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التقنيات الناشئة وآثارها املحتملة عىل سالمة مستخدمي الطرق يف مرص 

أعد هذا التقرير: مؤسسة ندى من أجل طرق مرصية آمنة 
 د. أحمد شلباية - خبري يف الصحة العامة 
 د. خالد مصطفة - خبري يف سالمة الطرق 

تصميم وإنتاج: شمسية إلدارة األنظمة الصحية 
ترجمة: داليا عادل - أحمد نشأت 

 هذا التقرير نتاج ورشة عمل تم عقدها يف إبريل ٢٠١٧ واإلسهامات القيمة للسادة املشاركني )مع حفظ األلقاب(:
نهاد شلباية 
ريهام رجب 

خالد مصطفى 
عامر سليامن 

سيد متويل 

محمد سيف الدين 
إبتهال شوقي 

عزت صربي 
رجاء عبد الحكيم 

رنا قرطام 

بديعة برادة 
خالد الشعراين 

شكري أسمر 
 حسن فاضل

 AXA و Uber تم إنتاج هذا التقرير بعدم من رشكتي

كل اآلراء، االستنتاجات، النتائج والتوصيات الواردة يف هذا التقرير ال متثل بالرضورة وجهة نظر أي من الرشكات الداعمة. 
هذا التقرير غري مخصص للبيع. 

جميع حقوق امللكية الفكرية ملؤسسة ندى من أجل طرق مرصية آمنة، نوفمرب ٢٠١٧ 
  www.nadaroadsafety.org

http://www.nadaroadsafety.org
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" الهدف الحقيقى من وسائل النقل والمواصالت ليس فقط 

الوصول للجهة المقصودة بأسرع وأنسب طريقة، ولكن األكثر 

أهمية هو الوصول لها بشكل آمن" 

مؤسسة ندى لطرق مصرية آمنة 
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الملخص التنفيذي 
 تــشكل حــوادث الــطرق املــؤديــة لــلموت رضيبة كبرية عىل 

املرصيني كــل عــام. فــباإلضــافــة إىل كــم اإلصــابــات الــتى يــصعب 

راتـها إىل عىل األقـل  حرصها،  تشـري األرقـام األكرث تـحفظا يف تـقديـ

10,000 مـن الـوفـيات كـل عـام يف تـعداد سـكاين يـبلغ 90 مـليون 

مرصي. و تشـري إحـصائـيات أخـرى ألرقـام أكرب تـصل إىل مـعدل 42 

شـخصا لـكل 100,000 مـن املرصيني، مام يـضع مرص مـع دول أخرى 

ضـمن قـامئـة الـدول األكرث خـطورة  يف اإلصـابـات والـوفـيات الـناتـجة 

عـن حـوادث الـطرق. الـخسارة البرشية الـفادحـة تـشكل الـصدمـة 

األكرث وقـعا و لـكنها ليسـت الـخسارة الـوحـيدة ، 3% مـن الـناتـج 

املحـىل اإلجـامىل يـتم إهـداره كام أن التهـديـد األكرب للشـباب املرصي، 

الـذي يـشكل النسـبة األكرب مـن الـسكان وميـثل املسـتقبل مـن حـيث 

قدرته اإلنتاجية، يأيت من حوادث الطرق واإلصابات الناتجة عنها. 

يف الـسنوات الـحالـية، و مـع االنـدمـاج الكبري لـلتقنية و تـطبيقاتـها 

يف نـواح كثرية مـن حـياتـنا، صـارت تتسـلل عىل الـصعيد الـعاملـي إىل 

عـامل أنـظمة املـواصـالت. فـبعض مـن هـذه األنـظمة الـتكنولـوجـية 

راض أمـان الـطرق، والـبعض  رهـا لـتحقيق أغـ والـتطبيقات تـم تـطويـ

راحــة ، مــعلومــات  اآلخــر يهــدف إىل تــوفري الــكفاءة ، ســبل الــ

للمسافرين و السهولة. 

