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قد انطلقــت بالمملكة عامة وبالمنطقة الشــرقية
خصوصــا العديد من المبادرات في هــذا المجال ،لعلنا
نعرج على أبرز ها على ســبيل المثــال ال الحصر ومنها:
تأسيس لجنة السالمة المرورية بالمنطقة قبل نحو عقد
من الزمان بمبادرة من شــركة أرامكو السعودية ودعم
من إمارة المنطقة وعضوية العديد من الجهات األمنية
والتعليمية والصحية والتنموية ذات العالقة.

يحوى هذا العدد من مجلة ســامة بين طياته الكثير
من الملفات والتقارير التي ترصد اإلنجازات المتحققة
في مجــال الســامة المروريــة ،والمتأمل فــي واقع
مبادرات الســامة المرورية في الماضي والحاضر ،يجد
فارق ًا كبير ًا في ذلك سواء من حيث نوعية المبادرات أو
شموليتها وتنوعها ،أو مواكبة التقنية وتوظيفها في
هذا المجال.
والنقطة الجوهرية التي نشــير إليها هي ثمار هذه
المبادرات التي انعكست على واقع السالمة المرورية
بالمنطقة وأسهمت في تحســينها وتطويرها بشكل
كبير ،وهــو ما تؤكــده التقارير الدوريــة للجهات ذات
العالقة ،وفي ثنايا هذا العدد شيء من ذلك.
وقد انطلقــت بالمملكة عامة وبالمنطقة الشــرقية
خصوصا العديد من المبادرات فــي هذا المجال ،لعلنا
نعرج على أبرز ها على ســبيل المثــال ال الحصر ومنها:
تأســيس لجنة الســامة المرورية بالمنطقة قبل نحو
عقد من الزمان بمبادرة من شــركة أرامكو السعودية
ودعم من إمارة المنطقة وعضوية العديد من الجهات
األمنية والتعليمية والصحيــة والتنموية ذات العالقة،
وقد تبنت اللجنة استراتيجية طموحة بدأت تؤتى أكلها
ونقطف ثمارها.
جامعــة اإلمــام عبد الرحمــن بن فيصل هــي االخرى

أســهمت في تقديم كثير من الحلول في هذا المجال
ولهــا أدوار واضحــة وملموســة من خــال الجمعية
الســعودية للســامة المرورية ،وملتقيات الســامة
المرورية  ،وتأســيس قســم هندســة النقل والمرور،
وكرسي أرامكو للسالمة المرورية.
ومن المبادرات الالفتة جائزة المنطقة الشرقية للسائق
المثالي وانتظام دورتها بشــكل السنوي ،وقد أمضت
أربع ســنوات وقريب ًا تنطلق النسخة الخامسة منها ،وقد
نالت دعما كبيرا من ســمو أميــر المنطقة الذي يرأس
مجلــس األمناء فيها ،وكذلك ســمو نائبــه ،وحظيت
كذلك بدعم رجال األعمال والمؤسسات اإلعالمية في
المنطقة ،مما جعل منها جائــزة فريدة من نوعها في
المملكة يجعل منها تجربة تستحق التعميم والتطبيق
في مناطق أخرى.
جهود الدولة المبذولة وهي محل شكر وتقدير الجميع،
وتكامــل الجهــات ذات العالقــة بالســامة المروية
بالمنطقــة كإدارة المرور ،وأمانة المنطقة الشــرقية
والبلديات بالمحافظات ،وأمن الطرق والجهات األهلية
والخاصة واللجان التطوعية وعملها الدؤوب والمستمر،
باإلضافة إلى المبادرات المجتمعية المتنوعة ،أثمرت
 وهلل الحمد -عن انخفاض معدالت الحوادث المروريةبالمنطقة الشــرقية وارتفاع مســتوى الوعي المروري
بشكل واضح وملموس ،وهو ما يطمح إليه الجميع.
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الجمعية السعودية للسالمة المرورية بالتعاون مع
لجنة السالمة المرورية بالمنطقة الشرقية

ترخيص وزارة االعالم ( )2531بتاريخ 1437/2/11هـ
رئيس مجلس اإلدارة

تقـــــارير

د .عبد الحميد بن سليمان المعجل
المدير التنفيذي
رئيس هيئة التحرير

أحمد حسن الغامدي
هيئة التحرير

عبداهلل بن سعد الراجحي
د .نجاح بنت مقبل القرعاوي
د .علي بن عثمان مليباري

26

«سالمة» تستعد لتنظيم الملتقى الخامس
للسالمة المرورية في نوفمبر المقبل
الصحة العالمية :

حوادث الطرق من األسباب الرئيسية
لوفاة األطفال
تجــارب 68

علي بن عائض العسيري
خالد عواد السهلي
د .ثامر الجنيد
نورية بنت تركي ملة
للتـواصـل

013 3331826
ص.ب 9117:الدمام 31411
w w w.s a l am h. org

دراســات 62

info@ s a l am h. org

@SalamhSociety
تحرير وإخراج

0505850817
العدد الثاني
مارس 2019

4

توفير  90مليون ريال يوميًا نتيجة تخفيض زمن
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جمعية سالمة تنظم دورة لتدريب مدربين ومدربات في

«السياقة الوقائية»
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بقياد السيارة
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طالبًا بمسابقة «القيادة اآلمنة»
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
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عطــاء
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حقيبة السلوكيات المرورية
تستهوي مدارس المنطقة الشرقية
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مجلس إدارة جمعية سالمة يعقد اجتماعه الدوري
عقد مجلس إدارة الجمعية الســعودية للســامة
المرورية اجتماعه الدوري برئاســة الدكتور عبد الحميد
ابن ســليمان المعجل رئيس مجلــس اإلدارة ،وذلك
بكلية الهندسة بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.
وفي بداية االجتماع رحب الدكتور المعجل بأعضاء
المجلس ،مشير ًا إلى دور المجلس في تحقيق أهداف
وطموحــات الجمعية ،والمهــام الملقاة على عاتق
األعضاء في اســتكمال مســيرة الجمعية ،مشــيد ًا
بجهود أعضاء المجلس في المشاركات المجتمعية
ذات الصلة بنشــاط الجمعية ،وبما يتعلق بالسالمة
المروريــة وكذلك جهــود فرع الجمعيــة بالمنطقة
الغربية ودورها البارز في هذا االتجاه.
واســتعرض المجلــس فــي اجتماعه عــدد ًا من
الموضوعات المدرجة على جــدول األعمال ،كان من
أبرزها :دراســة مشــروع تكريم أفضل نادي للسالمة
المروريــة بالجامعات ،وتبادل الخبــرات بينها ،وإقامة
ملتقى لها في  21مارس ،الستعراض تجاربها الناجحة،
وتأسيس رابطة تضم أندية السالمة المرورية ،وانشاء
نادي الســائق المثالي للفائزين في النسخ السابقة
من الجائــزة وتفعيــل دورهم في توعيــة المجتمع
بالســامة المروريــة ،وتحديد موعد إقامــة الملتقى
العدد الثاني
مارس 2019
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الخامس للسالمة المرورية في نوفمبر القادم.
كمــا وافق المجلــس على إفتتاح فــرع للجمعية
بجامعة الجــوف ،ومخاطبــة وزارة التعليم لتعميم
فكرة الجمعية وفتح فروع لها بالجامعات السعودية.
وكذلك هنــأ مجلــس إدارة الجمعية الســعودية
للسالمة المرورية العقيد المهندس علي بن محسن
الزهراني على تعيينه مدير ًا لمرور المنطقة الشرقية،
متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة.
وكان مدير اإلدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبد
اهلل البســامي ،قد أصدر قرارا يقضي بتعيين العقيد
الزهراني مدير ًا لمرور المنطقة الشرقية.
ويعد العقيــد الزهراني أحد الكفــاءات الوطنية
المميزة ،حيث تولى عدد ًا مــن المناصب بالمنطقة
الشرقية ،منها مدير ًا لمرور محافظة األحساء ،ثم مدير ًا
لمرور مدينة الدمام.
وللعقيد الزهراني مشــاركات مجتمعية حيث كان
عضو ًا في مجلس إدارة الجمعية السعودية للسالمة
المرورية في دروتها األولى.

أخبــــار
يهدف لخلق بيئة آمنة للطالب

لجنة السالمة المرورية بالشرقية تواصل تحسين
السالمة المرورية حول المدارس
تواصل لجنة الســامة المرورية بالمنطقة الشرقية
بالتعاون مع أمانــة المنطقة وللعــام الرابع على
التوالي مشروع تحسين مستوى السالمة المرورية
حول المدارس في المنطقة الشرقية.
أهمية المشروع
يســعى المشــروع الى الحفاظ على حياة
الطالب ،وتحســين مستوى الســامة المرورية
في محيط المــدارس ،وتعديل ســلوك مرتكبي
عبداهلل الراجحي
المخالفات المرورية ،ورفع مستوى الوعي واإلدراك
والمســؤولية بين الطالب بمختلف المراحل ،عند
استخدام المركبة والطريق.

الراجحي :تم تنفيذ
مشاريع تحسين السالمة
المرورية لقرابة  70مدرسة
في حاضرة الدمام حيث
تم توفير اللوحات الالزمة
لتوجيه المركبات في
مناطق المدارس

( )141مدرسة
ويســتهدف هذا المشروع ( )141مدرســة موزعة على
أغلب مــدن ومحافظات المنطقة ،وقد تم اســتكمال
تنفيذ مشاريع التحسين في  70مدرسة للعام الماضي
2018م.وستستكمل بقية المدارس خالل العام الجاري.
بيئة مدرسية آمنة
يهــدف المشــروع إلى خلــق بيئة آمنة فــي محيط
المدارس المســتهدفة ،حيث تشمل التحسينات «إنشاء
مطبــات ،وتركيب عيون قطط لتقليل الســرعات حول
المدارس ،وإنشــاء معابر مرتفعة وآمنــة لعبور الطلبة،
وتركيب اللوحات الالزمة والكافية لتوجيه المركبات في
مناطق المدارس ،واللوحات التنبيهية (مثل قف وممنوع
الدخول وتحديد الســرعة ومناطق عبور مشــاة ومناطق
مدارس) ولوحات إرشــادية (مثل اتجاه الطريق) لتنظيم
الحركة المرورية حول المــدارس ،وتحديد مواقف خاصة
لذوي االحتياجــات الخاصة ،ومواقف خاصــة للحافالت،
وأماكــن آمنــة للتحميــل والتنزيل ،وتنظيــم مواقف
المدرسة بشكل عام».
تحديد النقاط السوداء
وأوضح أمين عام لجنة الســامة المرورية بالمنطقة

الشــرقية م.عبد اهلل بن ســعد الراجحي أنه منذ اعتماد
استراتيجية السالمة المرورية للمنطقة الشرقية ،قامت
اإلدارة االســتراتيجية للجنــة وبالتعاون والتنســيق مع
القطاعات الحكومية ذات الصلة بالدراســات المرورية
التي تُعنى بتحســين الســامة المروريــة على الطرق
في المنطقة ،واالســتعانة بمركــز معلومات الحوادث
لتحديد النقاط الســوداء ،وتحليــل معطياتها لتقديم
حلول هندســية وضبطية حســب الحالة والموقع .كما
تشمل بنود الخطة الخمســية األولى والثانية مشاريع
تحسين السالمة المرورية موزعة حسب األهمية وتقوم
القطاعات بتنفيذها حسب اإلمكانيات المتاحة.
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150

طالبًا بمسابقة «القيادة اآلمنة»
بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

نظمــت الجمعية الســعودية للســامة المرورية
بالتعــاون مع الشــركة الســعودية التنفيذية لتتبع
المركبات ونادي السالمة المرورية بجامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل مسابقة «القيادة اآلمنة» بمشاركة
( )150طالب ًا من طالب الجامعة في المسابقة ،وقد تم
تزويد ســيارة كل طالب بجهاز تقني لتتبع المركبات
ورصدها عن بعد.
وحقــق الطالــب عبــد الرحمن بــن عبــد العزيز
الضويحي المركز األول ،وجــاء الطالب عمر ابراهيم
الغبّه فــي المركز الثانــي ،والطالب عبــد الرحمن
ابراهيم عطافي بالمركز الثالــث ،فيما حل الطالب
محمد حســين الحالل بالمرتبة الرابعة ،وحصل مروان
عبد الرزاق عبد اهلل على المرتبة الخامسة.
نشر ثقافة السالمة المرورية

وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبد اهلل الربيش
خال من
إن المسابقة تســعى لخلق مجتمع جامعي
ٍ
الحــوادث المرورية وذلك من خالل بث ونشــر ثقافة
السالمة المرورية بين منســوبي الجامعة والطالب،
آخذة في ذلك تنويع وسائل التوعية بالثقافة المرورية
وتعددها؛ لتناســب فئات المجتمع المختلفة ،مشير ًا
العدد الثاني
مارس 2019
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د .عبداهلل الربيش:
المسابقة تسعى لخلق مجتمع جامعي
خال من الحوادث المرورية وذلك من
ٍ
خالل بث ونشر ثقافة السالمة المرورية
بين منسوبي الجامعة والطالب

إلى أنه وبعد انقضاء الفترة المحددة للمسابقة يجب
أن يكون هناك التزام أكثر وإحســاس بالمســؤولية
بأهميــة االلتزام بأنظمــة المرور وتحقيق الســامة
المرورية.
وكشــف د .الربيش أن هذه المسابقة تنظم ألول
مرة في جامعة ســعودية ،متمن ًيــا أن يكون لها األثر
االيجابــي والمؤثر في تغيير الســلوك نحــو القيادة
اآلمنــة ،موضحا أن «هــذه فكرة رائدة وســتكون لها
انعكاسات ايجابية بإذن اهلل ،وباإلمكان أن تحول إلى

أخبــــار
دراسة ترفع لوزارة التعليم لتعميم الفكرة على بقية
الجامعات.
 10معايير يلتزم بها الطالب

مــن جانبــه قــال رئيــس مجلــس إدارة الجمعية
الســعودية للســامة المرورية الدكتــور عبدالحميد
المعجل إن هذه المســابقة تخضع لـــ  10معايير يجب
أن يلتزم بها الطالب لمدة شــهرين ،مع تثبيت جهاز
الرصد اآللي لكافــة تحركاته داخــل المركبة ومدى
التزامه بقوانين الســامة المروريــة واتباعه القيادة
اآلمنة ،حيث يتم رصد الســرعة على الطرق ،والسرعة
داخل الدوار ،وااللتفاف وربط حزام األمان والتســارع،
وقياس طــول المســافة المقطوعــة والتنقل بين
المركبــات ،باإلضافة إلى ســلوكيات اخرى مرتبطة
بالقيادة اآلمنة ،ويتم تحليل الســلوكيات بناء على
معادلة يتم من خاللها ترتيب الطالب حسب األفضل
من حيث االلتزام بسلوكيات القيادة اآلمنة.
وأشــار الدكتور المعجــل إلى أن هذه المســابقة
تأتي للتأكيد علــى أهمية القيادة اآلمنة على الطرق،
التــي يجب على كافة منســوبي الجامعة من طالب
وموظفين االلتزام بهــا؛ وهذا ما يؤكــد الدور المهم
الذي تقــوم به الجامعة بالتأثير علــى فئات المجتمع
من أجل النهوض بعملية األمان في القيادة ،وذلك
من خالل الدور المهم والمحوري لهذه المؤسســة
التعليميــة على مســتوى المملكــة والمنطقة
الشرقية للخفض المســتمر من مستوى الحوادث
المروريــة ،وإتباع األســاليب الصحيحة التي تؤدي
إلى قيادة ســليمة وآمنة بــإذن اهلل،
متمنيا السالمة للجميع.

د .عبدالحميد المعجل:
المسابقة تؤكد الدور المهم الذي
تقوم به الجامعة بالتأثير على فئات
المجتمع من أجل النهوض بعملية
األمان في القيادة

جوائز تشجيعية

وقــد رصــدت جوائــز تشــجيعية
للفائزيــن حيــث يحصــل صاحب
المركز األول على عشــرة آالف
ريــال حتى الســادس ،والذي
سيحصل على  5000آالف ريال،
باإلضافة إلى جوائز تشجيعية
ن تحسن سلوكه القيادي،
م ْ
ل َ
ويتحــدد الفائــزون حســب
بالســلوكيات
التزامهــم
المرورية الصحيحة أثناء القيادة.
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اتفاقية شراكة بين جمعية سالمة وجامعة
الملك عبد العزيز

و ّقعــت الجمعية الســعودية للســامة المرورية
اتفاقية شراكة مع جامعة الملك عبد العزيز.

االتفاقية تهدف إلى االستفادة من
موارد الجامعة وإمكانياتها ومكانتها
المرموقة على المستويين األكاديمي
واالجتماعي في التوعية ونشر الثقافة
المرورية وسط الطالب والطالبات

وقع االتفاقية من جانب الجمعية مدير فرع الجمعية
الســعودية للســامة المرورية بالمنطقــة الغربية
الدكتور علي بن عثمــان مليباري ،وعن جامعة الملك
عبد العزيز عميد شــؤون الطالب األستاذ الدكتور عبد
المنعم بن عبد السالم الحياني ،وذلك بحضور وكيل
جامعة الملك عبد العزيز للشؤون التعليمية المكلف
األستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان ،ورئيس مجلس
إدارة الجمعية السعودية للســامة المرورية الدكتور
عبد الحميد بن سليمان المعجل.

الطالب أو الطالبات أو غيرهم من قطاعات المجتمع
األخرى.

وعقب مراســم التوقيــع أوضح الدكتــور علي بن
عثمان مليباري أن هذه االتفاقية تهدف إلى االستفادة
من موارد الجامعة وإمكانياتهــا ومكانتها المرموقة
على المستويين األكاديمي واالجتماعي في التوعية
ونشــر الثقافة المرورية وسط الطالب والطالبات من
منسوبي هذا الصرح التعليمي الكبير ،آم ً
ال أن تسهم
هــذه االتفاقية في توســيع مظلة الثقافــة المرورية
وسط أكبر عدد ممكن من المســتفيدين ،سواء من

مــن جانبه أبدى األســتاذ الدكتور عبــد المنعم بن
عبد السالم الحياني ســعادته بهذه االتفاقية كونها
ستســهم في تعزيز ثقافة الســامة المرورية داخل
منوها إلى اســتعداد نادي السالمة
الحرم الجامعي،
ً
المرورية للطالب والطالبات للمســاهمة والمشاركة
مع الجمعيــة لدعم كافــة برامجها التي تســتهدف
قطاعات المجتمع المختلفة من خالل التنسيق مع فرع
الجمعية في المنطقة الغربية.
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أخبــــار
تحت شعار توظيف أجهزة االتصاالت الحديثة في رفد
االقتصاد وتحسين السالمة المرورية

جمعية سالمة تنظم لقاء المتخصصين الدوري
نظمت الجمعية السعودية للسالمة المرورية وبرعاية
من شركة الطريق اآلمن لتكنولوجيا المعلومات اللقاء
الثاني للمتخصصين بعنوان « توظيف أجهزة االتصاالت
الحديثة في رفد االقتصاد وتحســين الســامة المرورية»،
وذلك بفندق القصيبي بالخبر ،بحضور عدد من المهتمين
والمتخصصين بمجال السالمة المرورية.
تحدث فــي اللقاء رئيس وحدة التتبع بشــركة أرامكو
الســعودية المهندس حســام بن عبد العزيــز المنعم،
مبتدئ ًا حديثه بمقدمة عن نشــأة أجهــزة تتبع المركبات
في خمســينيات القــرن الماضي في أوروبــا ،وتطورت
مع اختراع األقمار الصناعية ونظام  ،GPSمشــير ًا إلى أن
نظام التتبع يعتمد على رغبة السائق في تطوير مهاراته
فــي القيادة ،و التحكم بســلوكيات قائدي الســيارات،
مستعرض ًا تجربة شــركة أرامكو السعودية في استخدام
أجهزة وأنظمة تتبــع المركبات ،وكانــت البداية بهدف
البحث واإلنقاذ للعاملين بالشــركة بالذات في الحقول
النفطية والصحراء ،ثم توسعت الشركة في إدخال هذا
النظام على كافة اسطول مركباتها.
وأشــار المهندس حســام إلى دور أجهــزة التتبع في
تخفيف االزدحام من خالل مشــاركة المستخدم الطريق
التي يكون فيها ،وإتاحة الفرصة لآلخرين لالطالع إن رغب
لمعرفة مساره ،مما يؤدي إلى تخفيف عدد المستخدمين
للطرق.
واختتم حديثه بالفوائد المرجوة ألجهزة تتبع المركبات
في ثالثة مســتويات هي (الســامة ،الطرق ،االقتصاد)
وهي :تحسين السالمة وسلوكيات قائد المركبة ،وسالمة
المركبات ،واالســتجابة الســريعة للطــوارئ ،وتخفيف
التلوث ،وتحسين حركة المرور ،وتخفيف االزدحام ،خطوة
نحو السيارات ذاتية القيادة ،وتحسين التأمين ،وشبكات
الطــرق ،و خدمات الشــحن ،وتقليل تكاليــف الصيانة،
وتطويــر التحقيق في الحوادث المروريــة ،وتحقيق مبدأ
مشاركة السيارة.
اختتم اللقاء بفتح باب النقاش واالجابة على أســئلة

م .حسام :أجهزة التتبع تساعد في
تخفيف االزدحام من خالل مشاركة
المستخدم الطرق التي يكون فيها،
وإتاحة الفرصة لآلخرين لالطالع لمعرفة
مساره ،مما يؤدي إلى تخفيف عدد
المستخدمين للطرق
المشــاركين من قبل المتحدث وكذلك أمين عام لجنة
الســامة المرورية بالمنطقة الشــرقية ،ورئيس مجلس
إدارة الجمعية الســعودية للســامة المرورية ،وشــركة
الطريق اآلمن لتكنولوجيا المعلومات الراعية للقاء.
يشار إلى أن جمعية سالمة دأبت على تنظيم سلسلة
من اللقاءات التوعوية التي تجمع المهتمين بالســامة
المروريــة مع عــدد من المســؤولين فــي الجهات ذات
العالقة والمتخصصين في ذات المجال إلثراء الموضوع
الذي يتم تناوله في اللقاء.
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جمعية سالمة تنظم دورة لتدريب مدربين ومدربات في

«السياقة الوقائية»
نظمت الجمعية الســعودية للســامة المرورية
برنامج «تدريب المدربين في السياقة الوقائية» ،وذلك
بالتعاون مع الهيئة األمريكية للســامة ،وشركة دله
لتنمية المهارات البشرية ،لمدة  3أيام.
وتهــدف الجمعية من هــذا البرنامج إلــى تدريب
وتأهيــل كفــاءات ســعودية لتدريب ونشــر ثقافة
الســامة المرورية بين شــرائح المجتمع المختلفة،
وتقديم برامــج تدريبية مكثفة في أصول الســياقة
الوقائيــة فــي الجامعات والمؤسســات الحكومية
واألهلية ،بالتعــاون مع هؤالء المدربيــن والمدربات
المجتازين للبرنامج.
وركز البرنامج علــى إكســاب المتدربين مهارات
القيــادة الوقائيــة للســائقين الذكــور واإلنــاث،
وأساســيات القيادة اآلمنة ،التي تجعلهم يهتمون
بالمراقبة واالنتباه إلى األخطاء الحاصلة في الطريق
من اآلخرين.
وبلغ عدد المشــاركين ( )15متدربــ ًا يمثلون جهات
حكومية وأهلية من مختلف مناطق المملكة وطالب
من جامعة اإلمام عبد الرحمــن بن فيصل ،باإلضافة
العدد الثاني
مارس 2019
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ركز البرنامج على تدريب المدربين على
مهارات القيادة الوقائية للسائقين
الذكور واإلناث ،وأساسيات وعناصر
القيادة اآلمنة ،التي تجعلهم يهتمون
بالمراقبة واالنتباه

إلــى ( )7متدربات فــي اللجنة النســائية بالجمعية
«لجنة أمهات ضحايا حوادث السيارات».
وأكد معالي مدير جامعة اإلمــام عبد الرحمن بن
فيصل الدكتور عبد اهلل الربيش ،خالل زيارته المتدربين
تحمل مسؤولية توعية السائقين الجدد
على ضرورة
ُّ
من الشباب والشــابات بالثقافة المرورية ،وااللتزام
باألنظمة والقوانين المرورية ،حفاظ ًا على أرواحهم
ومستخدمي الطريق ،متمني ًا السالمة للجميع.
وقد حصل المشــاركون على شهادة االعتماد من
الهيئة األمريكية للسالمة على مستوى السعودية.

