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تجديد الوعي المروري
ال ش���ك في أن تعزيز السالمة المرورية في دولة اإلمارات
العربي���ة المتح���دة وتوعية أف���راد المجتمع لتجنبهم الس���لوكيات
الس���لبية والخاطئة التي تش���غل بعض الس���ائقين عن القيادة
بح���ذر والمخاطر الناجمة عنها ،تجنب حوادث جس���يمة وإصابات
وخسائر مادية فادحة..
فاالنش���غال بغير الطريق وعدم تركيز الس���ائقين واستخدام
الهات���ف أو تن���اول الطعام أو الش���راب ،وضبط أجه���زة الراديو،
والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه ،واالنشغال بالتصوير،
وغيره���ا من الس���لوكيات الخاطئ���ة التي يتبعها الس���ائق تؤدي
الرتكاب المخالفات المرورية وعرقلة حركة الس���ير .إن مثل هذه
س���واء
الس���لوكيات الخاطئة التي يرتكبها الس���ائق أثناء القيادة
ً
تع���رض حيات���ه وحي���اة اآلخري���ن للخط���ر
أكان بمف���رده أم عائلت���ه
ِّ
الش���ديد ،حي���ث تظهر ف���ي البداي���ة لصاحبها أنها س���هلة ومن
الممك���ن القيام بها ،لكنها في حقيقة األم���ر قاتلة عند القيادة
ثوان مع���دودة انحراف المركبة بش���كل
وخادع���ة وتتس���بب في
ٍ
خطي���ر يؤثر على س�ل�امة الس���ائق والمرافقين وعلى س�ل�امة
اآلخرين من مستخدمي الطريق.
يجب على مستخدمي الطريق التحلي بالمسؤولية وااللتزام
باإلرش���ادات الت���ي تدعو لها الحمل���ة ،لتعزيز كفاءة االس���تجابة
للح���االت الطارئ���ة واإلس���هام في إنق���اذ المزيد م���ن األرواح..
ي���أت من فراغ،
فش���عار الحملة «ال تنش���غل بغي���ر الطريق» لم
ِ
فقد أظهرت اإلحصاءات الصادرة عن التنس���يق المروري بوزارة
الداخلية ارتفاع نس���بة الحوادث التي تسببت فيها األمور التي
تش���غل قائد المركبة ع���ن طريقه وهدفه األساس���ي المتمثل
في قيادة المركبة بأمان.
إننا نقوم بحمالت توعوية دائمة من خالل مواقع التواصل
االجتماع���ي (تويت���ر ،وفي���س ب���وك ،ويوتي���وب ،وانس���تغرام)
والعدي���د من المنص���ات والقنوات ومختلف وس���ائل اإلعالم،
باإلضافة إلى التفاعل والوصول لفئة كبيرة من أفراد الجمهور
بإقامة الندوات التثقيفية والفعاليات والمشاركة في المعارض
لإلرش���اد والتوعي���ة بمخاطر االنش���غال عن الطري���ق ،وااللتزام
بقواعد وآداب السير والمرور ،واالحترام الكامل لحقوق المشاة
ومستخدمي الطريق.
نس���عى من خالل هذه الحملة «ال تنش���غل بغي���ر الطريق»
ً
تزامنا مع بداية العام الجديد ،حيث
إل���ى تجديد الوعي المروري
نعمل جاهدين على تس���خير طاقتن���ا وإمكاناتنا إلنجاحها لتحقق
النتائ���ج المرج���وة منها بإيجابية ،مما يس���هم ف���ي الحفاظ على
سالمة الجمهور وتحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة التي
ً
جهدا في خفض نس���ب الوفي���ات الناتجة جراء الحوادث
ال تألو
المرورية ال قدر الله.

رئيس مجلس اإلدارة
العميد المهندس /حسين أحمد الحارثي
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«حاذر» ..المشاة أو ً
ال
إن الحديث عن مبادرة مش���روع جهاز «حاذر» الذي تتبناه القيادة
العام���ة لش���رطة أبوظبي ،يأتي ضم���ن اس���تراتيجية الدولة في
تس���خير كافة اإلمكانات للتس���هيل على الجمهور من مستخدمي
سواء كان السائق أو المشاة ،وهذا يترجم مضمون شهر
الطريق
ً
االبت���كار ،الذي تعمل عليه حكومة دول���ة اإلمارات العربية المتحدة
بكاف���ة أجهزتها الوطنية أو كذلك دفع القطاع الخاص للمس���اهمة
بإمكانيات���ه الت���ي هي كذلك له���ا أثرها مما يعط���ي التكامل لكال
يتجسد كل يوم من خالل
الجهات المعنية في عام التسامح الذي
ّ
المواقف والمبادرات المختلفة.
وهن���ا ،وبم���ا أنن���ا في إط���ار عمل جه���از «حاذر» ،وال���ذي يخدم
معايير السالمة المرورية فالش���عار االستراتيجي لمديرية المرور
ً
أمنا.
يجعل الطرق أكثر

لالستفسار واملشاركة بالكتابة باملجلة
يرجى التواصل عىل االمييل
media@saptc.ae

تنفيذ وتصميم وإخراج وطباعة
الخليج الدولية لإلعالن والنشر

المدير العام /قاسم القواسمة
اإلمارات العربية املتحدة  -أبوظبي  -ص.ب38321 :
هاتف - 02 4412299 :فاكس02 4412289 :

توزيع /سكاي نت
هاتف - 02 6426602 :فاكس04 2825999 :

مزودة
إن عم���ل هذا الجهاز يقوم من خ�ل�ال منظومة
متطورة ّ
ّ
بشاش���ة عرض ف���ي االتجاهين أحدهما للمركب���ات القادمة باتجاه
ممر المش���اة واألخرى للمش���اة ،وكاميرتين األولى لقراءة لوحات
المركب���ات والثاني���ة للتحليل المرئي وتوفير وح���دة معالجة مركزية
لمراقبة ممر عبور المشاة ومحيطه.
إن هذا المشروع يأتي لكي يغطي المناطق التي تشهد كثافة
مروري���ة على مس���توى إمارة أبوظب���ي ،وذلك من خالل تس���خير
الذكاء االصطناعي وتحقيق المعدالت المستهدفة في مستوى
ً
جنبا إلى جنب
السالمة المرورية التي تعمل
م���ع دور جمعية س���اعد من خ�ل�ال تقديم خدماته���ا في إيصال
الرس���الة المرورية عب���ر التثقيف والتوعية التي تق���وم بها جمعية
س���اعد للحد م���ن الحوادث المرورية بش���كل يومي في رس���التها
ً
وميدانيا
اإلذاعي���ة واإلعالمية وعبر مواق���ع التواصل االجتماعي،
من خالل إقامة الفعاليات المختلفة والمعارض المرورية للوصول
خال من الحوادث المرورية.
إلى مجتمع آمن ٍ

رئيس التحرير

العميد /جمال سالم العامري
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إن حزام األمان يفقد فاعليته إذا كان مرتخياً أو مل يتم إرتداؤه بالطريقة الصحيحة.

األحكام القانونية
للسالمة المرورية
تش��كل الحوادث املرورية يف دولة اإلمارات إحدى األسباب الرئيسية للوفاة .وبحسب البيانات،
ف��إن اثنني من كل ثالثة أطفال ميوتون نتيجة لحوادث امل��رور ،إثر إصابات فادحة .وتنص الالئحة
التنفيذية للقانون االتحادي يف ش��أن النقل الربي رقم  9لس��نة  ،2012بعدم جواز مامرس��ة النقل
الربي قبل الحصول عىل ترخيص من الجهة املعنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
لس��نة 2008م ،واللوائ��ح التنفيذية التابعة والق��رارات الوزارية
ضمان األمان والسالمة
وتلعب رشطة املرور وس��لطات النق��ل واملواصالت يف جميع الالحقة يف كافة الجوانب املتعلق��ة بالضبط املروري ومخالفات
أنح��اء الدولة دورا ً رئيس��ياً يف ضامن األمان والس�لامة ،واحرتام الطرقات.
قواعد املرور ،واستخدام التكنولوجيا الذكية للحد من املخالفات تلزم الدولة جميع الس��ائقني التقيد بحدود الرسعة ،واللوحات
املرورية .كام يجب عىل السائقني اتباع تعليامت الرشطة ،واحرتام اإلرش��ادية الت��ي توضحها ،والت��ي يختلف معدله��ا عىل الطرق
الرسيع��ة ،والطرق الرئيس��ية ،والش��وارع الداخلي��ة ،واملناطق
إشارات املرور ،وقواعد املرور واللوائح.
تطبق دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة القان��ون االتحادي السكنية.

