدثات الواقع.

الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان  نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية الرئي�ص الفخري 

جلمعية الإمارات لل�سالمة املرورية هو بحق قائد التطور ومن�سئ ال�سرطة الع�سرية يف الإمارات، وهو ل 

يكل من املتابعة  لكل �سغرية وكبرية للو�سول اإىل جمتمع اأكرث اأمنا واإىل خدمات اأمنية و�سرطية متميزة.

و�سمن ما ميكن اأن نذكره ويج�سد الهتمام ب�سالمة م�ستخدمي الطرق يف الإمارات ويوؤكد املنهج العلمي 

التي ت�سري عليه وزارة الداخلية، ما ك�سف عنه موؤخرًا من تخطيط وترتيب لإقامة م�ساريع مرورية تعرب 

عن النهج العلمي يف التعامل مع احلركة املرورية .

امل�ستقبل يحمل لنا الكثري من املفاجاآت، فما كنا نت�سوره م�ستحيال منذ مئة اأو خم�سن عامًا اأ�سبح حقيقة 

نالم�سها اأو على الأقل نرى نتائجها، ومرة اأخرى نقول اإن الإن�سان هو العن�سر الأهم يف اأي منظومة ترتبط 

باحلياة.

 

د. نا�سر �سيف املن�سوري
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