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فعاليات أسبوع المرور 
الخليجي الـ »33« بأبوظبي

الحملة التوعوية
المرورية الموحدة األولى لعام 2017





رئيس مجلس اإلدارة

العميد المهندس/ حسين أحمد الحارثي

»حياتك أمانة«.. 
ومشاركة فاعلة بناءة 
على الرغم من استمرار حمالت التوعية المرورية والجهود 
المبذول���ة ف���ي تحس���ين مس���توى قي���ادة المركب���ات ورف���ع 
مس���تويات الوعي بين الس���ائقين وأف���راد المجتمع وتطوير 
البن���ي التحتية واألنظمة المرورية، إال أن تخصيص أس���بوع 
للم���رور يرفع كل عام ش���عارًا مح���ددًا ويتبن���ى قضية معينة 
يمثل في الواقع تقديم جرعة مكثفة وعالية التركيز تس���عى 
إلى الوصول برس���الة التوعية ونش���ر الثقاف���ة المرورية بين 
كاف���ة قطاعات المجتم���ع من خالل مخاطبته���م جميعًا وبيان 
خط���ر الح���وادث المرورية والتداعي���ات المترتب���ة عليها واآلثار 

الناجمة عنها.. 
 وتح���ت ش���عار »حيات���ك أمان���ة«.. ينطلق أس���بوع المرور 
الخليجي الموحد لهذا العام، حاماًل معه العديد من النصائح 
واإلرشادات المرورية والتوعوية، والذي ُيعد فرصة لكل من 
لم يطلع على قوانين المرور أو ينش���غل بالقضايا المرورية 
لاللتفات إلى هذه القضايا والتوقف عند المشكلة المرورية 

ومعرفة حجمها وأبعادها .
ال ش���ك ف���ي أن الح���وادث المرورية تس���تنزف الكثير من 
الطاقات البش���رية والموارد المادية، باإلضافة إلى ما تكبده 
من مشاكل نفس���ية واجتماعية فأصبح لزامًا علينا أن نسلط 
الض���وء عل���ى األس���باب قبل النتائ���ج حتى نتفادى الخس���ائر 

الهائلة التي تلقي بظاللها على المجتمع بصفة عامة.
إن تحقيق التوعية المرورية مسؤولية ليست واقعة على 
عاتقن���ا نحن فقط كمس���ؤولين، وإنما يج���ب أن تكون هناك 
مش���اركة فاعلة وبناءة مبنية على قواعد مرورية صحيحة من 
قبل المؤسسات ومختلف القطاعات، مثل المدرسة وأولياء 
األمور، وأصحاب األعمال والشركات، والعمال، والسائقين، 
وغيره���م من الجه���ات وليس فقط أجهزة المرور؛ فال ش���ك 
في أن أس���بوع المرور يتضمن العديد م���ن الفعاليات التي 
تخدم أهداف ش���عاره هذا العام، مثل المحاضرات والندوات 
والمس���ابقات لمختل���ف ش���رائح المجتمع وحم���الت التوعية 

التي تنفذها إدارات المرور والدوريات.
 إنن���ا نحرص عل���ى تقديم التوعية المروري���ة الصحيحة كل 
ع���ام، ونق���دم للمجتمع ب���كل فئاته أفضل وس���ائل التوعية، 
م���ن خالل توزيع البوس���ترات ونش���رات التوعية على مواقع 
التواص���ل االجتماعي والوس���ائل اإللكتروني���ة الحديثة التي 
تدع���م هذا الش���عار وتثق���ف المجتمع ب���كل أطياف���ه وفئاته 
مروري���ًا حتى ننعم بمجتمع خ���اٍل من الحوادث المرورية التي 
تؤرق المجتمع والفرد وتكفل الكثير والكثير حتى تتحق الفائدة 

المرجوة وننعم بمجتمع آمن وخاٍل من الحوادث..
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»الداخلية«
 جهود توعوية للحد من الحوادث المرورية 
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19 الحملة التوعوية المرورية 
الموحدة األولى لعام 2017

»شركة ساعد« تحصـد جائزة التميز 
في الخدمة العامة 2016

جهود مكثفة لتقليل 
الحوادث المرورية 

»جناح الجو« بـ»الداخلية«
 يشارك في تحدي خفض 

وفيات الحوادث المرورية 



ملقرتحاتكم حول التوعية املرورية

مراسلتنا عىل اإل�يل :

حمدان بن ذيبان

العميد المهندس/حسين أحمد الحارثي

العقيد/جمال سالم العامري

 رئيس التحرير
العقيد/ جمال سالم العامري

القيادة في الضباب.. 
تحديات ومخاطر

لع���لَّ أخط���ر م���ا يواجه قائ���د المركبة خ���الل قيادت���ه س���واًء أكان على 
الطرق الداخلية أم الخارجية فترة تش���كل الضباب، والذي يكثر بشدة في 
منطقتنا مما يصل في بعض األحيان لدرجة انعدام الرؤية التي تتسبب 
ف���ي العديد من الحوادث، والتي تكلفنا الكثي���ر من األرواح والممتلكات 

وتصبح مصدر قلق كبيراً لدى العديد ممن يقعون ضحيتها.

ف���ي الواقع.. الضباب هو عبارة عن قطرات ماء صغيرة الحجم عالقة 
ف���ي اله���واء تتكاثف لتجعل الرؤية صعبة وأحيان���ًا محدودة وتظهر خاصة 
في الليل وعند س���اعات الصباح األول���ى.. والخطأ الفادح الذي يقع فيه 
الس���ائقين دون قص���د أثن���اء تش���كل الضباب ه���و زيادة الس���رعة، حيث 
يقومون كلما زادت كثافة الضباب في الجو بزيادة س���رعة مركباتهم ظنًا 
منهم أنهم يقودون السيارة بشكل أبطأ بكثير مما هو عليه في الواقع.

وعلى العكس تمامًا، يجب التحلي بأس���لوب خاص وعناية فائقة عند 
قي���ادة الس���يارة في الضباب والس���يما في الليل، فربم���ا يتحّول عندها 
الضب���اب من ذرات م���اء خفيفة إلى طبقة س���ميكة عازلة تمام���ًا للرؤية، 
وعدم االلتزام بحدود الس���رعة يعني تفادي الخطأ بش���كل أبطأ والموت 

أو اإلصابة الجسدية بشكل أسرع.

إنني أنصح الكثير من سائقي المركبات إلى تخفيف سرعات مركباتهم 
خ���الل الضباب، إلى أدنى س���رعة ممكن���ة، وعلى الرغم م���ن أن القيادة 
بس���رعات قليلة خالل الضباب هي من أكثر النصائح أهمية، إال أنها قد 
ت���ؤدي إل���ى حوادث في حال أهم���ل قائد المركبة ما حول���ه من مركبات، 
واعتب���ر أن���ه الوحيد على الطريق، فإذا كنت تقود مركبتك بس���رعة بطيئة 
خالل الضباب، فال تجبر من خلفك على اتباع نفس سرعتك، خصوصًا أن 
الكثير م���ن قائدي المركبات في الضباب يعتمدون على الضوء الخلفي 
للمركب���ات الت���ي أمامه لهدايت���ه على الطريق، ولذلك ق���م بالقيادة في 
المسارب المخّصصة للسرعات المنخفضة، واترك المسارب المخّصصة 
للسرعات الكبيرة والمتوسطة حتى تصل إلى ما تريد في أمان وسالم.

لالستفسار واملشاركة بالكتابة
باملجلة يرجى التواصل عىل االمييل 

giadco511@gmail.com
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برعاية الفريق س��مو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، 

نائب رئي��س مجلس الوزراء، وزي��ر الداخلية، انطلقت 

بفن��دق جمريا أبراج االتحاد بأبوظبي فعاليات أس��بوع 

املرور الثالث والثالثني لدول مجلس التعاون الخليجية، 

تحت ش��عار »حياتك امانة« ونظمت الفعالية الرئيسية 

النطالق أس��بوع املرور الخليجي القيادة العامة لرشطة 

ابوظبي. 

 وأكد الفريق سيف عبدالله الش��عفار وكيل وزارة الداخلية، 

أن  دولة اإلمارات  العربية املتحدة ،  تش��ارك اليوم مع أشقائها 

دول مجلس التع��اون لدول الخليج العربية االحتفال بأس��بوع 

املرور الخليجي، لتؤكد  سعيها املتواصل إىل أن تكون ترشيعاتنا 

وأنظمتن��ا املرورية مواكبة  للنهضة الحضاري��ة والعمرانية التي 

تش��هدها دولتنا وتتواص��ل حلقاتها يف ظل السياس��ة الحكيمة، 

والرؤية الثاقبة لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب،« رعاه الله« وأخيهام صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، بش��أن س��امة العنرص البرشي وتنميته باعتباره رأس 

املال الحقيقي للدولة.

 وأضاف أن وزارة الداخلية تنفذ وبتوجيهات من س��مو نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اسرتاتيجية شاملة للسامة 

املروري��ة تتضمن العدي��د من املبادرات بالتع��اون مع الجهات 

املعنية يف الدولة للحد من حوادث املرور واألثار املرتتبة عليها.

 وذك��ر أن ال��وزارة تواصل مس��اعيها وتبذل أق��ى طاقاتها 

وتتخذ العديد من املب��ادرات وتنفذ الكثري من حمات التوعية 

للح��د من عدد حوادث الس��ري واملرور وتجنب اآلثار الس��لبية 

لها من خال ترس��يخ دعائم النظ��ام املروري العرصي الذي يعد 

مظهراً أساسياً لتقدم الدول ورقيها الحضاري.