رقم ( )21لس��نة  1995يف شأن الس�ير واملرور ،املعدل بالقانون ال تتس��اهل حكومة دولة اإلمارات مطلقاً بشأن القيادة تحت
االتحادي رقم ( )12لس��نة  2007م ،والقرار الوزاري رقم ( )127تأثري الكحول ،والعقاقري املخدرة ،ويعاقب امل ُخالف وفقاً للقانون.
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التهور بقيادة املركبة يؤدي إىل حوادث جسيمه

كام تحظر الحكومة التحدث يف الهاتف
املتحرك أثناء القيادة ،أو االنشغال بأي أمر
قد يشتت انتباه السائق ،وميكن أن يؤدي
إىل حوادث وخيمة.
فحص ضغط إطارات
المركبات كل فترة

تويص هيئ��ة الط��رق واملواصالت-ديب
رضورة قي��ام الس��ائقني بفح��ص ضغ��ط
إطارات مركباته��م كل فرتة لتجنب وقوع
أرضار محتملة.

تعديالت على قانون
السير والمرور

ب��دأت اإلمارات بتطبي��ق أحكام قانون
امل��رور االتح��ادي املعدل من��ذ األ ّول من
يوليو  2017الق��رارات الوزارية رقم 177
بخصوص إص��دار وتجديد رخص القيادة،
والقرار الوزاري رقم  178بشأن اإلجراءات
الخاصة بالضب��ط امل��روري ،الطارئة عىل
الالئحة التنفيذي��ة للقانون االتحادي رقم
( )21لسنة  1995يف ش��أن السري واملرور،
املعدل بالقانون االتحادي رقم ( )12لسنة
 2007م ،والقرار الوزاري رقم ( )127لسنة
2008م.

وباإلضافة إىل تنظيم ونرش ثقافة السري
واملرور للحد من ح��وادث الطرق ،تطبق
دول��ة اإلم��ارات أيض��اً «برنام��ج النقاط
املرورية الس��وداء» كإح��دى أهم برامج وتهدف هذه التعديالت إىل بلوغ أعىل
الس�لامة املرورية ،وأهم الوسائل الرادعة مستويات الس�لامة املرورية ،وضبط أمن
للمتهورين يف قيادة املركبات عىل الطرق .الط��رق ،والحد م��ن الح��وادث املرورية،
ويعم��ل الربنامج عىل نظام النقاط التي وتحقي��ق املس��تهدف م��ن امل��ؤرشات
يتم تحديدها يف جدول ،ويحملها س��ائق املرورية ،واملؤرش الوطني لخفض الوفيات
املركب��ة املخالف مقاب��ل بعض املخالفات م��ن  6إىل  3لكل  100ألف من الس��كان
املروري��ة ،ويتناس��ب ع��دد النق��اط مع بحلول .2021
جس��امة املخالفة ،وتحتس��ب من تاريخ كام أع��ادت الحكوم��ة النظر يف جميع
ارتكاب املخالفة.
املخالفات املرورية من حيث النقاط ،مع
وعند وصول السائق إىل الحد الرتاكمي إدراج بع��ض املخالف��ات الجديدة ،ورفع
من النقاط ،يتم سحب رخصة القيادة منه عدد النقاط املس��جلة عليها خصوصاً بعد
حتى يتم اس��تيفاء جميع املخالفات التي أن لوحظ مدى خطورتها وتأثريها يف نسب
تسببت يف وقوع اإلصابات والوفيات.
الحوادث والوفيات.
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حافظ عىل جاهزية مركبتك

إصدار وتجديد رخص القيادة

نصت املادة ( )85من الالئحة الجديدة عىل أنه يش�ترط ملنح
رخص القيادة أو تجديدها توافر خمسة رشوط هي:
*رشط الس��ن ،وفق��اً لألح��كام املق��ررة يف القان��ون والئحته
التنفيذية
*الخل��و من األمراض التي قد تعيق أو تؤثر يف قدرة الس��ائق
ع�لى القي��ادة ،ويثبت ذلك مبوجب ش��هادة م��ن الجهات
الصحية املختصة يف الدولة.
*اجتي��از اختبار القيادة الذي تجريه س��لطة الرتخيص ،وذلك
وفقاً للقواعد واإلجراءات املبينة يف الالئحة.
*بالنس��بة لغري املواطنني ،الحصول عىل إقامة سارية املفعول،
عدا مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
* دفع الرسوم املقررة.
إصدار وتجديد ُرخص القيادة ،ومنها:

*تكون ف�ترة صالحية إصدار رخصة القي��ادة للمرة األوىل أو
اس��تبدالها مدة عامني مل��ن هم يف عمر  21س��نة وما فوق
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للمتقدم�ين م��ن مواطن��ي الدولة ،ومواطن��ي دول مجلس
التعاون الخليجي ،وكذلك الجنسيات األخرى.
*تكون فرتة الصالحية املمنوحة لتجديد ال ُرخص  10س��نوات
مل��ن هم يف ُعمر  21س��نة فام فوق ملواطن��ي الدولة ودول
مجلس التعاون الخليجي.
*تكون فرتة الصالحية املمنوحة لتجديد ال ُرخص  5سنوات ملن
هم يف ُعمر  21سنة فام فوق للجنسيات األخرى.
*بالنس��بة ملن تبلغ أعامرهم أقل م��ن  21عاماً من مواطني
الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجنسيات األخرى،
ف��إن الفرتة املمنوحة لصالحية ُرخص القيادة للمرة األوىل أو
اس��تبدالها أو تجديدها تكون ملدة عام واحد كام هو ُمطبق
حالياً.
النقاط المرورية

ويتضم��ن املخالفات املس��تحدثة ،وتعديل بع��ض الغرامات
والقرارات املرورية السابقة والتي تغطي جوانب متع ّددة منها:
 إلزام كافة الركاب بربط حزام األمان*عىل جميع الركاب س��واء يف املقاعد األمامية أو الخلفية من
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احرتامك ألنظمة املرور دليل وعيك ورفعة ُخلقك.

املركبات ربط حزام األمان ،وس��يتحمل السائق مخالفة عدم
ربط حزام األمان ألي راكب معه.
*ويرتتب ع�لى عدم ربط حزام األمان أثن��اء القيادة من قبل
الس��ائق ،وعدم رب��ط حزام األم��ان أثناء القي��ادة ألي من
الركاب ،غرامة مقدارها  400درهم ،و 4نقاط مرورية.
*وال يس��مح للطفل من س��ن العارشة ف�ما دون ،أو من يقل
طول��ه عن  145س��م بالجلوس يف املقع��د األمامي للمركبة،
ويرتتب عىل هذه املخالفة غرامة  400درهم ،وتش��مل هذه
املخالفة أيضاً كافة األشخاص البالغني الذين يقل طولهم عن
 145سم.
 القيادة بتهور*تنص التعديالت املرورية الجدي��دة عىل فرض غرامة 2000
درهم وتسجيل  23نقطة مرورية ،وحجز املركبة  60يوماً يف
حالة القيادة بتهور.
*ك�ما تنص التعديالت عىل فرض نفس العقوبة والغرامة عىل
السائقني الذين يتسببون يف تعريض حياة اآلخرين للخطر
*وتتضم��ن املخالفات أيض��ا :اعرتاض حركة امل��رور ،وتجاوز
اإلشارات الحمراء ،واالنحراف املفاجئ عن الطريق ،والقيادة
بدون لوحات أرقام.

