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تظل ال�شالمة املرورية مطلبًا �شروريًا ملنع نزيف الدماء التي ت�شيل يوميا بل 

بني حلظة واأخرى. ففي اآخر اإح�شائيات الأمم املتحدة ب�شاأن حوادث الطرق 

ت�شري اإىل اأن احلوادث املرورية تت�شبب يف قتل مليون و300 األف �شخ�ض �شنويًا 

اأي قتيل كل ثالثني ثانية ، ومع �شخامة عدد القتلى جراء احلوادث فاإن بع�ض 

، هكذا  املرورية تفوق �شحايا احلروب  اأن �شحايا احلوادث  اأكدت  الدرا�شات 

تتبني لنا خطورة امل�شكلة .

الأمانة العامة ملجل�ض وزراء الداخلية العرب طالبت يف اجتماعها الأخري باأن 

تدعم الدول العربية حمالت ن�شر مبادئ ومفاهيم الثقافة املرورية وتكثيفها 

مبا يحد من نزيف الدماء على طرقنا العربية .

ومبنا�شبة احلديث عن احلوادث املرورية فاإننا نخ�شر اآلف القتلى وامل�شابني 

العربية مبليارات الدولرت �شنويا،  �شنويا، م�شببة خ�شائر مادية يف بلداننا 

ولنا اأن نتخيل كم من امل�شاريع ميكن اأن ننجزها بهذه الأموال؟ 

اأعلم اأن احلديث به �شجن ومن املزعج للنف�ض اأن ن�شمع اأخبارًا موؤ�شفة كحادث 

�شري ت�شبب يف موت اأو اإ�شابة �شخ�ض عزيز علينا ، وما اأجمل اأن ن�شمع الأخبار 

ال�شعيدة التي تريح النف�ض، وما اأطيب اللحظات والنا�ض جتتمع وتعمل على 

حفظ و�شالمة زينة احلياة الدنيا وهما املال والبنون من ال�شياع والدمار .

اأننا جميعا نعلم الأ�شباب التي توؤدي اإىل وقوع حوادث الطرق، فمن  املده�ض 

منا مل ي�شاهد حادث �شري ! ومن منا مل يبادر اإىل تقدمي الن�شيحة ملخالف اأو 

مرتكب حلادث ! وهذا العلم يديننا، فهو يعني اأننا على علم مبخالفاتنا على 

الطريق، واأن الإن�شان اأي ال�شائق يظل امل�شوؤول الأول عن نزيف الدماء، واأنه 

ميتلك الع�شا ال�شحرية للحد من كل ما يرتكب من حوادث . 

اأن اهلل �شبحانه وتعاىل  اإن�شان بنظم وقوانني املرور، ويعلم  عندما يلتزم كل 

عندما اأنعم عليه ب�شيارة فاإنها اأداة خري ولي�شت اأداة قتل ، ن�شتطيع حينذاك 

اأن نتحدث عن انخفا�ض حقيقي وملمو�ض يف نزيف الدماء ... كلنا م�شوؤولون 

وعلينا اأن نراعي اهلل يف اأفعالنا و�شلوكياتنا ، ودمتم �شاملني .

حممد �شالح بن بدوة الدرمكي 

كلنا مسؤولون
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دولة  يف  وقعت  التي  املرورية  احلوادث  عدد  انخف�ض 

 2013 املا�ضي  العام  خالل  املتحدة  العربية  الإمارات 

% فيما ارتفعت اأعداد  مقارنة بالعام 2012 بن�ضبة 20,6 

عدد  ارتفع  كما   %3,8 بن�ضبة  عنها  الناجمة  الوفيات 

الإ�ضابات املختلفة بن�ضبة %2,1 .

 651 الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الوفيات  عدد  وبلغ 

بلغ  كما   ،  2012 العام  يف   627 كانت  فيما   ، وفاة  حالة 

عدد احلوادث 5124 حادثًا ،والتي �ضجلت انخفا�ضًا عن 

�ضابقتها يف العام املا�ضي والتي بلغت 6454 حادثًا، فيما 

ارتفعت اأعداد الإ�ضابات مبختلف اأ�ضكالها وبلغت 7743 

اإ�ضابة مقارنة بــ 7586 اإ�ضابة وقعت يف العام 2012.

عن  نتجت  اإ�ضابة   820 البليغة  الإ�ضابات  عدد  وبلغ 

الإ�ضابات  عدد  بلغ  فيما   2013 العام  يف  احلوادث 

وكان   ، اإ�ضابة   3823 والب�ضيطة  اإ�ضابة   3400 املتو�ضطة 

لوقوع  املوؤدية  الأ�ضباب  مقدمة  يف  املفاجئ  النحراف 

احلوادث الناجم عنها اإ�ضابات وبواقع 1653 اإ�ضابة .

الإ�شابات ح�شب الإمارة

الناجمة  الوفيات  يف  عدد  اأعلى  اأبوظبي  اإمارة  �ضجلت 

عن احلوادث يف العام املا�ضي 2013 على م�ضتوى الدولة 

وبواقع 289 حالة وفاة مقارنة بـ271 حالة وفاة وقعت يف 

�ضجلت  كما   ،  %6,6 بلغت  ارتفاع   وبن�ضبة   2012 العام 

 3355 بلغ  وباإجمايل  الإ�ضابات  يف  عدد  اأعلى  الإمارة 

اإ�ضابة.

اأما اإمارة دبي فقد ارتفعت ن�ضبة حالت الوفاة مبقدار 

32% وبواقع اأعداد وفيات بلغت 161 حالة وفاة مقارنة 

بـ 122 حالة وفاة وقعت يف العام 2012 كما �ضجلت اإمارة 

دبي خالل العام املا�ضي 2344 اإ�ضابة ، فيما انخف�ضت 

وبعدد   %  0,9 بن�ضبة  ال�ضارقة  اإمارة  يف  الوفيات  ن�ضبة 

وفيات بلغ 106 مقارنة بعدد 107 حالت وفاة وقعت يف 

املا�ضي  للعام  الإ�ضابات  عدد  بلغ  حني  يف   2012 العام 

832 حالة.

الناجمة  الوفيات  اأعداد  انخف�ضت  الفجرية  اإمارة  ويف 

عن حوادث الطرق بن�ضبة 34,3% وبواقع 23 حالة وفاة 

مت  فيما   2012 العام  يف  وقعت  وفاة  حالة  ب35  مقارنة 

يف  الوفيات  اأعداد  انخف�ضت  كما  اإ�ضابة،   394 ت�ضجيل 

اإمارة راأ�ض اخليمة بن�ضبة 23,6% وبواقع 42 حالة وفاة 

مقارنة بـ 55 حالة وفاة وقعت يف العام 2012 ، يف حني مت 

ت�ضجيل 415 اإ�ضابة.

القيوين  اأم  اإمارة  يف  الوفيات  اأعداد  ن�ضبة  وانخف�ضت 

بواقع 47,4% حيث وقعت 10 حالت وفاة يف العام 2013 

 102 وت�ضجيل   2012 العام  يف  وفاة  حالة   19 بـ  مقارنة 

عجمان  اإمارة  يف  الوفيات  ن�ضبة  ارتفعت  ،فيما  اإ�ضابة 

بواقع 11,1% وبعدد حالت وفاة بلغت 20 حالة فيما كانت 

2012 ، كما بلغ عدد الإ�ضابات  العام  18 حالة وفاة يف 

301 اإ�ضابة.

جن�شيات امل�شابني

تقدم املقيمون من اجلن�ضيات الآ�ضيوية قائمة الإ�ضابات، 

3761 �ضخ�ضًا  372 حالة وفاة واإ�ضابة  حيث مت ت�ضجيل 

متو�ضطة  اإ�ضابة  و1558  بليغة  اإ�ضابة   455 منهم 

العربية  الإمارات  دولة  مواطنو  تالهم  و1748ب�ضيطة، 

املتحدة ، حيث تويف 138 �ضخ�ضًا واإ�ضابة 1934 اآخرون 

منهم 188 اإ�ضابة بليغة و749 اإ�ضابة متو�ضطة و997 اإ�ضابة 

ب�ضيطة ، كما بلغ عدد املتوفني من اجلن�ضيات العربية 91 

�ضخ�ضًا واإ�ضابة 1371 اآخرين، منهم 124 اإ�ضابة بليغة 

حني  يف  ب�ضيطة،  اإ�ضابة  و684  متو�ضطة  اإ�ضابة  و563 

 26 التعاون اخلليجي  املتوفني من دول جمل�ض  بلغ عدد 

بليغة  اإ�ضابة   19 منهم   ، اآخرين   267 واإ�ضابة  �ضخ�ضًا 

اأما  ب�ضيطة،  اإ�ضابة  و143  متو�ضطة  اإ�ضابات  و105 

اجلن�ضيات الأخرى فقد مت ت�ضجيل 24 حالة وفاة و410 

اإ�ضابات ، منهم 34 اإ�ضابة بليغة و125 اإ�ضابة متو�ضطة 

و251 اإ�ضابة ب�ضيطة.

م�شببات الإ�شابات

الأ�ضباب  قائمة  راأ�ض  يف  املفاجئ  النحراف  كان 

 176 الإ�ضابات ، حيث ت�ضبب يف وفاة  املوؤدية لوقوع 

�ضخ�ضًا واإ�ضابة 189 �ضخ�ضًا باإ�ضابات بليغة ، و712 

�ضخ�ضًا باإ�ضابات متو�ضطة و752 باإ�ضابات ب�ضيطة، 

فيما ت�ضبب عدم تقدير م�ضتعملي الطريق يف وفاة 89 

121 �ضخ�ضًا باإ�ضابات بليغة و309  �ضخ�ضًا واإ�ضابة 

�ضخ�ضًا باإ�ضابات متو�ضطة و216 �ضخ�ضًا باإ�ضابات 

وفاة  يف  ت�ضببت  فقد  الزائدة  ال�ضرعة  اأما  ب�ضيطة، 

بليغة  باإ�ضابات  �ضخ�ضًا   69 واإ�ضابة  �ضخ�ضًا   87

باإ�ضابات  و208  متو�ضطة  باإ�ضابات  �ضخ�ضًا  و282 

بني  كافية  م�ضافة  ترك  عدم  ت�ضبب  كما  ب�ضيطة، 

�ضخ�ضًا   91 واإ�ضابة  �ضخ�ضًا   74 وفاة  يف  املركبات 

متو�ضطة  باإ�ضابات  �ضخ�ضًا  و376  بليغة  باإ�ضابات 

و574 �ضخ�ضًا باإ�ضابات ب�ضيطة، اأما الإهمال وعدم 

 66 واإ�ضابة  54 �ضخ�ضًا  ت�ضبب يف وفاة  النتباه فقد 

باإ�ضابات  �ضخ�ضًا  و213  بليغة  باإ�ضابات  �ضخ�ضًا 

متو�ضطة و157 �ضخ�ضًا باإ�ضابات ب�ضيطة ، كما ت�ضبب 

عدم اللتزام بخط ال�ضري بوفاة 31 �ضخ�ضًا واإ�ضابة 

43 �ضخ�ضًا باإ�ضابات بليغة و224 �ضخ�ضًا باإ�ضابات 

حني  يف  ب�ضيطة،  باإ�ضابات  �ضخ�ضًا  و269  متو�ضطة 

كان دخول ال�ضارع دون التاأكد من خلوه من املركبات 

باإ�ضابات  �ضخ�ضًا   64 واإ�ضابة  �ضخ�ضًا   30 وفاة  يف 

بليغة و244 �ضخ�ضًا باإ�ضابات متو�ضطة و375 �ضخ�ضًا 

ال�ضوئية  الإ�ضارة  عبور  اأما   ، ب�ضيطة  باإ�ضابات 

واإ�ضابة  �ضخ�ضًا   13 وفاة  يف  ت�ضبب  فقد  احلمراء 

32 �ضخ�ضًا باإ�ضابات بليغة و158 �ضخ�ضًا باإ�ضابات 

متو�ضطة و595 �ضخ�ضًا باإ�ضابات ب�ضيطة ، فيما تويف 

بليغة  باإ�ضابات  �ضخ�ض   145 واإ�ضابة  �ضخ�ض   100

واإ�ضابة 582 �ضخ�ضًا باإ�ضابات متو�ضطة واإ�ضابة 677 

�ضخ�ضًا باإ�ضابات ب�ضيطة لآ�ضباب اأخرى خمتلفة.

اأنواع احلوادث

ت�ضّدر ال�ضدم والت�ضادم قائمة اأنواع احلوادث املرورية 

حادثًا   3217 وقع  حيث  الدولة  م�ضتوى  على  وقعت  التي 

حادثًا   1209 وبواقع  الده�ض  تاله   ،  %62.78 وبن�ضبة 

وبن�ضبة 23.59% وتاله التدهور وبواقع 624 حادثًا وبن�ضبة 

12.18% ، فيما كان لالأنواع الأخرى ال�ضبب يف وقوع 74 

حادثًا وبن�ضبة %1.44.

املخالفات املرورية

�ضجلت اإمارة اأبوظبي اأعلى عدد للمخالفات املرورية على 

اإجمايل  من  خمالفة   4128614 وبواقع  الدولة  م�ضتوى 

 8644232 والبالغة  الدولة  يف  املرورية  املخالفات  عدد 

الزائدة  ال�ضرعة  خمالفات  عدد  بلغ  كما  خمالفة، 

4318232 خمالفة م�ضكلًة بذلك ما ن�ضبته 49.96% من 

اإجمايل املخالفات املرورية.

انخفاض 
عدد الحوادث في الدولة

وارتفاع 
عدد الوفيات واإلصابات 

في 2013

موضوع العدد

651 حالة وفاة و7743 �إ�صابة  
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موضوع العدد

اآل  زايد  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  رعاية  حتت 

نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية، افتتح 

الفريق �ضيف عبد اهلل ال�ضعفار، وكيل وزارة الداخلية، 

فعاليات اأ�ضبوع املرور اخلليجي يف دورته الثالثني؛ حتت 

�ضعار "غايتنا.. �ضالمتك"، الذي نظمته مديرية املرور 

بجزيرة  وود«  »روز  بفندق  اأبوظبي  ب�ضرطة  والدوريات 

املاريا باأبوظبي.

املجتمعية  املبادرات  الحتفال  خالل  ال�ضعفار  ود�ضن 

من  للحد  اأبوظبي  مرور  برنامج  مظلة  حتت  اجلديدة، 

اإىل  املبادرات   تلك  وتهدف  "معًا"،  املرورية  احلوادث 

التفكري  يف  واملقيمني  املواطنني  من  املجتمع  اإ�ضراك 

والبتكار وتفعيل احلمالت املرورية على مدار العام من 

خالل 12 مبادرة تتعلق بال�ضالمة املرورية؛ بواقع مبادرة 

كل �ضهر منها )الطريق حق للجميع- لنكن مثلهم- يف 

احلق-  لهم   – الوطن  عماد  اأنتم   – طفل  مركبتك 

مقعد  على  املرورية-  ثقافتي  احرتم  لهم-  الأولوية 

الدرا�ضة هدفكم البناء ولي�ض الهدم- يف الطريق ب�ض" 

خالله  من  ويتم  املروري"(  الإبداع  "جمل�ض  ومبادرة 

ملناق�ضة  املجتمع   �ضرائح  خمتلف  من  فعاليات  دعوة 

التالحم  تعزيز  اإىل   يوؤدي  مبا  املرورية  املو�ضوعات 

املجتمعي مع ق�ضايا املرور .

وقف نزيف اخل�شائر

التن�ضيق  عام  مدير  الزعابي،  غيث ح�ضن  العميد  واأكد 

اخلليجي  املرور  اأ�ضبوع  اأن  الداخلية،  بوزارة  املروري 

املرورية  الثقافة  ن�ضر  اإىل  تهدف  �ضنوية  منا�ضبة 

يف  ال�ضليمة  املرورية  ال�ضلوكيات  وتكري�ض  ال�ضحيحة؛ 

اإر�ضاء  اإىل  الرامية  اجلهود  وتوحيد  اخلليجية،  دولنا 

ثقافة جمتمعية تغطي خمتلف جوانب ال�ضالمة املرورية، 

وتخدم روؤيتنا يف حتقيق الأهداف املن�ضودة ملواطني دول 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية . 

اأ�ضبوع املرور مل يعد جمرد ملتقى �ضنوي،  اأن  اإىل  لفتًا 

واإمنا اأ�ضبح جملة من املمار�ضات اجلماهريية التفاعلية 

التي متتد على مدار العام، ما يعّد نقلة نوعية على �ضعيد 

احلمالت التي ت�ضتهدف �ضالمة املجتمع .

واأ�ضاف: تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا العليا، وانطالقًا من 

ر�ضالتها باأن الإن�ضان هو حمور واأ�ضا�ض التنمية املن�ضودة 

وزارة  اأطلقت  املجتمعات،  لنه�ضة  احلقيقي  وال�ضتثمار 

ال�ضرتاتيجية  املبادرات واخلطط  العديد من  الداخلية 

باأ�ضلوب علمي ومنهجي وعملي، ا�ضتندت فيها اإىل معايري 

ومراجعتها  وتطويرها  حتديثها  على  وعملت  حمددة 

املطلوبة،  لالأهداف  الإجناز  م�ضتوى  لقيا�ض  با�ضتمرار، 

مبا يوفر بيئة مرورية اآمنة ومتميزة.

 .. "غايتنا  العام  هذا  املرور  اأ�ضبوع  �ضعار  اإن  وقال 

�ضالمتك"، يعك�ض حر�ض جميع اجلهات املعنية يف هذا 

جهود  وتعزيز  املرورية،  احلوادث  مواجهة  على  ال�ضاأن 

والقت�ضادية  الب�ضرية  اخل�ضائر  نزيف  لوقف  التوعية 

والجتماعية التي يتكبدها املجتمع، لفتًا  اإىل اأن وزارة 

كركيزة  اخلليجي  املرور  اأ�ضبوع  اإىل  تنظر  الداخلية 

اإىل  الهادفة  ال�ضرتاتيجية  روؤيتنا  تكري�ض  نحو  اأ�ضا�ضية 

حت�ضني �ضورة امل�ضهد املروري؛ وتطوير منظومة متكاملة 

م�ضتخدمي  ب�ضلوك  والرتقاء  املرورية،  ال�ضالمة  لإدارة 

الطرق من �ضائقني وم�ضاة على �ضعيد اللتزام بقوانني 

واأنظمة ال�ضري واملرور، ومعايري ال�ضالمة وزيادة الوعي 

والتثقيف املروري، مبا يحقق ال�ضالمة املرورية للجميع.

وكّرم الفريق ال�ضعفار عددًا من �ضفراء ال�ضالمة املرورية 

املواطنني  املجتمع  من  نخبة  اأطيافًا من  الذين ميثلون 

واملقيمني، وعددهم )100( ومت اختيارهم ك�ضفراء من 

بني 2000 �ضخ�ضية تقدموا  للقيام بهذا الواجب الوطني، 

لتحقيق  املجتمعي  والتالحم  امل�ضوؤولية  دعم  وت�ضتهدف 

منظومة متكاملة لل�ضالمة املرورية  .

وال�ضرطية  وال�ضرطي  املثايل  ال�ضابط  بتكرمي  قام  كما 

املثاليني، والفائزين باملبادرات املجتمعية  الأربع لربنامج 

"معًا"، التى  اأبوظبي للحد من احلوادث املرورية  مرور 

لل�ضالمة،  املجتمعي  الدور  لتعزيز  املديرية  اأطلقتها 

وال�ضائقة  وال�ضائق  املثاليني،  وال�ضائقة  ال�ضائق  وتكرمي 

املثاليني من فئة ذوى الحتياجات اخلا�ضة.

غايتنا �ضالمتك

�ضعار ا�ضبوع املرور الثالثني

ال�سعفار كّرم �سفراء ال�سالمة واملتميزين مرورياً

الزعابي: اإلمارات تتصدر قائمة 
الدول الرائدة في توفير السالمة
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اأكد معايل حممد �ضالح بن بدوة الدرمكي رئي�ض جمل�ض 

اأهمية  على  املرورية  لل�ضالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة 

تظافر كافة اجلهود املبذولة من قبل اجلهات املعنية يف 

الدولة للحد من حوادث املرور وما ينتج عنها من خ�ضائر 

ب�ضرية ومادية كبرية، لفتًا اإىل اأن جهود وزارة الداخلية 

تقليل  يف  كبري  وب�ضكل  �ضاهمت  الأخرى  واجلهات 

والإ�ضابات  الوفيات  اأعداد  وخف�ض  املرورية  احلوادث 

الناجمة عنها خالل اخلم�ض �ضنوات املا�ضية .

جاء ذلك مبنا�ضبة احتفال الدولة مبنا�ضبة اأ�ضبوع املرور 

غايتنا   ( �ضعار  حتت  العام  هذا  يقام  والذي  اخلليجي 

�ضالمتك( موؤكدًا اأن ال�ضعار يحمل يف طياته العديد من 

بال�ضالمة  املعنية  اجلهات  اهتمام  اأبرزها  من  املعاين 

الطريق  م�ضتخدمي  حلماية  وهدف  كغاية  املروية 

ووقايتهم من خماطر احلوادث املرورية .

ودعا بن بدوة اإىل �ضرورة اأن تكون ال�ضالمة املرورية 

انخفا�ض عدد احلوادث يف الدولة وارتفاع عدد الوفيات والإ�سابات يف 2013

بن بدوة يدعو لتظافر الجهود للحد من الحوادث المرورية
تكون  واأن   ، املجتمع  اأفراد  جلميع  حياة  اأ�ضلوب 

ولل�ضائقني   ، الكبري  قبل  لل�ضغري  يومية  ممار�ضة 

مبختلف اأعمارهم ، كما عليهم اللتزام التام بقانون 

واأنظمة املرور لتجنب التعر�ض للحوادث املرورية وما 

ينجم عنها من ماآ�ٍض تطال كافة م�ضتخدمي الطريق، 

بال�ضالمة  املعنية  اجلهات  كافة  اأن  اإىل  م�ضريًا 

املرورية لن ت�ضتطيع وحدها حتقيق ال�ضالمة املرورية 

بدون م�ضاندة كافة قطاعات املجتمع والذين يقع على 

اأفراده  عاتقهم دعم هذه اجلهود ، فيما يجب على 

اللتزام مببادئ ال�ضالمة املرورية.

امليدانية  املرورية  احلمالت  تكثيف  يجب  اأنه  واأ�ضاف: 

ال�ضالمة  باأهمية  التوعية  حمالت  تكثيف  مع  بالتزامن 

املرورية ، لفتًا اإىل اأن تركيز اجلهود يف هذين اجلانبني 

احلوادث  من  احلد  يف  اإيجابي  وب�ضكل  ي�ضاهم  معًا 

املرورية وم�ضبباتها.

لل�ضالمة  الإمارات  جمعية  الداخلية  وزارة  كرمت 

املرورية كاأحد ال�ضركاء الرئي�ضيني خالل ملتقى �ضركاء 

الوزارة الثالث والذي اأقيم موؤخرًا يف فندق بارك روتانا 

الوزارات  من  لل�ضركاء  كثيف  ح�ضور  و�ضط  باأبوظبي 

والهيئات احلكومية.

و�ضلم �ضعادة اللواء الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 

امل�ضاندة  واخلدمات  للموارد  امل�ضاعد  الداخلية  وزارة 

اأحمد  ح�ضن  متقاعد  العميد  ل�ضعادة  الوزارة  درع 

احلو�ضني اأمني ال�ضر العام للجمعية بح�ضور عدد من 

كبار املوظفني يف الوزارات الحتادية، ومديري اإدارات 

بالدولة،  املحلية  والدوائر  الهيئات  يف  ال�ضرتاتيجية 

وعدد كبري من �ضباط وزارة الداخلية .

وكان امللتقى الذي نظمته الإدارة العامة لال�ضرتاتيجية 

وتطوير الأداء بالوزارة قد ناق�ض عددًا من املو�ضوعات 

اإىل  وللتعرف  ال�ضراكة  وحت�ضني  بتطوير  ُتعنى  التي 

وتبادل  وامل�ضتقبلية  احلالية  وتوقعاتهم  احتياجاتهم، 

اإىل  يهدف  ما  ، يف  املعرفة  ونقل  والأفكار  الآراء  طرح 

بني  التوا�ضل  اأطر  وتر�ضيخ  العالقات  وتقوية  تعزيز 

الوزارة و�ضركائها . 

الداخلية تكرم الجمعية في ملتقى للشركاء

موضوع العدد
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افتتح معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 

لل�ضالمة  الدويل  املوؤمتر  اأعمال  وال�ضباب وتنمية املجتمع 

املرورية الذي اأقيم حتت رعاية �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 

الأعلى  الرئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحتاد  رئي�ضة  مبارك 

لالأمومة  الأعلى  املجل�ض  رئي�ضة  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 

الطريق.. على  وال�ضالمة  ال�ضباب   " بعنوان  والطفولة 

التحديات واحللول".

اإنرت   " فندق  يف  يومني  مدة  ا�ضتمر  الذي  املوؤمتر  نظم 

املرورية  لل�ضالمة  الإمارات  اأبوظبي"..جمعية  كونتننتال 

امل�ضرتكة  واللجنة  الأ�ضرية  التنمية  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 

لل�ضالمة واحللول املرورية.

و�ضارك يف تنظيمه..املنظمة الدولية للوقاية من حوادث 

ومنظمة  املرورية  لل�ضالمة  العربية  واملنظمة  الطرق 

متثل  �ضخ�ضية   80 من  اأكرث  بح�ضور  العاملية  ال�ضحة 

وفود  28 دولة عربية واأجنبية اإىل جانب اجلهات املعنية 

  400 من  اأكرث  ومب�ضاركة  الدولة  املرورية يف  ال�ضالمة  يف 

م�ضارك على امل�ضتوى الداخلي.

ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد  واأكدت �ضمو 

الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  العام  الن�ضائي 

يف  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�ض  الأعلى  الرئي�ضة 

بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  �ضموها  عن  نيابة  األقاها  كلمة 

املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان  اآل  مبارك 

يف حفل افتتاح املوؤمتر.. اإن انعقاد املوؤمتر الدويل يف دولة 

حلر�ض  طبيعيًا  امتدادًا  ياأتي  املتحدة  العربية  الإمارات 

واهتمامها  واملواطن  الوطن  وا�ضتقرار  اأمن  على  الدولة 

عماد  هم  والذين  خا�ضة  ب�ضفة  ال�ضباب  بفئة  الكبري 

احلا�ضر واأمل امل�ضتقبل.

وقالت �ضموها " اإننا ونحن نحتفل هذه الأيام باليوم الوطني 

الثاين والأربعني لدولة الحتاد فاإننا ن�ضعر بالعتزاز باأن 

الدعم  اأ�ضكال  بكل  لدينا  يحظون  الإمارات  يف  ال�ضباب 

والت�ضجيع يف �ضبيل متكينهم من العمل والإجناز يف كافة 

الدولة  ملوؤ�ض�ض  احلكيمة  الروؤية  من  انطالقًا  املجالت 

نهيان »رحمه اهلل«  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له  املغفور 

الذي كان يوجه دائما اإىل توفري كافة الفر�ض والإمكانات 

اأمام ال�ضباب كي يعي�ضوا حياة اآمنة ومثمرة وكي ي�ضهموا 

باإيجابية يف م�ضرية املجتمع وب�ضكل كامل".

واأكدت �ضموها اأن التوجه ا�ضتمر بكل قوة وعزمية يف ظل 

زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  الر�ضيدة  القيادة 

اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« واخيه �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 

جمل�ض الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« واإخوانهما اأ�ضحاب 

الإمارات  حكام  لالحتاد  الأعلى  املجل�ض  اأع�ضاء  ال�ضمو 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  اأول  والفريق 

هذه  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ب�ضالمة  الهتمام  اأثر كبري يف  لها  كان  الر�ضيدة  القيادة 

ابنائنا وتوفري البنية الأ�ضا�ضية التي ت�ضمل الطرق املمتازة 

بال�ضيا�ضات  الأخذ  اإىل  بالإ�ضافة  املنا�ضبة  والتقنيات 

والإجراءات الالزمة لتقلي�ض احلوادث املرورية وحماولة 

املجتمع  اأفراد  لكافة  وال�ضالمة  الأمن  ل�ضمان  جتنبها 

لتاأمني حياة  اأمرًا �ضروريًا  الأ�ضا�ض  اأن ذلك يف  وباعتبار 

من  بالذات  ال�ضباب  ومتكني  بل  للجميع،  واآمنة  كرمية 

جمتمعهم  �ضوؤون  يف  والنخراط  حياتهم  على  احلفاظ 

واأداء دورهم الوطني يف تقدمها وتطورها ون�ضر خ�ضائ�ض 

الأمن وال�ضتقرار يف كافة ربوعها وب�ضكل دائم.

كما اأكدت �ضموها حر�ضها على رعايتها ودعمها للموؤمتر 

يرتبط  وما  نبيلة  واأهداف  مبادئ  من  ميثله  ملا  الدويل 

حياة  على  للحفاظ  و�ضامل  تام  حر�ض  من  مبو�ضوعاته 

منغ�ضات  الإمكان  بقدر  ويزيل  الغالية  واأرواحهم  النا�ض 

اللتزام  عدم  اأو  احلوادث  وقوع  يف  تتمثل  التي  احلياة 

بالنظم والقوانني.

وقالت �ضموها اإن رعايتها للموؤمتر اإمنا تنطلق على طريق 

بوزارة  ممثلة  الدولة  تبذلها  التي  الكثرية  اجلهود  دعم 

الداخلية وقيادات ال�ضرطة بالإ�ضافة اإىل و�ضائل الإعالم 

املدين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  واجلامعات  املدار�ض  وجهود 

يف �ضبيل ن�ضر الأمن وال�ضالمة والطماأنينة املرورية لكافة 

املواطنني واملقيمني على اأر�ض الإمارات الغالية.

اأهمية  اأن  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واو�ضحت 

وبحوث  درا�ضات  من  توفريه  يعتزم  فيما  تتج�ضد  املوؤمتر 

لتفادي  املجتمعية  احلملة  اإثراء  يف  ت�ضهم  ومناق�ضات 

الأخطار و�ضمان ال�ضالمة للجميع معربة �ضموها عن اأملها 

يف اأن ي�ضهم املوؤمتر يف ن�ضر الوعي باأهمية احرتام قوانني 

املرور باعتبار ذلك اأمرًا اأ�ضا�ضيًا يف اأمن الوطن وا�ضتقراره 

ويف دعم البيئة املجتمعية التي حتث وت�ضدد على احرتام 

اجلميع  والتزام  ال�ضرعة  جنون  وحماربة  القيادة  اآداب 

باحلر�ض وال�ضالمة والأمان.

واأكدت �ضموها اأن لالأ�ضرة دورًا مهمًا وللموؤ�ض�ضات التعليمة 

اإ�ضافة  املدين  العمل  وموؤ�ض�ضات  ولقادة  البحوث  ومراكز 

ال�ضرطة  ولأجهزة  والت�ضريعات  للقوانني  املهم  الدور  اإىل 

هذا  جتاه  بناءة  جهود  من  به  تقوم  ما  كل  نحيي  التي 

التحدي وجعل ال�ضالمة املرورية نهج عمل واأ�ضلوب حياة 

للفرد واملجتمع.

نهيان بن مبارك
يفتتح أعمال

المؤتمر الدولي األول للسالمة المرورية

مؤتمر السالمة المرورية

برعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك
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و�ضددت �ضموها على اأهمية الوازع الإن�ضاين لدى كل منا يف 

اأن ندرك جيدا ما ي�ضببه جنون ال�ضرعة من فاقد كبري يف 

الأرواح واملمتلكات وهو اأمر ل ينبغي ال�ضكوت عليه يف كل 

الأحوال بل علينا اأن جنابهه بكل حزم واأن نت�ضدى له بكل 

الو�ضائل املمكنة .. اإن من حق ال�ضباب اأن يتمتعوا بحياتهم 

واأن ي�ضتمتعوا مبا وهب اهلل دولتهم من خري وجمال وحرية 

تت�ضمن جانبا مهما من امل�ضوؤولية الفردية واجلماعية.

تنبع  املوؤمتر  اأهمية  اأن  كلمتها  ختام  يف  �ضموها  وقالت 

واحللول  التو�ضيات  ومن  امل�ضكلة  خلطورة  اإدراكنا  من 

ناأخذها  التي  اللتزامات  التي �ضيتم طرحها خالله ومن 

على اأنف�ضنا والأ�ض�ض التي ن�ضعها كاإطار للعمل اجلماعي 

لتقوية  وحقيقية  بداية طيبة  املوؤمتر  يكون  واأن  وامل�ضرتك 

اأوا�ضر التعاون والتن�ضيق لتحقيق ال�ضالمة املرورية والأمان 

على الطريق للجميع واأن نكون معا منوذجا وقدوة للعامل 

كله يف اإجناز هذا الهدف احليوي والهام.

وكان معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة 

ال�ضيخة  �ضمو  حتيات  نقل  قد  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب 

فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام الرئي�ضة 

الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية الرئي�ضة الأعلى للمجل�ض 

تككل  باأن  يف  اأمله  عن  معربًا  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 

جهود املوؤمتر بالنجاح واأن يكون ال�ضباب دائمًا يف الدولة 

بالنظام  اللتزام  يف  ومنوذجًا  مثاًل  والعامل  واملنطقة 

العام والتزود بالثقافة املرورية واأن تعمل جميع موؤ�ض�ضات 

وال�ضليم  الآمن  ال�ضتخدام  �ضبيل حتقيق  معًا يف  املجتمع 

للطرق ون�ضر الوعي املجتمعي باأهمية ذلك باعتباره موؤ�ضرًا 

مهمًا جلودة احلياة وا�ضتقراراها يف املجتمع.

الإمارات"  اأم   " �ضمو  اإىل  املوؤمتر  با�ضم  معاليه  وتوجه 

دعم  على  الكبري  حر�ضها  على  والتقدير  والثناء  بال�ضكر 

ومثاًل يف  يكونوا قدوة  ال�ضباب يف كل مكان كي  وت�ضجيع 

ال�ضلوك والأداء والإجناز وعلى مبادرتها الكرمية برعاية 

التنمية  جناح  على  التام  حر�ضها  يج�ضد  والذي  املوؤمتر 

دور  على  خا�ض  ب�ضكل  والتاأكيد  والجتماعية  الب�ضرية 

ال�ضباب يف م�ضرية املجتمع.

الدرمكي  بدوة  بن  �ضالح  حممد  معايل  توجه  جانبه  من 

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

بال�ضكر اإىل �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك على رعاية 

واملعهود  املتوا�ضل  دعمها  توؤكد  والتي  الكرمية  �ضموها 

بدولة  املدين  للمجتمع  اخلرية  التطوعية  للمبادرات 

الإمارات.

واكد حر�ض القيادة الر�ضيدة وعلى راأ�ضها �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« 

على اأمن و�ضالمة كافة م�ضتخدمي الطريق والذي يتجلى 

اأن يعزز  �ضاأنه  توليه من اهتمام يف توفري كل ما من  مبا 

من البنى التحتية واإ�ضدار القوانني والت�ضريعات التي تكفل 

جمعية  اأن  اإىل  لفتًا  املرورية  ال�ضالمة  مب�ضتوى  وترتقي 

الإمارات لل�ضالمة املرورية حري�ضة ومن خالل توجيهات 

اآل نهيان نائب رئي�ض  ال�ضيخ �ضيف بن زايد  الفريق �ضمو 

للجمعية  الفخري  الرئي�ض  الداخلية  وزير  الوزراء  جمل�ض 

على اإثراء برنامج عملها وخا�ضة العلمي لتحقيق اأهدافها 

املرورية  وامل�ضاكل  الظواهر  اأبرز  على  ال�ضوء  واإلقاء 

والدرا�ضة  بالبحث  تتناولها  علمية  ملتقيات  يف  وطرحها 

لإيجاد احللول التي ت�ضهم يف تعزيز ال�ضالمة املرورية يف 

الدولة ، واملنطقة ككل.

املجتمع  يف  الأهمية  يف  غاية  فئة  يتناول  املوؤمتر  اإن  وقال 

احلوادث  ملخاطر  عر�ضة  فئة  اأكرث  كونهم  ال�ضباب  وهم 

املرورية وكيف لنا اأن جنعل من دور ال�ضباب دورًا اإيجابيًا 

لبناء الذات الإن�ضانية وتر�ضيخ ال�ضلوك احل�ضاري لإفراد 

املجتمع وبذلك نرتقي مبعارفهم وبثقافتهم وميكنهم من 

موؤكدًا  منها،  والوقاية  اإليها  والتنبه  املخاطر  ا�ضتيعاب 

يدعونا  اأمر  وهذا  املرورية  بال�ضالمة  معنيون  اجلميع  اأن 

حتقيق  يف  للم�ضاهمة  موقعه  من  كل  اجلهود  ملوا�ضلة 

رئي�ض  ال�ضمو  �ضاحب  ر�ضمها  التي  املن�ضودة  الأهداف 

الدولة »حفظه اهلل« والتي جعل جوهرها احلياة الكرمية 

الإمارات  دولة  اأر�ض  على  لالإن�ضان  واملطمئنة  والآمنة 

العربية املتحدة.

ملجل�ض  العام  الأمني  كومان  علي  بن  حممد  معايل  واأكد 

اأهم  يختزلن  وعنوانه  املوؤمتر  اأن  العرب  الداخلية  وزراء 

حتٍد تواجهه ال�ضالمة املرورية يف الوطن العربي والعامل، 

وهو تقلي�ض دور العن�ضر الب�ضري يف حوادث املرور ويتاأكد 

به  يتميز  ملا  نظرًا  ال�ضباب  ل�ضريحة  بالن�ضبة  الأمر  هذا 

ال�ضباب من اندفاع وا�ضتهانة باملخاطر .

وقال: اإن ت�ضديد العقوبة الرادعة وبذل اجلهود والإمكانيات 

�ضتظل نتائجهما حمدودة ما مل يرتكز يف نفو�ض ال�ضباب 

وعي كامل بخطورة هذه املمار�ضات وب�ضرورة البتعاد عنها 

وهو اأمر ل ياأتي اإل بالرتبية املرورية ال�ضحيحة والتوعية 

الهادفة لفتًا اإىل اأهمية التو�ضع يف العقوبات البديلة مثل 

اإعادة تاأهيل ال�ضائقني وجعلهم ي�ضهمون يف الأعمال ذات 

النفع العام.

التي  لل�ضيارات  الإ�ضهارية  الدعاية  تقلي�ض  اإىل  دعا  كما 

تعتمد على ال�ضرعة الق�ضوى والقدرة على بلوغها يف وقت 

وجيز وو�ضع �ضوابط لهذا النوع من الإ�ضهار .

ونيابة عن املنظمة العربية لل�ضالمة املرورية األقى العميد 

متقاعد ح�ضن اأحمد احلو�ضني نائب رئي�ض املنظمة كلمة 

اأكد فيها الهتمام املتزايد الذي توليه القيادة الر�ضيدة يف 

الإمارات بالإن�ضان باعتباره امل�ضتفيد من كل جهود التنمية 

الإرادة  هذه  غاليًا  تثمن  واملنظمة  والرفاهية،  والتطوير 

الب�ضري  بالعن�ضر  لالإرتقاء  وال�ضادقة  الثابتة  ال�ضيا�ضية 

وتوفري اأرقى مقومات العي�ض الكرمي على اأر�ض الإمارات 

املعطاء. 

واأو�ضح اأن العامل يواجه اليوم الكثري من التحديات التي 

تتداخل مع بع�ضها البع�ض ولأن ال�ضباب هم ثروة ال�ضعوب 

ب�ضريًا  موردًا  ميّثلون  اأنهم  اثنان  يختلف  فال  وم�ضتقبلها 

اإح�ضائيات  تفيد  البلدان حيث  للتنمية يف جميع  رئي�ضيًا 

الأمم املتحدة اأن ال�ضباب الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 

24 �ضنة ميِثّلون ن�ضبة 18 يف املائة من جمموع �ضكان العامل 

اأو ما ي�ضل اإىل 2ر1 مليار ن�ضمة لهذا فاإننا نعترب اأن جمعية 

ال�ضباب  مو�ضوع  باختيارها  الهدف  اأ�ضابت  قد  الإمارت 

خرية  من  نخبة  يجمع  الذي  الدويل  املوؤمتر  لهذا  عنوانا 

املرورية  ال�ضالمة  بق�ضية  واملهتمني  واملخت�ضني  الباحثني 

من منظور �ضبابي حيث ياأتي هذا املوؤمتر تتويجا لكثري من 

الأن�ضطة واملبادرات ذات العالقة التي تنظمها املنظمة.

ونقل احلو�ضني تو�ضية املنظمة العربية لل�ضالمة املرورية 

للباحثني واخلرباء واملخت�ضني وكل امل�ضاركني يف املوؤمتر 

باعتماد كلمة �ضمو راعية املوؤمتر كوثيقة مرجعية للموؤمتر 

لأعمال  العلمي  امل�ضمون  لإثراء  حولها  النقا�ض  وتعميق 

املوؤمتر الذي نتطلع اأن يثمر عن تو�ضيات قيمة ت�ضاعد على 

اإيجاد احللول لتحقيق مزيد من الأمن والأمان وال�ضالمة 

على الطرق.

وقال ال�ضيد يوب جوز رئي�ض املنظمة الدولية للوقاية من 

حوادث الطرق اإننا نفقد يوميًا اأكرث من 1000 روح �ضابة 

�ضخ�ض  مليون  24ر1  ال�ضنة  هذه  خالل  فقد  العامل  واأن 

�ضن  دون  �ضاب  األف   380 منهم  املرورية  ب�ضبب احلوادث 

اخلام�ضة والع�ضرين و 27 يف املائة منهم من ال�ضباب بعمر 

20-15 �ضنة وميثلون 10 يف املائة من الكثافة ال�ضكانية.