وتاب��ع وكيل ال��وزارة: »وانطاقاً من حرص واهت��امم القيادة 

الرشطي��ة برضورة توفري الس��امة املرورية لجميع مس��تخدمي 

الطري��ق، وتجس��يداً الس��رتاتيجية وزارة الداخلي��ة الطموح��ة 

والهادفة إىل تحقيق الس��امة عىل كل الطرق بالدولة س��نميض 

قدماً للوصول إىل بيئة مرورية آمنة خالية من الحوادث، وتحقيق 

برعاية سيف بن زايد وتحت شعار« حياتك أمانة«

فعاليات أسبوع المرور الخليجي
الـ »33« بأبوظبي

لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية
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معدل 3 وفيات لكل مائة ألف من السكان وفقاً لرؤية الحكومة 

االتحادية 2021.

وق��ال: إن أي مراق��ب للوضع امل��روري يف دولتنا يدرك مدى 

اهتاممنا بتطوير اللوائح والترشيعات املرورية وهندس��ة الطرق 

وفق املعايري العاملية وتحديث إدارات املرور والدوريات وتنمية 

كف��اءات ومهارات عنارص املرور وتفعي��ل التوعية املرورية عىل 

مدار العام.

  وذكر الشعفار إن أسابيع املرور الخليجية التي تقام كل عام 

وحم��ات التوعية املتواصلة، لها كب��ري األثر يف التوعية باملخاطر 

الناجمة عن عدم االلتزام بقواعد السري واملرور واسهمت بصورة 

ملحوظ��ة يف التقليل من الح��وادث املرورية واثارها الس��لبية، 

مقدم��اً ش��كره وتقدي��ره إلدارات امل��رور والدوري��ات بالدولة 

ولل��رشكاء االس��رتاتيجيون يف الجان��ب املروري الذي��ن يعملون 

باجتهاد لتعزيز السامة املرورية بتسخري اإلمكانيات كافة، ونرش 

الثقافة املرورية بني أفراد املجتمع.

 السالمة ضمن األولويات 
وأك��د مع��ايل اللواء محمد خلف��ان الرميثي قائ��د عام رشطة 

أبوظبي أن الس��امة املرورية تأيت ضمن االولويات االسرتاتيجية 

لرشط��ة ابوظب��ي والخطط الهادف��ة إىل الحفاظ عىل االنس��ان 

ووقايت��ه من الحوادث املرورية وما ينتج عنها من آثار اقتصادية 

واجتامعية ونفسية تجسيداً لرؤية قيادتنا الحكيمة التي سخرت 

اإلمكان��ات كافة للحد م��ن الحوادث املرورية وم��ا ينجم عنها 

من خس��ائر يف األرواح واملمتلكات باعتبار أن اإلنسان هو أغىل 

ما منلك من ثروات مس��تهدفني الوص��ول إىل أعىل معايري األمن 

والسامة عىل طرقنا.

   وأش��ار إىل س��عي رشط��ة ابوظبي العتامد أفض��ل الخطط 

االس��رتاتيجية لتطوير منظومة السامة املرورية بإمارة أبو ظبي 

لتضاهي أفضل املامرس��ات العاملية لدعم رؤي��ة القيادة العامة 

لرشط��ة أبوظبي ورؤية حكومة أبوظب��ي يف الوصول إىل الرؤية 

الصفرية ألع��داد الوفيات الناجمة عن ح��وادث الطرق بحلول 

عام )2030(. 

وحث ع��ىل رضورة التاح��م املجتمعي واملش��اركة االيجابية 

لرشائ��ح املجتمع كافة يف ترجمة القي��م الحضارية يف عام الخري 

واملس��اهمة يف نرش الثقاف��ة املرورية وقيام مؤسس��ات القطاع 

الع��ام والخ��اص بتفعيل دوره��ا التوعوي، مبا يس��هم يف تعزيز 
الجه��ود املبذولة ويع��ود بالخري والفائدة عىل املجتمع بش��كل 
عام ومس��تخدمي الطرق بش��كل خاص ووقايتهم من الحوادث 

املرورية. 

ودعا قائد عام رشطة أبوظبي جميع الس��ائقني إىل أن يجعلوا 
م��ن عام الخ��ري بداية وانطاق��ة حقيقية يف أن تكون الس��امة 
املرورية مسئوليتنا جميعا، وأن يقوم كل منا بدوره لننعم جميعاً 

بالسامة املرورية.

 حرض االفتتاح معايل  الدكتور مغري خميس الخيييل  رئيس  
هيئة  الصح��ة يف أبوظبي،و اللواء الرك��ن خليفة حارب الخيييل 
وكيل وزارة الداخلية  املساعد لشؤون الجنسية واإلقامة واملنافذ 
باإلنابة، واللواء محمد بن العويض املنهايل وكيل الوزارة  املساعد 
للموارد والخدمات املساندة باإلنابة، واللواء الدكتور أحمد نارص 
الرييس مفتش عام ال��وزارة ، واللواء مكتوم الرشيفي مدير عام 
رشطة أبوظبي ،و الل��واء عبد العزيز مكتوم الرشيفي مدير عام 
األمن الوقايئ بالوزارة ، واللواء خبري محمد س��يف الزفني مساعد 
القائد العام لرشطة ديب لش��ؤون العمليات رئيس مجلس املرور 
االتح��ادي ،والل��واء عمري محم��د املهريي مدير ع��ام العمليات 
الرشطية برشطة أبوظبي، وعدد م��ن املديرين العامني بالوازرة 

ومن رشطة أبو ظبي عدد كبري من ضباط وزارة الداخلية.

كام حرضه معايل محمد صالح بن بدوه الدرميك رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلمارات للسامة املرورية، وعفيف الفريقي رئيس 
املنظم��ة العربية للس��امة املرورية وعدد كبري من املس��ؤولني 

ورؤساء الدوائر والهيئات املحلية واالتحادية.

  

ضبط أمن الطرق
 وم��ن جانب��ه أك��د العميد غيث حس��ن الزع��ايب مدير عام 

التنس��يق املروري  بوزارة  الداخلية  أن االحتفال سنوياً   بهذه 

التظاه��رة  الحضاري��ة، ميث��ل  وقف��ة مهم��ة لاط��اع ع��ىل 

الجهود والنتائج اإليجابية التي تحققت يف اطار اسرتاتيجية وزارة 

الداخلي��ة الرامية لضبط أمن الط��رق والتي  ادت إىل  انخفاض 

ملموس يف نسبة الحوادث املرورية والوفيات واإلصابات الناجمة 

عنها ، عىل الرغم من زيادة عدد املركبات املسجلة عىل مستوى 

الدولة ، والت��ي تعد نتاجاً طبيعياً  للنمو الس��كاين واالقتصادي 

الذي تش��هده الدول��ة، وهو أمر متوقع حيث نق��وم من جهتنا 

حافظ عىل جاهزية مركبتك
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وبالتعاون مع رشكائنا االسرتاتيجيني باالستعداد لتلك الزيادة، وما 

ينجم عنها من ازدياد للحركة املرورية عىل الط��رق.

 وأش��ار إىل ان الوزارة تنظر ألس��بوع املرور الخليجي باعتباره 

ركيزة أساسية نحو تكريس الرؤية االسرتاتيجية والتي تهدف إىل 

تحسني املشهد املروري وتطوير منظومة متكاملة إلدارة السامة 

املرورية عىل نحو يس��هم يف االرتقاء بسلوك مستخدمي الطرق 

من س��ائقني ومشاة عىل صعيد االلتزام بقوانني ومعايري السامة 

وزي��ادة الوعي والتثقيف املروري، مبا يحقق الس��امة املرورية 

للجميع.

ولفت إىل حرص الوزارة أن تُس��هم فعاليات وأنش��طة أسبوع 

املرور الخليجي يف معالجة الظواهر الس��لبية التي تُفيض لوقوع 

الح��وادث املرورية داعياً إىل رضورة تضافر جهود املجتمع للحد 

من السلوكيات املرورية الخاطئة، ومبا يكفل الحفاظ عىل أرواح 

كافة أفراد املجتمع من مواطنني ومقيمني.

وأض��اف: حرص��ت وزارة الداخلي��ة عىل إطاق العدي��د من 

املب��ادرات والخط��ط االس��رتاتيجية بأس��لوب علم��ي ومنهجي 

وعميل، اس��تندت فيها إىل معايري محددة، وعملت عىل تحديثها 

وتطويرها ومراجعتها باستمرار، لقياس مستوى اإلنجاز لألهداف 

املطلوبة، مبا يوفر بيئة مرورية آمنة ومتميزة.

وذك��ر مدير عام التنس��يق امل��روري  ب��وزارة  الداخلية  أن 

ش��عار أس��بوع املرور الخليجي »حياتك أمانة »، يعكس  بشكل 

واض��ح حرص الجه��ات املعني��ة عىل تعزي��ز الوع��ي املروري 

مبخاطر اس��تخدام الهاتف املتحرك اثناء قيادة املركبة  وتقنياته 

الحديثة يف مواقع التواصل االجتامعي  والتي أدت إىل  انش��غال 

العدي��د من قائ��دي املركبات  عن مهمتهم الرئيس��ية يف قيادة  

مركباته��م،  وهي الرتكيز ع��ىل الطريق وعدم االنش��غال بغريه 

وااللت��زام بقوانني وأنظمة  املرور ويأيت هذا الش��عار  ادراكاً من 

الجهات املعنية  بأهمية الحفاظ عىل  هذا االنس��ان الذي ميثل 

ثروة حقيقية وغالية يف  وطننا  العزيز  و وقف نزيف الخس��ائر 

البرشية واالقتصادية واالجتامعي��ة التي يتكبدها املجتمع جراء 

الحوادث املرورية بشكل عام. 

احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك
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واش��تمل االفتت��اح عىل العديد م��ن الفقرات 

التي تس��تهدف إرشاك رشائ��ح املجتمع يف إطار 

»دع��وة متج��ددة للس��امة املروري��ة« وإبراز 

الجهود املبذولة وتوجيه رسائل توعية من خال 

مش��اهد تثقيفية ع��ن نتائج الح��ادث املروري 

تتضمن االحصاءات والتعريف باآلثار االجتامعية 

والنفسية والصحية للحوادث املرورية وما ينجم 

عنها من آثار اقتصادية وتبعاتها عىل األرسة.