سلوك السائق

تشمل املخالفات ما ييل:
* إلقاء املخلفات عىل الطريق
* عدم ترك مسافة أمان بني املركبات
* التجاوز عىل كتف الطريق
* التجمهر أثناء الحوادث
* استخدام الدراجات الرباعية عىل الطريق
املخصصة
* العبور من األماكن غري
ّ
* مخالفة املتطلبات الفنية ومتطلبات السالمة
* عدم وضع حزام األمان
* استخدام إطارات غري صالحة
* قيادة مركبة غري مؤمن عليها أو غري مسجلة
* تجاوز درجة تلوين زجاج السيارة نسبة 50%
* قيادة مركبة تتسبب يف ضجيج
* نقل الركاب بدون ترصيح
زيادة السرعة

تعترب زيادة الرسعة من أش��د املخالف��ات خطورة عىل الطرق
 القيادة تحت تأثري املواد املخدرة أو املؤثرات العقليةبدول��ة اإلمارات .وق��د فرضت القواعد الجدي��دة غرامة  3آالف
نصت التعدي�لات املرورية كذلك عىل معاقبة الس��ائق الذي دره��م عند تجاوز الح��د األقىص للرسعة املق��ررة ،مبا يزيد عىل
يقود سيارته تحت تأثري املواد املخدرة أو الكحول ،بوقف رخصته  80كم يف الس��اعة ،مع تسجيل  23نقطة مرورية ،وحجز املركبة
ملدة س��نة اعتبارا ً م��ن تاريخ صدور حكم قض��ايئ بذلك .وتقرر الخفيفة  60يوماً.
املحكمة قيمة الغرامة و/أو مدة السجن.
 -إشارات املرور

مبادرات لتحسين سالمة الطرق

يف محاولة لكب��ح الحوادث املرورية ،والح��د من تأثريها عىل
وتضمن��ت التعديالت فرض غرامة قدرها  1000درهم لتجاوز األرواح واملمتل��كات ،أطلق��ت ع��دة جهات حكومي��ة يف دولة
اإلشارة الضوئية الحمراء ،من قبل املركبات الخفيفة أو الدراجات اإلمارات مبادرات وحمالت توعية للحد من تأثري حوادث املرور.
اآللية ،وتسجيل  12نقطة مرورية مع حجز املركبة ملدة شهر .ومن هذه املبادرات:
 االنشغال عن الطريقخطة أبوظبي االسرتاتيجية للسالمة املرورية

فرضت القواعد الجديدة غرامة  400درهم وتس��جيل  4نقاط أطلقت مديرية املرور والدوريات يف أبوظبي خطة اسرتاتيجية
مرورية يف حالة االنشغال عن الطريق باستخدام الهاتف املتحرك ،للسالمة املرورية ،تهدف إىل خفض وفيات الحوادث املرورية إىل
أو أي أشياء أخرى تسبب يف انشغال السائق.
 3يف املئة لكل  100,000نسمة بحلول عام .2021
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ري من الحوادث املرورية.
الرسعة هي السبب الرئييس لكث ٍ

وبحس��ب الخط��ة تتعدد أس��باب الح��وادث املرورية ،وهي وكان إدخ��ال برام��ج الس�لامة املرورية يف املناهج الدراس��ية
مبعظمها ناتجة عن قصور يف س��لوكيات مستخدمي الطريق ،أو خطوة لرتسيخ ُسبل السلوك اآلمن لدى الشباب يف مرحلة مبكرة،
لحاميتهم يف مراحل حياتهم املس��تقبلية ،وإرشاك اآلباء كنموذج
يف التصميم الهنديس للطرق ،أو عيوب يف املركبات.
يحتاج هذا التداخل يف أس��باب الحوادث إىل إجراءات عالجية مهم ومثل أعىل لألطفال .
وتع��اون بني مختل��ف ال�شركاء مثل الرشط��ة ،ودائ��رة النقل،
نظام التحكم المروري الشامل (سكووت (SCOOT
والبلديات ،وغريها لخفض حوادث الطرق بشكل مستمر.
لغرض إرس��اء بنية تحتية ُمتكاملة و ُمس��تدامة لشبكة النقل،
ويف ه��ذا اإلطار تبنت حكومة أبوظبي تدابري معينة لتحس�ين
نف��ذت دولة اإلم��ارات يف كل من أبوظب��ي وديب نظام التحكم
الس�لامة عىل الطرق يف منظومة تتوافق مع العمل عىل الوقاية
املروري الجديد «س��كووت» ( )SCOOTالذي يتميز بالتفاعلية
من الحوادث ،والتي تحتوي عىل أربعة عنارص :
واملرون��ة يف التجاوب م��ع التغيريات يف كثاف��ة الحركة املرورية
* الضبط املروري
الت��ي يتم رصدها ع��ن طريق البيان��ات الواردة من مجس��ات
حرص وتصنيف املركبات .ويس��تطيع النظام التنس��يق اآليل بني
* التوعية والتثقيف املروري
التقاطع��ات املتجاورة لتوفري إدارة متكاملة للحركة املرورية عىل
* اإلجراءات الهندسية
شبكة الطرق.
* الخدمات الطبية واإلسعاف
س��يوفر نظ��ام التحكم امل��روري املرك��زي الجدي��د البيانات
ملزيد من املعلومات  ،ميكن الرجوع إىل دائرة الشؤون البلدية واملعلومات الفنية عن وضع الحركة املرورية ليك يتم دراستها من
والنقل -خطط النقل الشاملة.
قبل املتخصصني ملراقبة مس��تويات الخدم��ة ،واقرتاح التعديالت
املطلوبة يف شبكة الطرق .كام ستستخدم هذه املعلومات لتنبيه
تدقيق السالمة المرورية
مستخدمي الطرق عن مواقع االزدحام املروري.

لغرض تطبيق أعىل معايري السالمة عىل الطرق الرئيسية ،ت ٌلزم اس�تراتيجية إدارة الرسع��ة عىل الطرق��ات يف أبوظبي أطلقت
دائرة الش��ؤون البلدية والنقل يف أبوظبي كافة مش��اريع الطرق أبوظبي اسرتاتيجية إدارة الرسعة عىل الطرقات (باللغة اإلنجليزية
الرئيس��ية الجديدة بإجراء عملية تدقيق للس�لامة عىل الطرق )PDF 540.06 KB ،بهدف:
والتي تتمثل يف تقييم مشاريع الطرق الرئيسية يف كل من مرحلة *الح��د من وفي��ات وإصابات الح��وادث املروري��ة يف إمارة
التصميم املبديئ ،والتصميم النهايئ ،وقبيل ،وبعد افتتاح املرشوع
أبوظبي
بعام.
*تس��هيل حركة آمنة وفعالة للسكان ،وحامية وتعزيز جودة
يهدف هذا التدقيق إىل تحديد مش��كالت الس�لامة املرورية،
الحياة.
واق�تراح اإلج��راءات الالزمة لحل تل��ك املش��كالت ،والحد من
وتغطي االسرتاتيجية ستة عنارص رئيسية هي:
خطورتها ،ويتوىل هذه املهمة فريق من املتخصصني يف هندس��ة
سالمة الطرق ،الذين يتمتعون مبجموعة من املواصفات والخربات * تقييم مشكلة الرسعة
املحددة بدليل «إجراءات تدقيق سالمة الطرق».
* اإلجراءات الهندسية
التوعي��ة بالس�لامة املروري��ة تعم��ل دائرة الش��ؤون البلدية * القوانني والترشيعات
والنقل عىل نرش املعرفة بالسالمة املرورية يف اإلمارة ،وتركز عىل * التثقيف والتوعية
مستخدمي شبكة الطرق ،وتحديدا ً السائقني ،والركاب ،واملشاة.
* الضبط املروري
وت ُ��ويل الدائ��رة أهمية خاص��ة لتثقيف األطف��ال ،واملراهقني
كمس��تخدمني للطرق ،وس��ائقني يف املس��تقبل ،مع الرتكيز عىل * التنسيق بني أصحاب املصلحة
التوعية املستدامة كعملية تعليم مستمرة.
البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات العربية املتحدة
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القيادة فن وذوق وأخالق

«دع السالمة تقودك»
معرض يعزز الوعي الوقائي

انطلق��ت فعاليات معرض
«دع الس�لامة تقودك» الذي
تنظم��ه مؤسس��ة مواصالت
اإلم��ارات خالل الف�ترة من
 3اىل  7م��ارس  2019مبرك��ز
دملا التجاري ،ومبش��اركة من
رشطة أبوظبي  ،ويهدف إىل
رفع الوعي الوقايئ بالسالمة
املرورية يف املجتمع .
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الرسعة تؤدي إىل املوت

وأك��د العميد خليفة محم��د الخيييل
مدير مديرية امل��رور والدوريات بقطاع
العمليات املركزية برشطة أبوظبي خالل
افتتاحه املعرض أهمي��ة املعرض يف رفع
الوع��ي الوق��ايئ بالس�لامة املروري��ة يف
املجتمع مش��يدا ً بالرشاكة املجتمعية مع
مواص�لات االمارت لتوف�ير أعىل املعايري
يف مجال النقل اآلم��ن للطالب  ،الفتاً إىل

مـارس 2019

الجهود املبذولة يف نرش الثقافة املرورية ،
والحث عىل االلتزام بقانون السري واملرور
والوقوف يف حالة فتح ذراع قف .
وق��ال ولي��د املهريي املدي��ر التنفيذي
للنقل والتأجري ملواصالت اإلمارات ملنطقة
أبوظب��ي والعني والظف��رة خالل انطالق
الفعالي��ة أن املع��رض ي��أيت ضمن حملة
الس�لامة والصحة املهنية للعام الجاري،