كام أنـه مل يـتم تـطويـر كـل الـتقنيات السـتهداف مسـتخدمـي 

الــطرق فحســب، بــل إن بــعضها وجــد طــريــقه كــتطبيق داخــل 

الـعربـات، و بـالـتاىل هـو يـشكل تـأثري عىل أمـان الـطرق بـشكل مـبارش 

وغري مبارش عىل حد سواء. 

الكثري، إن مل يـكن جـميع هـذه الـتقنيات قـد تـم تـطويرهـا خـارج 

مرص ( وخـارج تـوجـهات"أنـظمة" الـدول الـنامـية بـوجـه عـام)، ثـم 

أصـبحت اآلن مـتوفرة يف الـسوق املرصي عىل نـطاق واسـع وبـشكل 

غري مـنظم ، رسيعا بـعد أن تـم احـتضانـها يف تـوجـهات" أنـظمة" 

الدول املتقدمة. 

و لكن تم ذلك بدون: - 

• فهم تأثري هذه التقنيات عىل أمان و سالمة الطرق 

• تحـديـد و فـهم أي مـن هـذه الـتقنيات يـجب أن تـتوفـر يف 

النظام املرصي لتحقيق زيادة حقيقية يف أمان الطرق. 

• فـهم أى مـن الـتقنيات يـتم اسـتخدامـها و لـكن قـد تـشكل 

خطورة كبرية عىل مستخدمي الطرق 

• فهم أى من التقنيات يجب تنظيمها لتقليل آثارها الضارة 

• فـهم الـحافـز الـذي يـجب وضـعه لـتشجيع احـتضان الـتقنيات 

رات  الـتى تـحسن مـن تـحقيق األمـان، كام هـو الـحال لـفهم التحـذيـ

الـتي يـجب وضـعها للحـد مـن تـشجيع و اسـتخدام الـتقنيات الغري 

آمنة 

راءات الـتي يـجب وضـعها لـعربـات  • فـهم الحـد األدىن مـن اإلجـ

النقل. 

بـدون مـا سـبق نـحن نـقف يف مـوضـع الخـطر مـن مـالحـظة 

تـجارب تربز تـأثري هـذه الـتقنيات يف الـواقـع عىل أمـان مسـتخدمـي 

الـطرق املرصية، أو عىل األقـل خـسارة الـفرص الـحقيقة ملـضاعـفة 

فوائـد هـذه الـتقنيات يف صـالـح األمـان وتـقليص أرضارهـا املـحتملة يف 

املقابل.  

تـم حشـد مجـموعـة مـختارة مـن املتخصصني يف املـجال وممثيل 

مـختلف الـقطاعـات والـتخصصات املـتعلقة بـأمـان الـطرق ىف مـن 

أبـريـل 2017 يف ورشـة عـمل امـتدت لـيوم كـامـل بـعنوان " الـتقنية 

وتـأثريها عىل األمـان" ، والـتى نـاقشـت مـن مـختلف الـزوايـا تـأثري 

الـتقنيات املـتنامـية سـواء تـلك الـتي تسـتهدف الـطرق واملـواصالت أو 

ال تسـتهدفـها، وتحـديـد هـل نـحن عىل أتـم االسـتعداد السـتقبالـها 



�6مؤسسة ندى من أجل طرق مرصية أمنة

بـاإلضـافـة إىل االحـتياجـات الـالزمـة لـتحقيق أقىص قـدر مـن فـوائـدهـا 

وتقليص مخاطرها. 

 وقـد تـم بـناء هـذا الـتقريـر و لـكن دون أن يـتم حرصه عىل 

الـنقاشـات الـتي متـت يف مـداوالت الـورشـة ، و يسـتهدف أن ال يـكون 

فـقط مـرجـعا وسـجال يـصف الـوضـع الـحايل و لـكن يسـتهدف أن 

يـكون نـقطة انـطالق وإطـار عـام، لـتبدأ مـنه خـطوات نشـطة و سـباقـة 

أكرث مـنها تـفاعـلية مـع األحـداث، تسـري نـحو لـيس فـقط االسـتعداد 

للمستقبل ولكن تحقيق االستغالل األمثل منه.  