كام استمع الحضور إىل دعاء من فضيلة الشيخ 

ادريس ابكر امام جامع الش��يخ زايد الكبري سائاً 

املوىل عزوجل أن يحفظ قائدي املركبات، وقدمت 

طالبات من مدرس��ة اإلصايل  فقرة اس��تعراضية 

مروري��ة ، وجه��ن فيه��ا التحية لعن��ارص املرور 

عىل دوره��م يف تأمني الس��امة املرورية، وحث 

قائ��دي املركبات ع��ىل االلت��زام بقوانني وانظمة 

املرور، وع��رض فيلم حول مهام رشطي املرور يف 

املجتمع ودوره اليومي يف تنظيم انسيابية الحركة 

املرورية، و ضبط أمن الطرق وسامة مستخدمي 

الطريق واالس��تجابة للباغ��ات املرورية بأحدث 

التقنيات وأعىل مستويات الجودة يف االداء.

 ثم ُعرض فيلم تس��جييل يحيك فيه أحد أولياء 

األمور ع��ن اآلثار الس��لبية للح��وادث املرورية 

عىل املجتمع واالرسة ش��اكراً وزارة الداخلية عىل 

جهوده��ا يف تعزيز الوعي امل��روري، داعياً اآلباء 

إىل االهت��امم باألبن��اء وتحصينهم م��ن املخاطر، 

يف حني قدم مجموع��ة من طاب كليات التقنية 

العليا عرضاً مرسحياً بعنوان ش��عار أسبوع املرور 

»حياتك أمانة«.

والقى الش��اعر محمد خلفان النعيمي قصيدة 

من الشعر النبطي ركزت يف مضمونها عىل أهمية 

الحفاظ عىل املركبة واالبتعاد عن القيادة بطيش 

وتهور وااللتزام بالسامة املرورية باعتبار القيادة 

ف��ن ذوق واخ��اق، وإضافة إىل فق��رة تعريفية 

مبجلس املرور للش��باب وط��رح االفكار املتعلقة 

بالرؤية املستقبلية.

 تكريم المتميزين
 كرم الفريق س��يف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية الجهات املتعاونة 
مع الرشطة وهي القوات املس��لحة و نيابة املرور، ومواصات اإلمارات، ودائرة 
ش��ؤون البلدية والنق��ل، ومجلس أبوظب��ي للتعليم، واإلدارة العامة للتنس��يق 
املروري، و فضيلة الش��يخ ادريس ابكر امام جامع الش��يخ زايد الكبري، وفضيلة 
الش��يخ وسيم يوس��ف والنادي الهندي ورشكة مس��اندة وعريف الحفل هال 

خليفة حمود.

  كام كرم املتميزين تقديراً لجهودهم يف الحفاظ عىل السامة املرورية يرافقه 
العمي��د عيل خلف��ان الظاهري مدير عام العملي��ات املركزية برشطة أبو ظبي، 
والعميد خليفة محمد الخيييل مدير مديرية املرور والدوريات برشطة أبوظبي.

 وش��مل التكريم الضابط املثايل النقيب محمد يوسف الرشهان النعيمي من 
ادارة هندس��ة املرور وس��امة الطرق وتس��لم نيابة عنه النقيب مرزوق سعيد 
الزعايب، وضابط الصف املثايل وهم املساعد اول حسن معني حسن العبيديل من 
قسم مباحث املرور، والرقيب أول حنان خميس السعدي من قسم مرور العني، 

ورشطي أول عبدالله محمد عبدالرحمن الحامدي من ادارة مرور العاصمة.

 كام كرم الش��عفار السائق املثايل وش��مل التكريم السيدة أنور ريكا جوهانا 
رايف، وش��يخة خميس عيل الشاميس واستلم نيابة عنها ابنها حمد محمد عوض، 
إىل جانب املتعاونني مع الرشطة وهم املهندس راتب محمد ابراهيم، واملهندس 
خالد اس��امعيل املرزوقي، وسعيد عبيد راش��د الكعبي، وتيسري اسحاق محمود 
وحس��ان فؤاد مقديس وجاسم محمد أكرب »من برنامج كلنا رشطة«، وعيد فرج 
مبارك الكتبي ملشاركته يف برنامج الحفل برسالة نصيحة من أولياء األمور لتوعية 

االبناء باآلثار السلبية للحوادث املرورية.

  ويف نهاية التكريم تس��لم الشعفار من الرميثي درعاً تذكارية تكرمياً وتقديراً 
لجهوده.

 

إشادة بجهود دول التعاون في
تعزيز السالمة المرورية

  وأش��ادت اللجنة املنظمة بجهود دول مجلس التع��اون الخليجي يف تعزيز 
الس��امة املرورية   وكرم الفريق س��يف عبدالله الش��عفار وكيل الوزارة، وفود 
دول التعاون املش��اركة يف فعاليات االسبوع والتي مثلها كاً من :  العقيد طارق 
بن صالح  املسند عن وفد اململكة العربية السعودية ،  واملازم أول  فهد صالح  
العنزي عن وفد  دولة الكويت ، واملازم أول نارص س��امل مبارك  الرتيك عن وفد 
دول��ة قطر واملازم أول خلود يحي ابراهي��م من وفد مملكة البحرين والنقيب 

سعيد بن مسلم املهري عن وفد سلطنة عامن.

السالمة املرورية مسؤولية الجميع
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات

سيف  دش��ن  س��عادة الفريق 

عبدالل��ه الش��عفار وكي��ل وزارة 

الداخلي��ة ومع��ايل الل��واء محمد 

خلف��ان الرميثي قائ��د عام رشطة 

أبوظب��ي مب��ادرة بطاق��ة الخ��ري 

للسامة املرورية والتي تم اطاقها 

متاشياً مع اعان 2017 عاماً للخري، 

وه��ي عبارة عن بطاق��ات ذهبية 

وفضي��ة وبرونزي��ة متن��ح تكرمياً 

لألف��راد واملؤسس��ات الحكومي��ة 

والخاصة تقديراً ملس��اهامتهم  يف 

نرش الثقافة والتوعية املرورية وفق 

معايري معين��ة، تعزيزاً لدورهم يف 

خدمة املجتمع، إىل جانب تحفيز 

العم��ل  يف  االيجابي��ة  املش��اركة 

الثقافة  بن��رش  والخريي  التطوعي 

املرورية.

دشن  سعادة الفريق سيف عبدالله 

الش��عفار وكيل وزارة الداخلية ومعايل 

اللواء محمد خلف��ان الرميثي قائد عام 

رشطة أبوظبي ، دورية األطفال املرورية 

وهي عبارة عن س��يارة صغرية الحجم، 

مزودة بشاش��ة ع��رض ذكي��ة وكامريا 

تُس��تخدم يف التوعي��ة املرورية بهدف 

ك��رس حاجز الخوف لدى األطفال تجاه 

رشطة املرور، وغرس الوعي املروري يف 

نفوس��هم، وتشجيعهم عىل التعاون مع 

عنارص املرور يف تطبيق قواعد وأنظمة 

امل��رور، خاص��ة فيام يتعل��ق بالركوب 

والنزول اآلمن من الحافات املدرس��ية، 

والعبور اآلمن عرب ممرات املشاة. 

تدشين مبادرة بطاقة الخير للسالمة المرورية

وتدشين دورية األطفال المرورية  
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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حزام األمان سالمة وأمان

افتتح الجلس��ة القائد العام بكلمة توجيهية حول الهدف من 

مجل��س املرور للش��باب، والذي يأيت ترجم��ة لتطلعات القيادة 

الرش��يدة يف بذل أقى الجه��ود من أجل توفري أفضل الس��بل 

واآللي��ات م��ن أجل حامية الش��باب م��ن املآيس التي تس��ببها 

الحوادث املرورية من خال العمل عىل تسخري كافة اإلمكانيات 

واالط��اع ع��ىل أفض��ل املامرس��ات العاملية يف مجال الس��امة 

املروري��ة واألخذ باألنس��ب والعمل عىل تعزي��ز ثقافة مرورية 

أكرث وعياً لتجنيب الش��باب املخاط��ر والتحديات التي تنتج عن 

اإلصابات الجسيمة للحوادث املرورية والتي تؤدي بالرضورة إىل 

تحييد تلك الطاقات عن املش��اركة يف مس��رية التنمية والتطوير 

التي تش��هدها الدولة يف كافة امليادين عاوة عىل ما تؤديه تلك 

املخاطر من مآيس عىل الضحية نفسه واملجتمع من حوله.

أضاف اللواء الرميثي، أن »حامية الشباب من مخاطر التعرض 

للح��وادث املروري��ة هو مس��ؤولية جامعية لكاف��ة القطاعات 

والجهات وعلينا البدء باستطاع آراء الشباب واالخذ باقرتاحاتهم 

ومبادراتهم التي تس��هم يف وضع أفضل الخط��ط الوقائية ومن 

ثم اعتامد أفضل املبادرات الخاصة بالرؤية املس��تقبلية املرورية 

إلم��ارة أبوظبي يف ظل التوس��ع العمراين الذي تش��هده اإلمارة 

وأهمي��ة األخذ بأفكار الش��باب ع��ن طريق املجل��س املروري 

وتطلعاتهم وتقدميها إىل مستويات صناعة القرار من خال هذه 

شرطة أبوظبي تطلق مجلس المرور للشباب 
لمناقشة السالمة المرورية 

ش��هد قائد عام رشط��ة أبوظبي،معايل  اللواء محمد خلف��ان الرميثي، ملتقى مجلس املرور للش��باب، الذي عقد 
يف ن��ادي ضباط الرشط��ة بأبوظبي بحضور مدير عام رشطة أبوظبي اللواء مكت��وم الرشيفي، ومدير عام العمليات 
املركزي��ة العميد عيل خلف��ان الظاهري، ونائب مدير عام العمليات املركزية، العميد محمد معيوف الكتبي، ومدير 
مديري��ة املرور والدوريات العميد خليفة الخيييل، ونائب مدير مديرية املرور والدوريات العميد أحمد الش��حي، 

وعدداً من الضباط.
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم ارتداءه بالطريقة الصحيحة

املنصة املرورية الشبابية والتي ستكون األقرب إىل الواقع وكل ما 
يصدر عنها من توصيات تكون األنس��ب للتطبيق بواقعية كبرية 

ونتائج مثمرة«.