وا�ضاف اأن اأقل عدد من �ضحايا حوادث املرور يف العامل 

كان يف العام 1896 م واأ�ضبح الآن وبعد 117 عامًا ا�ضبح 

اأكرث من 35 مليون �ضخ�ض منذ ذلك التاريخ واإىل الآن.

تلك اخل�ضائر هي ثمن  باأن  القبول  لنا  اأنه ل ميكن  واكد 

للحركة ، واأن حوادث املرور لي�ضت باحلوادث الطبيعية، اإذ 

ميكننا الوقاية منها واحلد من اآثارها حيث تعترب ال�ضالمة 

على  الرتكيز  مع  الأوىل  الأولوية  الأرواح  واإنقاذ  املرورية 

ال�ضباب.

واأو�ضح اأن التحدي الذي نواجهه هو الو�ضول اإىل ال�ضباب 

عرب ا�ضلوب حياتهم والتوا�ضل معهم بالو�ضائل والأ�ضاليب 

والتقنيات  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  مثل  يحبونها  التي 

احلديثة جلذبهم وجعلهم �ضفراء لل�ضالمة املرورية الأمر 

الذي معه يحقق الفاعلية والتجاوب الإيجابي منهم.

واأكد �ضرورة اأن ياأخذ ال�ضباب دورهم يف ال�ضالمة املرورية 

طرفا  يكونوا  واأن  والثقة  امل�ضوؤولية  اإعطائهم  خالل  من 

اأ�ضا�ضيا يف احلل ولي�ض يف امل�ضكلة لفتا اإىل اأن املوؤمتر يعد 

دول  خمتلف  من  امل�ضاركني  بني  اخلربات  لتبادل  فر�ضة 

العامل واإثراء النقا�ض الذي �ضي�ضفر عن م�ضاهمات اإيجابية 

يف ال�ضالمة املرورية لل�ضباب.

ال�ضحة  منظمة  ممثلة  �ضقر  هالة  الدكتورة  واأو�ضحت 

ال�ضابة  الأجيال  بني  للوفاة  الرئي�ضي  ال�ضبب  اأن  العاملية 

 15-29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  والذين  انتاجا  والأكرث 

هو  املتو�ضط  �ضرق  اإقليم  ويف  العاملي  ال�ضعيد  على  �ضنة 

�ضابقا مر�ضًا  كان  يعد كما  الطرق ومل  الت�ضادمات على 

مميتًا اأو عدوى قاتلة.. 

وتقرير  املن�ضورة  التقديرات  اأحدث  احلقيقة  هذه  واأكد 

هذا  ال�ضادر  الطرق  على  ال�ضالمة  حول  العاملي  الو�ضع 

العام والذي ي�ضري اإىل اأن الت�ضادمات على الطرق ل تزال 

العاملي  ال�ضعيد  �ضنويا على  مليون �ضخ�ض  24ر1  حت�ضد 

لفتة اىل انه اإذا ا�ضتمرت الجتاهات احلالية للت�ضادمات 

اأن ي�ضل عدد  على الطرق على ما هي عليه فمن املتوقع 

�ضنويًا  وفاة  املليوين  من  يقرب  ما  اإىل  املرورية  الوفيات 

بحلول عام 2020 .

وقالت اإنه يف اإقليم �ضرق املتو�ضط الو�ضع اأكرث اإثارة للقلق 

الناجمة  للوفيات  معدل  اأعلى  ثاين  من  يعاين  فالإقليم 

اأقاليم منظمة ال�ضحة  عن الت�ضادمات على الطرق بني 

العاملية ال�ضتة... وبينما تقع اأكرث من 85 يف املائة من وفيات 

الإقليم يف البلدان متو�ضطة الدخل فاإن معدلت الوفاة يف 

املوجودة  املعدلت  املرتفع هي �ضعف  الدخل  بلدانه ذات 

يف البلدان مرتفعة الدخل يف الأقاليم الأخرى مما يجعل 

الإ�ضابات املرورية م�ضدر قلق جلميع البلدان يف اإقليمنا 

اأن  اإزعاجا  والأكرث  دخلها...  م�ضتوى  عن  النظر  بغ�ض 

مؤتمر السالمة المرورية
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غالبية الذين يفقدون حياتهم جراء ت�ضادمات الطرق هم 

من ال�ضباب يف عمر الإنتاج والعمل.

هذه  من  الرغم  على  اأنه  �ضقر  هالة  الدكتورة  واكدت 

على  ال�ضباب  اإىل  ينظر  اأن  ينبغي  فال  القامتة  ال�ضورة 

اأ�ضباب امل�ضكلة ولكن من املهم روؤية  اأنه جمرد �ضبب من 

ال�ضباب كقادة فاعلني للتغيري الإيجابي املاأمول حيث اأثبتت 

ت�ضنع  اأن  ميكن  لل�ضباب  الإيجابية  الطاقة  اأن  التجربة 

الأ�ضبوع  يخ�ض�ض  اأن  م�ضتغربا  يكن  مل  لذا  املعجزات.. 

العاملي الأول لل�ضالمة على الطرق لل�ضباب يف عام 2007.. 

ويف ذلك الوقت انعقدت جمعية عاملية عامة لل�ضباب حول 

لل�ضالمة  ال�ضباب  "اإعالن  واأطلقت  الطرق  على  ال�ضالمة 

على الطرق".. ودعا هذا الإعالن ال�ضباب اإىل امل�ضاركة يف 

حمالت وبرامج ال�ضالمة على الطرق.. وحث البالغني على 

القيام باملزيد من اجلهد واأن يكونوا مبثابة قدوة لل�ضلوك 

اللتزام  من  مبزيد  كذلك  الإعالن  وطالب  احلميد، 

ال�ضيا�ضي على امل�ضتوى الوطني واملجتمعي للت�ضدي لق�ضية 

ال�ضالمة على الطرق.

واكدت اأن التح�ضن ممكن، حيث بنّي تقرير الو�ضع العاملي 

اأنه ما بني 2007 و 2010 متكن 88 بلدًا يف العامل  الأخري 

مبا فيها دولة الإمارات العربية املتحدة و�ضبعة من البلدان 

الأخرى يف اإقليمنا من خف�ض الوفيات املرورية من خالل 

يف  وهي  جناحها  ثبت  التي  الفعالة  التدخالت  اعتماد 

بلدان  من  بلد  كل  متناول  ويف  ب�ضيطة  تدخالت  معظمها 

الإقليم.

ال�ضالمة  اأجل  العمل من  بعد عامني من عقد  انه  وقالت 

على الطرق 2011-2020 والذي اأطلقه املجتمع الدويل يف 

للت�ضدي  احلثيثة  اجلهود  من  الكثري  بذل  مت   2011 عام 

ففي  العامل..  اأنحاء  جميع  يف  الطرق  على  للت�ضادمات 

مرتفعة  البلدان  وغالبية  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

الدخل الأخرى يف الإقليم اأ�ضفرت اجلهود املن�ضقة لتعزيز 

ال�ضالمة على الطرق من قبل وزارة الداخلية بالتن�ضيق مع 

الرئي�ضيني  ال�ضركاء  من  والنقل وغريها  ال�ضحة  وزارات 

الطرق  ت�ضادمات  وفيات  من  ملحوظة  ب�ضورة  احلد  يف 

يف ال�ضنوات املا�ضية حيث ميكن البناء على هذه اجلهود 

القائمة  الثغرات  وجت�ضري  النجاحات  من  مزيد  لإجناز 

من اأجل الوقوف على قدم امل�ضاواة مع الدول املتقدمة يف 

اأن جنعل  بالتاأكيد  العامل يف هذا امل�ضمار.. ومعًا ميكننا 

جمال  يف  يحتذى  ومثاًل  منوذجًا  املتحدة  الإمارات  دولة 

ال�ضالمة على الطرق.

كاماًل  التزاما  تلتزم  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأن  واأكدت 

بتقدمي كل الدعم التقني الالزم جلعل ذلك الأمر حقيقة 

واملبادرات  اللتزامات  اأن  التجربة  علمتنا  فقد  واقعة 

على  العمل  دون  من  معنى  بال  تبقى  والإقليمية  العاملية 

اأن  ميكن  الذي  املكان  هي  فالبلدان  القطري  امل�ضتوى 

تتحقق فيه الإجنازات احلقيقية.

وعقد املوؤمتر يف يومه الأول ثالث جل�ضات �ضمت 13 ورقة 

تناولت الورقة الرابعة تاأثري العوامل الجتماعية والنف�ضية 

تناولت  ال�ضويد فيما  �ضونيا فورورد من  الدكتورة  قدمتها 

الورقة الأخرية لليوم الأول للموؤمتر مو�ضوع منط احلياة 

قدمها  ال�ضباب  ال�ضائقني  عند  الطرق  على  وال�ضالمة 

الدكتور هاردي هولت من اأملانيا.

الثاين،  اليوم  يف  العلمية  جل�ضاته  تابع  قد  املوؤمتر  وكان 

امل�ضرتكة  امل�ضوؤولية  حمور  الرابعة  اجلل�ضة  تناولت  حيث 

ل�ضالمة ال�ضباب على الطرق واأهمية ال�ضراكة يف التخطيط 

ال�ضرتاتيجي، حيث قدمت الباحثة اأمل عبد اهلل الهدابي 

والبحوث  للدرا�ضات  الإمارات  ملركز  التنفيذي  املدير 

ال�ضرتاتيجية ورقة تناولت اأهمية التخطيط ال�ضرتاتيجي 

دكتور  الرائد  قدم  فيما  املرورية  احلوادث  من  احلد  يف 

حممد خليفة را�ضد اآل علي من مركز دعم اتخاذ القرار يف 

القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي ورقة تناولت فاعلية برامج 

الوقاية املرورية، كما عر�ض الباحث برنار كلري من فرن�ضا 

التجربة الفرن�ضية يف احلد من حوادث مرور ال�ضباب.

وتناولت اجلل�ضة اخلام�ضة حمور التوعية والإعالم وكيفية 

التعامل مع ال�ضباب ،حيث عر�ض املهند�ض بنا�ضر بلعجول 

املوجهة  املرورية  ال�ضالمة  حمالت  مو�ضوع  املغرب  من 

من  مكالرين  كري�ضتوفر  قدم  فيما  واليافعني،  لل�ضباب 

مركز دعم اتخاذ القرار ب�ضرطة اأبوظبي ورقة تناول فيها 

مو�ضوع حول تغيري �ضن احل�ضول على رخ�ضة القيادة يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة، فيما عر�ض الدكتور ه�ضام 

اأكد م�ضاهمتها يف ت�ضتيت تركيز ال�ضائقني

موؤمتر ال�ضالمة املرورية الدويل باأبوظبي يو�ضي باحلد من التقنيات احلديثة يف املركبات

 اأو�ضى املوؤمتر الدويل الأول لل�ضالمة املرورية ب�ضرورة احلد من ا�ضتخدام التقنيات احلديثة امل�ضتخدمة يف املركبات، 

والتي ت�ضغل ال�ضائق وت�ضتت انتباهه وتركيزه عند القيادة خا�ضة لل�ضائقني من ال�ضباب وكذلك امل�ضاة والركاب عند 

ا�ضتخدامهم للطرق.

جاء ذلك يف اجلل�ضة اخلتامية للموؤمتر كما اأو�ضى باحلاجة اإىل اإدخال ال�ضالمة املرورية يف املناهج والأن�ضطة املوجهة 

لل�ضباب والأطفال يف مراحل التعليم الأ�ضا�ضي والعام والعايل وب�ضورة متطورة و�ضمولية. 

كما اأكدت التو�ضيات اأهمية احلاجة اإىل ت�ضمني ا�ضرتاتيجيات ال�ضالمة املرورية الوطنية وبراجمها وخططها التنفيذية 

حماور خا�ضة ب�ضالمة ال�ضباب على الطرق و�ضرورة اإعداد حمالت توعية موازية للرقابة املرورية على الطرق تكون 

موجهة للفئات العمرية املختلفة خا�ضة لل�ضباب واإ�ضراكهم يف تنفيذ برامج وخطط ال�ضالمة املرورية املوجهة لهم، 

اإ�ضافة اإىل احلاجة اإىل اإيجاد و�ضائل حديثة ومبتكرة لالت�ضال الجتماعي الإلكرتوين الذي ي�ضتخدمه ال�ضباب وطرق 

التوا�ضل فيما بينهم كمواقع ال�ضبكة العنكبوتية ال�ضهرية، كما يجب دعم مبادرات التوعية ال�ضبابية املوجهة لهم وفيما 

بينهم. ودعت التو�ضيات اإىل �ضرورة دعم القدرات املحلية وت�ضجيع التعاون الإقليمي والدويل يف جمال ال�ضالمة املرورية 

ونقل اخلربات والتجارب املتميزة والناجحة واأف�ضل التطبيقات خا�ضة تلك املوجهة لل�ضباب، والهتمام بتوفري قواعد 

البيانات واملعلومات والإح�ضاءات املرورية ب�ضكل عام وتلك املتعلقة بال�ضباب ب�ضكل خا�ض، والالزمة لو�ضع ال�ضيا�ضات 

وال�ضرتاتيجيات واخلطط والربامج التنفيذية املتعلقة بال�ضالمة املرورية.

واأ�ضارت التو�ضيات اإىل �ضرورة اإعداد درا�ضات وبحوث موجهة يف جمال ال�ضلوكيات ال�ضلبية لل�ضباب على الطرق، و�ضبل 

والجتماعية  العلمية  واملنهجيات  للمعايري  والبحوث  الدرا�ضات  ت�ضمني هذه  انت�ضارها، مع �ضرورة  ومنع  احلد منها 

والنف�ضية والثقافية املحلية املنا�ضبة للمجتمعات املحلية، عالوة على الهتمام بعقد دورات تدريبية وتاأهيلية وور�ض عمل 

متخ�ض�ضة يف جمال ال�ضالمة املرورية ب�ضكل عام، وتلك املوجهة اإىل ال�ضباب ب�ضكل خا�ض، كما يجب ال�ضتمرار يف عقد 

اللقاءات املحلية والإقليمية والدولية كالندوات واملوؤمترات يف هذا املجال ب�ضكل دوري.

واأكد امل�ضاركون يف املوؤمتر يف ختام تو�ضياتهم باأن ال�ضالمة على الطريق لل�ضباب هي م�ضوؤولية جماعية وم�ضرتكة تقع 

على عاتق اجلميع، ويجب اأن ي�ضهم بها جميع اجلهات الر�ضمية والأهلية واخلا�ضة والتطوعية واخلريية وهيئات املجتمع 

املدين اإ�ضافة اإىل ال�ضباب اأنف�ضهم. عمل حيث تناولت اجلل�ضة الوىل برئا�ضة الدكتور حممود 

لل�ضالمة  الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�ض  ع�ضو  فكري 

احلوادث  يف  م�ضاركته  وحجم  ال�ضباب   " حمور  املرورية 

" ومت خاللها طرح  الإح�ضائي  التحليل  واقع  املروية من 

الناجمة  الإ�ضابات  حول  الأوىل  كانت  عمل  اأوراق  ثالث 

املتو�ضط  �ضرق  واإقليم  العامل  يف  الطرق  ت�ضادمات  عن 

منظمة  ممثلة  �ضقر  هالة  الدكتور  قدمتها  ال�ضباب  وبني 

ال�ضحة العاملية فيما تناولت الورقة الثانية والتي قدمتها 

اأمنة ال�ضعدي من وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة " ال�ضباب وحجم م�ضاركته يف احلوادث املرورية 

من واقع التحليل الإح�ضائي والأ�ضباب املوؤدية اإىل ذلك، 

م�ضاركته  وحجم  ال�ضباب  الثالثة  الورقة  تناولت  فيما 

جمعية  من  مظهر  حممد  قدمها  املرورية  احلوادث  يف 

الإمارات للتاأمني.

القيادة  رخ�ضة   " للموؤمتر  الثانية  اجلل�ضة  حمور  وكان 

املتدرجة .. الرتبية املرورية لل�ضائقني ال�ضباب " والتي ترا�ض 

جل�ضتها ال�ضيد يوب جوز رئي�ض املنظمة الدولية للوقاية من 

حوادث الطرق " وقدمت خم�ض اأوراق علمية تناولت الأوىل 

الرنويج  فا من  ترول�ض  للدكتور  املتدرجة  القيادة  رخ�ضة 

والثانية حول ال�ضائقني ال�ضباب والعوامل املوؤثرة واجلوانب 

القانونية والتعليم قدمها الدكتور وورد فان لر من كندا 

املتدرجة  القيادة  رخ�ض  مو�ضوع  الرابعة  تناولت  فيما 

وتقييمها من 50 عامًا م�ضت قدمها �ضارلز جون�ضون من 

بريطانيا والورقة اخلام�ضة حول تدريب ال�ضائقني ال�ضباب 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة قدمها دينو كالفي�ض من 

�ضركة الإمارات لتعليم قيادة ال�ضيارات.

عبد  ه�ضام  الدكتور  تراأ�ضها  والتي  الثالثة  اجلل�ضة  اما 

الأمري  كر�ضي  على  العام  امل�ضرف  نائب  الفالح  الرحمن 

حممد بن نايف اآل �ضعود لل�ضالمة املرورية بجامعة امللك 

�ضعود يف ال�ضعودية فقدمت خم�ض اأوراق عمل تناولت حمور 

لدى  انت�ضارها  ومدى  الطريق  على  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات 

ال�ضباب حيث تناولت ورقة البحث الأوىل حجم ال�ضلوكيات 

العربية  الإمارات  دولة  يف  املركبات  لقائدي  اخلاطئة 

بحوث  مركز  مدير  حوا�ض  يا�ضر  الدكتور  قدمها  املتحدة 

الإمارات  بجامعة  املرور  و�ضالمة  واملوا�ضالت  الطرق 

فيما تناولت الثانية مو�ضوع تقدير الخطار التي يواجهها 

الأخطار  على  التعرف  على  مقدرتهم  وتقومي  ال�ضباب 

على الطريق قدمتها الدكتورة ديفريا توي�ضك من هولندا 

ال�ضباب  تعر�ض  كرثة  ا�ضباب  فتناولت  الثالثة  الورقة  اأما 

ملخاطر املرور قدمها الأ�ضتاذ نيل�ض بيرت من ال�ضويد كما 

مؤتمر السالمة المرورية

الفالح والدكتور هاين ح�ضن من ال�ضعودية مو�ضوع حتديد 

العوامل املتعلقة بال�ضالمة املرورية و�ضلوك القيادة لقائدي 

املركبات من ال�ضباب ال�ضعوديني.

ال�ضلوك  التاأثري يف  اأ�ضاليب  كما تناولت اجلل�ضة ورقة حول 

ال�ضليمة  والتن�ضئة  املرورية  الرتبية  ودور  لل�ضباب  املروري 

قدمها  واملجتمع  الأ�ضرة  بني  م�ضرتكة  كم�ضوؤولية  لل�ضباب 

الدكتور جا�ضم حممد عبداهلل من موؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية، 

يف  الأردنية  التجربة  العقبي  عايد  الدكتور  عر�ض  فيما 

توعية ال�ضباب وا�ضتحداث منهاج درا�ضي لل�ضالمة املرورية 

متخ�ض�ض لطلبة اجلامعات واملرحلة الثانوية.

ال�ضالمة  للموؤمتر  الأخرية  العلمية  اجلل�ضة  حمور  وتناول 

ثالث  خاللها  عر�ض  الذكية،  والتكنولوجيا  املرورية 

اأوراق، تناولت الأوىل كيفية اإن�ضاء البنية التحتية حلماية 

من  هوبر  كري�ضتيان  الدكتور  قدمها  ال�ضباب،  ال�ضائقني 

الذكية  النقل  اأنظمة  دور  الثانية  تناولت  فيما  �ضوي�ضرا، 

يف تقليل احلوادث املرورية قدمها املهند�ض �ضالح حممد 

لل�ضالمة واحللول املرورية  اللجنة امل�ضرتكة  املرزوقي من 

يف اإمارة اأبوظبي، والثالثة تناولت مو�ضوع ا�ضتعمال اأنظمة 

النقل الذكية من قبل ال�ضائقني ال�ضباب قدمها اآلن اأريال 

من الربتغال.

ور�ض املوؤمتر

مت تنظيم ور�ضتي عمل على هام�ض املوؤمتر ، وقبل الفتتاح 

والدوائر  اجلهات  يف  للمعنيني  موجهة  له،  الر�ضمي 

احلمالت  مو�ضوع  الأوىل  تناولت  والأهلية،  الر�ضمية 

التوعية   حمالت  اإدارة   “ عنوان  حتت  املرورية،  التوعية 

التي  والتنفيذ”,  التخطيط   ... لل�ضباب  املروريةاملوجهة 

من  املجال  هذا  يف  العاملني  قدرات  تعزيز  اإىل  تهدف 

منطلق علمي وتخطيط منهجي، لتحقيق اأكرب عائد ممكن 

من نتائج احلمالت املوجهة لل�ضباب، والتعرف اإىل جتارب 

بع�ض الدول املتقدمة التي حققت نتائج اإيجابية.

التدريب، حتت  فتتاولت مو�ضوع  الثانية  العمل  ور�ضة  اأما 

مت  العاملية”,  املمار�ضات  اأحدث  ال�ضباب  “تدريب  عنوان 

خاللها عر�ض اأف�ضل املمار�ضات لبع�ض الدول املتقدمة يف 

هذا املجال، اإ�ضافة اإىل جتربة الإمارات يف تعليم وتدريب 

ال�ضائقني.

توصيات المؤتمر

�شكر وامتنان

لل�ضالمة  الأول  الدويل  املوؤمتر  يف  امل�ضاركون  اأعرب 

املرورية عن �ضكرهم وامتنانهم ل�ضمو ال�ضيخة فاطمة 

بنت مبارك الرئي�ض الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية، 

الأعلى  الرئي�ض  العام،  الن�ضائي  الحتاد  رئي�ضة 

رعايتها  على  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�ض 

�ضموها  اآملني من  فيه،  وامل�ضاركني  للموؤمتر  ودعمها 

التوعوية  ال�ضالمة املرورية  ا�ضتمرار دعمها لأن�ضطة 

خا�ضة تلك املوجهة اإىل ال�ضباب والأطفال.
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على مر ال�ضنني ، حققت الإمارات خطوات تنموية هائلة يف جمالت عدة ، لعل من اأهمها واأكرثها و�ضوحًا للعني هي 

الطرق احلديثة التي �ضيدتها الإمارات وزودتها بكل التقنيات التي متكنها من اإحكام ال�ضيطرة على النظام املروري 

والرقابي ملا ميكن اأن يقع على الطرق من حوادث تعاين منها اأغلب دول العامل .

التطور الذي لوحظ خالل ال�ضنوات املا�ضية وا�ضتقر يف منظوره احلايل يوؤكد منهجية العمل اجلاري والتي تقوم به 

وتتوله عقول اإماراتية تعمل بروؤى علمية مدرو�ضة .

�ضهدت المارات طفرة غري متوقعة يف النظام املروري الذي �ضهد اجلميع برقيه واأهميته يف ظل 

التزايد ال�ضكاين وحركة ال�ضتثمارات املتفقة والتي تتطلب اأن يكون لدى المارات بنيات حتتية 

متنوعة منها الطرق والنظام املروري الذي ي�ضهم ب�ضكل كبري يف ان�ضيابية احلركة.

ول اأبالغ اإذا قلت اأن الروؤى ال�ضت�ضرافية ملن يبنون ويطورون الدولة هي روؤى نوعية ت�ضتبق الأحداث 

والتوقعات واإل كنا �ضهدنا ازدحامات على الطرق تعيق احلركة وتوؤثر على الإنتاجية كما يحدث يف 

بلدان كثرية. فتحية ملن يبدعون فكرًا م�ضتنريًا يف المارات .

من ال�ضواهد الكبرية يف الإمارات اإن الإمارات اجتذبت العديد من املوؤمترات واملعار�ض الدولية بل اأ�ضبحت موقعا 

�ضياحيا ياأتي اإليها ال�ضائحون من بقاع العامل .

فهل هذا من قبيل اإنها دولة نفطية غنية ؟ �ضحيح اأن النفط يعترب �ضببًا يف اقامة امل�ضاريع من اجلانب املادي  لكنه 

لي�ض عاماًل يذكر يف طرح مبادرات الإبداع والفكر التطوري. فهذا نتاج اآخر، عمل على ا�ضتثماره ال�ضيخ زايد »طيب 

اهلل ثراه« وخليفته رئي�ض الدولة ال�ضيخ خليفة.  فكثري من البلدان متتلك املال لكنها تظل دولة تقليدية ل مت�ضك بزمام 

العلم ول تعرف كيف ت�ضتفيد من التقنيات احلديثة وتوظفها يف جمالت اإن�ضائية ومرورية وغريها. هذا باخت�ضار 

�ضديد ما اأجنزته الإمارات 

نظمت الإمارات ممثلة يف جمعية ال�ضالمة املرورية موؤمترها املروري والذي تهدف منه اإىل تقدمي 

مقرتحات ودرا�ضات عن ال�ضالمة املرورية، فهي تقدم خدمة جمانية بل ع�ضارة الفكر الن�ضاين 

الذي ي�ضعى اىل حتقيق ال�ضالمة على الطريق فجمعت المارات خرباء وخمت�ضني طرحوا اأرائهم 

واأبحاثهم يف ملتقى يناق�ض �ضحايا احلوادث املرورية ويوفر قدرًا من ال�ضالمة التي ميكن اأن تعني 

وتقدم امل�ضاعدة ملن يرغب يف احلد من نزيف الدماء على الطرقات .

- الدكتورة هالة �شقر

- ميغيل خوزيه تريغوزو

- يوب جوز

- عفيف الفريقي

�صدى �مل�ؤمتر
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وجهت الدكتورة هيفاء ما�ضي مديرة حفظ ال�ضحة 

وتعزيزها يف املكتب الإقليمي ملنظمة ال�ضحة العاملية 

املوؤمتر   افتتاح  يف  القتها  كلمة  يف  املتو�ضط  ل�ضرق 

ال�ضكر والمتنان اإىل معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك 

املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان،  اآل 

راعية  �ضمو  وممثل  املتحدة،  العربية  الإمارات  يف 

املوؤمتر ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك م�ضرية اإىل اأن  

تعبري متجدد على  للموؤمتر،  ال�ضامية  الرعاية  هذه 

لق�ضية  ي  بالت�ضِدّ امل�ضتوى  ال�ضيا�ضي رفيع  اللتزام 

ال�ضالمة على الطرق. 

بدوة  بن  �ضالح  حممد  ملعايل  بال�ضكر  تقدمت  كما 

الدرمكي، رئي�ض جمعية الإمارات لل�ضالمة املرورية، 

م بدعوة املكتب الإقليمي ملنظمة ال�ضحة  على التكُرّ

العاملية ل�ضرق املتو�ضط للم�ضاهمة يف هذا التجمع .

ي  الت�ضِدّ الإن�ضانية يف  ازدياد جناح  مع  انه  وقالت 

اأن  جليًا  اأ�ضبح  ال�ضحية،  امل�ضكالت  من  للكثري 

ال�ضبب الرئي�ضي للوفاة بني الأجيال ال�ضابة والأكرث 

�ضنة،   15-29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  والذين  انتاجًا 

اإقليم �ضرق املتو�ضط، هو  على ال�ضعيد العاملي ويف 

�ضابقًا  كان  كما  يعد  ومل  الطرق،  على  الت�ضادمات 

مر�ضًا مميتًا اأو عدوى قاتلة".

واأكدت د. هيفاء هذه احلقيقة باأن اأوردت تقديرات 

ال�ضالمة على  العاملي حول  الو�ضع  وتقرير  من�ضورة 

اأن  اإىل  ي�ضري  والذي  العام.  هذا  ال�ضادر  الطرق 

الت�ضادمات على الطرق ل تزال حت�ضد 1.24 مليون 

�ضخ�ض �ضنويًا على ال�ضعيد العاملي. واإذا ا�ضتمرت 

الجتاهات احلالية للت�ضادمات على الطرق على ما 

هي عليه، فمن املتوقع اأن ي�ضل عدد الوفيات املرورية 

عام  بحلول  �ضنويًا  وفاة  املليوين  من  يقرب  ما  اإىل 

.2020

وا�ضافت اأن اإقليم �ضرق املتو�ضط   ي�ضهد و�ضعا اأكرث 

معدل  اأعلى  ثاين  من  يعاين  فالإقليم  للقلق.  اإثارة 

بني  الطرق  على  الت�ضادمات  عن  الناجمة  للوفيات 

تقع  وبينما  ال�ضتة.  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأقاليم 

اأكرث من 85٪ من وفيات الإقليم يف البلدان متو�ضطة 

الدخل  ذات  بلدانه  يف  الوفاة  معدلت  فاإن  الدخل، 

البلدان  يف  املوجودة  املعدلت  �ضعف  هي  املرتفع 

يجعل  مما  الأخرى،  الأقاليم  يف  الدخل  مرتفعة 

يف  البلدان  جلميع  قلق  م�ضدر  املرورية  الإ�ضابات 

والأكرث  دخلها.  م�ضتوى  عن  النظر  بغ�ض  اإقليمنا 

اآنفًا، اأن غالبية الذين يفقدون  اإزعاجًا، كما ذكرت 

حياتهم جراء ت�ضادمات الطرق هم من ال�ضباب يف 

عمر الإنتاج والعمل.

واأردفت قائلة "على الرغم من هذه ال�ضورة القامتة، 

فال ينبغي اأن ُينظر اإىل ال�ضباب على اأنه جمرد �ضبب 

ال�ضباب  روؤية  املهم  من  ولكن  امل�ضكلة  اأ�ضباب  من 

اأثبتت  لقد  املاأمول.  الإيجابي  للتغيري  فاعلني  كقادة 

التجربة اأن الطاقة الإيجابية لل�ضباب ميكن اأن ت�ضنع 

املعجزات. لذا مل يكن م�ضتغربًا اأن ُيخ�ض�ض الأ�ضبوع 

لل�ضباب يف عام  الطرق  لل�ضالمة على  الأول  العاملي 

2007. يف ذلك الوقت، انعقدت جمعية عاملية عامة 

لل�ضباب حول ال�ضالمة على الطرق واأطلقت "اإعالن 

الإعالن  الطرق". ودعا هذا  لل�ضالمة على  ال�ضباب 

ال�ضالمة  وبرامج  حمالت  يف  امل�ضاركة  اإىل  ال�ضباب 

على الطرق، وحث البالغني على القيام باملزيد من 

احلميد،  لل�ضلوك  قدوة  مبثابة  يكونوا  واأن  اجلهد 

وطالب الإعالن كذلك مبزيد من اللتزام ال�ضيا�ضي 

لق�ضية  للت�ضدي  واملجتمعي  الوطني  امل�ضتوى  على 

ال�ضالمة على الطرق.

واأكدت مديرة حفظ ال�ضحة وتعزيزها "اأنه ينبغي اأن 

ناأخذ كافة العوامل املتفاعلة واملتداخلة يف العتبار. 

�ضحيح اأن العوامل ال�ضلوكية، مثل قلة اخلربة وعدم 

بال�ضباب،  املتعلقة  احلياة  اأمناط  وكذلك  الن�ضج 

خا�ضة  انخراطهم،  خماطر  من  تزيد  اأن  ميكن 

الذكور منهم، يف الت�ضادمات على الطرق، غري اأنه 

ينبغي اإدراك اأن م�ضتخدمي الطرق، �ضواء كانوا من 

ال�ضباب اأو البالغني، ل يتحركون يف فراغ بل يف بيئات 

املحددة  احلاجات  منا�ضبة  بدرجة  تراعي  اأن  يجب 

للفئات املختلفة مل�ضتخدمي الطرق.

واأ�ضارت اإىل اأن تقرير الو�ضع العاملي الأخري بني  اأنه 

ما بني 2007 و2010، متكن 88 بلدًا يف العامل مبا فيها 

البلدان  من  و�ضبعة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

اإقليمنا من خف�ض الوفيات املرورية من  الأخرى يف 

خالل اعتماد التدخالت الفعالة التي ثبت جناحها، 

وهي يف معظمها تدخالت ب�ضيطة ويف متناول كل بلد 

من بلدان الإقليم.

واأو�ضحت د. هيفاء اأنه خالل عامني من اإ�ضدارعقد 

 2020-2011 الطرق  على  ال�ضالمة  اأجل  من  العمل 

�سكرت ال�سيخة فاطمة وال�سيخ نهيان بن مبارك

مديرة حفظ الصحة لمنظمة الصحة العالمية: 

الحوادث 
تحصد 1,2 مليون شخص سنويًا

والذي اأطلقه املجتمع الدويل يف عام 2011، مت بذل 

للت�ضادمات  للت�ضدي  احلثيثة  اجلهود  من  الكثري 

على الطرق يف جميع اأنحاء العامل.

ويف دولة الإمارات العربية املتحدة، وغالبية البلدان 

مرتفعة الدخل الأخرى يف الإقليم، اأ�ضفرت اجلهود 

املن�ضقة لتعزيز ال�ضالمة على الطرق من قبل وزارة 

والنقل  ال�ضحة  وزارات  مع  بالتن�ضيق  الداخلية 

ب�ضورة  احلد  يف  الرئي�ضيني  ال�ضركاء  من  وغريها 

ال�ضنوات  الطرق يف  ملحوظة من وفيات ت�ضادمات 

لإجناز  اجلهود  هذه  على  البناء  وميكن  املا�ضية. 

القائمة من  الثغرات  النجاحات وجت�ضري  مزيد من 

املتقدمة  الدول  مع  امل�ضاواة  قدم  على  الوقوف  اأجل 

يف العامل يف هذا امل�ضمار. ومعًا ميكننا بالتاأكيد اأن 

جنعل دولة الإمارات املتحدة منوذجًا ومثاًل يحتذى 

يف جمال ال�ضالمة على الطرق.

واأعربت يف ختام كلمتها عن اأملها يف األ يتوقف هذا 

�ضتكون  �ضك  بال  والتي  املناق�ضات،  عند  الجتماع 

الهام عن  امللتقى  اأن ي�ضفر هذا  و  غاية يف الرثاء،. 

مزيد من اللتزام والعمل نحو حتقيق هدفنا العاملي 

امل�ضرتك لإنقاذ حياة 5 ماليني �ضخ�ض بحلول عام 

.2020

الطاقة الإيجابية لل�ضباب 

ت�ضنع املعجزات

اإنقاذ حياة 5 ماليني �ضخ�ض 

بحلول 2020 هدف عاملي

أوراق علمية
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ال�ضباب  البحث يف  امل�ضتهدفة من  الفئة  الدرا�ضة  حتدد 

وهو م�ضطلح يطلق على مرحلة عمرية من مراحل عمر 

الن�ضان تت�ضم بالقوة واحليوية والن�ضاط، وتختلف معدل 

الن�ضج فيها من فرد اإىل اأخر تبعًا لختالف عوامل كثرية 

املنظمات  ت�ضنيف  ويختلف  تربوية،  ومنها  بيئية  منها 

ال�ضباب،  لفئة  املمتدة  الزمني  لالإطار  املحددة  العاملية 

يرتاوح  الذين  باأن  ترى  املتحدة  الأمم  اأن  حني  ففي 

يرى  ال�ضباب،  فئة  من  هم   )24-15( بني  ما  اأعمارهم 

البنك الدوىل اأن فئة ال�ضباب هم من يرتاوح اأعمارهم 

ما بني )25-15(

اجل�ضمية  التغريات  منها  ال�ضمات  بع�ض  الفئة  ولهذه 

وال�ضهرة  الظهور  وحب  التجديد  يف  الرغبة   - ال�ضريعة 

والتغيري -ال�ضراع الداخلي - بروز اأزمة الهوية -النزوع 

وتنميتها-  هواية  عن  -البحث  وال�ضتقالل  احلرية  اإىل 

امليل نحو جماعة الرفاق والبتعاد عن الأ�ضرة

وحتدد اأطر الغاية من البحث يف : تنمية طاقات ال�ضباب 

واملحافظة عليهم من خمتلف الأخطار التي حتدق بهم، 

وبالأخ�ض الأخطار املتعلقة باأنظمة ال�ضري واملرور، واحلد 

القوانني  خالل  من  اخلطاأ  ال�ضلوكية  املمار�ضات  من 

العلمية  والأ�ضاليب  الأ�ض�ض  اأف�ضل  املبنية على  والأنظمة 

والقوانني  الأنظمة  مع  يتنا�ضب  مبا  ال�ضلوك  تعدل  التي 

التي ت�ضعى اىل ال�ضالمة املرورية للجميع. 

ويربز ت�ضاوؤل: من امل�ضوؤول؟ وحتدد الدرا�ضة اأربع جهات 

هي الأ�ضرة واملدر�ضة واأجهزة ال�ضرطة والإعالم

ال�ضباب  ارتكاب  اإاىل  املوؤدية  الأ�ضباب  الدرا�ضة  حتدد 

للحوادث:

العن�شر الب�شري : 

الإعالم.فرط  والنف�ضية  ال�ضخ�ضية  ال�ضمات  وتاأثريات 

ومدى  والأ�ضرة  ال�ضباب  بها  يت�ضم  التي  بالنف�ض  الثقة 

قيامها بدورها الرتبوي والتعليمي وتوجيه �ضلوك اأبنائها  

ثم النموذج البوي كقدوة لهم

الطريق:

هل توجد بنية حتتية متطورة جدَا من الطرق.

املدرو�ضة. املفاجئة وغري  الطرق  • حتويالت 
الطرق. • �ضوء تخطيط بع�ض 

التوعية  و�ضائل  التقليدية يف  الأ�ضاليب  • العتماد على 
املرورية.

املركبة:

تدين جودة �شناعة املركبات عام تلو العام.

على  املفرو�ضة  وال�ضالمة  الأمن  معايري  انخفا�ض   •
وكالء املركبات.

امل�ضتوردة  ال�ضركات  على  كافية  رقابة  وجود  عدم   •
للمركبات املنتهية ال�ضالحية يف بلد املن�ضاأ.

على  تعمل  التي  املركبات  ور�ض  على  الرقابة  تدين   •
تزويدها مبوؤثرات تزيد من قوتها.

الأنظمة والقوانني : 

�شعف القوانني الرادعة لاللتزام باأنظمة املرور.

العام  الراأي  مع  واملرور  ال�ضري  قوانني  بع�ض  • تعاطف 
جتاه احلزم مع ال�ضباب.

• عدم وجود مراكز تاأهيلية متخ�ض�ضة ملخالفي ال�ضري 
واملرور

• دور بع�ض رجال املرور، وعدم اإملامهم بفنون التعامل 
مع فئة ال�ضباب.

اأماكن جتمعات  وبالأخ�ض يف  املرورية  الدوريات  • قلة 
ال�ضباب.

من  اأكرث  الغيابية  املخالفات  حترير  على  العتماد   •
املخالفات املرورية احل�ضورية.

التوجيه والعقاب. التقليدية يف  • تبني الطرق 
معرفة اأ�شباب �شيوع املمار�شات اخلطاأ لدى فئة 

ال�شباب؟ 

من املهم التعرف بدقة على هذه املمار�ضات من خالل 

درا�ضة كل من:

العمرية.  ال�ضباب يف هذه املرحلة  • طبيعة �ضخ�ضية 
. املثايل  الوالدي  والنموذج  الأ�ضري  الدور  • غياب 

. الرفاق  والتاأثر بجماعة  • التاأثري 
ممار�ضات  اإىل  توؤدي  مالئمة  غري  هوايات  تبني   •

خاطئة يف امل�ضتقبل. 

ال�ضباب  على  العقلي  الن�ضج  عدم  عالمات  بروز   •
مقارنة بعمرهم الزمني ، ومنحهم رخ�ضة القيادة .

ظل  يف  وال�ضينما  والتلفاز  لالإعالم  ال�ضلبي  الدور   •
�ضعف الرقابة وغياب الدور البوي.

حيث  من  العالية  املوا�ضفات  ذات  املركبات  توفر   •
ال�ضرعة واملتدنية من حيث اجلودة مقارنة بال�ضرعة. 

ال�شلوكيات املرورية اخلطاأ، وتاأثريها على الفرد 

واملجتمع 

وقيادة  عالية  ب�ضرعة  والقيادة  وتهور  بطي�ض  • القيادة 
والقيادة  قانونًا  عليها  خمالفة  باأجهزة  مزودة  مركبة 

تاأثري  حتت  القيادة  بالعقل  م�ضرة  مواد  تاأثري  حتت 

الهاتف  اأجهزة  وا�ضتخدام  والنعا�ض  والتعب  الإرهاق 

النقال وعدم اللتزام بربط حزام الأمان 

والأنظمة احلالية،  القوانني  تعريفات  الدرا�ضة  وتعر�ض 

ودورها يف ردع ال�ضائقني من املمار�ضات التي تزيد من 

عوامل اخلطورة لرتكاب احلوادث، 

فئة  لدى  املروري  ال�ضلوك  يف  التاأثري  وطرق  • اأ�ضاليب 
ال�ضباب؟ 

اأن  ميكن  التي  العلمية  الأ�ضاليب  باإيجاز  الورقة  تدرج 

توؤثر وتغري يف ال�ضلوك املروري لل�ضباب من خالل . مبداأ 

العقاب ومبداأ التعزيز

تو�شيات الدرا�شة 

النظريات  بال�ضتناد على  والأنظمة  القوانني  • حتديث 
النف�ضية التي من �ضاأنها تعديل ال�ضلوك. 