مـقــــال

لجنة السالمة المرورية
بالشرقية ..تجربة متميزة

عبد اهلل بن سعد الراجحي
أمين عام لجنة السالمة المرورية
بالمنطقة الشرقية

تبنــت أرامكو الســعودية تشــكيل لجنة للســامة
المرورية بالمنطقة الشــرقية في العــام 1430هـ كإطار
مؤسســي يجمع الجهات ذات العالقة بالسالمة المرورية
بالمنطقة ،استشــعار ًا ا لواجبها نحو هذا الوطن الغالي،
وأخذت اللجنة علــى عاتقها عدد من المهام ،منها إعداد
خطة إســتراتيجية للســامة المرورية بالمنطقة لعشر
سنوات تنفذ على مرحلتين

الحوادث المرورية ذلــك الهاجس الذي أرق الجميع
أفــراد ًا ومجتمعات وجهــات حكوميــة وأهلية على
المســتوى الوطنــي والعالمــي ،وفــي منطقتنا
الشــرقية تبنــت أرامكو الســعودية تشــكيل لجنة
للســامة المروريــة بالمنطقة الشــرقية في العام
1430هـ كإطار مؤسســي يجمع الجهات ذات العالقة
بالســامة المرورية بالمنطقة ،استشــعار ًا ا لواجبها
نحو هذا الوطــن الغالي ،وأخذت اللجنة على عاتقها
عدد مــن المهــام ،منها إعــداد خطة إســتراتيجية
للسالمة المرورية بالمنطقة لعشر سنوات تنفذ على
مرحلتين ،وتعزيز التنســيق والتكامــل بين الجهات
المعنيــة فيما يتعلــق بتنفيذ االســتراتيجية ،وصو ً
ال
إلى تخفيض الخســائر في األرواح والممتلكات إلى
أقل حد ممكن وفق األهداف المرســومة في الخطة
االستراتيجية.
لقد حظيت لجنة الســامة المرورية برعاية كبيرة
ودعم كبير من صاحب الســمو الملكي األمير سعود
بن نايف أمير المنطقة الشرقية الذي يرأسها مما كان
له عظيم األثر بالدفع بعملهــا خطوات متقدمة إلى
األمام ،واليزال سموه وكذلك سمو نائبه األمير أحمد بن
فهد بن سلمان يعمالن جاهدين على تذليل الصعاب
مع وجود كثير مــن التحديات للوصــول إلى الهدف
المنشــود وهو تقليــل الحوادث المروريــة إلى الحد
األدنى ،ووقف النزيف المســتمر في األرواح واألموال،

ونحن على يقين أننا سنصل إلى ذلك بجهود وتضافر
الجميع في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
تبنت اللجنة العديــد من المبــادرات الرامية الى
رفع مســتوى الوعي المروري وتعزيز مفاهيم القيادة
االمنة ،وشــاركت في مختلــف األنشــطة المرورية
ورعاية العديد من المبادرات والملتقيات والفعاليات
بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العالقة بمنظومة
الســامة المرورية ،ولم تغفل اللجنة البعد العلمي
والبحثــي فعملت على انشــاء كرســي متخصص
بالســامة المرورية بجامعة اإلمام عبــد الرحمن بن
فيصل إلجراء الدراســات البحثية فــي الموضوعات
ذات األولوية في مجاالت الســامة المرورية وتقديم
االستشــارات العلميــة والفنيــة للجهــات المعنية
بالسالمة المرورية.
لقد كانت المنطقة الشــرقية من أكثر المناطق
في المملكة انتشــار ًا للحوادث المروريــة ،واحتلت
مراتــب متقدمة في ذلــك خالل األعــوام الماضية
بحكم اتساع رقعة مساحتها وكثرت مدنها وتزايد عدد
ســكانها ،وبعد ما يقرب من العقد من عمل اللجنة،
اســتطاعت اللجنة خفض معدالت الحوادث بنســبة
 ،%41فاإلحصائيات اليوم تؤكد وبلغة األرقام انخفاض
معدالت الحوادث واالصابات ،كما أظهرت ذلك تقارير
مؤشــر الحوادث المروريــة الربعية والســنوية التي
ترصدها اللجنة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
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جمعية سالمة تدرب  35سيدة في المنطقة الغربية
نجحــت الجمعيــة الســعودية
للســامة المروريــة بالمنطقــة
الغربية في تدريب  35ســيدة في
مجال السالمة المرورية.
وقــال مديــر فــرع الجمعيــة
الســعودية للســامة المروريــة
بالمنطقة الغربيــة الدكتور علي
ابن عثمــان مليبــاري إن الجمعية
عملت على تأهيل هذه المجموعة
من المدربــات ،للقيــام بتقديم
دورات ومحاضــرات فــي مفاهيم
أخالقيــات القيــادة والســياقة
الوقائية للســيدات ،بهــدف تعزيز
ثقافة الســامة المرورية والقيادة
اآلمنة.
وأضــاف مليباري « اســتطاعت
هؤالء المدربات كســر حاجز الرهبة
لدى مجموعة كبيرة من الســيدات
قبل خــوض تجربة قيادة الســيارة
للمرة األولى ،وقدمن خالل ملتقى
ومعرض «لــك القيادة» الذي أقيم
في جدة تجارب مثيــرة لمجموعة
من النســاء علــى جهــاز القيادة
االفتراضــي الذي يحاكــي الواقع
ويرســم تفاصيــل مهمــة لكل
الراغبات في قيادة آمنة بعيدة عن
الحوادث.
وأشار إلى أن هؤالء الكوكبة من
المدربات قدمن عدة دورات تدريبية
في أخالقيــات القيــادة بالتعاون
مع الجمعية الســعودية للهندسة
المدنية بجامعــة الملك عبدالعزيز
بجدة ،ومؤسســة عكاظ للصحافة
والنشــر ،بهــدف توعيــة وتثقيف
مســتخدمات الطريــق بأخالقيات
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د .علي مليباري

القيــادة على الطريــق وتدريبهن
على االلتــزام بقواعد وأســاليب
السالمة المرورية.
وأوضح أن تأهيل هؤالء المدربات
يأتي انسجاما مع رسالة الجمعية،
واتســاقا مع أهدافهــا الرامية نحو
إشــاعة مفهوم الثقافة المرورية،
وتوسيع مظلة التوعية بمتطلبات
القيادة اآلمنة فــي كل قطاعات
المجتمــع ،بما يجعــل منها ثقافة
راســخة فــي المجتمــع ،قبل أن
تكون إلتزامــ ًا لألنظمة والقوانين،

د .علي مليباري :استطاعت
المدربات في كسر حاجز
الرهبة لدى مجموعة كبيرة
من السيدات قبل خوض
تجربة قيادة السيارة للمرة
األولى
خصوصــا بعــد دخــول المــرأة
السعودية هذا الميدان.
وأكــد أن المــرأة الســعودية
قادرة على تشكيل بصمة إيجابية
امتدادا
وإضافة قوية على الطريق
ً
لنجاحاتها الســابقة والحالية في
العديد من المجاالت المختلفة ،وأن
جمعية سالمة مستمرة في تقديم
البرامج التوعوية والتثقيفية بهدف
الوصــول إلــى بيئة مروريــة آمنة
خالية من الحــوادث والمخالفات
المرورية.

أخبــــار

بمشاركة واسعة من الجهات ذات العالقة

إحياء فعاليات يوم هندسة النقل والمرور بجامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل

نظم قســم هندســة النقل والمرور بجامعة اإلمام
عبد الرحمن بــن فيصل بالدمام ،يوم هندســة النقل
والمرور الثاني بالشــراكة مع ميناء الملك عبد العزيز
بالدمام وشــركة باس العالمية ،تحت شعار «الموانئ
البحرية والتقنيات المتعددة لسلســلة خدمات التوريد
والنقل» ،بمشاركة عدد من الشركات ذات العالقة في
مجال النقل البحري.

الثالثة بعنــوان :الخدمات اللوجســتية الذكية للمدن
الذكية  -مجموعــة  PTVاأللمانية ،فيما قدم الكابتن
عبد العزيــز الصومالــي  -ارامكو الســعودية الورقة
الرابعة تطبيقــات الذكاء اآللي في سلســلة التوريد
الخارجية ،واســتعرض القبطان ابراهيــم العطار من
أكاديمية موانئ للدراسات البحرية والتقنية في ورقته
األخيرة «تحديات تطور صناعة النقل البحري».

وجــرى خالل الفعاليــة تقديم عرضــ ًا مرئي ًا يحاكي
الخدمــات اللوجســتية للمــدن الذكيــة الــذي يبــرز
التطلعات المســتقبلية واإلمكانيــات العالية لميناء
الدمام من أجل اســتقطاب الكوادر السعودية الشابة
وتأهيلها بالشــكل المناســب لالنخراط مستقب ً
ال في
مجال العمل اللوجســتي الذي ســيعمل على تنويع
مصادر دخل الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في
الحركة التنموية للمملكة تماشي ًا مع رؤية .2030
واســتعرض ميناء ســنغافورة تجربته في الموانئ
البحريــة قدمها د .نكتارز  -من ســنغافورة ،كما قدمت
خمس أوراق عمل األولــى بعنــوان «الموانئ الجافة
وأفضل الممارسات» ،قدمها الكابتن احمد حنفي من
مجموعة باس ،فيما قدم احمد السني من ميناء الملك
عبد العزيز الدمام الورقة الثانية «الموانئ الســعودية
اإلمكانيات والتطلعات المســتقبلية» ،وجاءت الورقة

شــرف حفل االفتتاح عميد كلية الهندســة الدكتور
عثمان الشمراني والمدير التنفيذي للشركة السعودية
العالمية للموانئ وممثلي الشركات الراعية للفعالية
والمشاركة في المعرض وهم :ميناء الملك عبد العزيز
بالدمام ،مجموعة شــركة باس العالميــة ،أكاديمية
موانئ للدراســات البحرية والتقنية ،مجموعة شــركة
الزامل البحرية ،وشهدت الفعالية حضور عدد كبير من
الجهات المهتمة وذات الصلة وطالب اكاديمية موانئ
للدراسات البحرية والتقنية وطالب قسم هندسة النقل
والمرور وطــاب كليات الهندســة وأصحاب االهتمام
بالنقل البحري والموانئ.
يشــار إلى إنــه تم تنظيــم فعاليات يوم هندســة
النقل والمرور الثاني من طالب نادي السالمة المرورية
وطالب قسم هندسة النقل والمرور.
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إنشاء مدارس لتعليم القيادة النسائية في  5مناطق

بهدف تطويــر المنظومة التعليميــة والتدريبية في
مجال تعليــم وتدريب قيادة المركبــات ،وقعت اإلدارة
العامة للمرور وشركة تطوير التعليم القابضة ،اتفاقية
تعاون إلنشــاء مدارس لتعليم المــرأة قيادة المركبات
في خمس مناطق بالمملكة.
وبحســب االتفاقية فإن المناطق المســتهدفة هي
«جازان وحائل والجوف ونجران والحدود الشمالية» لمدة
خمس سنوات هجرية قابلة للتجديد.
وقــد وقــع االتفاقيــة مديــر اإلدارة العامــة للمرور
بالمملكة اللواء محمد بن عبد اهلل البسامي ،والرئيس
التنفيذي لشــركة تطويــر التعليم القابضــة الدكتور
ســعود بن خضير ،على أن تقــوم إدارة المرور بتزويدها
بكافة الشــروط والمواصفات الفنية وتشغيل مدارس
تعليم قيادة المركبات في ضوء أعلى معايير السالمة
المرورية ،وتتولــى إدارة المرور إصدار رخص القيادة بعد
إنهاء كافة متطلبات التدريب والتعليم.
االتفاقيــة نصــت على تحقيــق تطلعــات القيادة
الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية ومشاركتها في
التنمية وتحقيق أهــداف برنامج التحول الوطني وصوال
ألهداف الرؤية الوطنية .2030
وكما تســعى الى تعزيــز مســاعي وزارة التعليم
واإلدارة العامــة للمرور في تطبيق اســتراتيجية موحدة
إلحداث األثــر في المجتمع الســعودي في ضوء صدور
األمر الســامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام
المرور والئحتــه التنفيذية ،وإصدار رخص القيادة للذكور
العدد الثاني
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نصت االتفاقية على قيام شركة
تطوير التعليم القابضة بإنشاء
وتشغيل مدارس لتعليم قيادة
المركبات بمواصفات عالمية ،وتقديم
خدمات التعليم النظري والمحاكاة،
والتدريب العملي
واإلناث على حد سواء وتحقيق متطلبات األمر السامي
الكريم.
كمــا نصــت االتفاقيــة على قيــام شــركة تطوير
التعليم القابضة بإنشــاء وتشــغيل مــدارس لتعليم
قيادة المركبات بمواصفــات عالمية ،وتقديم خدمات
التعليم النظري والمحاكاة ،والتدريب العملي لقيادة
المركبات ،وفق منهج تدريبــي متقن ،بحيث تتوفر فيها
جميع المرافــق التعليمية والتدريبية بحســب المعايير
المهنية.
هذه المدارس تحتوي على «قاعات دراســية ،معامل
أجهــزة المحــاكاة ،وقاعة الســامة ،مضمــار التدريب
الميداني».
وبحســب االتفاقيــة يتــم توفيــر خدمــات الدعم
والمســاندة الســتكمال التدريب وتســهيل اإلجراءات
مثل «مكتب المرور ،العيادة الصحية ،كافتيريا ،خدمات
التصوير ،وغيرها» ،بينما تتولى شــركة تطوير التعليم
خدمات الربط اإللكتروني مع إدارة المرور.

أخبــــار

الشؤون اإلسالمية والمرور  ..تعاون تام لتعزيز التوعية
بالسالمة المرورية
انطالقــ ًا من مبــدأ التكامــل بين
قطاعات الدولــة وأجهزتها المختلفة،
و ّقعت وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد ،واإلدارة العامة للمرور مذكرة
تفاهم للتعاون فــي مجاالت التوعية
بالسالمة المرورية.
وقــد وقــع المذكرة مــن جانب
الــوزارة وكيــل الــوزارة لشــؤون
المســاجد الشــيخ ســعد بن صالح
اليحيى ،وعن جانــب اإلدارة العامة
للمــرور المدير العــام اللواء محمد
بن عبداهلل البســامي ،بحضور نائب
الوزير لشــؤون المســاجد والدعوة
واإلرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز
السديري وعدد من المسؤولين في
الوزارة ،وعدد من مديري اإلدارات في
اإلدارة العامة للمرور.
ونصت المذكرة على تشــكيل
فريــق عمــل مــن وزارة الشــؤون
اإلسالمية والدعوة واإلرشاد ،واإلدارة
العامة للمرور ،للتنسيق فيما يخص
التوعية بالســامة المرورية ،وقيام
اإلدارة العامــة للمــرور بإقامة ورش
عمــل للخطباء والدعــاة وعدد من
أئمة المســاجد في جميــع مناطق
المملكة ،بهدف توضيح األســاليب
المناســبة للتوعية بأهمية السالمة
المروريــة وإشــعارهم بأهمية هذا
الموضوع مــن خــال المعلومات
واإلحصاءات الدقيقة.
كما تضمنت المذكرة قيام وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
باإليعاز إلى الخطبــاء والدعاة عبر
فروعها في جميع مناطق المملكة
بأهميــة تناول الموضوعــات التي
تعزز التوعية بالسالمة المرورية من

نصت المذكرة على تشكيل
فريق عمل من وزارة
الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرشاد ،واإلدارة العامة
للمرور ،للتنسيق فيما يخص
التوعية بالسالمة المرورية
خالل خطب الجمعــة والمحاضرات
والكلمات ،وتبييــن أهمية االلتزام
بقواعد السالمة المرورية وأنظمتها
مــن جهة شــرعية  ،وخطــورة عدم
االلتزام بذلك على الفرد والمجتمع
وأن تقــوم اإلدارة العامــة للمــرور
بتزويــد وزارة الشــؤون اإلســامية

والدعــوة واإلرشــاد بالموضوعات
التي ترغــب التطرق لها  ،وما يتعلق
بها من إحصاءات ومعلومات يمكن
اإلفــادة منها في صياغــة الخطب
والمحاضــرات والكلمــات بحيــث
تكون أبلغ أثرا في المتلقي .
وبحســب المذكرة فإن هذا يأتي
انطالقــ ًا مــن مبــدأ التكامــل بين
قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة،
والتعاون على مــا يحقق المصلحة
العامــة ،واستشــعار ًا مــن اإلدارة
العامة للمرور للــدور الذي تقوم به
وزارة الشــؤون اإلســامية والدعوة
واإلرشاد من خالل وسائلها التوعوية
المختلفــة فــي التوعيــة بأهمية
الســامة المرورية ،والتوكيد عليها
من منظور ديني.
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التعديالت المرورية

عقاب وردع وتحذير لكل المخالفين
أقر مجلس الــوزراء مؤخر ًا التعديــات الجديدة على
نظام المرور ،التي تضمنت تعديل نحو  27مادة وجدو ًلا
ً
ملحقا ،تسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها
وركابها ،حيث ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديالت
في تقليــل ضحايا الحوادث المروريــة ،لما تتضمن من
عقوبات رادعة لكل المتهورين في قيادة المركبات.
ومن أبــرز هذه التعديالت المــادة « ،»75التي نصت
ألول مرة على إيقــاف الخدمات العامــة  -أو بعضها -
عن مرتكــب المخالفة المرورية حتى ســداد الغرامات
المستحقة عليه.
التعديالت شــملت ايضــا رفع الحد األعلــى للغرامة
المالية المترتبة على  5مخالفات إلى  10آالف ريال ،فيما
تم رفع قيمة غرامة مخالفات الحد األعلى للســرعة إلى
 2000ريال في بعض الحاالت ،حيث تم تصنيف مخالفات
السرعة إلى عدة فئات حســب السرعة الزائدة عن الحد
العدد الثاني
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المسموح به في الطرق العامة.
السجن والغرامة
وأقــرت التعديالت ســجن كافة مرتكبــي الحوادث
المرورية المفرطة التي تنتــج عنها وفاة ،أو زوال عضو،
أو تعطيل منفعته ،بالســجن مدة ال تتجاوز  4ســنوات،
وبغرامة مالية ال تتجاوز  200ألف ريال ،أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للتعديالت ،سيعاقب مرتكبو الحوادث المرورية
التي تتســبب في إصابة فرد تتجاوز مدة الشفاء  15يوما
بالســجن ،مدة ال تزيد على ســنتين ،أو بغرامة مالية ال
تتجاوز  100ألف ريال ،أو بهما معا.
حجز المركبات وبيعها
وأكــد النظام أنه ســيتم بيع المركبــات المحجوزة
بالمزاد عند عدم مراجعة استالمها خالل  90يوما ،وسيتم

تقــاريـر

مقدارها  200ألف ريال ،في حال ثبت إنشاء تلك المدارس
دون ترخيص ،وستضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

إيداع أموالها بهيئة الوالية على أموال القاصرين.
وفيما يختص بالحــوادث المرورية التي يترتب عليها
حق عام ،فإنه سيتم إشعار النيابة العامة بتلك الحوادث،
أما الحــوادث المروريــة التي يترتب عليهــا حق خاص،
فعلــى اإلدارة المختصة إيقاف المتســبب في الحادثة
مدة ال تتجاوز  24ســاعة ،مــا لم يقدم كفالــة غرميه،
أو حضورية ،أو مــا يضمن الوفاء بالحــق الخاص ،وفي
حال عدم اســتطاعته تقديمها ســيحال إلى المحكمة
المختصة.
واشــترطت التعديالت إلزام كافة مــاك المركبات
بالتأمين عليها ،وفي حال عدم وجوده ســتفرض غرامة
بقيمة  150-100رياال ،ومنعت معارض الســيارات من إخراج
الســيارات قبل إتمام إجــراءات نقــل الملكية ،إضافة
لعدم استحصال رســوم نقل ملكية السيارة عند بيعها
للتشــليح ،ومنع بيــع المركبات التي بهــا تلفيات في
الجسم الخارجي قبل إصالحها.
وتوعد النظام مخالفي مدارس تعليم القيادة بغرامة

تنبيهات هامة للمخالفين
ووفقا لتعديــات النظام ،فإذا تراكمــت المخالفة
المسجلة على المخالف دون ســداد الغرامات المترتبة
عليها ،ســيتم تنبيــه المخالف ،وفي حــال بلغت تلك
الغرامات  20ألف ريال فأكثر ،أو أمضت  6أشــهر من تاريخ
إبالغ المخالف بمخالفته دون سداد ،فيبلغ بوجود السداد
خالل مدة ال تتجاوز  30يوما ،وعند عدم السداد سيحال إلى
المحكمة المختصــة للنظر في إيقاف الخدمات العامة
حتى يسدد الغرامات المستحقة عليه.
 8أنواع للمخالفات
وحــدد النظام  8أنواع للمخالفات ،تبــدأ من  100ريال،
وتصل إلــى  10آالف ريال ،إذ ســتفرض غرامــات تتراوح
بيــن  150 -100ريــاال لســبع مخالفــات أبرزهــا« :مغادرة
المركبة وتركها في وضع التشــغيل ،عدم وجود تأمين
ســار للمركبة ،عبور المشــاة للطرق من غيــر األماكن
المخصصة لهم ،عــدم إعطاء أفضلية للمشــاة أثناء
عبورهم في المســارات المخصصة» ،فيما ســتفرض
غرامات قيمتها تتراوح بيــن  300-150ريال في حاالت عدة
أبرزها «عدم استخدام إشارة االلتفاف عند تغيير المسار،
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الرجــوع إلى الخلف فــي الطرق العامة لمســافة تزيد
على  20مترا ،عدم حمل رخصة القيادة أو الســير ،إساءة
استعمال منبه المركبة ،عدم تقديم المركبة للفحص
الفني الدوري ،عدم ربط حزام األمان ،عدم ترك مســافة
كافية بين مركبته والمركبة التي أمامه ،التجمهر وقت
الحادثة».
وســتفرض غرامات قيمتها تتراوح بيــن  500-300ريال،
عند رمي أجســام خارج المركبة ،االنشغال بغير الطريق
أثناء القيادة ،القيادة برخصة منتهية ،عدم اســتخدام
مقاعد األمان لألطفال.
أما المخالفــات التي ســتتراوح غراماتهــا بين -500
 900ريال ،ستشــمل« :مالحقــة مركبات الطــوارئ أثناء
اســتعمال المنبهات الخاصة ،عدم الوقوف تماما عند
إشــارة قف ،قيام ســائق مركبــة الطوارئ باســتخدام
المنبهــات الخاصة دون ضــرورة ،وضع كتابة أو رســم
أو ملصــق أو بيان على جســم المركبــة ،تظليل زجاج
المركبة ،تسيير ملكية تحدث تلوثا للبيئة».
وســتفرض غرامات تتراوح بين  2000-1000ريال عند سير
المركبة بال لوحــة أمامية ،وقيــادة المركبة بلوحة غير
واضحة أو بها تلف ،ونقل ركاب يزيد على العدد المحدد
في رخصة الســير ،وعدم اســتخدام األنوار األمامية عند
السير ليال ،والتجمهر في مواقع التفحيط.
ووفقا لنظام المرور ،ســتفرض غرامات تبدأ من 3000
ريال وتصل إلى  6000ريال ،عند تجاوز إشارة المرور الضوئية
أثناء الضوء األحمر ،وتجاوز حافالت النقل المدرسي عند
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التحميل والتنزيل ،قيادة المركبة في االتجاه المعاكس،
تركيب تجهيزات في المركبات كالمركبات الرسمية.
رفع حد  5مخالفات إلى  10آالف ريال
وستصل الغرامات في عدد من المخالفات إلى  10آالف
ريــال في حدها األعلى ،و 5آالف ريــال في حدها األدنى،
وذلك عند استخدام لوحات غير عائدة للمركبة ،وطمس
رقم هيكل المركبة ،والسماح ألصحاب الحيوانات بعبور
حيواناتهم من غير األماكن المخصصة

مـقــــال

نظام المرور الجديد ..
خطوة في االتجاه الصحيح

عبد العزيز بن محمد الغامدي
رئيس قسم االستراتيجية
لجنة السالمة المرورية بالمنطقة الشرقية

أجمــل القرارات والمبــادرات التي تمت خــال الخمس
الســنوات الماضية فــي مجــال الســامة المرورية ،هي
التعديــات الجديدة على نظــام المــرور ،وتعديل جداول
المخالفات والجــزاءات المتعلقة بالمخالفــات المرورية،
والتــي كان لها أكبــر األثر في إلتزام الســائقين والركاب
باألنظمة المرورية ،وزيادة درجــة إنضباطيتهم ،ومن ناحية
أخرى أصبــح المخالفون يعون مدى تأثيــر تلك المخالفات
عليهم مادي ًا وعلى سجلهم المروري.