آليات العمل
وأش��ار مدير ع��ام رشطة أبوظبي اللواء مكت��وم الرشيفي، يف 
حديث��ه مبجلس املرور للش��باب إىل كاف��ة القضايا واألمور ذات 
الصلة بالس��امة املروري��ة ومخاطر الح��وادث املرورية وآليات 
العم��ل عىل تفعيل الدور التوع��وي وتعزيز الرشاكات مع كافة 
القطاعات الشبابية واملؤسس��ات التعليمية والعمل عىل تنظيم 
مؤمتر أو ملتقى مروري متخصص يتم من خاله تداول الظواهر 
والقضايا املتعلقة بتوفري أفضل س��بل السامة وتجنب مسببات 
الح��وادث املروري��ة ومناقش��ة الترشيعات والقوان��ني والنظم 
واللوائح املرورية وأهميتها وفاعليتها للحد من مس��ببات وقوع 
الح��وادث املرورية وتفعيل أدوات الرقابة عىل الطرقات وتنفيذ 
القوان��ني والتعليامت م��ن أجل تعزيز عوامل االمن والس��امة 
املرورية، ومحاربة بعض الترصفات السلبية يف إجراء الزوائد عىل 

املركبات والتي تغري من مواصفات األمان فيها.

وأضاف أن��ه من املمكن وضع تص��ورات عملية لعملية ربط 
الوعي املروري بقطاع التعليم وفق آليات مدروس��ة وبالتعاون 
م��ع الجهات املعنية، ووج��ه معايل اللواء الرميث��ي بتوفري كافة 
إمكاني��ات الدعم إلنج��اح دور مجلس املرور للش��باب ليكون 
أح��د أهم املنص��ات التي تجعل م��ن أفكار الش��باب وآراءهم 
دوراً فاعاً يف اعتامد آليات الس��امة املرورية وتطبيق املبادرات 
واالسرتاتيجيات ذات الصلة واعتامد آلية لتسمية سفراء املجلس 
املروري للشباب ألداء الدور التوعوي املطلوب لتسويق املجلس 

وأهدافه ورسالته لدى الشباب.

واستعرض العميد عيل خلفان الظاهري، مدير عام العمليات 
املركزي��ة يف أعامل الجلس��ة واقع الس��امة املروري��ة يف إمارة 
أبوظب��ي وأهمي��ة فتح قن��وات االتص��ال مع الش��باب واألخذ 
بآرائهم ومقرتحاتهم، مس��تعرضاً واقع ع��دد الحوادث املرورية 
التي ش��هدتها إم��ارة أبوظبي وما نجم عن تل��ك الحوادث من 
خسائر، وكذلك استعراض أعامر وجنسيات املتسببني بالحوادث 
املرورية عىل طرقات وش��وارع االمارة خال عام 2016م فكانت 
الفئة العمرية )18-30 س��نة( األكرث تس��بباً يف ارتكاب الحوادث 
املرورية، ومن هنا تأيت أهمية التواصل مع الشباب وفتح الحوار 

معهم من خال املجلس.

وبين��ت اإلحصائيات التي ت��م عرضها لدراس��ة املؤرشات أن 
أغلبي��ة املصاب��ني يف الح��وادث املرورية هم من فئة الش��باب 
اإلمارايت من فئة 18-30 س��نة، وتعرض هذه الفئة ميثل خسارة 
كبرية وتحييد للطاقات التي تس��هم يف مس��رية اإلنتاج والتطوير 

واملشاركة يف عملية التطوير الشاملة.

وت��م اس��تعراض االحصائي��ات املرورية والواق��ع املروري يف 
إم��ارة أبوظبي خال عام 2016 خال فعاليات جلس��ة املجلس 
الشبايب للمرور والرتكيز عىل أن النسبة األعىل من املترضرين من 

الحوادث املرورية هم من فئة الشباب.

   
أسباب وحلول

ك��ام تم تناول األس��باب الرئيس��ية لوقوع الح��وادث املروية 
الجس��يمة يف إمارة أبوظبي والتي متثلت يف السلوكيات الخاطئة 
للس��ائقني مثل ع��دم االلتزام بخ��ط الطريق واإله��امل وعدم 
االنتب��اه واالنح��راف املفاجئ وعدم تقدير مس��تعميل الطريق 
والقي��ادة برسعة دون مراعاة ظروف الطريق وعد االلتزام بخط 
السري، كام تم اس��تعراض املخالفات الخطرة التي تم رصدها يف 
إم��ارة أبوظبي خال الف��رتة من 2010-2016 فكان اس��تخدام 
الهات��ف النق��ال اثناء القي��ادة وعبور املش��اة الطريق من غري 
األماك��ن املخصصة واالنح��راف املفاجئ للمركب��ة وعدم إعطاء 
األولوية للمش��اة يف األماكن املخصصة وعدم ترك مسافة كافية 
خلف املركبات االمامية وعدم التزام املركبات الثقيلة بخط السري 

االلزامي.

وعقب االس��تعراض نقاشات موسعة من الحضور من الشباب 
وضباط املرور وخرباء التحقيق يف الحوادث املرورية والس��امة 
املروري��ة عىل الطريق والتطرق إىل أفض��ل املقرتحات واآلليات 
الت��ي تهدف إىل الحد من وقوع الحواد ث املرورية واالقرتاحات 
واملداخات والنقاش��ات والتي تهدف جميعها يف إطار تصورات 
لوضع أنس��ب الحل��ول لوقاية الش��باب من أخط��ار الحوادث 
املرورية وتعزيز الس��امة املرورية واتباع أفضل االس��رتاتيجيات 
يف الس��امة املرورية واألنظمة واللوائ��ح املرورية وتعزيز ثقافة 
الوعي امل��روري لكافة فئات املجتمع، م��ن خال مواصلة عقد 
مجلس املرور للش��باب وطرح كافة القضايا التي تس��هم يف رفع 
مستوى حامية الشباب من أخطار الحوادث املرورية، والتوجيه 
بصياغ��ة التوصيات ودراس��تها وتحليلها ليتم اس��تخاص أفضل 

االقرتاحات واآلليات القابلة للتطبيق.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

الحملة التوعوية المرورية الموحدة األولى لعام 2017
تحت ش��عار »حياتك أهم من اتصالك«.. أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة يف اإلدارة العامة للتنس��يق املروري، 
حمل��ة التوعي��ة املرورية املوح��دة األوىل لعام 2017، ضمن مب��ادرات قطاع املرور، وته��دف إىل توعية أفراد 
املجتمع مستخدمي الطرق، خصوصاً السائقني بااللتزام بقوانني السري واملرور، حفاظاً عىل السالمة العامة بعدم 

االنشغال بالهاتف املتحرك وتطبيقاته أثناء قيادة املركبة. 



13مارس 2017

كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيامة اآلمنة

تجسيد استراتيجية "الداخلية"
ال ش��ك يف أن حملة "حياتك أهم من اتصاالتك" تأيت تجسيداً 
الس��رتاتيجية وزارة الداخلي��ة لبلوغ أعىل مس��تويات الس��امة 
املروري��ة ضمن نطاق الخطة االس��رتاتيجية لقطاع املرور لضبط 
أم��ن الطرق والحد من الحوادث املرورية، خصوصاً الناجمة عن 

االنشغال بغري الطريق وعدم االنتباه. 

التحذير من النتائج الوخيمة
يجب تفادي كل ما من ش��أنه أن يشغل السائق عن الطريق، 
ويؤدي إىل اإلهامل وعدم االنتباه، كالتحدث عرب الهاتف بواسطة 
اليد أو كتابة رس��ائل نصية أثناء القي��ادة، باإلضافة إىل أنه كلام 
زادت درجة تركيز السائق خال القيادة زادت قدرته عىل تفادي 
املخاط��ر، كام يجب الحذر م��ن النتائج الوخيمة التي قد ترتتب 
عىل انشغال السائق بغري الطريق أثناء القيادة، سواء باستخدام 
الهاتف النق��ال أو غريه من األمور التي تعي��ق تركيزه وانتباهه 
عىل الطريق، األمر الذي قد يعرض حياته وحياة اآلخرين لخطر 

الحوادث املرورية.

إن اإلحصائي��ة املرورية الصادرة عن اإلدارة العامة للتنس��يق 
املروري، تش��ري إىل أن عدد املخالفات الت��ي تم تحريرها نتيجة 
اس��تخدام الهاتف النقال، أثناء القيادة بلغ��ت 35092 مخالفة 
خ��ال العام 2016 عىل مس��توى الدولة، مؤك��داً أهمية تعزيز 
الوعي امل��روري لكافة أف��راد املجتمع، وتكات��ف كافة الجهود 
لجمي��ع رشائح املجتمع للحد من الحوادث املرورية حفاظاً عىل 

سامة األرواح واملمتلكات. 

التحذير من تشتيت ذهن السائق
تعت��رب معظم الح��وادث املرورية التي تقع يف الدولة س��ببها 
عدم االنتباه، وانش��غال قائد املركبة باستخدام الهاتف املحمول 
أثناء القيادة، وال ش��ك يف  أن التحدث بالهاتف أو كتابة الرسائل 

النصية يؤديان إىل تش��تت ذهن وأفكار السائق، ويصبح تركيزه 

بعي��داً عن الطريق، وال ميك��ن التكهن أو الترصف يف حال وقوع 

أي مفاجآت عىل الطريق.