 ، ال�ضلوك  تعاقب  كما  مزدوجة  قوانني  ا�ضتحداث   •
تعززها اأي�ضًا. 

• تبني مبادرات توعوية نوعية ولي�ضت تقليدية لإحداث 
التاأثري املاأمول يف �ضلوك ال�ضباب. 

• ايجاد اأماكن لل�ضباب حتت اإ�ضراف الدولة ل�ضتخراج 
طاقاتهم وتنمية هواياتهم املتعلقة بال�ضيارات تتوفر بها 

احدث و�ضائل ال�ضالمة والأمان. 

رفع  على  القدرة  لها  توعوية  وبرامج  مبادرات  • تبني 
درجة وعي ال�ضباب يف دولة الإمارات باأهمية اإتباع قواعد 

القيادة الآمنة، بعيدًا عن ال�ضرعة والتهور.  

ال�ضلوك  جمال  يف  الدرا�ضات  من  مزيد  اىل  • الدعوة 
ارتكاب  اإىل  ال�ضباب  تدفع  التي  والأ�ضباب  املروري 

وا�ضتحداث  احلوادث،  اىل  واملوؤدية  اخلطاأ،  املمار�ضات 

برامج تتوائم مع تعديل هذه ال�ضلوكيات. 

جلميع  موجهه  توعوية  اإلكرتونية  برامج  ت�ضميم   •
الفئات .  

�إعد�د 

د. جا�سم حممد املرزوقي

وفاء اآل علي

مرمي �سعيد الكتبي

المسؤولية المشتركة لألسرة والمجتمع 
في التأثير في السلوك المروري للشباب

) موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية (

تعديل سن منح رخصة 
القيادة في اإلمارات

معطيات ونتائج

�إعد�د:

كري�ستوفر ماكالرين 

 مركز دعم اتخاذ القرار

�سرطة اأبوظبي

الوفيات  يف  العامل  معدلت  اأعلى  اأحد  اأبوظبي  ت�ضجل 

بعد  ثانية  حتل  حيث  الطرقات  حوادث  عن  الناجمة 

اإفريقيا وت�ضم مزيجًا دميوغرافيًا من ال�ضائقني ال�ضباب 

اإىل  الأدلة  ت�ضري  خطورة.  الأكرث  اأنهم  يعتقد  الذين 

ال�ضباب الإماراتي، يف حني  ارتفاع معدل احلوادث بنب 

تظهر الأدلة املتناقلة اإىل اأن العديد من �ضباب الإمارات 

ممن هم دون الثامنة ع�ضرة يقودون ب�ضكل غري قانوين 

على  املنا�ضب  التدريب  على  يح�ضلوا  اأن  دون  ومن 

و�ضناع  اخلرباء  ودعا  لالإ�ضراف.  يخ�ضعوا  اأو  الأرجح 

اأكرث �ضرامة  اتباع �ضوابط قيادة  اإىل  ال�ضيا�ضي  القرار 

البع�ض  يعتقد  املراهقة يف حني  ال�ضائقني يف عمر  على 

اعتماد متطلبات  بالقيادة مع  ال�ضماح  اأن تخفي�ض �ضن 

م�ضتوى  حت�ضني  اإىل  املتدرجة" يوؤول  القيادة  "رخ�ضة 
بتخفي�ض  تتعلق  اأحاديث  موؤخرًا  �ضرت  وقد  ال�ضالمة. 

بالقيادة  لهم  لل�ضماح  للمراهقني  الرتاخي�ض  منح  �ضّن 

وم�ضاعدة عائالتهم. 

وتبحث ورقة العمل اأثر تغيري متطلبات �ضّن منح رخ�ضة 

اأ�ضا�ضيني  هدفني  على  وتنطوي  الإمارات،  يف  القيادة 

يتمثالن يف :

• تو�شيف طريقة منهجية لتقييم معدل خطر 
احلوادث التي يتعر�ض لها ال�شائق املراهق.

•  تقييم البحث التجريبي املعني بتاأثري تغيري 
نتائج  على  القيادة  رخ�شة  منح  �شّن  معدل 

ال�شالمة.

فيما يتعلق بهدف البحث الأول، فاإن الإح�ضاءات حول 

معدلت احلوادث التي يقوم بها املراهقون غالبًا ما تظهر 

نتائج  اإىل  التو�ضل  امل�ضتحيل  من  اأنه  اإل  ال�ضحف،  يف 

حيال ن�ضبية خماطر احلوادث التي يرتكبها املراهقون 

املتواجدين  ال�ضبان  ن�ضبة  نعرف  اإذا مل  البالغني  مقابل 

على الطرق. تهدف ورقة العمل هذه اإىل تو�ضيف طريقة 

وخماطر  املراهقني،  ال�ضائقني  عدد  لتقدير  منهجية 

قيادتهم مقارنة مع ال�ضائقني الأكرب �ضنًا. ول تفيد هذه 

التقديرات يف احل�ضول على و�ضف دقيق خلطر ال�ضائق 

املراهق مقابل ال�ضائقني البالغني وح�ضب، بل يف تقييم 

على  القيادة  رخ�ضة  منح  متطلبات  يف  التغيريات  اأثر 

نتائج ال�ضالمة. 

�شوابط اإ�شافية 

تلخي�ض  عرب  الثاين  البحث  هدف  العمل  ورقة  وتعالج 

املعطيات التجريبية حول تاأثري التغيري يف معدل �ضّن منح 

رخ�ضة القيادة يف خمتلف الأطر والرتتيبات. وا�ضتنادًا 

اإىل الأدلة فاإنه ل ُين�ضح بتخفي�ض �ضّن القيادة وال�ضماح 

دون  من  الطرقات  على  �ضياراتهم  يقودوا  اأن  لل�ضائقني 

منح  �ضّن  معدل  تخفي�ض  اأما  اإ�ضافية.  �ضوابط  فر�ض 

يف  التدريبات  ببدء  لل�ضائقني  وال�ضماح  القيادة  رخ�ضة 

ظل �ضوابط معينة )كعدم جواز القيادة مثاًل اإل برفقة 

�ضخ�ض بالغ حا�ضل على رخ�ضة، وعدم ال�ضماح بالقيادة 

قد  لل�ضائق  اإلزامية  تثقيفية  �ضفوف  اإىل  اإ�ضافة  لياًل( 

وجتدر  الطرقات.  على  ال�ضالمة  م�ضتوى  من  حت�ضن 

الإ�ضارة اإىل اأهمية متديد فرتات التدريب �ضمن ظروف 

القيادة  تخوله  رخ�ضة  ال�ضائق  منح  قبل  خطورة  اأقل 

منفردًا ب�ضكل متحرر من ال�ضوابط.

أوراق علمية
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اأنظمة النقل الذكية هي عبارة عن جمموعة من النظم 

واملوا�ضالت  النقل  ومرافق  اأنظمة  لإدارة  املتكاملة 

با�ضتخدام جمموعة وا�ضعة من اأحدث التقنيات يف جمع 

ومعاجلة وتوزيع املعلومات لتح�ضني ان�ضيابية التنقل ورفع 

معدلت ال�ضالمة وزيادة الكفاءة يف جمالت التخطيط 

والإدارة والتحكم والت�ضغيل وال�ضيانة .

 وهي �ضمن و�ضائل احللول الهند�ضية ملعاجلة م�ضببات 

احلوادث من �ضرعة وتغيري املتكرر مل�ضار املركبة وعدم 

ترك م�ضافة امنة وعدم النتباه وعدم و�ضوح الروؤية.

اآلية عمل اأنظمة النقل الذكية:

خمتلف  من  مبا�ضرة  والبيانات  املعلومات  جمع  يتم 

ثم  جوي  ت�ضوير  اأو  كامريات  كانت  �ضواء  التقنيات 

التعامل معها بالتحليل واملعاجلة وا�ضتخال�ض املعلومات 

للجمهور  املعلومات  هذه  ن�ضر  الأخرية  واملرحلة  املفيدة 

با�ضتخدام خمتلف التقنيات .

اإ�شرتاتيجية الأنظمة الذكية :

هذه الإ�ضرتاتيجية م�ضتمدة من خطة ابوظبي 2030 حيث 

والتحديات  الثغرات  واهم  ال�ضركاء  اأهم  حتديد  ميكن 

واأف�ضل التطبيقات العاملية .

الإ�ضرتاتيجية  هناك  ال�ضرتاتيجي  امل�ضتوى  على 

املوؤ�ض�ضية والإ�ضرتاتيجية الت�ضغيلية ومن ثم تطبيق هذه 

ال�ضرتاتيجيات بوا�ضطة �ضركاء ) اإدارة املرور – اإدارة 

املوا�ضالت – اإدارة املركبات التجارية .. الخ (

التكامل بني جميع  الذكية على  الأنظمة  ترتكز عمليات 

اإطراف العملية 

التحديات :

ال�ضريعة. الطرق  اأنظمة نقل ذكية على  • عدم وجود 

باإدارة  يتعلق  فيما  التن�ضيق  وفعالية  تكامل  يف  نقل   •
احلوادث على الطرق.

الطرق  مل�ضتخدمي  مفيدة  معلومات  توفر  عدم   •
واملوا�ضالت .

التجارية واخلا�ضة على الطرق  • زيادة عدد املركبات 
ال�ضريعة .

املركبات  حركة  اإدارة  تدعم  التي  الأنظمة  غياب   •
التجارية .

يف  ل�ضتخدامها  م�ضرتكة  بيانات  قاعدة  وجود  • عدم 
الدرا�ضات وعمليات التخطيط للتح�ضينات امل�ضتقبلية .

حقائق واإح�شائيات :

ال�ضريعة  الطرق  على  املرورية  احلوادث  مازالت   •
مرتفعة مع ارتفاع ن�ضبة الوفيات. 

• 380 مليون درهم تكلفة تقديرية للحوادث على الطرق 
الواقعة يف نطاق امل�ضروع ) عام 2013 (.

الرئي�ضية  املحاور  على  متكررة  مرورية  اختناقات   •
عند مداخل وخمارج املدن يف �ضاعات الذروة .

القت�ضاد  على  �ضلبيًا  عائقًا  املرورية  الكثافة  • ت�ضكل 
وجودة احلياة والقدرة التناف�ضية لالإمارة .

جزيرة  واىل  من  املركبات  عدد  يف  الزيادة   •
ابوظبي خالل 2011 – 2013 مبعدل 5% اإىل 10 % يف 

الجتاهني.

العوام  خالل  املروري  الزحام  ازدياد  املتوقع  من   •
القادمة نتيجة التطور العمراين .

.% 25 ن�ضبة  لها  التي متوقع  ال�ضكانية  • والزيادة 

اإجراءات اإدارة احلوادث :

احلوادث  من  احلد  يف  الذكية  النقل  اأنظمة  ت�ضاهم 

املرورية قبل وخالل وبعد احلادث ففي الأحوال املعتادة 

ومراقبة  املرورية  احلركة  بيانات  توفري  على  تعمل 

احلركة  اإن�ضيابية  مدى  من  للتاأكد  املرورية  احلركة 

حال  ويف  امل�ضوؤولة   للجهات  املخالفات  بيانات  وتوفري 

حدوث حادث متكننا الأنظمة من الت�ضال املبا�ضر مع 

ال�ضرطة واإعالن مكان احلادث لتجنب الزدحام والتاأكد 

من �ضرعة التجاوب ح�ضب خطورة احلادث 

وبعد احلادث متكننا الأنظمة من اإعالن عودة احلركة 

ملنع  الأ�ضباب  وحتليل  ودرا�ضة  احلدث  وتوثيق  املرورية 

تكرارها م�ضتقبال .

حت�شني معدلت ال�شالمة :

تعمل اأنظمة النقل الذكية على حت�ضني معدلت ال�ضالمة 

من خالل ال�ضرعة يف ال�ضتجابة للحوادث ورفع معدلت 

المتثال بال�ضرعة القانونية وتقليل حوادث الوفيات على 

الإعاقة  زمن  وخف�ض  الثانوية  احلوادث  وتقليل  الطرق 

ن�ضب  خف�ض  واأخريا  احلوادث  نتيجة  ال�ضري  حلركة 

احلوادث الكربى .

التو�شيات :

• تغيري �ضرعة �ضبط الرادار يف الطرق ح�ضب الكثافة 
املرورية .

البيانات املرورية وتوفريها للم�ضتفدين.  • جمع 
املعلومات  تبادل  يف  احلديثة  التقنية  و�ضائل  تبني   •

الآنية .

البنية  وتنفيذ  لت�ضميم  واملعايري  املوا�ضفات  • توحيد 
التحتية لتقنية املعلومات واأنظمة النقل الذكية .

املرورية.  التحكم  اأنظمة  التقنيات احلديثة يف  • تبني 
املرورية. للحوادث  ال�ضاملة  الإدارة  • تفعيل مفهوم 

الأنظمة  لت�ضمل  ال�ضائقني  تدريب  مناهج  •تطوير 
الذكية.

• اإ�ضافة اأنظمة النقل الذكية اإىل مناهج الدرا�ضة لطلبة 
املدار�ض . 

�إعد�د: 

�إعد�د : اإدارة اأنظمة النقل الذكية املتكاملة

الإدارة العامة للتن�سيق املروري 

دور أنظمة النقل الذكية
 في التقليل من الحوادث المرورية 

نحو مالمح إستراتيجية متكاملة 
للحد من الحوادث المرورية 

للشباب بدولة اإلمارات 

التي  املرورية  احلوادث  اإ�ضكالية  البحثية  الورقة  تبحث 

)30:18�ضنة(  العمرية  الفئة  من  ال�ضباب  يرتكبها 

وخ�ضعت   2012 اىل   2009 من  الفرتة  الدرا�ضة  وتناولت 

للبحث ، وت�ضري الورقة اإىل انخفا�ض عام يف احلوادث 

املرورية ونتائجها خالل هذه الفرتة اإل اأن ازدياد حوادث 

ال�ضباب �ضكلت اأرقًا كبريًا ملا لل�ضباب من دور واأهمية يف 

املجتمع .

يف  ايجابي  تطور  حدث   2012  -  2009 الفرتة  خالل 

حيث  من  بالدولة  املرورية  للحالة  الأ�ضا�ضية  املوؤ�ضرات 

وده�ض  وتدهور  وت�ضادم  �ضدم  من  احلوادث  انواع 

ان�ضان.

يف  العمرية  الفئات  ح�ضب  احلوادث  بن�ضب  يتعلق  فيما 

نف�ض الفرتة بلغت حوادث ال�ضباب ما يقرب قمة املنحنى 

 ( كانت  لها  ن�ضبة  اقرب  حني  يف   )48,01  ( البياين 

33,87( وهي للفئة من ) 45:31(.

الوفيات  الن�ضبة العلى يف   )30  :18 اي�ضا احتلت فئة ) 

) 41,80( والقرب اليها الفئة العمرية )45:31( بن�ضبة 

30,26 ويف ال�ضابات اي�ضا ل يختلف احلال .

حتدد الورقة �ضبعة اأ�ضباب  مهمة لوقوع حوادث ال�ضباب 

وهي النحراف املفاجئ والهمال وعدم النتباه وعدم 

ترك م�ضافة كافية ودخول طريق رئي�ضي دون التاأكد من 

خلوه وال�ضرعة الزائدة وجتاوز الإ�ضارة احلمراء وعدم 

اللتزام بخط ال�ضري.

حوادث  من  للحد  الداخلية  وزارة  جهود 

ال�شباب:

يف جمال القوانني قامت الوزارة بدار�ضة وتقييم القوانني 

والأنظمة املرورية حيث مت تعديل )14( مادة من قانون 

ال�ضري واملرور الحتادي. 

بحيث  العقوبات  بع�ض  يف  للغرامة  اأدنى  حد  • حتديد 
لأ تقل عن )20.000( درهم.

مركبة  لقيادة  )5000(درهم  الدين  احلد  حتديد   •
بدون رخ�ضة قيادة .

نظام اإجراءات وقواعد ال�شبط املروري 

اآثار ايجابية يف احلد من احلوادث  كانت لهذه اجلهود 

الورقة  وتلخ�ض  ال�ضابات  انخفا�ض  وكذلك  لل�ضباب 

عدد  يف  وا�ضح  انخفا�ض  يف:  النتائج  هذه  البحثية 

والوفيات  الإ�ضابات  من  ونتائجها  املرورية  احلوادث 

خالل الفرتة من )-2009 2012( 

حوادث  من  للحد  متكاملة  ا�شرتاتيجية  نحو 

ال�شباب 

بال�ضباب  اخلا�ضة  املرورية  امل�ضكلة  ابراز  املهم  • من 
�ضمن روؤية ور�ضالة اأهداف ا�ضرتاتيجية حمددة تهدف 

اىل ت�ضليط ال�ضوء على ال�ضباب وم�ضكالتهم املرورية 

• يجب اأن ت�ضارك فئة من ال�ضباب ومن اأكرثهم ارتكابا 
واقعية  ا�ضرتاتيجية  اأهداف  لتحديد  املرورية  للحوادث 

ميكن العمل على حتقيقها للحد من تلك احلوادث 

م�ضكالت  كافة  ال�ضرتاتيجية  تراعي  اأن  املهم  من   •
ال�ضباب الخرى والتي من املوؤكد اأن لها عالقة بحوادث 

ال�ضباب ، كون الن�ضان وحدة متكاملة.

واخلطط  والربامج  املبادرات  كافة  يف  ال�ضتمرار   •
والقيادات  الداخلية  وزارة  قبل  من  حاليا  بها  املعمول 

العامة لل�ضرطة للحد من احلوادث املرورية ملا ثبت من 

جناعة تلك اجلهود يف الفرتة املا�ضية 

• الهتمام بتوفري مراكز �ضحية على م�ضافات متقاربة 
على الطرق ال�ضريعة للحد من وفيات احلوادث املرورية 

والتي رمبا يحدث الكثري منها يف مرحلة نقل امل�ضابني 

للم�ضت�ضفيات املوجودة باملدن املختلفة.

التو�شيات

خل�ضت الدرا�ضة اىل التو�ضيات التالية :

• �ضرورة ا�ضتحداث ق�ضم اأو اإدارة �ضمن وزارة الداخلية 
والذين  املرورية  احلوادث  من  ال�ضباب  �ضحايا  ملتابعة 

يفقدون الكثري من المن الجتماعي والقت�ضادي نتيجة 

لتلك احلوادث

املرورية  البيئة  على  القائمة  الر�ضمية  اجلهات  • على 
وطنية  ق�ضية  واعتبارها  املرور  مب�ضكلة  النظر  اإعادة 

مهددة لإحدى ركائز التنمية ال�ضاملة يف دولة المارات 

العربية املتحدة. 

من  للحد  ال�ضباب  توجيه  يف  العالم  دور  تفعيل   •
اأ�ضباب  اأهم  من  اأنها  يثبت  والتي  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات 

احلوادث املرورية لهذه الفئة 

بني  والتعاون  التكامل  من  حالة  احداث  املهم  من   •
م�ضتوى  على  بال�ضباب  املعنية  واجلهات  الوزارات  كافة 

من   يحد  مبا   ، الدولة  م�ضتوى  على  ثم  امارة  كل 

ال�ضلوكيات ال�ضلبية التي ميار�ضها ال�ضباب وخا�ضة على 

الطرق.

 دائرة النقل

وزارة الداخلية 
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ال�ضباب  فئة  يف  للحوادث  التعر�ض  خطر  معدل  يرتفع 

املبتدئني يف ال�ضواقة ، ويعود ال�ضبب يف ذلك اإىل الفتقار 

تبحث  الورقة  هذه  عمرهم.  حداثة  واإىل  اخلربة  اإىل 

املحددات التي ت�ضبق هذين ال�ضببني ، وروؤية حول تطوير 

توقع  على  والتدريب  لالختبار  العملية  الطرق  وتقييم 

املخاطر. والتي تطبق خالل التدريب الأ�ضا�ضي لل�ضائقني 

يف هولندا، ويف الختبار النظري يرى الباحث اأن م�ضكلة 

خالل  ومت  بجديدة،  لي�ضت  ال�ضباب  املبتدئني  ال�ضائقني 

للتو�ضل  الدرا�ضات  من  املئات  اإجراء  املا�ضية  العقود 

لل�ضائقني  الكبري  احل�ضور  وراء  تقف  التي  الأ�ضباب  اإىل 

الناحية  ومن  املرورية.  احلوادث  يف  املبتدئني  ال�ضباب 

ب�ضورة  مرتبطني  هامني  مكونني  هناك  فاإن  النظرية، 

والفتقار  اإىل اخلربة  الفتقار  وهما  امل�ضاألة  بهذه  كبرية 

اإىل الن�ضج، واإن كل من هذه املكونني يتاألف من عدد كبري 

من املحددات التي ميكن ت�ضنيفها يف جمموعات هي: -1 

اجلوانب البيولوجية، -2 اجلوانب الجتماعية والثقافية، 

 4- القيادة،  مهارات  من  تقلل  التي  العابرة  العوامل   3-

التعر�ض للمخاطر.

عوامل بيولوجية ونف�شية

وت�ضمل اجلوانب البيولوجية العمر ، واجلن�ض ، وال�ضخ�ضية، 

والتكوين ال�ضيكولوجي والعقلي. ونتيجة لتقنيات الت�ضوير 

املناطق يف  بع�ض  ن�ضج  اأن  نعرف  اأ�ضبحنا  فقد  املتطورة 

ق�ضرة الف�ض اجلبهي من الدماغ تاأتي يف مراحل متقدمة 

الكامل قبل  الن�ضج  اإىل  الو�ضول  يتم  واأنه ل  من احلياة، 

�ضن 25 عامًا، وخا�ضة عند الذكور

بحد  املناطق  لهذه  املتاأخر  الن�ضج  يف  لي�ض  ال�ضبب  ولعل 

ذاتها بقدر ما هو ذلك املزيج من الن�ضج املتاأخر يف هذه 

الدماغ  من  اأخرى  مناطق  يف  املبكر  الن�ضج  مع  املناطق 

ومن �ضمنها املناطق حتت ق�ضرة الدماغ واملتعلقة باحلافز 

والعواطف مثل منطقة اللوزة الدماغية.

 ومن املفرت�ض اأن يكون للتطور البطيء للنظم الع�ضبية 

الع�ضبية  الأنظمة  على  وظيفية  اآثار  اجلبهي  الف�ض  يف 

حالة  وب�ضبب  اأنه  وُيعتقد  والدوافع.  بالعواطف  اخلا�ضة 

عدم التوازن هذه فاإن ال�ضباب يت�ضفون بالندفاع، وامليل 

واحل�ضا�ضية  الآنية،  للمكافاآت  وتف�ضيلهم  امل�ضاعر،  نحو 

يجدونها  التي  وال�ضعوبة  بهم،  الآخرون  يظنه  ما  جتاه 

يف التخطيط امل�ضتقبلي ول يبدو املراهقون اأكرث منطقية 

واإن  قدراتهم،  عن  تعبريهم  عند  وذلك  الرا�ضدين  من 

هذا الأمر ي�ضري اإىل اأن ال�ضائقني ال�ضباب وال�ضائقني يف 

منت�ضف العمر مييلون اإىل املبالغة يف تقييم قدراتهم يف 

القيادة. ول يقوم ال�ضائقون ال�ضباب بالتقليل من املخاطر 

املعروفة وذلك عند توفر الوقت الكايف لهم للحديث عما 

يخ�ض هذه املخاطر، فعلى �ضبيل املثال اإذا مت �ضوؤالهم عن 

اأمر خطر،  باأنه  �ضيقولون  فاإنهم  والقيادة  الكحول  �ضرب 

معرفتهم  من  الرغم  على  اأنه  يف  تكمن  امل�ضكلة  ولكن 

الأقل  على  بع�ضهم  ولكن  عنها  �ضوؤالهم  عند  باملخاطر 

�ضيخو�ضون تلك املخاطرة.

 فروق دماغية بني الذكور والإناث

ال�ضائقني  �ضفوف  يف  احلوادث  معدل  يقّل  هولندا  ويف 

ال�ضباب من الإناث ب�ضورة ملحوظة مقارنة بنظريه عن 

الذكور، حيث توجد هناك فروقات هيكلية يف الدماغ بني 

الدماغ  تطور  لإن  ن�ضبيًا  �ضغرية  ولكنها  والإناث،  الذكور 

املراهقني  لدى  عنه  املراهقات  عند  اأ�ضرع  ب�ضورة  ي�ضري 

الذكور، وخا�ضة خالل الأعوام الوىل من املراهقة )قبل 

الو�ضول اإىل ال�ضن الذي ي�ضمح لهم فيه بالقيادة(، ولعل 

ال�ضبب يف كون الفتيات اأقل رغبة يف خو�ض املخاطر اأثناء 

القيادة مقارنة بالذكور هو الختالف يف اإفراز الهرمونات 

ويتم  لل�ضغوط.  ا�ضتجابتها  يف  الع�ضبية  الناقالت  ويف 

تنظيم هذا الأمر عن طريق حمور الغدة النخامية-الغدة 

كبرية  درجة  اإىل  املحور  هذا  وظائف  وتعتمد  الكظرية، 

على الهرمونات املتعلقة بجن�ض الفرد ، ول يت�ضاوى املعدل 

اجلميع،  بني  ال�ضباب  ال�ضائقني  عند  للحوادث  املرتفع 

ي�ضجلون  الذين  ال�ضباب  عند  مرتفعًا  يكون  املعدل  فهذا 

 . العواطف  البحث عن  نحو  ميولهم  مرتفعة يف  معدلت 

ولعل ميل البحث عن العواطف يتاأثر مب�ضتويات الدوبامني 

فرتة  خالل  كبرية  ب�ضورة  ترتفع  والتي  وال�ضريوتونني 

املراهقة .

 ومن ال�ضطرابات العقلية والتي لها ح�ضور كبري يف مرحلة 

احلركة.  وفرط  النتباه  وق�ضور  التوحد  نذكر  املراهقة 

ومل تتم ب�ضكل واٍف درا�ضة اأثر التوحد على توقع املخاطر 

اإىل  الدرا�ضات  اإحدى  يف  التو�ضل  جرى  اأنه  اإل  املرورية، 

يف  �ضعوبة  يجدون  التوحد  اأنواع  بع�ض  مع  املراهقني  اأن 

توقع املخاطر املحتملة التي قد يراها الآخرون يف امل�ضهد 

الذين  املراهقني  لدى  ويت�ضف معدل احلوادث  املروري. 

احلركة  وفرط  النتباه  بق�ضور  اإ�ضابتهم  ت�ضخي�ض  مت 

ال�ضبب  ولعل   ، امل�ضابني  غري  باأولئك  مقارنة  بالرتفاع 

اأن الأفراد امل�ضابني بق�ضور النتباه  يف ذلك هو حقيقة 

اأقل  ويلتزمون ب�ضورة  وفرط احلركة هم غالبًا �ضاردون 

بقوانني املرور، ويظهرون م�ضتويات اأقل من الكبت، ميكن 

ت�ضتيت انتباههم ب�ضهولة. 

وتتمثل الفئة الأخرى يف الطريقة التي يتاأثر من خاللها 

املراهقون باجلوانب الجتماعية والثقافية، وهذه اجلوانب 

هي: منط احلياة، وتاأثري جمموعة الأقران، والتعليم )ومن 

الثقافية  واخللفية  القيادة(،  على  التدريب  ذلك  �ضمن 

عن  البيولوجي  اجلانب  ف�ضل  ميكن  ول  والجتماعية. 

لل�ضباب ل تعترب  الثقايف والجتماعي. فبالن�ضبة  اجلانب 

اإىل  مكان  من  لالنتقال  ومر�ضية  �ضريعة  و�ضيلة  القيادة 

اآخر، بل اإن القيادة وامتالك �ضيارة هي كذلك من الأمور 

الأ�ضدقاء  انتباه  لفت  من  ومتكنهم  مكانتهم  حتدد  التي 

من  متكنهم  كما  الريا�ضي،  القيادة  واأ�ضلوب  بال�ضيارات 

اختبار مهاراتهم، وتعد كذلك رمزًا من رموز احلرية 

موؤثرات خمتلفة لرتفاع احلوادث

القيادة  يحبون  الذين  ال�ضباب  لدى  احلوادث  معدل  اإن 

تنظيمًا  الأقل  الفراغ  اأوقات  يف�ضلون  و/اأو  وال�ضيارات 

اأعلى.  يكون  ما  غالبًا  احلفالت  مثل  اندفاعًا  والأكرث 

وميكن اأن يكون للقيادة مع وجود ركاب اآخرين اأثر اإيجابي 

اأو �ضلبي على معدل احلوادث لدى ال�ضائقني املبتدئني من 

ال�ضباب  ال�ضائقني  عند  يرتفع  املعدل  هذا  واإن  ال�ضباب، 

الآخر  الراكب  كان  اإذا  خا�ضة  ب�ضورة  اإناث(  اأو  )ذكور 

ذكرًا ومن نف�ض العمر تقريبًا، يف حني اأن القيادة بوجود 

ركاب يف منت�ضف العمر )الأهل على �ضبيل املثال( يقلل 

ب�ضورة  ال�ضباب  ال�ضائقني  لدى  احلوادث  معدل  من 

معدل  على  للتعليم  العام  امل�ضتوى  تاأثر  ،اإن  ملحوظة 

احلوادث قد يكون منخف�ضًا واإن التدريب التقليدي امل�ضبق 

والذي يح�ضر ال�ضائقني لختبار القيادة ل يقلل من معدل 

اأن  اإىل  احلوادث  وهناك بع�ض املوؤ�ضرات التي قد ت�ضري 

للو�ضع الجتماعي والقت�ضادي لعائلة ال�ضائقني املبتدئني 

ال�ضباب بع�ض التاأثري على معدل احلوادث. وتظهر معظم 

العائالت  من  ال�ضباب  املبتدئني  ال�ضائقني  اأن  الدرا�ضات 

ذات الو�ضع القت�ضادي الجتماعي الأدنى لديهم معدل 

ذات  العائالت  اأبناء  من  باأولئك  مقارنة  اأعلى  حوادث 

هذه  يثبت  وقد  الأف�ضل،  الجتماعي  القت�ضادي  الو�ضع 

الو�ضع  ذوي  من  ال�ضباب  ال�ضائقني  اأن  حقيقة  النتائج 

قدمية  �ضيارات  �ضيقودون  الأقل  الجتماعي  القت�ضادي 

تكون فيها و�ضائل احلماية ذات م�ضتوى اأدنى.

عوامل عابرة 

من  تقلل  التي  العابرة  العوامل  فهي  الخرى  الفئة  اأما 

الكحول  على:  العوامل  هذه  وت�ضتمل  ال�ضائقني،  قدرات 

النتباه،  وت�ضتت  والتعب،  القانونية،  غري  والعقاقري 

ال�ضباب  ال�ضائقني  قدرات  على  الكحول  توؤثر  والعواطف. 

العمر  متو�ضط  يف  ال�ضائقني  قدرات  على  توؤثر  مما  اأكرث 

وهناك موؤ�ضرات باأن القيادة حتت تاأثري املخدرات تكون 

عامًا.   24-18 بني  ما  الأعمار  من  ال�ضباب  لدى  مرتفعة 

للحوادث  اأكرث عر�ضة  يكونون  ال�ضباب  ال�ضائقني  اأن  كما 

املرتبطة بالتعب مقارنة باأولئك يف متو�ضط العمر. وتوجد 

موؤ�ضرات تو�ضح اأن احلوادث التي نتجت من ت�ضتت النتباه 

كانت اأعلى عند ال�ضائقني ال�ضباب مقارنة بال�ضائقني يف 

كانت  اإذا  ما  عامل  واأما  خربة.  الأكرث  العمر  متو�ضط 

ال�ضائقني  عند  احلوادث  يف  اأكرب  تاأثري  ذات  العواطف 

العمر )كالغ�ضب  بال�ضائقني يف متو�ضط  ال�ضباب مقارنة 

مثاًل( فال يزال غري وا�ضح.

امليل اإىل ال�شرعة

ويعترب ح�ضور ال�ضائقني ال�ضباب اأعلى يف احلوادث ب�ضبب 

اإىل  التي غالبًا ما حتتاج  للقيادة يف الظروف  اختيارهم 

الكثري من املتطلبات بالن�ضبة جلميع ال�ضائقني. وبا�ضتثناء 

ال�ضائقني الأ�ضغر �ضنًا من بني ال�ضائقني ال�ضباب املبتدئني، 

القيادة  اإىل  ال�ضباب ب�ضورة عامة مييلون  ال�ضائقني  فاإن 

ب�ضرعة كبرية جدًا وعلى الرغم من اأن ال�ضائقني ال�ضباب 

الأ�ضغر �ضنًا مييلون اإىل القيادة ب�ضرعة اأقل من ال�ضائقني 

ال�ضباب الأكرب منهم �ضنًا، اإل اأنهم يقودون اأحيانًا ب�ضرعة 

اأكرب من ال�ضرعة املطلوبة يف بع�ض احلالت )مثل القيادة 

ال�ضائقني  اأن  كما  املنعطفات،  عند  جدًا  كبرية  ب�ضرعة 

الليل،  من  متاأخرة  اأوقات  يف  ال�ضيارات  يقودون  ال�ضباب 

وغالبًا ما يكونون برفقة راكب اآخر مما ي�ضهم يف زيادة 

ت�ضتت النتباه. ويت�ضف معدل احلوادث بالرتفاع وتزداد 

خطورة احلوادث لأن ال�ضائقني ال�ضباب غالبًا ما يقودون 

واإيجابية  �ضلبية  حماية  خ�ضائ�ض  ذات  قدمية  �ضيارات 

اأقل .

يت�ضمن توقع خماطر العمليات املتعلقة بـ: 

• الك�ضف والتعرف على املخاطر املحتملة وحالة الطريق 
وحركة املرور.

اإىل  الكامنة  املخاطر  هذه  تطور  بكيفية  التنبوؤ   •
تهديدات جدية.

التوقعات. التي حتركها هذه  • ال�ضعور باملخاطر 
• اختيار وتنفيذ الإجراءات التي من �ضاأنها احلد من هذا 
كبري  �ضالمة  هام�ض  �ضت�ضمن  والتي  باملخاطر،  الإح�ضا�ض 

مبا يكفي لتجنب حادث يف حال جت�ضد خطر كامن.

لتوقع املخاطر والعاطفة  • الإدراك 
ولتوقع املخاطر جانب اإدراكي )الك�ضف وال�ضبط والتبنوؤ(، 

والرغبة  باملخاطر،  )ال�ضعور  ودافعي  عاطفي  وجانب 

بالتقليل من هذا ال�ضعور(. هذا وميكن التمييز بني اأنواع 

متعددة من املخاطر الكامنة، واأهم اثنني منها: املخاطر 

وت�ضمل  الظاهرة.  الكامنة  واملخاطر  اخلفية  الكامنة 

للطريق  الآخرين  امل�ضتخدمني  اخلفية  الكامنة  املخاطر 

واملوجودين على م�ضار يوؤدي اإىل ال�ضطدام وغري مرئيني 

احتمال  نذكر  ذلك  على  الأمثلة  ومن  لل�ضائق،  بالن�ضبة 

قيام طفل بعبور الطريق من بني ال�ضيارات املركونة. اأما 

الآخرون  امل�ضتخدمون  فهي  الظاهرة  الكامنة  املخاطر 

معينة  لأ�ضباب  يقومون  قد  والذين  واملرئيون  للطريق 

بالت�ضرف بطريقة خطرة، ومن الأمثلة على ذلك امل�ضاة 

الذين قد يعربون ال�ضارع فجاأة للحاق باحلافلة. 

التوقع  مع  التعامل  خاللها  من  يجري  التي  العمليات  اإن 

الإدراك  اإىل  احلاجة  دون  تلقائية  ب�ضورة  تتم  املخاطر 

ُمدارة  بطريقة  العمليات  بهذه  القيام  وميكن  الواعي، 

من قبل ال�ضخ�ض. ومت تطبيق اإطار عمل روير و�ضميدت 

واإن  العمليات،  هذه  جتري  كيف  متثيل  بهدف   )2002(

اأو  العقلي  التمثيل  هو  الإطار  هذا  يف  الرئي�ضي  املفهوم 

مبحفزات  القيادة  اأثناء  املخطط  يتك�ضف  املخطط. 

داخلية  وحمفزات  ال�ضائق(،  يراه  ما  )مثال:  خارجية 

ال�ضامل  املخطط  وميّكن  ال�ضائق(.  به  ي�ضعر  ما  )مثال: 

املهيمن يف اأي وقت ال�ضائق من العثور على املعلومات ذات 

ال�ضلة يف الطريق ويف حالة املرور وتوقع الأحداث املقبلة. 

ويتم تفعيل وتثبيط املخطط واختيار الفعل الواجب القيام 

به يف اأغلب الأوقات ب�ضورة تلقائية، وخا�ضة عندما يكون 

ال�ضائق ذي خربة، ويكون اختيار املخطط ُمدارًا اأحيانًا. 

وي�ضف اإطار العمل كذلك العمليات الفرعية الفرتا�ضية 

به  القيام  الواجب  الفعل  اختيار  عملية  يف  ت�ضارك  التي 

من قبل ال�ضائقني، والتفاعل بني هذه العمليات الفرعية. 

منوذج  على   )2002( و�ضميدت  روير  عمل  اإطار  ويقوم 

نورمان و�ضالي�ض يف التحكم التلقائي والإرادي بال�ضلوك 

)1986(، وي�ضتمل على بع�ض العنا�ضر للنموذج اخلايل من 

املخاطر على �ضلوك ال�ضائق والذي و�ضعه ناتانني و�ضومال 

)1974(. وبخالف نورمان و�ضالي�ض فاإن روير و�ضميدت 

اإطار  يف  والدافعية  العاطفية  للعمليات  جماًل  يرتكان 

عملهما، واإن النتباه ل يتج�ضد فقط يف التوقعات املُدارة 

للمخاطر.  التلقائية  التوقعات  يف  اأي�ضًا  بل  للمخاطر، 

ويفرت�ض روير و�ضميدت )2002( كذلك اأن اختيار الفعل 

يف املهام الإدراكية املعقدة هو دائمًا مزيج من العمليات 

اجل�ضدية"  "العالمات  اأن  ويفرت�ض  واملُدارة.  التلقائية 

املهيمن.  املخطط  اختيار  يف  ت�ضاعد   )1004 )داما�ضيو، 

وتعترب العالمات اجل�ضدية الإ�ضارات العاطفية التي تنتج 

عن الأح�ضاء والناجتة عن امل�ضاعر التي يتم ال�ضعور بها يف 

مواقف �ضابقة جت�ضد فيها خطر كامن مماثل. وقد ت�ضاعد 

هذه العالمات اجل�ضدية يف ت�ضريع عملية اختيار املخطط 

و�ضنع القرار. وُيعتقد باأن املخطط لدى ال�ضائقني ال�ضباب 

العالمات  ميتلكون  ل  واأنهم  تف�ضياًل،  اأقل  املبتدئني 

اجل�ضدية ال�ضرورية لإدراك املخاطر الكامنة، وال�ضتجابة 

ب�ضرعة عليها عند التعرف على خطر كامن. 

وفيما يخ�ض اجلانب املعريف الإداركي واجلانب العاطفي 

اإىل  الفر�ضيات  فت�ضري  املخاطر،  بتوقع  املتعلق  والدافعي 

اجلانب  واأن  اخلربة،  مع  يتح�ضن  الإدراكي  اجلانب  اأن 

العاطفي يتح�ضن ب�ضورة رئي�ضية مع التقدم بالعمر )ن�ضج 

الدماغ(. وبغر�ض اختبار هذا الأمر، مت تطوير مهمتني: 

واتخاذ  املخاطر  وتقييم  واإدراكها،  املخاطر  عن  الك�ضف 

الفعل الالزم. 

 اختبار الفر�شيات

�ضملت مهمة الك�ضف عن املخاطر واإدراكها �ضبعة مقاطع 

فيديو مدة كل منها 40 ثانية وجرى ت�ضوريها من منظور 

ظاهرة  كامنة  خماطر  املقاطع  هذه  وت�ضمنت  ال�ضائق، 

وخماطر كامنة خفية مل حتدث اأثناء م�ضاهدة امل�ضاركني 

لهذه املقاطع. كما مت ت�ضجيل اجتاه تركيز نظرهم، وجرى 

اأن  املمكن  من  كان  عما  فيديو  كل  بعد  مبا�ضرة  �ضوؤالهم 

زيادة  اإىل  �ضيوؤدي  كان  والذي  يحدث(  مل  )لكنه  يحدث 

خماطر وقوع حادث، وكانت هذه العملية تهدف يف املقام 

الأول اإىل اختبار القدرة على الك�ضف عن املخاطر الكامنة 

الفعل  واتخاذ  املخاطر  تقييم  مهمة  وتاألفت  واإدراكها. 

ثواين  ثمان  ملدة  منها  كل  �ضورة عر�ضت   25 من  الالزم 

على �ضا�ضة. هذه ال�ضور كانت ملتقطة من منظور ال�ضائق 

وت�ضمن بع�ضها خماطر و�ضيكة الوقوع )مثال: م�ضتخدمني 

اآخرين مرئيني على و�ضك ال�ضطدام مبركبة ال�ضائق يف 

وت�ضمن  م�ضاره(.  اأو  �ضرعته  بتغيري  اأحدهما  قام  حال 

جزءًا من ال�ضور خماطر كامنة )ظاهرة وخفية(، فيما 

مل يت�ضمن جزء من ال�ضور على اأي خماطر على الإطالق. 