تشير اإلحصائيات إلى إنخفاض أعداد ضحايا ومصابي
الحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية ،خالل
األعوام السابقة ،وإن كان العام 1439هـ هو األفضل
على اإلطالق منذ عقود ،حيث بلغت نسبة اإلنخفاض
حوالي  %41عن العام الذي سبقه ،أما على مستوى
المنطقة الشرقية فبفضل اهلل ثم توجيهات رئيس لجنة
السالمة المرورية صاحب السمو الملكي األمير سعود
بن نايف ،ونائبه صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن
فهد  -حفظهما اهلل -وتضافر جهود جميع أعضاء اللجنة
فقد انخفضت الحوادث الجسيمة بمقدار  %54بنهاية
العام 1439هـ.
وقد أسهمت العديد من المبادرات واإلنجازات على
مستوى الوطن والتي شاركت فيها العديد من الوزارات
والقطاعات ذات العالقة والتأثير المباشر على العناصر
الرئيسة للسالمة المرورية «الهندسة ،التعليم والتوعية،
الضبط المروري واإلستجابة للطوارئ» في تحقيق هذا
اإلنجاز.
ً
ومن وجهة نظري فإن الضبط المروري وتحديدا الضبط أو
الرصد اآللي بإستخدام التقنية الحديثة ،يوفر الكثير من
الجهد ويضمن تطبيق النظام على كافة مستخدمي
الطريق على مدار الساعة وفي كل الظروف ،وقد تجلى
ذلك مؤخر ًا عندما قامت اإلدارة العامة للمرور بإستخدام
نظام ساهر للرصد اآللي ،والرصد اآللي المتحرك والذي
يعرف بـ « ،»In motion camerasومؤخر ًا إستخدام
كاميرات الدوائر المغلقة « »CCTVلرصد مخالفات
إستخدام السائقين للهاتف النقال أو عدم ربط حزام
األمان من قبل السائقين والركاب ،حيث رأينا درجة

اإللتزام قد ارتفعت وبشكل ملحوظ من قبل السائقين
والركاب داخل وخارج المدن.
ولعل من أجمل القرارات والمبادرات التي تمت
خالل الخمس السنوات الماضية في مجال السالمة
المرورية ،هي التعديالت الجديدة على نظام المرور،
وتعديل جداول المخالفات والجزاءات المتعلقة
بالمخالفات المرورية ،والتي كان لها أكبر األثر في
إلتزام السائقين والركاب باألنظمة المرورية ،وزيادة
درجة إلتزامهم ،ومن ناحية أخرى أصبح المخالفون
يعون مدى تأثير تلك المخالفات عليهم مادي ًا وعلى
سجلهم المروري في حال تم تفعيل نظام النقاط
السلبية على المخالفين ،وكذلك إرتفاع قيمة التأمين
على من كان متسبب ًا في حوادث مرورية حيث أصبحت
شركات التأمين تربط قيمة التأمين بسجل السائقين
والحوادث المرورية.
كم هو جميل ورائع أن تقود السيارة ،وتلتزم بقواعد
إبتداء من فحص المركبة والتأكد من
السالمة المرورية
ً
سالمتها ،وربط حزام األمان والتقيد بالسرعة المحددة
على الطريق واإللتزام بالمسار وعدم إستخدام الجوال
أو اإلنشغال عن القيادة ،وترك المسافة اآلمنة ،وإعطاء
المشاة حق عبور الطريق ،ومالحظة حركة السير في
كافة اإلتجاهات ،والتعامل بحكمة مع األحوال الجوية
وحالة الطريق والتحلي بالصبر والذوق الرفيع مع
ً
روعة عندما تقود
مستخدمي الطريق والمشاة ،وتزداد
المركبة في الطرقات وأنت تعلم جيد ًا بأن أنظمة
المرور بالمرصاد لكل مخالف ومتهور وليس بمقدور أحد
يعكر صفو رحلتك.
أن ّ
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شدد على أهمية استشعار الجميع للسالمة المرورية

يكرم الفائزين بجائزة السائق المثالي
أمير الشرقية
ّ
بنسختها الرابعة
كرّم صاحب الســمو الملكي األمير سعود بن نايف بن
عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس أمناء جائزة
المنطقة الشــرقية الفائزين بجائزة السائق المثالي في
فروعها األربعة ضمن نســختها الرابعة  ،ذلك خالل مجلسه
األسبوعي االثنينية بديوان اإلمارة وبحضور صاحب السمو
الملكي األمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب
أمير المنطقة الشرقية.
وأبدى سموه سعادته باألرقام التي تحققت بانخفاض
ملحوظ فــي عدد الحوادث المروريــة الخطيرة واإلصابات
المميتــة ،مؤكد ًا بــأن هذا االنخفاض إن دل على شــيء
فإنما يدل على أن لجنة الســامة المرورية تسير بالطريق
الصحيح وتمضي للغايات المرجوة منها.
استشعار الجميع للسالمة المرورية
وأضاف ســموه خالل كلمته في حفل التكريم « نحن
نكرم من اســتطاع أن يكون ســائق ًا مثالي ًا بمحافظته
على ســجل مروري خال من المخالفــات المرورية لمدة
ثالث سنوات  ،ولكن نؤكد على أهمية استشعار الجميع
العدد الثاني
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للســامة المرورية والتقيــد بها للحفاظ علــى األرواح
والممتلــكات وهي أمــور ال يجهلها إال إنســان ال يدرك
مخاطر األمور».
وبارك ســموه للفائزين بالجائزة علــى تجاوزهم لهذه
المرحلة وحصولهم على ســجالت نظيفة وكذلك الشكر
للرعاة والداعمين والعاملين في هذه اللجنة وشكر خاص
لجامعة اإلمام عبد الرحمــن بن فيصل على ما قدمته من
تســهيالت في مدرســة تعليم القيادة الموجودة لديها
وأيض ًا الشــكر موصول لشركة أرامكو الســعودية التي
كانت والتزال شــريك مســتمر وداعم لكل المناشط في
المنطقة الشــرقية وفي كل ما يهم أمن وسالمة الوطن
والمواطن.
مشيد ًا سموه بدور رجال المرور الذين يشرفون ويباشرون
على السالمة المرورية بشــكل يومي مستمر ويطبقون
النظام على كل مخالف  ،فالنظــام اآلن معلن والجميع
يســتطيع ان يطلع عليه وبالتالي ليــس هناك جهل في
أنظمة المــرور وليس هناك من يقول ال اســتطيع معرفة

تقــاريـر
فروع الجائزة

شروط المسابقة للرخص الخاصة

1

2

األفراد الذين لم تسجل
عليهم أي مخالفات أو
حوادث لمدة  3سنوات
كاملة

3

لم يتسبب بأي أضرار
لمركبة نتيجة لخطأ
منه

القوانيــن فاألمــر واضح بالنســبة للمنفذ ولمســتخدم
المركبة.
تراجع عدد الوفيات
وأوضح أمين عــام لجنة الســامة المرورية عبداهلل بن
سعد الراجحي خالل كلمته في حفل الجائزة بأن المنطقة
بالغة من قبل
الشرقية تحظى وهلل الحمد باهتمام ورعاية
ٍ
سمو أمير المنطقة الشرقية ،وسمو نائبه ،وقد تجلى ذلك
في العديد من المشــاريع والتطــورات التي نلحظها في
كل محافظات المنطقة ،وقد حظيت الســامة المرورية
باهتمام ودعم ســموه الكريم ،األمر الذي كان بعد توفيق
اهلل وراء تحقيق المنطقة النخفاضات متتالية وذلك خالل
الفترة الماضية في الوفيات جراء الحوادث المرورية بنسبة
 %41واإلصابات البليغة بنسبة %54
 16ألف متسابق على الجائزة
وأضاف بــأن هذه اإلنجازات تحققت بعون اهلل ثم نتيجةً
للعمل التكاملي لتنفيذ اســتراتيجية الســامة المرورية
بالمنطقة ،والتي تنص على تحفيز وتشــجيع السائقين
لرفع كفاءتهــم والحد من الحوادث المرورية  ،حيث أثبتت
الدراسات أن التشجيع والتحفيز لهما األثر األكبر في إلتزام
الســائقين بالقواعد واألنظمة المرورية ،وقد جاءت جائزة

سريان مفعول رخصة
القيادة واستمارة
المركبة والـتأمين
والفحص الدوري

نحن نكرم من استطاع أن يكون
سائقًا مثاليًا بمحافظته على سجل
مروري خال من المخالفات المرورية
لمدة ثالث سنوات

ً
ً
نوعية
إضافة
المنطقة الشــرقية للسائق المثالي لتكون
في مجــال التوعية ،واليــوم تكمل عامهــا الرابع وهي
ً
ومشــاركة ،ومحل أنظار المتنافسين
أكثر نضج ًا وحماس ًا
في المنطقة الشــرقية ،وينعكس ذلك في ارتفاع أرقام
المشــاركين إلى أكثر من  16ألف متســابق تنافسوا على
الجائزة في نسختها الرابعة.
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16000
شخص سجلوا في النسخة الرابعة
للجائزة
نتائج قياسية للجائزة
وأشــار بأن الجائزة فــي دورتها الرابعــة حققت نتائج
بمشــاركة تجاوزت ثالث أضعاف الدورة السابقة،
قياسية
ٍ
وتفتخــر الجائــزة بانضمــام  25ســائق ًا مثاليــ ًا إلى من
سبقوهم من الســائقين المثاليين في النسخ السابقة،
والذين نعتبرهم ســفراء للســامة المرورية حيثما حلوا
ً
إضافة إلــى جهتين أحدهمــا حكومية واألخرى
وارتحلــوا،
أهلية تعكس مدى االهتمام والرغبة باالرتقاء بالســامة
المرورية في تلك الجهات.
 18معرضًا توعويًا
وشــملت فعاليات الجائزة التوعويــة إقامة  18معرض ًا
توعويــ ًا بمختلف مــدن ومحافظات المنطقة الشــرقية،
وتوزيع أكثر من  16ألف نشرة توعوية ،كما تم توزيع النشرات
على المســافرين عبر جسر الملك فهد من أجل المشاركة
في المســابقة كما تــم تنفيذ العديد من المشــاركات
المجتمعيــة التي تهدف لتثقيف أفــراد المجتمع بأهمية
االلتزام بمتطلبات الســامة المرورية ،موضح ًا أن الجائزة
حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية ،وبثت
الوعــي المروري في نفوس الســائقين بمختلف فئاتهم
العدد الثاني
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شروط المسابقة لرخص النقل
المدرسي والجامعي

1

2

اإللتزام بمعايير السالمة
المرورية لحافالت
وعربات النقل المدرسي
والجامعي

قلة عدد الحوادث
والمخالفات المرورية

3
إسهام الجهة في توعية
منسوبيها بااللتزام
بالسلوك المروري
السليم

العمرية ،بعد أن غرست مفهوم وثقافة السالمة المرورية
لدى األفراد وقطاعات األعمال الحكومية والخاصة وتوفير
بيئة آمنة.
تميز النسخة الرابعة
وتميزت الجائزة بمشــاركة واســعة وحضور كبير من
قبل المحافظين ومديري وممثلــي الجهات الحكومية

تقــاريـر
ً
سنة فما فوق:
الفائزون للفئة العمرية من 41
المركز األول محمد ممدوح معروف
المركز الثاني محمد عنتر محمد
المركز الثالث عبداهلل محمد الدغيم
المركز الرابع توفيق سعد المسيلم
المركز الخامس رياض عثمان الحيدر

30
ألف ريال
25
 20ألف ريال
ألف ريال
15
 10آالف ريال
ألف ريال

ً
سنة:
الفائزون للفئة العمرية من  31إلى 40

واألهلية في المحافظات التــي تم زيارتها ،حيث قامت
لجنة الجائــزة بزيارة كافة المحافظات ونظمت لقاءات
تعريفية عن الجائزة مع مســؤولي الجهات الحكومية
والخاصة ،وشرح األهداف المتوخاة من الجائزة ،وكذلك
اســتعراض ومناقشــة األفكار والمقترحــات التي يتم
عرضها في هذه اللقاءات.
 4فروع رئيسية
وتشــتمل الجائزة على عدة فروع مهمة وهي السائق
المثالــي للرخصة الخاصة وينقســم إلــى ثالثة فئات،
الفئة االولى من ســن  30 - 18ســنة ،الفئــة الثانية من
 40 -30سنة ،والفئة الثالثة فوق سن  40سنة ،فيما يتفرع
العمومــي إلى فرعيــن األول نقل خفيف ومتوســط،
والثاني نقــل ثقيل ،إضافــة لفرعيــن ،أحدهما يُعنى
بالجهات الحكومية واألهلية ،واآلخــر يُعنى بالجامعات
والمدارس ،وتعد أرامكو الســعودية ووكالء الســيارات
الداعم الرئيســي لهذه الجائزة وهم( :شــركة سابك -
المجدوعي للســيارات  -مجموعة التميمــي  -الجميح
للسيارات  -توكيالت الجزيرة).
أهداف استراتيجية
وتهــدف الجائزة إلــى تحفيز وتشــجيع مســتخدمي
المركبات للتقيد باألنظمــة المرورية وحمايتهم ،وتحفيز
السائقين على القيادة المثالية ونشر روح التنافس بينهم
ورفغ كفائتهم للحد من الحوادث المرورية ،وتشــجيعهم
على التقيد بالسرعات النظامية و استخدام حزام األمان،
وتوفير بيئــة مرورية آمنة تعود بالســامة والفائدة على
افراد المجتمع ،وغرس مفهوم وثقافة وممارسة السالمة
المرورية لدى أفراد المجتمع والجهات الحكومية واألهلية
وجعلها علــى رأس أولوياتها ،وبناء جيل واع يدرك أهمية
االلتزام بقواعد المرور لتحقيق الســامة المرورية ،وتحفيز
وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بأنظمة المرور.

المركز األول
المركز الثاني
المركز الثالث
المركز الرابع
المركز الخامس
المركز السادس
المركز السابع
المركز الثامن
المركز التاسع
المركز العاشر

محمد علي العقيلي
30
ألف ريال
معاذ خالد المنصور
25
خالد سعد الدسم
 20ألف ريال
ناصر جبير المليحان
 15ألف ريال
آالف ريال
نادر حسن الحويطي
10
 5آالف ريال
إبراهيم عبداهلل الحمد
آالف ريال
إبراهيم عبد الحميد صفار 5
 5آالف ريال
عبداهلل رضي آل حمدان
آالف ريال
محمد خالد الصويان
5
أحمد عبد اللطيف الشايجي  5آالف ريال
ألف ريال

ً
سنة:
الفائزون للفئة العمرية من  18إلى 30
المركز األول

ثامر خالد عبد الغفار

المركز الثاني حسن علي الشريط
المركز الثالث فهد درويش الزبيدي
المركز الرابع

عبد الرحمن محمد عمر

المركز الخامس محمد بسام حمود
المركز السادس حسن محفوظ الخضراوي
المركز السابع

عبد الرحمن عوض القرني

المركز الثامن عثمان صالح الكبيسي
المركز التاسع

طالل يوسف العبد اللطيف

المركز العاشر مرتضى سالم البالدي

30
ألف ريال
25
 20ألف ريال
 15ألف ريال
آالف ريال
10
 5آالف ريال
آالف ريال
5
 5آالف ريال
آالف ريال
5
 5آالف ريال
ألف ريال

الفائز من الجهات الحكومية
مركز األمير سلطان لمعالجة
أمراض وجراحة القلب باألحساء
الفائز النقل المدرسي والجامعي
مدارس الضاحية األهلية بالدمام
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العدد الثاني
مارس 2019

تقــاريـر

«سالمة» تستعد لتنظيم الملتقى الخامس للسالمة
المرورية في نوفمبر المقبل
تحــت عنــوان « ابتــكارات ومبــادرات الســامة
المروريــة :الواقع والتطلعات في ضــوء رؤية ،»2030
تنظــم الجمعيــة الســعودية للســامة المروريــة
الملتقى الخامس للســامة المرورية خــال الفترة
2019/11/27-25م ،الموافــق  30-28ربيع األول 1441هـ
بالتعــاون مــع لجنة الســامة المروريــة بالمنطقة
الشــرقية وجامعــة اإلمام عبــد الرحمن بــن فيصل
وأرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية واإلدارة
العامة للمرور ،ووزارة التعليم ،ووزارة النقل.
وأعرب معالــي مدير جامعــة اإلمام عبــد الرحمن
بن فيصل الدكتــور عبداهلل الربيش عن شــكره لوزارة
التعليم على صدور الموافقة على إقامة هذا الملتقى
بالرقــم  33976/45/1وتاريخ  ،1440/4/12مشــير ًا إلى أن
ذلــك يأتي في إطار دعم الدولــة لكافة الجهود التي
تبذلها مختلــف القطاعات للســامة المرورية ،ومنها
جامعة اإلمام عبــد الرحمن بن فيصل التي أخذت على
عاتقها هذا األمر من وقت مبكر من خالل إنشاء الجمعية
السعودية للســامة المرورية ،وإنشاء كرسي أرامكو
العدد الثاني
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الربيش :الملتقى في نسخته
الخامس يأتي بعد النجاحات التي
حققتها الملتقيات األربعة السابقة
سواء من حيث الموضوعات التي
ً
طرحتها أو نوعية المشاركين فيها
من داخل المملكة وخارجها
للســامة المرورية بدعم من شركة أرامكو السعودية،
وتأسيس قسم هندسة النقل والمرور بكلية الهندسة،
وغير ذلك من المبادرات التي نفذتها الجامعة.
وأكد الربيــش أن الملتقى في نســخته الخامس
يأتي بعد النجاحات التي حققتها الملتقيات األربعة
سواء من حيث الموضوعات التي طرحتها أو
السابقة
ً
نوعية المشاركين فيها من داخل المملكة وخارجها،
وكذلك المعارض المصاحبة للملتقى.

تقــاريـر

01
االبتكار والمبادرات
في السالمة على
الطرق لحماية
مستخدمي الطرق

16

17
البرنامج العالمي
لتقييم السالمة
في المركبات
الجديدة

حمالت السالمة
العربية على
الطريق

14

15

تأثير القيادة
العدوانية أو
الخطرة على
سلوك السرعة

الطريق للنجاح
لعناصر السالمة
المرورية
E8 - the 6

13

02

الصحة العامة ومنع
اإلصابة في تحقيق
الرؤية الصفرية
للحوادث

الرؤية الصفرية
للحوادث المرورية -
حوادث بدون وفيات
وإصابات خطرة

12

03

إدارة المواقف
السطحية
للسيارات

محاور الملتقى

االتصاالت بين
المركبات والبنية
التحتية كعنصر
رئيسي للمدن
الذكية

في النسخة الخامسة

11
حلول إدارة
الحركة
المرورية

04

تجارب المدن
الذكية مع
التركيز على
التنقل الذكي

10

05

األولوية
والحلول الذكية
للطرق

06
االبتكارات
الرقمية للتنقل

09

07
الذكاء
االصطناعي
للسالمة على
الطرق

08
خيارات التنقل
الجديدة

التنقل في
المستقبل  -نظام
النقل الذكي إلى
خدمة النقل الذكية

أنظمة النقل
الذكية ()ITS

أهداف الملتقى

وأوضــح رئيــس الجمعية الســعودية للســامة
المروريــة د .عبد الحميد المعجــل أن الملتقى يأتي
مواكبــ ًا لرؤية المملكة  2030التي تســتهدف خفض
نسبة الحوادث المرورية إلى أقل حد ممكن.
وبين أن الملتقى يهدف إلى التعرف على ابتكارات
ومبادرات الســامة المرورية ،والتعــرف على الحلول
والخبرات والتجارب العالمية والعربية في اســتخدام
التقنيــة في تحســين مســتوى الســامة المرورية،
وجمع وتفعيل نتائج البحوث والدراسات ذات العالقة
بابتكارات ومبادرات السالمة المرورية ودورها في رفع

الملتقى يأتي مواكبًا لرؤية
المملكة  2030التي تستهدف
خفض نسبة الحوادث المرورية إلى
أقل حد ممكن
مستوى السالمة المرورية وما قدمته من حلول.
وبين المعجل أن هنــاك معرضا مصاحبا للملتقى
تشارك فيه شركات من داخل وخارج المملكة ،إضافة
إلى عدد من الخبراء والباحثين واألكاديميين.
27
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ورشة لتفعيل توصيات الملتقى الرابع للسالمة المرورية
نظمت الجمعية الســعودية للســامة المرورية
ورشــة العمل الخاصة بتعفيل توصيــات الملتقى
الرابع للســامة المرورية بمشــاركة ( )25شخص ًا من
المهتميــن بالســامة المرورية ويمثلــون عدد من
الجهــات الحكومية والخاصــة ،وذلــك بمقر كلية
الهندسة بجامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل.
وفي مســتهل الورشــة رحب رئيس مجلس إدارة
الجمعية الدكتور عبد الحميد بن ســليمان المعجل
بالمشاركين ،مشــير ًا إلى أن الجمعية تسعى جادة
إلى تفعيل التوصيات التي خرج بها الملتقى الرابع
للسالمة المرورية المنعقد خالل الفترة  /13-11ديسمبر
2017م ،تحت شعار» دور التقنيات الذكية في تحسين
السالمة المرورية» ،بتنظيم من الجمعية السعودية
للسالمة المرورية ،ولجنة السالمة المرورية بالمنطقة
الشــرقية ،وأرامكو الســعودية ،وجامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل ،وأمانة المنطقة الشرقية ،واإلدارة
العامة للمرور ،ووزارة التعليم ،ووزارة النقل.
وأضاف المعجل «هذه الورشــة تهدف إلى تحويل
العدد الثاني
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د .المعجل :الورشة تهدف إلى
تحويل التوصيات إلى مبادرات قابلة
للتنفيذ على أرض الواقع وتحقيق
أهداف الملتقى في رفع مستوى
السالمة المرورية
التوصيات إلى مبــادرات قابلة للتنفيــذ على أرض
الواقع وتحقيق أهــداف الملتقى في رفع مســتوى
الســامة المروريــة والتخفيــف من حــدة الحوادث
المرورية».
بعد ذلك توزع المشــاركون إلى ثالث مجموعات
لمناقشة التوصيات من خالل ثالثة محاور هي :محور
التثقيف والتدريب ،والمحور الفني والتقني ،ومحور
التشريعات والتنظيمات.
وقــد خرجــت الورشــة بمجموعة مــن المبادرات
التي تســعى الجمعية السعودية للسالمة المرورية
بالتعاون مع عدد من الجهات والشركاء إلى تنفيذها
على أرض الواقع خالل الفترة القادمة.

مـقــــال

بين سيارتي والطريق

خالد عواد السهلي
عضو مجلس إدارة جمعية سالمة

انتبه للسيارة الصغيره خلفي يبدو أن صاحبها لدية صك
ملكية على المســار! ماهذه المخلفات على كتف الطريق
علب وبالســتيك وأجزاء حديديه؟ هل ألن مسؤول النظافة
لم يقــم بــدوره أو أن رواد الطريق يرون مــن حقهم رمي
المخلفات في الطريق؟
ما هذه الســيارة التى تترنح؟ ..انظر ســائقها ممســك
بالجوال وفي جو من النقاش الحــاد وال أعتقد أنه يذكر أنه
يقود سيارة!

إنه يوم جميل لن أســمح ألحــد أن يعكره ..هذا ما
قررت في نفسي هذا الصباح ...هيا إلى العمل ..
ســيارتي نظيفة والنظر إليها ممتع  ...مما زادني
سعادة وبهجة.
أدير المحرك وانطلق ..بدأ القلق يسري في جوانبي
في أول تقاطع ما الــذي ممكن أن يحدث؟ ...مطبات
مرتفعة هل ستتلف أجزاء سيارتي السفلية؟
ام بتوقفي لتخطيها سأتعرض لصدم من الخلف؟
ما هذا ســيارة قادمة بســرعة تدخــل التقاطع؟..
سأتوقف تماما حتى تعبر  ..إنه سائق وافد جديد على
السياقة هنا.
ثم انعطف يمينا واستمر بالسير  ...أمامي طريقان
للذهاب للعمل أيهم أسلك؟ أيهما أقل ازدحاما وأقل
مخاطر في هــذا الوقت؟ كم عدد االختنقات في كل
مسار؟ هل تم تعديل الطريق عن األسبوع الماضي؟
إحدى المســارات يحتــوي على تحويلتيــن لها ثالث
ســنوات ..يا اهلل مــاذا يفعل هذا المقــاول انه مجرد
كبري! لوحة المشروع بهتت وتغير لونها ومالت عن
مكانها ...وبالكاد تشاهد مدة المشروع  ١٨شهرا.
سأســلك الطريق األقل شــاحنات ..قــد يكون هو
المفر من عنق الزجاجه في تحويالت الكباري المحفرة
و التى تحتاج الى سائق برتبة محارب لعبورها

اتكلنا على اهلل...
وندخل الطريق السريع المصمم من ثالث مسارات
وهو في الواقع اربعة! مســاران للشاحنات ومساران
للسيارات األخرى ..
إنه شــعور مختلف ومنافســة على المســارات ال
تتناســق مع إيثارنا وتقديمنا لبعضنا عند الخروج من
أبواب المساجد وال في جلوس المجالس !
يبدوا أننا أصبحنا في حاله تنافسية غير شريفة!
تغيير مسارات بشــكل مباغت للخروج من الطريق
الســريع للطريق الفرعي  ..عدم مراعاه المســارات !
هل النها ليس مخططه أصال؟
انتبه للسيارة الصغيرة خلفي يبدو أن صاحبها لديه
صك ملكية على المســار! ماهــذه المخلفات على
كتف الطريق علب وبالســتيك وأجــزاء حديدية؟ هل
ألن مسؤول النظافة لم يقم بدوره أو أن رواد الطريق
يرون من حقهم رمي المخلفات في الطريق؟
ما هذه السيارة التى تترنح ...انظر سائقها ممسك
بالجوال وفي جو من النقاش الحاد وال أعتقد أنه يذكر
أنه يقود سيارة!
لن استســلم لن يعكر مزاجي أحــد  ..اتنهد قليال
واســتمر  ...فالطريــق أمامــي للعمــل الزال طويال
وســتتكرر مشــاهد مشــابه ،تحتاج كثير ًا من الصبر
والقيادية بطريقة وقائية.
وحمدا هلل على السالمة
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األمم المتحدة تتبنى الرؤية صفر للحوادث المرورية
هي إحــدى رؤى االمم المتحدة لســامة المرور على
الطــرق ،وتهدف إلى تحقيــق نظام للطــرق يخلو من
الحوادث التي تتسبب في الوفيات أو اإلصابات البليغة،
والمبدأ األساسي الذي يقوم عليه نظام الرؤية صفر هو
أن «الحياة وسالمة أفراد المجتمع ال يمكن أبدا استبدالها
بأيــة منافع أخرى» ولهــا األولوية فــي منظومة حركة
المرور على الطرق وعلى مقدمــي الخدمات والجهات
المنظمة لحركة المرور على الطرق يتحمل المسؤولية
مع مســتخدمي الطريــق وأن يبذلوا قصــارى جهدهم
لضمان ســامة جميع المواطنين ،ويجب على األطراف
الثالثة أن تكون على اســتعداد للتغيير من أجل تحقيق
السالمة.
لــذا يجب على الــدول صرف األمــوال الكافية على
شــبكة الطرق في ســبيل تحقيق مصلحة
تقليص مقدار الحوادث الممية.
طريقة إلدارة حركة المرور
الرؤية صفرهي طريقة إلدارة حركة
المــرور ونهج للســامة علــى الطرق
واســتراتيجية متعدد التخصصات ،تجمع
بين أصحــاب المصلحــة المتنوعة والالزمة
لمعالجة هذه المشــكلة المعقدة مثل مخططي
ومهندســي الطرق لتبنــي أفضل الممارســات في
تصميم المركبات وشبكة الطرق وترميمها وتجديدها،
وإدارة الحركــة المرورية والســرعات والســلوكيات
والتقنيات والسياسات وصناع القرار ومهنيي الصحة
العامة ومقدمي حمالت السالمة المرورية التي تحاول
تغيير ســلوكيات األفراد خلف عجلة القيادة ،لتحقيق
الهــدف المشــترك المتمثل في عدم وجــود وفيات
وإصابات خطيرة ،باإلضافة إلى تخفيض معدل السرعة
ً
خاصة فى المدن ،وإنشاء مسارات أكثر للمشاة ،وبناء

حواجز تفصل السيارات عن الدراجات النارية والهوائية،
فض ً
ال عن بناء المزيد من الجســور المخصصة للمشاة
وتجهيز الطرقات بأضواء ومطبات صناعية تســاهم
في تخفيف السرعة.
منع االصطدام من البداية
ومن التطبيقــات العمليــة لفكرة الرؤيــة صفر –
 Vision Zeroهو منع االصطــدام من البداية ،لذا طلب
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الرؤية صفر هي طريقة إلدارة حركة
المرور ونهج للسالمة على الطرق
واستراتيجية متعدد التخصصات ،تجمع
بين أصحاب المصلحة المتنوعة والالزمة
لمعالجة هذه المشكلة المعقدة
من شركات الســيارات بتطبيق نظام الفرملة المبكر؛
حيث تتم الفرملة مبكرا قبل االصطدام بأي عائق حتى
لو كان أحــد المارة ،وهو نظام مســاعدة يقــدم إنذارا
مبكرا لسائقي السيارات يمنع االصطدام بمركبة أخرى
متوقفة أو خارجة عن الطريق أو حتى غير مرئية ،وبدال من
محاولة التقليل من األضــرار بعد االصطدام
والخروج بسالمة من المركبة.
بدايتها في السويد عام 1997م
تم تنفيذ الرؤية صفــر ألول مرة في
الســويد فــي عــام 1997م ،حيث قدم
البرلمان الســويدي سياسة “الرؤية صفر”
التي تطالب بتخفيــض القتلى واإلصابات
الخطيرة إلى الصفر بحلــول عام 2020م وطلب من
الجهــات المعنية ببناء جميع الطــرق الجديدة وتعديل
الطرق القديمة وتبني المبادرات والبرامج والمشــاريع
للوصــول الى تحقيق اهداف الرؤيــة ،وقد أثبت نجاحها
في جميع أنحاء أوروبا ،واآلن يكتسب زخم ًا في تنفيذها
بالمدن األمريكية الكبرى.
شراكة  13جهة في بريطانيا
وفي عام 2008م نشرت مؤسسة سالمة الطرق تقريرا
يقتــرح على المملكــة المتحدة نظاما للســامة على
الطــرق في المملكة يشــار إليه باســم «الرؤية صفر»،
والحملــة من أجل تصميم الطــرق اآلمنة وهو عبارة عن
شــراكة بين  13جهة في بريطانيا مــن الجهات المعنية
بالســامة على الطــرق الرئيســة ،ودعــت الحكومة
البريطانية إدخال نظام إدارة ســامة المرور على الطرق
المعتمدة  ، ISO: 39001واالســتثمار في البنية التحتية
للطــرق اآلمنة التي مــن وجهة نظرها قد تســهم في
تخفيــض الوفيات على الطرق البريطانية بنســبة ٪33