الحد من الحوادث الخطرة

إن وزارة الداخلي��ة، ممثل��ة يف إدارات املرور والدوريات عىل 

مس��توى الدولة، تنفذ أنش��طة توعوية مستمرة يف إطار الحملة 

ملس��تخدمي الطرق الداخلية والخارجية، تشمل توزيع كتيبات 

ون��رشات توعوية إرش��ادية، ح��ول مخاطر اس��تخدام الهاتف 

املحمول أثناء القيادة، وما يسببه من حوادث مرورية، باإلضافة 

إىل نرش الثقافة املرورية بني مستخدمي الطريق وأفراد املجتمع، 

مام يعّزز بشكل كبري الحد من وقوع الحوادث املرورية الخطرة.

نشر التوعية المرورية

كام س��يتم طرح شعار الحملة "حياتك أهم من اتصالك" عىل 

موقع وزارة الداخلية عىل اإلنرتنت، ووسائل التواصل االجتامعي، 

وتوزيع ملصقات وكتيبات ومطويات خاصة بالحملة عىل العديد 

م��ن املراكز التجارية، ومحطات تعبئة الوقود، واألماكن الحيوية 

الت��ي يتواج��د فيها الجمه��ور، فضاً عن عقد حلقات نقاش��ية 

إعامي��ة يف اإلذاعة للرد عىل أية استفس��ارات من قبل الجمهور 

بش��أن ش��عار الحملة وتوضيح كافة القوانني الخاصة بالتوعية،  

وتنظيم حلقات اجتامعية تلفزيونية توضح أهمية مشاركة كافة 

الجه��ات للحد من الحوادث املرورية إىل جانب تعزيز الوعي يف 

الصحف العربية واألجنبية  بالدولة. 
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لتكن قيادتك بدون نقاط مرورية

نشرات توعوية
ووزعت الوزارة نرشات ومطويات للتوعية 
بأه��داف املرسع��ات الحكومي��ة مبختل��ف 
املراكز التجاري��ة، مؤكدة أهمية التقيد برتك 
مسافة األمان بني املركبات لتجنب مفاجآت 
املح��ددة،  بالرسع��ات  الطري��ق وااللت��زام 
وبقواعد وأنظمة السري واملرور، حتى يجنبوا 
أنفسهم وغريهم مخاطر التعرّض للحوادث، 
وما ينج��م عنها م��ن إصابات وخس��ائر يف 
األرواح واملمتلكات، وحفاظاً عىل س��امتهم 

وسامة اآلخرين.

وت��أيت حملة الوزارة هذه ضمن عدة مبادرات حيوية بش��أن 
التوعية للحد من الوفيات الناتجة عن الحوادث املرورية بشكل 
عام ت��م تنفيذها، وضمن إجراءات اس��تثنائية تنفذها اإلدارات 
الرشطي��ة املعنية للحد من الحوادث عىل طرق خمس رئيس��ية 
بالدولة، تح��ددت وفق التحدي الخ��اص باملرسعات الحكومية 

والتي تقوده وزارة الداخلية.

تكثيف الدوريات
والرادارات المتحركة

وتضم اإلجراءات والتي تنفذها ال��وزارة بالرشاكة مع هيئات 
ومؤسس��ات حكومي��ة تخفيض الرسعات املح��ددة عىل ببعض 
الش��وارع، وتكثي��ف الدوري��ات وال��رادارات املتحرك��ة، ونرش 
دوريات تثقيفية عىل بعض نقاط الطرق، والقيام بعمل كش��ف 
لعدد من املركبات خاصة الثقيلة منها، ورس��م نقاط بيضاء عىل 
األسفلت مع لوحات جانبية توعوية، وإزالة األتربة املرتاكمة عن 

السياج القريب من الشوارع وغريها من اإلجراءات الوقائية.

رفع مستوى الوعي العام
وأطلقت الوزارة الحملة التوعوية »س��عادتهم يف س��امتك« 
عرب كافة وس��ائل اإلعام، فيام تقوم إدارة اإلعام األمني بالوزارة 
بالتنس��يق مع القي��ادات العامة الرشطية املش��اركة يف الحملة 
به��دف رفع مس��توى الوعي الع��ام من خال إطاق الرس��ائل 
التوعوية عرب املواقع اإللكرتونية والحسابات الرسمية عىل مواقع 
التواص��ل االجتامعي الخاصة بالوزارة والقيادات العامة للرشطة 

بالدولة.

إنجاح المبادرات الحكومية
م��ن جانبه أكد أبوبكر تيبي املدي��ر اإلقليمي ل�«متاجر اللولو 
هايرب ماركت« يف أبوظبي أحد املتاجر الرئيس��ية املشاركة بكافة 
فروعه��ا يف الحمل��ة التوعوية يف العاصمة، أهمية املش��اركة يف 
املبادرات املجتمعية وخاص��ة تلك التي تتعلق بالتوعية العامة، 
حرصاً عىل تعميق املس��ؤولية املجتمعية للقطاع الخاص ليلعب 
دوراً يف إنجاح املبادرات الحكومية التوعوية، مش��رياً إىل نجاعة 
حمات وزارة الداخلية مس��تهدفة الجمه��ور يف أماكن تواجده 

ومن بينها املوالت التجارية التي تزدحم باملتسوقني.

»الداخلية«
 جهود توعوية للحد من الحوادث المرورية 

واصل��ت وزارة الداخلية جهود التوعية للح��د من الحوادث والوفيات الناتجة عنها عرب حمالتها التي تس��تهدف 
الجمهور يف كافة أماكن تواجده، لتحقيق أهداف املرسعات الحكومية التي أطلقها مؤخراً صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، بخفض الوفيات بنس��بة 

%21 عىل أخطر 5 طرق يف الدولة، ضمن حملة التوعية التي أطلقتها أخرياً تحت شعار »سعادتهم يف سالمتك«.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

مارس 2016

 خفض الوفيات

وقال عمدنا إىل تعزيز الرشاكة مع الوزارة، انطاقاً من الحرص 

عىل تقديم كل الدعم، كمساهمة منا يف الجهود الخرية التوعوية 

التي تس��تهدف خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث املرورية، 

التي من واجب الجميع بدون اس��تثناء املش��اركة فيها، وتقديم 

كل الدعم واملس��اندة ملثل هذه الحمات ملا بها من فائدة عامة 

تستهدف قاطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.

المسرعات الحكومية.. آلية عمل 
تحاكي المستقبل

تُعد املرسعات الحكومية آلية عمل مستقبلية، تضم فرق عمل 

مش��رتكة من موظفي الحكومة والقطاع��ني الخاص واألكادميي، 

ويرتكز عملها يف القطاعات واملجاالت الرئيسية، وتعمل عىل رفع 

وترية تحقيق األجندة الوطنية وترسيع تنفيذ مشاريع الحكومة 

االسرتاتيجية.

وتقدم املرسعات الحكومية خدمات لدعم الجهات الحكومية 

املشاركة هدفها األسايس ترسيع تحقيق أهداف األجندة الوطنية 

يف أربعة مجاالت أساسية وهي املؤرشات الوطنية، والسياسات، 

والربام��ج واملبادرات، والخدمات، من خال تش��كيل فرق عمل 

مش��رتكة ملعالجة التحدي��ات وإنجاز األهداف، باالس��تفادة من 

التج��ارب واالبتكارات العاملي��ة، وتحقيق الري��ادة والتميز عرب 

تنفيذ مشاريع وتجارب بأساليب عمل مبتكرة تفيض إىل تحقيق 

نتائج رسيعة وضامن استدامتها. 

يف إط��ار مش��اركتها مبب��ادرة املرسع��ات الحكومية.. 

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية مبادرة »إزالة الرمال 

من عىل السياج« بهدف تحقيق أعىل معدالت السالمة 

املرورية عرب إزالة الرمال املرتاكمة عىل الس��ياج الفاصل 

عىل الطرق بشكل فوري، والتي جاءت يف إطار مشاركة 

الوزارة يف فريق املرسعات الحكومية الهادف إىل خفض 

معدل الوفيات عىل أخطر الطرق يف الدولة.

تحقيق رؤية اإلمارات2021
ال شك يف أن الوزارة ماضية بخطى حثيثة إىل تحقيق اإلنجازات 

وابتكار الحلول للتحديات مبا يساهم يف تحقيق تطلعات مجتمع 

دول��ة االمارات، ودعم املرسع��ات الحكومية، وصوالً إىل تحقيق 

رؤية اإلمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

تطوير البنية التحتية
إن هذه املبادرة تأيت يف إطار سعي وزارة تطوير البنية التحتية 

بالرشاك��ة مع وزارة الداخلية إىل خفض وفيات الحوادث مبقدار 

%21 ع��ىل الش��وارع التي تُعّد م��ن أخطر الط��رق يف الدولة، 

لتحقيق الس��امة املرورية التي تُعد إحدى ممكنات رؤية دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

كام أن دعم املرسعات الحكومية، يشكل محوراً أساسياً لعمل 

وزارة تطوي��ر البنية التحتية، باإلضاف��ة إىل أن الوزارة تعمل مع 

مختلف الرشكاء من الجهات الحكومية عىل املستويني االتحادي 

واملحيل لترسيع تحقيق نتائج ملموسة يف مجال عملها.

الحفاظ على الطرق االتحادية
أطلق��ت الوزارة ع��دداً من مب��ادرات الحفاظ ع��ىل الطرق 

االتحادية وتعزيز السامة املرورية ومن ضمنها مبادرة »مسار«، 

الت��ي يت��م خالها تش��غيل عدد م��ن املركبات ملراقب��ة الطرق 

االتحادي��ة وتحريك دوريات يومية ملعاينتها ورصد أي أرضار قد 

تلحق بها وإرسال البيانات إلجراء الازم ومعالجة الرضر لضامن 

صاحية الطريق ملستخدميه والحفاظ عىل سامتهم.