مبا يضم��ن توفري منظوم��ة متكاملة من
الخدم��ات وخصوص��اً يف قط��اع النق��ل
املدريس ،موضح��اً أن مواصالت اإلمارات
تقوم بنقل أكرث من  180ألف طالب عىل
مستوى إمارة أبوظبي عرب  3االف حافلة
مدرسية .
ويش��تمل املع��رض ع�لى العديد من
املنصات التفاعلية لنرش الثقافة املرورية

15

أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

و الس�لامة العامة والوقاية من الحرائق
ومخاط��ر آف��ة املخدرات،وتش��ارك فيه
دائرة الصحة و مواصالت االمارات  ،و من
قطاع العمليات املركزية برشطة أبوظبي
كل م��ن  :مديري��ة امل��رور والدوريات ،
ومديرية الطوارئ والس�لامة العامة من
خالل دوري��ة اإلطفايئ الصغ�ير ،اإلنقاذ

16

الفن��ي والتدخ��ل الرسيع  ،واإلس��عاف
،كام تش��ارك مديرية مكافحة املخدرات
بقطاع األمن الجن��ايئ ،واللجنة التنفيذية
للقراءة و مكت��ب ثقافة واحرتام القانون
بوزارة الداخلية  ،وجمعية س��اعد للحد
من الحوادث املرورية  ،ومدرس��ة الدانة،
ورشكة االمارات لتعليم قيادة السيارات .

ويف ختام الفعالية كرم العميد الخيييل
و وليد املهريي  10،سائقني متميزين من
حافالت نقل الطالب مبواصالت االمارت ،
تقدي��را ً لتميزهم والتزامهم مبعايري النقل
االمن للط�لاب ،كام جرى تكريم الرشكاء
االسرتاتيجيني ملواصالت االمارات .
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التقيد بالرسعات املقررة عىل الطرق يقلل من حوادث املركبات
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اتباع إشارات رجال املرور دليل عىل الوعي املروري

 18نصيحة على الدراجين االلتزام بها لقيادة آمنة

على كل قائد
دراجة نارية معرفة
نصائح السالمة التالية
قبل قيادة الدراجة
على الطريق

قد دراجتك طبقاً ملستوى مهاراتك وقدراتك

وستقدم لك الفرصة لتجربة مهارات جديدة واكتساب الخربة يف
بيئة معدة مسبقاً لذلك.

ميك��ن القيام بالعدي��د من الح��ركات الجريئ��ة واملثرية عىل
الدراجة النارية باس��تخدام بعض املهارات املعينة ،ومع أن بعض استعد لالنطالق
الط��رق تبدوا س��هلة إال أن عىل الدراجني اكتس��اب العديد من
املهارات من خالل التدري��ب املتواصل قبل قيامهم بأي حركات قب��ل قيادة الدراج��ة يف كل مرة قم بجول��ة تفحصيه رسيعة
للتأكد من أن املنبه واألضواء واملؤرشات الجانبية تعمل بش��كل
خطرية ميكن لها أن تكلفهم حياتهم.
صحيح ،وكذلك قم بتفحص الحزام والسلسلة الحديدية باإلضافة
سجل يف دورة تعلم القيادة اآلمنة للدراجات النارية إىل عم��ود املحرك والفرام��ل .قم بفحص اإلط��ارات للتأكد من
سالمتها وأن ضغط الهواء مناسب وعىل املستوى الصحيح.
للحصول ع�لى رخصة قيادة دراجة ناري��ة فإن عىل الدراجني
الدخ��ول إىل فحص مهارات القي��ادة يف بعض الدول ،إال أن دوالً حافظ عىل رسعة جيدة
أخرى تتطلب الدخول يف دورات قيادة آمنة .وحتى لو أن دولتك
ال تتطل��ب م��ن الدراجني الدخول يف دورات قي��ادة آمنة إال أن وضعت حدود الرسعة لسالمتك وسالمة مستخدمي الطريق،
علي��ك التفكري يف دخ��ول أحد هذه الدورات بش��كل جدي ألن ولكل طريق وشارع حدود الرسعة املناسبة له .تأكد من القيادة
هذه الدورات ستعرفك عىل قوانني السري التي تنطبق عىل قيادة ضمن ح��دود الرسعة لتجن��ب املخاطر ،كام أن علي��ك القيادة
الدراجات النارية يف بلدك وكيف لك الترصف يف الحاالت الطارئة برسع��ات طبقاً لحالة الطريق ورسع��ة املركبات من حولك ،فإذا
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ال ترسع املوت أرسع

كان الطريق عريض مبا فيه الكفاية
وخال م��ن الس��يارات فبإمكانك
القيادة بالرسعة القصوى املحددة
للطريق.

تجنب الطقس اليسء
عادة ما تتضاعف مخاطر الطرق
املليئة باملياه أو الجليد عند قيادة
الدراج��ات النارية نظرا ً لس�يرها
ع�لى عجلتني ،ف��إذا كنت تخطط
للخ��روج بجولة ع�لى الدراجة قم
مبراقب��ة الطق��س أوالً ،فإذا كانت
الن�شرة الجوية ت��دل عىل هطول
أمط��ار أو ثل��ج أو تش��كل جليد
ففكر باستخدام وسيلة نقل أخرى،
ولكن إذا تحتم عليك األمر للقيادة
أثناء هطول املطر ال تقد دراجتك بعد بدء العاصفة مطلقاً.

قم برشاء الدراجة التي تناسب
مهاراتك ومستواك يف القيادة

النقل ،حيث أن األنواع الحديث��ة منها أصبحت مريحة وخفيفة
الوزن من دون أن تضحي بأي درجة من درجات السالمة .لذلك
كن مس��تعدا ً لدفع مبلغاً ال بأس به من املال لرشاء خوذة جيدة
ألنه حياتك أغىل من أي مثن.

تعرف عىل الطقس قبل قيادة الدراجة

يف ح��ال كنت حديث��اً عىل قيادة الدراج��ات النارية أم مل تقد
دراجة لفرتة طويلة من الزمن فإنك ستدهش للدرجة التي وصل
إليها أداء وق��وة الدراجات النارية مؤخرا ً ،حيث أنها اليوم أقوى
وأرسع م�ما كانت عليه منذ عقد مىض لذل��ك قم برشاء دراجة
تتناسب مع احتياجاتك الخاصة.

تعرفك عىل حال��ة الطقس قبل خروج��ك يف أي رحلة طويلة
عىل الدراجة حيث أن هذا يعترب جزءا ً ال يقل أهمية عن الرحلة
نفس��ها .راقب حالة الطقس املتوقع لي��س فقط يف املدينة التي
تعيش فيها ولكن أيضاً يف جميع املدن والقرى التي تنوي الذهاب
إليها عىل دراجتك يف ذلك اليوم.

قم بفحص الدراجة

قم بارتداء املالبس املناسبة

تعت�بر هذه من أه��م األمور املتعلقة بالس�لامة عن��د قيادة
الدراج��ات النارية وال يجب عليك تجن��ب فحصها مطلقاً حتى
لو كانت جديدة .عليك القيام بفحوص أساس��ية قبل القيام بأي
رحلة والذهاب إىل ورش الصيانة لفحصها بش��كل دائم ومنتظم
حتى ولو مل تكن تستخدمها كثريا ً.

البس خوذتك دامئاً

ميكن للنعال والرسوال القصري الذي ترديه أن يكون مريحاً جدا ً
ولكن ميكن لهم أن يتس��ببوا بكارثة عند قي��ادة الدراجة النارية
فيمكن للنعال أن يخرج من قدمك وهذا ما سيسبب لك أملاً كبريا ً
كام أن الرسوال القصري لن يوفر لك الحامية الالزمة.

احمي نفسك

معدات الحامية املناسبة التي ترتديها ستقدم لك الحامية من
لتوفر لنفس��ك أفض��ل حامية عند قيادة الدراج��ة النارية قم اله��واء البارد ومخلف��ات الطريق والح�شرات الطائرة والعنارص
ب�شراء خوذة لكامل ال��رأس والوجه وتك��ون مرخصة من دائرة األخرى عىل الطريق.
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عزيزي قائد املركبة :تقيد باإلشارات املرورية

راقب الطريق وانتبه
من مخاطره
إذا كن��ت تح��دق بقارع��ة
الطريق فإنك ستصدم بها حتامً.
راق��ب الطريق جيدا ً من الحفر
وانظ��ر إىل املنعطف��ات .أب��ق
نظرك ع�لى الوجه��ة التي تود
الذهاب بها.