تقــاريـر
المبدأ األساسي لرؤية صفر هو «الحياة
وسالمة افراد المجتمع ال يمكن أبدا
استبدالها بأية منافع أخرى»
في عام 2014م وإلى الصفر بحلول عام 2040م .
ومن المبادرات األوروبية للســامة المرورية برنامج
تقويم الطريق في جميع أنحاء أوروبا؛ وذلك بتشكيل
شراكة بين منظمات الســيارات والشركات المصنعة
للسيارات والســلطات المسؤولة عن الطريق؛
لوضع بروتوكــوالت لتحديد حــوادث الطرق
والتواصــل لتالفي الخطــر ،وتطوير األدوات
والمبــادئ التوجيهية ألفضل الممارســات
الهندســية لتصميم الطرق األكثــر أمانا،
والبرنامج هذا يهدف إلى دعم الحكومات
في تلبية أهداف الرؤية صفر لخفض عدد
الوفيات واإلصابات البليغة على الطريق
إلى النصف بحلول عــام 2020م وإلى
الصفر بحلول عام 2050م.
تغييرات يشارك فيها مختلف
القطاعات
لجميع أفــراد المجتمع الحق في
أن يكونــوا آمنين في حركة المرور
وتحتاج الــدول التــي ترغب في
النجاح في الرؤيــة صفر Vision
 Zeroإلى االعتــراف بأن العمل
بالمنظومــة المروريــة فــي
الوضــع الحالي غيــر مقبول،
وأنــه يجــب إجــراء تغييرات
منهجيــة يشــارك فيهــا
القطــاع العــام والخاص
وأفراد المجتمــع لتحقيق
تقــدم يحقــق تحســن
في مؤشــرات السالمة
المرورية.
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تقــاريـر

إرهـاب الشـوارع
خطبة متميزة إلمام جامع السالم بعنيزة
فــي خطوة
مميــزة ،أهتــم امــام
وخطيب جامع الســام بعنيزة
الشــيخ عبد المحســن القاضي ،في
إحــدى خطبــه مؤخــر ًا بموضوع «الســامة
المروريــة» حاثــ ًا علــى اتبــاع التنظيمــات
المرورية ،والتقيد بنظام المرور ،حفظ ًا لألرواح
والممتلكات ،فيما تفاعل مغردون ورأى
بعض ًا منهم أن ذلك غير مألوف
وخروجا عنه.
ً
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اســتهل القاضي خطبته باإلشــارة إلــى أهمية
ح
السيارة كوسيل ٌة مجلب ٌة للخير والنفع ،وليست مفتا َ
صنَّعْ
قلق وإزعاج أو أذى وضرر؛ فهي لم ت ُ َ
شــر ٍّ أو مصدر َ ٍ
ُ
ُ
حســن استعمالها
ونفعه ،وإذا أ
اإلنســان
لخدمة
إال
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
بالطريقة المثلى والنظام السليم
والتزم الســائق
َ
ِ
في قياد ِتها.
لعناء
ج
وأضاف «جولة بســيطة
لشــوارعنا ال تحتا ُ
ِ
ٍ
َ
فــات مروريّة هائلة
لنعتــرف بالتقصير ولنجــ َد مخال
ٍ
مســتخدم للجــوال أثناء
وحــوادث مقلقــة؛ فهذا
ٌ
القيادة ،وذلك ُمس ِر ٌع -بل األغلبيّة ُمس ِرعون ،-وذلك
خاطئ أو في وســط
للســير ،وذاك وقوف
عاكــس
ّ
ِ
الطريق ،وآخر ُ مجرم قاطعٌ إلشارَة المرور ،وأخر ال يع ِرفُ
ً
ّ
يفحطون،
مراهقون
حرمة إلشارات الوقوف ،وهؤالء
ِ
وآخرون مزعجون بأصوات سياراتهم التي غيّروا فيها

تقــاريـر
وبدلوا ودراجات نارية مزعجة؛ فمــاذا أَنتجت لنا هذه
التصرفات؟!
مســتعرض ًا اإلحصــاءات المروريــة فــي بالدنا،
متســائ ً
ال :وأما لماذا أصبحت الحــوادث لدينا أعلى
ً
صراحة -لمالنســب في العالم؟! فألننا حتى اآلن
نعط الموضوع أهميته بيوت ًا وأُسر ًا ومساجد ومدارسا
ِ
وإعالمــا ونظاما ..أهم شــيء عندنا نســلم للولد
سيارة ثم ال نعلم عن ممارســته! تجد إعالمنا يتفرغ
ألسابيع وأيام لقضية أقل أهمية أو يُثير ُ موقف ًا ويركز
عليه لكنه يغفل عن تنــاول هذه الحوادث المرورية
وضحاياها بــاآلالف في بالدنــا والتوعيــة والتحذير
بخطورتها ،وكذلك في المدارس والمســاجد بتقدير
النظام واالهتمام به من الجميع!!
ودعا القاضي إلــى الحزم في تطبيق العقوبات،
وإلى قيام الواعــظ والخطيب بدورهم في التوعية
حوادث الســي ِر والقتلى
حجم
والتثقيف مضيف ًا إن
َ
ِ
َ
وضبط
بذل الجهد في تقلي ِلها
عندنا يســت ْدعي منا
ِ
وتوعية
جهد
نظامها؛ فأجهز ُة المرور نريــد منها مزيد
ِ
ٍ
ٍ
تطبيق حازم للنظام للح ّد من هذا النزيف لحوادث
مع
ٍ
واألنظمة
الصارمــة
العقوبــات
وإنزال
الســيارات،
ِ
ِ
ِ
ِ
القائمة ،وتكثيف دوريات المراقبة..
ِ
ّ
فنخطئها،
مؤكــد ًا أن الحل هــو أن نَبدأ َ بأنفســنا
باتباع قواع ِد المرور وتعليما ِته وهي
أنفســنا
ونلزم
َ
َ
ِ
بع َ
ــن خال َ
م
واجبات َ
ُ
فها فهو آثم ،ويكبــر ُ
م ْ
اإلثم ِ
ِ
ظ ِ
ُ
ُ
الناس
مسالك
فالطرق
؛
ء
العلما
بذلك
أفتى
الخطأ،
ُ
ِ
ٌ
دراســات
على
ة
مبني
المرور
وتعليمات
لشــؤو ِنهم،
ُ
ٍ
واحتياطات ،ومخال َ
والمسلم
ســبب مصائب،
فتُها
ُ
ُ
ٍ
ُ
َّ
وبعض الســائقين
الناس،
عن
أذاه
يكف
ينبغي أن
ِ
اإلشــارة؛
بقطع
جرم
ُ
يُؤذي غيره حين يقو ُد بته ّور أو ي ُ
ِ
ِ
ٌ
يعكس
حــادث أو ال ،وكذلك من
ج عن هذا
ســواء نت َ
ٌ
ِ
اتجاه الســير أو تغييّر صوت الســيارة ليؤذي الناس،
ِ
َ
وقف وقوف ًا خاطئــ ًا أو بمحل ذوي اإلعاقة ومن
أومن
مات يع ُّده
نفســه وغيــرَه وإن
يمارس التفحيط آذى
َ
َ
ُ
ُ
البعض منتحر ًا..
موجهــ ًا الدعوة فــي ختام خطبته إلــى تكاتف
ونزيف دمائها الذي
الجميع إليقاف إرهاب الشــوارع
ِ
ً
َّ
أنظمة
أقض مضاجعنــا وقضى على شــبابنا ،نري ُد
تُطبّق وال يُتهاون بها فإننا نرى المسافر للخارج ملتزم ًا
بالنظام وال يتع ّداه وفي بالده فوضى؟!

أخي الشاب :رفقًا بقيادتك
وأب
بأم جاثية
للسيارة ..رفقًا
ٍ
ٍ
مشفق ينتظرونك عائدًا وأنت الهٍ
بجوال ومسرع
ٍ

ُ
السرعة
المهارة في
ليست
ِ
َّ
القياد َة في
ولكن
والتفحيط
َ
صرف والهدوءِ والرو ّي ِة
سن ال َت
ُح
ِ
ِ

ّ
ُ
إكرام اآلخرين
يتجلى في
الذوق
ِ
تترك َّ
ُ
حقك في العبور
حينما
َ
ليكون خلقًا لك
لغيرك؛

وتلقى الشــيخ عبد المحســن القاضــي اتصا ً
ال
هاتفي ًا من وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد
الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ ،يشكره
على جهــوده وتبنيه تلك األفكار الهادفة في خطبة
الجمعة.
وال تُعد هذه هي المرة األولــى التي يتناول فيها
خطيب وإمام جامع السالم بعنيزة في القصيم عبد
المحســن القاضي مواضيع وظواهر اجتماعية في
خطبته ،وسبق أن تناول مواضيع مثل ضرورة مراقبة
األغذية ،وحمايــة البيئة ،وعن اإلرهاب ،وغير ذلك من
مواضيــع االجتماعية والحياتيــة اليومية ،ويصاحب
هذه الخطب مشــاركة للجهــات المعنية بمعارض
مصورة بجوار المســجد تســهم في إثــراء موضوع
الخطبة.

رابط الخطبة كاملة
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حــوار

مدير جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل :

السالمة المرورية هاجسنا وستعمل الجامعة جاهدة
خال من الحوادث المرورية
للوصول إلى مجتمع
ٍ
تعــد جامعة
اإلمام عبــد الرحمن بن
فيصل من الجامعات المتميزة
بقضايــا الســامة المروريــة ،واألكثر
إهتمام ًا بهــذه القضية الوطنيــة المحورية،
يتجلــى ذلك مــن خــال إنشــاء العديد من
األقســام والكليات والجمعيات ذات العالقة،
وتبنيها العديد من المبادرات النوعية ،وفي هذا
اللقاء يسعدنا أن نســتضيف معالي مدير
جامعه اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
أ.د عبد اهلل بن محمد الربيش
فإلى الحوار:
العدد الثاني

34

مرحبا دكتور عبد اهلل لو تحدثنا عن بدايات اهتمامات
الجامعة بالسالمة المرورية؟
األرقام الكبيرة للحوادث المرورية في بالدنا وما
يترتب عليها من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية
شــكلت الفراد المجتمع قلق ًا كبير ًا  ،خصوص ًا عندما
يكون الشــباب هم أكثــر الفئات عرضــة لمخاطر
الحوادث المرورية ،وفرضت على الجامعة مسؤولية
عظيمة نحــو المجتمع وهو تفعيــل الهدف الثالث
من اهــداف الجامعة اال وهو خدمة المجتمع ،والعمل
على وقف هذا النزيف الذي يستنزف المجتمع ويحصد
األرواح ويكبــد االقتصاد الوطني مليــارات الرياالت..
كل هــذا جعل الجامعة تعمل مــن وقت مبكر على
إنشاء الكليات واألقسام ذات العالقة بهذا الموضوع

حــوار
لتحقيق الســامة المرورية وتوجيــه البحث العلمي
نحو هذه القضية ،والعمــل جنبا الى جنب مع جميع
الجهات المعنية للوقاية من الحوادث المرورية خاصة
اإلدارة العامــة للمرور و وزارة النقل ولجنة الســامة
المرورية بالمنطقة الشــرقية  ،فالســامة المرورية
هاجس يؤرق الجميع ،وســيعمل منســوبو الجامعة
خال مــن الحوادث
جاهديــن للوصول إلــى مجتمع
ٍ
المرورية.
جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل تشــغل عضوية
لجنــة الســامة المروية بالمنطقــة الشــرقية ،لماذا تم
اختيار الجامعة إلى عضوية هذه اللجنة؟
إن اهتمــام الجامعــة بالســامة المروريــة،
وخبرتها المتنوعة في ذلك وتخصصاتها المناســبة
لعناصر الســامة المرورية  ،أهلّهــا ألن تكون عضو ًا
فاع ً
ال في لجنة السالمة المرورية بالمنطقة الشرقية
التي يرأســها أمير المنطقة الشــرقية ،وينيبه سمو
نائبــه ،والجامعــة كذلك تشــغل عضويــة اللجنة
التنفيذيــة فيهــا ،وقد اســتطاعت لجنة الســامة
المروريــة بالمنطقة الشــرقية أن تقــدم كثير من
المبادرات المجتمعية المتميــزة والنوعية بالتعاون
والشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة مما ترتب
علية انخفاض في عدد الحوادث والوفيات واالصابات
البليغة.
كيــف تُق َيمــون الــدور الــذي تقــوم بــه الجمعيــة
السعودية للسالمة المرورية؟
تأسست الجمعية السعودية للسالمة المرورية
في العــام 2010م لتكون إضافة متميــزة إلى رصيد
إنجازات الجامعة في مجال الســامة المرورية ،وهي
الجمعية العلمية الوحيدة المتخصصة بهذه القضية
على مستوى جامعات المملكة ،ولها إسهامات كبيرة
في تنمية الوعي المروري ونشــر مفاهيم الســامة
الوقائية للمســاهمة فــي الحد من هــذه الحوادث
واألرقــام المخيفة  ،ولعل من أبــرز مبادرات الجمعية
إقامة  4ملتقيات للســامة المروريــة ،ويجري اإلعداد
والتحضير إلقامة الملتقــى الخامس في نوفمبر 2019
بإذن اهلل ،ومشــاركتها في تنظيــم جائزة المنطقة
الشرقية للسائق المثالي مع عدد من الجهات،والتي
أقيمــت على مدى أربع ســنوات متتالية ،وهي تجربة

الشراكة بين جامعة االمام
عبدالرحمن بن فيصل وشركة أرامكو
السعودية مثال يحتذى به في مجال
التكامل لخدمة المجتمع

تعمل الجامعة على توجيه البحث
العلمي نحو قضية السالمة وتقديم
الحلول المناسبة

الجامعة أخذت على عاتقها هم السالمة
المرورية ولذلك أسست جمعية سالمة،
وكرسي أرامكو للسالمة المرورية ،
وقسم هندسة النقل والمرور ،ومدرسة
شرق لتعليم القيادة للنساء.

متميزة تســتحق النقل والتطبيق في كل المناطق
من مملكتنا الحبيبة ،وتأسيس أندية السالمة المرورية
في الجامعات ،بعد نجــاح التجربة األولى التي كانت
نواتها في هذه الجامعــة المباركة ،وقد وصل عددها
اليوم ( )12نادي ًا ،وجاري استكمال التأسيس في كافة
جامعات المملكة وســيعقد في الحادي والعشرين
من شــهر مارس من هذا العام الملتقى األول الندية
الســامة المرورية وهــو اول ملتقى فــي المملكة
يجمع اندية الســامة المرورية لتبادل ونقل التجارب
والخبــارات بيــن أندية الســامة المروريــة ،وكذلك
مســابقة القيادة األمنة لطالب الجامعة ،وغيرها من
المبادرات والبرامج التوعوية والعلمية.
لــو توقفنــا دكتور عنــد الملتقيــات ..هناك مــن ينظر
إلــى مثل هــذه الملتقيــات بإنهــا اســتهالكية أكاديمية
نخبوية تقدم فيها البحوث والدراســات ،وتنتهي بانتهاء
الملتقى  ..كيف ترد على ذلك؟
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ملتقــى الســامة المرورية يختلــف عن هذا
الرأي تمام ًا ،لقد أقامت الجمعية ( )4ملتقيات نوعية
اختيــرت مواضيعهــا بعناية فائقة مــن خالل لجان
علمية ضمــت أكاديميين ومتخصصيــن وأصبحت
هذا الملتقيات محف ً
ال بارز ًا للمنطقة والجامعة يجمع
المهتمين والمختصين والخبراء تحت ســقف واحد،
يتبادل فيه الخبرات والتجــارب -وهلل الحمد -حققت
الملتقيــات صــد ًا كبير ًا داخليــ ًا وخارجيــ ًا ،وترجمت
توصياتها إلى مبادرات نفذ بعضها على أرض الواقع
فلقد عملت الملتقيات على نقــل التقنية الحديثة
والتجارب الناضجة في تحسين السالمة المرورية من
خــال دعوة خبراء من عدة دول نجحت في تحســين
مستوى السالمة المرورية وانخفاض معدالت الوفيات

جمعية سالمة هي الجمعية العلمية
الوحيدة المتخصصة بهذه القضية
على مستوى جامعات المملكة ،ولها
إسهامات كبيرة في تنمية الوعي المروري
ونشر مفاهيم ثقافة السالمة المرورية
واالصابات  ،وجاري العمل علــى إخراج البعض اآلخر
إلى حيز الوجود ،وترجمتها على شكل مبادرات ونحن
راضون عما قدمته هذه الملتقيات.
كيــف تواكــب جامعة اإلمــام عبد الرحمــن بن فيصل
األمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة للسيارة؟
الجامعــة واكبت هذا القرار مــن جانبين هما:
األول عملــت على تهيئة المرأة لهــذا الحدث الكبير
من خــال إقامة اول ملتقى لقيادة المراة للســيارة
بعنوان « قيادتي  -إرادتي» في رحاب الجامعة لمدة
5أيام ،واشتمل على عدد من الدورات وورش العمل
التدريبية  ،ومعرض مصاحب شــارك في الملتقى
محاضرات من داخل وخارج المملكة ،األمر األخر وهو
تأسيس مدرسة شرق لتعليم القيادة للنساء ،وفق
أحدث المواصفــات وبأحدث التجهيــزات ،ورفدها
بالكوادر النســائية المتخصصــة ،وتبلغ طاقاتها
االســتيعابية للســنة خمســة الف وقد بلغ عدد
الخريجــات أكثر مــن  4الف وكل يــوم تتخرج
مجموعة بعد تجاوزها الفحص العملي لمنح
رخصة القيادة.
يعــد العمــل التطوعــي ســمة مــن
سمات المجتمعات المتحضرة ،ماذا قدمت
الجامعــة فــي لمواكبــة رؤيــة المملكــة
 2030في هذا االتجاه ؟ وخاصة في مجال
السالمة المرورية ؟
حرصــت الجامعة على تأســيس
العديد من الفــرق التطوعية في مختلف
المجاالت لتشــجيع الطالب ومنســوبي
الجامعة على التطوع كل حســب مجاله
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ورغباته فلدى الجامعة فــرق تطوعية متنوعة  ،وفيما
يخص مجال الســامة المرورية ،فالتطوع في مجال
الســامة المرورية من أهــم المجــاالت التي يجب
على أبناء هذا الوطن المشــاركة فيه بفاعلية أكثر،
لذا تم إنشــاء نادي الســامة المروريــة ،الذي يتبع
قسم هندســة النقل والمرور بكلية الهندسة  ،وهو
ناد متخصص بالسالمة المرورية على
بالمناسبة أول ٍ
مستوى جامعات المملكة ،ويبلغ عدد أعضاء النادي
 77عضو ًا  55 ،طالبــ ًا و 22طالبة ،وقد نفذ العدد من
األنشــطة والمبــادرات الرامية إلــى تنمية مفهوم
القيــادة الوقائية بين منســوبي الجامعة بشــكل
خاص والمجتمع بشــكل عام  ،واالرتقاء بالســلوك
المروري وغرس ثقافة السالمة المرورية واالستخدام
اآلمن للطريق لدى منســوبي الجامعة ،ولمتطوعي
النادي مشــاركة فاعلة في أســابيع المرور الخليجي
الموحــد فالتطوع في مجال الســامة المرورية من
أهــم المجاالت التــي يجب على أبناء هــذا الوطن
المشاركة فيه بفاعلية أكثر.
أنشئت الجامعة قسم هندسة النقل والمرور بكلية
الهندسة ،لماذا ذلك وأين ستذهب مخرجاته؟
جامعــة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل ســباقة
ومبادرة في تلبية حاجة المجتمع وســد النقص في
التخصصات التي يحتاجها ســوق العمل ،وقد وجدت
الجامعة حاجة فعلية إلى رفد ســوق العمل بالكوادر
الهندســية في تخصص النقل المرور ،فتم تأسيس
هذا القســم كأول قسم على مســتوى الجامعات
السعودية والخليجية ،وقد تخرج منه دفعتين وعددهم
 25طالــب ،ويشــغلون وظائف مهمة فــي إدارات
الســامة المرورية باألمانــات واإلدارة العامة للمرور
ووزارة النقل  ،وشركة أرامكو السعودية وغيرها.
أنشــئت العديــد مــن الكراســي البحثيــة بالجامعة،
ومن ذلك كرســي أرامكو للسالمة المرورية  ..لو تعطي
القارئ الكريم لمحة عن الكرسي وماذا قدم للمجتمع؟
أود أوال ان اشــكر شــركة أرامكو السعودية
فالشــراكة بيــن الجامعة وبيــن شــركة أرامكو
الســعودية نموذجا يحتذى به فــي مجال التكامل
في خدمة المجتمع وفي كثير من المجاالت ويعتبر

ملتقيات السالمة المرورية أضحت محف ً
ال
بارزًا للمنطقة الشرقية والجامعة ألنها
تجمع المهتمين والمختصين والخبراء
تحت سقف واحد

أسسست الجامعة مدرسة شرق لتعليم
القيادة للنساء ،وفق أحدث المواصفات
وبأحدث التجهيزات ،ورفدنها بالكوادر
النسائية المتخصصة

اشكر شركة أرامكو السعودية
فالشراكة بين الجامعة وبين شركة
أرامكو السعودية نموذجا يحتذى به
في مجال التكامل في خدمة المجتمع
كرســي أرامكو للســامة المرورية من الكراسي
البحثيــة القليلة و المتميــزة بالجامعة والمملكة
 ،وقد تأســس عام  ،2013بمبــادرة كريمة ودعم من
شركة أرامكو الســعودية للســعي للتقارب بين
مختلــف الجهــات المعنيــة بالســامة المرورية ،
ويسعى إلى تحسين مستوى الســامة المرورية،
والعمل بشــكل علمي لتفعيل السالمة المرورية
بشــكلها العلمي الصحيح ،وتشخيص المشكالت
وطرح الحلول العلمية مــن المتخصصين  ،ويعمل
كرســي أرامكو علــى رفع كفــاءة المتخصصين
في مجال هندســة الطرق من خالل عقــد الدورات
المتخصصة في مجال معالجة شــبكة الطرق وحل
اشكاالتها وقد عقد الكرسي عشر دورات متخصصة
 ،وقد أنجز  30مشروع ًا خالل السنوات الست الماضية
وقد تم تنفيذ العديد من هذه األبحاث والدراســات،
وقد تم تجديد اتفاقية الكرســي لمدة ثالثة سنوات
أخرى .2021 -2019
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فرسان الشرقية  ..مهمة خاصة وهدف
عظيم في طرق المنطقة
في أواخر شــهر ابريل من  ٢٠١٧انطلق فريق فرســان
المنطقة الشرقية في مهمة خاصة في الطرق ،لهدف
عظيــم هو خدمــة ومســاعدة العالقين فــي الطين
والرمال والمفقودين.
استقطاب المتخصصين
وقال مؤســس ورئيــس الفريق عيســى العنزي إن
الفريق يعمل وفق منظومة متكاملة في مجال العمل
التطوعــي ،من خــال اســتقطاب المتخصصين ذوي
الكفاءة والخبرة في مجال خدمة ومساعدة المتعطلين
والمفقودين لوجــه اهلل ،وتنفيذ برامج تدريبية تطويرية
بأســاليب ابداعية واحترافية حديثة بالشــراكة مع أفراد
ومؤسسات المجتمع.
رؤية الفريق
وأضــاف العنــزي «نتطلــع إلــى الريــادة في
تعميــق روح العمــل التطوعــي في مجال
البحــث واالنقاذ للمفقودين ومســاعدة
المتعطلين باعتباره قيمية ايجابية لبناء
المواطن الصالح ودعامة بارزة لتنمية
المجتمع».
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2000

مهمة أنجزها الفريق
على مستوى محافظات
المنطقة الشرقية

أهداف سامية
يهدف الفريق إلى نشــر ثقافة التطــوع ورد الجميل
للوطن ،ونشر قيم الدين االســامي وموروث المجتمع
الســعودي وعرفه القائم علــى التعاضــد والتكافل
االجتماعــي ،بنــاء شــراكات فاعلــة مــع القطاعات
الحكومية والخاصة والخيرية والفرق التطوعية ،وتنفيذ
برامــج تعريفية وتوعوية وتدريبيــة لألفراد المتطوعين
وأفراد المجتمع بالتعاون مع الجهات الرسمية.
قيم الفريق
وينطلق الفريــق من مجموعة من القيم هي العمل
الجماعي ،وااللتزام ،والمســؤولية ،األمانة ،تقدير قيمة
العمل ،االنتماء ،التضحية وااليثار ،التعاون.
سياسة الخصوصية
يلتزم فريق فرســان الشــرقية لخدمــة المتعطلين
والمفقوديــن بحمايــة خصوصيــة كل االفــراد الذين
يعملون ويتعاملون معه مباشرة أو من خالل أي وسيلة
تواصل يعمل من خاللها أو الخدمات التي يقدمها لكل
من المتطوعين والمجموعات التطوعية والجهات من
القطاع االهلي والعام والخــاص الداعمين والمانحين
ويتعهد الفريق بالحفاظ على ســرية المعلومات التي
تخص المتطوعين وطالبي الخدمة .
خطة لالرتقاء بالخدمة
وفــي مطلع العــام 1440هـ عكفت لجنــة التطوير
والتدريب على وضع خطة الفريق للعمل بشــكل أكثر
تنظيم ًا في ســبيل تقديــم خدماتــه التطوعية على
الشكل الذي يرتقي بطالب الخدمة من حيث االستجابة
السريعة وتقديمها بمهارة وعناية أكثر.