ل�ضورة  امل�ضاركني  م�ضاهدة  بعد  امل�ضاركني  على  توجب 

�ضا�ضة  اإىل  ال�ضا�ضة  وحتول  ثواين(  ثمان  ملدة  )عر�ضت 

�ضوداء، الإجابة على �ضوؤال ما اإذا كانوا 1-�ضيدو�ضون على 

املكابح )يف حال اخلطر الو�ضيك(، 2-�ضريفعون قدمهم 

�إعد�د :

ديفريا توي�سك وويليم فالكفيلد

تقييم وتحسين قدرات الشباب السائقين 

أوراق علمية
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عن دوا�ضة البنزين )يف حال خطر كامن(، 3-�ضيتابعون 

الكامن(.  اأو  الو�ضيك  اخلطر  حال  )يف  ال�ضرعة  بنف�ض 

ويف الوقت الذي تابع فيه امل�ضاركون ال�ضور على �ضا�ضة، 

مت ت�ضجيل اجتاه نظرهم وتركيزه. واأ�ضارت الفرتا�ضات 

اخلا�ضة بهذه املهمة اإىل امليل لأخذ املخاطرة حيث اأظهرت 

اأبحاث مع �ضورة مماثلة على اأنه مل يكن هناك اأي فرق 

يف قدرة ال�ضائقني من ذوي اخلربة اأو ال�ضائقني املبتدئني 

املخاطر  حيث  من  ال�ضور  ت�ضنيف  على  ال�ضباب  من 

الو�ضيكة اأو املخاطر الكامنة، اأو عدم وجود خماطر على 

اأندري�ض، مو�ضلر، ديبو�ض،  الإطالق )هوي�ضتيج، �ضكوتل، 

 .)2010 �ضرتادلينج،  توم�ضون،  كينار،  كيلي،  2010؛ 

بالختبارين،  الثالث  املجموعات  يف  امل�ضاركون  وقام 

وهذه املجموعات كانت: �ضائقني �ضباب يف مرحلة التعلم 

القيادة،  اختبار  �ضيخو�ضون  كانوا  عامًا( ممن   19-18(

كانوا  ممن  فوق(  وما  عامًا   25( �ضنًا  اأكرب  و�ضائقني 

ذوي  من  و�ضائقني  القيادة،  اختبار  كذلك  �ضيخو�ضون 

خربة. ويف مهمة الك�ضف عن املخاطر واإدراكها، فقد تركز 

اهتمام ال�ضائقني من ذوي اخلربة على املخاطر الكامنة 

اخلفية ب�ضورة اأكرب مقارنة بال�ضائقني ال�ضباب وال�ضائقني 

القيادة. ومل يكن هناك فرق  يتعلمون  الذين  الأكرب �ضنًا 

بني  اخلفية  الكامنة  املخاطر  على  الرتكيز  يف  ملمو�ض 

ال�ضائقني الذين يتعلمون �ضواًء كانوا اأ�ضغر اأم اأكرب �ضنًا. 

وظهر نف�ض النمط متامًا يف املخاطر الكامنة اخلفية. اإل 

اأنه ويف املجموعات الثالث ومبعدل نحو 30 يف املائة، فاإن 

املخاطر الكامنة اخلفية مت ذكرها بدًل من تركيز النتباه 

عليها. وقام جميع ال�ضائقني تقريبًا يف املجموعات الثالث 

يكن  ومل  الظاهرة  الكامنة  املخاطر  على  النتباه  برتكيز 

هناك فرق ملمو�ض بني املجموعات بخ�ضو�ض هذا النوع 

من املخاطر. وعلى النقي�ض من ذلك، فقد ذكر ال�ضائقون 

الظاهرة  الكامنة  املخاطر  الأحيان  اأغلب  يف  اخلبريون 

اأم  اأ�ضغر  كانوا  �ضواًء  يتعلمون  الذين  بال�ضائقني  مقارنة 

اأكرب �ضنًا. ومل يكن هناك فرق ملمو�ض يف ذكر املخاطر 

الكامنة الظاهرة بني ال�ضائقني الذين يتعلمون �ضواًء كانوا 

بني  الفرق  من  ال�ضتنتاج  وميكن  �ضنًا.  اأكرب  اأم  اأ�ضغر 

تركيز النتباه على املخاطر الكامنة الظاهرة وذكرها باأن 

الرتكيز على املخاطر الكامنة الظاهرة ل ي�ضري بال�ضرورة 

اإىل اأنه مت اإدراك هذه املخاطر. وبعك�ض املتوقع، فلم يكن 

لدى ال�ضائقني الأكرب �ضنًا الذين يتعلمون م�ضتويات خطورة 

مقارنة  الالزم  الإجراء  واتخاذ  املخاطر  تقييم  يف  اأقل 

ال�ضائقني  ولكن  �ضنًا،  الأ�ضغر  يتعلمون  الذين  بال�ضائقني 

هذه  يف  اأقل  خطورة  م�ضتويات  �ضجلوا  اخلربة  ذوي  من 

�ضنًا.  الأ�ضغر  يتعلمون  الذين  بال�ضائقني  مقارنة  املهمة 

وك�ضفت التحليالت الإح�ضائية اأن تقييم املخاطر واختيار 

تقّبل املخاطر،  الواقع بقيا�ض  الإجراء الالزم مل تقم يف 

اخلا�ض  املنظور  بقيا�ض  قامت  الأمر  واقع  يف  ولكن 

باملخاطر والذي مت قيا�ضه يف مهمة الك�ضف عن املخاطر 

اأن اجلانب الإدراكي لتوقع  اإىل  النتائج  واإدراكها. وت�ضري 

املخاطر يتح�ضن يف الغالب مع اخلربة، ومل يتم العثور على 

اأدلة ت�ضري اإىل اجلانب العاطفي والدافعي يف حت�ضن توقع 

املخاطر مع العمر، اإل اأنه ل ميكن رف�ض فر�ضيات حت�ضن 

اجلانب العاطفي والدافعي على الأغلب مع التقدم بالعمر 

على اأ�ضا�ض نتائج هذه الدرا�ضة، حيث مل يتم تفعيل هذا 

اجلانب من توقع املخاطر ب�ضورة �ضحيحة يف مهمة تقييم 

املخاطر والإجراءات الواجب اتخاذها.

هل ميكن اختبار توقع املخاطر يف اجلزء النظري 

من فح�ض القيادة؟

املذكور  البحث  م�ضروع  يف  العني  تتبع  تقنية  تطبيق  مت 

وترتكز  املخاطر.  توقع  قيا�ض  بهدف  ال�ضابق  املقطع  يف 

على  املرتكزة  املخاطر  مالحظة  فحو�ض  يف  النتائج، 

املتقدمني  ا�ضتجابة  �ضرعة  على  ال�ضخ�ضية،  احلا�ضبات 

فيديو.  مقاطع  �ضمن  و�ضريها  للمخاطر  القيادة  لختبار 

وي�ضاهد املتقدمون يف مقاطع الفيديو هذه م�ضاهد م�ضورة 

من منظور ال�ضائق. ويت�ضمن كل مقطع على خطورة كامنة 

واحدة على الأقل ب�ضكل ميّثل تقريبًا ما ت�ضتمله امل�ضاهد 

املرورية. ول تنتهي هذه املقاطع بحوادث ت�ضادم بل تتطور 

الأحداث فيها ب�ضكل خطري مما يتطلب ا�ضتجابًة مبا�ضرًة. 

املقاطع  هذه  يف  الآخرين  الطريق  م�ضتخدمي  اأن  كما 

)مثل امل�ضاة الذين يخرجون اإىل ال�ضارع من بني �ضيارتني 

مفاجئ.  ب�ضكل  م�ضارهم  يغريون  اأو  يتوقفون  مركونتني( 

ويتوجب على املتقدمني �ضغط زر باأ�ضرع ما ميكنهم فور 

املخاطر  اإدراك  مهارات  حتديد  ويتم  للخطر.  اإدراكهم 

بناًء على الوقت امل�ضتغرق ما بني ظهور اأول عالمات تطور 

واأندروود،  ت�ضامبان  )مثاًل:  الزر  �ضغط  وحلظة  املخاطر 

وبجان�ضكاو،  �ضاغربغ  1997؛  وكريك  ماكينا  1998؛ 

ردة  وقت  انخفا�ض  مع  طردًا  النتيجة  تزداد  و   .)2006

الفعل وانخفا�ض عدد املخاطر التي ل يتم ادراكها. وُتعتمد 

هذه الطريقة منذ عام 2002 يف اختبار اإدراك املخاطر يف 

اجلزء النظري من فح�ض القيادة يف اململكة املتحدة.

للك�ضف  قابليته  هو  املنهج  هذا  قدرات  من  يحد  ومما 

ل  اأو  ب�ضيط  ب�ضكل  يرتبط  وهو  الفح�ض،  اإجراء  خالل 

يرتبط مطلقًا باإدراك املخاطر. وقد ل ي�ضتطيع املتقدمون 

لالختبار عند اإدراج هذا الختبار يف اجلزء النظري من 

فح�ض القيادة اإدراك املخاطر الكامنة يف مراحل تطورها 

الأوىل. ولكنهم �ضيعرفون بعد ذلك، ما مل يالحظوه اأوًل 

وذلك لأن هذا اخلطر الكامن �ضيتطور اإىل خطر حمدق 

يهدد ال�ضائق، ويف مثل هذه احلالة �ضيذكر املتقدمون مثل 

هذه احلالت اخلطرة اأكرث من تلك التي ل حتمل اأي تهديد 

كما اأن هذا ال�ضتنتاج ينطبق على حالت اخلطر التي تتم 

املتقدمون  ي�ضتفيد  )وقد  املحاكاة  اأنظمة  يف  مواجهتها 

قد  التي  املعلومات  من  بعد  يجروه  مل  والذين  لالمتحان 

ي�ضربها لهم اأولئك الذين تقدموا لالمتحان. وتتمثل نقاط 

املخاطر  لإدراك  التقليدي  لالختبار  الأخرى  ال�ضعف 

با�ضتحالة  املتمثلة  واحلقيقة  املعايري  �ضحة  من  بالتاأكد 

اإدراك املخاطر. واأظهر ال�ضائقون  اختبار جميع مهارات 

ا�ضتجابة  وقت  متو�ضط  الدرا�ضات  معظم  يف  املبتدوؤون 

اأطول من ال�ضائقني املحرتفني وتوجد على الرغم من ذلك 

درا�ضات ت�ضري اإىل عدم وجود اختالف يف متو�ضط وقت 

مقاطع  يف  املخاطر  تطور  من  الرغم  وعلى   ، ال�ضتجابة 

الفيديو، اإل اأن املخاطر الكامنة التي ل تظهر اإىل العلن 

خالل مقطع الفيديو، ل يتم اإدراجها يف الختبار.

ومت تطوير اأ�ضلوبني لتجاوز القيود املذكورة، بحيث اأنهما 

مل يكونا معتمدين يف ال�ضتجابة للمخاطر الكامنة. وقد 

الأ�ضلوبني، حيث متثلت  املنبهات يف كال  اعتماد ذات  مت 

الكامنة  املخاطر  جت�ضد  فيها  يتم  مل  فيديو  مقطع  بـ13 

عن  عبارًة  الكامنة  املخاطر  تكون  وقد  تهديدات.  اإىل 

بالت�ضرف  يبداأون  الذين  الآخرين  الطريق  م�ضتخدمي 

ب�ضكل خطري بناًء على الظروف، اأو قد تتمثل مب�ضتخدمي 

م�ضار  على  واملوجودين  ظاهرين  غري  الآخرين  الطريق 

خماطر  املذكورة  الأوىل  املخاطر  وتعترب  ال�ضطدام. 

كامنة ظاهرة، اأما الثانية خماطرة كامنة خفية. يف املهمة 

الأوىل، �ضاهد امل�ضاركون بالختبار مقطع الفيديو كاماًل 

عر�ض  مت  املقطع،  لهذا  م�ضاهدتهم  وقبل  انقطاع،  دون 

الت�ضوير  �ضيارة  حركة  يو�ضح  الأعلى  من  م�ضور  مقطع 

اأنف�ضهم  يتخيلوا  اأن  امل�ضاركني  ُطلب من  وقد  املقطع.  يف 

اإىل  الت�ضوير ومت توجيههم لالنتباه  وهم يقودون �ضيارة 

احلالت التي قد تتطور اإىل حالت تهدد بوقوع ا�ضطدام 

خطرة  حالت  وجود  بعدم  اإبالغهم  مت  كما  حمتم. 

مقطع  عر�ض  وبعد  مبا�ضرة.  اإجراءات  اتخاذ  ت�ضتدعي 

ال�ضا�ضة حول اللحظة التي  الفيديو مت عر�ض �ضوؤال على 

واأن  هذا"  يقع  اأّل  "اأمتنى  ب�ضعور  منهم  كٌلّ  فيها  �ضعر 

مرة  املقطع  قبل عر�ض  بذاكرتهم  اللحظة  تلك  يحفظوا 

امل�ضاركون  قام  للمقطع  الثانية  ولدى م�ضاهدتهم  اأخرى. 

باإيقاف العر�ض بال�ضغط على زر امل�ضاحة "�ضبي�ض" عند 

الإ�ضارة  التي كانوا قد حفظوها م�ضبقًا ومن ثم  اللحظة 

"الفاأرة" اإىل املخاطر الكامنة الظاهرة على  با�ضتخدام 

ال�ضا�ضة عن طريق ال�ضغط للتقاط ال�ضور. وتوّجب على 

الإ�ضارة  الظاهرة  الكامنة  املخاطر  حالت  يف  امل�ضاركني 

بال�ضغط على م�ضتخدمي الطريق الآخرين، اأما يف حالت 

الإ�ضارة  عليهم  توّجب  فقد  اخلفية  الكامنة  املخاطر 

بال�ضغط على الأماكن الأخرى من الطريق التي قد يظهر 

الربنامج  �ضجل  وقد  للطريق.  اآخرون  م�ضتخدمون  فيها 

يف املهمة الأوىل الوقت امل�ضتغرق منذ بدء عر�ض املقطع 

كما  "�ضبي�ض"،  امل�ضاحة  زر  على  ال�ضغط  حلظة  وحتى 

�ضجل الربنامج اإحداثيات النقطة التي مت ال�ضغط عليها 

با�ضتخدام "الفاأرة". ويف املهمة الثانية �ضاهد امل�ضاركون 

الإ�ضارة  اأمكنهم  حيث  فقط،  واحدة  ملرة  الفيديو  مقطع 

وكان  "�ضبي�ض"،  امل�ضاحة  زر  بال�ضغط على  املخاطر  اإىل 

الزر  على  ال�ضغط  فيها  مت  التي  للمرات  الأق�ضى  العدد 

اأربع مرات. ويف كل مرة �ضغط فيها امل�ضاركون زر امل�ضاحة 

"�ضبي�ض" �ضدر �ضوت �ضفارة ومت و�ضع اإ�ضارة بي�ضاء على 
الطبيعي  امل�ضار  انقطاع  دون  ال�ضا�ضة  على  الوقت  عداد 

لدى  امللتقطة  ال�ضور  عر�ض  مت  وقد  الفيديو.  ملقطع 

بعد  مبا�ضرة  "�ضبي�ض" عندها  امل�ضاحة  زر  على  ال�ضغط 

اإنتهاء املقطع على ال�ضا�ضة. وُطلب من امل�ضاركني اختيار 

ت�ضمنها  يف  الأولوية  لهم  بالن�ضبة  مثلت  التي  اللقطات 

ملخاطر كامنة ب�ضكل تراتيبي وذلك بال�ضغط على ال�ضور 

بو�ضعية  اللقطات  هذه  عر�ض  ومت  "الفاأرة".  با�ضتخدام 

ال�ضا�ضة الكاملة "فل �ضكرين" بعد ذلك، حيث طلب من 

امل�ضاركني الإ�ضارة وال�ضغط على موا�ضع اخلطر الكامنة 

ال�ضغط  فيها  التي مت  املرات  بت�ضجيل  الربنامج  قام  كما 

ال�ضغط  مواقع  واإحداثيات  "�ضبي�ض"  امل�ضاحة  زر  على 

ويف  ال�ضا�ضة.  على  الظاهرة  اللقطات  على  "بالفاأرة" 
املهمة الثانية، مثل املهمة الأوىل، بداأ كل مقطع بت�ضوير 

من الأعلى، وا�ضتندت النتائج يف كال املهمتني على عدد 

ذات  واعتربت  مالحظتها  متت  التي  الكامنة  املخاطر 

اأولوية اأكرب بحيث مل ت�ضتند على عدد مرات ال�ضتجابة.

ومت توزيع ال�ضائقني املحرتفني )مدربي وفاح�ضي القيادة( 

وال�ضائقني املتعلمني ب�ضورة ع�ضوائية على جمموعة نفذت 

ويف  الثانية.  املهمة  بتنفيذ  قامت  واأخرى  الأوىل  املهمة 

اأعلى  نتائج  املحرتفون  ال�ضائقون  �ضجل  املهمتني،  كال 

للمهمة  كان  وقد  وا�ضح.  ب�ضكل  املتعلمني  ال�ضائقني  من 

الإح�ضائية الأوىل قوة اإح�ضائية اأكرب من تلك التي كانت 

للمهمة الثانية. كما اأظهرت املهمة الأوىل ب�ضكل اأو�ضح من 

املهمة الثانية فروقات املهارة يف مالحظة املخاطر الكامنة 

اخلفية.  الكامنة  املخاطر  مالحظة  ومهارات  العلنية 

فائدة  الأوىل  للمهمة  كان  فقد  الثانية،  املهمة  وبخالف 

تبدو  مل  احلا�ضبات  األعاب  يف  اخلربة  باأن  متثلت  اأخرى 

ذات تاأثري على النتائج )بح�ضب ما قدمه فالكفيلد(.

على  بالعتماد  املخاطر  اإدراك  على  التدريب 

اأنظمة املحاكاة   

هل ميكن للتدريب على اأنظمة املحاكاة زيادة الطالع على 

حالت الطرق واملرور ب�ضكل ي�ضّرع من تطوير مهارات توقع 

املخاطر؟ بناًء على فر�ضية العالمات اجل�ضدية والنظرية 

مت  فقد  املخاطر  توقع  حول  الثالث  املقطع  يف  املطروحة 

حماكاة  اأنظمة  يف  احلوادث  وقوع  اإلغاء  اأن  اإىل  التو�ضل 

قيادة ال�ضيارات يوؤدي اإىل اإمكانيات قيام بحث مرّكز اأكرث 

عن املخاطر الكامنة. ولكن قد ل يتعلم املتدربون ب�ضورة 

احلالت  اإىل  التعر�ض  على  العتماد  خالل  من  كافية 

املرورية اخلطرة �ضمن اأنظمة حماكاة قيادة ال�ضيارات. 

كما يوجد احتمال اأن يعزو املتدربون اأ�ضباب احلوادث اأو 

احلوادث و�ضيكة الوقوع اإىل م�ضتخدمي الطريق الآخرين 

يدركون  قد  اأنهم  كما  احلالة،  تلك  يف  دور  لهم  الذين 

�ضبب ح�ضول حالة معينة وما الذي كان مبقدورهم فعله 

التعلم  ال�ضتفادة من مبادئ  البداية. ومتت  حيالها منذ 

حتفيز  ويتم  احلالت.  هذه  مثل  اآثار  لتقليل  اخلطاأ  من 

اأ�ضباب  يف  للتفكري  اأخطائهم  من  التعلم  عند  املتدربني 

ارتكابهم للخطاأ وما ميكن لهم فعله يف املرات التالية ملنع 

وقوع مثل هذه الأخطاء يف حال حدوثها. وقد مت اعتماد 

نظام حماكاة منخف�ض التكلفة لأغرا�ض التدريب بحيث 

للعر�ض.  كبرية  اإ�ضقاط  زاوية  مع  ثابتة  قاعدة  ذو  كان 

املتدربون  قام  حيث  ال�ضاعة،  قرابة  التدريب  وا�ضتمر 

مدتها  حتديد  مت  ق�ضرية  �ضيناريوهات  �ضمن  بالقيادة 

ما.  كامن  خطر  على  منها  كل  وا�ضتمل  الدقيقة،  بقرابة 

ومت  خفيًا.  الكامن  اخلطر  هذا  كان  الأحيان  معظم  ويف 

توفري ثالثة اإ�ضدارات من كل �ضيناريو، وقاد املتدربون يف 

املرة الأوىل �ضمن �ضيناريو مل يتج�ضد فيه اخلطر الكامن، 

بحيث �ُضئل املتدربون عّما كان من املمكن اأن يحدث وعن 

الأمور م�ضتبعدة احلدوث. وبعد ذلك، وبغ�ض النظر عن 

"القيادة  ي�ضمى  فيما  بالقيادة  املتدربون  قام  اإجاباتهم، 

اخلاطئة"، وهي ذات القيادة الأوىل ولكن جت�ضدت فيها 

مالحظة  عدم  حال  ويف  عنيف.  ب�ضكل  الكامنة  املخاطر 

اأو حادث  القيادة بح�ضول حادث  انتهت  الكامن  اخلطر 

للحالة  بياين  عر�ض  ظهر  ذلك،  وبعد  الوقوع.  و�ضيك 

املرورية على ال�ضا�ضة الو�ضطى من نظام املحاكاة. وبناًء 

ح�ضول  اأ�ضباب  ب�ضرح  املتدربون  قام  العر�ض  هذا  على 

هذا احلادث اأو احلادث و�ضيك الوقوع وما كان بو�ضعهم 

فعله لتجنب احلادث اأو احلادث و�ضيك الوقوع. كما تلقى 

املتدربون التوجيهات حول كيفية البحث وتوقع املخاطر. 

ويف النهاية قام املتدربون بالقيادة �ضمن ال�ضيناريو للمرة 

الثالثة، حيث جت�ضدت املخاطر ب�ضكل اأقل عنفًا عما كان 

القيادة  هذه  من  الهدف  وكان  اخلاطئة".  "القيادة  يف 

تعلموه،  ما  ملمار�ضة  ملتدربني  فر�ضة  تقدمي  الثالثة  للمرة 

اإىل  الثالثة ينتقل املتدربون من جديد  وبعد هذه القيادة 

خماطر كامنة خمتلفة يف �ضيناريو خمتلف.

التقييم التدريبي

ولختبار ما اإذا كان التدريب قد اأ�ضهم يف حت�ضني البحث 

�ضابًا  �ضائقًا   18 تقييم  مت  الكامنة  للمخاطر  الب�ضري 

ممن  متدربني  غري  اآخرين  و18  املتدربني،  من  مبتدئًا 

اخلربة  من  �ضنتني  قرابة  ولديهم  عامًا   19 عمر  يف  هم 

نظام  با�ضتخدام  هذه  التقييم  عملية  ومتت  القيادة،  يف 

متطور ملحاكاة قيادة ال�ضيارات. وقام امل�ضاركون بالقيادة 

�ضبع  على  مبجملها  ا�ضتملت  �ضيناريوهات  ثالثة  �ضمن 

حالت من املخاطر الكامنة التي مل تتج�ضد بحيث كانت 

مماثلة للمخاطر املوجودة �ضمن التدريب ولكن اختلفت 

التغرّي  ال�ضبع  احلالت  هذه  مثلت  بحيث  مظهرها،  يف 

على  الثالثة  القيادة  �ضيناريوهات  وا�ضتملت  القريب. 

واملختلفة  تتج�ضد  التي مل  الكامنة  املخاطر  12 حالة من 

هذه  و�ضكلت  التدريب،  يف  املوجودة  املخاطر  عن  نظريًا 

ت�ضجيل حركة  البعيد". ومت  بـ"التغري  احلالت ما يعرف 

العينني لدى املتدربني خالل القيادة. واأظهرت املجموعة 

 84 بن�ضبة  ال�ضتباقية  النظرات  يف  اجتاهات  املتدربة 

باملائة يف حالت "التغرّي القريب"، فيما اأظهرت املجموعة 

الثانية نظرات ا�ضتباقية �ضحيحة بن�ضبة 57 باملائة. واأما يف 

املتدربة  املجموعة  اأظهرت  فقد  البعيد"،  "التغرّي  حالت 

اجتاهات نظر ا�ضتباقية �ضحيحة بن�ضبة 71 باملائة، فيما 

حققت املجموعة الثانية ن�ضبة 53 باملائة من تلك احلالت. 

وكانت الفروقات بني املجموعتني يف حالت التغرّي القريب 

اأ�ضغر يف حالت  كان  تاأثري احلجم  ولكن  والبعيد لفتة، 

لل�ضائقني  الذاتي  التقييم  يرتفع  ومل  القريب.  التغرّي 

املتدربني حول مدى ثقتهم بعد التدريب، بحيث اأظهرت 

املجموعة املتدربة مياًل اأكرب للقيادة احلذرة يف امل�ضتقبل 

اأكرث من املجموعة غري املتدربة .

مردود ايجابي

ا�ضتنادًا اإىل البحث ، فقد مت اعتماد اختبار توقع املخاطر 

�ضمن الختبار النظري لفح�ض قيادة ال�ضيارات من الفئة 

من  بدءًا  وذلك  هولندا،  يف  اخلا�ضة(  "ب" )ال�ضيارات 
تقييم  كبري  ب�ضكل  الختبار  ومياثل هذا   .2009 مار�ض   1

املخاطر ومهمة اختيار الأفعال املطروحة يف املقطع الرابع 

فيما  النتائج  اإليه  اأ�ضارت  مما  الرغم  وعلى  وال�ضور. 

يتعلق يف مهمة ال�ضورة والتاأكد من �ضحة املعايري، اإل اأن 

التما�ضك  وكان  النف�ضي.  املقيا�ض  على  �ضعف  نقاط  لها 

الداخلي للعنا�ضر اأقرب لالنخفا�ض، كما اأن القدرة على 

التمييز بني ال�ضائقني املتدربني واملحرتفني كانت �ضعيفة 

ال�ضيارات يف  قيادة  �ضلطة منح رخ�ض  وتنوي  ما.  ب�ضكل 

هولندا )املكتب املركزي لتعليم قيادة ال�ضيارات "�ضي بي 

اآر"( ا�ضتبدال هذا الختبار امل�ضتند على حالت مرورية 

اإح�ضائية باختبار ديناميكي ي�ضابه املهمة الأوىل املطروحة 

يف الق�ضم اخلام�ض من هذه الورقة.

ونتج عن هذا البحث الذي مت اإجراوؤه لإثبات هذه الفر�ضية، 

برنامج تدريب توقع املخاطر بالعتماد على اأنظمة املحاكاة 

على الرغم من عدم التاأكد من احتمال حدوث حت�ضينات 

البحث الب�ضري عن املخاطر الكامنة. واأما م�ضاألة ما اإذا 

فهي  التح�ضينات،  هذه  مثل  يحتمل  املحاكاة  نظام  كان 

تتطلب اإجراء اأبحاث اأكرث. وميكن تطبيق برنامج تدريٍب 

املحاكاة  اأنظمة  على  بالعتماد  باملخاطر  للتنبوؤ  حم�ضٍن 

كجزء من برامج التدريب الأ�ضا�ضية، وذلك بهدف حت�ضري 

القيادة.  فح�ض  �ضمن  املخاطر  توقع  لختبار  املتدربني 

ويتم �ضم هذا التدريب اإىل برنامج التدريب على اأنظمة 

املحاكاة لل�ضائقني املبتدئني. وميكن لل�ضائقني املتعلمني اأن 

القيادة  لفح�ض  حت�ضريهم  �ضمن  التدريب  بهذا  يقوموا 

وذلك اعتمادًا على اأكرث من نحو مائة نظام حماكاة موزعة 

على مدار�ض قيادة خمتلفة يف هولندا.

أوراق علمية
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وفق التعريف املعتمد من قبل الأمم املتحدة ال�ضباب هم 

دوًل  فاإن   ، �ضنة   24-15 بني  ترتاوح  التي  العمرية  الفئة 

 39-15 من  العمرية  الفئة  �ضمن  ال�ضباب  تعتمد  اأخرى 

عامًا . بينما تعتمد املنظمات الدولية والإقليمية النا�ضطة 

يف جمالت ال�ضالمة املرورية والوقاية من حوادث الطرق 

الفئة العمرية 16-30 �ضنة يف حتديد فئة ال�ضباب ، مبا 

العامل  بلدان  ملختلف  القت�ضادي  امل�ضتوى  مع  يتوافق 

والو�ضع الجتماعي والعائلي لهذه الفئات العمرية .

ما هو احلادث املروري ؟

يعرف اخلرباء احلادث املروري باأنه حدث عار�ض ، ياأتي 

دون اإرادة اأوتخطيط م�ضبق من جانب مركبة اأو اأكرث مع 

مركبة اأو مركبات اأخرى اأو م�ضاة اأو حيوانات اأو اأج�ضام 

على طريق عام اأو خا�ض .

وينتج عن احلادث اأ�ضرار تتفاوت من طفيفة باملمتلكات 

الإعاقة  اأو  الوفاة  اإىل  توؤدي  اجل�ضيمة  اإىل  واملركبات 

امل�ضتدمية .

امل�شكلة عامليًا   

اأن العامل يخ�ضر �ضنويًا نحو  اإىل  ت�ضري تقديرات حديثة 

1,5 مليون �ضخ�ض ب�ضبب حوادث املرور وتوؤدي اإىل اإ�ضابة 

50 مليون �ضخ�ض نتيجة حوادث املرور يف العامل ، وي�ضكل 

باملائة من جمموع   15 نحو  املرور  امل�ضابون يف حوادث 

�ضحايا  عدد  وي�ضل   ، العامل  يف  امل�ضت�ضفيات  �ضاغلي 

الأمم  عن  �ضادر  تقرير  وفق  �ضنويًا  املرورية  احلوادث 

املتحدة حتت عنوان ال�ضباب وال�ضالمة على الطرق اإىل 

نحو 400 األف من ال�ضباب الذين تقل اأعمارهم عن 25 

عامًا ، اإىل جانب مئات الآلف من اجلرحى واملعاقني.

حوادث  عن  الناجمة  القت�شادية  اخل�شائر 

املرور 

الناجمة عن حوادث املرور  تقدر اخل�ضائر القت�ضادية 

وفقًا ملنظمة ال�ضحة العاملية بنحو 518 مليار دولر منها 

65 مليار دولر تتكبدها البلدان النامية ، وهو ما ميثل 

اإجمايل امل�ضاعدات التي حت�ضل عليها هذه الدول.

• وتقدر اخل�ضائر املادية ال�ضنوية الناجتة عن احلوادث 
املرورية بـ 160 مليار يورو يف اأوروبا.

املرور  حوادث  باأن  للدول  الوطنية  البيانات  • اأظهرت 
% من ناجتها القومي الإجمايل ، مما  تكلف بني 1.5-2.5 

واإىل  والديون  املايل  القرتا�ض  حجم  زيادة  اإىل  يوؤدي 

انخفا�ض حجم ال�ضتهالك الغذائي. 

اإمارة  يف  املرور  حلوادث  ال�ضنوية  التكلفة  وقدرت   •
اأبوظبي لوحدها بنحو 100 مليون دولر.

حوادث  عن  الناجمة  القت�ضادية  اخل�ضائر  وت�ضمل 

املرور: 

يف  الإقامة  )نفقات  ال�ضحية  الرعاية  توفري  • تكاليف 
امل�ضت�ضفيات(.

تاأهيل امل�ضابني.  • تكاليف 
مركبات  من  املت�ضررة  للممتلكات  املادية  التكاليف   •
اأعباء  من  عليها  يرتتب  وما  وعامة  خا�ضة  وممتلكات 

بالعملة  ا�ضتريادها  جراء  النامية  الدول  على  مالية 

ال�ضعبة من الدول الأجنبية.

"�ضرطة وم�ضعفني". اإدارة احلوادث من  • تكاليف 
وهناك خ�ضائر غري مبا�ضرة تلحق باقت�ضاديات الدول 

من اأهمها:

املتوفني. اإيرادات  • قيمة خ�ضائر 
اأو جزئي". كلي  "خ�ضارة دخل  امل�ضابني  اإنتاج  • فاقد 

املعوقني. اإنتاج  • فاقد 
• نفقات اخلدمات ال�ضعافية.

• امل�ضاريف الإدارية لإدارات املرور وال�ضري التي تتابع 
احلوادث.

الطرق من احلوادث. اإخالء  • تكاليف 

 • بلغ جمموع التعوي�ضات التي دفعتها �ضركات التاأمني 

 –  2006 اأعوام  بني  املركبات  تاأمني  فرع  يف  الإماراتية 

69% من جمموع  نحو  مليار درهم متثل   15 نحو   2010

التاأمني  �ضركات  عليها  ح�ضلت  التي  املكتتبة  الأق�ضاط 

خالل هذه الفرتة والتي بلغت 22 مليار درهم.

وتكبدت �ضركات التاأمني العاملة يف دولة الإمارات نحو 

ال�ضيارات  لإ�ضالح   2010 عام  خالل  درهم  مليارات   3

املوؤمنة وتعوي�ض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف 

التاأمني  هيئة  اإح�ضاءات  بح�ضب  املدنية  وامل�ضوؤولية 

الإماراتية.

اإجمايل  من   %  84 نحو  التعوي�ضات  ن�ضبة  وبلغت   •
"امل�ضوؤولية  الغري  التاأمني �ضد  بوثائق  املكتتبة  الأق�ضاط 

2010 وهو ما يعك�ض �ضغوط كبرية  املدنية" خالل عام 

على القطاع.

على  التاأمني  قطاع  يف  املكتتبة  الأق�ضاط  بلغت   •
العام  نف�ض  خالل  درهم  مليار   4.52 نحو  املركبات 

املكتتبة  التاأمينية  الأق�ضاط  اإجمايل  20.5٪  من  و�ضكلت 

يف الدولة والبالغة 22 مليار درهم.

ت�ضريعات  باإيجاد  العربي  التاأمني  وتتمثل مطالب قطاع 

فعالة من �ضاأنها ت�ضديد العقوبات على املت�ضببني يف مثل 

هذا  كان  "�ضواء  عقاب  اأ�ضد  ملعاقبتهم  احلوادث  هذه 

اأو  ال�ضارع  ي�ضري يف  الذي  ال�ضخ�ض  اأو  ال�ضائق  املت�ضبب 

اأي متعهد اأو مقاول اأو موؤ�ض�ضة ق�ضرت يف و�ضع اإ�ضارات 

حتذيرية".

امللقاة على  الأخطار  مع  التاأمني  اأق�ضاط  تتنا�ضب  • اأن 
عاتق ال�ضركات .

وفقًا  املفتوح  ال�ضوق  �ضيا�ضة  وتطبيق  الأ�ضعار  • حترير 
التاأمني  �ضعر  حتدد  التي  البلدان  يف  والطلب  للعر�ض 

الإلزامي.

لالكتتاب  التاأمني  ل�ضركات  الختيار  حرية  ترك   •
"مع و�ضع �ضوابط عامة  تراه منا�ضبًا  ملا  وفقًا  باخلطر 

التي  ال�ضركة  باختيار  للمواطن  واحلرية   " الدولة  يف 

اأو  ال�ضخ�ضية  جتربته  اإىل  ا�ضتنادًا  اأف�ضل  خدمة  تقدم 

م�ضموعاته من الأهل والأ�ضدقاء عن ال�ضركات.

حتليل موؤ�شرات حوادث املرور يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة

ل تزال احلوادث املرورية ت�ضكل هاج�ضًا مقلقًا لالأجهزة 

عام  انخفا�ضها  من  الرغم  على   ، الدولة  يف  الأمنية 

2012، مقارنة بعام 2011 ب�ضبب ما تخلفه من اآثار �ضارة 

تتمثل يف اأعداد الوفيات والإ�ضابات والآثار الجتماعية 

الأخرى، اإ�ضافة اإىل اخل�ضائر املادية 

ارتكبها  التي  احلوادث  عدد  بلغ   2012 عام  ففي 

الإماراتيون  54,011  حادثا 

ويف الإمارات لالأ�ضف ل يزال ال�ضباب ي�ضكلون ال�ضحية 

يف  املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  املرور  حلوادث  الأوىل 

الدولة والتي جنحت يف تخفي�ض وفيات فئة ال�ضباب من 

473 وفاة عام 2008 اإىل 282 وفاة عام 2012 اأي بن�ضبة 

اأخذنا  اإذا  40% الأمر الذي يعترب اجنازًا هامًا ل�ضيما 

باحل�ضبان التزايد امل�ضتمر يف عدد ال�ضيارات وال�ضائقني، 

وقد ن�ضب مدير عام الإدارة العامة للتن�ضيق املروري يف 

وزارة الداخلية ذلك اإىل اأن وزارة الداخلية ا�ضتطاعت 

خالل ال�ضنوات املا�ضية اإىل تطبيق اإ�ضرتاتيجية �ضاملة 

من  املزيد  لتحقيق  طريقها  يف  وهي  املرورية  لل�ضالمة 

النتائج وتوفري بيئة مرورية اآمنة تنعم بها جميع الفئات 

والأعمار غري اأن ال�ضباب كان لالأ�ضف اأكرث �ضحايا هذه 

احلوادث .

ونالحظ من اجلدول التايل باأن اأكرب ن�ضبة من احلوادث 

ح�ضلت مع ال�ضائقني من الفئات العمرية بني 25 - 30 

ولكنها ت�ضبح   18 �ضنة  الرتفاع من  تبداأ يف  عامًا فهي 

30 يف  عام  الرتفاع حتى  ت�ضتمر يف  ثم  الـ25  عالية يف 

2011 وحتى �ضن 31 يف عام 2012: 

للتن�ضيق  العامة  الإدارة  اأجرتها  التي  الدرا�ضات  ت�ضري 

اأن ال�ضرعة والتهور كانا ال�ضبب  اإىل  يف وزارة الداخلية 

 ، ال�ضباب  يرتكبها  التي  املرورية  الرئي�ضي يف احلوادث 

لذلك ل بد من تق�ضي ال�ضبب احلقيقي الذي يدفع بع�ض 

وحياة  بحياتهم  والالمبالة  الرعونة  هذه  نحو  ال�ضباب 

الآخرين.

يف هذا الإطار يقول الأطباء النف�ضيون اأن ال�ضباب يحب 

املجازفة واثبات الذات ، لأن فرتة املراهقة حتدث فيهم 

تغيريات نف�ضية كبرية من احلما�ضة والعنفوان وحماولة 

اإثبات الذات باأي طريقة ، لذا جندهم يقودون ال�ضيارات 

ب�ضرعة فائقة للغاية لكي يلفتوا الأنظار وما �ضابه ذلك 

الأمر الذي قد يت�ضبب يف هذه احلوادث الكثرية.

باحلوادث  اخلا�ضة  ال�ضابقة  البيانات  من  ويالحظ 

املرورية يف دولة الإمارات باأن القيادة باإهمال قد احتلت 

مبا  �ضاهمت  اإذ   ، الطرق  حلوادث  منفرد  �ضبب  اأعلى 

يزيد عن 36.5 % يف جميع الإ�ضابات املميتة الناجمة عن 

املرتبة  الزائدة يف  ال�ضرعة  ، ثم جاءت  الطرق  حوادث 

الثانية يف قائمة كافة احلوادث ، اإذ ت�ضببت يف 16% من 

الإ�ضابات و27% من الإ�ضابات املميتة ، و�ضاهم كل من 

حوادث  كافة  من   %62 عن  يزيد  فيما  ال�ضببني  هذين 

عام  يف  الإمارات  دولة  يف  حدثت  التي  املميتة  الطرق 

 2010

الطرق  حوادث  عن  الناجمة  الإ�ضابات  اأن  جانب  واإىل 

التي توؤدي اإىل املوت والإعاقة فاإن لها تاأثريًا كبريًا على 

ال�ضحية وعائلته والبلد ب�ضكل عام، كذلك فاإن امل�ضكلة 

ل ي�ضتع�ضي حلها، واأن اخل�ضائر ميكن خف�ضها بدرجة 

كبرية اإذا ما مت تبني الإجراءات ال�ضليمة واملالئمة

التوعية املرورية

دعت وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

واملوؤ�ض�ضات احلكومية وغري  الفعاليات املجتمعية  جميع 

الريا�ضية  والنوادي  الأهلية  واجلمعيات  احلكومية 

الوعي  لن�ضر  جهودها  تكثيف  اإىل  والأ�ضر  واملدار�ض 

على  املرورية  ال�ضالمة  بقواعد  واللتزام  بينها  املروري 

الطرق ، بهدف احلد من احلوادث واخل�ضائر الب�ضرية 

التي تخلفها من اإ�ضابات ووفيات ، ونبهت اإىل اأن اأبرز 

حوادث ال�ضباب هي عدم اللتزام بقوانني ال�ضري واملرور 

م�ضافة  ترك  وعدم  املتهورة  والقيادة  الزائدة  وال�ضرعة 

كافية ، ودعت على ت�ضديد عمليات ال�ضبط ون�ضر الوعي 

الفعاليات  من  العديد  وتنظيم  ال�ضباب  بني  املروري 

واملحا�ضرات التي ت�ضتهدف رفع م�ضتوى الثقافة املرورية 

لدى اأفراد املجتمع ، وت�ضعى وزارة الداخلية اإىل تطبيق 

ن�ضبة  وخف�ض   ، املرورية  لل�ضالمة  �ضاملة  اإ�ضرتاتيجية 

احلوادث املرورية وما ينتج عنها من وفيات واإ�ضابات...

ت�ضملها  اأن  يجب  التي  املرورية  الإر�ضادات  اأهم  اإن    

يف  ترتكز  احلوادث  خطورة  من  للحد  املرورية  التوعية 

الآتي :

- تتلخ�ض قواعد التوعية املرورية ب�ضاأن الأطفال واملعني 

بها غالبًا الآباء يف :

الأمامية. املقاعد  الأطفال يف  • عدم جلو�ض 
بال�ضيارة. • عدم تركهم وحدهم 

بالدراجة بني  اللعب  بال�ضارع وعدم  الكرة  لعب  • عدم 
ال�ضيارات.