ق��م برتكي��ب نظ��ام منع
انغالق املكابح ()ABS
يوف��ر نظ��ام من��ع انغ�لاق
املكابح ل��ك تحكامً كامالً مبقود
الدراج��ة عن��د الضغ��ط ع�لى
املكابح بشكل مفاجئ مام مينع
الدراجة من التدحرج أو االنزالق.

قم بتوعية الركاب معك

عىل الش��خص الذي يركب خلفك تعلم بعض قواعد الس�لامة
املعين��ة فتأكد من إخباره بالتزام الس��لوك الحس��ن عند انطالق
رس يف الطرق التي تعرفها
الدراج��ة ف��إن كل ما عليهم القيام به هو الجلوس بش��كل جيد
اع��رف نقاط القوة لدي��ك وتأكد في�ما إذا كان الطريق الذي وع��دم القيام بأي حركات جريئة التي ميكن أن تعرضه وتعرضك
ستس�ير فيه أو الدراجة التي س��تقودها أكرث مام ميكنك تحمله للخطر والحوادث.
فكل�ما كنت عىل معرفة بالطريق ال��ذي تود الذهاب فيه أصبح
ال تقد دراجتك مبزاج يسء
من األسهل بالنسبة لك الرتكيز وعدم الضياع.

تأكد من أخذ قس��ط جيد م��ن الراحة والنوم وأنك مبزاج جيد
احرتم قانون السري
م��ن دون أي ضغ��وط وأنك متحم��س بالخ��روج يف جولة عىل
تعت�بر القيادة املتهورة وعدم االلت��زام بقواعد املرور من أهم الدراجة .ال تضع خططك لجوالت الدراجة إال عندما تكون بحالة
أسباب وقوع الحوادث عىل الطريق ،حيث أن قواعد املرور تقدم جيدة جسدياً ومعنوياً.
لك دليالً كافياً عن كيفية القيادة وتجاهلك لهم سيضعك مبوقف مالحظات أخرى:
ال تحسد عليه.
مع أن الدراجات النارية تعترب خطرة أو غري آمنة بش��كل عام
إال أن��ه يف حال االلتزام بقواعد الس�لامة املذكورة هنا وتطبيقها
ال تقد وعقلك يف مكان آخر
بش��كل س��ليم فإن خطر الحوادث سيتضاءل بش��كل كبري جدا ً.
تذك��ر :عندما تكون عىل دراجتك فإنه ال يوجد إىل جانبك أحد هنال��ك الكثري م��ن الدراجني الذي��ن أمتوا عرشات الس��نني من
آخر لالنتباه من مخاطر الطريق ،فإذا كان عقلك وقلبك يف مكان القيادة من دون تعرضهم ألي حوادث مهام كانت بسيطة ويعود
آخر بدالً من الطريق فإن ذلك سيتسبب بالقيام بأخطاء ال يقوم الفضل بذلك اللتزامهم بقواعد وأخالق الطريق .قد بأمان ورحلة
بها حتى حديثي القيادة ومام سيقود إىل الحوادث واإلصابات .موفقة ،دامئاً وأبدا ً.
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الرسعة الجنونية جرمية بحقك وحق اآلخرين

انخفاض وفيات حوادث المرور بنسبة  %25في أبوظبي العام الماضي

انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية

من  199إلى  149وفاة بنسبة %25.125

تويف  149ش��خصاً وأصيب  120آخرون يف حوادث طرق وقعت عىل مس��توى أبوظبي العام املايض ،يف
الوقت الذي ارتفع فيه عدد البالغات التي وردت لـ»مراكز القيادة والتحكم» يف رشطة أبوظبي إىل مليون
و 178ألفاً يف  2018مقابل  645ألفاً يف  ،2017وأنجز طريان الرشطة  1523مهمة ،منها  24مهمة لحوادث
طرق و 40لنقل مرىض للمستشفيات.

ضمن «اسرتاتيجية الس�لامة املرورية» ( )2020-2016بالتنسيق
تحسن ملحوظ يف عدد وفيات الحوادث املرورية
وتفصيالً سجلت إمارة أبوظبي تحسناً ملحوظاً يف عدد وفيات مع الرشكاء االس�تراتيجيني وه��م دائرة النقل ودائ��رة البلديات
الحوادث املروري��ة واإلصابات البليغة خالل العام املايض مقارنة والتخطيط وهيئة الصحة ودائرة املعرفة» .
بـ ،.2017بانخف��اض عدد وفيات الحوادث املرورية من  199إىل اعتامد مقارنات معيارية
 149وفاة بنس��بة  ،%25.125وعدد اإلصاب��ات البليغة من  149واس��تعرض الظاهري اإلنجازات التي حققها القطاع يف 2018
إىل  120إصابة بنسبة  ،%19.46كام بلغ التحسن بالنسبة لعدد مقارنة مع  ،2017باعتامد مقارنات معيارية ملس��تويات السالمة
وفيات حوادث املرور لكل  100ألف من الس��كان من  5.72إىل املرورية ،واإلسعاف ،واإلنقاذ والتدخل الرسيع ،وطريان الرشطة،
 4.22بنس��بة  %26.22وعدد اإلصابات البليغة لكل  100ألف وإدارة األزم��ات والك��وارث ،والبالغ��ات ،وزم��ن االس��تجابة ،و
من الس��كان من  4.286إىل  3.366بنس��بة  ،%21.46وانخفاض التح��ول اإللكرتوين للمعامالت يف الرتخيص واملرور ،ضمن الخطة
وفيات ح��وادث الدهس لعام  2018بنس��بة  %38مقارنة بعام االسترشافية للتطوير.
.2017
وتطرق يف مؤمتر صحايف عقد مببنى مديرية املرور والدوريات
اسرتاتيجية السالمة املرورية
إىل جه��ود رشط��ة أبوظب��ي من خ�لال الخطة االس��ترشافية يف
وق��ال مدير قطاع العمليات املركزي��ة يف رشطة أبوظبي اللواء تطوير أنظمة الس�لامة املرورية ،وتنفيذ خطط اس��تباقية خالل
عيل خلفان الظاهري« :إن االنخفاض يعود إىل النتائج املتحققة األحوال الجوية املتغرية بخفض الرسعات مبا يتوافق مع مستوى
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تذكر أن الذين معك أمانة يف عنقك

الرؤية األفقي��ة ،وتطبيق الذكاء
االصطناع��ي ،يف مج��ال الضبط
والرقاب��ة ،وتوزي��ع الدوري��ات،
ورصد املركبات منتهية الرتخيص
والرقابة عىل الشاحنات.

توحيد املفاهيم املشرتكة

تنفيذ خطط استباقية
خالل األحوال الجوية
المتغيرة بخفض
السرعات بما يتوافق
مع مستوى الرؤية
األفقية ،وتطبيق
الذكاء االصطناعي ،في
مجال الضبط والرقابة

 2018مقاب��ل مليون  600ألف يف ،2017
وتشمل ،املخالفات املرورية ،وفتح ملف
م��روري ،وترخيص الس��ائقني واملركبات،
وتصاري��ح التدري��ب واالج��رة ،وفحص
السائقني.
ولف��ت إىل الخط��ة االس��ترشافية
للمس��تقبل وتطبيق ال��ذكاء االصطناعي،
الت��ي تع�� ّزز جه��ود رشط��ة أبوظبي يف
التحسني والتطوير التخاذ التدابري األمنية
وفق أفضل املامرس��ات العاملية املتقدمة
وتحقي��ق م��ؤرشات إيجابي��ة جديدة يف
الحفاظ عىل األمن واالستقرار.