العمل على مدار  24ساعة
ويأتي وضع خطة تشــغيلية للفريــق بهدف تقديم
الخدمة علــى النحو الذي يرتقي بالعمل التطوعي من
جهــة ويتوافق مع أنظمة وقوانين هــذا البلد المعطاء
السيما وأن الفريق يقدم خدماته على مدار  24ساعة في
المدن والمحافظات التي يغطيهــا بأيدي اعضاء نذروا
أنفســهم لخدمة المجتمع في هــذا العمل التطوعي
الذي يعتبر لبنة من لبنات رؤية المملكة .2030
 2000مهمة للفريق
ً
يقدم الفريق خدماتــه مجان ًا في كال من حفر الباطن
والخفجي والسفانية والنعيرية والجبيل والدمام والخبر
وبقيق واألحســاء حيث يعمل الفريق بشــكل منظم
وبتنســيق مع الدفاع المدني وحرس الحدود بالمنطقة
الشرقية حيث تجاوزت عدد المهمات التي أنجزها الفريق
 2000مهمة كمــا يتجاوز عدد أعضائه الـــ  240عضو ًا من
مختلف شرائح المجتمع.
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أمير الشرقية يستضيف فريق فرسان الشرقية
التطوعي باإلثنينية
أشاد صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن
عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بفريق فرسان الشرقية
التطوعي المتخصص بخدمة متعطلي الطرق والبحث
واإلنقاذ وقال ســموه «فريق فرسان الشرقية التطوعي
صغير بالســن وكبير بالعمل ،وكانــت خطواته حثيثة
وعملت بمنهجية واضحة المعالم ،وبجهود أبنائها من
كل المحافظات ،وهو عمل لوجه اهلل تعالى ،وهذا ليس
بمســتغرب على أهل هذه البــاد ،فالمعروف عندهم
دائم ًا وأبد ًا».
الفرسان  ..فريق رائد
وأشــار ســموه خالل اســتقباله الفريق في مجلس
اإلثنينية اإلســبوعي بديوان اإلمارة ،إلى أن فريق فرسان
الشــرقية التطوعي وبتعاونه مع حرس الحدود والدفاع
المدني والهــال األحمر إضافة إلى خبراتهم الذاتية؛ قد
اكتسبوا العديد من المهارات التي تمكنهم من القيام
بعملهم بشــكل مؤسســاتي مندرج تحــت منظومة
مؤكدا أن
منضبطــة تخضع لنظام واضــح المعالــم،
ً
عمل فريق فرسان الشرقية التطوعي عمل مقدر واسم
على مســمى وبإذن اهلل ســنرى هؤالء الفرســان في
تزايد وتكاثر ،وسيكون االنضمام معهم بشكل مستمر
وممنهج ،ويكونوا إحدى الفرق الرائدة في بالدنا ،مقدم ًا
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األمير سعود بن نايف:
فريق فرسان الشرقية التطوعي صغير
بالسن وكبير بالعمل ،وكانت خطواته
حثيثة وعمل بمنهجية واضحة المعالم،
وبجهود أبنائها من كل المحافظات
الشــكر لكل أفراد الفريق وللجهات التي ســاندتهم،
متمني ًا للجميع السالمة دائم ًا وأبد ًا.
تجسيد التكافل اإلجتماعي
من جانبه ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية
الســامة المرورية د .عبد الحميد المعجل ،كلمة شــكر
فيها ســمو أمير المنطقة الشــرقية على اســتضافته
الكريمة ،وتشــجيعه لقطاع الجمعيات األهلية ،ودورها
في التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة الكثير من
القضايا االجتماعية واالقتصادية والسلوكية والصحية،
مبين ًا أن منظمات المجتمع المدني المؤسسي وفريق
فرسان الشــرقية التابع للجمعية الســعودية للسالمة

مبــادرات
تجســيدا عملي ًا لفكــرة التكافل
المروريــة أحدها تعد
ً
االجتماعي في اإلسالم.
انجازات كبيرة
بدوره أشار المتحدث الرسمي لفريق فرسان الشرقية
فيصل الزهراني ،إلى أن «الفريق تأسس بمجهود فردي
من االستاذ عيسى العنزي بنهاية أبريل  2017وتوسعت
دائرة أعضائه لتصل اليوم إلى أكثر من  240عضو ًا -وهلل
الحمــد -يقدمون خدماتهم تطوعــ ًا لمتعطلي الطرق
والعالقين في الرمال والطين والبحث عن المفقودين
مــدن ومحافظات من
على مــدار الســاعة في ثمــان
ٍ
الخفجي شــما ً
ال إلى األحساء جنوب ًا ،إذ أنجز الفريق أكثر
من  2000مهمة تنوعت بين بالغات تلقاها الفريق بشكل
مباشــر ،أو محولة من غرفتي عمليــات الدفاع المدني
وحرس الحدود بالمنطقــة ،و بالرغم من حداثة عمره إال
أنه حقــق الكثير وكرس مبدأ التطــوع من خالل تقديم
الخدمة وبذل الجهد والوقت لمساعدة اآلخرين مصداق ًا
للحديث الشريف «واهلل في عون العبد ما كان العبد في
عون أخيه».
تطوير وتدريب الفريق
ولفت “الزهرانــي” إلى أن الفريق لــم يهمل جانب
التدريــب وتطوير مهــارات األعضاء فــي التعامل مع
األحداث ،حيث تم إنشــاء لجنة خاصــة تعنى بالتدريب
والتطوير َقدمت وست ُ َ
قدم العديد من الدورات التدريبية
في فن التعامل مع الجمهور ،ومهارات ومفهوم العمل
التطوعــي وكذلــك دورات مكثفــة في اإلســعافات
األوليــة ،ومكافحة الحرائق بالتعاون مــع الهالل األحمر
السعودي والدفاع المدني.

الدكتور المعجل:
فريق فرسان الشرقية التابع للجمعية
السعودية للسالمة المرورية يعد
تجسيدا عمليًا لفكرة التكافل
ً
االجتماعي في اإلسالم.

فيصل الزهراني:
 2000مهمة تنوعت بين بالغات تلقاها
الفريق بشكل مباشر ،أو محولة من
غرفتي عمليات الدفاع المدني وحرس
الحدود بالمنطقة
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أصدر خادم الحرمين
الشــريفين الملك سلمان
بن عبــد العزيــز في أواخر شــهر
ســبتمبر من العام الماضــي2017م أمر ًا
ملكي ًا بالســماح للمرأة بقيادة الســيارة داخل
المملكــة ،ونص القــرار على «اعتمــاد تطبيق
أحكام نظام المرور والئحته التنفيذية -بما فيها
إصدار رخــص القيادة-على الذكــور واإلناث
على حد سواء على أن يبدأ التنفيذ في
 10شوال 1439هـ وفق الضوابط
الشــرعية والنظاميــة
المعتمدة».

تفاعالت واسعة تواكب القرار السامي السماح
للمرأة بقياد السيارة
وقد حظي هذا األمــر باهتمام كبير من قبل مختلف
فئات المجتمع الســعودي أفراد ًا ومؤسســات ،بدأت
الجامعات بتوفير مواقف للســيارات ،وإنشــاء مدارس
لتعليم القيادة للمــرأة ،كما بدأت الكثير من وكاالت
السيارات بتوجيه دعاياتها للمرأة طمع ًا في الحصول
على نســبة مناســبة من السوق الذي ســيزداد خالل
األشــهر المقبلة وتكون المرأة السعودية هي الرائدة
فيه.
مجلة «ســامة» رصد في هذا التقرير أبــرز الفعاليات
التي واكبت هذا القــرار من قبل الجهــات ذات العالقة
حكومية وأهلية ومبادرات مجتمعية.
مدارس نسائية
بعد صدور القرار أبرمت اإلدارة العامة للمرور اتفاقيات
شــراكة مع أربع جامعات حكومية إلنشاء مدراس تعليم
القيادة مع كل من جامعة األميرة نوره بالرياض ،وجامعة
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اإلمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمــام ،وجامعة الملك
عبد العزيز بجدة ،وجامعة تبوك ،وتعمل حالي ًا على إنشاء
العديد من المدارس في مناطق أخرى بالمملكة.
وأعلنت أرامكو الســعودية عن مبادرتها بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمرور إلنشــاء مدرسة لتعليم القيادة في
أرامكو الســعودية ،تصل طاقتها االســتيعابية إلى 5000
متدربة سنوي ًا من موظفات وعوائل موظفي أرامكو.
خطوة استباقية
وزارة التعليم دشــنت مشــروع «قيادة آمنة» لتعليم
المرأة األصول والواجبات والحقــوق للقيادة اآلمنة قبل
بدء تطبيقه ،وعقدت ألجل ذلك الورش التدريبية ،لتعريف
منســوباتها على الخطوات األولى في القيادة ،وسلم
التعلم ،ومراحل تعلم القيادة ،والوســائل المســاعدة
لتعلم القيــادة ،والســلوك النموذجي لقيــادة آمنة،
والســلوكيات الخاطئة والظروف الطارئة أثناء القيادة،

قضيـة
والممارســات الخاطئة في قيــادة المركبة ،إضافة إلى
التعرف علــى العالمــات المرورية وإرشــادات الطريق،
والعالمات واإلرشادات المرورية الشائعة.
أندية في الجامعات
وأعلنت جامعتا جــدة ،وأم القرى عن تأســيس أندية
للســامة المرورية تقودها الطالبات بهــدف توعيتهن
بقواعــد ومتطلبات الســامة أثنــاء القيادة ،وترســيخ
امتثالهن باألنظمــة والقوانين المرعية في هذا الجانب،
ونشر ثقافة القيادة اآلمنة والواعية.
شركات التأمين
من جهتها واكبت شركات التأمين هذا القرار التاريخي
من خالل افتتاح أقسام نسائية لإلجابة على استفسارات
السيدات ممن يرغبن في الحصول على تأمين للسيارة،
تمهيد ًا لحصولهن على رخصة القيادة.
 500سيارة من عبد اللطيف جميل
بدورها أعلنت عبد اللطيف جميل للسيارات عن شراكة
استراتيجية لتوفير  500سيارة من طراز تويوتا مهيأة خصيصا
لتعليم القيادة في مدارس تعليم القيادة النسائية كما
ســتقوم عبد اللطيــف جميل للســيارات بتقديم كافة
خدمــات الصيانة وقطــع الغيار والدعــم الفني لجميع
السيارات موضوع الشراكة.
شركات السيارات
بادرت كثير من شــركات الســيارات في رعاية العديد
من الفعاليات والملتقيات التي نظمت في هذا االتجاه
مثل» معرض باركينغ الذي اقيم في المنطقة الشرقية،
وحملة «اليــوم تُفتح أبواب جديــدة» ،وملتقى قياداتي
ارادتي.
توعية المرأة بقيادة السيارة
كما نظمت العديد من الملتقيــات المتنوعة يمكن
إيجازها بشكل سريع:
ملتقى «قيادتي ..إرادتي» ،الــذي نظمته الجمعية
السعودية للسالمة المرورية بالتعاون مع جامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل.
ملتقى (أول مرة) بجامعة الملك سعود
ملتقى «تنقلي بأمان» بالعاصمة الرياض
ملتقــى (توكلي وانطلقي) فــي الرياض والدمام
وجدة وتبوك .
ملتقى «لك القيادة» بجدة.

مميزات اقتصادية متوقعة
من قيادة المرأة للسيارة

دعم اقتصادي

1٫5

مليون سائق
اجنبي بالمملكة

20

25

مليار ريال
التكلفة السنوية
ألجور السائقين

2

مليار ريال
تكاليف السكن
والعالج

ضبط اإلنفاق

ألف ريال سنوي ًا
ستوفرها
العائلة تمثل
مصاريف السائق

ستوفر العامالت
نصف رواتبهن
التي ينفقنها
على السائقين

الدخل الموفر
سيرفع القوة
الشرائية للعائالت
مما يدعم االقتصاد

مشاركة أوسع في سوق العمل

٪50

من النساء يرين أن
القيادة ستسهل
أداءهن ألعمالهن

قيادة المرأة
للسيارة ستحد
من البطالة وتوفر
فرص ًا أكثر

دخل المرأة
سيرتفع دون
اجتزاء تكاليف
باهظة للتنقل
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ملتقى «قيادتي ارادتي»
بداية مشرقة في رحلة قيادة المرأة السعودية للسيارة
برعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن
عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية ،افتتحت صاحبة السمو
األميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم سمو أمير الشرقية
النسخة األولى من الملتقى والمعرض التوعوي لقيادة
المرأة للسيارة (قيادتي إرادتي) ،وذلك بجامعة اإلمام عبد
الرحمن بن فيصل بالدمام.
فعاليــات الملتقــى نظمتــه الجمعية الســعودية
للســامة المرورية «ســامة» بالتعاون مع جامعة اإلمام
عبد الرحمن بن فيصل ولجنة السالمة المرورية بالمنطقة
الشرقية ،وإدارة المرور بالمنطقة الشرقية.
هدف سامي
ويسعى الملتقى الى تحقيق عدة أهداف تتعلق برفع
الوعي لدى المرأة بأســاليب ومهارات القيادة باعتبارها
ذوق وفن ،ووســيلة عصرية لقضاء احتياجاتها ،ويشــمل
ذلك دعم قرارات الدولة فيما يتعلق بحق المرأة في قيادة
الســيارة ،وتزويد النســاء بجرعات تثقيفية آلداب وأصول
القيادة اآلمنة ،مع تجارب افتراضية لقيادة السيارة.
تحدي للعالم
وفي حفل االفتتاح قالت حرم أمير الشرقية األميرة عبير
بن فيصل «إن قيادة المرأة للسيارة أشغلت العالم أجمع،
وكان شــغلها الشاغل قيادة المرأة الســعودية ،مشيرة
ً
سابقا ،وهو اآلن يسن
إلى أن نزول المرأة للشارع لم يسن
في الوقت المناسب؛ لنعلن التحدي للعالم بأن المجتمع
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السعودي واع والمرأة الســعودية المحترمة والمحافظة
والملتزمة تتحمل المسؤولية في الشارع ،مثلما تحملتها
في بيتها” ،مبدية ســعادتها لترقب العالم لما ستفعله
المرأة السعودية بعد سريان تطبيق قيادة المرأة للسيارة.
وأكدت األميرة عبير أن المرأة الســعودية ستثبت أنها
على قدر الثقــة الممنوحــة لها ،وأن الرجل الســعودي
والمرأة الســعودية قــادران على احترام المــكان الذي
يكونــان فيــه ،وأنهما خير من يشــرف بلــده ،معربة عن
شــكرها لجامعة اإلمام عبــد الرحمن بــن فيصل ،على
دعوتها لحضور وافتتاح ملتقى ومعرض “قيادتي إرادتي”،
الذي يمهد النطالقة قيادة المرأة للسيارة في العاشر من
شوال المقبل.
حضور كبير لسيدات
وقد حظــي الملتقــى بحضــور كثيف من ســيدات
المنطقة الشــرقية ،حيــث توافدت طالبــات المدارس
والجامعــات والمهتمات بالقيادة ،وقــد بلغ عدد الحضور
نحو ( )2500مشاركة حضرن الملتقى والمعرض والندوات
وورش العمــل والمحاضرات وتجربة القيادة على األجهزة
التماثلية وعلى الســيارات الخاصة فــي الميدان المجهز
للتدريب في الجامعة.

معالــي مدير جامعة اإلمــام عبد الرحمــن بن فيصل
رئيس اللجنة العليــا للملتقى د .عبــد اهلل الربيش ثمن
رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للملتقى وهو الداعم

قضيـة
األول للسالمة المرورية بالمنطقة الشرقية ،وحضور حرم
سموه صاحبة السمو األميرة عبير بنت فيصل.
وأشار الربيش في تصريح له إلى أن فعاليات الملتقى
تهدف إلى زيادة الوعي االجتماعي بالســامة المرورية،
والتعرف على أخطار ومفاجآت الطريق وأساليب القيادة
اآلمنــة والحفاظ علــى خصوصية المرأة خــال قيادتها
للسيارة وعلى سلوك مســتخدمي الطريق؛ للمساهمة
واع مدرك ألهمية السالمة المرورية.
في خلق جيل ٍ
حيــث شــملت فعاليــات الملتقى تدريب ســيدات
المنطقة الشرقية والزائرات للمعرض التدريب الميداني
علــى قيادة الســيارات واتباع الطرق الســليمة للقيادة
اآلمنة ،إلى جانب التدريب على األجهزة التمثيلية (أجهزة
محــاكاة القيادة)  ،والتــي تقدم اختبارا التبــاع القائدة
للطرق السليمة للقيادة وظهور نتيجة االختبار ،وقد توافد
عــدد كبير من الســيدات لهذه التجــارب التي وصفوها
بالممتعة والتي من شــانها أن تهيئهن لقيادة ســليمة
للمركبات.
فعاليات تعكس تطور الفت
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسالمة
المرورية د .عبد الحميد المعجل إن الملتقى شمل جملة
من الفعاليــات منها تقديــم محاضــرات مجدولة وفقا
لمحاور الملتقى ،قدمها مجموعة من المختصين والخبراء
بالقيادة اآلمنة من داخل المملكة ،ومن مملكة البحرين
ودولــة الكويت ،وذلك فــي قاعة المؤتمــرات بجامعة
اإلمام عبد الرحمن بن فيصل.

وأضاف المعجل أن الملتقى يأتــي في إطار مواكبة
المنطقة للمرحلــة المقبلة التي ستشــهد فيها قيادة
المرأة للسيارة ،األمر الذي يتطلب التهيئة وتعريف النساء
بقواعد القيادة السليمة.
وبين أن الملتقى طــرح العديد من قضايا قيادة المرأة
للسيارات ،مشــيرا إلى أن الملتقى يواكب تجارب قيادة
افتراضيــة وتدريبــات تقدمهــا متخصصات فــي تعليم
القيادة.
مهما
وأشــار الى ان هذه الفعاليات تعكــس تطورا
ً
والف ًتا في المجتمع السعودي الذي أصبح يعمل بكلياته
من أجل نهضة ونماء بالده ،مؤكدا أن «المرأة السعودية
أثبتت أنها جديرة بالمشــاركة الفاعلــة في هذا التطور
حيــث ينبغي تمكينها بــكل ما هو الزم مــن أجل أداء
مهمها».

حظي الملتقى بحضور كثيف من
سيدات المنطقة الشرقية ،حيث
توافدت طالبات المدارس والجامعات
والمهتمات بالقيادة ،وقد بلغ عدد
الحضور نحو ( )2500مشاركة
خمسة محاور للملتقى
واشــتمل الملتقى على خمســة محاور تناول المحور
األول :التزام المــرأة بأنظمة المــرور ،وقدمت فيه ورقتي
عمل بعنوان «أنظمة وقواعد المرور -الحقوق والواجبات»
و«الحوادث والمخالفات المرورية في دول الخليج العربي
بين الســائقين والسائقات ومدى اســتيعابهم لعالمات
الطرق :دراســة إحصائية» ،وجاء المحــور الثاني بعنوان:
خطوات تفعيل قيــادة المرأة للســيارة دورها في تقليل
الحوادث المرورية ،واشتمل على ثالث جلسات األولى «دور
المرأة في الســامة المرورية» ،الثانيــة «أخالقيات قيادة
المرأة للمركبة في ضوء الشــريعة ودور االسرة ،والثالثة
«ثواني تنقذ حياتــك» أما المحور الثالــث فحمل عنوان»
إصابات الحوادث وإعادة التأهيل وأثر الضغوط النفســية
اثناء القيادة على الطريــق وعالقته بالحوادث المرورية»،
واشتمل على ثالث جلســات هي «أثر الضغوط النفسية
اثناء القيادة على الطريــق»« ،إصابات الحوادث وكيفية
التعامل مع الطــوارئ» ،و«ماذا علمتني قيادة الســيارة؟
دروس مســتفادة» وجاء المحور الرابع بعنوان« :دور المرأة
في زيادة الوعي واالهتمام بالسالمة المرورية ومجموعات
التركيــز بكافية ســامة» واشــتمل على جلســتين هما
«البرامــج التوعية المروريــة للمرأة» ،و«أثر قيــادة المرأة
للسيارة على أبعاد التنمية المستدامة والسالمة المرورية
في المملكة العربية الســعودية» ،فيمــا تضمن المحور
الخامس «سالمة اساليب ومهارات السياقة اآلمنة» جلسة
واحد عن القيادة الوقائية وتجنب أخطاء اآلخرين.
ثالث دورات تدريبية
وقدمت أعضاء لجنة أهالي وأمهات ضحايا الســيارات
نورة العفالق ،وسامية البواردي ثالث دورات تدريبية ضمن
فعاليات الملتقى هي :
 دورة القيادة الوقائية دورة إعداد مدربات السالمة المرورية بالمدارس -دورة كوني راكبة إيجابية
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مبــادرات
زارت  9جامعات وأسست  12ناديًا

قافلة السالمة المرورية  ..رحلة متميزة في
نشر الثقافة والوعي المروري
جاءت فكرة «قافلة السالمة المرورية» كثمرة للتعاون
والتكامل بين لجنة السالمة المرورية بالمنطقة الشرقية،
والجمعية السعودية للســامة المرورية واإلدارة العامة
للمرور ولجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات المملكة،
وهي قافلة توعوية بالســامة المرورية تستهدف طالب
وطالبــات الجامعــات والكليــات فــي جميــع مناطق
المملكة لرفع مســتوى الوعي والثقافة والمســؤولية
وااللتزام ،والمحافظة على أمن وســامة الشباب كجزء
من المهام االســتراتيجية للتحول الوطني  2020وتحقيق
رؤية .2030
االنطالقة
دشن انطالق القافلة على هامش المؤتمر والملتقى
الرابع للسالمة المرورية وبحضور ورعاية كريمة من صاحب
السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير
المنطقة الشــرقية والتي تحظى باهتمام كبير من لدن
سموه -حفظه اهلل .-
انطلقت قافلة الســامة المرورية مع بداية عام 2018
بحزمة من البرامج التوعوية والتدريبية والتثقيفية بدعم
ورعاية من شركة أرامكو السعودية على أن يتم تغطية
 10جامعــات وكليات في كل فصل دراســي الى أن يتم
تغطية كافة جامعات المملكة بحلول عام .2020
أهداف واضحة
تعمل قافلة الســامة المرورية لتحقيق أهداف سامية
وواضحــة ،لتغطية كافــة جامعات وكليــات المملكة
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إنجازات الجولة األولى

6580
مستفيد

1610
مشارك في الدورات
وورش العمل

6580
ساعة تثقيفية

أرقام قافلة
السالمة المرورية

4970
مستخدم ألجهزة المحاكاة
وكرسي االقناع

51

يومًا مسيرة القافلة

ووضعت الخطط المناســبة ،وأدوات ومؤشرات لقياس
األداء واالنجاز في كل مرحلة ورســمت الســبل ،وتحدت
الصعاب ،لتحقيق تلك األهداف ،فحسب مشرف القافلة،
عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للسالمة المرورية،
علي عايض العســيري ،إن «القافلة تهدف في مسيرتها
إلى إنشــاء أنديــة للســامة المرورية فــي الجامعات،
وتأهيل الشباب لقيادة برامج التوعية والتثقيف ،وتحويل
الصورة الذهنيــة لقواعد المــرور ومتطلبات الســامة

مبــادرات
واالمتثال لها كأنظمــة وقوانين وعقوبــات رادعة إلى
ثقافــة ووعي وقيم أخالقيــة ومســؤولية والتزام راقي
يليق بســمعة شباب المملكة لرفع مستوى أمن وسالمة
المجتمع كجزء من المهام االســتراتيجية للتغلب على
التحديات المواجهة للشــباب والتحــول لتحقيق الرؤية،
وتحسين مستوى السالمة المرورية لدى طالب وطالبات
الجامعات والكليــات ،كونهم يمثلــون الفئة العمرية
استخداما للطرق واألكثر عرضة للحوادث المرورية.
األكثر
ً
أندية للسالمة يقودها الطالب والطالبات
قامت قافلة الســامة المرورية في تأسيس ( )12نادي
طالبي للســامة المرورية في كل مــن الكلية التقنية
بالدمام ،جامعة جدة (نــادي للطالب)،جامعة جدة (نادي
للطالبات) ،جامعة اآلعمــال والتكنولوجيا بجدة ،جامعة
الملك عبد العزيز بجدة ،جامعــة الملك عبد العزيز برابغ،
الجامعــة اإلســامية بالمدينة ،جامعــه ام القري بمكة
(نادي للطالب)  ،جامعه ام القري بمكة (نادي للطالبات)،
الكلية التقنية بجــدة ،كلية الملك عبــد العزيز الحربية
بالعيينة ،جامعة األمير سطام بالخرج.
برامج تثقيفية
وقد قدمت القافلة حزمة من برامج التوعية والتثقيف
بالقيــادة اآلمنة وأهمية حــزام األمان ،من خــال برامج
مشــوقة للتجربة والتحــدي واإلقناع والقيــادة بمحاكاة
الواقــع ،وورش عمل تفاعلية تحاوريــة مع الطالب حول
أخالقيات استخدام الطريق اســتفاد منها أكثر من ()1250
طالب جامعي وطالبة ،وتدريــب ( )136عضو من أعضاء
أندية الســامة المرورية المنشــأة حديثا في الجامعات
خالل مســيرة القافلة وتأهيلهم لمواصلة تقديم وقيادة
برامج التوعية والتثقيف فــي جامعاتهم ومجتمعاتهم
بشكل مستمر .
تفاعل كبير
حظيت برامــج وفعاليــات قافلة الســامة المرورية
بتفاعــل كبيــر ،وغير متوقع مــن الطالب فــي جولتها
األولى  ،ذكر ذلك مشــرف القافلة األســتاذ علي عايض
ال « الفعاليات وجدت تفاع ً
العســيري قائ ً
ال كبي ًرا من قبل
طالب الجامعة ،من خالل مسار توعوي تثقيفي يمر بثالث
مراحل يبدأ بتعبئة اســتبيان معرفي قصيــر ثم الدخول
إلى عربة التحدي لإلجابة على أســئلة االختبارات الذاتية
وتجربة سيارة التحدي ،ويتم بعد ذلك توجيه نظر الطالب
إلــى المخالفات التي وقــع فيها أثنــاء تجربته للقيادة