اأربط  ثم  املخ�ض�ض  مقعدهم  يف  الأطفال  و�ضع   •
حزام الأمان فيقيد الأطفال من العبث باملركبة.

املرورية. ال�ضالمة  اأ�ضول  الأطفال  تعليم  • اأهمية 

�إعد�د :

حممد مظهر حمادة

الشباب وحجم مشاركته في الحوادث المرورية
من المتسبب... من الضحية ؟

أوراق علمية
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حزام الأمان

ل�ضخ�ض  جمهز  وهو   ، واأمان  �ضالمة  الأمان  • حزام 
واحد .

اإذا  اأو  مرتخيًا  كان  اإذا  فاعليته  يفقد  الأمان  • حزام 
مل يتم ارتدائه بالطريقة ال�ضحيحة.

• اأكرث الأطفال عر�ضة للوفاة اأو الإ�ضابة الذين يجل�ضون 
باملقاعد اخللفية وهم غري مثبتني يف مقاعدهم.

ارتداء  على  واأطفالك  نف�ضك  تعويد  عليك  يجب   •
حزام الأمان ل�ضالمتكم .

الطفل  يكون  بحيث  باملولود  خا�ض  مقعد  • ا�ضتخدام 
مواجهًا للخلف.

�ضنوات   8 عن  اأعمارهم  تزيد  الذين  الأطفال   •
و�ضع  ويجب  بالكبار  اخلا�ض  الأمان  وي�ضتخدموا حزام 

اخللفي  املقعد  و�ضط  بالأطفال  اخلا�ض  الأمان  مقعد 

ما اأمكن.

ال�شرعة الزائدة

قاتلة. وال�ضرعة  اأ�ضرع  ت�ضرع فاملوت  • ل 
املرورية. اأكرث احلوادث  وراء  • ال�ضرعة 

اأهمها  من  عوامل  لعدة  تخ�ضع  املاأمونة  وال�ضرعة   •
املرور،  حركة  وحالة  املركبة  وحالة  الطق�ض  حالة 

زاد  ال�ضرعة  زادت  وكلما   ، املرور  واإر�ضادات  وعالقات 

حجم الإ�ضابة.

قطع الإ�شارة

والإ�ضارات   ، بالغة  خطورة  احلمراء  الإ�ضارة  جتاوز 

على  دليل  الإ�ضارة  واحرتام   ، الطريق  لغة  ال�ضوئية 

الوعي ، والإ�ضارة ال�ضوئية و�ضعت ل�ضالمتك فتقيد بها، 

خفف  تعني  وال�ضفراء  �ضر  تعني  اخل�ضراء  والإ�ضارة 

الوقوف  تعني  واحلمراء  للوقوف  وال�ضتعداد  ال�ضرعة 

التام وال�ضرعة جرمية بحقك وحق الآخرين.

امل�شاة

الطريق. ال�ضن على عبور  امل�ضاة وكبار  • �ضاعد 
• �ضالمة امل�ضاة م�ضوؤولية اجلميع.

الأماكن املخ�ض�ضة لهم. امل�ضاة يكون من  • عبور 
امل�ضاة  تعر�ض  ول   ، العبور  يف  حقهم  امل�ضاة  اأعط   •
خلطر مركبتك ، ويجب عليك اأن حترت�ض عند خطوط 

امل�ضاة.

التفحيط اأو الت�شفيط

جنون  والتهور   ، املتهور  ال�ضائق  م�ضري  واملوت  الإعاقة 

يوؤدي اإىل الوفاة ، ل تفقد حياتك بتهورك ، والتفحيط 

بتهورك  حياتك  تفقد  ول   ، والإحباط  الف�ضل  عنوان 

والعربة و�ضيلة للنقل ل للقتل.

املنا�شبات الريا�شية 

اأحزانًا  الريا�ضية  املنا�ضبات  بعد  فرحتك  جتعل  ل 

وال�ضالمة   ، واأخالق  وذوق  فن  والقيادة   ، لالآخرين 

املرورية م�ضوؤولية اجلميع ، املواطن يجب اأن يكون رجل 

اأمن واملواطن احلق يحافظ على اأمن ومكت�ضبات الوطن، 

وعبور ال�ضارع حق م�ضروع للجميع ، وعرقلة واإرباك حركة 

واحرتام  النظام  عليها  يعاقب  مرورية  خمالفة  املرور 

اأنظمة املرور دليل الوعي .

التجمهر عند احلوادث 

ح�ضاري  غري  �ضلوكًا  احلوادث  عند  التجمهر  يعترب 

وحياة  حياتك  يعر�ض  احلوادث  عند  والتجمهر   ،

يعرقل  احلوادث  عند  والتجمهر   ، للخطر  الآخرين 

حركة املرور وي�ضعب عمل رجال املرور ويزيد حجم 

املخاطر .

البوق اأو الزمور

بوق املركبة يهدف اإىل التنبيه ل اإىل الإزعاج ، ل ت�ضتخدم 

البوق بالقرب من امل�ضت�ضفيات واملدار�ض ودور العبادة .

ترك مفاتيح ال�شيارة

مفتاح  ترك  واحذر  لوحدهم  املركبة  الأطفال يف  احذر 

املركبة يف الو�ضل الكهربائي بدون وجود �ضاحبها خمالفة 

مرورية يعاقب عليها النظام ، من اأجل �ضالمتك و�ضالمة 

الآخرين تاأكد من اإغالق �ضيارتك عند الوقوف.

ا�شتخدام الهاتف النقال اأثناء القيادة

اأو احلديث  بالتفكري  ل تن�ضغل بغري الطريق ول تن�ضغل 

واأنت تقود ال�ضيارة ، ول تعر�ض حياتك للخطر من اأجل 

مكاملة هاتفية.

الرتكيز اأثناء القيادة

اأثناء القيادة  اأمانة يف عنقك فال تن�ضغل  من معك هم 

عن الطريق ول تن�ضغل باأطفالك اأثناء القيادة ول تت�ضل 

حتى ت�ضل.

الإ�شعاف

• مبادرتك لإ�ضعاف الآخرين قد تنقذ روحك وتاأكد من 
وجود حقيبة الإ�ضعافات الأولية معك.

العالقة مع رجل املرور

ل�ضالمتك  يعمل  الذي  املرور  لرجل  �ضديقًا  كن   •
واحرتامك لإر�ضادات رجل املرور دليل وعيك.

التو�شيات

من  لبد  التي  املبادئ   من  جمموعة  اإىل  ن�ضري  اأن  ميكن 

اعتمادها وميكن اأن ن�ضري اإىل اأبرزها:

والثقافة  الوعي  يف  امل�ضجد  دور  على  التاأكيد  اأوًل: 

وزارة  ودعوة   ، الأ�ضرة  دور  مع  يتكامل  والذي  املرورية 

الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية للم�ضاركة يف جميع الفعاليات 

الديني  بالتوجيه  املعنية  اإداراتها  خالل  من  والأن�ضطة 

واعتبار اللتزام بتعليمات املرور واجبًا �ضرعيًا بقدر ما هو 

واجب قانوين واأخالقي

ثانيًا: اإمناء الوعي والثقافة املرورية من خالل دور فعال 

ترتكز  حيث  احلايل  بالو�ضع  الكتفاء  وعدم  لالإعالم، 

الأ�ضواء على اأ�ضبوع املرور ال�ضنوي ، وحتويله اإىل اهتمام 

دائم، وذلك بنقل املعلومات ال�ضادقة، واإقامة املوؤمترات 

 ، الأبحاث  واإعداد  الن�ضرات  وتوزيع  التدريبية  والدورات 

وال�ضتفادة من الطفرة املعلوماتية .

الق�ضايا  خمتلف  حول  للمعلومات  بنوك  اإن�ضاء  ثالثًا: 

تن�ضرها  كالتي  اإح�ضائية  معلومات  وتوفري   ، املرورية 

. "�ضاعد" حاليًا 
رابعًا: �ضرورة مواكبة الهيئات املرورية و�ضركات التاأمني 

التكنولوجية لر�ضد احلوادث املرورية وحتديد  للتطورات 

املواقع اخلطرة واإيجاد حلول جذرية لها .

الوفيات  معدل  لتخفي�ض  اإ�ضرتاتيجية  و�ضع  خام�شًا: 

والإ�ضابات من احلوادث املرورية .

باحلوادث  املتعلقة  املعلومات  تبادل  اأهمية  �شاد�شًا: 

اأمام  لإتاحتها  ون�ضرها  العربية  البلدان  يف  املرورية 

تخدم  عملية  درا�ضات  لإجراء  والدار�ضني  الباحثني 

ال�ضالمة املرورية.

املروري  بال�ضجل  الإلزامي  التاأمني  اأق�ضام  ربط  �شابعًا: 

لل�ضائق و املركبة من حيث املخالفات املرورية واحلوادث 

امللتزم  ال�ضائق  بني  التاأمني  �ضركات  متيز  واأن   ، امل�ضجلة 

خ�ضومات  ومنح  الأق�ضاط  حيث  من  املتهور  وال�ضائق 

لل�ضائقني امللتزمني .

ثامنًا: �ضرورة وجود نظام مراقبة و�ضبط وتقييم �ضهل 

اأن�ضطة  يف  يحدث  الذي  التطور  وتعقب  ملتابعة  وفاعل 

�ضالمة الطرق وتقدير اأثر ون�ضب ال�ضالمة التي تنجم عن 

وجود مثل هذا النظام .

"يتعدى  فاعل  مرور  �ضري  قانون  جناح  اأن  تا�شعًا: 

ال�ضرعة  خمالفات  وت�ضبط  تراقب  التي  الكامريات 

اأن  ميكنه  "بحيث  فقط  احلمراء  الإ�ضارة  وك�ضر  الزائدة 

واملرور  ال�ضري  حوادث  عدد  خف�ض  يف  هامًا  دورًا  يلعب 

من خالل املراقبة والإبالغ عن خمالفات ال�ضري املتكررة 

وال�ضيئة  املتهورة  القيادة  اأخطاء  تقييم  يف  ل�ضتخدامها 

والق�ضاء عليها .

�إعد�د :

كري�ستان اآ. هوبري

املعهد الفيدرايل ال�ضوي�ضري للتكنولوجيا

كيف نشيد البنى التحتية للطرق 
من أجل حماية السائقين الشباب؟

،اأطلق  ال�ضباب  يرتكبها  التي  احلوادث  زيادة  لأ�ضباب 

املجل�ض ال�ضوي�ضري للوقاية من حوادث ال�ضري “بي اإف 

املقدمة  وتقوم  لل�ضباب.  الأولوية  يعطي  برناجما  يو” 

خم�ض  من  موؤلفة  دورة  على  الربنامج  لهذا  املخت�ضرة 

يف  رمزيًا  اإليها  الإ�ضارة  على  املعنيون  حر�ض  مراحل 

بحث  مع  الأوىل  املرحلة  يف  الدورة  تبداأ  املركز.  �ضعار 

حتديد  الثانية  املرحلة  وت�ضهد  احلوادث.  حول  مف�ضل 

برنامج  و�ضع  فت�ضهد  الثالثة  املرحلة  اأما  للوقاية  هدف 

يف  املتنوعة  الوقائية  الإجراءات  تنفيذ  وبعد  للوقاية. 

املرحلة الرابعة، يتم قيا�ض النجاح والدرا�ضة بالعتماد 

على طرق تقييم خمتلفة يف املرحلة اخلام�ضة.

و�ضيتم الرتكيز على الإجراءات التقنية. وي�ضري الباحث اإىل 

عدم وجود اإجراءات خا�ضة بالبنى التحتية موجهة ح�ضرًا 

لل�ضباب خالل القيادة واإمنا عدة اإجراءات مل�ضاعدتهم من 

خالل القيام بذلك. .

اأهمية كبرية يف  تكت�ضب  التي  ال�ضوداء  النقطة  اإدارة  تبداأ 

ويتم  احلوادث.  ودرا�ضة  الطرقات  و�ضع  درا�ضة  اإجراء 

تنفيذ كلتا الدرا�ضتني من قبل مهند�ضني م�ضتقلني اثنني. 

يقوم املهند�ضان مبقارنة نقاط الق�ضور من كلتا الدرا�ضتني 

وحتديد نقاط الق�ضور ال�ضحيحة. ويقومان بعدها بتحديد 

جناح  �ضنتني  بعد  التقييم  واأظهر  املنا�ضبة.  الإجراءات 

عملية التحول. ويف حال مل يكن الأمر كذلك، يجب حتديد 

اإجراءات بديلة. وذكر الباحث اأن الدوارات منت�ضرة بكرثة 

للتعديل  لتقاطع خ�ضع  �ضوي�ضرا، حيث عر�ض منوذجا  يف 

واأ�ضفر عن جناح كبري يف التقليل من حوادث ال�ضباب.

من  للوقاية  ال�ضوي�ضري  املركز  لنموذج  �ضرحا  وقدم 

احل�ضرية  املناطق  يف  الق�ضوى  ال�ضرعة  حول  احلوادث 

على طرق تكون ال�ضرعة فيها 50 كيلومرت يف ال�ضاعة و30 

دقيقة  مراقبة  على  اأمثلة  عن  ف�ضاًل  ال�ضاعة  كيلومرت يف 

لل�ضرعة ومراقبة القطاعات.

الترخيص التدريجي للسائقين 
دروس من األعوام الخمسين األولى

د. ت�سارلز جون�سون، مدير املجموعة التقنية 

يف “كومبيتين�ض اأ�سوران�ض �سوليو�سنز” املحدودة بلندن

مع بداية الت�ضعينيات �ضجلت معدلت احلوادث والإ�ضابات بني ال�ضائقني تراجعًا ملحوظًا يف معظم الدول الأوروبية. وكان هناك عدد كبري من العوامل املوؤثرة يف حتقيق 

هذا الرتاجع ل�ضيما تلك املتعلقة باإدخال التح�ضينات على ال�ضيارات وت�ضميم الطرقات وتغيري القوانني. اإل اأن مدى تاأثري العوامل اخلا�ضة باملبادرات التي اتخذها الإن�ضان 

لتح�ضني �ضلوك ال�ضائق بقيت اأقل و�ضوحًا. 

وتتمثل اإحدى تلك العوامل ب�ضرية الطابع التي اأثبتت تاأثريها القوي على �ضالمة على الطرقات باإدخال خطط الرتخي�ض القائمة على القيادة املتدرجة. وبلغت ن�ضبة 

التح�ضن يف معدلت احلوادث بني خم�ضة و60 يف املائة بني ال�ضائقني اجلدد بعد تطبيق مثل تلك اخلطط، وفقًا لنوع اخلطة املعمول بها وطريقة البحث.

وتكمن النقطة الأ�ضا�ضية هنا يف جناح بع�ض الأ�ضاليب املجّربة وف�ضل بع�ضها الآخر متامًا. ويتطرق هذا العر�ض التقدميي اإىل الأدلة على جناح بع�ض الأ�ضاليب واأ�ضباب 

جناحها على امتداد مراحل القيادة املتدرجة املتعارف عليها وكيفية تاأثري تلك الإثباتات على ت�ضميم خطة رخ�ضة القيادة املتدرجة املعمول بها يف اإيرلندا. 

أوراق علمية
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باملجزرة  املرورية  الباحث احلوادث  البداية ي�ضف  يف 

بو�ضفها من اأبرز امل�ضكالت التي تهدد حياة الإن�ضان يف 

الع�ضر احلديث فهي تودي بحياة ما يزيد على مليون 

بالإ�ضافة  �ضنويًا،  مليونًا   50 حوايل  وجرح  �ضخ�ض 

القت�ضادية  التكلفة  بلغت  فقد  القت�ضادية.  للتكلفة 

ودولر  مليار   )500( حوايل  عامليا  املرورية  للحوادث 

اأمريكي �ضنويا ح�ضب اح�ضائية منظمة ال�ضحة العاملية، 

كما تودي هذه احلوادث اإىل تلوث البيئة واأعباء �ضحية 

كبرية على عاتق الدول.

�شلطة القانون

)�ضلطة  هو  دولة  اأي  لتقدم  الأ�ضا�ضي  املعيار  اأن  ويرى 

تعد  القانون  فيها  يحرتم  ل  التي  فالدولة   ، القانون( 

دولة تغرد خارج �ضرب التقدم والدميقرطية لذلك نحن 

بحاجة اإىل قانون ح�ضاري متطور بتطور احلياة العامة 

وخا�ضة فيما يتعلق بقوانني املرور )الت�ضريع، الأنظمة، 

�ضعيد  على  م�ضاكل  من  ي�ضتجد  ما  يعالج  العقوبات( 

حوادث املرور، وهذا بالطبع يوؤدي اإىل تقلي�ض احلوادث 

الأخذ  مع  املتقدمة،  الدول  مع  مقارنة  حد  اأدنى  اإىل 

الطرق  و�ضكل  واملركبات  ال�ضكان  )عدد  العتبار  بعني 

تتنا�ضب  التي  العقوبة  ملقدار  بالإ�ضافة  وجتهيزاتها( 

وخطورة املخالفة يف تلك الدول. 

اأخطاء ال�شائقني

ويحدد الباحث بع�ض ال�ضفات ال�ضلبية لل�ضائقني :

ن�ضبة  كفاءة  عدم  الكافية:  اخلربة  امتالك  عدم    -1

كبرية من ال�ضائقني وتدين اأهليتهم وثقافتهم املرورية. 

جتاوز  وخا�ضة  والأنظمة:  بالقوانني  اللتزام  عدم   -2

امل�ضرب  والتجاوزات اخلاطئة، واتخاذ  املقررة  ال�ضرعة 

ال�ضوئية  الإ�ضارة  وجتاوز  القريب،  والتتابع  اخلاطئ 

احلمراء. 

3- عدم ا�ضتخدام حزام الأمان يف كثري من الأوقات. 

قيادة  واأحيانا  قيادة  رخ�ضة  بدون  املركبة  قيادة   -4

املركبة يف حالة �ضكر. 

الركاب  مع  بالتعامل  املرور  اآداب  مراعاة  عدم   -5

وامل�ضاة. 

6- عدم اإعطاء اأولوية املرور للم�ضاة واملركبات اأ�ضحاب 

حق الأولوية.

7- النعطاف من مكان خاطئ اأو اتخاذ م�ضرب خاطئ 

وتغيري امل�ضارب با�ضتمرار.

8- عدم املبالة بت�ضرفاته وال�ضري اأحيانًا بعك�ض ال�ضري.

9- عدم ا�ضتخدام الإ�ضارات  )الغمازات( اإل نادرا.

ج�ضمية  اأو  ع�ضبية  اأو  نف�ضية  بحالة  القيادة   -10

م�ضطربة.

11- ا�ضتخدام الهاتف النقال وتناول الطعام والتدخني 

اأثناء قيادة املركبة.

وكذلك هناك اأخطاء امل�ضاة ومنها :

بالقوانني  اللتزام  وعدم  ال�ضري  بقوانني  1-اجلهل 

والأنظمة اخلا�ضة بامل�ضاة. 

يتم  الطريق بحيث  املرور على  باآداب  اللتزام  2- عدم 

قطع الطريق من مكان خاطئ. 

3- عدم قطع الطريق بخط م�ضتقيم  والت�ضرف ب�ضكل 

ع�ضوائي وغري ح�ضاري. 

ب�ضكل  واأحيانا  ببطء  اأو  ب�ضرعه  الطريق  قطع   -4

هجومي. 

5- قطع الطريق من اأمام مركبة واقفة اأو متوقفة. 

6- قطع الطريق من اأماكن خمفية )غري مك�ضوفة(. 

7- عدم التعاون مع ال�ضائقني والت�ضرف ب�ضكل عنادي 

معهم. 

8- �ضعف الوعي املروري كونه ل يبايل بحركة ال�ضري. 

حمل  اأو  الأيدي  ت�ضابك  مع  جماعي  ب�ضكل  امل�ضي   -9

الأمتعة ب�ضكل عر�ضي )يوؤذي الآخرين(. 

ومن  الطرق  حوادث  عن  اإح�ضائيات  الباحث  ويطرح 

من  الفرتة  خالل  للحوادث  الإح�ضائي  التحليل  خالل 

2008 اىل 2012 يتبني الآتي:

اأول: اأن عدد احلوادث يلغ )715473( حادثًا .

ثانيا: نتج عن تلك احلوادث وفاة )3596( �ضخ�ضًا.

ثالثا: نتج عن تلك احلوادث اإ�ضابة )82243( �ضخ�ضًا 

بلغت  احلوادث  لتلك  القت�ضادية  التكلفة  رابعا: 

)1395.5( مليون دينار اأردين.

�ضتة  يتعدى  ل  الأردن  �ضكان  عدد  اأن  للعلم  خام�شا: 

ماليني ن�ضمة.

برامج  و�ضعف   ، املروري  الوعي  قلة  على  يدل  وهذا 

التوعية.

نف�ض  خالل  والوفيات  احلوادث  اإح�ضائيات  وبتحليل 

الفرتة، نتو�ضل اإىل نتيجة مفادها اأن اأكرث الأفراد الذين 

املرتبة  يحتلون  فهم  ال�ضباب  هم  للحوادث  يتعر�ضون 

الأوىل يف عدد الوفيات.

من   )%38.7(  2008 ل�ضنة  ال�ضباب  وفيات  ن�ضبة  اإن   -1

عدد الوفيات الكلي.

2012 )40.8.%( من  ل�ضنة  ال�ضباب  ن�ضبة وفيات  اإن   -2

عدد الوفيات الكلي..

بتحليل اح�ضائيات 2008 يتبني التايل:

- بلغ جمموع احلوادث 101066 حادث، نتج عنها وفاة 

740 �ضخ�ض واإ�ضابة 13913.

-2 نتج عن حوادث الده�ض وفاة 394 �ضخ�ض اأي بن�ضبة 

%53 من جمموع وفيات حوادث املرور ل�ضنة 2008.

من  الده�ض  بحوادث  تاأثرا“  العمرية  الفئات  اأكرث   3-

حيث النتيجة هم من ال�ضباب  ما بني -15 35 �ضنة. وبلغ 

عددهم )170( وفاة من جمموع الوفيات.

-4 حتتل الفئة العمرية من 14-0 املرتبة الثانية تاأثرا“ 

بحوادث الده�ض حيث �ضكلت ما ن�ضبته %33 من جمموع 

الوفيات.

الإحياء  داخل  وقعت  الده�ض  حوادث  من   76%  5-

وتكون  �ضاعة  50كم/  من  اقل  �ضرعات  وعلى  ال�ضكنية 

قاتلة بن�ضبة %100 على �ضرعة 90كم/�ضاعة.

ال�ضلوكيات ال�ضلبية لل�ضباب وتاأثريها يف وقوع احلوادث :

يذكر الباحث العديد من ال�ضباب نذكر اأهمها :

عدة  باأمور  والن�ضغال  القيادة  اأثناء  الرتكيز  عدم   •
ق�ضرية  ر�ضائل  واإر�ضال  املتحرك  الهاتف  يف  كالتحدث 

الراديو  يف  العبث  اأو  القيادة،  اأثناء  الطعام  تناول  اأو 

اأو امل�ضجل. 

قائدي  من  الكثري  لدى  املغامرة  وحب  املخاطرة   •
والأنظمة  القوانني  بتجاوز  والندفاع  ال�ضباب  ال�ضيارات 

وقواعد واأولويات املرور بهدف لفت النتباه .

با�ضتح�ضار  ال�ضيارات  قائدي  من  والت�ضارع  • ال�ضرعة 
وجتاوز  كبري  بت�ضارع  النطالق  خالل  من  احلركة  روح 

املركبات بحركات بهلوانية. 

•  القيادة حتت تاأثري امل�ضكرات واملخدرات مما ي�ضبب 
�ضعف يف الرتكيز والنتباه واإدراك اأبعاد الطريق ب�ضكل 

جيد.

الأعطال  الكثري من  ي�ضبب  • اإهمال �ضيانة املركبة 
• عدم اخذ احليطة واحلذر من مفاجاآت الطرق اأثناء 

القيادة .

الدخول  عند  كافية  اأمان  م�ضافات  ترك  عدم   •
والندماج مع طريق �ضريع.        

•القيادة عك�ض ال�ضري وب�ضرعة تفوق ال�ضرعة املقررة.

النتائج املرتتبة على حوادث املرور

املرور  عنا�ضر  باأحد  خلل  عن  ناجتة  ال�ضري  حوادث   -1

الإن�ضان واملركبة، الطريق والبيئة املحيطة.

حوادث  يف  والرئي�ضي  الأهم  العن�ضر  هو  ال�ضائق   -2

الطرق. 

3- املجتمع هو املت�ضرر من حوادث الطرق وهو امل�ضتفيد 

باحلد منها. 

القت�ضاد  ا�ضتنزاف  اإىل  توؤدي  ال�ضري  حوادث   -4

الوطني. 

القتلى  اأعداد  يف  وتتمثل  الجتماعية:  الآثار   •
ملا  بالإ�ضافة   ، اجل�ضدية  والت�ضوهات  الإعاقة  وحالت 

بع�ض  لفقدان  نتيجة  الأ�ضري  التفكك  من  عنها  ينجم 

الإ�ضابة  اأقعدته  اأو  احلياة  فارق  الذي  ملعيلهم  الأ�ضر 

ب�ضبب احلادث.

اإىل  الطرق  حوادث  توؤدي  القت�شادية:  الآثار   •
ا�ضتنزاف القت�ضاد الوطني. 

العالج  تكاليف  يف  وتتمثل  الطبية:  الآثار   •
امل�ضاب  يق�ضيها  التي  واملدة  امل�ضت�ضفيات  يف  والدواء 

يف امل�ضت�ضفى حيث ك�ضفت الإح�ضاءات اأن 10-20٪ من 

مب�ضابي  م�ضغولة  النامية  الدول  يف  امل�ضت�ضفيات  اأ�ضرة 

احلوادث املرورية.

الناجتة عن  وتتمثل يف اخل�ضائر  البيئية:  الآثار   •
تلف يف املرافق العامة مثل الطرق والأر�ضفة والإ�ضارات 

املرورية وال�ضياجات املعدنية والأ�ضجار وغريها. وكذلك 

تلوث البيئة نتيجة ملخلفات املركبات املحطمة.

ويحدد الباحث الغاية من منهاج درا�ضي مروري يف :

حوادث  خطر  من  وحمايتهم  املواطنني  وقاية   •
الطرق: 

�ضدم  حوادث  يف  تكمن  الطرق  حوادث  خطورة  • اإن 
اإذ  امل�ضاة(  )وفيات  هي  الأ�ضا�ضية  فامل�ضكلة   ، امل�ضاة 

هم  امل�ضاة  �ضدم  حوادث  من  ت�ضررا  الأكرث  الفئة  اأن 

ال�ضباب وعليه ل بد من معاجلة هذه امل�ضكلة املتفاقمة ، 

لذا يجب اأن تعطى الأولوية للتوعية والتعليم

زيادة الوعي املروري. 

عاتق  على  تقع  الطلبة  لدى  املروري  الوعي  زيادة  اإن 

وزارة الرتبية والتعليم العايل  يف جميع مراحل الدرا�ضة 

الأ�ضا�ضية والثانوية ونخ�ض هنا املرحلة اجلامعية. 

املراحل  يف  خا�ضة  جدًا  مهمان  والتعليم  التوعية   •
حمدد   منهاج  و�ضع  يجب  لذلك  واجلامعية،  املدر�ضية 

التعليم  مراحل  لكافة  املرورية(  )ال�ضالمة  ملادة 

)الإلزامي والثانوي( واجلامعي  بالإ�ضافة لالأطفال دون 

�ضن ال�ضابعة من العمر، 

تعليم وتدريب ال�شائقني: 

اإن عملية  تعليم وتدريب وتاأهيل ال�ضائقني عملية مهمة 

عدد  زيادة  ب�ضبب  احلا�ضر  الوقت  يف  وخا�ضة  جدًا 

ال�ضكان  اأعداد  يف  املطردة  والزيادة  املتتايل  املركبات 

الأعداد  تلك  ت�ضتوعب  تعد  مل  التي  ال�ضوارع  و�ضيق 

الكبرية من املركبات. 

على  املرور  حوادث  اأخطر  من  الده�ض  حوادث  وتعترب 

اإىل  ت�ضري  الإح�ضائيات  اأن  من  بالرغم  الإن�ضان  حياة 

 10% يتجاوز  ل  الكلي  ن�ضبتها من جمموع احلوادث  اأن 

من  و31%  الوفيات  من   40% من  اأكرث  ت�ضبب  اأنها  اإل 

اجلرحى. 

م�شوؤولية الأ�شرة

ويوزع الباحث م�ضوؤولية التوعية والرتبية املرورية  جلهات 

عدة وهي كما يوردها يف الدرا�ضة :

الأ�شرة  

والعناية  الأبناء  تربية  يف  وبناء  هام  دور  لها  فال�ضرة 

الأمور احلياتية  واملعرفة يف  باملعلومات  وتزويدهم  بهم 

واملعي�ضية وكافة ما يتعلق باأمور احلياة الع�ضرية،

م�شوؤولية املدر�شة واجلامعة

الت�ضرفات  من  للحد  كبري  دور  واجلامعة  للمدر�ضة 

اخلاطئة للطلبة  ب�ضكل عام، ومن هذا الدور: 

حوادث  من  نف�ضه  حماية  باأهمية  الطالب  تعريف   -1

الطرق.

2- تنمية ال�ضعور لدى الطالب بالتقيد بالأنظمة والقواعد 

العامة وحب النظام.

3- حتفيز الطالب للتعمق يف فهم م�ضاكل ال�ضري واإتباع 

الأ�ضاليب الآمنة لتجنب خماطرها.

4- تعليم وتدريب الطالب على كيفية التعامل مع عنا�ضر 

املرور.

5- تنمية ال�ضلوك املروري ال�ضحيح لدى الطالب من اأجل 

ال�ضالمة العامة.

م�شوؤولية رجال الدين

تنمية  يف  تتمثل  كربى  م�ضوؤولية  الدين  رجال  على  تقع 

بالتقيد  املواطنني  لدى  والأخالقي  الديني  ال�ضعور 

بالأنظمة والقواعد العامة وحب النظام، وتنمية ال�ضلوك 

تعديل  على  وحثهم  املواطنني  لدى  ال�ضحيح  املروري 

�ضلوكهم يف التعامل مع عنا�ضر املرور من اأجل ال�ضالمة 

املرورية.

وي�ضري الباحث اإىل الأهداف من اإدخال منهاج مروري 

يف  واجلامعية  املدر�ضية  املناهج  �ضمن  وتربوي  توعوي 

نقاط :

املرور  قواعد  ملراعاة  ال�ضرورية  املعرفة  1-غر�ض 

وال�ضالمة على الطرق وال�ضوارع.

2-اك�ضاب الطلبة العادات ال�ضحيحة وتعديل �ضلوكيات 

اأثناء  وخا�ضة  ال�ضوارع  يف  امل�ضري  عند  منهم  البع�ض 

العبور وقطع الطريق وا�ضتعمال املركبات .

3- تعليم وتعريف الطالب باأهمية حماية نف�ضه.

4- حتفيز الطالب للتعمق يف فهم م�ضاكل املرور واإتباع 

الأ�ضاليب الآمنة لتجنب خماطرها.

عند  ال�ضحيحة  ال�ضلوكيات  ممار�ضة  الطالب  تعليم   -5

عنا�ضر  مع  التعامل  واملركبة.وكيفية  الطرق  ا�ضتخدام 

املرور.

ويبلورها  للطلبة  وبرامج  خلطط  ت�ضورا  الباحث  ي�ضع 

يف :

 برامج خم�ش�شة لطلبة املدار�ض:

مرحلة ريا�ض الأطفال.

املرحلة )الإلزامية( وميكن تق�ضيمها اإىل ق�ضمني:

�إعد�د :

الدكتور عابد اأحمد العقبي

أهمية تدريس مادة السالمة المرورية 
لطلبة المدارس والجامعات

الأردنية  اجلمعية  يف  العلمية  اللجنة  رئي�ض 

للوقاية من حوادث الطرق

أوراق علمية
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ال�ضاد�ض  ولغاية  البتدائي  الأول  ال�ضف  من   -1

البتدائي.

2- من ال�ضف ال�ضابع ولغاية ال�ضف العا�ضر.

حتر�ض الرتبية على اإعداد الفرد للحياة اإعدادًا �ضليمًا، 

وهذا  خمتلفة،  وو�ضائل  باأ�ضاليب  ذلك  لتحقيق  وتعمل 

املدر�ضة  تعد  ولذلك  ال�ضلوك،  يف  تغيري  اإحداث  يعني 

الوحدة الأ�ضا�ضية يف العملية الرتبوية. اإذ يف هذه الفرتة 

يت�ضكل فكره باكت�ضاب املعلومات واملهارات التي يتعلمها 

وحتدد ميله وطموحاته، وتنمي اجتاهاته، وترت�ضخ قيمه، 

ويت�ضح منهج حياته. 

واملرحلة  اجلامعات  لطلبة  خم�ض�ضة  برامج  ثانيا: 

الثانوية:

للجامعات يف اأي دولة دور هام ومتميز يف العمل من اجل 

احلد من حوادث املرور ويتمثل هذا الدور يف قيام الدوائر 

الأكادميية كافة وخا�ضة املتخ�ض�ضة يف  اجلامعة والتي 

لها عالقة بحوادث املرور مثل :)الهند�ضية، القت�ضادية، 

القانونية( بدرا�ضات واأبحاث وتدري�ض م�ضاق )ال�ضالمة 

بالعمل  املوؤهل  اجلامعي  الإن�ضان  يناء  بهدف  املرورية( 

واملعرفة ليقوم بدورة يف جمال تخفي�ض حوادث املرور 

وتبعاتها

خطة م�شاق ال�شالمة املرورية

يتناول هذا امل�ضاق املبادئ الرئي�ضية يف تخطيط وتنظيم 

والأ�ضاليب  اأ�ضبابها  وبيان  وحتليلها  املرورية  ال�ضالمة 

املتبعة يف اإدارة املرور.كما يت�ضمن املعلومات املختلفة يف 

جمال قواعد ال�ضري واملرور على  الطرق ودرا�ضة القوانني 

والأنظمة والتعليمات التي حتكمها.

التخطيط  ومفهوم   املرور  هند�ضة  اأ�ضا�ضيات  وي�ضمل 

من  والوقاية  املرور  لتهدئة  املتبعة  والإجراءات  والنقل 

احلوادث املرورية.وخا�ضة حوادث �ضدم امل�ضاة .

وي�ضمل اأهداف واأ�ضاليب التوعية املرورية حلماية املواطنني 

من خطر حوادث املرور، اإ�ضافة لدرا�ضة �ضلوك ال�ضائقني 

ودور و�ضائل التاأثري الإعالمية يف التوعية املرورية.

تو�شيات الدرا�شة:

من الأهمية مبكان اإيالء مو�ضوع )ال�ضالمة املرورية( اأهمية كبرية ملا لها من دور اإيجابي يف احلد والتخفيف من 

حوادث الطرق متمثال فيما يلي:

وقاية ال�ضباب وحمايتهم من خطر حوادث الطرق ويرتتب على ذلك زيادة الوعي املروري وتعديل �ضلوكيات ال�ضباب 

مما ينعك�ض على حجم امل�ضكلة املرورية انحدارا �ضديدا يف عدد حوادث الطرق وخا�ضة )�ضدم امل�ضاة( الده�ض 

وبالتايل:

الطرق.  الناجمة عن حوادث  الوفيات  اأعداد  • تخفي�ض 
الطرق. الناجم عن حوادث  واملعاقني  • تخفي�ض عدد اجلرحى 

، وال�ضحية(. البيئية  الناجمة عن حوادث الطرق )الجتماعية، القت�ضادية،  التبعات  • احلد من 
• انخفا�ض الكلفة القت�ضادية الباهظة من جهة، وزيادة الدخل القومي من جهة اأخرى. املحافظة على البيئة 

من خالل احلد والتخفيف من حوادث الطرق امل�ضببة لأ�ضرار كبرية.

امل�ضت�ضفيات  اأ�ضرة  واإ�ضغال  والإقامة  العالج  تكاليف  يف  واملتمثلة  العامة  امل�ضت�ضفيات  على  العبء  تخفيف   •
مب�ضابي احلوادث.

تدريب الشباب .... تقنيات عالمية جديدة
الشباب والسالمة المرورية في ماليزيا

عك�ض  على  ذكاء  اأكرث  ت�ضبح  اأن  اإىل  ال�ضيارات  تتجه 

ال�ضائقني ل�ضوء احلظ.

واملفيدة  امل�ضوقة  اجلديدة  التقنيات  من  العديد  هناك 

لال�ضتمتاع، منها على �ضبيل املثال: 

الهاتف/  املالحة/  نظام  بي/  اإ�ض  يو  ثالثة/  بي  اإم 

الثالجة ال�ضغرية .

ويتحم�ض العديد من امل�ضنعني نحو هذا التوجه ل�ضيما 

يف اإعالناتهم...اإدراكًا منهم اأن امل�ضرتي يف عامل اليوم 

ال�ضباب  �ضريحة  اإىل  ينتمي  القريب  امل�ضتقبل  يف  كما 

املتحم�ض كثريًا حيال هذا النوع من امل�ضائل.

ال�ضيارات  م�ضتخدمي  من  قلة  فاإن  احلظ  ول�ضوء  ولكن 

الكافية  املعلومات  ميتلك  التحديد  وجه  على  وال�ضباب 

والتدريب على ا�ضتخدام التقنيات احلديثة. 

تخدم  التي  الأجهزة  بني  بو�ضوح  هنا  منيز  اأن  ميكننا 

ال�ضالمة ب�ضكل اإيجابي اأو �ضلبي.

يدخل كل من نظام منع انغالق املكابح "اإيه بي اإ�ض"/ 

�ضمن  املثال  �ضبيل  اآر" على  اإ�ض  بي"/و"اإيه  اإ�ض  و"اإي 

قطاع الأجهزة الإيجابية. 

احلوادث/والو�ضادات  امت�ضا�ض  يندرج  حني  يف 

الراأ�ض  اإ�ضابات  من  والوقاية  الأمان  الهوائية/وحزام 

�ضمن قطاع احلماية ال�ضلبية.

ويرتبع اليوم على راأ�ض تلك الأجهزة املذكورة العديد من 

الأجهزة امل�ضماة بـ"امل�ضاعدة" وهي على �ضبيل املثال:

على  املكابح/احلفاظ  طاقة  املكابح/توزيع  م�ضاعدة 

امل�ضار/تفادي النوم املتقطع/التحكم بامل�ضافة/التحكم 

بـ"النقاط العمياء" واإىل ما هنالك.

ومن املفيد بالطبع اأن تعلم اأين ويف اأي حالت تبداأ كل 

تلك التقنيات بالعمل وما الغاية منها.

يعترب بع�ض التقنيات مهمًا فعاًل يف حني حتظى البقية 

باأهمية اأقل يف اإطار القيادة اليومية. 

�إعد�د :

اأونو�ض . ث. هندريك�ض 

�إعد�د :

نور �سكينة اأزمان وما�سلينا مو�سى

�إعد�د :

د. حممد خليفة اآل على

�ضوي�ضرا

املعهد املاليزي لأبحاث ال�ضالمة املرورية 

هناك عدة اأنواع من الوقاية تبداأ بالوقاية الأولية وتركز 

على املجتمع ب�ضكل عام ثم الوقاية الثانوية وتركز على 

التدخل املبكر للحالت املعر�ضة للخطر والوقاية الثالثة 

تركز على الوقاية من العودة للمخالفة .

تق�ضيم الربامج الوقائية ي�ضهم يف ت�ضميم برامج التوعية 

وحتديد  للوقاية  املالئم  الأ�ضلوب  واختيار  املنا�ضبة 

الأولويات ودرجة الرتكيز واختيار مقدم الربنامج. 

مبادئ فاعلية الربامج الوقائية املرورية :

مادة  م�ضتوى  تنا�ضب  مدى  ليقيم  اخلطر  مبداأ  ياتي 

الربنامج مع م�ضتوى خطورة املتلقي. 

املتلقي  احتياجات  تقييم  على  يقوم  احلاجة  ومبداأ 

والرتكيز عليها يف الربنامج.

املتلقي  قدرة  م�ضتوى  رفع  على  يعمل  ال�ضتجابة  ومبداأ 

على التعلم من الربنامج الوقائي من خالل توفري العالج 

ونقاط  قدراته  وم�ضتوى  للتعلم  احلافزية  ورفع  املالئم 

قوته وت�ضميم برامج تتنا�ضب مع ا�ضلوب التعلم .

كفاية اجلرعة

يجب اأن تكون الأن�ضطة الفاعلة كافية من حيث كثافتها 

فاعلية برامج الوقاية المرورية 

وطول مدتها مبا يتنا�ضب مع املتلقني حتى توؤتي ثمارها

يجب  �ضفات  الربامج  تنفيذ  على  القائمني  للموظفني 

الإيجابي  والتاأثري  الفاعلة  امل�ضاركة  ل�ضمان  توافرها 

منها:

الإلقاء. •اتقان مهارات 
التي  والطريقة  بالأ�ضلوب  امل�ضاركني  مع  •التعامل 

تتنا�ضب معهم. 

والأهداف.  واملبادئ  القيم  • و�ضوح 
الراجعة  والتغذية  املالحظات  اإعطاء  على  القدرة   •

 .)feedback(

املتوقعة  من اخلطورة  والتحذير  التاأثري  على  • القدرة 
ال�ضري  بقوانني  نقاط، خ�ضائر«.الإملام  »خمالفة، حجز، 

واملرور واللوائح التنفيذية.