وتن��اول أه��م اإلنج��ازات يف
مجال إعداد الخطط واالستعداد
يف ح��االت األزم��ات والكوارث،
واملش��اركة يف متري��ن «براك��ة»
لتوحي��د املفاهي��م املش�تركة
إلج��راءات القي��ادة والس��يطرة
والعملي��ات املش�تركة ملنظومة
تعميق قيم التسامح
االس��تجابة للط��وارئ به��دف
وح��ث الس��ائقني ع�لى تعمي��ق قيم
تدريب وتأهيل الكوادر ليكونوا
التس��امح يف ع��ام التس��امح ،والتع��اون
ع�لى جاهزي��ة عالي��ة ،ورسعة
اإليج��ايب بإفس��اح الطري��ق ملركب��ات
التعامل مع الحاالت الطارئة ،وتقديم الخدمات الرشطية بكفاءة
اإلسعاف والرشطة والدفاع املدين ،وعدم استخدام كتف الطريق،
حفاظاً عىل سالمة وأمن املجتمع.
وع��دم إغالقها ع�لى املركبات بالوقوف خلفه��ا ،وإعطاء أفضلية
املخصصة.
وأش��ار إىل ارتفاع عدد البالغات التي وردت لـ«مراكز القيادة العبور للمشاة يف األماكن
ّ
والتحك��م» اىل ملي��ون و 178ألف��اً يف  2018مقاب��ل  645ألفاً
يف  ،2017وأنج��ز طريان الرشطة  1523مهم��ة ،منها  24مهمة ولف��ت إىل أهمي��ة ترك مس��افة أمان كافية خل��ف املركبات،
وااللت��زام باس��تخدام حزام األمان ،وعدم االنش��غال عن القيادة
لحوادث طرق و 40لنقل مرىض للمستشفيات.
بال��رد عىل الهات��ف ،متمنياً للجميع الس�لامة ،معرب��اً عن أمله
املعامالت املنجزة إلكرتونياً
بتعاون الجميع يف تعزيز الجهود لجعل طرقنا أكرث أمناً وتحقيق
وع�لى صعيد املعام�لات املنجزة إلكرتونياً بلغ��ت مليونني يف أفضل مستويات السالمة املرورية.
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حافظ عىل ضغط الهواء املناسب يف إطارات مركبتك

تأثير األدوية على قيادة السيارة
بع��ض األش��خاص يعانون أمراض��اً مزمنة أو غ�ير مزمنة مام
يتوج��ب علي��م أخذ بع��ض األدوية م�ما قد تؤثر ع�لى قيادة
حض
مركباتهم بعد تناول األدوية وخاصة التي تزيد النعاس ،وقد ّ
أألطب��اء عىل رضورة قراءة نرشة الدواء ملعرفة مضاعفاته وآثاره
الجانبي��ة ،بهدف تجنب تأثرياتها ،مش�يرين إىل أن قيادة املركبة
مبارشة بعد تناول بعض األدوية قد تتسبب يف حوادث مرورية.
وتتس��بب مض��ادات الحساس��ية واألمل واألرق والقل��ق
واالكتئ��اب يف تأث�يرات س��لبية ،أبرزه��ا الش��عور بال��دوار
واإلجه��اد والنع��اس ،م��ا يزي��د م��ن فرص��ة وقوع ح��وادث.
ونص��ح األطب��اء بالوقوف ع�لى مضاعفات األدوي��ة ،ومراجعة
املستش��فى يف ح��ال زيادته��ا ،ال س��يام ل��دى امل��رىض الذين
يتناولونه��ا باس��تمرار ويق��ودون مركباته��م ع�لى الطرق��ات.

مـارس 2019

ك�ما أن العوام��ل الت��ي قد تتس��بب يف زيادة زم��ن رد الفعل
ل��دى قائد املركب��ة تتمثل يف اإلرهاق وس��وء الحالة النفس��ية
والتق��دم يف الس��ن ،عل�ماً ب��أن القي��ادة يف ظ��ل أح��د هذه
العوام��ل تزي��د م��ن احت�مال وق��وع الح��وادث املروري��ة،
وم��ا ينت��ج عنه��ا م��ن خس��ائر يف األرواح واملمتل��كات.
ويج��ب ع�لى قائ��د املركب��ة يف ح��ال ش��عوره بفق��دان
الرتكي��ز ،أن يق��وم بتخفي��ف الرسع��ة وتأم�ين مس��احات
إضافي��ة ح��ول مركبت��ه ،للتعويض ع��ن ردة فعل��ه املتباطئة.
علامً بأن مضادات االكتئاب واملهدئات واألدوية التي تحتوي عىل
«كودايني» ،والعقاقري املوصوفة لعالج القلق والربد والحساس��ية
ومخففات األمل والحمية ،تعد األخطر عىل السائقني.
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عزيزي قائد املركبة كن حذراً بالقيادة أثناء الظروف الجوية املتقلبة

حزام األمان
الخط الفارق بين
الحياة والموت

،،

إن أحزمة األمان العادية
تناسب األطفال الذين
تتجاوز أعمارهم الثانية
عشرة ،أما األطفال الذين
تقل أعمارهم عن ذلك
فهناك وسائل أخرى
لحمايتهم كبديل
ألحزمة األمان

،،

عندم��ا تتوق��ف مركبة توقف��اً مفاجئاً،
ف��إن كل يشء داخلها مبا يف ذلك الس��ائق
والركاب ،يس��تمرون يف االندفاع ،وبنفس
الرسع��ة الت��ي تنطلق به��ا املركبة ،وذلك
إىل األم��ام ما مل يكون��وا مربوطني بأحزمة
األم��ان ،ويف ه��ذه الحالة ،فإن الس��ائق
وال��ركاب يندفعون م��ن املقاعد لريتطموا
بعجلة القيادة أو الزجاج األمامي للسيارة
أو األج��زاء األخرى املوج��ودة يف داخلها،
وهو األمر الذي يُع ِّرضه��م لخطر اإلصابة
أو الوفاة.
الحد من حركة الركاب داخل المركبة

ولقد صمم حزام األمان ليحد من حركة
الركاب داخل املركبة بأقىص رسعة ممكنة،
ففي أثن��اء التصادم واندفاع الجس��م إىل
األمام ،يتم ّدد ح��زام األمان ،وميتص جانباً
من ق��وة االندفاع ،ليوزعها عىل مس��احة
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أكرب من الجس��م ،وهذا ي��ؤدي بالرضورة
إىل اإلقالل من قوة اندفاع الجسم ،وبذلك
يكون االصطدام داخل الس��يارة أقل عنفاً
وخطرا ً.
ربط حزام األمان

ق��د تحدث بع��ض اإلصابات للس��ائق
وال��ركاب ع�لى الرغم من ربطه��م لحزام
األم��ان ،ويرجع ذلك إىل ع��دم ربطهم له
بالطريقة السليمة ،فاالرتخاء الزائد لحزام
األمان يجعل الجس��م يندف��ع عند وقوع
الحادث ملس��افة قبل أن يب��دأ الحزام يف
الحد م��ن اندفاعه ،وبذل��ك تكون هناك
احت�ماالت اإلصاب��ة نتيج��ة االصط��دام
بالسطوح الداخلية للسيارة.
ولذل��ك يج��ب أن يكون رب��اط البطن
مش��دودا ً بطريق��ة مريحة للجس��م ،وأن
يهب��ط إىل أس��فل بحي��ث يك��ون ف��وق

الفخذين مبارشة ،أما رباط الكتف فيجب
أن يك��ون محكامً أيض��اً ،بحيث ال تكون
هناك مس��افة ألك�ثر من م��رور اليد من
أس��فله ،كام يجب أن يك��ون مكانه فوق
عظم��ة الرتقوة ،بحيث ال يرتفع إىل األعىل
ليحيط بالرقبة ،أو يهبط إىل أسفل لينزلق
من فوق الكتف.
تقادي اندفاع الجسم إلى األمام

ويش�� ّدد الخرباء ع�لى رضورة أن يكون
الح��زام مربوطاً بإحكام حتى يكون تأثريه
ف ّع��االً يف حالة التع ُّرض لح��ادث ،وتفادياً
الندفاع الجس��م إىل األم��ام وعدم تعرضه
لالصطدام بأي يشء داخل الحيز املحدود
للسيارة.
بديل حزام األمان لألطفال

إن أحزم��ة األم��ان العادي��ة تناس��ب
األطف��ال الذين تتج��اوز أعامرهم الثانية
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كن قدوة لعائلتك ولآلخرين يف القيادة اآلمنة

عرشة ،أما األطف��ال الذين تقل أعامرهم
عن ذلك فهناك وس��ائل أخرى لحاميتهم
كبديل ألحزمة األمان.
وهن��اك العديد م��ن الوس��ائل لتوفري
تلك الحامي��ة ،فالطفل الصغ�ير الذي ال
يس��تطيع الجلوس بعد ميك��ن وضعه يف
عرب��ة محمولة تثب��ت يف املقعد الخلفي
برباط خاص.