بمحاكاة الواقع ،ثم ينتقل إلــى المرحلة الثانية لتجربة
كرســي اإلقناع بحزام األمان ليعيش الصدمة بسرعة 20
كيلومتر ًا في الســاعة ،بعد ذلك ينتقل للمرحلة الثالثة
حيث يســتمع الى شــرح مختصر عن برنامج قيادتي ثم
يجيب على االستبيان النهائي قبل استالم هدية مقدمة
من لجنة الســامة المرورية بالمنطقة الشرقية وأرامكو
السعودية.
القافلة مستمرة
ومع انطالق العام الدراســي الحالي تنطلق الجولة
الثانية من مسيرتها ،وتســتهدف ( )10جامعات وكليات
بمحافظات المنطقة الشرقية ،ولتأسيس أندية جديدة
في بقية الجامعات السعودية .
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عطـــاء

لجنة السالمة المرورية في المنطقة الشرقية..
عقد من العطاء والنجاحات الكبيرة
منــذ انطالقتهــا في مطلــع العــام  1430هـــ كأول
لجنة غيــر ربحية تهتم بالســامة المروريــة ،بذلت لجنة
الســامة المرورية بالمنطقة الشــرقية جهدا كبيرا لرفع
مستوى الســامة المرورية ،وخفض الخســائر في األرواح
والممتلكات ،وتقليل حوادث الطرق بالمنطقة الشرقية،
وذلك من خالل تنفيذ خطط استراتيجية مدروسة بعناية.
يرأس اللجنة أمير المنطقة الشــرقية
صاحب الســمو الملكي االمير ســعود
بن نايف بن عبد العزيز آل ســعود ،وفي
عام  1439هـ تم استحداث منصب نائب
الرئيــس ويشــغله نائب أميــر منطقة
الشرقية صاحب الســمو الملكي األمير
أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز.
جوائز قيمة
حصلت اللجنة بجهودها المستمرة العديد من الجوائز،
منها جائزة «أفضل مبادرة في مجال تقليل ازدحام الطرق»
من خالل المشاركة بمبادرة مواقف المركبات أو ما يعرف
بـــ ( )Park and Rideالممولــة من أرامكو الســعودية
بمنتدى الشرق األوســط للطرق والجسور لعام  2017الذي
عقد في مدينة دبي.
ودخلت اللجنة موسوعة جينيس لألرقام القياسية من
خالل المشــاركة بأكبر لوحة توعوية للســامة المرورية
العدد الثاني
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في العالم والتــي نفذت على طريق مجلــس التعاون
الخليجي (أبو حدريه) بطول  500متر وارتفاع  10متر مع توفير
االضاءة لها لي ً
ال.
وأحــرزت اللجنــة المركز األول على مســتوى الشــرق
األوســط في اســتخدام التكنولوجيا للتوعية بالسالمة
المرورية من خالل مشاركتها ببرنامج قيادتي اإللكتروني
للســياقة حيث يعــد واحد ًا مــن أفضل مراجــع التدريب
والتوعية في مجال السالمة المرورية
بعدة لغات.
نجاحات كبيرة ونتائج ملموسة
هــذا العام تكمل لجنة الســامة
المرورية بالمنطقة الشــرقية عقدها
األول ،بذلــت خاللهــا جهــدا متميزا
في نشــر التوعيــة المرورية ،وكانت
ســندا كبيرا لرجال المرور في توعية
المجتمــع ،وتقليل حوادث الســير ،والعمل على خفض
الوفيات جراء الحــوادث المرورية ،وقد تمكنت من تقليل
عدد الحــوادث المرورية بعد ( )5ســنوات على انطالقها
بنسبة .%41

وتضــم اللجنة فــي عضويتهــا ( )16جهــة حكومية
ً
إضافة إلى أرامكو
وأهلية ذات عالقة بالســامة المرورية
السعودية ،وعدد من أصحاب الخبرات في مجال السالمة

عطـــاء
وإضافة مهام جديدة يتم العمل بها في الخطة الخمسية
للمرحلة الثانية بنهاية عــام  1443هـ ،وهنا يكمن التحدي
الحالي من خالل الهدف االســتراتيجي للخطة الخمســية
الثانية من اســتراتيجية الســامة المرورية بالمنطقة وهو
تقليــل عدد الحوادث الجســيمة بنســبة  %28بنهاية عام
 1443هـ ليصبح المجمــوع الكلي  %69باإلضافة لما تحقق
سابق ًا.
محاور أساسية للسالمة المرورية
االســتراتيجية العامة وضعت حلوال َ متكاملة للسالمة
المرورية في المنطقة شــملت أربعة محــاور يتم تقييم
مخرجاتها بصفة دورية:

المروريــة .تعمل اللجنة وفق رؤيــة طموحة هي :خفض
الخســائر في األرواح والممتلكات من جراء حوادث الطرق
بالمنطقة الشــرقية إلى الحد الممكن من خالل األهداف
االســتراتيجية وتضافر جهود الجهات المعنية بالســامة
المرورية.
عملت اللجنــة على انشــاء لجنة فنيــة تعمل على
إعداد الخطط االســتراتيجية للسالمة المرورية بالمنطقة
ومتابعة تنفيذها ،وتتابع تنفيذ قــرارات اللجنة العليا وما
يستجد من مبادرات من أعضاء اللجنة العليا والفنية.
أهداف كبيرة وخطط استراتيجية
وضعــت اللجنة خطة اســتراتيجية للســامة المرورية
مدتها ( )10ســنوات ،وخطة تنفيذية كل ( )5ســنوات .وتم
اعتماد الخطة االســتراتيجية من صاحب السمو الملكي
األميــر نايف بــن عبد العزيــز -يرحمــه اهلل  ،-ولي العهد
والنائب الثانــي لمجلس الوزراء وزير الداخلية في  28ربيع
الثاني 1433هـ ،وتهــدف هذه االســتراتيجية إلى خفض
إجمالي عدد الحوادث الجســيمة (حــوادث الوفيات
واإلصابات البليغة) بنسبة  %30بعد ( )10سنوات من
بدء تطبيق االستراتيجية .وبعد مضي ( )5سنوات
من تطبيق االســتراتيجية ،تم تحقيق انخفاض
في عدد الحوادث بنسبة  %41في أقل من المدة
الزمنية المحددة ( )10سنوات.
تســعى اللجنة إلى رفع مســتوى السالمة
المرورية على الطرق بالمنطقة الشــرقية من
خالل تنفيذ الخطة االستراتيجية التي أعدتها،
وباكتمال الخطة الخمسية األولى في نهاية
عــام  1438هـ ،تم تقييــم ومراجعة الخطة

المحور األول  ..الضبط المروري
يهدف الى تطويــر جاهزية وكفاءة األجهــزة المعنية
بالضبط المروري ومنسوبيها ،وذلك من خالل تأسيس مراكز
للمراقبة والتحكم واستخدام التقنيات المتقدمة للضبط
المروري لتحســين فاعلية ادارة وتطبيق األنظمة المرورية،
بسن
إضافة الى المســاهمة مع قطاعات الدولة المعنية
ّ
تشــريعات عملية للســامة على الطريق ،ونظام جزائي
فعال لرفع مستوى التقيد باألنظمة المرورية.
المحور الثاني ..هندسة السالمة المرورية
تهــدف إلى تطويــر اإلمكانيات وتحســين الجوانب
الهندســية المتعلقة بالســامة المرورية من خالل رفع
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عطـــاء
كفاءة إدارة الحركة المرورية وتحسين مستوى السالمة
على الطــرق الســريعة والمحليــة ،بداية مــن مرحلة
التخطيط والتنفيذ ثم مرحلة التقييم والصيانة الوقائية
لمشاريع الطرق.
المحور الثالث ..التعليم والتثقيف والتوعية
يهدف إلى تعديل األنماط الســلوكية السلبية في
السياقة أو سوء اســتخدام الطريق من قبل السائقين
الخطرين ،ودعم الســلوكيات االيجابية لجميع الفئات،
وذلك من خالل نشــر وزيادة الوعي عبر قنوات مختلقة
مثل تنظيم وإقامة حمــات تفاعلية ،وعقد ورش عمل،
ومســابقات للســامة المرورية ،وإعداد وتدريس مواد
تثقيفية وتعليمية في جميع المراحل الدراسية.
المحور الرابع  ..خدمات الطوارئ والعناية الطبية
تهدف إلى تطوير إمكانات التدخل العالجي ،وتدريب
المســعفين ،وزيادة إمكانــات غرف الطــوارئ ،وايجاد
حلول لخفض المدة الزمنية الالزمة لالستجابة للحوادث
المرورية ،وكذلك رفع كفاءة مستوى الرعاية االسعافية
والطبية بشكل عام للمصابين في الحوادث المرورية.
إنجازات ومبادرات
انجزت اللجنة خــال الفترة الســابقة وبالتعاون مع
جميع أعضاءها من جميع الجهات المعنية وبدعم مالي
من أرامكو الســعودية بالعديد من األعمال والمبادرات
في سبيل رفع وتحسين مستوى السالمة المرورية ،ومن
أهم إنجازات ومبادرات أقسام اللجنة المختلفة
تنفيذ االستراتيجية
وضع هذا القســم اســتراتيجية للســامة المرورية
بالمنطقة الشــرقية وتم اعتمادها مــن وزارة الداخلية،
وقد تكونت من مرحلتين هما :الخطة الخمسية األولى،
الخطة الخمسية الثانية.
القســم أنشــأ قاعدة معلومات متطــورة للحوادث
المرورية ،وأعد كتاب احصائي ســنوي لتصنيف وتحليل
الحوادث المرورية الجسيمة بالمنطقة ،حسب األسباب
والخطــورة واألعمار والجنســيات والمواقع وغيرها من
المعلومات المفيدة للجهات المعنية.
الهندسة والمشاريع
قسم الهندسة استطاع تأسيس برنامج بكالوريوس
هندســة النقل والمــرور بجامعة اإلمام عبــد الرحمن
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الفيصل ،والــذي ويعتبر األول من نوعه بمنطقة الخليج
العربي.
كما أســس الجمعية السعودية للســامة المرورية،
وكرسي أرامكو السعودية للسالمة المرورية.
أنشــأ مواقف للمركبات أو ما يعرف بـــ (Park and
 )Rideعلى طريق الظهران  -الجبيل الســريع ،للتقليل
من أعداد المركبات على الطرق وزيادة مستوى السالمة
المرورية من خالل تشجيع مستخدمي الطرق على إيقاف
مركباتهم واستخدام الحافالت بدال ّ عنها.
نفذ مشاريع تحسين مســتوى السالمة المرورية حول
المدارس في المنطقة الشــرقية ووصــل عددها ()70
مدرسة ،وأســس إدارة لضبط جودة الطرق في فرع وزارة
النقل بالمنطقة الشرقية.
إنشاء مرتقى إضافي في مجمع الكباري باتجاه الخبر،
عمل على تركيب أكثر من  700لوحة إرشادية وتنظيمية
وتحذيرية بالتعاون مع فرع وزارة النقل وأمانة المنطقة
الشــرقية ،كما تركيب مخفف للصدمــات في أكثر من
 21موقع مختلف على طرق المنطقة الشــرقية ،وإنشاء
نظــام إدارة عالقات العمــاء اإللكتروني الســتقبال
الطلبــات والمالحظات المرورية مــن موظفي أرامكو
السعودية وحلها ،وإنشاء وحدات هندسة سالمة مرورية
تابعة لألمانات وفرع وزارة النقل بالمنطقة.
الضبط المروري
عمل هذا القسم على دراســة النقاط السوداء التي
تكثر بها الحــوادث المرورية لتعزيز جهود الضبط المروري
من خالل استخدام التقنيات الحديثة ،وساهم في تدريب
أفــراد الضبط المروري ،حيــث عقدت اللجنــة ( )57دورة
تدريبية ،بمشــاركة ( )1100متدرب ،كما تم عقد ثالث دورات
لتدريــب المدربين لضبــاط الجهات الضبطيــة وتحتوي

عطـــاء
الدورة على تقنيات ونظريات التدريــب الحديثة المهمة
إليصال المعلومة ونقل المهارة للمتدربين.
كما عمل تطوير وتحديث مراكز الســيطرة والتحكم
لدى المــرور وأمــن الطــرق بالمنطقة ،وأنشــأ قاعدة
معلومــات متطورة للحوادث المرورية بمرور الشــرقية.
قامت لجنة السالمة المرورية بإنشاء قاعدة بيانات يتم
من خاللها ادخال معلومات جميع الحوادث الجســيمة
بالمنطقة الشــرقية ومن ثم تتــم مراجعتها وتدقيقها
للتأكد مــن صحتها وبالتالي أصبح لــدى اللجنة قاعدة
بيانــات دقيقة وموثوقة تســاهم في تحديــد النقاط
السوداء وتحليل الحوادث إليجاد الحلول المناسبة.
اســتخدام التقنيات الحديثة في الضبــط المروري،
حيث سعت اللجنة لتخفيف الضغط على أفراد الضبط
المــروري بالميدان مــن خالل إيجــاد الحلــول البديلة
باســتخدام التقنيات الحديثة لرصــد المخالفات على
الطرق ،مثل كاميرات ضبط السرعة ويتم تحديد المواقع
بناء علــى تحليل مواقع
المناســبة لوضع الكاميــرات
ً
النقاط السوداء.
التعليم والتثقيف والتوعية
واحد من األقســام المهمة في اللجنــة ،عمل على
اعــداد صندوق تعليمي للســامة المرورية بالتنســيق
مع اإلدارة العامة للتعليم بالمنطقة ،ويســتهدف هذا
الصندوق للمراحل الدراســية من الروضــة الى الصف
الســادس ابتدائي للطالب والطالبــات معتمد ًا على
طريقــة التعلم بالترفيه باســتخدام أدوات ملموســة
للســامة المرورية ،وأفــام توعوية قصيــرة للمرحلة
المتوســطة والثانوية ،وتعميم هذا البرنامج ليشــمل
مليون وثمانمائــة ألف طالب وطالبة فــي المنطقة
الشــرقية .كما تم تدريب ما يزيد على ثالثة آالف معلم
ومعلمة على كيفية تطبيق البرنامج.
أطلق القســم برنامج تثقيف السائقين اإللكتروني

أحرزت اللجنة المركز األول على
مستوى الشرق األوسط في استخدام
التكنولوجيا للتوعية بالسالمة المرورية
من خالل مشاركتها ببرنامج قيادتي
اإللكتروني للسياقة حيث يعد واحدًا
من أفضل مراجع التدريب والتوعية
(قيادتي) لتدريب قائدي المركبات على تطوير أساليب
القيــادة اآلمنة ،وتقليــل األخطار والخســائر ،وتخفيف
اإلصابات الشــخصية .وبلغ عدد المستفيدين منه حتى
اآلن حوالي  21.200شــخص ،ويتوفر البرنامج بـ ( )6لغات
مختلفة منها العربية واإلنجليزية والهندية.
إنشــاء حدائق للســامة المروريــة ،لتعليم النشء
أصول استخدام الطريق والمركبة بمجمع الراشد بالخبر،
وقد اســتفاد منها أكثر من  139ألف طالب وطالبة منذ
بدء العمل بها عام  2014م.
اإلعالن عن جائزة السائق المثالي ،وقد أقيمت للعام
الرابع على التوالي بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية
والجمعية الســعودية للســامة المروريــة ،بهدف رفع
مستوى الســامة المرورية لدى السائقين بجوائز تفوق
قيمتها الى  500ألف ريال سعودي.
تم انشــاء مقهــى الســامة المرورية ويســتهدف
موظفي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،واطالق
قافلة السالمة المرورية تحت شعار «صناعة ثقافة وبناء
وعي» وتستهدف طالب وطالبات الجامعات السعودية،
والتي زارت ( )9جامعات وساهمت بإنشاء وتفعيل ()12
نادي جامعي للسالمة المرورية ،بيت المعرفة للسالمة
المرورية ويتم من خالل اســتخدام تقنيات حديثة مثل:
ســيارة الواقــع االفتراضي ،لعبــة الســامة المرورية
التفاعلية.
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مبــادرات

أنجز  30مشروعًا بحثيًا و 10ورش عمل

كرسي أرامكو للسالمة المرورية  ..جهود مستمرة
ونجاحات متميزة
تأســس كرســي أرامكــو للســامة المرورية في
رحاب جامعة اإلمام عبــد الرحمن بن فيصل عام ،2013
بمبادرة كريمة ودعم من شــركة أرامكو الســعودية
وذلك امتدادا للتعاون والشراكة المتميزة بينهما في
مجال الســامة المرورية ،وانطالق ًا من مســؤوليتهما
المجتمعية في تحســين مستوى الســامة المرورية،
وترســيخ مفهوم ونشــر ثقافــة الســامة المرورية
والمشــاركة في هذا الهم الوطني ،والعمل بشكل
علمــي بحــت لتفعيل الســامة المرورية بشــكلها
العلمي الصحيح ،وتشخيص المشكالت وطرح الحلول
العلميــة من متخصصيــن جنبا الى جنــب مع جميع
الجهات ذات العالقة.
رفع الكفاءة
ويســعى الكرســي إلى اإلســهام في رفع كفاءة
السالمة المرورية ،عبر المحاور األربعة للسالمة المرورية،
وهــي المحور الهندســي ،الــذي يهدف إلى تحســين
الجوانب الهندسية ،من خالل تقديم الدراسات حول رفع
كفاءة إدارة الحركة المرورية ،وتحديث أنظمة اإلشارات
المرورية؛ ومحور التثقيف بأصول وقواعد المرور والسالمة
المرورية؛ ومحور التطبيق الفعــال للقوانين والقواعد
المروريــة ،ومحور االســتجابة للطــوارئ المرورية الذي
يهدف إلى تطويـر إمكانات التدخل العالجي والطبي،
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الكرسي أحد المشاريع الطموحة التي
تهدف إلى وضع مجموعة من الحلول
العلمية والعملية ،لمواجهة التحدي
الكبير الذي تواجهه المملكة ،وهو
الحوادث المرورية

وتدريب المسعفين لتقليل اإلصابات والوفيات الناتجة
من الحــوادث المرورية ،بهــدف تطوير حلول شــاملة
تتمخض عن تحسينات دائمة وقابلة لالستمرار.
مشروع طموح ومبادرات
ويعد الكرسي أحد المشــاريع الطموحة التي تهدف
إلى وضــع مجموعة مــن الحلول العلميــة والعملية،
لمواجهــة التحدي الكبير الذي تواجهــه المملكة ،وهو
الحوادث المرورية ،وما يترتب عليها من آثار ُمدمرة لألرواح
ّ
تخلفه من آثار نفســية واجتماعية
والممتلــكات ،ومــا
واقتصادية ،من خالل إجــراء البحوث العلمية في مجال

مبــادرات

السالمة المرورية ،واستخدام التقنية الحديثة في تطوير
أنظمة المرور ،وتنفيذ برامج لتوعية المجتمع بأهميتها.
إضافة إلــى تنفيــذ برامج تدريبيــة وحلقات دراســية
متخصصة عن السالمة المرورية ،وتوفير برامج تطويرية
بمواصفات عالمية في مجاالت هندســة سالمة الطرق
الســريعة وســلوكيات مســتخدمي الطرق ،والحد من
اإلصابات وبرامج اإلسعافات على الطرق.
لجنة عليا
تم تشــكيل لجنة عليا للكرســي تضــم ممثلين من
الجامعة وأمانة المنطقة الشرقية وادارتي النقل والمرور،
وذلك القتراح األفكار والمرئيات حول العديد من المشاريع
البحثية والــدورات التدريبية واالستشــارات الهندســية،
وإبداء الرأي فــي عدد من المحاور المهمة ،واالســتفادة
من المعلومات وتبادل اآلراء بين هذه الجهات حول ســير
المشاريع ومراحلها القادمة لكل مشروع.
 15دراسة بحثية
أنجز الكرســي ( )15مشــروع ًا بحثي ًا خالل الفترة األولى
 ،2015-2013مــن أبرزها« :تحديد نســبة مســتخدمي حزام
األمــان للبالغين واألطفــال داخل المركبــة» ،و«قياس
وتحديــد انطباع أفراد المجتمع الســتخدام حــزام األمان
للبالغين واألطفال» ،و«دراســة تحليــل بيانات الحوادث
المروريــة وتقييم الضــوء االحمر للكاميــرا في حاضرة
الدمــام بالمنطقة الشــرقية» و«دراســة االســتقصاء
والتحليل المتعمق لبيانات الحوادث المرورية» ،و«دراسة
قياس الرضا الوظيفي كمؤشر لقياس االداء أفراد األمن
(الدوريات االمنيــة ،وأمن الطرق ،إدارة المــرور) العاملين
بالميدان في المنطقة الشرقية» ،ودراسة شاملة للسالمة
المرورية لمحوريــن مرورين في حاضرة الدمام بالمنطقة
الشرقية ،وطريق الملك فهد بن عبد العزيز (محور الدمام/
الخبر) وطريق مجلس التعاون الخليجي (طريق ابوحدرية)،
وتم مشاركة نتائج هذه الدراسات مع الجهات ذات العالقة
كأمانــة المنطقة الشــرقية والمرور ،وفــرع وزارة النقل
لترجمتها إلى واقع عملي على األرض.
التعليم والتدريب ونقل المعرفة
وفي مجــال التعليــم والتدريب ونقــل المعرفة قام
الكرســي بإنشــاء قســم وبرنامج بكالوريوس هندسة
النقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة اإلمام عبد الرحمن
بــن فيصل ،وتم قبول أول دفعة بالعــام 1436-1435هـ،

تم تشكيل لجنة عليا للكرسي تضم
ممثلين من الجامعة وأمانة المنطقة
الشرقية وادارتي النقل والمرور ،وذلك
القتراح األفكار والمرئيات حول العديد من
المشاريع البحثية والدورات التدريبية

إنجازات كرسي أرامكو الفترة األولى

15

مشروعًا بحثيًا

خالل الفترة

2015-2013

أبرز المشاريع البحثية

تحديد نسبة مستخدمي حزام األمان للبالغين
واألطفال داخل المركبة
قياس وتحديد انطباع أفراد المجتمع الستخدام
حزام األمان للبالغين واألطفال
دراسة تحليل بيانات الحوادث المرورية وتقييم
الضوء االحمر للكاميرا في حاضرة الدمام
بالمنطقة الشرقية
دراسة االستقصاء والتحليل المتعمق لبيانات
الحوادث المرورية
دراسة قياس الرضا الوظيفي كمؤشر لقياس االداء
أفراد األمن (الدوريات االمنية ،وأمن الطرق ،إدارة
المرور) العاملين بالميدان في المنطقة الشرقية
دراسة شاملة للسالمة المرورية لمحورين مرورين
في حاضرة الدمام بالمنطقة الشرقية ،وطريق
الملك فهد بن عبد العزيز (محور الدمام/الخبر)
وطريق مجلس التعاون الخليجي (طريق ابوحدرية)

تم مشاركة نتائج هذه الدراسات مع الجهات ذات
العالقة كأمانة المنطقة الشرقية والمرور ،وفرع
وزارة النقل لترجمتها إلى واقع عملي على األرض
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مبــادرات

تخرجت دفعتان ( 25طالبا) ،سيلعبون دورا هاما في تعزيز
جوده مشاريع وأنشــطه هندسه النقل والمرور في جميع
مناطق المملكة.
وأشــرف الكرســي ودعم  17مشــروع تخرج لدرجة
البكالوريــوس وبحث لدرجة الماجســتير ،وتنفيذ عدد
 8ورش عمــل تدريبيــة للمهندســين المتخصصيــن
والمعنين بهندســة النقل والمرور والسالمة المرورية،
وتقديم محاضرتين عــن برنامج التحقيق في الحوادث
المرورية ،وإدارة الحركة المرورية بالمدن ،وإنشاء موقع
متخصــص بمواضيع والدراســات التــي تخص النقل
والمرور والســامة المرورية يحتوي على  214000عنوان،
وتأليف وطباعة كتاب بعنــوان التحقيق في الحوادث
المرورية.
كما تــم نشــر األوراق البحثية التســعة في مجالت
شهيرة مثل مجلس بحوث النقل واألكاديمية الوطنية
للعلــوم وواشــنطن دي ســي والواليــات المتحدة
األمريكية والمجلة الدولية للهندسة المدنية والبيئية.
 15مشروعًا
ً
وأنجز الكرســي ( )15مشــروع ًا بحثيا و ( )5ورش عمل
تدريبية خالل الفترة الثانية  ،2018 -2016من أبرزها:دراسة
«أثر إلغــاء الكتف الجانبــي للطريق لزيــادة الطاقة
االســتيعابية للطرق الســريعة الحضريــة في حاضرة
الدمــام» ،و«تقييم فوائد اســتخدام نظم اإلشــارات
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أشرف الكرسي ودعم  17مشروع تخرج
لدرجة البكالوريوس وبحث لدرجة
الماجستير ،وتنفيذ عدد  8ورش عمل
تدريبية للمهندسين المتخصصين
والمعنين بهندسة النقل والمرور
والسالمة المرورية
المرورية التي تتحكم فيها المركبات وكيفية تنسيقها»
و«التكييّف والتأقلم في أنظمة التحكم المروري وأثرها
في تحسين السالمة المرورية في المنطقة» ،و«تقييم
فوائد استخدام اســتراتيجيات نظام النقل الذكي ITS
في تحسين السالمة المرورية في المنطقة الشرقية»،
و«مراجعة وحصر معايير ومواصفات الســامة المرورية
لدى الجهات المعنيــة (االمانــة ووزارة النقل والمرور)
من أجل توحيدهــا في دليل واحد» ،و«دراســة الجدوى
االقتصادية من استخدام السيور الناقلة ،القطار ،أو ممر
خاص لحركة الشحن من وإلى ميناء الدمام على طريق
الملك عبد العزيز» ،و«الدراسة الشاملة لتحليل الحركة
والســامة المرورية لتقاطع طريق الملــك عبد العزيز
السريع وطريق الملك فهد» ،و«تقييم وقياس أثر البرامج
التوعوية في مستوى الثقافة المرورية وااللتزام بقواعد