»تطوير البنية التحتية«

 مبادرة »إزالة الرمال« 
لتحقيق السالمة المرورية



إعان 3
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه



إعان 4

17مارس 2017

التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه



إعان 8
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

تش��ارك إدارة جن��اح الجو بوازرة 
املرسعات  فري��ق  الداخلي��ة ضمن 
الحكومية لتح��دي وزارة الداخلية، 
حيث تق��وم بالتعاون م��ع الرشكاء 
أه��داف  بتحقي��ق  االس��رتاتيجيني 
وزارة الداخلي��ة يف خف��ض نس��بة 
املروري��ة عىل  الح��وادث  وفي��ات 
أخطر 5 ش��وارع يف الدولة بنس��بة 
%21، حيث تتوىل اإلدارة مش��اركة 
اإلسعاف الوطني يف بعض الحاالت 
اإلس��عافية، بهدف رفع فرص نجاة 
التي  املروري��ة  الح��وادث  مص��ايب 
الرئيس��ية  املح��اور  أح��د  تش��كل 

لتحقيق أهداف هذا التحدي.

تحريك دوريات 
اإلسعاف الجوي

تلعب إدارة جناح الجو دوراً محورياً يف 
تحريك دوريات اإلس��عاف الجوي بشكل 
يومي عىل ش��ارع مليحة بإمارة الشارقة، 

وش��ارع محمد بن زاي��د بإم��ارة أم القيوين، فض��اً عن تنفيذ 
مجموع��ة من الطلعات الجوية خ��ال 2016 ركزت عىل مراقبة 
الط��رق والتصوير الجوي، وذلك من خ��ال تخصيص 23 دورية 

للغرض خاصة يف أوقات الذروة.

تقديم الخدمات
تحرص إدارة جناح الجو عىل تقديم خدمات اإلسعاف الجوي 
واإلنقاذ عىل مدار الساعة يف جميع املناطق باإلمارات الشاملية 
من خال نخبة من الكوادر املؤهلة والطائرات املجهزة بأحدث 
املع��دات والتقنيات الازم��ة انطاقاً من حرصها املس��تمر عىل 

تحقي��ق االبت��كار والتمي��ز يف مختلف الخدمات الت��ي تقدمها 

للمجتمع.

الدعم والمساندة الالزمة

ال ش��ك يف أن الطائرات العامل��ة يف اإلدارة تعمل عىل تقديم 

الدعم واملساندة الازمة ملختلف اإلدارات الرشطية عىل مستوى 

الدولة، إضافة إىل خدمات اإلس��عاف الج��وي والبحث واإلنقاذ 

الفوري، وذلك بالتعاون مع اإلسعاف الوطني يف حاالت الحوادث 

املختلفة الت��ي تقع يف املناطق النائي��ة، أو التي يتعذر الوصول 

إليها والطرق الخارجية، ومن تقطعت بهم الس��بل س��واًء أكانوا 

يف الرب أو البحر، وذلك يومياً وعىل مدار األربع وعرشين ساعة. 

»جناح الجو« بـ»الداخلية«
 يشارك في تحدي خفض وفيات الحوادث المرورية 
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

أطلقت رشكة س��اعد لألنظمة املرورية مسابقة )#ابتكر_
ويّان��ا(، للحد م��ن الح��وادث املرورية، يف إطار املش��اركة 
املجتمعية بفعاليات أسبوع املرور الخليجي، املزمع إقامتها 
خ��الل الفرتة من 12 وحتى 18 مارس الجاري تحت ش��عار 

)حياتك.. أمانة(.

ودعا حس��ن الظاه��ري، املدير التنفي��ذي للخدمات املرورية 

يف "س��اعد"، الجمهور إىل املش��اركة يف املس��ابقة وذلك بتقديم 

أفضل االبتكارات والحلول التي تس��اهم يف الحد من املخالفات 

والحوادث املرورية واألرضار البرشية واملادية، وفقاً لاشرتاطات 

والتفاصيل الواردة عرب الحس��ابات الرسمية واملنّصات التفاعلية 

لرشكة "س��اعد"، مشرياً إىل أنه تم تخصيص جوائز بقيمة 15000 

دره��م ألفضل املش��اركات االبتكارية والتي س��يتم اإلعان عنها 

عرب قنوات س��اعد للتواصل االجتامع��ي @UAESAAED  بعد 

 innovation@saaed.ae تقديم املقرتحات عرب الربيد اإللكرتوين

متضمنًة تعبئة البيانات املطلوبة.

وأك��د الظاهري، أهمية ه��ذه النوعية من املس��ابقات التي 

تس��تهدف جميع فئات املجتمع، الس��يام فئة الش��باب والطلبة 

تحدي��داً، وذل��ك يف إطار تحقي��ق مس��اهمة مجتمعية  داعمة 

لجهود وتوّجه��ات وزارة الداخلية لتحقي��ق الرؤية الصفرية يف 

أع��داد الوفيات بالدول��ة، معترباً أن مثل ه��ذه املبادرات ذات 

أثر فّعال يف رفع س��قف التوعية مبخاط��ر الحوادث واملخالفات 

املرورية وتوفري بيئة آمنة للطرق .

وحث السائقني عىل االلتزام بقانون السري واملرور، كام تستلهم 
إط��اق املهارات الريادية وتغرس يف نفوس��هم ثقافة االبداع من 
خ��ال تقديم مناذج مبتكرة وأفكار فري��دة ومتميزة، مع إتاحة 
الفرصة ملش��اركتها مع كافة القيادات الرشطية بالدولة لدراس��ة 

تطبيق هذه االبتكارات الفائزة عىل أرض الواقع.

وأش��ار إىل مشاركة "ساعد" يف أنشطة متعددة ضمن فعاليات 
أس��بوع املرور الخليجي، حيث يتواجد خرباء الس��ري وأس��طول 
دورياته��ا الداعم لش��عار أس��بوع املرور الخليج��ي لعام 2017 
)#حياتك_أمانة( يف كافة املعارض املرورية املختلفة واملشاركات 
امليدانية بالدولة، كام س��يتم إرسال رس��ائل توعية نصية يومية 
لكافة الس��ائقني يف كافة اإلمارات ممن تكّرر ارتكابهم الحوادث 
املرورية البسيطة، إىل جانب رعاية املسابقات املرورية التوعوية 
بالتعاون مع القيادات العامة للرشطة عرب كافة مراكز املش��اركة  
فضاً ع��ن إطاق حملة توعية عرب مواق��ع التواصل االجتامعي 
للرشك��ة تتضّمن تقديم أهم نصائح الس��امة املرورية للمش��اة 

والسائقني ومس��تخدمي املركب��ات وتزويده��م بربام��ج توعية 

مرورية بأساليب مبتكرة وتفاعلية.

تشارك بأنشطة مختلفة 
لدعم أسبوع المرور الخليجي 

»ساعد« تطلق مسابقة
»ابتكر - وّيانا« للحد من 

الحوادث المرورية
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احرص عىل عبور الطريق من األماكن املخصصة لعبور املشاة

أعلن��ت رشكة أدن��وك للتوزيع ع��ن مش��اركة مجموعة من 
محط��ات الخدم��ة التابعة لش��بكتها يف مختلف أنح��اء دولة 
اإلم��ارات يف حمل��ة التوعوية املرورية املوح��دة التي أطلقتها 
وزارة الداخلية "حياتك أهم من اتصالك" لتوعية مس��تخدمي 
الطرق وخصوصاً السائقني بأهمية االلتزام بقوانني السري واملرور 
وعدم االنشغال بالهاتف املتحرك وتطبيقاته أثناء قيادة املركبة.

وتشارك 15 محطة خدمة ضمن شبكة أدنوك للتوزيع يف هذه 
الحملة التي كانت قد أطلقته��ا وزارة الداخلية مؤخراً، وتغطي 
الحملة مختلف مناطق أبو ظبي والشارقة واملناطق الشاملية يف 
الدولة للمساهمة يف رفع مستوى الوعي بقضايا السامة العامة 

وتقليل أعداد الضحايا واملصابني يف الحوادث املرورية.

وق��ال املهندس س��عيد مبارك الراش��دي، الرئي��س التنفيذي 
باإلنابة لرشكة أدنوك للتوزيع أننا نعترب أنفس��نا رشيكاً أساس��ياً 
لكل األطراف ذوي العاقة باس��تخدام الطرق ووس��ائل النقل يف 
الدولة خاصة الس��ائقني، مش��رياً إىل تزويدهم مبنتجات الوقود 
وغريها من الخدمات واملنتجات عالية الجودة التي تعد املحرك 

األساس لعمليات النقل يف الدولة."  

وأض��اف: "نس��عى دوم��اً للعمل جنب��اً إىل جنب م��ع وزارة 
الداخلية وغريها من املؤسس��ات امللتزمة بالتشجيع عىل القيادة 
الس��ليمة وتجنب اس��تخدام الهواتف املتحركة خ��ال القيادة، 

نظراً ملا يتس��بب به من تشتيت النتباه السائق 
وتعريض مس��تخدمي الطريق األبرياء للخطر، 
مشرياً إىل أن مشاركة "أدنوك"  يف الحملة تهدف 
إىل تذكري السائقني بأن عائاتهم تنتظرهم، وأنه 
من الواجب عليهم اتخ��اذ االحتياطات الازمة 
لتجن��ب املخاطر من أج��ل عودتهم إىل أرسهم 

وأصدقائهم بسام."

وقال العميد غيث حس��ن الزعايب، مدير عام 
التنسيق املروري يف وزارة الداخلية، إن الحملة 
تأيت تجس��يداً السرتاتيجية وزارة الداخلية لبلوغ 
أعىل مستويات الس��امة املرورية ضمن نطاق 
الخطة االس��رتاتيجية لقطاع امل��رور لضبط أمن 

الطرق والح��د من الح��وادث املرورية، خصوص��اً الناجمة عن 
االنشغال بغري الطريق وعدم االنتباه.