أما األطفال ب�ين الرابعة والثانية عرشة
فيجب عليهم اس��تخدام أربطة الحامية
مخصص��ة لألطفال
الخاصة به��م ،وهي ّ
الذين تكون أجسامهم من الصغر بحيث
يصعب عليه��م اس��تخدام أحزمة األمان
الخاصة بالبالغ�ين ،وتربط هذه األحزمة
الخاصة باألطفال حول الكتف والوس��ط،
وارتداء مثل هذه األحزمة ال يوفر الحامية
لألطفال فحسب ،إمنا يعودهم ويشجعهم
من سن مبكرة عىل استخدام حزام األمان
طوال سنوات حياتهم.
خطر اإلصابة بدون حزام األمان

إن الراكب يف املقعد األمامي يكون أكرث
عرضة من غريه من حيث خطورة اإلصابة
يف حالة تعرض السيارة لتصادم إذا مل يكن
مس��تخدماً لحزام األمان ،ويليه من حيث
خطورة اإلصابة سائق السيارة نفسه.

،،

واألطفال من تسعة أشهر حتى الرابعة
والنصف عىل أقىص تقدير يجب وضعهم
يف مقعد لألم��ان يثبت بطريقة خاصة يف
املقعد الخلفي.

أثناء التصادم واندفاع الجسم إلى األمام،
يتمدد حزام األمان ،ويمتص جانبًا من قوة
ّ
االندفاع ،ليوزعها على مساحة أكبر من الجسم

،،

ع��دم ربط حزام األم��ان ،حيث إن إصابة شعوره بالتعب الذي كثريا ً ما يكون سببه
هذين الجزأين من الجسم هام يف مقدمة ارتخاء الجسم أو عدم سالمة وضعه أثناء
األس��باب املؤدي��ة للوفاة ،نظ��را ً الرتطام القيادة.
الس��ائق وال��ركاب بالس��طوح الداخلي��ة ك�ما يتص�� ّور البع��ض أن رب��ط حزام
للسيارة.
األمان ال تك��ون له رضورة إال يف الرحالت
كام أن حزام األمان مينع انقذاف السائق
وال��ركاب خ��ارج الس��يارة ،حي��ث تزداد
اإلصاب��ة وخطر الوفاة مبق��دار مرتني عىل
األقل يف حالة انقذاف الس��ائق أو الراكب
إىل الخارج عند وقوع الحادث.

أما الركاب يف املقاعد الخلفية فيكونون
ه��م األقل تعرضاً لخط��ر اإلصابة ،وميكن وهن��اك تص ّور خاطئ ب��أن حزام األمان
التقلي��ل من جميع ه��ذه املخاطر بربط ق��د يضايق الس��ائق أو ال��ركاب ،ويعوق
أحزمة األمان.
حركتهم والعكس هنا هو الصحيح ،حيث
ويعترب الرأس والص��در هام أكرث أجزاء إن ربط األحزمة يساعد عىل إبقاء السائق
الجس��م تعرض��اً لخطر اإلصاب��ة يف حالة يف الوضع الس��ليم للقي��ادة ،ويحول دون
تصوّ ر خاطئ
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الطويل��ة التي تكون الرسع��ة فيها عالية،
والواقع أنه من الرضوري اس��تخدام حزام
األمان يف جميع الرحالت ،س��وا ًء القصرية
أو الطويل��ة ،وأياً كان��ت الرسعة ،ذلك أن
التع ُّرض للحوادث يكون أكرث وقوعاً داخل
املدن ،ك�ما أن اإلصابات ميكن أن تحدث
حتى يف الرسعات البطيئة نس��بياً ،ومعنى
هذا أن وقوع الح��وادث والتع ُّرض لخطر
اإلصابة ،ال يرتبط مبسافة أو رسعة معينة،
وأنه يجب عىل الس��ائق والركاب االلتزام
باس��تخدام حزام األم��ان يف كل وقت يتم
فيه استخدام السيارة.
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ال تقد مركبتك برسعة عالية أثناء الظروف الجوية املتقلبة

سالمة األطفال على الطريق

مسؤولية للحماية من
خطر الحوادث المرورية

تأك��د من ع��دم وجود
أطفال خلف الس��يارة
عن��د الرج��وع للخلف
وقد ال يكفي ذلك مجرد
إلقاء نظرة من النافذة،
إمن��ا يس��تدعي األم��ر
الن��زول من الس��يارة
إللقاء نظرة حولها

يك��ون األطف��ال أكرث تعرض��اً لحوادث ع�لى تقدير العواق��ب أو توق��ع النتائج ،أخ��ي الس��ائق ..نصائ��ح لتوف�ير
امل��رور ،نتيج��ة ع��دم تقديره��م لرسعة ولذلك فإن��ه قد ال ي��درك الخطر الناجم السالمة لألطفال

السيارات التي تقرتب منهم ،ولذلك فإنهم
يندفعون إىل عرض الطريق متصورين أن
السيارات ال زالت بعيدة عنهم.

ك�ما أن األطفال نظ��را ً لقرص قامتهم ال
يتمكنون غالباً من رؤية السيارات القادمة
نحوهم قبل ف�ترة ميكنهم خاللها االبتعاد
عن الطريق ،أو ينتبهون إىل عدم االندفاع
إليه.
وعندما ينش��غل األطف��ال باللعب فإن
أذهانهم ترتكز عليه دون غريه ،ويجعلهم
ذلك يغفلون عن االنتباه للس��يارات التي
تعرب الطريق.
وكذل��ك فإن الطفل لي��س لديه القدرة
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ع��ن االندفاع إىل عرض الطريق ،حتى ولو
ينبغي عليك أن تراقب األطفال باهتامم
كانت هناك س��يارة تقرتب منه ،وتعرضه
مبجرد االق�تراب منهم ،وأثناء مرورك بهم،
للخطر.
وأن تكون مستعدا ً للوقوف يف أي لحظة،
ومهام كانت التحذي��رات والتوجيهات وعن��د التوقف للس�ماح لألطف��ال بعبور
الص��ادرة إىل الطف��ل بش��أن س�لامته يف الطري��ق ..احرص عىل أن تعطيهم الوقت
الكايف لذلك.
الطريق ،فال بد أن نتوقع منه النس��يان أو
رشود الذهن ،وأن ندرك أنه ال يستطيع يف إن األطف��ال الذين يلعبون يف الطرق أو
بالقرب منها غالباً ما ينس��ون حركة املرور
ه��ذه املرحلة من العمر أن يوفر لنفس��ه
فيها نتيج��ة انش��غالهم باللعب ،ويجب
الحامي��ة ،وأن نب��ذل جهدنا حت��ى نوفر أن تض��ع ذل��ك يف اعتبارك عن��د االقرتاب
ألطفالنا ما ال يستطيعون توفريه ألنفسهم ،م��ن أماكن تواجده��م ،أو عند مرورك يف
وهو الحامية من خطر الحوادث املرورية .املناطق السكنية التي يقطنون فيها.
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ال تسمح ملن هم دون سن العارشة بالجلوس يف املقاعد األمامية

حافظ على سالمة طفلك اآلن ،وعلمه كيف يحافظ على سالمته مستقب ً
ال
عندم��ا تش��اهد طف�لاً يج��ري أمامك
يف الطري��ق ،فإنك ال ت��دري عىل أي نحو
سيكون ترصفه ،ويجب أن تضع يف ذهنك
جمي��ع االحت�ماالت وأن تكون مس��تعدا ً
التخاذ الترصف السليم يف الوقت املناسب.

يتحتم عليك قبل الرجوع بالس��يارة إىل
الخلف أن تتأكد من ع��دم وجود أطفال
خلفها ،وق��د ال يكفي مج��رد إلقاء نظرة
من النافذة ،إمنا يستدعي األمر النزول من
السيارة إللقاء نظرة حولها.
عند االنعط��اف إىل طرق فرعية ،يجب
أن يحذر السائق من احتامل وجود أطفال
يف عرض الطريق ،وأن يراعي ذلك بتهدئة
الرسعة ،وأن يسمح لهم يف حال تواجدهم
بالعودة إىل الرصيف أو العبور بسالم.