املركبة،  »�ضالمة  القيا�ضية  باملوا�ضفات  الإملام   •
الإطارات، احلمولة، القاطرات، املقطورات، موا�ضفات 

الدراجة النارية«.

• معرفة الإح�ضائيات الداعمة. 
• اأن يكونوا منفتحني ون�ضطني ومتفائلني وواقعيني. 

والإملام  اخلا�ضة  الإحتياجات  ذوي  مع  التعامل   •

بقواعد الأمن وال�ضالمة اخلا�ضة بهم.

• التحديث امل�ضتمر.
• اإ�ضراك املوظفيــن يف تخطيــط وتنفيــذ اإ�ضرتاتيجيــة 
التزام  على  احل�ضــول  اأجل  من  الوقاية  وبرامــج 

مب�ضوؤولية  وال�ضعور   )  staff commitment( املوظفــني 

 .)feeling of ownership( ضاحب ال�ضاأن�

وهناك معايري ميكن اأن ت�ضتخدم يف التقييم منها:

البحوث  على  املبنية  املنا�ضبة  املعرفة  ا�ضتخدام   •
العملية.

املعلومات  للح�ضول على  الالزمة  املهارات  •  ممار�ضة 
ذات ال�ضلة وحتليلها.

للتقييم. • اإعداد خطة 
وحتفيزهم  التقييم  عملية  يف  امل�ضاركني  اإ�ضراك   •

لذلك. 

النف�ض. • التعاون مع متخ�ض�ضني مثل علماء 
برنامج مبا  لكل  املن�ضودة  الإ�ضرتاتيجية  وتنفيذ  • فهم 
من  �ضواء  املطلوبة  الأداء  م�ضتويات  حتقيق  ذلك  يف 

الأفراد اأو الفريق. 

على  قرب  عن  نظرة  اإلقاء  اإىل  الورقة  هذه  تهدف 

ال�ضائقني وراكبي الدراجات ال�ضباب يف ماليزيا، وكذلك 

ال�ضائقون  هوؤلء  ي�ضكلها  التي  اخلطر  عوامل  فهم  اإىل 

ال�ضباب على ال�ضالمة املرورية.

 الو�شع احلايل

�ض الو�ضع احلايل لل�ضائقني وراكبي الدراجات ال�ضباب  ما يلِخّ

وال�ضالمة املرورية يف ماليزيا ب�ضكل خمت�ضر هو ما ت�ضمنه  

التقرير الإح�ضائي حلوادث املرور ال�ضادر عن ال�ضرطة امللكية 

ال�ضائقني وراكبي  اأن ن�ضبة عدد  اإىل  املاليزية، والذي تو�ضل 

الدراجات ال�ضباب ممن تعر�ضوا حلوادث مرورية من الفئة 

العمرية 16-25 هي الأعلى مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. 

درا�ضات  على  بالعتماد  اخلطر  عوامل  حتليل  يتم  بينما 

اأي�ضًا. ومن بني  عديدة اأجريت يف ماليزيا ويف بلدان اأخرى 

ال�ضائقني  اإىل  تعزى  والتي  التي مت حتديدها  عوامل اخلطر 

)اجلندرة(  واجلن�ض  العمر  هي  ال�ضباب  الدراجات  وراكبي 

وقلة اخلربة وعوامل اأخرى كذلك مثل ال�ضرعة ووجود ركاب 

من الأقران وما اإىل ذلك. وكنتيجة لهذه الدرا�ضات، كان من 

بني املبادرات التي اأجريت �ضعيًا خلف�ض معدل احلوادث من 

الوفيات بني ال�ضائقني وراكبي الدراجات ال�ضباب يف ماليزيا 

تنفيذ برامج تثقيفية حول ال�ضالمة املرورية لطالب املدار�ض 

البتدائية، ومراجعة ملنهاج احل�ضول على الرخ�ضة بالن�ضبة 

وحمالت  جمتمعية  وبرامج  الدراجات،  وراكبي  لل�ضائقني 

تتعهد بالدعم على الإنرتنت. ومن بني املبادرات على املدى 

 2013 ملاليزيا  املرورية  ال�ضالمة  "خطة  مبادرة  الطويل 

ال�ضائقني  م�ضتقبل  حت�ضني  اأجل  من  مت  ُقِدّ والتي   "2020-

وراكبي الدراجات ال�ضباب.

أوراق علمية
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حملة التوعية المرروية

اأطلقت وزارة الداخلية، ممثلة يف الإدارة العامة للتن�ضيق 

لهذا  الأوىل  املوحدة  املرورية  التوعية  حملة  املروري، 

العام؛ �ضمن املبادرة اخلا�ضة يف تطوير وتطبيق برامج 

التوعية املرورية بقطاع املرور لعام 2014 م، حتت �ضعار 

اجلديد  العام  بداية  مع  الدراجات"،  خماطر  "احذر 
وت�ضتمر ثالثة اأ�ضهر.

 وتهدف احلملة اإىل توعية جميع م�ضتخدمي الدراجات، 

وجميع فئات املجتمع وخا�ضة ال�ضباب والأ�ضرة، باللتزام 

بقواعد ال�ضري واملرور، وجتنب وقوع احلوادث. 

الإدارة  مديرعام  الزعابي،  ح�ضن  غيث  العميد  وقال 

اإن احلملة  الداخلية،  وزارة  املروري يف  للتن�ضيق  العامة 

تاأتي جت�ضيدًا ل�ضرتاتيجية وزارة الداخلية املنبثقة عن 

ا�ضرتاتيجية احلكومة الحتادية، وانطالقًا من توجيهات 

القيادة ال�ضرطية؛ لبلوغ اأعلى م�ضتويات ال�ضالمة املرورية 

املرور  لقطاع  ال�ضرتاتيجية  اخلطة  اإطار  ويف  للجميع، 

تطوير  يف  اخلا�ضة  باملبادرة  م   2016  –  2014 لعام 

وتطبيق برامج التوعية املرورية بوزارة الداخلية، والتي 

ت�ضتمل هذا العام على 24 حملة مرورية منها 4 حمالت 

فرعية  حملة   20 و  الدولة  م�ضتوى  على  موحدة  رئي�ضية 

اإىل  بالإ�ضافة  اإدارة،  لكل  املرورية  الق�ضايا  ح�ضب 

لتعزيز  املرور  اإدارات  تنظمها  التي  الأخرى  احلمالت 

ال�ضالمة املرورية واحلد من احلوادث املرورية وحالت 

الده�ض. 

وذكر الزعابي اأن الإح�ضائيات املرورية ت�ضري اإىل وقوع 

210 حوادث دراجات خالل عام 2013، نتــج عنها وفاة 

16 �ضخ�ضَا، واإ�ضابة 235 �ضخ�ضَا باإ�ضابات تراوحت بني 

البليغة واملتو�ضطة والب�ضيطة، وذلك نتيجة لعدم التزامهم 

بقواعد ال�ضري واملرور وتعليمات عنا�ضر ال�ضرطة .

»الداخلية« 
تطلق حملة توعية مرورية 

موحدة حول مخاطر الدراجات 

واأكد الزعابي على اأهمية تعزيز الوعي املروري لدى �ضائقي 

الآمن،  غري  ال�ضتخدام  خماطر  وجتنيبهم  الدراجات 

الدراجات  خ�ضو�ضًا  وال�ضالمة  الأمان  و�ضائل  وتوافر 

النارية و�ضائقيها، واحلر�ض على ارتداء اخلوذة الواقية 

واملرور،  ال�ضري  وقواعد  باأنظمة  واللتزام  القيادة  اأثناء 

وكذلك اإبراز دور الأ�ضرة يف عدم ال�ضماح لالأطفال بقيادة 

الدراجات يف غري الأماكن امل�ضرح لها، وا�ضتخدام و�ضائل 

ال�ضالمة كافة خا�ضة يف العطالت الر�ضمية.

210 حوادث دراجات 
عام 2013

واأو�ضح اأن الإدارة العامة للتن�ضيق املروري بوزارة الداخلية 

املرور  اإدارات  مع  والتن�ضيق  بالتعاون  احلملة  هذه  تنفذ 

والرتخي�ض بالدولة، واجلهات الأخرى املعنية بال�ضالمة 

والتي تدعم هذه  العام واخلا�ض،  القطاعني  املرورية يف 

املبادرات لإيجاد بيئات اآمنة، وطرق خالية من احلوادث، 

من  املبذولة  الإعالمية  اجلهود  لدعم  احلاجة  موؤكدًا 

الداخلية  وزارة  دور  واإبراز  كافة،  املعنية  اجلهات  قبل 

مبو�ضوع  واملعنية  العالقة  ذات  الأخرى  واملوؤ�ض�ضات 

احلملة.  ولفت اإىل اأن احلملة التي اأطلقتها الإدارة العامة 

للتن�ضيق املروري ت�ضتهدف فئة �ضائقي الدراجات النارية 

والهوائية،  )البان�ضي(  عجالت  والأربع  الثالث  وذات 

وت�ضمل جميع الفئات وخا�ضة ال�ضباب والأطفال.

واأ�ضاف: اأنه �ضيتم تنفيذ احلملة عرب العديد من الو�ضائل 

الإعالمية، منها الإذاعة وال�ضحف واملجالت والقنوات 

نقا�ضية  حلقات  �ضتعقد  كما  والإنرتنت،  التلفزيونية 

امل�ضوؤولني  ا�ضت�ضافة عدد من  يتم من خاللها  اإعالمية 

تت�ضمنها من  وما  ب�ضاأن احلملة،  للتوا�ضل مع اجلمهور 

قيم وثقافة مرورية.

"احذر  احلملة  مو�ضوع  طرح  �ضيتم  اأنه  اإىل  اأ�ضار  كما 

خماطر الدراجات" على بع�ض مواقع الإنرتنت، وخا�ضة 

احلوارية مثل املنتديات، و�ضيتم توزيع مل�ضقات وكتيبات 

املراكز  من  العديد  على  باحلملة  خا�ضة  ومطويات 

العامة، وحمطات تعبئة الوقود، والأماكن التي يرتادها 

اجلمهور.
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مبادرات خليفة

�سمن مبادرات رئي�ض الدولة وبتكلفة تزيد عن ملياري درهم

»األشغال«
تنفذ شبكات طرق رئيسية وداخلية

ك�ضفت وزارة الأ�ضغال عن اإنها تنفذ حاليا جمموعة من 

�ضبكات الطرق الرئي�ضية واخلارجية يف مناطق خمتلفة 

من الدولة بتكلفة تزيد عن ملياري درهم �ضمن مبادرات 

رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

الدولة.

املرورية”  “ال�ضالمة  الوزارة يف حوار مع جملة  واأكدت 

اإن بع�ض هذه امل�ضاريع �ضيتم النتهاء منها خالل الفرتة 

املقبلة والتي من �ضاأنها اأن تعزز البنية التحتية وحتقيق 

ال�ضالمة املرورية وتوفري �ضبل الراحة للجميع .

يف ما يلي ن�ض احلوار:

كيف تتعاطون مع مبادرات �شاحب ال�شمو رئي�ض 

الدولة اخلا�شة مب�شاريع الطرق؟

يتم تنفيذ م�ضاريع مبادرات �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة 

التحتية  البنية  لتطوير  ال�ضمولية  اخلطط  على  بناء 

املحلية  واحلكومة  ال�ضغال  بوزارة  واخلا�ضة  بالدولة 

والتي تخدم املجتمع وترفع من م�ضتوى املعي�ضة وم�ضتوى 

توفري المن وال�ضالمة املرورية بالإ�ضافة اىل توفري �ضبل 

الراحة للمواطنني واملقيمني

اجلديدة  �شواء  الطرق  م�شاريع  طبيعة  هي  ما 

�شاحب  مبادرات  �شمن  �شيانتها  يجري  التي  او 

ال�شمو رئي�ض الدولة؟

هناك جمموعة من م�ضاريع البنية التحتية املتنوعة التي 

يجري تنفيذها مثل الطرق الرئي�ضية واجل�ضور وال�ضدود 

الطرق  و�ضبكات  المواج  وكوا�ضر  املائية  واحلواجز 

الداخلية التي �ضيتم ت�ضميمها وتنفيذها يف هذه الفرتة 

�ضمن مبادرات �ضاحب ال�ضمو رئي�ض الدولة.

لهذه  الإيجابية  العوائد  هي  ما  تقديركم  يف 

املرورية  ال�شالمة  تعزيز  م�شتوى  على  امل�شاريع 

والبنية التحتية ل�شبكة الطرق بالدولة؟ 

امل�ضاريع  هذه  �ضتحققها  كثرية  ايجابية  عوائد  هناك 

حيث قامت الوزارة بتحديد م�ضارات ال�ضاحنات الثقيلة 

واملتداخلة  مع حركة ال�ضيارات اخلفيفة، والتي تعد من 

 ال�ضباب الرئي�ضية حلدوث احلوادث على الطرق الحتادية

كما قامت الوزارة بطرح م�ضاريع لتنفيذ طرق ال�ضاحنات 

بال�ضورة  ال�ضاحنات  حركة  تاأمني  �ضاأنها  من  والتي 

الطرق. مل�ضتخدمي  املرورية  ال�ضالمة  وحتقيق   املطلوبة 

من  النوعية  لهذه  الحتادية  الطرق  �ضبكة  عزز  مما 

وخا�ضة  لل�ضيارات اخلفيفة  او  لل�ضاحنات  �ضواء  الطرق 

الرابطة بني اإمارات الدولة، والذي كان له عائد اإيجابي 

على النمو القت�ضادي بالإمارات ال�ضمالية. 

م�شاريع  اإجناز  يف  املعتمدة  املوا�شفات  ماهي 

الطرق اجلديدة؟

يتم اعتماد املوا�ضفات العاملية ) المريكية والربيطانية( 

ال�ضتعانة  يتم  كما  الحتادية  الطرق  وتنفيذ  لت�ضميم 

باملوا�ضفات املحلية التي تتنا�ضب مع طبيعة دولة الإمارات 

العربية املتحدة لبع�ض العنا�ضر الت�ضميمية

ماذا مت اجنازه من هذه امل�شاريع حتى الآن؟

هناك 8 م�ضاريع  طرق دخلت مرحلة ال�ضتالم، اأهمها : 

املرحلة الثانية من تطوير امليدان ال�ضناعي اخلام�ض يف 

ال�ضارقة ) �ضارع الإمارات (، واإن�ضاء عدة طرق وتطوير 

الثالثة  املرحلة   ) ـ م�ضايف  دبا   ( التحتية لطريق  البنية 

والبنية  ال�ضغرية  الطرق  تطوير  ال�ضاحنات،  طريق  ـ 

وتو�ضعة   ، �ضعم  بوادي  ال�ضمالية  المارات  يف  التحتية 

طريق  وان�ضاء  ا�ضفني،  وج�ضر  احلدودي  عمان  طريق 

دائري لل�ضاحنات يف خورفكان.

�ضمن  الدائري،  كلباء  طريق  حمور  افتتاح  مت  كما 

مبادرات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 

درهم،  مليون   70 وبتكلفة  اهلل«،  »حفظه  الدولة  رئي�ض 

وي�ضل طوله اإىل 15 كيلو مرتًا، وهو اأحد الطرق احليوية، 

و�ضيحدث نقلة نوعية كبرية للراغبني يف ال�ضفر اإىل دبي 

عن طريق �ضارع ال�ضيخ خليفة، اأو القادمني من الذيد اأو 

كلباء من دون  الفجرية قا�ضدين مدينة  م�ضايف باجتاه 

احلاجة اإىل املرور بو�ضط مدينة الفجرية اأو و�ضط كلباء، 

مدينة  ت�ضهدها  التي  الزدحام  حالة  �ضيخّفف  حيث 

العطالت  يف  ل�ضيما  الأحيان؛  من  كثري  يف  الفجرية 

الر�ضمية والأعياد.

توجد  حيث  كلباء،  مدينة  خلف  ميّر  اجلديد  والطريق 

كلباء  حمور  ويربط  والرباحة،  والغيل  ال�ضور  مناطق 

الدائري بطريق ال�ضارقة/ كلباء، وطريق مطار الفجرية 

الدائري بطريق �ضارع ال�ضيخ خليفة بن زايد.

ما هي امل�شاريع امل�شتقبلية للطرق التي تخطط 

وزارة الأ�شغال لتنفيذها ؟

والت�ضميم  الدرا�ضة  قيد  امل�ضاريع  من  جمموعة  هناك 

�ضمل،  اإىل  املدام  بني  ال�ضاحنات  طريق  اأبرزها  من 

وتقدمي خدمات ا�ضت�ضارية هند�ضية ) درا�ضة وت�ضميم 

الرابط بني اع�ضمة والغيل،  وا�ضراف( لتطوير الطريق 

و�ضيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحه ) ال�ضارقة ( 

والو�ضول اإىل دبي، اإ�ضافة اإىل تطوير ورفع كفاءه تقاطع 

�ضارع الحتاد مع طريق اأم القيوين ـ فلج املعال ) مدخل 

اأم القيوين (
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ي�ضكل مفهوم »التفاعل الذكي« وفهم احتياجات ال�ضائق 

ت�ضنيع  لعامل  القريب  امل�ضتقبل  اآين  ب�ضكل  وتلبيتها 

ت�ضنيع  جمموعة  توقعته  ما  ح�ضب  الأفراد،  �ضيارات 

ال�ضيارات الأمريكية »جرنال موتورز«.

املنتجات  وتطوير  الهند�ضة  مدير  دللة  زياد  واو�ضح 

»فورد«  الت�ضنيع  لعالمة  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة  يف 

تعكف  التي  الأبحاث  اأن  الأمريكية،  للمجموعة  التابعة 

معامل واإدارات التطوير عليها الآن تن�ضب جميعها على 

بها  املزودة  والتكنولوجيا  التقنيات  تفاعل  معدل  رفع 

ال�ضيارات احلديثة مع احتياجات ومتطلبات ال�ضائقني.

وقال اإن الهدف من هذه التقنيات يتمثل بتمكن ال�ضائق 

اأجهزته  مع  والتعامل  القيادة،  مهام  غالبية  اإدارة  من 

اللوحية،  والأجهزة  الهاتف  مثل  الذكية  وملحقاته 

�ضوتيًا.

كما  الطريق،  على  تركيزه  ي�ضمن  هذا  اأن  واأ�ضاف: 

تتوفر له عيادة طبية مب�ضطة داخل مقود ال�ضيارة ميكن 

عربها قيا�ض نب�ضه و�ضربات القلب ومدى انتظامها، 

ذاكرة  يف  وت�ضجيلها  دمه،  و�ضغط  حرارته  ودرجة 

بالإنرتنت  الت�ضال  عرب  تكنولوجيًا  وربطها  ال�ضيارة 

بالطبيب املعالج له.

واأ�ضاف دللة: »اأن الأبحاث والتطويرات ت�ضمل العمل 

الذكاء التفاعلي… 
مفهوم مستقبل السيارات

بع�ض  يف  للمركبات  الآلية  القيادة  معدل  زيادة  على 

املواقف التي قد يغفل فيها ال�ضائق، ومت اإطالق مراحل 

تقنيات  تتوافر حاليًا  اذ  التقنية،  اأو جزئيات من هذه 

اأو  بها،  اخلا�ض  امل�ضرب  �ضمن  ال�ضيارة  حركة  تعديل 

ال�ضرعة  وتهدئة  حوله  من  ال�ضري  حلركة  ح�ضا�ضيتها 

حترك  مع  الآيل  والتعامل  ال�ضائق  وتنبية  زيادتها،  اأو 

املركبات الأخرى يف النقطة العمياء.

واأ�ضار اإىل اأن توافر مثل هذه التقنيات بال�ضكل الكامل 

يف  نراها  اأن  ميكن  ول  جدًا  قريبة  فرتة  يف  ياأتي  لن 

من  جيل  كل  اإن  اإذ  �ضنوات،  خم�ض  اأو  ثالث  غ�ضون 

الطرز ت�ضل فرتة عمره اإىل خم�ض �ضنوات تغري بعدها 

ال�ضركة امل�ضنعة ت�ضميمه والتقنيات امللحقة به.

ب�ضكل  التقنيات  هذه  تظهر  اأن  ميكن  لكن  واأو�ضح: 

ال�ضوق  احتياجات  مع  يتنا�ضب  مبا  ومتتال  متالحق 

العاملي ومدى تطور البنية التحتية للذكاء التكنولوجي، 

مدينة  اعتمدته  الذي  الذكية  املدن  مفهوم  وخ�ضو�ضًا 

اأن  اإىل  لفتًا  القريب،  امل�ضتقبل  يف  لها  منوذجًا  دبي 

توافر التقنيات والتكنولوجيات احلديثة يبداأ يف املقام 

الأول يف فئة ال�ضيارات الفخمة، ثم ين�ضحب �ضيئًا ف�ضيئًا 

على املركبات الأقل قيمة حتى يظهر يف الفئة املتو�ضطة 

من حيث ال�ضعر.

نوعًا  املفهوم  هذا  تغيري  حاولت  »فورد«  اأن  اإىل  واأ�ضار 

مركباتها  الفخمة من  ال�ضريحة  وفرت يف  اأن  بعد  ما، 

التابعة لها تقنيات حديثة  ومركبات عالمة »لينكولن« 

اأم  »لينكولن  اجلديد  الطراز  يف  يوجد  اأهمها  عدة، 

كيه زد« من قدرات تفاعلية مع ال�ضائق وطبيعة اأو�ضاع 

التقنيات  من  جزءًا  وفرت  فيما  والطريق،  القيادة 

مثل  القت�ضادية  الفئة  من  املركبات  يف  احلديثة 

موديالت فورد فوك�ض، فورد في�ضتا، وفورد فيوجن.

يف  الإلكرتوين  اجلانب  بني  املوازنة  اإ�ضكالية  وحول 

عمالء  عدة  وتف�ضيل  امليكانيكي،  واجلانب  ال�ضيارة 

دللة  قال  الأعلى،  امليكانيكية  الن�ضبة  ذات  ال�ضيارات 

اخلم�ض  ال�ضنوات  خالل  ظهرت  الإ�ضكالية  »هذه  اإن 

عامل  احلديثة  التكنولوجيا  دخول  بدء  مع  الأخرية، 

ال�ضيارات، واعتماد عمل كثري من الطرز على �ضرائح 

بالكامل  ال�ضيارة  تتوقف  عملها  تعطل  واإذا  كمبيوتر، 

وت�ضتغرق �ضيانتها وقتًا طوياًل لعدم توافر قطع الغيار 

ي�ضتدعي  ما  املوزعني،  اأو  الوكالء  عند  بها  اخلا�ضة 

طلبها من امل�ضنع الرئي�ضي.

اإذ  النح�ضار،  يف  اأخذت  الإ�ضكالية  »هذه  اأن  واأو�ضح 

تعامل امل�ضنعون كافة مع هذا الأمر عرب حتويل الأمر 

من العتماد على �ضرائح اإلكرتونية حمدودة اإىل عدد 

بح�ضب  ال�ضعرية  قيمتها  يقلل  ما  ال�ضرائح،  من  كبري 

ال�ضريحة  ت�ضميم  مت  كما  عنها،  امل�ضوؤولة  الوظائف 

ال�ضركات  من  ت�ضغيل  نظام  عليها  ليتوافر  الرئي�ضة 

املعتمدة مثل مايكرو�ضوفت، يف وقت تتاح اإمكانية ترقية 

نظام الت�ضغيل، وهو ما يح�ضن اأداء النظام ب�ضكل عام.

وقال: بالن�ضبة لفورد، فقد عملت ال�ضركة على حل هذه 

لدى  الغيار  قطع  من  النوع  هذا  توفري  عرب  الإ�ضكالية 

موزعيها ووكالئها كافة، كما عمدت اإىل تدريب وتاأهيل 

الفنيني امل�ضوؤولني عن �ضيانة املركبات على الت�ضخي�ض 

التي  املعاجلة  طبيعة  وحتديد  لأعطالها،  ال�ضحيح 

ما  وهذا  الأمر،  لهذا  الالزمة  الغيار  وقطعة  حتتاجها 

خف�ض قيمة هذه القطع، وتقل�ضت الفرتة التي ميكن اأن 

ينتظرها العميل حتى يتم تركيب القطعة التي يحتاجها.

هذه  جتاوز  على  »فورد«  �ضاعد  ما  اأن  اإىل  وا�ضار 

تعتمد  اإذ  والإنتاج،  الت�ضنيع  يف  مبداأها  الإ�ضكالية 

م�ضتوى موحدًا لكفاءة وجودة مركباتها على اختالف 

الأ�ضواق التي تطرح بها فاملوديالت املوجودة يف ال�ضرق 

الأو�ضط تتمتع باملوا�ضفات والكفاءة ذاتها املتوفرة يف 

عك�ض  على  الأوروبي،  ال�ضوق  يف  املطروحة  املوديالت 

كثري من امل�ضنعني.

كبرية  م�ضكلة  يعاين  الأو�ضط  ال�ضرق  �ضوق  اأن  وذكر 

اإذ تعمد  ال�ضيارات وهي نظرة امل�ضنعني له،  يف قطاع 

اإىل تقليل وخف�ض موا�ضفات الطرز  غالبية امل�ضنعني 

ال�ضوقني  يف  مبثيالتها  مقارنة  للمنطقة  املطروحة 

وجود  بعدم  متذرعني  ال�ضمايل،  والأمريكي  الأوروبي 

من  النوع  لهذا  حمددة  اإلزامية  وموا�ضفات  �ضروط 

املنتجات، الأمر الذي تخالفه فورد واملجموعة الأمريكية 

ب�ضكل عام.
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خالل القرن املا�ضي ظل التطور يالحق ال�ضيارات التي 

تعمل بالبنزين والديزل ُوترك تطور ال�ضيارة الكهربائية، 

الرتانزي�ضتور  اخرتع  عندما  املفاجئ  التغري  جاء  حتى 

اإحدى  فبداأت  الع�ضرين  القرن  من  الأربعينيات  خالل 

ال�ضركات يف عام 1947 يف اإنتاج اأول �ضيارة تعمل بالطاقة 

عمل  جناح  ورغم  كيلووات  هيني  �ضميت  الكهربائية 

عاليا  �ضعرها  اأن  ات�ضح  فقد  الكهربائية،  ال�ضيارة  تلك 

باملقارنة ب�ضعر ال�ضيارات التقليدية، وانتهى اإنتاجها عام 

1961 لعدم الإقبال عليها. 

يف  يوليو 1971 حازت عربة تعمل بالكهرباء على اهتمام  

على  ف�ضاء  رائد  قادها  العربة  وهذه  ال�ضيارات  �ضناع 

�ضطح القمر ، فقد كانت العربة القمرية لنر روفر من 

�ضمن البعثة الف�ضائية  »اأبولو 15« اإىل القمر وقد اأنتجت 

�ضركة بوينج هذه ال�ضيارة لي�ضتعملها رواد الف�ضاء على 

بالتيار  تعمل  حمركات  باأربعة  مزودة  القمر.وكانت 

الأربع  العجالت  من  بعجلة  منها  كل  ومت�ضل  امل�ضتمر 

وهيدروك�ضيد  وزنك  بطاريات ف�ضة  وزوج من  لل�ضيارة، 

البوتا�ضيوم، يبلغ جهد كل منها الكهربائي 36 فولت.

وبعد اأزمة البرتول العاملية ، بداأ الهتمام ثانيا بال�ضيارة 

على  العتماد  خف�ض  اأجل  من  فقط  لي�ض  الكهربائية 

البرتول امل�ضتورد من دول ال�ضرق الأو�ضط، بل من منطلق 

�ضرورة املحافظة على البيئة. 

قوانني  كاليفورنيا  ولية  اإ�ضدرت  الهتمام  هذا  �ضمن 

مالئمة  �ضيارات  اإنتاج  على  ال�ضيارات  �ضركات  لإجبار 

% من جمموع ال�ضيارات يف تلك  للبيئة بحيث ت�ضكل 10 

الولية حتي عام 2003. 

اإل اأن هذا الأمل تال�ضى لرتفاع تكلفة �ضناعة �ضيارات 

ال�ضيارات  ثمن  اأ�ضعاف  ثالثة  تكلف  التي   ، كهربائية 

جذب  على  الكهربائية  ال�ضيارة  تنجح  ومل  املعتادة 

امل�ضرتي اأو الت�ضويق لها  .

البداية احلقيقية

الكهربائية  ال�ضيارات  بع�ض  �ضناعة  مت   2000 عام  يف 

التجريبية،وا�ضتطاعت ال�ضري يف اأحد الختبارات ب�ضرعة 

تبلغ 210 كيلومرت/�ضاعة، واأخرى ت�ضتطيع ال�ضري م�ضافة 

400 كيلومرت. ولكنها ظلت يف اإطار جتريبي رغم تطور 

اأبحاث ت�ضنيعها اإل اأن اجلمهور مل  يقبل على �ضرائها 

كما  بطاريتها.  وزن  وثقل  اأ�ضعارها  لرتفاع  نظرا  كثريا 

اأن اإعادة �ضحن البطارية ي�ضتغرق 8 �ضاعات وهذا وقت 

طويل.

العاملية  ال�ضيارات  �ضركات  بع�ض  اأن  من  الرغم  وعلى 

بدات يف اإنتاج �ضيارة كهربائية متطورة وعر�ضها للبيع 

يف عام 2006 اإل اأن بطاريتها ظلت ثقيلة الوزن ومرتفعة 

الثمن. 

 6000 اإذ حتتاج بطارية ال�ضيارة الكهربائية  قدرة نحو 

اأو  الكهرباء  لتخزين  جهاز  ..هو  للتب�ضيط   " مركم 

�ضحنها " من نوع بطارية ليثيوم اأيون التي ت�ضتخدم يف 

احترس... 
السيارة تعمل بالكهرباء 

تاريخيًا بدأت بعربة أبولو على سطح القمر

وتقنيًا اليابان األكثر اهتمامًا وتطورًا 
الهاتف املحمول. وحتاول م�ضانع اإنتاج ال�ضيارات ابتكار 

بطاريات جديدة لل�ضيارات يكون ثمن البطارية وحدها 

اأن مدى  20.000 دولر. عالوة على ذلك جند  اأقل من 

تلك ال�ضيارات التجريبية ل زال حتت 200 كيلومرت. ولكن 

العمل ي�ضري بن�ضاط يف عدد كبري من م�ضانع ال�ضيارات 

املرموقة وبت�ضجيع ودعم مايل من احلكومات يف العامل 

لتطوير البطاريات التي تعمل على اأ�ضا�ض بطارية الليثيوم 

الختبار  خالل  جنح  ما  البطاريات  تلك  من   .Li-Tec

هي  احلالية  وال�ضعوبة  دورة،.   3000 �ضحنها  اإعادة  يف 

ب�ضحنة  كيلومرت   200 فوق  ال�ضيارة  مدى  زيادة  �ضعوبة 

واحدة للبطارية، وخف�ض زمن اإعادة ال�ضحن.

�ضناعة  يف  كبري  م�ضروع  تبني  يف  ال�ضني  بداأت  وقد 

ال�ضيارة الكهربائية رغم تاأخرها يف دخول هذا املعرتك 

لنحو قرن من الزمان باملقارنة بالعامل الغربي واليابان، 

والدخول  الوقت  هذا  اخت�ضار  على  الآن  تعمل  اأنها  اإل 

وتطوير  الكهربائية  ال�ضيارة  اإنتاج  جمال  يف  مبا�ضرة 

وقد  �ضحنها.  اإعادة  ميكن  التي  الكهربائية  البطاريات 

لتخفي�ض  وت�ضعى  كبرية،  اجنازات  اإىل  بالفعل  تو�ضلت 

كلفة الت�ضنيع.

�ضيارة كهربائية  اإنتاج  ال�ضني يف  بداأت   2010 ويف عام 

�ضركات  اإحدى  مع  بال�ضرتاك  ال�ضخ�ضي  لال�ضتعمال 

الأمريكي.  ال�ضوق  يف  وعر�ضها  الأمريكية  ال�ضيارات 

وتتميز ال�ضني بانخفا�ض اأجور الأيدي العاملة، وقدرتها 

على املناف�ضة يف ال�ضوق العاملي كبرية. ي�ضاف اإىل ذلك 

يبلغ  الذين  فال�ضينيون   ، �ضخم  حملي  ب�ضوق  متتعها 

مئات  اإىل  يحتاجون  ن�ضمة  مليار  عن  يزيد  ما  عددهم 

ال�ضينيني  من  املاليني  ومئات  ال�ضيارات،  من  املاليني 

امل�ضتوى  يرتفع  �ضيارة حيث  يطمعون يف احل�ضول على 

املعي�ضي يف ال�ضني ارتفاعا �ضنويا كبريا ،واأ�ضبح �ضراء 

�ضيارة يف متناول ن�ضبة كبرية من ال�ضعب. وحتاول ال�ضني 

ال�ضيارة الكهربائية لبيعها يف  اأن تكون رائدة يف جمال 

�ضوقها اأي�ضا من اأجل خف�ض ا�ضتهالك منتجات النفط، 

اخلارج،  من  النفط  ا�ضترياد  على  اعتمادها  وتخفي�ض 
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وكذلك تخفي�ض وطاأة التطور ال�ضناعي ال�ضريع على ما 

ي�ضببه من كميات �ضخمة من النفايات التي تلوث البيئة 

واجلو. 

تو�ضلت تي�ضال ) اإحدى �ضركات ت�ضنيع ال�ضيارات( اإىل 

لل�ضيارات  اجلذاب  ال�ضكل  بني  تربط  ل�ضيارة  ت�ضميم 

الكهربائية  الطاقة  ا�ضتخدام  تقنيات  مع  الريا�ضية 

باملحرك

اإن اأبرز مميزات ال�ضيارة الكهربائية اجلديدة تكمن يف 

قدرتها على قطع م�ضافة ت�ضل اإىل 265 مياًل )ما ي�ضاوي 

426 كيلومرتا( دون توقف بعد �ضحن بطاريتها بالكهرباء، 

وبالقيا�ض فاإن هذه امل�ضافة ت�ضاوي �ضري املركبات العادية 

مبعدل 2.6 لرت من الوقود لكل 100 كيلومرت، ومت تزويدها 

باآخر ما تو�ضلت اإليه تكنولوجيا ال�ضيارات من �ضا�ضة مل�ض 

بـ  يعرف  ما  اأو  املواقع  لتحديد  وجهاز  القيادة  قمرة  يف 

عالية  الأخرى  التقنيات  من  والعديد  اأ�ض،"  بي  "جي 
على  تعمل  التي  ال�ضيارات  اأفخر  ت�ضاهي  والتي  اجلودة 

 ، امريكي  دولر   49.900 ال�ضيارة  ثمن  ويبلغ  الوقود، 

وال�ضركة بداأت بالفعل بتاأ�ضي�ض حمطات ل�ضحن ال�ضيارة 

بالكهرباء حيث اأن�ضاأت �ضت حمطات لغاية الآن.

اليابان الأكرث تطورًا 

دقائق  ي�ضتغرق  وال�ضحن  كلم   600 مل�ضافة  ت�ضري  �ضيارة 

والوقود هيدروجني

اأعلنت �ضركة »تويوتا« عن تطوير �ضيارة كهربائية جديدة 

ب�ضكل  مرتكزًة  بعيدة،  مل�ضافات  ال�ضري  ميكنها  بنجاح 

كلي على خاليا الوقود املتطورة، مل�ضاعدتها على ال�ضري 

بهذا ال�ضكل. وينتظر اأن يتم الك�ضف عن تلك ال�ضيارة يف 

معر�ض طوكيو للمحركات اأواخر ال�ضهر اجلاري واأن يتم 

اإطالق  2015. ورمبا ي�ضكل  للبيع بدءًا من عام  طرحها 

ل�ضيما  لكثريين،  مفاجاأة  الأ�ضواق  يف  ال�ضيارة  تلك 

واأنها جاءت بعد كثري من املحاولت على هذا ال�ضعيد، 

وينتظر اأن ت�ضري تلك ال�ضيارة م�ضافة ت�ضل اإىل 600 كلم 

) 375 مياًل ( و�ضيمكن اإعادة �ضحنها يف غ�ضون دقائق 

ولي�ض �ضاعات.

لأن  كهربائي،  منفذ  اإىل  بحاجة  ال�ضيارة  تكون  لن  كما 

توفري  عن  م�ضوؤولة  و�ضتكون  الهيدروجني،  هو  وقودها 

الكهرباء اخلا�ضة بها. 

�ضتظهر تلك ال�ضيارة ال�ضيدان بت�ضميم عادي و�ضي�ضدر 

عن حمركها قوة اإجمالية متو�ضطة قدرها 100 كيلو وات. 

بخاليا  تعمل  فئتها  من  العامل  يف  �ضيارة  اأول  و�ضتكون 

الوقود، �ضيرتاوح �ضعر اأول �ضيارة يف العامل تعمل بخاليا 

الوقود بني 5 و 10 ماليني ين، اأي ما يرتاوح بني 37 األفًا 

و74 األف يورو.

جهود لتطوير بطاريات 

كهربائية ذات زمن اإعادة 

�ضحن منخف�ض

تحقق مفهوم »السالمة الفعالة«
تقنيات الت�شالت احلديثة تدخل عامل ال�شيارات

يوم،  ابتكارات جديدة كل  ال�ضيارات ظهور  ي�ضهد عامل 

ات�ضال  على  اجلديدة  ال�ضبكات  تقنيات  ت�ضاعد  حيث 

القريب، مثاًل  النطاق  البع�ض يف  ال�ضيارات مع بع�ضها 

اأو  الجتاه اخلاطئ  القادمة يف  ال�ضيارات  للتحذير من 

التايل،  املنعطف  خلف  مروري  وازدحام  تكد�ض  وجود 

ي�ضتغرق  قد  ولكن  اأماناً،  اأكرث  القيادة  ت�ضبح  وبالتايل 

الأمر بع�ض الوقت اإىل اأن ت�ضل هذه التقنيات اجلديدة 

اإىل مرحلة الن�ضج.

لالأنظمة  فراونهوفر  معهد  من  يوري،  جوزيف  واأو�ضح 

ميونيخ  مبدينة   )ESK( الت�ضالت  وتقنيات  املدجمة 

ال�ضيارات  ظهور  ي�ضهد  قد   2015 عام  اأن  الأملانية، 

WLAN الال�ضلكية الالزمة على  الأوىل املزودة ب�ضبكة 

الت�ضالت  مبعيار  املزودة  ال�ضيارات  ولكن  الطريق. 

اجلوالة LTE ال�ضريع �ضتظهر بالفعل يف اإطار فعاليات 

معر�ض فرانكفورت الدويل لل�ضيارات، الذي يفتح اأبوابه 

اأمام اجلمهور يف الفرتة من 14 اإىل 22 اأيلول/�ضبتمرب 

املقبل.

تطوير  اإىل  تهدف  التي  العمل  رئي�ض جمموعة  واأ�ضاف 

-Automotive Connecti ال�ضيارات  ات�ضال  )تقنية 

ity( مبعهد فراونهوفر، :"لقد وقعت �ضركات ال�ضيارات 

العام املا�ضي على مذكرة تفاهم، تن�ض على  يف نهاية 

طرح ال�ضيارات الأوىل املزودة مبعيار ITS-G5 اخلا�ض 

غيغاهرتز  9ر5  اأ�ضا�ض  على  الال�ضلكية   WLAN ب�ضبكة 

خالل عام 2015 �ضمن باقة املوديالت القيا�ضية".

وت�ضلح هذه التقنية ب�ضكل جيد ملا ُي�ضمى خدمات ال�ضالمة 

عن  ال�ضيارات  تتمكن  حيث   ،)Active Safety( الفعالة 

طريق هذه التقنية من الت�ضال مع بع�ضها البع�ض ب�ضكل 

لمركزي وبدون التحويل عرب ال�ضريفر، على �ضبيل املثال 

لتحذير قائدي ال�ضيارات من اآثار الزيت املت�ضرب على 

التكد�ضات والزدحامات  اأو  اأو مواقع احلوادث  الطريق 

على  يعمل  املرور  اإ�ضارات  مع  الت�ضال  واأن  املرورية، 

زيادة كفاءة احلركة املرورية وان�ضيابها".

ويوؤكد اخلبري الأملاين اأن تقنيات ات�ضال ال�ضيارات هذه، 

 ,Car-to-X اأو Car-to-Car التي يتم طرحها حتت ا�ضم

لن جتعل حركة املرور اأكرث اأمانًا وان�ضيابية، اإل اإذا كانت 

هناك اأعداد كافية من ال�ضيارات مزودة بهذه التقنيات. 

ويتوقع بع�ض اخلرباء اأن ن�ضبة هذه ال�ضيارات يجب اأن 

تكون %10 يف حني اأن البع�ض الآخر يرى باأن هذه الن�ضبة 

تكلفة  �ضتتحمل  التي  اجلهة  وَمن   ،20% تكون  اأن  يجب 

مثل جتهيز  واملوا�ضالت،  للطرق  التحتية  البنية  تطوير 

اإ�ضارات املرور بالتقنيات الالزمة.

مزودة  �ضيارات  اإنتاج  حاليًا  يتم  الآخر  اجلانب  وعلى 

مبعيار الت�ضالت اجلوالة LTE ال�ضريع ب�ضكل قيا�ضي، 

مبعر�ض  م�ضاركتها  خالل  اأودي  �ضركة  تعتزم  حيث 

فرانكفورت تقدمي اأحد احللول املتكاملة، باعتبارها اأول 

�ضركة تقوم بتطوير مثل هذه التقنيات. بالإ�ضافة اإىل اأن 

�ضركة بي اإم دبليو الأملانية تكر�ض جهودها منذ فرتة حول 

اإمكانية  يتيح  اإ�ضافيًا  راوتر  وتوفر حاليًا  املو�ضوع،  هذا 

جوالة  اأجهزة  ثمانية  اإىل  ي�ضل  ملا  بالإنرتنت  الت�ضال 

على منت �ضياراتها.