توجـد مجـموعـة عوامـل مشرتكـة تـؤدي بـشكل كبري إىل مـختلف 

أنواع الـحوادث يف مرص، تحـديـدا: - الـقيادة بـذهـن مشـتت، الرسعة، 

عـدم اسـتخدام حزام األمـان، الحـموالت الزائـدة، مواصـفات "ظروف" 

الـطرق، مـواصـفات " ظـروف" املـواصـالت وكـذلـك الـقوانني املـطبقة 

حاليا التي تضمن معايري األمان. 

الــتقنيات الـواردة يف هــذا الــتقريــر، والــتي تســتهدف تــجنب 

الـتصادمـات، حـالـة وأداء الـسائـق، الـتحكم بـالرسعة والـتطبيق اآليل، 

متـتلك الـقدرة عىل تـقليص عـدد وحـدة حـوادث الـطرق إذا مـا تـم 

احـتضانـها بـشكل فـعال وبـشكل كيل (عرب إدراج نـظام مـتكامـل مـن 

السـياسـات، الـقوانني والـتطبيقات) ومـن خـالل إطـار يـربـط بني 

القطاعات. 

هـذه اإلمـكانـيات والـتوقـعات الـتي تحـملها الـتقنيات نـحو زيـادة 

األمـان ملسـتخدمـي الـطرق يـجب إدارتـها و تـخفيفها طـبقا لـآلثـار 

السـلبية املـحتملة لهـذه الـتقنيات أو الـعيوب الـتي قـد تنجـم عـن 

تـطبيقها وغري املـتعلقة بـاألمـان. يف املـقام األول تـلك الـعيوب الـتي 

قـد تشـتت الـسائـق أو تحـدث إحـساسـا خـاطـئا بـاألمـان.بـاإلضـافـة إىل 

أن إمـكانـيات الـتقنيات املـذكـورة سـيتم تـقزميـها إذا مـا مل يـتم وضـع 

القوانني والتطبيقات الالزمة يف موضعها السليم. 

يويص هذا التقرير أن:- 

• تـضع الـحكومـة طرقـا لـلتقييم املسـتمر لـتلك الـتقنيات الـناشـئة 

وتحقيقها لتأثري واضح عىل أمان و سالمة الطرق. 

رتاتـيجية لـكيفية الحـتضان  • تـطور الـحكومـة رؤيـة واضـحة واسـ

وزيـادة اسـتيعاب الـتقنيات الـتى تسـتهدف زيـادة األمـان، مـع الحرص 

عىل التقنني والـتحكم يف الـتقنيات الـتي تـؤثـر بـشكل سـلبى عىل 

األمان. 

• يـجب أن تـديـر الـحكومـة تـقديـم مـعظم الـتقنيات الـتي أثـبتت 

قدرتها عىل رفع أمان الطرق. 

• يـجب أن تـديـر الـحكومـة عـملية إدراج الـتقنيات الـتي تـعزز 

من أمان الطرق من خالل قامئة يتم فرضها ملعايري قومية لألمان. 

راءات  • يـتم الـتأكـد مـن تـوفري الـبنية الـتحتية، األنـظمة، اإلجـ

واآللــيات الــتي تسهــل مــن االحــتضان واالســتخدام األمــثل لهــذه 

التقنيات. 

• تـحفز الـحكومـة الـقطاع الـخاص عىل تـشجيع احـتضان تـقنيات 

األمان وتحد من رغبته يف احتضان التقنيات غري اآلمنة 

• يحافظ القطاع الخاص عىل التزامه العاىل تجاه األمان. 

• يــجب أن يــقود الــقطاع الــخاص احــتضان تــقنيات األمــان 

بالتعاون مع الحكومة. 