عىل الرغم من أنه غري مسموح لألطفال
بركوب الدراج��ات يف الطريق ،إال أن هذا
األمر يجب أن يوضع يف الحسبان ،وخاصة
خالل عط�لات املدارس ،وعن��د املرور يف
املناط��ق الس��كنية ،وعىل الس��ائق عند
االقرتاب من طفل يرك��ب دراجة االبتعاد اح��رص أثناء الس�ير يف الطريق عىل أن
عنه بقدر اإلمكان ،وأن يتوقع قيام الطفل يبق��ى الطفل الصغري يف ي��دك ،وال تدعه
يذهب بعيدا ً عنك ألي سبب.
بتغيري اتجاهه بشكل مفاجئ.
يحت��اج األطفال إىل رعاية خاصة لتوفري
الت��زم مبزيد م��ن الحذر عن��د اقرتابك
السالمة لهم أثناء ركوبهم السيارة ،وأولها
من املدارس ،وخاص��ة يف أوقات الحضور رضورة جلوس��هم يف املقاع��د الخلفي��ة
واالنرصاف ،وتوقع وج��ود بعض األطفال للسيارة ،مع ربطهم بحزام األمان املناسب،
الذين يعربون الطريق ،أو قد يسريون فيه وتذك��ر أن الراك��ب يف املقع��د األمام��ي
راجلني ،ولتكن أكرث حذرا ً إذا كانت الرؤية للس��يارة األكرث تعرضاً لخطورة اإلصابة يف
أقل وضوحاً ،كام يف حالة انتش��ار الضباب حال وقوع ح��ادث ،أما الركاب يف املقاعد
يف الصباح.
الخلفية فهم األقل تعرضاً لإلصابة.
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ال تغفل عن اتخاذ احتياطات الس�لامة
الرضورية والبسيطة يف نفس الوقت ،مثل
إحكام إغالق أبواب السيارة وعدم السامح
لألطفال بالعب��ث بها ،ومنعهم من إخراج
أيديهم أو رؤوس��هم م��ن النوافذ ،كام ال
ينبغي الس�ماح لهم بالوقوف أو القفز أو
التج ّول داخل السيارة أثناء سريها.
إن األطف��ال يقل��دون الكب��ار برسعة،
فاح��رص ع�لى أن تكون مثالً طيب��اً لهم..
ارشح للطف��ل نظ��ام املرور يف بس��اطة،
ودربه عملياً عىل حامية نفسه أثناء السري
يف الطري��ق وعب��وره ..وحدث��ه عن نظام
املرور ،وكيف أن االلتزام به يوفر السالمة
لجميع مس��تخدمي الطريق ..والق نظره
إىل عالمات املرور املوج��ودة يف الطريق،
وارشح له داللتها ،واملطلوب من الس��ائق
اتباعه عن��د رؤيتها ،ووضح ل��ه الخطورة
الناجمة عن مخالفتها.
حافظ عىل س�لامة طفلك اآلن ،وعلمه
كي��ف يحاف��ظ عىل س�لامته مس��تقبالً..
ولنحرص جميع��اً عىل أال يك��ون أطفالنا
ضحايا لحوادث املرور.
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احرص عىل اتباع قواعد السالمة املرورية

حافظ على سالمة المشاه في الطريق

بإعطائهم أفضلية العبور

إن القيادة اآلمنة داخل املدن وأحيائها
الس��كنية والتجارية تعتم��د عىل التوقع
الذيك م��ن جانب الس��ائق مل��ا ميكن أن
يص��در ع��ن مس��تخدمي الطري��ق من
ترصف��ات ،وإضاف��ة إىل االلت��زام بقواعد
السري واملرور ،فإن عليه أن يراعي اللياقة
واملجامل��ة ،وتقدير الظروف ،مع الحرص
عىل أال يكون سبباً يف وقوع حادث ،حيث
من ش��أن ذلك أن يوفر السالمة ألطفالنا
ولجميع من يستخدمون الطريق.
أخذ الحيطة والحذر

خاص��ة حاف�لات امل��دارس ،وأن يعط��ي
الطريق للمش��اة الراغب�ين يف العبور من
املخصص��ة لذل��ك ،وعليه عند
املم��رات
ّ
االقرتاب من ممر لعبور املش��اة إذا اقتىض
األمر التوقف التام وإصدار إشارة دالة عىل *ال يج��ب أن يصدر الس��ائق أي إش��ارة
تهدئت��ه الرسعة والوقوف ،بعد التأكد من للمش��اة تفيد بأنه قد أعطاهم الطريق
عدم وجود س��يارة خلفه ميكن أن تصدمه للعب��ور ،فليس��ت هناك إش��ارة خاصة
يف حالة الوقوف املفاجئ ،ثم الوقوف عند بذل��ك ،وم��ن الخط��ورة أن تصدر مثل
الخط الذي يسبق ممر العبور.
هذه الدعوة للمشاة بالعبور من جانب
أحد الس��ائقني ،ألنه قد ال يكون متأكدا ً
ما يجب على السائق االلتزام به من موقف بقية السائقني وينبغي عليه
في حال عبور المشاة الطريق:
أن يرتك األمر لتقدير املش��اة أنفس��هم
*أن يعطي نفس��ه وقتاً أط��ول للوقوف للموقف.
إذا كان الطري��ق زلقاً بفعل الرطوبة أو *االلت��زام بالقواع��د املتبع��ة ،ألن ذل��ك
املطر مثالً.
س��يجعل الجميع يعرفون ما هو متوقع

وينبغي عىل الس��ائق أن يكون ش��ديد
الحذر يف املناطق التي يكرث فيها املش��اة،
ال س��يام يف الش��وارع املزدحمة واملناطق
الس��كنية أو بالقرب من س��يارات واقفة *أن يعط��ي األطفال واملس��نني وأصحاب
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الهم��م وقتاً أطول لعب��ور الطريق ،وأن
يتذك��ر دامئاً أن هناك من يعانون ضعفاً
يف السمع ،وال يسمعون صوت السيارات
التي تقرتب منهم.

أن يصدر عنك.
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ال تجعل االتصال سبباًَ يف قطع الوصال
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القيادة فن وذوق وأخالق
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الرسعة تؤدي إىل املوت

ال تنشغل
بغير الطريق

الدكتور مخلد الحوامدة
املعهد املروري

«ال تنشغل بغري الطريق» ليس مجرد عنوان ملقالة ،ولكنه
شعار حملة سالمة وأمن وأمان أطلقته وزارة الداخلية للعام
 ،2019يه��دف إىل رفع مس��توى الس�لامة املرورية وتوعية
مس��تخدمي الطريق حول بعض السلوكيات الخاطئة ،والتي
من ش��أنها ت ُشتت انتباه السائق وتركيزه وبالتايل تُع ِّرض من
يرتكبها وغريه م ّمن حوله للخطر.
ولعل أهم هذه الس��لوكيات ،هو استخدام الهاتف النقّال
َّ
وما يرتتّب عليه من استخدام للشبكة العنكبوتية ،واستخدام
تطبيقات وسائل التواصل االجتامعي أثناء القيادة ،وهذا ما
نتج عنه حوادث جس��يمة ووفيات وإصابات بليغة وخسائر
مادية كبرية بحسب اإلحصائيات املرورية يف الدولة.
كام أن انشغال الس��ائق بتناول الطعام والرشاب وترتيب
الهندام خالل القيادة ال يقل خطورة عن اس��تخدام الهاتف
فكل هذه األمور تش�ترك يف أنها تشتت انتباه سائق
النقالَّ ،
املركبة عن الدور الرئيس له وهو االنتباه للطريق ومخاطره
حتى الوصول إىل وجهته بسالمة.
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يعتقد الكثري من الس��ائقني م ّم��ن لديهم الخربة الطويلة
يف قي��ادة املركب��ات ،أن بإمكانهم القيام بهذه الس��لوكيات
بس��هولة ،ولكنهم يغفلون أن الحادث يقع يف أرسع من ملح
الب�صر وخاصة خالل الرسعات العالية عن��د القيام بأي من
هذه السلوكيات.
ومام يجدر ذكره؛ أن الترشيعات املرورية يف قانون الس�ير
وامل��رور تعامل��ت مع هذا الخطر من خ�لال إدراجه ضمن
املخالفات املرورية ،حيث إن استخدام الهاتف النقّال واألكل
وال�شرب وترتيب الهندام أثناء القي��ادة هي من املخالفات
املروري��ة التي يتم املخالفة عليها ،ك�ما أن حمالت التوعية
املرورية لهذه الس��لوكيات التي تق��وم بها إدارات املرور يف
الدولة وتع ّززها جمعية س��اعد للحد من الس�لامة املرورية
تلعب دورا ً مهامً يف هذا السياق.
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أنظمة املرور وضعت لسالمتك فتقيد بها

صورة من وحي الواقع

تعزيزمنظومة األمن واألمان في الدولة.

«التغيير المفاجئ لمسار المركبة أثناء توقفها عند
اإلشارات الضوئية يؤدي إلى عرقلة السير ويشكل
خطورة على السائق ومستخدمي الطريق»

«بعدسة اإلعالم األمني»

34

مـارس 2019