 وأكد أهمية تفادي كل ما من ش��أنه أن يش��غل السائق عن 
الطري��ق، وي��ؤدي إىل اإلهامل وع��دم االنتب��اه، كالتحدث عرب 
الهاتف بواس��طة اليد أو كتابة رسائل نصية أثناء القيادة، مشرياً 
إىل أنه كلام زادت درجة تركيز السائق خال القيادة زادت قدرته 
عىل تفادي املخاطر، محذراً من النتائج الوخيمة التي قد ترتتب 
عىل انشغال السائق بغري الطريق أثناء القيادة، سواء باستخدام 
الهاتف النق��ال أو غريه من األمور التي تعي��ق تركيزه وانتباهه 
عىل الطريق، األمر الذي قد يعرض حياته وحياة اآلخرين لخطر 

الحوادث املرورية.

ومثن الدور الريادي لشبكة أدنوك للتوزيع ومشاركتها الفاعلة 
واملميزة يف املشاركة دوماً مع الوزارة يف الحمات التوعوية عىل 

نحو يسهم يف تحقيق األهداف من هذه الحمات.  

 وكان��ت "أدنوك للتوزيع" قد ش��اركت مطلع ه��ذا العام يف 
حملة "س��عادتهم يف س��امتك" الت��ي نظمته��ا وزارة الداخلية، 
بهدف تعزيز السامة املرورية عىل الطرق التي تشهد مستويات 
مرتفعة من الحوادث املرورية عىل مستوى الدولة، وذلك متاشياً 
مع جهود الرشكة الهادفة إىل رفع مستوى الوعي بقضايا السامة 

العامة وتقليل أعداد الضحايا واملصابني يف الحوادث املرورية.

شبكة محطات »أدنوك للتوزيع« تشارك في حملة 
»حياتك أهم من اتصالك« لوزارة الداخلية
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احرص عىل استخدام مقعد خاص ألطفالك داخل املركبة

حصدت رشكة س��اعد لألنظم��ة املرورية، جائ��زة التمّيز 

يف الخدم��ة العامة التي تعترب األوىل م��ن نوعها يف الوطن 

الع��ريب، واألهم بعد جائزة الخدم��ة العامة التابعة ملنظمة 

األمم املتحدة، وذلك بعدما خاضت منافس��ة مع مجموعة 

من املؤسس��ات والجهات الحكومية وش��به الحكومية عىل 

مس��توى الوطن العريب، محققًة بذل��ك أفضل املؤرشات يف 

رضا العم��الء عن الخدمات الذكية واالبتكارية املس��تدامة 

يف 2016.

وتس��لّم الجائزة، العميد مهندس حسني أحمد الحاريث، مدير 

عام الخدم��ات اإللكرتونية واالتصاالت يف وزارة الداخلية، رئيس 

مجلس إدارة رشكة »س��اعد«، من مع��ايل الدكتورة هالة حلمي 

السعيد، وزيرة التخطيط واملتابعة واالصاح اإلداري يف جمهورية 

مرص العربية، يف مراسم احتفالية أقيمت مساء اإلثنني املايض يف 

العاصمة املرصية )القاهرة( بحضور بيار مكرزل، رئيس أكادميية 

جوائز التميز العربية، واملهندس إبراهيم يوس��ف رمل، الرئيس 

التنفيذي لرشكة »س��اعد«، وعدد من كبار املس��ؤولني الدوليني 

والدبلوماسيني.

وأرجع العميد الحاريث، حصول »س��اعد« ع��ىل هذه الجائزة 

املرموقة إىل كفاءة املنظومة االس��رتاتيجية التي تطبّ�قها الرشكة، 

والتي تكفل لها املرونة والتكامل ىف تبني وتطبيق الربامج واملعايري 

االسرتاتيجية للدولة، واملوامئة مع املبادرات الوطنية، حيث تعمل 

»س��اعد« عىل اإلرساع ىف تنفيذها وتحويلها ملخرجات ومبادرات 

عملي��ة، كتطبيق معايري التميّز ىف خدم��ة املتعاملني الرامية اىل 

إس��عاد املواطنني واملقيمني ىف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

وكذلك تبنى وتطبيق مبادرات الدولة ىف مجال االبتكار واإلبداع، 

والتي تعد هذه الجائزة إحدى مثراتها.

الجدي��ر ذكره، أن أكادميية جوائز التمي��ز يف املنطقة العربية، 

أطلقت يف وقت س��ابق جائ��زة التميز يف الخدم��ة العامة التي 

تعت��رب األوىل من نوعها يف الوطن العريب، بناًء عىل رؤية صاحب 

الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب، الذي أس��س لنهج التميز يف 

جمي��ع املج��االت، ومتثل هذه الجائزة مس��توى رفي��ع لتحفيز 

املؤسس��ات الحكومية عىل التطوير املس��تدام للخدمات العامة 

والس��عي إلرضاء العماء، ويتم منحها بعد التصويت املبارش من 

قبل جمهور املتعاملني عن طريق اس��تبيانات آنية، يتم إداراتها 

بشكل مستقل من مجلس أمناء الجائزة.

وتعد رشكة س��اعد لألنظمة املرورية إحدى املؤسسات الرائدة 

ع��ىل املس��توى اإلقليمي واملح��يل يف تقديم حل��ول مبتكرة يف 

مجاالت األمن والخدمات املرورية ونظم التفتيش، وتدار س��اعد 

كجهة وطنية بكفاءات وس��واعد إماراتية، وبتوّجهات تكفل لها 

تحقيق إس��تدامة ومنو العائدات و الرتكي��ز عىل العماء وتطوير 

حلول تقنية ذكية ومبتكرة.

حققت أفضل 
المؤشرات االبتكارية 

في رضا العمالء
»شركة ساعد« 
تحصـد جائزة 

التميز في الخدمة 
العامة 2016
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القيادة فن وذوق وأخالق
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1- تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء.

2- الرسعة دون مراعاة الطريق. 

3- عدم تقدير مستعميل الطريق.

4- عدم ترك مسافة كافية. 

5- عدم االلتزام بخط السري.

حمالت مرورية مستمرة

وتق��وم جمعي��ة س��اعد للح��د م��ن 

الح��وادث املروري��ة بالتع��اون الوثي��ق 

مع مديري��ة امل��رور والدوريات برشطة 

أبوظبي بحمات توعية مرورية مستمرة 

لسائقي الشاحنات، وذلك نسبًة ملا متثله 

حوادث الشاحنات من مخاطر بالغة عىل 

كافة مستخدمي الطريق. 

االلتزام بقانون السري واملرور

ويك��ون هدف هذه الحم��ات تعزيز 

الس��امة املرورية وااللتزام بقانون السري 

وامل��رور بني كاف��ة الس��ائقني للحد من 

بالحوادث  األسباب الخمسة األكرث تسبباً 

املرورية مبختلف أنواعها، بحيث تتضمن 

برام��ج التوعي��ة، وتنظي��م املح��ارضات 

وتوزي��ع املطبوع��ات باللغ��ات العربية 

واإلنجليزي��ة واألوردو يف مراك��ز تجم��ع 

سائقي الشاحنات لحث السائقني للتقيد 

بإجراءات الس��امة من خال الرتكيز عىل 

ثاثة محاور رئيسية هي السائق واملشاة 

مام يسهم يف رفع الثقافة املرورية. 

مسببات 
الحوادث 
المرورية

طرق وقائية 
لتجنب المخاطر

تعترب الحوادث املرورية من أكرث األشياء التي تؤرق قائد السيارة، سواًء أكانت عىل الطرق الداخلية والخارجية 
والتي تخلف العديد من الضحايا، وهناك خمس��ة أسباب مس��ببة للحوادث املرورية وحوادث الشاحنات، وما 

تسببه من خسائر برشية واقتصادية هي:

أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها
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عزيزي قائد املركبة: يتم تسخري كافة الجهود للوصول ألعىل معدالت السالمة املرورية من أجلك أنت

اإلصابة غير المقصودة
إن اإلصاب��ات غري املقصودة تس��بب العديد من الوفيات أكرث 
من تلك التي تس��ببها أسباب الوفاة الرئيس��ية، ومع ذلك فمن 
املمك��ن الوقاية منها، حي��ث تغطي اس��رتاتيجيات الوقاية من 
اإلصاب��ات مجموع��ة متنوعة من الطرق، وكث��ري منها يندرج يف 
تصنيفه تحت ما يسمى ب�«E’s 3« ملنع اإلصابات وهي: التعليم 

وهندسة التعديات والتطبيق/الترشيع. 

كام وقام��ت بعض املنظامت مث��ل حامية األطف��ال العاملية 
بتوس��يع ه��ذه القامئ��ة إىل » E’s«، حيث متت إضاف��ة: التطور 

والتحفيز االقتصادي والتمكني.

قياس التأثير
يعترب البح��ث العلمي يف مجال الوقاية من اإلصابات أمراً غري 
سهل، وذلك ألن نتيجة الفائدة تقاس بالوفيات أو اإلصابات التي 
تم منعها ومن املس��تحيل تقريباً قياس عدد األشخاص الذين مل 

يصابوا إىل أولئك الذين تعرضوا إلصابات. 

ميك��ن أن تقاس الجهود يف مجال التعليم عن طريق التغريات 
يف املعرفة واملواقف والقناع��ات والترصفات قبل وبعد التدخل 
ولكن ميكن أن تنسب هذه التغيريات إىل أن العمل عىل تخفيض 

نسبة الوفيات غالباً ما ميثل مشكلة.

عادًة ال تكون دراس��ة الوفيات يف السكان معقدة وقد تعطي 

بع��ض املؤرشات ع��ىل فعالية التدخ��ل للوقاية م��ن اإلصابات. 