• مناقشة املوضوع يف ورش عمل مامثلة الحقا. 

الــتوصــيات الـواردة يف هــذا املــلف تــشكل إطــارا لــلحكومــة، 

الـقطاع الـخاص واملواطنني، ميـكن االسـتعانـة بـه الحـتضان و اسـتخدام 

تــقنيات األمــان ،بينام يــتم تــجنب األنـواع األخـرى مــن الــتقنيات 

رحـها لـنظام الـطرق ولـكنها تـشكل تـأثريا  والحـد مـنها والـتي تـم طـ

 سلبيا عىل األمان.
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الفصل األول: 

تقنيات تستهدف أمان الطرق 
    يـوجـد خـصائـص أسـاسـية تسـتهدف زيـادة أمـان الـطرق/

الـعربـات مـثل تحـمل الـصدمـات بـالـعربـات والـتى تحـمى املـساحـة 

املسـتقلة لـلراكـب عرب خـصائـص مـثل وجود بـناء أمـامـى قوى لـلعربـة، 

مـناطـق مـجعدة ، قـضبان جـانـبية وقـضبان مـلفوفـة. هـذه الـخصائـص 

ال ميـكن عـادة فـصلها كـتقنيات يـجب تـناولـها بـشكل مـنفصل مـن 

املـجتمع خـارج دورهـا يف تـطويـر الـعربـة. هـى عـادة يـتم تـناولـها 

بـشكل عـام كـخاصـية تحـمل الـصدمـات و يـتم الـنظر لـها كـنتائـج 

اخـتبار الـصدمـات. بـاإلضـافـة إىل أنـه يـوجـد عـدد مـن أنـظمة الـنقل 

رهـا مـن أجـل تـجنب الـصدمـات أو تـقليل  الـذكـية و الـتى تـم تـطوي

حدوثها.    

  

أ. التقنيات املعتمدة عىل العربات 

وتـتضمن الـتقنيات واآلالت بـداخـل الـعربـة ذات نـفسها، ولـيس 

فـقط الـتى تسـتهدف مـنع وتـقليل اإلصـابـة و لـكن مـنع وتـقليل 

االصطدامات كذلك.  

 ١.  تـحمل اـلصدـمات 

تحـمل الـصدمـات يشـري ملـدى قـدرة بـناء الـعربـة عىل الـتشكل 

مبـرونـة و لـكن مـع الـحفاظ يف نـفس الـوقـت عىل مـساحـة كـافـية 

للنجاة للراكبني أثناء التصادم باالحتواء عىل أحامل مناسبة لإلبطاء. 

نـتائـج اخـتبار الـصدمـات مـتوفرة بـشكل مـعلن وتسهـل قراءتـها 

مـن قـبل األوسـاط املهـتمة بـاألمـان وكـذلـك املسـتخدم مـن خـالل 

تقييامت عىل أساس النجوم و أنواع أخرى من التقييامت. 

اخـتبارات الـصدمـات يـتم إجراؤهـا مـن خـالل منظامت حـكومـية 

وغري حـكومـية عـديـدة حول الـعامل. وأشهرهـا تـلك الـخاصـة بـالواليـات 

املتحدة:  

New Car Assessment Program (NCAP), European 

New Car Assessment Program  

(EURO NCAP) and The Insurance Institute for 

Highway Safety (IIHS). 

Photo credit: Global NCAP
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هــذه االخــتبارات تهــدف إىل تــقييم مــختلف الــصناعــات 

واملــوديـالت عىل حــاميــة ركــابــها. الهــدف هــو تـزويــد الــعامــة 

رارهـم للرشاء بـناء عـليها. يف  بـاملـعلومـات ملـقارنـة الـعربـات و بـناء قـ

نفس الوقت، ذلك يشجع املصنعني عىل بناء عربات أكرث أمانا. 