ويرى اخلبري الأملاين يوري اأن معيار LTE ي�ضلح اأي�ضًا 

Car-to-X ب�ضكل جيد، ولكن �ضركات ال�ضيارات  لتقنية 

اخلدمات  لتح�ضني  البداية،  يف  املعيار  هذا  ا�ضتخدمت 

املعلومات  عرو�ض  وتطوير  الإنرتنت  عرب  املرورية 

والرتفيه، ويف تلك الأثناء ل تتوا�ضل ال�ضيارات مع بع�ضها 

اخللفي  بالطرف  ترتبط  لكنها  مبا�ضر،  ب�ضكل  البع�ض 

ل�ضبكة �ضركة ال�ضيارات املعنية، حيث تقوم �ضركة اأودي 

املرورية  احلالة  معلومات  جميع  باإر�ضال  مثاًل  الأملانية 

يف الزمن احلقيقي اإىل قائدي ال�ضيارات عرب ال�ضريفر 

اخلا�ض بها.واأو�ضح يوري اأن ال�ضيارات املُجهزة مبعيار 

LTE اأو �ضبكة WLAN �ضوف تختار يف امل�ضتقبل اأف�ضل 

هذه التقنيات تبعًا للموقف املروري. 

اإىل انه رمبا �ضتكون هناك طريقة هجني تعتمد  واأ�ضار 

LTE، الذي  على التقنيتني"، حيث يتم ا�ضتعمال معيار 

يتمتع بنطاق عري�ض، عند نقل البيانات مبعدلت اأعلى، 

مثاًل عند الإبالغ عن التكد�ضات والزدحامات املرورية 

الرحلة وتظهر  التخطيط مل�ضار  اأو عند  اآخر  من طريق 

فائدة �ضبكة WLAN الال�ضلكية يف التطبيقات احلرجة، 

التي تكون مرتبطة بالنطاق املحيط بال�ضائق.
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�ضيارتها  »تويوتا«،  اليابانية  ال�ضيارات  �ضركة  عر�ضت 

املبتكرة تويوتا FCV التى تعمل بالطاقة الهيدروجينية فى 

ال�ضتهالكية مبدينة ل�ض  لالإلكرتونيات  الدوىل  املعر�ض 

اإطالق  و�ضيتم  العام،  هذا  بداية  فى  الأمريكية  فيجا�ض 

املتحدة  الوليات  �ضوق  FCV يف  ال�ضيارة اجلديدة تويوتا 

يف عام 2015 ب�ضعر »معقول« ولكن غري حمدد بعد، وميكن 

لل�ضيارة اجلديدة اأن ت�ضري مل�ضافة 300 ميل )483 كم( قبل 

اأن اعادة  اأخرى. كما  بالوقود مرة  التزود  اإىل  اأن حتتاج 

ملء ال�ضيارة لن ي�ضتغرق اكرث من   3 و 5 دقائق.

تويوتا  ال�ضيارة  لنموذج  مكثفة  اختبارات  عمل  مت  وقد  

FCV  التي مت عر�ضها يف معر�ض CES على الطريق يف 

ال�ضيارة بخاليا  ال�ضمالية لأكرث من عام،وتعمل  اأمريكا 

اأودي تتهياأ لعام 2015 ب�شياراتها املزودة باأحدث لوحة عدادات رقمية Audi TT تويوتا تطرح �شيارة FCV  تعمل بالهيدروجني وخالية من العوادم فى الأ�شواق عام 2015

ا�شتدعاء رجن روفر 2013 و 2014 ملخاوف تتعلق بتفكك الو�شائد الهوائية 

الهيدروجني ول تنتج عنها اأى انبعاثات كربونية وي�ضدر 

من عادمها بخار املاء فقط وتخلو متامًا من العوادم التى 

تلوث اجلو.

�ضركة  يف  املبيعات  رئي�ض  نائب   ، كارتر”  “بوب  وقال 

تويوتا: قمنا بعمل �ضيارة جيدة ب�ضعر معقول ونحن الن 

ب�ضدد بناء البنية التحتية من حمطات مريحة لتزويد 

التي  ال�ضيارة  اأن  اإىل  الهيدروجني، لفتًا  بوقود  ال�ضيارة 

2015, يف  اإطالقها يف عام  الوقود، �ضيتم  تعمل بخاليا 

�ضتايت«  لأن»غولدن  ذلك  كاليفورنيا  ولية  يف  البداية 

�ضيوفر اكرث من 200 مليون دولر يف متويل بناء حوايل 

20 حمطات جديدة بحلول عام 2015 ، من جمموع 40 

100 حمطة    اىل  �ضت�ضل  و   ،  2016 عام  بحلول  حمطة 

وقت  منذ  تويوتا  �ضركة  وا�ضتعدت   .  2024 عام  بحلول 

وخف�ضت  ال�ضيارات  من  اجلديد  اجليل  لتطوير  طويل 

ب�ضكل كبري من تكلفة بناء خلية وقود توليد الطاقة منذ 

عام 2002 ، عندما بداأ اختبار وتطوير النماذج الأولية  

خف�ض  ايل  تويوتا  ال�ضيارات  �ضناعة  �ضركة  وت�ضعي 

والوقود  القوة  توليد  خزانات  يف  املئة  يف   95 التكاليف 

لل�ضيارة التي �ضتطلق يف عام 2015.

انخف�ض  قد   FCV ووزن  حجم  فاإن   ، ذلك  اإىل  اإ�ضافة 

ميزة   .  )  100KW – 134hp مبحرك)  كبري   ب�ضكل 

تكون  �ضوف  ال�ضيارة  اأن  هو   FCV ال�ضيارة  فى  اأخرى 

قادرة على توفري ما يكفي من الطاقة لت�ضغيل منزل ملدة 

اأ�ضبوع يف حالة الطوارئ.

�ضيارة  ا�ضتدعت  روفر  �ضيارات Land Rover لند  �ضركة 

ب�ضبب    Range Rover SUV روفر الرباعي راجن  الدفع 

تاأدية  من  ميكنها  ل  الهوائية  الو�ضائد  �ضناعة  يف  عيب  

عملها ب�ضكل �ضحيح يف حالة ال�ضدمات ويوؤثر هذا العيب 

 3912 حوايل  وهي   2014 و   2013 عامي  موديالت  على 

�ضيارة. �ضركة �ضيارات لند روفر قامت باخطار ا�ضحاب 

ال�ضيارات املت�ضررة ليذهبوا اىل التجار املحليني و تعديل 

اأجر مايل  اأي  املو�ضل ملنعه من النف�ضال بدون تقا�ضي 

واخلدمة جمانية.

تتهياأ �ضركة ال�ضيارات العمالقة اأودي لأكت�ضاح �ضوق 

اعلى  وحتقيق   2014 احلايل  العام  فى  ال�ضيارات 

مع  املثمر  تعاونها  عن  واعلنت  �ضبق  فقد  املبيعات. 

عمالق البحث والنرتنت جوحل ب�ضاأن ترقية �ضياراتها 

باأحدث و�ضائل التكنولوجيا والتقنية، حيث تعلن اودي  

التى  الثالث  الرقمية من اجليل  العدادات  لوحة  عن 

التي  القادمة   TT اجلديدة  �ضياراتها  فى  �ضتكون 

ال�ضتهالكية  اللكرتونيات  معر�ض  يف  عر�ضها  مت 

)CES( يف ل�ض فيجا�ض يف الفرتة من 6 يناير حتى 

10، عام 2014.

مما ل �ضك فيه،اأن اأول �ضيء تلتقطه عينيك على لوحة 

القيادة اجلديدة فى اودي تي تي هي لوحة العدادات 

الرقمية بالكامل ال�ضخمة بحجم 12.3 بو�ضة و�ضا�ضة 

TFT التي حلت حمل املونرت املركزي القدمي.

ميكن  ال�ضيارات اودي الأملانية،  ل�ضركة  ووفقا 

الرقمية  ال�ضا�ضة  عر�ض  طريقة  اختيار  لل�ضائقني 

فيها  “كال�ضيكية”   عر�ض  طريقة  وت�ضمل  اجلديدة 

يكون عداد ال�ضرعة وعداد دوران املحرك يف املقدمة، 

وو�ضع  جديد»املعلوماتية« حيث طريقة عر�ض اأ�ضغر 

اأودي  العدادات وال�ضتخدامات. وتقول  تعر�ض جميع 

عن �ضا�ضاتها اجلديدة اإنها ذات م�ضاحة عر�ض وا�ضعة 

ال�ضائقني  مبقدور  وهل   .3D املالحة  خريطة  مثل 

التعود على النظر  لل�ضا�ضة الرقمية بدون اأن ي�ضرف 

والإمكانيات  التكنولوجي  العر�ض  هذا  انتباههم 

الكبرية عن الرتكيز فى القيادة والعددات.

هيونداي جيني�شي�ض 2015 تتوا�شل مع ال�شائقني من خالل تقنية نظارات جوجل

مازال امل�ضتخدمون حتى الآن يف حالة عدم ا�ضتقرار ب�ضاأن 

التي  التكنولوجية  امل�ضاريع  من  العديد  واهمية  جدوى 

ظهرت يف الوقت احلايل، ولكن يبدو اأن هيونداي تريد اأن 

تتاأكد اأنها �ضتكون يف الطليعة التكنولوجية دومًا، وهذا ما 

دعاها لتجربة نظارات الواقع املعزز اجلديدة التي قدمتها 

جوجل وتعديلها لتتوا�ضل مع �ضيارات هيونداي، بداية من 

مناذج جيني�ضي�ض Hyundai Genesis 2015 والتي قدمت 

يف كوريا اجلنوبية، و�ضتظهر عامليًا للمرة الويل يف معر�ض 

ديرتويت لل�ضيارات املقرر اإقامته ال�ضهر احلايل، وقد قدمت 

هيونداي جمموعة من ميزات وقدرات الو�ضول والتوا�ضل 

عن بعد من خالل اأجهزة ميكن ارتداوؤها مماثلة لنظارات 

التخزين  مزايا  على  وتعتمد  جوجل،  من  املعزز  الواقع 

ال�ضحابي Blue Link وتطبيق برجمي خا�ض.

 Blue تطبيق  بتحميل  امل�ضتخدمون  يقوم  حينما 

Link لنظاراتهم وي�ضتخدمون النظارة �ضيتم عر�ض 

معلومات ال�ضيارة من خالل جمموعة من البطاقات 

التي  واخلدمات  املزايا  اإىل  بالو�ضول  ت�ضمح  التي 

ل  هذا  ولكن  لل�ضيارة،   Blue Link خدمة   تقدمها 

يعمل ال حينما تكون ال�ضيارة متوقفة.

اأن ميزة التوا�ضل من خالل النظارة �ضتوفر ميزات مثل 

اإيجاد  وخدمة  التوماتيكي،  والقفل  بعد  عن  الت�ضغيل 

�ضيتم  التي  امليزات  بعيدة وغريها من  اإن كانت  ال�ضيارة 

الإعالن عنها تباعا

وجدير بالذكر ان هيونداي لي�ضت هي الوحيدة التي اعلنت 

عن خطة تكنولوجية م�ضابهة، ولكن كانت مر�ضيد�ض بنز 

على  اعتمدت  م�ضابهة  الخرى عن خطة  اعلنت هي  قد 

م�ضروع �ضاعات بيبل ووت�ض الذكية

مقتطفات مرورية 
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هل يبدو الع�ضب اأزرق اللون بالن�ضبة لك؟ لعله يبدو كذلك 

بالفعل. اإن كان هذا هو احلال يف الواقع، اإىل اأي مدى 

ت�ضهل عليك قراءة عالمات الإ�ضارات ال�ضوئية للمرور؟ 

لعل الأمر مل يعد �ضهاًل منذ مت عام 2003 طرح �ضمامات 

امل�ضابيح  الأوىل كبديل عن  للمرة  لل�ضوء  باعثة  ثنائية 

فعالية  اأكرث  يعترب  البديل  اأن  مع  العادية.  الكهربائية 

واأطول عمرًا، اإل اأن الأ�ضخا�ض الذين يعانون من عمى 

الألوان وجدوا فورًا اأن الإ�ضارات ال�ضوئية امل�ضنوعة من 

ت�ضعب  لل�ضوء  الباعثة  الثنائية  ال�ضمامات  م�ضابيح 

اأ�ضتاذ  اأو�ضييه  تارو  وجد  اأن  احلظ  وحل�ضن  روؤيتها. 

جامعة كيو�ضو �ضانغيو وم�ضّنع م�ضابيح كهربائية لدى 

اإندا�ضرتيز" و�ضيلة ملعاجلة الأمر.  اإلكرتيك  "كويتو 
على الرغم من اأن ال�ضائقني يعتادون على تتابع الإ�ضارات 

ال�ضوئية فقد ل ي�ضتطيعون التمييز بني األوان الأحمر

والربتقايل والأخ�ضر. يتمكن ال�ضائقون امل�ضابون بعمى 

الألوان اخلا�ض باللونني الأحمر والأخ�ضر، ومن خالل 

ا�ضتعمال �ضمامات ثنائية باعثة لل�ضوء الأزرق على �ضكل 

ال�ضمامات  من  مرات  اأربع  اأقوى  بنور  ومزودة  �ضليب 

الأخرى، من م�ضاهدة عالمة الإك�ض املوجودة على خلفية 

ال�ضائقون  يالحظ  ل  حني  يف  اللون  �ضفراء  لهم  تبدو 

العاديون وجود اأي فارق مطلقًا. 

قم بتلويني جيدًا

م�شاعد مروري!

ركز املهند�ضون يف �ضركة "بي اإم دبليو" خالل م�ضروع 

اإن�ضاء  على  "�ضيم"  امل�ضرتك  التعريف  وحدة  اأبحاث 

املرورية.  الإ�ضارات  وم�ضاعد  �ضامل  مروري  م�ضاعد 

"بي  جمموعة  رئي�ض  جروت،  كري�ضتوفر  الدكتور  وقال 

اإم دبليو" لالأبحاث والتكنولوجيا: "اأثبتت الدرا�ضات اأنه 

ومع قرب اإطالق تكنولوجيا حتديد املواقع، فاإن وظيفة 

امل�ضاعد املروري ال�ضامل متتلك القدرة م�ضبقًا على منع 

الطرقية".  التقاطعات  عند  العديد من احلوادث  وقوع 

ويف اأملانيا وحدها، ح�ضلت ثلث احلوادث التي اأدت اإىل 

مالحظة  لأن  وذلك  التقاطعات  عند  ب�ضرية  اإ�ضابات 

م�ضتخدمي الطرق الآخرين اإما كانت يف وقت متاأخر اأو 

مل تتم مالحظتهم اأ�ضاًل.

جمتمع متعاون

اإك�ض"   2 "�ضي  بنظام  املزودة  ال�ضيارات  طرح  �ضيوؤدي 

تتجاوز  جمالت  يف  ثورة  اإىل  الأ�ضواق  يف   )C2X(

ال�ضالمة والإدارة املرورية و�ضهولة احلركة. ويك�ضف اآدم 

�ضوندير�ض عن �ضبب اإمكانية اقرتاب حدوث ذلك اأكرث 

من التوقعات الأولية للكثريين منا.

ي�ضكك  كان  من  كل  املا�ضية  الأ�ضهر  خالل  اقتنع  لقد 

ومل  ملمو�ض.  كواقع  "كار2-اإك�ض" �ضيتج�ضد  نظام  باأن 

توما�ض  للدكتور  الوا�ضح  الت�ضريح  على  الأمر  يقت�ضر 

ويرب من �ضركة "مر�ضيد�ض-بنز" لل�ضيارات باأن النظام 

القادر على اإحداث تغيري جوهري �ضيدخل �ضل�ضلة الإنتاج 

حلول  مع  اأملانيا  يف  ال�ضيارات  �ضانعي  مركبات  �ضمن 

نهاية عام 2013، بل قامت �ضركة "بي اإم دبليو" اأي�ضًا 

لأبحاث  ال�ضركاء  متعدد  امل�ضروع  عن  نتائجها  بتقدمي 

به يف فرانكفورت.  "�ضيم" الذي قامت 

عر�ض للنظام يف ال�شويد

�ضهدت ال�ضويد عر�ضًا كبريًا لنظام "�ضي 2 اإك�ض" يف حديقة 

العلوم يف ليندهوملن مبدينة غوتنربغ، حيث كانت جزءًا من 

مبادرة م�ضروع "درايف �ضي 2 اإك�ض" الذي ا�ضتمر ملدة اأربع 

يعادل  )ما  يورو  مليون   18.6 قيمته  بلغت  بتمويل  �ضنوات 

24.8 مليون دولر اأمريكي( مقدمة من الحتاد الأوروبي. 
وقد حدث هذا بذات الوقت الذي ي�ضتمر العمل فيه على 

مي�ضيغان.  بولية  اآربر  اآن  يف  الرائد  ال�ضالمة  نظام  ن�ضر 

وتقوم البيانات التي مت احل�ضول عليها على مدى عام من 

امل�ضروع الأخري بدعم قرار الإدارة الوطنية ل�ضالمة املرور 

على الطرق ال�ضريعة الذي تقدمت به هذا العام للت�ضريح 

التكنولوجيا اجلديدة للمركبات اخلفيفة  با�ضتخدام هذه 

وقرارها بالقيام باملثل للعربات الثقيلة العام املقبل.

جاهزية الإنتاج

من الوا�ضح باأن �ضركة "داميلر" �ضتفوز بال�ضباق اجلاري 

اإىل  الأبحاث  خمتربات  من  اجلديدة  التكنولوجيا  لنقل 

الطرقات. وقد عّلق ويرب على تقدم �ضركة "داميلر" فيما 

يتعلق مب�ضروع "�ضي 2 اإك�ض" قائاًل: "قمنا عن طريق نظام 

»�ضي 2 اإك�ض« لالت�ضال بو�ضع تكنولوجيا اأ�ضا�ضية جاهزة 

للجيل  م�ضاعدة  اأنظمة  ت�ضميم  دعم  على  قادرة  لل�ضوق 

اجلديد من �ضائقي ال�ضيارات. وميكننا من خالل عملية 

الدمج الذكية لبيانات اأجهزة ال�ضت�ضعار اأن نح�ضل على 

ذلك  يف  مبا  املحيطة،  املركبات  عن  متامًا  دقيقة  �ضورة 

يف  بدورها  ت�ضاعدنا  والتي  املركبة  عن  البعيدة  املناطق 

حت�ضني وظائف القيادة امل�ضتقلة التي نعتمدها".

دبليو"  اإم  "بي  �ضركتي  على  "�ضيم"  م�ضروع  وا�ضتمل 

حيث  اآخرين،  ومزودين  �ضيارات  واأ�ضواق  و"داميلر" 

حقيقية  مرورية  ظروف  �ضمن  مركبة   120 اختبار  مت 

فرانكفورت.  يف  املدينة  وطرق  ال�ضريعة  الطرقات  على 

�ضركة  من  امل�ضروع  من�ضق  ويز،  كري�ضتيان  الدكتور  وقال 

"داميلر": "مت خالل الختبارات امليدانية اإجراء اأكرث من 
1,650,000 كيلومرت )ما  41,000 �ضاعة اختبار واأكرث من 

املركبات.  على  الختبارات  من  مياًل(   1,025,260 يعادل 

حيث متت قيادة املركبات اأثناء الختبار اأ�ضبوعيًا مل�ضافات 

بلغت 120,000 كيلومرتًا )ما يعادل 47,560 مياًل(. كما اأن 

مليار   6.5 يوفر  كامل  ب�ضكل  »�ضيم«  م�ضروع  وظائف  ن�ضر 

يورو )ما يعادل 8.65 مليار دولر اأمريكي( من التكاليف 

كما  املرورية.  للحوادث  املخ�ض�ضة  ال�ضنوية  القت�ضادية 

اأن الكفاءة الناجتة عن ذلك وتقليل التلوث البيئي يعيان 

دولر  مليار   6.5 يعادل  )ما  يورو  مليار   4.9 بقيمة  فوائد 

اأمريكي( تعود اإىل القت�ضاد الكلي".  

مقتطفات مرورية 

مازيراتي ت�شتدعي كواتروبورتي جي تي ا�ض 2014 ب�شبب م�شاكل يف الكهرباء 

�شركة امريكية ت�شنع �شيارة تطري يف الهواء حلل م�شاكل الزحمة

ا�ضتدعاء  عن  �ضركة مازيراتي الإيطالية  اعلنت 

ال�ضيارة كواتروبورتي جي تي ا�ض 2014  نحو 63 �ضيارة 

يف  بيعت   2014 موديل  ”كواتروبورتي ”  طراز  من 

الوليات املتحدة ب�ضبب م�ضاكل يف كهرباء ال�ضيارة التي 

توؤدي اىل توقفها.

 523 بقوة    v8 ا�ض  تي  جي  لل�ضيارة  ال�ضا�ضي  ال�ضعر 

ي�ضاوي  مبا  دولر   102.500 ا�ضافات   اي  بدون  ح�ضانًا 

350 الف درهم اإماراتي ومع بع�ض الإ�ضافات ت�ضل اإىل 

اإماراتي  درهم  الف   490 ي�ضاوي   مبا  دولر    140.500

الأمريكية  الوطنية  الهيئة  اكت�ضفت  اأن  بعد  ذلك  وياأتي 

لل�ضالمة على الطرق م�ضكلة يف كهرباء ال�ضيارة تت�ضبب 

ال�ضيارة  ببطارية  اخلا�ض  الكابل  يف  ق�ضور  حدوث  يف 

مما قد يت�ضبب يف ا�ضتعالها.

تو�ضلت �ضركة Zee Aero يف ولية كاليفورنيا الأمريكية 

ل�ضيارة  اخليال  عامل  اإىل  يكون  ما  اأقرب  ت�ضميم  اإىل 

م�ضكلة  لتتفادى  الهواء  يف  حتلق  اأن  ميكنها  جديدة، 

الزحمة املرورية يف معظم عوا�ضم العامل.

ي�ضبه  وت�ضميم  خا�ضة  مبوا�ضفات  ال�ضيارة  وتتمتع 

الطائرات وخامات خفيفة لتتمكن من الطريان، وجزء 

علوي يتكون من عدد من املراوح ال�ضغرية املق�ضمة على 

مثبتتني  اأكرب  بحجم  مروحتني  اإىل  بالإ�ضافة  جانبيها، 

واحلركة،  للطي  القابلة  والأجنحة  ال�ضيارة،  موؤخرة  يف 

لتتحكم يف الجتاه وهي حتلق يف الهواء.

اأغ�ضط�ض  يف  الخرتاع  براءة  على  الفكرة  ح�ضلت  وقد 

اأكرث  ت�ضاميم  تظهر  اأن  املنتظر  ومن   ،2013 عام  من 

تطورًا يف هذا اخل�ضو�ض.
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اليابان اأحدى اأكرث دول الكثافات ال�ضكانية على م�ضتوى 

العامل. وتتحمل املدن العبء الأكرب لهذه الكثافة، فعلى 

منطقة  يف  التقريبي  ال�ضكان  عدد  يبلغ  املثال،  �ضبيل 

العا�ضمة يف طوكيو الكربى نحو 36 مليون ن�ضمة. وبغ�ض 

با�ضتخدام  يتنقلون  مواطنيها  كون  حقيقة  عن  النظر 

يرتدون  الذين  املوظفون  يقوم  الأنفاق،حيث  قطارات 

القفازات البي�ضاء بدفع النا�ض للتاأكد من اإغالق اأبواب 

العربات ب�ضكل �ضحيح قبل مغادرة القطار، فاإن ال�ضيت 

ال�ضائع لأرتال ال�ضيارات التي متتد اأحيانًا اإىل 25 ميل ل 

يخفى عن اأحد.

اإذ  بالغ.  اقت�ضادي  اأثر  التاأخريات  لهذه  فاإن  وبالتاأكيد 

الختناقات  ب�ضبب  �ضنويًا  �ضاعة  مليارات   5 هدر  يتم 

ين  تريليون   12 مبقدار  ماليًا  نق�ضًا  يعني  ما  املرورية 

اأن  كما  اأمريكي(.  دولر  مليار   120 يعادل  )ما  ياباين 

باملائة من   20 اليابان م�ضوؤول عن  املوا�ضالت يف  قطاع 

انبعاث غاز ثاين اأك�ضيد الكربون. وللتعامل مع تاأثري هذا 

على  املحدودة  الطرقات  م�ضاحة  يف  املروري  ال�ضخب 

4,411 من�ضاأة مرورية  اإن�ضاء  ال�ضالمة املرورية، فقد مت 

اإيجابي،  اأثر  اأي  الأمر  لهذا  كان  ما  واإذا   .2012 عام 

فهو اأنه ميثل انخفا�ضًا للعام الثاين ع�ضر على التوايل. 

فاإن  اليابان  املركبات يف  تقرير احتاد �ضانعي  وبح�ضب 

اأعلى  اإىل  ارتفعت  التي  والإ�ضابات،  احلوادث  معدلت 

للعام  انخف�ضت   ،825,396 لتبلغ   2004 عام  م�ضتوياتها 

الثامن على التوايل يف عام 2012 لتبلغ 665,138.

 

ال�شتثمار يف النقل الذكي

والبنية  الأرا�ضي  ووزارة  اليابانية  احلكومة  من  وبدعم 

كبري  ب�ضكل  ال�ضتثمار  يتم  وال�ضياحة،  والنقل  التحتية 

يف اأنظمة النقل الذكية. كما يتم الرتكيز ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

على كل من نظام املالحة املتطور وامل�ضاعدة على القيادة 

ال�ضليمة وحت�ضني اأنظمة اإدارة الطرق واملرور بالإ�ضافة 

وتاأمل  الإلكرتونية.  للح�ضالت  امل�ضتمر  التطوير  اإىل 

وزارة الأرا�ضي والبنية التحتية والنقل وال�ضياحة اأن تقلل 

من الختناقات املرورية بن�ضبة 25 باملائة مع مطلع عام 

2015 وتقليل ن�ضبة الوفيات املرورية بن�ضبة 50 باملائة مع 

انتهاء هذا العقد. 

الأنظمة التعاونية وفوائدها

هذه  حتقيق  يف  حا�ضمًا  التعاونية  الأنظمة  دور  �ضيكون 

اإذ  فيه.  اليابان  تربع  الذي  املجال  هو  وهذا  الأهداف، 

الت�ضال  باأنظمة  اليابان  يف  �ضيارة  مليون   35 تتمتع 

واملعلومات، فيما مت جتهيز 39 مليون �ضيارة لتالءم �ضبكة 

الت�ضال  اأنظمة  تقنية  وتقوم  الإلكرتونية.  احل�ضالت 

 1996 عام  اإطالقها  التي مت  للدللة  الفعالة  واملعلومات 

مب�ضاعدة ال�ضائقني على النتقال بني نقطتني حمددتني 

التكنولوجيا  2009 جنحت  ب�ضكل ذكي. ومع مطلع عام 

موضوع العدد

التجربة الأ�شهر يف العامل 

اليابان 
تطبيق أنظمة النقل 

الذكية لحل مشاكلها 
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ب�ضكل كبري حيث ظهر جليًا تخفي�ض انبعاث ثاين اأك�ضيد 

 2009 عام  مطلع  ويف  طن.  مليون   2.4 بكمية  الكربون 

اأي�ضًا ا�ضتطاعت احل�ضالت الإلكرتونية اجلديدة، التي 

مت طرحها عام 2000، اأن تلغي جميع الختناقات املرورية 

التي كانت حتدث عند بوابات الطرق ال�ضريعة با�ضتثناء 

0.1 باملائة منها والتي كانت م�ضوؤولة يف اأحد الأوقات عن 

30 باملائة من الختناقات احلا�ضلة على بوابات الطرق 

ال�ضريعة. ولكن ل ينتهي عمل مهند�ضي الطرق املرورية، 

كات�ضيوهريو  الربوف�ضور  ويقول  اليابان.  يف  وخا�ضة 

ني�ضيناري من مركز اأبحاث العلوم املتطورة والتكنولوجيا 

يف جامعة طوكيو: "منر الآن يف الطور الثاين. حيث ركزنا 

خالل الطور الأول على الو�ضائل مثل نظام احل�ضالت 

فاإن  الثانية،  باملرحلة  البدء  وبعد  الآن  اأما  الإلكرتونية. 

الفعال  الإ�ضارات  توا�ضل  ونظام  املركبات  التوا�ضل بني 

على  مل�ضاعدتنا  وذلك  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تركيزنا  �ضي�ضغل 

تلبية احللول لبع�ض م�ضكالتنا الجتماعية".

موضوع العدد

ن�شر اأنظمة النقل الذكية 

وتعتقد وزارة الأرا�ضي والبنى التحتية والنقل وال�ضياحة 

8.5 جيجاهرتز  تبلغ  اإلكرتونية ذات مقدرة  باأن من�ضة 

احل�ضالت  ونظام  واملعلومات  الت�ضال  لأنظمة 

الثانية  املرحلة  يف  للتقدم  مهمًا  �ضيكون  الإلكرتونية 

وبالتايل الو�ضول اإىل املرحلة الثالثة حيث ميكن لأنظمة 

موقع  اإىل  تتقدم  اأن  امل�ضتقلة  اإك�ض" والعوامل   2 "�ضي 
امل�ضتقبل،فقد  ذلك  نحو  الطريق  ولتمهيد  ال�ضدارة. 

قامت وزارة الأرا�ضي والبنية التحتية والنقل وال�ضياحة 

عام 2009 بن�ضر نقاط اأنظمة النقل الذكية على اأطراف 

الطرقات. ومع مطلع �ضهر يناير من عام 2013 بلغ عدد 

معظمها  موقعًا   1,670 التكنولوجيا  بهذه  الغنية  املواقع 

على الطرقات ال�ضريعة حيث مت توزيعها على م�ضافة كل 

50,000 وحدة  اأكرث من  بيع  15-10 كم تقريبًا. وقد مت 

لأنظمة   )OBU( ال�ضيارات املرّكبة على  املواقع  حتديد 

النقل الذكية )ITS(. وتقوم كل نقطة من نقاط اأنظمة 

النقل الذكية بنقل معلومات ال�ضالمة والدللة الطرقية 

ا�ضتخدام خدمات احل�ضالت  لهم  تتيح  كما  لل�ضائقني 

وهم:  ال�ضيارات  �ضانعي  من   10 قام  وقد  الإلكرتونية. 

بنز",  و"مر�ضيد�ض  و"�ضيرتوين",  و"مازدا",  "اأودي", 
موتورز",  و"ميت�ضوبي�ضي  و"بيجو",  و"�ضوزوكي", 

و"فولك�ض فاجن", و"ني�ضان", و"تويوتا" بالتعاون مع �ضتة 

و"كالريون",  "األبني",  وهم:  املالحة  لأنظمة  �ضانعني 

اإلكرتيك",  و"بانا�ضونيك", و"بايونري", و"ميت�ضوبي�ضي 

و"ميت�ضوبي�ضي" لل�ضناعات الثقيلة بالعمل لتطوير حلول 

لنقاط اأنظمة النقل الذكية. ومن املخطط اأن ي�ضل عدد 

اأنظمة النقل الذكية املتوافقة مع وحدات حتديد  نقاط 

املواقع املرّكبة يف ال�ضيارات )OBU( يف مطلع عام 2015 

اإىل 10 ماليني نقطة.

ريادة يابانية لالأنظمة الذكية

من جهته يقول هريويوكي واتانابي، وهو م�ضوؤول تنفيذي 

تقني اأول يف �ضركة "تويوتا موتور"، ورئي�ض جمل�ض اإدارة 

اأنظمة النقل الذكية يف اليابان: "مل ت�ضهد اأي دولة �ضرعة 

ت�ضويق اأنظمة النقل الذكية مثل التي �ضهدتها اليابان، ولن 

جتد طريقًا �ضريعًا يف اأي مكان مياثل ما قمنا به لتوظيف 

تكنولوجيا املعلومات يف هذا املجال. يف وقت �ضابق ما، 

كانت التكنولوجيا عبارة عن بع�ض املعدات الثابتة التي 

تقوم بجمع بيانات خمتلفة من ال�ضيارات، اأما الآن فاإننا 

ن�ضاأت  وقد  مب�ضبارات،  بداخلها  مزودة  �ضيارات  نقدم 

�ضركة  من  باقرتاح  الطريقة  بهذه  البيانات  جمع  فكرة 

ال�ضيارات  �ضانعو  ويقوم  طوكيو.  وجامعة  �ضي«  اإي  »اإن 

و�ضرعاتها.  ال�ضيارات  وجهات  عن  البيانات  بجمع 

بجمع  »هوندا«  �ضركة  بداأت  عندما  املثال،  �ضبيل  وعلى 

املعلومات عن ال�ضتخدام املفاجئ للفرامل، تطورت هذه 

املعلومات اإىل خدمة ب�ضكل اأ�ضبح من املمكن من خاللها 

اإبالغ ال�ضائق مبعلومات الختناقات املرورية والطرقات 

الآمنة. وميكننا حتقيق الكثري من مقارنة البيانات الآتية 

�ضيارات  و�ضركات  واحلكومات،  ال�ضيارات،  �ضانعي  من 

الأجرة...اإلخ. وكان كل ما �ضبق مقدمة ملا ن�ضميه الآن 

با�ضم ’البيانات الكبرية‘". 

مثال لنجاح ال�شبكة الذكية

و�ضحت فوائد هذه ال�ضبكة الذكية يف مار�ض 2011 عندما 

بلغت �ضدة الزلزال العظيم يف �ضرق اليابان 9.0 نقطة، 

ما اأدى اإىل حدوث ت�ضونامي و�ضل ارتفاعه حتى 23 قدمًا 

واتانابي  ين�ضى  ولن  توهوكو.  منطقة  �ضرق  �ضمايل  يف 

مطلقًا موجة الدمار ال�ضامل لكنه يقول اإن املركبات التي 

تنطوي على تقنيات حتقيق اأثبتت حيويتها يف امل�ضاعدة 

على حتديد اأجزاء البنى التحتية من الطرقات التي مل 

تدمرها الكارثة وبقيت خالية بالتايل من الأنقا�ض مما 

�ضّهل عملية نقل الأ�ضخا�ض واملوؤن اإىل املناطق املنكوبة. 

توهوكو  اإىل  املتجهني  ال�ضائقني  تزويد  اأن  لنا  "خطر 
باملعلومات �ضي�ضاعد يف جهود الإنقاذ والإغاثة." هذا ما 

يتذكره يا�ضومازا موراي زميل واتانابي، ونائب الرئي�ض 

الأول واأمني عام اأنظمة النقل الذكية يف اليابان. وهذا 

خمتلف  من  ال�ضتق�ضاء  بيانات  جمع  يف  �ضاعد  قد 

�ضانعي ال�ضيارات. 

اإل  بالطبع  نادرة  توهوكو  �ضربت  كالتي  الكوارث  اإن 

اأن ت�ضاعد  اأظهرت قدرة تامة لتكنولوجيا ت�ضتطيع  اأنها 

النقل  عامل  اأهداف  بتحقيق  يومي  اأ�ضا�ض  على  اليابان 

باإيجاد  ال�ضلطات  ينفك يزداد �ضعوبًة. وقامت  الذي ل 

قاعدة بيانات هائلة من املعلومات املتعلقة باملركبات مبا 

يف ذلك اأماكن توجهها يف الوقت الفعلي ومدى �ضرعتها 

كتخفي�ض  ال�ضاذة  ال�ضلوكيات  حتديد  على  وعملت 

اأنها  منها  اعتقادًا  اإلخ،  املربر،  غري  املفاجىء  ال�ضرعة 

البنية  تطوير  يف  هامًا  دورًا  تلعب  اأن  بذلك  ت�ضتطيع 

التحتية الجتماعية لليابان يف امل�ضتقبل.

الزدحام على الطرقات بني املدن

املكتظة،  و�ضوارعها  اليابان  طرقات  حظ  ح�ضن  من 

الوحيد  ال�ضالح  لي�ضت  الذكية  النقل  اأنظمة  نقاط  اأن 

م�ضاكل  معاجلة  طرق  توجد  حيث  املواجهة  تر�ضانة  يف 

التي تّدعي قدرتها على  ال�ضركة  فاإن  الزدحام. وهكذا 
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تخفيف حدة الزدحام بن�ضبة 35 يف املائة �ضتثري حتمًا 

اهتمام �ضانعي الزدحام.

وت�ضهد حركة املرور �ضلاًل تامًا اأثناء �ضاعات الذروة يف 

العاملي  املوؤمتر   2013 عام  يف  ا�ضت�ضافت  التي  طوكيو 

ال�ضوئية  املرور  اإ�ضارات  وتزيد  الذكية،  النقل  لأنظمة 

الأمور �ضوءًا ب�ضراعها لإدارة حركة تدفق ال�ضيارات. اإل 

اأن امل�ضهد يف مدينة اإيواتا اليابانية خمتلف نظرًا لوجود 

با�ضم  يعرف  ال�ضوئية  بالإ�ضارات  التحكم  جهاز  ملف 

"اأرتيمي�ض" )ARTEMIS(. مت تثبيت اأجهزة ا�ضت�ضعار 
فوق �ضوتية للمركبات جرى تطويرها من قبل "كيوزان 

كما  الطرقات  على  مرت   200 كل  وذلك  اإلكرتيك"، 

اأعداد  عند التقاطعات بحيث يقوم كٌل منها با�ضت�ضعار 

املركبات وامل�ضافات التي تف�ضل بينها. وُي�ضار بعد ذلك 

اإىل نقل تلك الإ�ضارة اإىل جهاز اإدارة حركة املرور، الذي 

من  كاًل  اأن  ُيذكر  الإ�ضارة.  توقيت  احت�ضاب  على  يعمل 

املرور  باإ�ضارات  التحكم  بلوحة  مت�ضل  الإ�ضارات  تلك 

ومت�ضل كذلك ب�ضبكة بروتوكول الإنرتنت، وهو يتكيف يف 

الوقت الفعلي مع متطلبات حركة ال�ضري. وي�ضتطيع نظام 

انتظار  مدة  يقل�ض  اأن  الذكي  ال�ضوئية  املرور  اإ�ضارات 

�ضاهم  لقد  املرور.  حركة  اأو�ضاع  تقدير  عرب  املركبات 

تخفي�ض الزدحام الناجم بن�ضبة 35 يف املائة يف تقليل 

الفرتات الالزمة لالنتقال ب�ضكل عام.

والنقل  املوا�ضالت  ق�ضم  من  جا�ضرب  جوزف  ويوؤكد 

العام يف "اإن اإي �ضي" بالقول: "ميكننا ر�ضد جمموعة 

وا�ضعة من املعلومات مبا يف ذلك حجم حركة الزدحام، 

تلك  وتتيح معاجلة  اإلخ.  الطق�ض..  واأحوال  وال�ضرعات، 

تواكب  وورود معلومات  �ضرعة عالية  ال�ضخمة  البيانات 

ات�ضالت  �ضبكة  تتيح  كما  بلحظة،  حلظة  املرور  حركة 

موثوقة عالية ال�ضرعة )ت�ضم كافة نقاط النفاذ الـ 744 

على جوانب الطرقات، مزودة بهواتف واأجهزة ا�ضت�ضعار، 

ومعدات �ضبكة متميزة(، اإ�ضافة اإىل اأنظمة الدعم عن 

ُبعد يف حال وقوع كارثة على نطاق وا�ضع. ويتابع جا�ضرب 

قائاًل: "تعترب اليابان عر�ضًة للزلزل والت�ضونامي، لذا مت 

اإعداد الكثري من اأجهزة الدعم بهدف تلبية احتياجات 

حالت الطوارئ وا�ضعة النطاق. ويف حال اأ�ضيب خمدم 

املوقع  دعم  خمدمات  فاإن  ما،  بعطل  الأ�ضا�ضي  املوقع 

اأجهزة  ت�ضتمر  بحيث  املهمة  متابعة  على  قادرة  البديلة 

ال�ضت�ضعار على الطريق ال�ضريع بتزويد اأحدث املعلومات 

من خالل �ضبكات »اإن اإي �ضي« املثبتة واملو�ضولة مبواقع 

الدعم البديل".

اإ�ضارات  عرب  ال�ضائقني  على  املعلومات  توزيع  يتم 

رقمية على مداخل الطرقات ال�ضريعة وعلى لوحات 

اإ�ضارات نقاط حت�ضيل ر�ضوم املرور، كما على املنافذ 

عند  املعلومات  ولوحات  ال�ضريع،  للطريق  الرئي�ضية 

طول  على  املمتدة  الرقمية  اخلرائط  وعلى  الأنفاق 

لل�ضيارات  كذلك  وميكن  ال�ضريع.  الطريق  معابر 

تتلقى  اأن  املوقع  لتحديد  لوحية  بوحدات  املجهزة 

من  املرور  حركة  حول  ومبا�ضرة  حية  معلومات 

طول  على  املثبتة  الذكية  النقل  اأنظمة  نقاط  خالل 

"اإن النطاق الذي  اخلط ال�ضريع. وي�ضيف جا�ضرب: 

’اإن  �ضركة  من  املرور  حركة  اإدارة  اأنظمة  ت�ضتطيع 

اإي �ضي‘ تغطيته كما م�ضتوى التفا�ضيل الذي توؤمنه 

تعد جميعها اأمورًا فريدة من نوعها مقارنة بالأنظمة 

املتوفرة خارج اليابان". 