وع��ىل كل فإن هذه الطريقة تفتقر إىل إمكانية املغالطة البيئية 

)باإلنجليزي��ة: Ecological Fallacy( بحي��ث تظه��ر البيانات 

ترابطاً بني التدخل والتغري يف النتائج ولكن حقيقة ال توجد عاقة 

سببية بينهام.

أنواع الوقاية من اإلصابات الشائعة
تعترب  س��امة املرور وس��امة الس��يارات عنرصاً رئيس��ياً ملنع 

اإلصابات، وذلك ألنها السبب الرئييس يف وفاة األطفال والشباب 

البالغني يف منتصف العرشينات والثاثينات من العمر.

أوائ��ل  يف  اإلصاب��ات  م��ن  الوقاي��ة  جه��ود  ب��دأت  وق��د 

الس��تينات ح��ني ع��رض الناش��ط رالف ن��ادر يف كتاب��ه فكرة 

أن الس��يارات أخط��ر م��ام ينبغ��ي وه��ي غ��ري آمن��ة عند أي 

رسع��ة. وقد أدى ه��ذا لتغي��ريات يف الطريقة الت��ي تصمم بها 

 الس��يارات لتس��مح مبس��افة اصطدام أكرب بني املركبة والراكب.

الهندس��ة: قي��اس ج��دارة اصط��دام املركب��ة وأحزم��ة األمان 

 واألكياس الهوائية وقفل أحزمة األمان بالنس��بة ملقاعد األطفال.

أحزم��ة  اس��تخدام  ع��ىل  الح��ث  ع��ىل  العم��ل  التعلي��م: 

األم��ان وع��دم تش��جيع القي��ادة غ��ري الس��ليمة )الضعيف��ة( 

لألطف��ال. األم��ان  مقاع��د  اس��تخدام  ع��ىل   والتش��جيع 

التطبيق والترشيع: املرور وتطبيق قوانني حزام األمان الرئيس��ية 

وحدود الرسعة وقوانني ضعف القيادة.

سالمة حركة المرور والسيارات

الوقاية من اإلصابات
جهود مكثفة لتقليل الحوادث المرورية 
تعت��رب الوقاي��ة من اإلصابات الجهود التي تبذل لكبح أو تقليل خطورة اإلصابات الجس��دية التي تس��ببها آليات 
خارجي��ة كالح��وادث مثاًل قبل وقوعها، حيث تعد الوقاية من اإلصابات عنرصاً من عنارص الس��المة والصحة العامة 
وتهدف إىل تحسني صحة السكان عن طريق منع اإلصابات ومن ثم تحسني نوعية الحياة وغالباً ما يستخدم مصطلح 
»اإلصاب��ة العرضي��ة« لوصف ه��ذه اإلصابات بني الناس غ��ري املتخصصني ولكن كلمة »عرضية« تعني أن أس��باب 

اإلصابات هي أسباب عشوائية يف طبيعتها. 
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القيادة الوقائية مسؤولية الجميع

سالمة المشاة
تعترب س��امة املش��اة بؤرة االهتامم يف أبحاث منع اإلصابات 
الوبائية والنفس��ية. تركز الدراسات الوبائية بشكل منوذجي عىل 
األس��باب الخارجية بالنس��بة للفرد مثل كثاف��ة املرور والوصول 
إىل مناطق م��ي آمنة واملنزلة االجتامعي��ة االقتصادية ومعدل 
اإلصاب��ات وترشيعات الس��امة )مثال: غرام��ات املرور( وحتى 
ش��كل املركبات التي تؤث��ر عىل خطورة اإلصاب��ات الناتجة من 
االصط��دام. تظه��ر البيانات الوبائية أن األطفال يف عمر الس��نة 
إىل أرب��ع س��نوات معرض��ون لخطر إصاب��ات أك��رب يف الطرق 
واألرصف��ة بينام يتع��رض األطفال م��ن عمر الخامس��ة وحتى 
 الرابع��ة ع��رشة لخط��ر أعظم عن��د محاول��ة قط��ع الطرقات.

دراسة المتغيرات
السلوكية لدى األطفال

يعترب حجم الدراس��ات النفسية حول سامة املشاة حالياً أقل 
بكث��ري من ذلك يف املج��ال الوبايئ ولكنه ينم��و باضطراد. ترجع 

دراس��ات سامة املشاة النفس��ية إىل منتصف الثامنينات، حيث 

بدأ الباحثون يف دراسة املتغريات السلوكية لدى األطفال. شملت 

املتغريات السلوكية ذات العاقة اختيار عبور الفجوات يف حركة 

امل��رور واالنتباه للحركة وعدد الرضب��ات القريبة أو الفعلية أو 

املس��ارات التي يختارها األطفال عند عب��ور طرق متعددة مثل 

املي إىل املدرسة. 

غالباً ما تشمل الدراسات السلوكية املتغريات التي تنطوي عىل 

خطر اإلصابة مثل: األطف��ال الذين يتورطون يف ترصفات خطرة 

والتي قد تعت��رب ذات خطورة كربى إذا ما كانوا يعربون الطريق 

مبفردهم. 

وتعترب أكرث التقنيات املستخدمة شيوعاً يف أبحاث سلوك املشاة 

هي الطريق التظاهري والذي يقف فيه الطفل عىل بعد مسافة 

ما م��ن الرصيف مراقباً حركة املرور عىل الطريق الحقيقي، بعد 

ذلك يسري الطفل إىل حافة الشارع حينام تسنح فرصة للعبور.

 تجنح األبحاث بشكل تدريجي نحو تقنيات افرتاضية حقيقية 

صالحة إيكولوجياً بشكل أكرث.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه
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نقص النشاط الحيوي

 ويؤدي ارتفاع الصوت عن املعدل الطبيعي إىل نقص النشاط 

الحي��وي واإلثارة والقلق وعدم االرتياح الداخيل واالرتباك وعدم 

االنسجام فالتعرض للضوضاء ملدة ثانية واحدة يقلل من الرتكيز 

ملدة )30( ثانية.. وتشري الدراس��ات إىل أن طلبة املدارس الذين 

يتعرضون لضجيج شدته 50 إىل 60 ديسيبل يؤدي إىل شعورهم 

بطول وقت الدراسة كام يستهلكون وقتاً أطول يف حل التامرين 

الرياضي��ة يف ح��ني التظه��ر ذلك يف األج��واء الهادئ��ة )37-30 

ديسيبل(. 

صداع دائم ونقص في السمع

 وتصي��ب الضوض��اء األذن بصداع دائم وانخفاض يف س��امع 

األصوات املتوس��طة. وعندما تتوقف الضوض��اء تحتاج األوعية 

الصغ��رية إىل )5 دقائ��ق( يك تعود س��ريتها األوىل، كام أن هناك 

تأثرياً مبارشاً للضجيج عند وصول شدته ألعىل من )50( ديسيبل، 

ويحدث النقص يف السمع عند )80 ديسيبل( أو أعىل..

إن قان��ون الس��ري واملرور االتح��ادي رقم )21( لس��نة 1995 

وتعدياته  يحظر استعامل أجهزة التنبيه بالقرب من املستشفيات 

أو امل��دارس أو دور العبادة يف املناطق اآلهلة بالس��كان ما بني 

الس��اعة العارشة مس��اء وحتى وقت رشوق الش��مس وذلك ملا 

يش��كله اس��تخدامه من  إزعاج للطاب مبا مينعهم  من االنتباه 

إىل الدراس��ة والتحصيل، باإلضافة إىل ما ميثله صوت آلة التنبيه 
من إزعاج  للمرىض  خال استعامله بالقرب من املستشفيات. 

األماكن المحظورة

 كام أن املادة )131( من القانون نصت عىل مخالفة استعامل 
"آلة التنبي��ه يف األماكن املحظورة "بالغرام��ة املالية 200 درهم 
ونقطت��ني مروريت��ني، ك��ام نصت امل��ادة )144( ع��ىل مخالفة 
اس��تعامل "آل��ة التنبيه بص��ورة مزعجة "بالغرام��ة 100 درهم 

ونقطتني مروريتني.

إن اإلف��راط يف اس��تخدام آلة التنبيه يعد س��لوكاً غري حضاري 
ويجب عدم اس��تخدامه إال يف حاالت الرضورة، برشط أال يكون 
بعصبية لتنبيه الس��ائقني اآلخرين أو إجبارهم عىل ترك الطريق 
لهم يتس��بب يف تش��تت انتباههم عن مراقبة الطريق وإرباكهم 

مام يتسبب يف وقوع حوادث مرورية. 

احترام حقوق اآلخرين

وتطبيق��اً لقاعدة القيادة فن وذوق وأخاق، فإن الحفاظ عىل 
اح��رتام حقوق اآلخرين وعدم إزعاجهم بآل��ة التنبيه. كام يعترب 
القيام بأي إجراء لتعديل مواصف��ات املركبات لتضخيم أصواتها 
وتركيب سامعات إضافية عليها ذات قوى كبرية لزيادة األصوات 
الصادرة عنها بحيث تصبح تلك السيارات مصدراً لإلزعاج نتيجة 
مل��ا يصدر عنه��ا من أصوات موس��يقى من أجل لف��ت األنظار 

والتباهي يعترب مخالفة للقانون.

ضوضاء المركبات

ظاهرة سلبية يتضرر منها الجميع

أك��دت العديد من الدراس��ات أن تضخيم أص��وات املركبات وارتفاع صوت آلة التنبيه تزعج الس��ائقني وتصيبهم 
بالتوتر العصبي بس��بب األصوات الصاخبة، مام ينعكس عىل س��لوكياتهم وتعام��ل كل واحد منهم مع اآلخر وهذا 

يفرس النزاعات التي تنشب بينهم بشكل رسيع وأحياناً بال سبب منطقي. 

ال تس���رع امل����وت أس����رع