مبــادرات
السالمة المرورية» ،و«نماذج تخمين للحوادث المرورية
بالنســبة لتأثير حالــة الطرق والخصائص التشــغيلية
لشبكة الطرق في المنطقة الشرقية» ،و«دراسة منشأ
ومنتهى الرحالت المروريــة اليومية لمنطقة الدمام»،
و«دراســة بحثية عن ســلوك الســائقين أثناء القيادة
داخل المركبة بالمنطقة الشــرقية» ،و«تأهيل وتدريب
العامليــن في مجاالت الســامة المرورية» ،و«تصميم
برامــج إلعــادة تأهيل الســائقين الخطريــن ومتابعة
تنفيذها» ،و«تحديــث منهج وإجراءات مــدارس تعليم
القيادة» ،و«تطوير أساليب جمع البيانات وحفظها».
 5ورش عمل
وأقام الكرســي خمــس ورش عمل هــي «دورة عن
التحقيق في الحوادث المرورية على ثالثة مستويات ،كل
مستوى لمدة اســبوع وتقدم نظري وعملي» ،و»السالمة
المروريــة في مناطــق العمــل ،و»مراجعة تأثير انشــاء
المشــاريع والمباني على الحركة المرورية» ،و»منظومة
إدارة الســامة المروريــة علــى الطــرق (شــهادة األيزو
 ،»)39001:2012و»تحديد وتقييم وتحليل النقاط الســوداء
لتحسين السالمة المرورية».
استشارات علمية
وقدم الكرســي مجموعة من االستشــارات العلمية
منها «تطوير المخطط االســتراتيجي الشــامل للنقل
لحاضرة الدمام مع امانة المنطقة الشــرقية»« ،مشروع
النقل الذكــي في حاضرة الدمام مــع امانة المنطقة
الشــرقية»« ،دراســة تدقيق طريق دول الخليج مع امانة
المنطقة الشــرقية»« ،تحســين التقاطعــات الخطرة
والمزدحمة مــع وزارة النقل»« ،تدريــب رجال االمن عن
كيــف التعامل مــع الجمهــور»« ،برنامــج تدريبي عن
االسعافات المرورية للمصابين ألفراد المرور وامن الطرق
الذين يباشرون الحوادث المرورية».
تجديد اتفاقية الكرسي
وتم تجديد اتفاقية الكرسي لمدة ثالثة سنوات أخرى
قادمة  ،2021 -2019تتضمن االتفاقية اســتمرار كرســي
ارامكو للسالمة المرورية لإلســهام في تعزيز السالمة
المرورية فــي المملكة وحاجة الســامة المرورية الى
المزيد من االبحــاث والدورات التدريبيــة و نقل التقنية
لمدة ثالث سنوات تهدف الى دعم األبحاث العلمية في
مجال السالمة المرورية ،والمساعدة على تطوير أنظمة
المرور وتدريــب وتأهيل العاملين في قطاع الســامة
المرورية من خــال البرامج المتخصصة إلى جانب إيجاد

إنجازات كرسي أرامكو الفترة الثانية

15

مشروعًا بحثيًا

خالل الفترة

2018-2016

أبرز المشاريع البحثية
دراسة «أثر إلغاء الكتف الجانبي للطريق لزيادة الطاقة
االستيعابية للطرق السريعة الحضرية في حاضرة الدمام»
تقييم فوائد استخدام نظم اإلشارات المرورية التي
تتحكم فيها المركبات وكيفية تنسيقها
التكييّف والتأقلم في أنظمة التحكم المروري وأثرها
في تحسين السالمة المرورية في المنطقة
تقييم فوائد استخدام استراتيجيات نظام النقل الذكي
 ITSفي تحسين السالمة المرورية في المنطقة الشرقية
مراجعة وحصر معايير ومواصفات السالمة المرورية لدى
الجهات المعنية (االمانة ووزارة النقل والمرور) من أجل
توحيدها في دليل واحد
دراسة الجدوى االقتصادية من استخدام السيور الناقلة،
القطار ،أو ممر خاص لحركة الشحن من وإلى ميناء
الدمام على طريق الملك عبد العزيز
الدراسة الشاملة لتحليل الحركة والسالمة المرورية لتقاطع
طريق الملك عبد العزيز السريع وطريق الملك فهد»
تقييم وقياس أثر البرامج التوعوية في مستوى
الثقافة المرورية وااللتزام بقواعد السالمة المرورية
نماذج تخمين للحوادث المرورية بالنسبة لتأثير حالة
الطرق والخصائص التشغيلية لشبكة الطرق في
المنطقة الشرقية
دراسة منشأ ومنتهى الرحالت المرورية اليومية
لمنطقة الدمام
دراسة بحثية عن سلوك السائقين أثناء القيادة داخل
المركبة بالمنطقة الشرقية

تم مشاركة نتائج هذه الدراسات مع الجهات ذات
العالقة كأمانة المنطقة الشرقية والمرور ،وفرع
وزارة النقل لترجمتها إلى واقع عملي على األرض
قنوات اتصــال عالمية مع مراكز األبحــاث المتخصصة
في مجال السالمة المرورية ،وتعزيز الجهود الرامية إلى
حماية المجتمع من الحوادث المرورية وتبعاتها.
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عطـــاء

مشاركة واسعة في نشر ثقافة السالمة المرورية
لجمعية سالمة بالمنطقة الغربية

برز فــرع الجمعيــة الســعودية للســامة المرورية
بالمنطقة الغربية الــى الواجهة خالل الفترة الماضية،
حيث ســاهم بشــكل كبير في العديد من الفعاليات
التوعوية والتثقيفية التي نظمتها مؤسسات حكومية
وخاصــة متعددة بهدف نشــر ثقافة الســامة المرورية
بالمنطقة الغربية.
وشــاركت الجمعية فــي فعاليات وأنشــطة قافلة
ً
وفقا
الســامة المرورية بجامعــات المنطقــة الغربية
لالتفاقية الموقعة بين لجنة السالمة المرورية بالمنطقة
الشرقية والجمعية الســعودية للسالمة المرورية وإدارة
المرور ولجنة عمداء شؤون الطالب بجامعات المملكة،
وقد تمت هذه البرامج واألنشــطة للطــاب والطالبات
في جامعات جدة ،والملك عبد العزيز ،جامعة أم القرى،
وجامعــة األعمــال والتكنولوجيا ،الجامعة اإلســامية
بالمدينة المنورة ،والكلية التقنية بجدة.
وفــي ملتقــى «برنامج الســامة المروريــة لطالب
وطالبات جامعة الملك عبد العزيــز» الذي احتوى على
برامج تدريبية وورش عمل قدمتها قافلة السالمة المرورية
إضافة إلــى معرض مصاحب شــاركت فيــه الجمعية
العدد الثاني
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وجهات حكومية وخاصة متعــددة أبرزها إدارة مرور جدة،
قــوات أمن الطــرق بمنطقــة مكة المكرمة ،شــرطة
منطقة مكة المكرمة ،وفرع وزارة النقل بمنطقة مكة
المكرمة.
وقدمت الجمعية محاضرات توعوية وتثقيفية إضافة
إلى برامج وحمالت مرورية للعوائل والسيدات والشباب
«معا لقيادة آمنة» والــذي أقيم في أرض
في مهرجــان
ً
الفعاليــات بأبحر الجنوبيــة بجدة بهدف رفع مســتوى
الوعي المروري لدى أفراد المجتمع.
ورشة عمل للسيدات
كما شــاركت الجمعية في «ورشــة عمل» للسيدات
أعضــاء المجلس االستشــاري لقيــادة المــرأة والذي
أنشأته شــركة كيا الجبر ،،وتم تقديم محاضرة «السالمة
المرورية» للســيدات أعضاء المجلس ومــن خاللها تم
تقديم النصائح المرورية لهن قبل تنفيذ قرار قيادة المرأة.
حملة «جاهزة»
وســاهمت الجمعية في حملة «جاهزة؟» مع شــركة

عطـــاء
عبــد اللطيف جميل تويوتا والتــي أقيمت في معرض
الشــركة بطريق المدينــة الطالع بجــدة بهدف تعليم
وتثقيف منســوبات الشركة بالسالمة المرورية وتقديم
النصائح المرورية لهن قبــل تنفيذ قرار قيادة المرأة في
العاشر من شهر شوال .1439
حملة «سالمتك تهمنا»
وفي حملــة «ســامتك تهمنــا» كان للجمعية دور
فاعل مــع إدارة مرور جدة في مجمع األندلس مول بجدة،
حيث سعت الحملة الى رفع مستوى التوعية بالسالمة
المروريــة فــي المجتمع وتقديــم النصائــح المرورية
للســيدات قبل تنفيــذ قرار قيــادة المرأة في العاشــر
من شــهر شــوال  ،1439وقد جــاءت المشــاركة بجناح
في المعــرض المصاحب للحملة ،إضافــة إلى تقديم
محاضرات «أخالقيات القيــادة»« ،حياتك غالية»« ،قيادة
المرأة فن وذوق» لزوار المعرض.
مشاركة فاعلة في ملتقى لك القيادة
وفي معرض وملتقى «لك القيادة» قدمت الجمعية
برامج توعوية ونصائح مرورية للسيدات والعوائل واألسر،
وتم توفير سيارة محاكاة القيادة «قيادة افتراضية» نالت
استحسان السيدات الراغبات في السياقة .وإضافة إلى
تقديم محاضرة «أخالقيات القيادة» ومحاضرة «القيادة
الوقائيــ ّة» ،كما قدمت ورقة عمل بعنوان «دور الجمعية
الســعودية للســامة المرورية في دعم قيــادة المرة
وتوعية المجتمع».
فعاليات مؤسسة عكاظ
وشاركت الجمعية في برنامج «الفعاليات المتنوعة»
التي نظمتها مؤسســة عكاظ للصحافة والنشــر في
مبنــى صحيفة عكاظ بجدة خالل الفتــرة  28-19يوليو
2018م حيث شــاركت الجمعية بجنــاح داخل المعرض
المصاحب إضافة إلى تقديــم محاضرات في أخالقيات
دعما لقيادة المرأة ،وبهدف
القيادة والسالمة المرورية
ً
تثقيف وتوعية العوائل واألسر والشباب بالقيادة اآلمنة
وأهمية االلتزام بقواعد وأساليب السالمة المرورية ،كما
شــاركت في الحملة المرورية التوعويــة التي أقامتها
شــركة عبد اللطيف جميل تويوتا لمنســوبات شركة
صافوال بجدة ،وتهدف إلى تثقيف منســوبات الشــركة
بالسالمة المرورية وتقديم النصائح المرورية لهن ،حيث
قامت الجمعية خالل هذين اليوميــن بتقديم محاضرة
«أخالقيات القيادة» للسيدات الحضور.

نحو بيئة مرورية آمنة
وقدمــت الجمعية دورة توعوية بمســمى «نحو بيئة
مرورية آمنــة» للعوائل في مركز حي الصفا النموذجي
بجدة في  23ســبتمبر 2018م ،احتفــا ً
ال باليوم الوطني
للملكة العربية السعودية.
مبادرة السالمة المرورية
وشــاركت الجمعيــة في حفــل «مبادرة الســامة
المرورية» والــذي أقامته وزارة التعليم في مبنى الوزارة
بالرياض بحضــور ورعاية نائــب وزير التعليــم الدكتور
عبــد الرحمن العاصمــي ووكيلة الشــؤون التعليمية
لتعليم البنات بالــوزارة الدكتورة هيا العواد ومدير إدارة
المــرور بالمملكة اللــواء محمد البســامي ،حيث تم
تقديــم محاضرة «القيادة اآلمنة» لنخبة من منســوبي
ومنسوبات وزارة التعليم.
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عطـــاء
لجنة أهالي ضحايا الحوادث تستهدف  300مدرسة

حقيبة السلوكيات المرورية..
تستهوي مدارس المنطقة
اســتهدف برنامــج «حقيبــة ســلوكيات الســامة
المرورية» الــذي أعدته لجنــة أمهــات وأهالي ضحايا
حوادث السيارات التابعة للجمعية السعودية للسالمة
المرورية 300 ،مدرسة في المنطقة الشرقية.
وقالت مسؤوالت في اللجنة إن الحقيبة تهدف الى
نشر التوعية في وسط الطالبات بالمرحلتين االبتدائية
والمتوسطة ،ومعلماتهن ،وأولياء أمورهن ،وتركز على
التوعية بسلوكيات الركاب والمشاة وراكبي الدراجات.
وأضاف المســؤوالت «الشعور بالمسؤولية الوطنية
يدفعنا للعمل ،لتشــهد بالدنا تحــول ينقلها من دولة
متصدرة لدول العالم في عدد الحوادث ،إلى أن تصبح
في عام 2030م بحول اهلل من أوائلها أمان ًا».
مضمون هادف
الحقيبة تضمنت مجموعتين مــن المواد التوعوية،
األولى اســتهدفت بمواضيعها الفئة متوسطة العمر
وهي «دور المرأة في الســامة المرورية ،كوني راكبة
إيجابيــة ،مقاعد األطفــال اآلمنة ،حزام األمــان» ،فيما
احتوت المجموعة الثانية مواضيع لصغار السن وحملت
هذه العناوين «كيف نركب وننزل من الســيارة بأمان،
سلوكياتنا داخل الســيارة األمن والسالمة في الحافلة
المدرســية ،الخطوات الخمس لعبــور الطريق بأمان،
األماكن المختلفة للعبور وكيفية اســتخدامها ،السير
في الطريق ،قواعد ركــوب الدراجة ،أهمية التثبيت في
السيارة».
مكونات الحقيبة
الحقيبــة تكونــت من كتــاب تعريفي (يســتخدم
كمرجــع للتعريف بجميع محتويات المــواد التوعوية)،
وكتــاب المعلمة ويشــتمل على خطــة كاملة لكل
عرض من عــروض الصغار ،وأنشــطة وأوراق عمل  ،ثم
سلســلة قصص مجمع ســامة الســكني ( 15قصة)،
وكتاب أناشــيد (كتاب مصور لألناشــيد الموجودة في
الفالش ميموري) ،ووســائل تعليمية ( 4مجموعات من
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الوســائل ألهداف مختلفــة تدعم البرنامــج) ،وكتيب
تعليمات (يشرح كيفية استخدام الوسائل التعليمية)،
إضافة إلى فالش ميموري يحتوي على  4عروض فيديو
ونشيد موجه للكبار ،و 7عروض فيديو موجهة للصغار،

عطـــاء

و 15قصة لألطفال تروى بصوت راوية ،و 7أفالم رســوم
متحركة 7 ،أناشيد للصغار.
خطة ذكية
اعدت اللجنة خطة ذكية لنشــر التوعية بسلوكيات
القيــادة ،حيث تبــدأ الخطة بقيام مدربــات من لجنة
أمهــات وأهالــي ضحايا حــوادث الســيارات بتدريب
موظفــة من كل مدرســة (يفضل أن تكون مشــرفة
النشــاط) على استخدام حقيبة ســلوكيات السالمة
المرورية المعدة من اللجنة لتصبح مســؤولة السالمة
المرورية بمدرستها.

تعمــل الموظفة علــى تدريب معلمات المدرســة
وأمهات الطالبات مستخدمة البرامج المعدة للكبار ،ثم
تقوم معلمات المدرســة بتدريب الطالبات باستخدام
البرامج المعــدة للصغــار ،وتقوم األمهــات بمتابعة
الطالبات في تنفيذ ما تم تعلمه خارج المدرسة.
فلسفة اللجنة
وتعمل لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث السيارات
وفق رؤية وضعتها هي «سياقة آمنة في بالدنا» ،وتحمل
رســالة تتمثل في تثقيف وتمكين المــرأة من القيام

تعمل لجنة أمهات وأهالي ضحايا حوادث
السيارات وفق رؤية وضعتها هي «سياقة
آمنة في بالدنا» ،وتحمل رسالة تتمثل في
تثقيف وتمكين المرأة من القيام بدورها
اإليجابي في التوعية والتربية باألسلوب
الذي يحقق السالمة المرورية

بدورها اإليجابي في التوعية والتربية باألســلوب الذي
يحقق السالمة المرورية.
وتؤمن بأن تغيير هذا الواقع يتطلب البدء بغرس قيم
وعادات عند األطفال منذ الصغر ،من أجل تنشــئة جيل
جديد يحترم األنظمــة والقوانين ،وينبذ الفوضى التي
هي من أهم مســببات الحوادث ،لذلــك ركزت اللجنة
جل اهتمامها للعمل في التربية والتوعية ،وحرصت أن
يكون منطلقها من المدرسة والبيت مع ًا.

59

العدد الثاني
مارس 2019

تـوعية

مسافـة األمـان مساحة للمناورة
في المواقف الخطرة
عدم ترك مســافة كافيــة بين الســيارات أو ما يعرف
بمســافة األمان واحدة من أهم خمسة أســباب رئيسية
للحوادث المرورية في المملكة العربية السعودية وهي
االنشــغال بالجوال  ،تغيير مسار الســير المفاجئ ،عدم
اإللتزام بأولوية الدوار ،قطع إشــار المــرور الحمراء ،عدم
ترك مسافة أمان كافية.
وقد حــددت التعديالت الجديدة لنظــام المرور غرامة
قيمتها تتــراوح بيــن  300-150ريال لهــذه المخالفة ،فما
المقصود بمسافة األمان؟ وما أهميتها؟
ماهي مسافة األمان؟
مسافة األمان هي :تلك المســافة التي ينبغي على
الســائق تركها بينه وبين الســيارة التي تســبقه ،تجنبا
للحوادث نتيجة الوقوف المفاجئ ،وأيضا المسافة على
كال الجانبين من السيارة.
وتكمن أهمية ذلك في انها تســاعدك على التفكير
واتخاذ القــرار ورد الفعل المناســب في حــال التوقف
المفاجئ لحركة المرور  ،والمناورة في المواقف الخطرة.
عوامل تحدد مسافة األمان
هنــاك الكثير من المعايير التي تحدد مســافة األمان
الكافية ابرزها ،سرعة القيادة ،فبشكل عام تكون مسافة
األمان من  5إلى  10متر وتزداد المســافة مع زيادة السرعة
المقطوعــة فكل  10كم ســرعة إضافية عليــك أن تزيد
خمسة أمتار أخرى من مسافة األمان.

ومن المعايير أيضا عامل الطقــس ،فبالتأكيد تحتاج
إلى مســافة أكبر عندما يكون الجو ماطــرا أو ضبابيا أو
مليئا بالغبار والثلج ،وذلك ألنك ال تستطيع الرؤية بشكل
كبير في هذه األجواء مما يعني زيادة تعرضك للحوادث
المرورية باإلضافة إلى ذلك ،تحتاج إلى مســافة أكبر إذا
كنت تقود بجانب شــاحنات كبيرة وذلــك لوجود نقط
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عمياء ال يمكن لسائق الشاحنة رؤيتك فيها.
قاعدة الثانيتين
ولحســاب مســافة األمــان هنــاك قاعــدة تدعى بـ
«الثانيتيــن» حيث تحدد أي عالمــة تختارها على الطريق،
وبعد أن يجتاز الســائق الذي أمامك العالمة تقوم بالعد
( ) 1001و (  ،) 1002وحينما تنتهي من العد قبل وصول العالمة
يعني ذلك أن المســافة ليســت آمنة ممــا يجب عليك
تخفيف السرعة لتكون في صف اآلمان.
راديو مسافة األمان
وفــي مطلــع العــام 2015م أعلنــت هيئــة الطرق
والمواصالت بدبي ،عن ابتكار جهاز يسمى «راديو مسافة
األمان» ،والذي ينبّه الســائقين عنــد اقترابهم أكثر مما
ينبغي من السيارة التي أمامهم ،ومن شأن هذه الخطوة
غير المســبوقة أن تحقق مزيد ًا من السالمة على الطرق،
وتقليل الحوادث المرورية الناجمة عن عدم ترك مســافة
كافية بين السيارات.

السائق الصغير
الطفل يستصعب تقدير سرعة السيارة والربط بين السرعة والمسافة

10

قـواعــد لعبـور الطريق بأمـان

تحدث معظم الحوادث المرورية ألطفال المدارس
أثنــاء عبورهــم الطريق وســيرهم علــى الرصيف
وتعاملهم مع الشــارع العام ،فالطفل يســتصعب
تقدير ســرعة الســيارة ،وكذلك الربط بين الســرعة
والمسافة والمدة الزمنية لقطع هذه المسافة ،لذلك
ً
ً
بعيدة نســبي ًا عندما يريد عبور
ســيارة
قد يرى الطفل
ً
الشــارع ،ولكنها ســريعة جدا ،وهو ال يميز ذلك ويعبر
الشــارع وهو غير آمن  ،أو قد ينظــر الطفل إلى جميع
االتجاهات قبل عبور الشارع ،ولكن رغم ذلك قد ال يرى
السيارة ألنها ليســت في مجال رؤيته ذلك ألن مجال
الرؤية للطفل هو ثلث مجال الرؤية لدى البالغ ،فيتخذ
قرار عبور الشارع وهو غير آمن.
وقد يســتصعب الطفل تحديد إن كانت الســيارة
متحركة أم متوقفة ،ألن جسم السيارة ثابت نسبي ًا وما
يتحرك بالنســبة للطفل هو العجالت فقط وبشــكل
دائري تصعب رؤيته بســبب الســرعة ،فيتخذ قرار عبور
الشارع وهو غير آمن.
أسباب حوادث طالب المدارس
تشير الدراسات واالحصائيات إلى أن أسباب حوادث
الســير التي تقع على طال ب المدارس تعود لألسباب
التالية:

 .1ضعف الثقافــة والتربية والوعي المروري ،وخاصة
للطالب دون سن الثامنة عشره من العمر.
 .2قلة األرصفة وعدم تزويد الطرق بوسائل السالمة
المرورية وهذا من شأنه إجبار األطفال على المسير في
الطرقات واختالط المشاة مع السيارات مما يعرضهم
لحوادث الدهس.
 .3وقوع بعض المدارس على شوارع رئيسية وفرعية.
 .4عــدم االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة من قبل
السائقين  ،وعدم احترامهم للمشاة  ،وعدم تعاونهم
مع األطفال أثناء عبورهم للشوارع  ،وانعدام معرفتهم
بالخصائص النفسية والجسدية لألطفال .

نصائح لعبور آمن
ولتالفي وقوع الطالب ضحايا لهذه
الحوادث ،ننصح أبنائنا الطالب بإتباع
خطوات العبور اآلمن وهي :
الوقوف والنظر واالستماع
لحركة المرور

البحث عن المكان
المناسب واآلمن للعبور

02

01

العبور في خط
مستقيم عندما يخلو
الطريق من المركبات

03

05

04

التقيد باألماكن
المخصصة لعبور الطريق
مثل ممرات المشاة

تجنب العبور من
األماكن غير اآلمنة

06
التقيد باألماكن
المخصصة لركوب
الحافالت

10
بعد إنهاء عبور
الشـــارع ،ابتعدوا
قدر المستطاع عن
حافة الطريق

07
االلتزام بركوب الحافلة
بعد توقفها تمامًا

09
عدم اللعب بين
المركبات

08
االبتعاد عن اللعب
في وسط الطرق
المجاورة للمدرسة
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دراسات

في دراسة لكرسي أرامكو للسالمة المرورية

توفير  90مليون ريال يوميًا نتيجة تخفيض زمن
الرحالت والتأخير عند تقاطعات شارع 18
مع زيادة حجم الحركة المروريــة بالمملكة العربية
السعودية تتزايد الحاجة لعمل أبحاث متعلقة بأنظمة
النقل الذكيــة بالمنطــق ،فالحلــول التقليدية مثل
إضافة طرق سريعة وتوسيع الطرق الموجودة حاليا لم
تعد تفي بالغرض نظر ًا للزيادة المتســارعة في حجم
الحركة المرورية وقلة المساحات المتاحة للتوسع.
االستفادة من األنظمة الذكية
وهذا األمــر طبيعي جد ًا فــي المناطــق الحضرية
الكبيرة حيث يكون من الصعب الحصول على األراضي
المطلوبة لتوسعة البنية التحتية ومكلف جد ًا ،من أجل
ذلك تتزايــد الحاجة لعمل أبحاث واســتخدام االنظمة
الذكية للنقل بالمنطقة لتخفيف االختناقات المرورية
واالستفادة األمثل من البنية التحتية الحالية.
إدارة االختناقات المرورية
ومــن التقنيات المهمة في تقنيــات أنظمة النقل
الذكية ( )ITSهي إدارة االختناقات المرورية ،والتحكم
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باإلشارات المرورية والتأثير على اختيار السائق للطرق،
كثير مــن دول العالم تســتخدم تقنيــة عمل الدمج
بين اختيار الســائق للطرق لرحلــة اليومية والتحكم
باالشــارات المرورية مبنية على التفاعل بين السائق
والنظام على شــبكة الطــرق Combined Traffic
 .Assignment and Controlعلى الرغم من ايجابيات
نظام ( )CTACالمثبته علمي ًا وتطبيقي ًا على مستوى
مدن العالم إال انها ما زالت نادرة االســتخدام في مدن
المملكة.
اشارات تفاعلية
وقد نفذ باحثو كرســي أرامكو السعودية للسالمة
المرورية بحث ًا ودراسة تطبيقية تهدف إلى تحديد فوائد
توفير المعلومات الكاملة عن شــبكة الطرق للسائق
مع تحويل جميع االشــارات المرورية من ثابتة التوقيت
إلى اشارات تفاعلية مبنية على توظيف أنظمة النقل
الذكية ( )CTACباســتخدام مجموعــة برامج محاكاة
 PTVوذلك على شــبكة الطرق للمنطقة المركزية

دراسات
التجارية بمدينة الدمام والتي تشــمل طرق رئيســية
وفرعية و 27تقاطع محكوم بإشارات مرورية.
نماذج محاكاة مرورية
وتــم تطويــر واختبار عدة نمــاذج محــاكاة مرورية
بتقنية اختيار الطريق واستراتيجيات التحكم باإلشارات
الضوئيــة وتقييم فوائــد تقنيــة (  ) CTACمن حيث
إجمالي الوقت الذي تستغرقة زمن الرحلة وقت التأخير
على عناصر شبكة الطرق بمنطقة الدراسة .تم اختبار
 6ســيناريوهات باســتخدام برنامج  VISSIMللنمذجة
والمحاكاة الدقيقة لشبكتي طرق منطقة الدراسة.
االشارات التفاعلية
وأظهــرت النتائج أن تحســين وانخفــاض الزمن
الكلي لزمــن الرحلة بمقدار ٪15وانخفض وقت التأخير
بمقــدار  .٪38عندما كان لدى الســائقين المعلومات
الكاملة عن شبكة الطرق لتغير طرق رحالتهم اليومية
جنبا إلى جنب مع استخدام االشارات التفاعلية بدال من
االشــارات ذات الوقت الثابت وبالطبع هذا سيؤثر في
تحسين السالمة المرورية.