امل�شتقبل؟ 

خطوات  اتخاذ  على  عازمة  اليابان  اأن  الوا�ضح  من 

ظل  يف  ل�ضيما  الذكية،  النقل  اأنظمة  جمال  يف  كبرية 

الذكية  النقل  لأنظمة  العاملي  ال�ضنوي  املوؤمتر  انعقاد 

يف العا�ضمة طوكيو وهي املرة الثالثة التي ينعقد فيها 

التحتية،  والبنية  الأرا�ضي  البلد عينه. ولدى وزارة  يف 

اإدارة حركة املرور  وال�ضياحة مدعومة بجمعية  والنقل 

اليابانية،  املحلية  ال�ضرطة  وهيئة  اليابان  يف  العاملية 

خطط جريئة يف جمال توجه اجليل القادم من اأنظمة 

النقل الذكية. ويت�ضمن ذلك اإجراء اختبارات جديدة 

مع نظام التحكم الذاتي بامل�ضافة يف اأمكنة الزدحام، 

وتطبيقًا اأكرب لتكنولوجيا "اآي تو يف" )I2V(، وحتقيق 
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اأو  ال�ضريعة  الطرقات  على  املركبات  اإدارة  يف  التعاون 

2020. ويقول الربوفي�ضور  الآلية" بحلول عام  "القيادة 
املركبات  "ت�ضكل م�ضبارات  كيو:  كاوا�ضيما من جامعة 

املكون الرئي�ضي مل�ضتقبل اأنظمة النقل الذكية و�ضتلعب 

الوقت الراهن  دورًا مهمًا يف ذلك. وتكمن امل�ضكلة يف 

قواعد  تعترب  ل  البيانات.  ودقة  الخرتاق  مبعدل 

البيانات املختلفة لأنظمة امل�ضبار اخلا�ضة والعامة قابلة 

للت�ضغيل البيني، لذا فاإن تطبيق بيانات امل�ضبارات على 

املدى الق�ضري على نظام التحكم اأو الإدارة يف الوقت 

الفعلي لأنظمة حركة املرور ل ميكن اأخذه بعني العتبار 

من الناحية الواقعية. اإل اأن هناك عددًا من التقنيات 

ملعاجلة قاعدات البيانات التي ت�ضمى بال�ضخمة، واإين 

متاأكد من اأنه يف ظل ظهور احلاجات الجتماعية لبيئة 

بيانات مفتوحة فاإنه �ضيتم حتقيق نظام بيانات م�ضبار 

متكامل يف وقت قريب جدًا".



          

كلمات

القمة الحكومية وثقافتنا المرورية 

نطرح��ه يف اجلانب امل��روري: كيف نحقق 

ال�ش��عادة للوط��ن ولقيادتن��ا ولأهالين��ا يف 

املحافظ��ة عل��ى العن�ش��ر الب�ش��ري وعل��ى 

املمتلكات العامة من احلوادث املرورية؟

نع��م نح��ن نفخ��ر بالإجن��ازات والط��رق 

نفخ��ر كمواطن��ني ويفخ��ر معن��ا اإخواننا 

م��ن املقيمني والزائري��ن يف دولة الإمارات 

مبا و�ش��لنا اإلي��ه من تطور يف ظ��ل القيادة 

الر�ش��يدة ل�ش��احب ال�شمو ال�ش��يخ خليفة 

ب��ن زايد اآل نهيان رئي���ض الدولة »حفظه 

اهلل ورعاه« ، فالإمارات اأ�شبحت من اأف�شل 

الدول املتطورة يف كافة املجالت.

ول اأخف��ي اإعجاب��ي يف القم��ة احلكومية 

علين��ا  وتط��ل  املا�ش��ي،  الع��ام  يف  الأوىل 

القمة احلكومية الثانية يف عامنا احلايل 

اأك��رث تطورا واإبهارًا للجميع، فقد ت�ش��ابق 

العامل حل�ش��ور ه��ذه القمة والتي �ش��ملت 

الكث��ري م��ن املج��الت، وعك�ش��ت امل�ش��توى 

الراق��ي لفك��ر قادتن��ا والطموح��ات التي 

ل حدود لها يف اإ�ش��عاد ال�ش��عب ، والإبداع 

وابتداع الأفكار يف حتقيق هذه ال�ش��عادة. 

فقادتنا ي�شعدون عندما يحققون ال�شعادة 

لن��ا ، وال�ش��وؤال املهم الذي يج��ب علينا اأن 

املبتك��رة. ولك��ن علينا جميع��ا اأن نبتكر 

الطرق ونخرتع ونبدع يف تطبيق الأفكار 

الت��ي حت��د م��ن اخل�ش��ائر الب�ش��رية يف 

احل��وادث املروري��ة ولب��د اأن نق��ارن ما 

يح��دث يف القم��ة احلكومية م��ن فخر و 

نرتجمه يف اجلانب املروري ، فنحن منلك 

اأف�شل �شبكات للطرق التي تعمل اجلهات 

امل�ش��وؤولة �ش��واء كان��ت وزارة الداخلية 

اأو غريه��ا م��ن اجلهات على توفري اأف�ش��ل 

معايري ال�ش��المة يف الط��رق، ولكن تبقى 

لدينا الثقاف��ة املرورية وكيف نلتزم بها 

ونطبقها.

نتح��دث دائما عن اللت��زام وعن ثقافة 

اللتزام بالقوانني والأغرب اأننا نعرتف 

باأن الأجانب يلتزمون بالوقت ويلتزمون 

بالقوانني ويلتزمون بالعمل ونحن نتغنى 

به��ذا اللت��زام ول ننظ��ر اإىل اأنف�ش��نا ، 

وجتدن��ا عندم��ا ن�ش��افر اإىل اأي دولة يف 

الع��امل نكون اأول امللتزمني بقوانني البلد 

الذي ن�شافر اإليه ول�شان حالنا يقول )يا 

غريب ك��ن اأديب( وحتدي��دًا يف اجلانب 

املروري. وقد نتجاهل تطبيق النظام يف 

بلدنا وعندما ي�ش��توقفنا �ش��رطي املرور 

ب�ش��بب خمالفتنا لقواعد ال�ش��ري واملرور 

جت��د ال�ش��ائق ياأت��ي باأع��ذار جاه��زة و 

م��ن هذه الأع��ذار )ل اأع��رف اأو ل اأعلم 

!!!( وهذا ال�ش��بب اإما اأن يوؤكد اجلهل يف 

قواعد ال�شري واملرور اأو التجاهل للهروب 

من العقوبة، وبدون �شك فاإنه  عذر اأقبح 

من ذن��ب ، والدعاء بع��دم املعرفة لي�ض 

�شببا لعدم تطبيق العقوبة ولكن وللحد 

م��ن اجلهل اأو التجاهل على اجلهات التي 

تطب��ق ه��ذه القوان��ني ال�ش��رب بي��ٍد من 

حديد للمخالف��ني و حتديدًا املخالفات 

التي ق��د تعر�ض حياة الآخرين للخطر 

ولك��ن كيف لنا اأن نردع هذه الت�ش��رفات 

وكي��ف نعم��ل عل��ى توعي��ة ه��ذه الفئة 

الت��ي تتجاهل اللت��زام بقواعد ال�ش��ري 

واملرور.

لف��ت انتباه��ي بع���ض الباحث��ني يف املج��ال 

التج��ارب  ع��ن  يبحث��ون  الذي��ن  امل��روري 

اخلارجية ويريدون تطبيقها بدون مطابقتها 

مع املجتمع وهل تتوافق مع جمتمعاتنا التي 

تختلف اختالفًا كليًا عن املجتمعات الغربية، 

ولكنها تتفق مع الهدف الأ�شمى وهو احلفاظ 

على العن�شر الب�شري.

ووزارة الداخلي��ة تعمل على احلد وردع  

ال�ش��ائقني يف برنام��ج النقاط ال�ش��وداء 

والذي تطبقه وهو قد يوؤدي اإىل �ش��حب 

رخ�ش��ة ال�ش��واقة يف حال الو�ش��ول اإىل 

24 نقطة �شوداء ويف حالة عدم الو�شول 
لهذا العدد فاإن ال�ش��ائق يخ�ش��ع لربامج 

اإع��ادة تاأهي��ل ودورات تثقيفية خلف�ض 

م��ن  واله��دف  ال�ش��وداء  النق��اط  ع��دد 

ذل��ك تعزيز الثقاف��ة املروري��ة وتذكري 

ال�ش��ائقني باللوائ��ح والقوان��ني املرورية 

للحد من التجاوزات .

القم��ة  م�ش��توى  اإىل  ن�ش��ل  اأن  اأردن��ا  اإن 

احلكومي��ة علينا اأن نعمل جميعا كفريق 

واحد للحد من املخالفات وردع املخالفني 

وزرع الثقافة املرورية منذ ال�شغر ولي�ض 

فقط عند ا�ش��تخراج رخ�ش��ة ال�ش��واقة 

، واأن نفك��ر ونتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة 

ط��رح  يف  التعلي��م  وجمال���ض  والتعلي��م 

الثقاف��ة املروري��ة يف املناهج الدرا�ش��ية 

واأن نطب��ق مب��داأ )ي��ا غريب ك��ن اأديب( 

حتى نلتزم بقوانني املرور يف الدولة كما 

نلتزم به��ا يف ترحالنا يف الدول الأخرى 

، واأن نحاف��ظ عل��ى اأنف�ش��نا والأخري��ن 

من خطر احل��وادث الناجتة عن جتاهل 

اللت��زام بقواعد ال�ش��ري وامل��رور حبًا يف 

وطننا وقادتنا واأهالينا .

م�شعد احلارثي
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  حممد بن را�شد
ي�شهد اجلل�شةالفتتاحية 

الر�شمية للقمة احلكومية 

الثانية

أخبار الشركاء

مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 

نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل"، اجلل�ضة الفتتاحية الر�ضمية للقمة احلكومية الثانية 

التي عقدت يف مدينة جمريا بدبي على مدى ثالثة اأيام.

ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد  وح�ضر اجلل�ضة �ضمو 

ال�ضيخ مكتوم بن حممد  و�ضمو  اآل مكتوم، ويل عهد دبي 

بن را�ضد اآل مكتوم، نائب حاكم دبي ومعايل حممد اأحمد 

املر، رئي�ض املجل�ض الوطني الحتادي والفريق �ضمو ال�ضيخ 

�ضيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 

نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�ضور  ال�ضيخ  و�ضمو  الداخلية 

ال�ضيخ  و�ضمو  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزير  الوزراء  رئي�ض جمل�ض 

عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية و�ضمو ال�ضيخ 

ماجد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، رئي�ض هيئة الثقافة 

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  ومعايل  بدبي  والفنون 

ال�ضيخ  ومعايل  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير 

حمدان بن مبارك اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث 

مدير  الفتان،  را�ضد  بن  م�ضبح  الفريق  ومعايل  العلمي 

جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  ال�ضمو  �ضاحب  مكتب 

الوزراء حاكم دبي.

وروؤ�ضاء  الوزراء  واملعايل  ال�ضيوخ  من  عدد  ح�ضرها  كما 

ومديري املوؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية يف الإمارات وح�ضد 

اإىل  الدولة  يف  والكليات  اجلامعات  وطالبات  طلبة  من 

اآلف م�ضارك يف القمة من خرباء  اأربعة  اأكرث من  جانب 

الإمارات  دولة  من  قرار  و�ضناع  واإعالميني  واأكادمييني 

ومن خمتلف دول الوطن العربي والعامل.

وقد حتدث يف اجلل�ضة الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 

اآل نهيان، نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الداخلية حول 

عدد من الق�ضايا واملوا�ضيع التي تهم ال�ضاأن العام جلهة 

اخلدمات احلكومية الذكية والأزمة القت�ضادية وكيف اأن 

دولة الإمارات ا�ضتطاعت جتاوز الأزمة بكل اقتدار واإ�ضرار 

يف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  يف  الزيادة  ن�ضبة  و�ضلت  حتى 

دولة الإمارات يف العام 2012 - 2013 اإىل 40 باملائة، فيما 

بلغت ن�ضبة الزيادة يف عدد امل�ضافرين عرب مطارات الدولة 

اإىل حوايل 113 باملائة.

واأكد �ضموه اأن قائدنا �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان، رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" ونائبه �ضاحب ال�ضمو 

الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" والفريق اأول 

اأبوظبي  اآل نهيان، ويل عهد  ال�ضيخ حممد بن زايد  �ضمو 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة هم قادة ا�ضتثنائيون 

ثراه" وتعلموا و�ضاروا  "طيب اهلل  نهلوا من مدر�ضة زايد 

على نهجه يف حب اخلري والعطاء وخدمة الوطن واملواطن 

والب�ضرية جمعاء.

القائد ال�شتثنائي

واأ�ضار �ضمو ال�ضيخ �ضيف اإىل اأن الإمارات اأ�ضبحت وجهة 

للتفكري  دفعني  ما  ال�ضتثنائيني،  قادتها  بف�ضل  للمقارنة 

امل�ضتوى  هذا  على  جعلتهم  التي  اخلا�ضة  ال�ضمات  بتلك 

وال�ضفافية واحلكمة  واأدركت ان ال�ضدق  املعروف عامليا. 

اىل  اهلل"  "رحمه  زايد  ال�ضيخ  بها  متيز  التي  والعتدال 

هي  ال�ضفر،  من  دولة  بناء  على  وال�ضرار  العز  جانب 

ال�ضمات العامة التي ميزت الآباء املوؤ�ض�ضني وتناقلها اجليل 

التايل وت�ضربها باهتمام واقتدار.

بها  يتحلى  التي  الثاقبة  للروؤية  مبثال  �ضيف  ال�ضيخ  ودلل 

وم�ضاعيه  اهلل"،  "حفظه  الدولة  رئي�ض  ال�ضمو  �ضاحب 

الدائمة  لت�ضخري كافة الإمكانات خلدمة �ضعبه وراحتهم، 

العام  منت�ضف  هاتفيا  ات�ضال  تلقى  قد  �ضموه  كان  حني 

و�ضول خدمات  تاأخر  ي�ضكوى  املواطنني  اأحد  من  املا�ضي 

لبعدها  نظرًا  الإمارات  مناطق  بع�ض  اىل  الإ�ضعاف 

حدودها  اىل  ال�ضتجابة  �ضرعة  بتقلي�ض  فاأمر  اجلغرايف 

ر�ضد  ومت  كانت  طريقة  باأية  امل�ضاألة  تلك  وحل  املمكنة، 

امليزانية املالئمة لذلك، ومل تكد مت�ضي �ضنة واحدة على 

اإ�ضعاف  نقطة   30 اكرث من  كان هناك  الواقعة حتى  تلك 

تغطي معظم املناطق وطائرتان جمهزتان للو�ضول ال�ضريع 

نهاية  الفعلي  عملها  �ضتبداأ  منها   20 الطارئة،  واحلالت 

لالإ�ضعاف  خليفة  مبادرة  بعدها  وتاأتي  املا�ضي،  فرباير 

الوطني وتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد  

ل�ضتكمال تلك الروؤية ومتكني العن�ضر املواطن من تويل 

زمام هذه املبادرة، ومت اإن�ضاء اأكادميية خا�ضة بالتدريب 

قريبا  اخلريجون  و�ضيلتحق  هارفرد  جامعة  مع  بالتعاون 

بخدمة الوطن و�ضكانه.

وكان �ضموه اأعلن قد قبل بدء العر�ض اأ�ضماء الفائزين 

التطبيقات  اأف�ضل  جلائزة  الأوىل  الأربعة  باملراكز 

للهواتف الذكية التي اأطلقتها وزارة الداخلية ا�ضتجابة 

جهة   16 لها  وتقدمت  احلفل،  راعي  �ضمو  لدعوة 

اكادميية عرب 23 م�ضروعًا، معتربًا �ضموه اأن الفائزين 

الأربعة يعدون باملركز الأول مل�ضاركتهم الفريدة، حيث 

فازت  كلية التقنية العليا لل�ضباب – دبي عن م�ضروعها 

)تطبيق بالدي( وفازت كلية تقنية العني عن م�ضروعها 

عن  باأبوظبي  ال�ضرطة  وكلية  الإعاقة،  ذوي  خلدمة 

ال�ضيخ  وجامعة  الذكية(  البوابة  )تطبيق  م�ضروعها 

.)MOI services( خليفة  مل�ضروعها تطبيق

وبداأ �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد بعر�ض �ضورة لفتاة اإماراتية 

�ضغرية متتطي جماًل، وحتمل يف يدها ابريقًا ت�ضرب منه 

املاء، وتعود تلك ال�ضورة حلقبة اخلم�ضينيات من القرن 

املا�ضي، فقال �ضموه اإن والد هذه الفتاة حر�ض على تهيئة 

لها وعانى  املاء  املالئم لطفلته فوق اجلمل وجلب  املقعد 

لتوفري الأمن لها وال�ضالمة، واليوم تقوم حكومة الإمارات 

بذلك على نحو وا�ضع و�ضامل لكافة اأبنائها، بل و�ضيوفها 

اأ�ضّرتهم.  يف  كانوا  لو  حتى  اخلدمات  لهم  وتو�ضل  اأي�ضا 

م�ضيفًا �ضموه "لن احتدث هنا عن ريادة اخلدمات واإمنا 

عن الريادة يف زرع ال�ضمات الأ�ضا�ضية يف من يقدم تلك 

املدير  عن  يدور  احلديث  كان  املا�ضي  ففي  اخلدمات، 

ال�ضتثنائي،  القائد  عن  احلديث  اأ�ضبح  والآن  والقائد، 

ومن هو القائد ال�ضتثنائي والفرق بينه والقائد اأو املدير 

التقليدي.

و�ضرب �ضموه جملة من الأمثلة، و�ضاق الدلئل احلية على 

اأن الإمارات حظيت بقادة ا�ضتثنائيني متر�ضوا فن القيادة 

على نحو طبيعي؛ اكت�ضبوه عرب التفاعل امل�ضتمر مع البيئة 

واعدة  ع�ضرية  دولة  بناء  من  مكنهم  مما  ومكوناتها 

منحت �ضكانها اأف�ضل م�ضتويات الأمن وال�ضتقرار والرفاه 

والتحديات  الأزمات  من  الكثري  جنبتهم  كما  وال�ضعادة، 

ا�ضتمرارية  على  �ضلبًا  توؤثر  اأن  دون  العامل  واجهت  التي 

نه�ضة البالد.

اأرقام وموؤ�شرات

القت�ضادية  الأزمات  تداعيات  الأرقام  بلغة  �ضموه  وقارن 

�ضنوات  اخلم�ض  خالل  بالعامل  ع�ضفت  التي  وال�ضيا�ضية 

قيادتها  بف�ضل  الإمارات  ا�ضتطاعت  حيث  املا�ضية،  ونيف 

ال�ضتثنائية اأن حتيل تلك التداعيات ال�ضلبية اإىل منجزات 

ح�ضارية، فاأو�ضح �ضموه اأن الوظائف التي فقدت يف العامل 

مليون   13 نحو  بلغت   )2012-2008( الفرتة  تلك  خالل 

وظيفة، ما يعني تهديد ماليني الأ�ضر بفقد مدخولتها وما 

و�ضحية..  واجتماعية  اأمنية  زعزعة  من  ذلك  على  يرتتب 

كما بلغ عدد من ل يجدون الطعام الكايف  يف اأحدى القارات 

وحدها 43 مليون �ضخ�ض؛ مقابل 120 مليون �ضخ�ض اآخر 

راحت  ذاتها  الفرتة  ويف  الإمارات  ويف  بالفقر،  مهددين 

اأقمارنا  فاأطلقنا  والدولية،  املحلية  الإجنازات  تنهال 

ال�ضطناعية الثالثة وا�ضت�ضفنا اأبرز املنا�ضط الدولية من 

وجايتك�ض  اآيدك�ض  و  اأرينا  موؤمتر  اإىل  الفورمول   �ضباقات 

واآي�ضنار، والقمة احلكومية ال�ضابقة و�ضوًل حلق ا�ضت�ضافة 

تاأِت  التي مل  اإىل غريها من عديد املنجزات   2020 اأك�ضبو 

خبط ع�ضواء، بل وفق خطط وبرامج وا�ضرتاتيجيات عمل 

دوؤوب وحمموم قاده قادة ا�ضتثنائيون ب�ضتى املجالت، وبروح 

الفريق الواحد الذي ل يعرف الكلل اأو امل�ضتحيل.

اأ�شعد �شعب

وقال �ضموه: اإن املنجزات مل تقت�ضر على اجلانب املادي، 

بل انعك�ضت على الروح وم�ضاعر الر�ضا العام؛ فح�ضدت 

وفقًا  عامليًا  ع�ضر  والرابع  عربيًا  الأول  املركز  الإمارات 

كما  المريكية،  كولومبيا  بجامعة  الأر�ض  معهد  لتقرير 

احتلت  حيث  الأمن،  جمال  يف  عاملية  تناف�ضية  حققنا 

الإمارات املركز الأول عامليًا بغياب اجلرمية املنظمة فيها 

بعد اأن كان مركزها 23 قبل خم�ض �ضنوات فقط.

حجم  زادت  القت�ضادية  الأزمات  كل  برغم  واأ�ضاف: 

ال�ضتثمارات الجنبية لدينا بن�ضبة 40% من العام 2008 

و�ضلت  بن�ضبة  امل�ضافرين  حركة  زادت  كما   2012 اإىل 

معظم  فيها  انكم�ضت  التي  الفرتة  تلك  خالل   %113 اىل 

فيها.  ال�ضياحة  ن�ضبة  وتراجعت  العامل،  اقت�ضاديات 

وفيما كانت �ضركات طريان كربى يف العامل تغلق اأبوابها 

املزيد من  وت�ضتحوذ على  تتوالد  الإمارات  �ضركات  كانت 

الأ�ضواق. وقد اأدركت حكومة الإمارات الفرق بني الر�ضا 

العام والتام؛ فعملت على الثاين بعد اأن انتهت من اإجناز 

اجلهات  غالبية  و�ضعتها  ومعايري  لدرا�ضات  وفقًا  الأول 

خدماتها،  عن  اجلمهور  ر�ضا  م�ضتوى  لقيا�ض  اخلدمية 

وجاءت الأرقام مب�ضرة، فاآمنت حكومتنا باأن ر�ضا النا�ض 

لها  حتقق  حتى  الأ�ضا�ض  هذا  على  وعملت  تدرك  غاية 

املراد.

�ضيف بن زايد: الإمارات 

حظيت بقادة ا�ضتثنائيني 

طوال التاريخ
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�شيف بن زايد ي�شدر قرارًا بت�شكيل جمل�ض املرور الحتادي برئا�شة الزفني

الأطراف  اأمام  وامل�ضاءلة  بال�ضفافية  اللتزام  ومتابعة 

املعنية واملجتمع ككل فيما يخت�ض باأداء كافة قطاع املرور 

الحتادي .

امل�ضاة وحتديد  املواقع اخلا�ضة بتنظيم عبور  - حتديد 

و�ضائل العبور املنا�ضبة بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

- درا�ضة توحيد ال�ضرعات املحددة على الطرق ال�ضريعة 

التي تربط اإمارات الدولة، وحتديد هام�ض ال�ضرعة لأجهزة 

الرادار على جميع الطرق بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

- درا�ضة حتديد اأوقات �ضري املركبات الثقيلة واملركبات 

الإن�ضائية على الطرق بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

املركبات  برتخي�ض  اخلا�ضة  ال�ضيا�ضات  و�ضع   -

وال�ضائقني بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

- ت�ضجيع البتكار والتطوير املوؤ�ض�ضي، وا�ضتخدام الإبداع 

يف تقدمي خدمات جديدة واإبداعية للمتعاملني وال�ضركاء 

والأطراف املعنية الأخرى .

- درا�ضة وتقييم كل ما من �ضاأنه اأن يوؤثر يف بيئة املرور 

نهيان  اآل  زايد  بن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  اأ�ضدر 

موؤخرا  الداخلية  وزير  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب 

اللواء  برئا�ضة  الحتادي  املرور  جمل�ض  بت�ضكيل  قرارًا 

امل�ضت�ضار حممد �ضيف الزفني مدير الإدارة العامة ملرور 

دبي وع�ضوية 13 اآخرين ميثلون القطاعات املعنية وهي 

وزارة الداخلية، وقيادات ال�ضرطة على م�ضتوى الدولة، 

ووزارة الأ�ضغال العامة والإ�ضكان، ووزارة البيئة واملياه، 

ال�ضارقة،  ومو�ضالت  بدبي،  واملوا�ضالت  الطرق  وهيئة 

وهيئة الإمارات للموا�ضفات واملقايي�ض وممثل عن دائرة 

النقل.

�ضيف  حممد  امل�ضت�ضار  املهند�ض  اللواء  �ضعادة  وقال 

رئي�ض  العمليات،  ل�ضوؤون  العام  القائد  م�ضاعد  الزفني، 

ممار�ضة  يتوىل  املجل�ض  اإن  الحتادي،  املرور  جمل�ض 

الخت�ضا�ضات التالية:

- و�ضع ال�ضيا�ضات وال�ضرتاتيجيات وامل�ضاريع اخلا�ضة 

بتطوير اأداء العمل �ضمن قطاع املرور الحتادي، ومتابعة 

يحقق  مبا  وحتديثها  ومراجعتها  وتطبيقها  اعتمادها 

التكامل بينها ويتوافق مع روؤية ور�ضالة وزارة الداخلية . 

املرور  هند�ضة  بعنا�ضر  اخلا�ض  الق�ضور  -معاجلة 

)الطريق، وم�ضتخدم الطريق، والتثقيف املروري( ورفع 

اجلهات  مع  بالتن�ضيق  الطريق  على  ال�ضالمة  م�ضتوى 

املعنية .

- اعتماد الأهداف ال�ضرتاتيجية اخلا�ضة بقطاع املرور 

الحتادي مبا يحقق ر�ضا العاملني واملتعاملني .

اللتزام  يكفل  مبا  املروري  ال�ضبط  اأجهزة  مراقبة   -

هذه  مواقع  وتعديل  ال�ضرعات،  و�ضبط  ال�ضري  بنظام 

اإن دعت  اأخرى  الأمر، وحتديد مواقع  اإن لزم  الأجهزة 

احلاجة لذلك، بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

الحتادي،  املرور  بقطاع  التقديرية  املوازنات  درا�ضة   -

ورفع التو�ضيات ب�ضاأنها جلهات الخت�ضا�ض .

احللول  وو�ضع  فنيًا،  الوفيات  حوادث  مواقع  درا�ضة   -

اجلهات  مع  بالتن�ضيق  احلوادث  هذه  لتقليل  املنا�ضبة 

املعنية .

- الإ�ضراف على و�ضع وحتقيق املوؤ�ضرات وامل�ضتهدفات 

اخلا�ضة مببادرات قطاع املرور الحتادي،

ل�ضمان  عملها  وطريقة  ال�ضوئية  الإ�ضارات  مراقبة   -

والتوقيت  عملها  نظام  وتعديل  املرور،  حركة  ان�ضيابية 

اخلا�ض بكل اجتاه اإن لزم الأمر مبا ي�ضمن كفاءة عمل 

هذه الإ�ضارات بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

واملبادئ  القيم  خالل  من  املوؤ�ض�ضي  التطوير  تعزيز   -

العاملني  التزام  من  والتاأكد  امل�ضاءلة،  ومبداأ  امل�ضرتكة 

املهني،  ال�ضلوك  معايري  لأعلى  وفقًا  العمل  باأخالقيات 

مع  بالتن�ضيق  وعالمات  وم�ضاة  و�ضائقني  طريق  من 

اجلهات املعنية .

الرئي�ضية  والإجراءات  والأنظمة  العمل  اآليات  و�ضع   -

على م�ضتوى قطاع املرور الحتادي، والتاأكد من التنفيذ 

خليفة  ال�ضيخ  لربنامج  التميز  ملعايري  وفقًا  لها  الدقيق 

الداخلية  وزارة  يف  التميز  وجوائز  احلكومي  للتميز 

وموا�ضفات التميز املعتمدة واملطبقة .

اخلا�ضة  الطريق  اخلا�ضة مبنظومة  الت�ضريعات  رفع   -

للجهات  لذلك  ال�ضرورة  دعت  كلما  ال�ضري  بقانون 

املخت�ضة لالعتماد بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

واملرور  الطرق  مبنظومة  اخلا�ضة  املقرتحات  درا�ضة   -

وتنفيذ ال�ضالح منها بالتن�ضيق مع اجلهات املعنية .

والت�ضغيلية يف �ضوء  ال�ضراكات ال�ضرتاتيجية  - حتديد 

عالقات  وبناء  وال�ضرتاتيجية،  املوؤ�ض�ضية  الحتياجات 

والتعاون  والحرتام  الثقة  على  تقوم  معهم  م�ضتدامة 

املتبادل لتحقيق الأهداف امل�ضرتكة .

- تفعيل املحركات الداخلية واخلارجية للتغيري املوؤ�ض�ضي 

املوؤدية اإىل اتخاذ القرارات ال�ضليمة يف الوقت املنا�ضب .

- ال�ضعي امل�ضتمر لتطبيق اأنظمة تقنية املعلومات املتقدمة 

يف دعم احلكومة الإلكرتونية يف قطاع املرور الحتادي، 

الأداء  فاعلية  زيادة  اإىل  يوؤدي  مبا  حتديثها  وموا�ضلة 

والإنتاجية .

والتعاون  التكامل  حتقيق  تكفل  التي  الأنظمة  و�ضع   -

والتن�ضيق لقطاع املرور الحتادي، والتي ت�ضاهم يف تنفيذ 

الإدارية  العمليات  تكامل  وت�ضمن  امل�ضرتكة  امل�ضاريع 

وحتقيق  املعلومات  تبادل  لت�ضهيل  وتوؤدي  واخلدمات 

الأهداف ال�ضرتاتيجية بوزارة الداخلية .

بني  والتن�ضيق  التكامل  خطط  اإعداد  على  الإ�ضراف   -

تكامل  من  والتاأكد  الحتادي،  املرور  قطاعات  خمتلف 

بوزارة  ال�ضاملة  ال�ضرتاتيجية  مع  وتوافقها  عملياتها 

الداخلية . ومت حتديد احتياجات قطاع املرور الحتادي 

من املعلومات والبيانات ذات ال�ضلة، والتي تفيد يف و�ضع 

اأهداف الأداء الرئي�ضية من الأن�ضطة املختلفة مع مراعاة 

املجال  العلمي،  املجال  الآتية:  املجالت  تت�ضمن  اأن 

فئاته،  بكافة  اجلمهور  باحتياجات  الوفاء  التنظيمي، 

قطاع  وم�ضوؤوليات  ملهام  الدقيق  التطبيق  على  العمل 

تنفيذ  اأجل  املفاهيم احلديثة من  وفق  الحتادي  املرور 

كل الواجبات بفاعلية من خالل الآتي: حل امل�ضكالت من 

معطيات  على  بناء  املهام  وتنفيذ  الت�ضاور،  مبداأ  خالل 

املعلومات والبيانات املتاحة والتحليل الدقيق لها .

منا�ضب على  ب�ضكل  واإدارتها  املخاطر  - �ضمان حتديد 

كافة م�ضتويات قطاع املرور الحتادي .

- التاأكد من اللتزام الدقيق بالنموذج التنظيمي املتعلق 

بتنفيذ املهام اخلا�ضة بقطاع املرور الحتادي .

- توزيع ال�ضالحيات والتاأكد من اللتزام مببداأ ت�ضل�ضل 

امل�ضوؤوليات على امل�ضتوى الراأ�ضي �ضمن �ضل�ضلة القيادة 

الهرمية، والفهم اجليد لالت�ضال الأمني لقطاع املرور 

باأعمالهم  للقيام  للعاملني  املجال  واإف�ضاح  الحتادي، 

�ضمن حدود ال�ضالحيات املمنوحة لهم .

واأ�ضاف اللواء امل�ضت�ضار حممد �ضيف الزفني اأن جمل�ض 

اخلا�ضة  الطبيعة  ذات  اللجان  من  الحتادي  املرور 

العمل  وفرق  اللجان  اإدارة  منهجية  اإطار  يف  ويعمل 

الوزاري  القرار  من  الرابعة  املادة  يف  عليها  املن�ضو�ض 

رقم )152( لعام 2009 امل�ضار اإليه، واأنه يحق ملجل�ض 

املرور الحتادي ت�ضكيل جلان فرعية اأخرى اأو فرق عمل 

متخ�ض�ضة تراها منا�ضبة وحتديد مهام ووظائف تلك 

اأن ترفع اللجان وفرق العمل  اللجان وفرق العمل، على 

تقاريرها وتو�ضياتها للمجل�ض .

املراجعة املدرو�شة

يف  التقدم  م�ضارات  ملتابعة  املدرو�ضة  باملراجعة  القيام 

تنفيذ املجالت الآتية: 

- اخلطط ال�ضرتاتيجية، خطط قطاع املرور الحتادي 

املوارد  تخ�ضي�ض  املختلفة،  الخت�ضا�ض  مناطق  يف 

املنا�ضبة لتنفيذ اخلطط ال�ضرتاتيجية.

- التاأكد من اجلاهزية امليدانية قطاع املرور الحتادي 

والتخطيط  الأزمات  اإدارة  اأنظمة  و�ضع  خالل  من 

ح�ضن  من  والتاأكد  البديلة  اخلطط  واإعداد  للطوارئ، 

اإدارة وتن�ضيق هذه الأنظمة واخلطط .

املعايري والآليات

عمليات  لإجراء  املنا�ضبة  والآليات  املعايري  �ضع   -

للمخاطر للتهديدات على امل�ضتوى ال�ضرتاتيجي ب�ضورة 

دورية، وو�ضع احللول املنا�ضبة لها .

املرور  لكافة قطاع  التقييم املختلفة  تقارير  -  مراجعة 

)املت�ضوق  مثل  بها  الواردة  التح�ضني  ونقاط  الحتادي 

ال�ضري، املفت�ض العام، ال�ضرتاتيجية واجلودة( ومتابعة 

تنفيذها .

تدعم  والتي  اخل�ضراء  املمار�ضات  تطبيق  مراعاة   -  

ال�ضتدامة القت�ضادية واملجتمعية والبيئية عند املوازنة 

وتبني  الحتادي،  املرور  قطاع  �ضمن  ال�ضروريات  بني 

بو�ضع  املجتمعية  للم�ضوؤولية  العاملية  املوا�ضفة  وتطبيق 

لوزارة  العامة  ال�ضرتاتيجية  مع  تتوافق  التي  الأولويات 

الداخلية .

509 اآلف ح�شلوا على نقاط مرورية يف عام 2013 
�شحب رخ�ض قيادة 2581 �شائقًا يف الدولة بلغوا حد ال� 24 نقطة

ح�ضل 508924 �ضائقًا على نقاط مرورية، خالل العام املا�ضي، ميثلون ن�ضبة 13 يف املائة من اإجمايل ال�ضائقني 

األفًا و431 �ضائقًا، واأن 2581  الذين لديهم رخ�ض قيادة على م�ضتوى الدولة، والبالغ عددهم 3 ماليني و 938 

�ضائقًا ح�ضلوا على 24 نقطة مرورية فاأكرث، ومت �ضحب رخ�ض قيادتهم وفقًا لإح�ضاءات الإدارة العامة للتن�ضيق 

املروري بوزارة الداخلية.

فئات   5 اأن هناك  اإىل  ت�ضري  الإح�ضاءات  اإن  املروري:  التن�ضيق  الزعابي مدير عام  العميد غيث ح�ضن  وقال 

لل�ضائقني الذين ارتكبوا خمالفات مرورية ترتب عليها ت�ضجيل نقاط مرورية على ملفاتهم املرورية.

واأ�ضاف اأن العدد الإجمايل لل�ضائقني الذين ارتكبوا خمالفات مرورية بلغ 508 اآلف و 924 �ضائقًا، منهم 340 

األفًا و 464 �ضائقًا ح�ضلوا على 4 نقاط )بن�ضبة 67 يف املائة(، و 164 األفًا و 628 �ضائقًا ارتكبوا خمالفات ترتبت 

عليها من 5 اإىل 12 نقاط مرورية )بن�ضبة 32.33 يف املائة(، و1157 �ضائقًا ت�ضجلت عليهم من 13 اإىل 18 نقطة 

مرورية )بن�ضبة 0.23 (يف املائة.

وتابع: كما ارتكب 94 �ضائقًا خمالفات مرورية واحت�ضبت عليهم من 19 اإىل 23 نقطة مرورية )بن�ضبة 0.018 يف 

املائة(، بينما ارتكب 2581 �ضائقًا 24 نقطة مرورية فاأكرث )بن�ضبة 0.5 ( يف املائة.

واأ�ضار العميد الزعابي اإىل اأن ن�ضبة من تخطوا 24 نقطة مرورية ومت �ضحب رخ�ض قيادتهم بلغت ن�ضف يف املائة 

)0.5 يف املائة من اإجمايل عدد ال�ضائقني الذين ح�ضلوا علي نقاط مرورية �ضوداء(، وتعد اأبرز املخالفات التي 

يرتتب عليها احت�ضاب وت�ضجيل النقاط املرورية على ملف ال�ضائقني املرتكبني لها، جتاوز الإ�ضارة احلمراء، والتي 

يتم ت�ضجيل 8 نقاط مرورية ، وال�ضرعة الزائدة داخل املدينة 12 نقطة مرورية ودخول الطريق قبل التاأكد من 

خلوه من املركبات 4 نقاط مرورية، كما يتم ت�ضجيل 6 نقاط مرورية على خمالفات: النحراف املفاجئ وعدم 

اللتزام بخط ال�ضري والدخول يف مكان ممنوع وعدم ترك م�ضافة كافية خلف املركبات الأمامية يف حالة ال�ضري 

وعدم اإعطاء الأولوية لعبور امل�ضاة. 

ووفق نظام احت�ضاب النقاط املرورية، يتم �ضحب رخ�ضة القيادة لل�ضائق الذي اأكمل 24 نقطة مرورية اأو اأكرث 

وذلك ملدة ثالثة اأ�ضهر ثم يتم اإعادتها للمخالفني، و�ضتة اأ�ضهر للرخ�ض املوؤقتة ول يتم اإعادتها اإل بعد التاأهيل 

واجتياز الختبار مرة اأخرى يف مدر�ضة الإمارات لتعليم قيادة ال�ضيارات. 

يذكر اأن املخالفات الأكرث ت�ضجياًل للنقاط املرورية هي ال�ضرعة الزائدة، حيث اإن جتاوز ال�ضرعات القانونية 

ي�ضكل خطرًا كبريًا على م�ضتخدمي الطريق ويعد ال�ضبب الرئي�ضي يف وقوع احلوادث ووقوع الوفيات والإ�ضابات 

البالغة. 

أخبار الشركاء

65 �لعدد �لثالث - �أبريل 2014



     

خطوة على الطريق
  

اإن ق��رار الفريق �ش��مو ال�ش��يخ �ش��يف بن زاي��د اآل نهيان نائ��ب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزير الداخلية بت�ش��كيل جمل�ض املرور الحتادي يعد قرارًا يج�ش��د 

اهتم��ام �ش��موه واإميان��ه بالعمل امل�ش��رتك بني كاف��ة القطاعات واملوؤ�ش�ش��ات 

املعني��ة ب�ش��المة اأف��راد املجتم��ع ووقايتهم من خماط��ر احل��وادث املرورية 

وتنفيذًا لتوجيهات �ش��احب ال�ش��مو ال�ش��يخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 

الدول��ة »حفظ��ه اهلل« ومت�ش��يًا م��ع ا�ش��رتاتيجية حكوم��ة دول��ة الإمارات 

العربية املتحدة.

اإننا يف جمعية الإمارات لل�شالمة املرورية ، نادينا بل وطالبنا بوجود جمل�ض 

اأو جلن��ة وطنية لل�ش��المة املرورية ، ومن اأجل هذا املو�ش��وع املهم مت اإعداد 

وتنظيم ندوة دولية خا�ش��ة حول دور املجال�ض واللجان الوطنية لل�شالمة 

على الطرق تناولت هذا اجلانب املهم واحليوي يف مايو من العام 2010 .

واإنن��ا نوؤك��د اأن ال�ش��المة املرورية مبفهومها الوا�ش��ع ته��دف اإىل تبني كافة 

اخلط��ط والربامج والقوان��ني املرورية والإجراءات الوقائي��ة للحد اأو منع 

وقوع احلوادث املرورية ل�ش��مان �ش��المة الإن�ش��ان وممتلكاته، وحفاظًا على 

اأمن البالد ومقوماتها الب�ش��رية والقت�شادية وفقا ملبداأ ال�شراكة بني كافة 

موؤ�ش�شات املجتمع .

واإنن��ا اإذ ن�ش��يد بت�ش��كيل جمل���ض امل��رور الحت��ادي ، اإل اأنن��ا ن��رى �ش��رورة 

م�ش��اركة ومتثي��ل قط��اع املجتمع امل��دين التطوعي ، وال��ذي له دور اأ�شا�ش��ي 

يف بناء املجتمع وم�ش��اندة اجلهات الر�ش��مية يف ت�ش��خي�ض امل�ش��اكل واإعداد 

ال�ش��رتاتيجيات واخلط��ط التنفيذي��ة واق��رتاح احلل��ول املنا�ش��بة ورفعها 

للجهات العليا للم�شادقة عليها، وحتقيق التكامل مع كافة الأطراف املعنية 

بال�ش��المة املرورية .. وهو ما يج�ش��د العمل امل�شرتك وامل�شوؤولية اجلماعية 

حلل مع�شلة احلوادث املرورية واملخاطر الناجمة عنها .

د. نا�شر �شيف املن�شوري

رئي�ض التحرير
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