كما شملت الدراسة تنفيذ الموجة الخضراء الشارات
التقاطعات على شــارع الثامن عشــر بالدمام وذلك
لتخفيــف االختناقات المرورية وتخفيــض زمن التاخير
على التقاطعات وتحسين تدفق الحركة المرورية على

الدراسة هدفت إلى تحديد فوائد توفير
المعلومات الكاملة عن شبكة الطرق
للسائق مع تحويل جميع االشارات
المرورية من ثابتة التوقيت إلى اشارات
تفاعلية مبنية على توظيف أنظمة النقل
الذكية ()CTAC

تقاطعات الشــارع  ،وأظهرت النتائج تحسن وأظهرت
النتائج أن تحسين وانخفض الزمن الكلي لزمن الرحلة
بمقدار  ٪25وانخفض وقت التأخير بمقدار ..٪35
توفير التكاليف بمقدار  90مليون ريال
وأظهر تحليل التكاليف والفوائد المادية عند تطبيق
الدراســة وتوفيــر المعلومات ألفضل مســار للرحالت
اليومية للسائقين  ،وتحسين التحكم باالشارات المرور
بمنطقة الدراســة فإنــه يمكن توفيــر  90مليون ريال
يوميــا نتيجة تخفيض زمن الرحــات وزمن التاخير عند
التقاطعات.
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السالمة المرورية في اإلسالم
إصدار جديد لجمعية سالمة
يأتي كتاب (الســامة المرورية في اإلســام  ..الواقع
والمطلوب) للمهندس هيثم نذير نمر ليجب عن ســؤال
هل أشار اإلســام إلى موضوع السالمة المرورية؟ ،وهل
هناك نصوص ًا شرعية في هذا المجال ،وكيف نغير واقعنا
المروري إلى األفضل؟
الكتاب من إصدارات الجمعية الســعودية للســامة
المرورية ،وقد اشتمل على  9فصول ،ويقع في  180صفحة
من القطع المتوسط الحجم  ،وتقوم فكرة الكتاب على
الجمع بين موضوع الســامة المرورية ،وما جاء عنها في
الشريعة اإلسالمية ،ألن اإلسالم صالح لكل زمان ومكان،
ويستوعب مستجدات الحياة الحضارية.
ويؤكــد الكاتب على أن اإلســام صالح لــكل زمان
ومــكان ،ويســتوعب مســتجدات الحيــاة الحضاريــة،
ويســتوعب كل قوانين األرض التي تنظم حياة البشــر،
وال يتناقض معها ،بــل يدعمها ويحث علــى تطبيقها،
مشــير ًا إلى أن الكتاب ليس كتاب ًا فقهي ًا ،وإنما هو دعوة
لتصحيح الســلوك المروري ،وااللتزام بالسالمة المرورية
من خالل التعاليم اإلسالمية.
السالمة المرورية لغة وشرعا
وفي الفصل األول استعرض المؤلف عناصر السالمة
المرورية وهــي  :العنصر البشــري ،المركبــة ،الطريق،
الضبط المروري ،وتعريفها لغة وشرع ًا ،والتطرق إلى دور
كل منها في السالمة المرورية.
بين الحاضر والماضي
وفي هــذا الفصــل تحــدث المؤلــف علــى إلتزام
المســلمون ســابق ًا بحقوق الطريق وكان لديهم فهم
مروري عميق ووعي مروري عالي ،مستشــهد ًا بقول عمر
بن الخطاب ( واهلل لو تعثرت بغلة في العراق لحاســبني
اهلل عنها لم لم تصلح لها الطريق يا عمر ) ،ومن المؤسف
أن المســلمين اليوم يخالفون أنظمة المرور  ،ويتسببون
في زيادة الحوادث المرورية.
إشارات القرآن والسنة
وخصص الكاتب الفصل الثالث للحديث عن مفاهيم
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الكتاب ليس كتابًا فقهيًا ،وإنما هو
دعوة لتصحيح السلوك المروري،
وااللتزام بالسالمة المرورية من خالل
التعاليم اإلسالمية
أساســية في الشريعة اإلســامية للســامة المرورية،
يمكن إجمالها في :إشــارات القرآن والســنة لوســائل
النقل الحديثة ،التقــوى في الســامة المرورية ،وذلك
بااللتــزام بتطبيق أنظمــة وقوانين الســامة المرورية ،
واالبتعاد عــن المخالفات المرورية ،الثواب والعقاب في
تطبيق السالمة المرورية ،األخذ بأسباب السالمة المرورية
واجب شرعي ،االلتزام بالســامة المرورية من الواجبات
الشــرعية ،فقه النوازل والمصالح المرســلة وسد الذرائع
ودورها في االحكام الشرعية في السالمة المرورية.
قواعد السالمة المرورية ومتطلباتها
وفي الفصل الرابــع تتطرق المؤلف إلى بعض قواعد
الســامة المرورية ومتطلباتها في المركبة ،والســائق،

كتـاب

والطريق ،من أبرزها  :تفقد الســيارة باستمرار ،التثقيف
والتوعية المروية للســائقين ،تدريــس التوعية المرورية
في المدارس ،المحافظــة على أفضل مقومات اليقظة
الذهنيــة والحواســية ،وتخطيط الطرق بما يســهل من
انسيابيه الحركة المرورية ،وغير ذلك من اإلرشادات يمكن
الرجوع إليها في الكتاب.
المنظور الشرعي
وتنــاول المؤلــف في الفصــل الخامــس متطلبات
السالمة المرورية من المنظور الشرعي  ،وذلك بالحديث
عن المركبة ،والســائق ،والطريق من المنظور الشرعي،
وســرد من المجموعة من التوجيهات لقائدي المركبات
عند القيادة منها :النية واالحتساب ،وشكر اهلل على هذه
النعمة ،والتواضــع عند قيادتها ،والحلم والصبر ،واحترام
األنظمة المرورية ،واإليثار في الطريق ،وحســن التصرف،
والشعور بالمسؤولية ومراقبة اهلل عند القيادة ،ومعرفة
عواقب التهور.
أسباب الحوادث المرورية
وفي الفصل الســادس سرد المؤلف أسباب الحوادث
المرورية من وجهــة نظر المرور كما يلــي :المخالفات
المرورية ،أســباب اجتماعية ونفسية ،قيادة صغار السن،
عدم إدراك أصــول القيادة الســليمة ،القدوة الســيئة
لقيادة الســيارة ،التقليد األعمــى للمخالفين والجهل
المروري ،اختالف ثقافة قيادة السيارة ،واستعرض كذلك
أسباب الحوادث المرورية من وجهة النظر الشرعية ومن
ذلك :التناقض في أفعال بعض المسلمين وعدم اتباع
سبل السالمة ،ضعف االيمان وعدم إدراك االنسان لغايته،
وسوسة الشيطان في ارتكاب المخالفة ،مخالطة رفقاء
السوء ،اتخاذ المخالفة عادة دون الشعور بالذنب ،مقدم ًا
العديد من النصائح لعالج هذه األسباب وغيرها.
رأي الشرع في المخالفات المرورية
وخصص المؤلف الفصل الســابع للحديــث عن رأي
الشرع في المخالفات المرورية وعرض فتاوى أهل العلم
في بعض المخالفات الكبيرة كقطع اإلشارة ،والسرعة
الزائدة ،والتفحيط ،واســتخدام الجوال أثناء القيادة ،ثم
المخالفات الصغيرة األقل ضرار ًا كعدم ربط حزام األمان،
والدخول إلى الدوار بطريقة خاطئة ،وعدم ترك مســافة
أمان بين السيارات وغيرها من السلوكيات.

يؤكد الكاتب على أن اإلسالم
صالح لكل زمان ومكان ،ويستوعب
مستجدات الحياة الحضارية ،ويستوعب
كل قوانيين األرض التي تنظم حياة
البشر ،وال يتناقض معها ،بل يدعمها
ويحث على تطبيقها
المؤلف في سطور
بكالوريــوس هندســة ميكانيكية-
جامعة دمشق.
محاضر ســابق في المعهد العالي
للهندســة الميكانيكية والكهربائية
بدمشق.
مدير مشاريع الســامة المرورية في
شركة المنال المتألقة.

م .هيثم نمر

أشــرف علــى العديد من مشــاريع
الســامة المرورية في الدمام والخبر
والقطيف واالحساء.
الوصايا الشرعية
وفــي الفصــل الثامن قــدم المؤلــف مجموعة من
الوصايا الشــرعية في الســامة المروريــة منها  :طاعة
ولي األمر في تطبيق أنظمة المرور والســامة المرورية،
االبتعــاد عــن الغضب فــي الطرقات ،كظــم الغيظ ،
حســن الخلق وتقوى اهلل عند قيادة الســيارة ،االحســان
عنــد القيادة ،التوكل علــى اهلل  ،المحافظة على دعاء
الركوب ،االبتعاد عن المحرمات حال القيادة ،المحافظة
على صالة الفجــر جماعة ،تعظيم حرمات المســلمين
وأموالهم وأعراضهــم ،األدب عند القيــادة ،المحافظة
على صيانة السيارة وحالتها الفنية الجيدة.
تطبيق التعاليم الشرعية
وفي الفصل األخير أكد المؤلف على كمال الســامة
المرورية هي في تطبيق التعاليم الشــرعية التي تحث
عن احترام األخرين  ،والحرص على ســامتهم ،ومعاملة
الناس كأخــوة  ،والجمع بيــن الرحمة والرفــق ،ووجوب
اتباع االنسان أســلوب السالمة وأصولها في كل أعماله
وتصرفاته.
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أكثر من  120ألف طالب وطالبة تعرفوا عليها

المدرسة المرورية لألطفال بمسقط ..نافذة توعوية
لغرس الثقافة المرورية وتعزيز احترام القواعد واألنظمة
قال المالزم أول سيف بن سلطان العدوي رئيس
قســم التوعية المرورية بمعهد السالمة المرورية
إن فكرة
باإلدارة العامة للمرور بســلطنة عمــانَّ ،
إنشاء المدرســة المرورية جاءت إيمان ًا من شرطة
عمان الســلطانية بنشــر الوعي المــروري لجميع
ُ
شــرائح وفئات المجتمع؛ إليجاد جيل واع بالسالمة
المرورية من طالب المدارس ،وتزويدهم بالمعارف
والمهارات الالزمة التي تُنظم ســلوكهم المروري
لتمكنهــم من التقيد بالقوانين؛ بما يُســهم في
حماية أنفسهم واآلخرين من الحوادث المرورية.
إن المدرســة المروريــة لألطفال تمثل
وأضافَّ :
إحدى نوافذ التوعية المرورية باإلدارة العامة للمرور
بشرطة عمان الســلطانية ،التي تكرس جهودها
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لتوعية طالب المدارس؛ فقد قامــت بإعداد أجيال
حاكي
مرورية واعية من خالل مدينة مرورية مصغرة ت ُ ِ
الواقع المروري ،وتحتوي على جميع مكونات البيئة
المرورية ،بما فيها الشوارع والدوارات والتقاطعات
واإلشــارات الضوئيــة واللوائح المروريــة بمختلف
أنواعها ،على اعتبار أنها لغــة التخاطب بالطريق،
إضافــة للمرافق االخــرى كوجود مســجد ومحطة
التزود بالوقود ،إلى جانب وجود قاعات للمحاضرات
مزوده بوسائل تعليمية حديثة.
وتابــع :إن المدرســة المروريــة تقــوم بتنفيذ
العديد من البرامج التعليميــة والتثقيفية لطالب
المدارس؛ من خالل الزيارات ،بالتنســيق مع مختلف
المؤسســات التعليمية الحكوميــة والخاصة؛ بما
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فيها ريــاض األطفال وجمعيات المــرأة العمانية؛
بهدف تنشــئة األطفال منذ الصغــر على االطالع
والتعرف على جوانب السالمة المرورية وقواعدها
وأنظمتهــا المروريــة ،كمــا يتــم زرع الثقة بين
شــرطي المرور واألطفــال ،وتعويدهم على اتباع
آداب وقواعد وأنظمة المــرور عند عبور الطريق من
خالل التطبيقات العمليــة وتنمية اإلدراك بتحمل
المسؤولية في تطبيق األنظمة ،كما تركز المدرسة
على تنمية الحس األمني لدى الطفل.
َّ
يتلقاها األطفال
وعن البرامج التعليمية التــي
في المدرســة المرورية ،أوضح العــدوي أن هناك
زيــارات للمدرســة المرورية تتضمــن برامج نظرية
وعملية؛ حيث يتم التأكيد على الطلبة أن حياتهم
غالية ،ويتوجب دائما الحــرص والمحافظة عليها،
والتركيز علــى بعض القواعد التي تتناســب مع
المراحــل العمرية للطفل باســتخدام الوســائل
التعليميــة .وبيَّن أنه يتم تعليمهــم كيفية عبور
الطريق بالشــكل الســليم باســتخدام القواعد
الذهبية للعبور ،وتعليمهم أهمية مراعاة متطلبات
الســامة المرورية عند صعود المركبة أو الحافلة،
والتعرف على األماكن والممارسات الخطرة للعب
األطفــال ،وتعريفهم باألماكن اآلمنة لممارســة
هواياتهــم ،وكل مــا يكفــل األمــان لحياتهم،
وتحقيق قــدر أكبر من ســامتهم ،كمــا يُصاحب
الجانب النظري مسابقات ثقافية بين الطلبة من
خالل طرح أســئلة مرورية ليتم اإلجابة عنها وتوزيع
الهدايــا لهم بهدف تشــجيعهم ،وتســتخدم في
العمليــة التدريبية البرامج التعليميــة الكرتونية؛
بهدف إيصال المعلومات بشــكل أوضح لألطفال.
وبعد توصيل تلك المفاهيم ومتطلبات الســامة
المرورية ،يُنقل الطالب لمرحلة التطبيق العملي
من خالل ســياقة الدراجة أو مركبة صغيرة والتجول
في شــوارع المدرســة ليتعلم القواعــد المثلى
الستخدام الطريق.
مــن جانبهــا ،قالت العريف نســيبة بنــت جابر
الجلندانيــة إحــدى المشــرفات علــى المدرســة
المروريــة :إن اإلقبال على زيارة المدرســة المرورية
متزايد ،وباألخص طالب المراحل التعليمية األولى
كمرحلة الحلقة األولى وريــاض األطفال ،يمثلون

المدرسة المرورية تقوم بتنفيذ العديد
من البرامج التعليمية والتثقيفية لطالب
المدارس؛ من خالل الزيارات ،بالتنسيق
مع مختلف المؤسسات التعليمية
الحكومية والخاصة؛ بما فيها رياض
األطفال وجمعيات المرأة العمانية

مختلــف المدارس فــي المحافظات بالســلطنة.
وأضافت :إن طاقم المدرسة المرورية يعقد زيارات
إلى المــدارس؛ بهدف نشــر الوعي المــروري من
خالل تنفيذ الورش التدريبيــة للطلبة والمعلمين
وســائقي الحافالت والمشــاركة في الفعاليات
التوعوية التي تنفذها المؤسسات التعليمية.
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الصحة العالمية :
حوادث الطرق من األسباب الرئيسية لوفاة األطفال
ذكــرت منظمــة الصحــة العالمية ،أن
األطفال والبالغين اليافعين عرضة للوفاة
جراء حوادث الطرق أكثر من أي سبب آخر.
وقالت المنظمة التابعة لألمم المتحدة،
إن هذا الخطــر المرتفع لألشــخاص الذين
تتراوح أعمارهم بين  5و 29عام ًا ،تشــير إلى
«حاجة للتحول في األجنــدة الحالية لصحة
األطفال والمراهقين التــي تجاهلت حتى
اآلن السالمة على الطرق لحد كبير».
وتابعت أنه ال يوجد ســوى  33دولة لديها
قوانيــن خاصة بمقاعد الســامة لألطفال
بالســيارات التي تتماشــى وقواعد أفضل
الممارســات الخاصــة بالمنظمــة ،بمــا
في ذلك فرض قيــود على العمــر والوزن
واالرتفاع ،مشــيرة إلى أن هناك  1.35مليون
شــخص من مختلف األعمار يتوفون سنو ًي ّا
جراء حوادث الطرق.
وبحســب أحدث تقريــر لمنظمة الصحة
العالمية ،بشــأن السالمة على الطرق حول
العالم ،فإن معدل الوفيــات في الحوادث
المروريــة مقارنة بعدد الســكان انخفضت
بشكل طفيف.
وأرجعت منظمة الصحة العالمية ،تراجع
الوفيات بســبب الحوادث ،إلــى زيادة عدد
الدول التــي تنفذ قواعد ســريعة وتفرض
ضوابط على احتســاء الكحوليات ،وكذلك
القوانين علــى ارتداء الخــوذ وربط أحزمة
المقاعد واستخدام مقاعد األطفال.
وفي حين أن عــدد الوفيات في الحوادث
المروريــة انخفض فــي نحــو  50دولة ثرية
ومنخفضة الدخل منذ عام  ،2013لم يتحسن
متدن.
الوضع بتات ًا في دولة ذات دخل
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ال يوجد سوى  33دولة لديها قوانين
خاصة بمقاعد السالمة لألطفال
بالسيارات و  1.35مليون شخص من
مختلف األعمار يتوفون سنو ًّيا جراء
حوادث الطرق

تقنية

6
يشــكل االرتفــاع المتواصل في أســعار الوقود هاجســ ًا
لشريحة واسعة من سائقي الســيارات حول العالم ،في ظل
اتكال شــبه تام في التنقالت اليومية على استخدام السيارة
يفرضه االتســاع المعماري للمــدن ،ومتطلبات أخرى تفرضها
أماكن العمل البعيدة عن المنزل ،باإلضافة إلى االتكال على
الســيارة في نقل األطفال إلى مدارسهم ،ما يشكل بحد ذاته
أعمال إضافية على صعيــد النفقات المالية في حال لم يتم
تدارك ســلوكيات خاطئة في القيادة تســتنزف بشكل كبير
الوقود.
وباالستناد إلى دراسات وأبحاث مراكز ومعاهد القيادة حول
العالم ،هناك ستة سلوكيات خاطئة يتوجب على السائقين
تداركها ،وتســهم بشــكل ملحوظ في عدم استنزاف الوقود
واستخدامها بكفاءة أكبر وهي :
 -1القيادة بسرعات عالية
تســود مفاهيم خاطئة أن القيادة بسرعة عالية تقلل من
معدالت استهالك الوقود ،إال أن القيادة على سرعات مرتفعة
جدا وتطع مسافات طويلة ،يزيد من استهالك الوقود ،إذ تؤكد
دراســة بريطانية أن الحفاظ على معدالت ثابتة من الســرعة
وبحدود ســرعات تتراوح بين  100و 120كيلومتــرا تجعل المحرك
يكتفــي بالحد األدنى من معدل االســتهالك ،وبالتالي قطع
مسافات أكبر في خزان الوقود الممتلئ.
 - 2تشغيل المكيف بشكل مستمر
كشــف باحثون ألمــان ،أن من العادات الســيئة للبعض،
تتمثل في اإلبقاء على  ،مكيف الســيارة في حالة التشغيل
طيلة مراحــل العام ،مــع العلم أنــه يمكــن التخلي على
المكيفات في ُفصل الشتاء فيساعد ذلك على توفير بين إلى
 %5- 3من معدل االستهالك ،الناجم عن إيقاف األحمال والجهد
الذي يتسبب به تشغيل المكيف.
 -3التعامل مع دواسة الوقود
كشــف معهد الســامة األمريكي ،عــن أن اختيار وضعية
القيادة المناســبة التــي تتيح للقدم سالســة اكبر التعامل

مع دواســة الوقود ،يمنح الضغط بقوة على الدواســة اثناء
القيادة ،وبالتالي عدم الســماح بضــخ كمية من الوقود إلى
المحرك ،خصوص ًا أن عملية الضخ القوى تسبب باحتراق وقود
فائض .إذ أشــار معهد الســامة األمريكي انه يمكن توفير ما
نســبته  %8من الوقود فــي حال تم اعتماد القيــادة الهادفة
البعيدة عن الضغط بقوة على دواســة الوقود خصوص ًا في
حال ال تقتضي الضرورة.
 -4األحمال الزائدة
مــن العــادات الســائدة التي نصحــت الهيئــة األلمانية
للفحص الفني بالتخلي عنها ،تتمثل بعدم ترك أحمال زائدة
في الســيارة ،إذ غالب ًا مــا يترك مالكي الســيارات أغراضهم
الشــخصية وحقائب ومعدالت التخييم وغيرها في الســيارة،
األمر الذي يتســبب بزيادة معدالت اســتهالك الوقود بنســب
تتماشــى مع قيمة هذه األحمال ،لذلك تنصح الهيئة األلمانية
عدم ترك األغــراض الغير ضرورية في الصنــدوق .الخلفي أو
داخل السيارة ،واصطحابها فقط وقت الحاجة.
 -5ضغط اإلطارات
عدم االهتمام بضغط اإلطارات ،واعتماد الضغط المناسب
للحالة الفصلية من العام ،يتســبب بزيادة معدل اســتهالك
الوقــود بنحو إلــى  ،%3 -2خصوص ًا أن معــدل ضغط الهواء
لإلطارات في الصيف يجب أن يقل بنسبة ملحوظة عن معدل
ضغط الهواء لإلطارات في الشــتاء ،وبالتالي في حال عدم
شــتاء فأن المحرك يحتاج إلى جهد أكبر لدفع
تعديل الضغط
ً
اإلطارات وبالتالي التسبب بزيادة أكبر في استهالك الوقود.
 -6عدم االهتمام بصيانة السيارة
يعتبر عدم االهتمام بصيانة الســيارة مــن األمور التي تؤثر
بشكل كبير على مختلف أجزاء الســيارة ،وربما يسببا انسداد
بعض األجزاء جراء تكد الشــوائب في تقليــل قدرة المحرك
على  ،اســتخالص كامل قدرتــه ،ما ينجم عنه ضــخ مزيد من
الوقود المهدور ،وبالتالي ارتفاع العدل اســتهالك الســيارة
للوقود ،خصوصــ ًا أن مراعاة االلتزام بمواعيد الصيانة الدولية،
تبتي المحرك بصورة آمنة وتســهم في قدرتــه على تفادي
االستهالك الغير زائد للوقود.
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الخـاتمــة

التشتت الذهني أثناء القيادة :

الخطر المتزايد
مما ال شك فيه أن هناك تصرفات خاطئة لدى أغلب
الناس في يومنا هذا يرون بأنها تصرفات غير ضرورية
وال يبالون لهــا ،تتراكم على بعضها البعض ليصبح
لديهم في النهايــة حصيلة كبيرة من ســلوكيات
مروريــة خاطئة تبعدهــم عن فن القيــادة واحترام
الطريق ومن هذه الســلوكيات السيئة الشائعة في
طرقنا التشتت الذهني.

تشــير معظم الدراســات أن  %80-60من أســباب
الحــوادث تعود الى أخطاء بشــرية ســببها بعض
التصرفات والســلوكيات غير السليمة الصادرة عن
الســائقين ،فال يمكن أن يخرج أحـــدنا من منزله إال
ويعانــي من بعض هذه المخالفات والســلوكيات
المرورية الخاطئة وبشكل يومي.
مما ال شك فيه أن هناك تصرفات خاطئة لدى أغلب
الناس في يومنا هذا يرون بأنها تصرفات غير ضرورية
وال يبالون لها ،تتراكم على بعضها البعض ليصبح
لديهم فــي النهاية حصيلة كبيرة من ســلوكيات
مروريــة خاطئة تبعدهــم عن فن القيــادة واحترام
الطريق ومن هذه السلوكيات السيئة الشائعة في
طرقنا التشتت الذهني.
تتطلب القيادة اآلمنــة للمركبات بجميع أنواعها
(سيارات ،شــاحنات ،دراجات.. ،الخ ).التركيز العقلي
واليقظــة الدائمة للقيام علــى النحو األمثل بهذه
القيــادة ،إن تركيز االنتباه والحذر إثنــاء القيادة هو
الذي يمكنك من مالحظة كل المفاجآت المحتملة
التي يمكــن أن تقع على الطريــق ،وبالتالي على
السائق أن يتفادى كل ما يشــتت انتباهه أو يفقده
التركيز فال تحاول قيــادة المركبة إال وأنت في حالة
اللياقة الجسدية والنفســية السليمة كي يتسنى
لك تركيز االنتباه علــى كل ما حولك وحتى يمكن
العدد الثاني
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لك التصرف السريع في مواجهة أي موقف طارئ.
ومع االنتشار الواسع الســتخدام الهاتف الخلوي،
تزايد احتمال اســتخدام هذه الهواتف اثناء القيادة
فيتشــتت ذهن الســائق عــن الطريق ومــا حوله
وتتضاعــف معه امكانيــة حصول حــوادث مرورية
واضرار مادية واصابات جسدية طفيفة او جسمية او
وفيات.
وهناك أربعة أنــواع من التشــتت الذهني أثناء
القيادة هي :التشــتت البصري ،ومن مظاهره قراءة
االعالنات ،ومراقبــة الناس ،والنظر الــى الطبيعة،
الخ  ،والتشــتت الســمعي ،ومن مظاهره :التركيز
على محادثه مع الــركاب ،والضجيج داخل المركبة،
واالستماع الى الموسيقى الصاخبة ،الخ ،والتشتت
اليدوي  ،ومن مظاهره :تشــغيل الراديو أو المكيف،
واالكل والشرب وأخذ اشياء سقطت داخل المركبة
الخ ،والتشــتت الفكــري  ،أي شــرود الذهن واحالم
اليقظــة ،والغنــاء والتركيــز الفكري للمشــاكل
العائلية او الوظيفية ،الخ.
لذا علينــا أن نقــود بوعي تام لقواعــد وأصول
السالمة واالبتعاد عن المشتتات الذهنية ،وأن نكون
قدوة حسنة لآلخرين نحرص على سالمتنا الشخصية
أو ً
ال ثــم ســامة غيرنــا من الســائقين والمشــاة
ومستخدمي الطريق ثاني ًا.

ﺣﺰام اﻣﺎن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
ﺧﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺎت اﻟﺨﻄﺮة

ﺣﺰام اﻣﺎن ﻳﻘﻠﻞ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت

50%
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