بناء العربة يجب أن يحقق هذه املتطلبات: 

-قـابـل لـلتشكيل، وصـلب يف ذات الـوقـت، الـبناء االمـامـى لـديـه 

مـناطـق مـجعدة المـتصاص الـطاقـة الحركـية لـلصدمـات الـناتـج عـن 

الـصدمـة األمـامـية عـن الـطريـق، مـرونـة الـتشكيل، ومـنع اقـتحام 

املساحة املستقلة للراكب. 

-بــناء خــلفي قــابــل لــلتشكيل لــلحفاظ عىل قــوام املــساحــة 

املستقلة للراكب الخلفي و الحفاظ عىل خزان الوقود. 

-أبـواب وبـناءات جـانـبية مـصممة بـصورة سـليمة لـتقليل تـأثري 

التصادمات الجانبية ومنع األبواب من الفتح بسبب التصادم. 

-بناء علوي قوي للحامية من انقالب السيارة. 

رامـل مـصممة بـصورة سـليمة و تـعمل يف تـناغـم مـع  -أنـظمة فـ

بـناء املركـبة ملـنح الراكـب تـوقـفا أمـثل وحـاميـة مثىل عـند اسـتخدام 

ركـبة وبـاخـتالف الـتصميم الـداخـيل  الـفرامـل يف أي مـكان داخـل امل

للمركبة. 

يـرجــى مـالحــظة أن هــذه االخــتبارات هــي خــطوة تتخــطى 

االخـتبارات الـحكومـية الـقياسـية ملـعايري صـالحـية/عـدم صـالحـية 

ركـبة.الترشيعات يف مرص يـجب أن تهـدف إىل حـد أدىن و لـكن  املـ

عىل مسـتوى عـال مـن الحـاميـة ملـختلف الـعربـات الـتي تـدخـل 

لــلسوق املرصي، يــجب تحــديــد حــد أدىن للتقييامت عىل أســاس 

النجوم لتحمل الصدمات. 

ان  ٢.  أحزـمة األـم

ركـاب أثـناء  زمـة األمـان لـديـها فـعالـية كبرية يف حـاميـة الـ أحـ

الـصدمـات. و قـد تـصل فـعالـيتها ل 50% و خـاصـة يف الـصدمـات 

راكـب أن  زام األمـان يسـتطيع الـ األمـامـية. مام يـعنى أنـه بـارتـداء حـ

يقلل احتاملية التعرض إلصابات خطرية و قاتلة للنصف.  

زمـة األمـان بـشكل سـليم عـن طـريـق  يـجب أن تسـتخدم أحـ

ارتـدائـها ألسـفل وتـضييقها حول مـنطقة الخرص وبوضـع حزام الـكتف 

عىل عـظمة الرتقوة، عـدم االلـتزام  بـذلـك قـد يـؤدي إىل إصـابـة ميـكن 

زمـة األمـان الحـديـثة تـحتوى عىل أجهزة إلدارة الـطاقـة  تـفاديـها. أحـ

زام و ذلــك لــتجنب اإلصــابــات  والــتي تحــد مــن الــضغط عىل الحـ

الـناتـجة عـن األحزمـة أثـناء التحـميل عىل الـوسـادة الـهوائـية األمـامـية 

المتصاص باقي طاقة الجسم. 

ية  هواـئ ٣. اـلوـساـئد اـل

الـوسـائـد الـهوائـية هـي أجهزة تـشكل حـقيبة مـمتلئة بـالـغاز عىل 

شـكل وسـادة لحـاميـة الـرأس و الجزء الـعلوي مـن جـسم الراكـب يف 

حـالـة الـتصادم األمـامـي(وسـائـد الـهواء األمـامـية) أو الـرأس يف حـالـة 

الـتصادم الـجانـبى (سـتائـر جـانـبية)، أو الجـذع يف حـالـة الـتصادم 

الـجانـبي (وسـائـد الـهواء الـجانـبية). تنترش الـوسـائـد الـهوائـية يف 20 

ميليل مـن الـثانـية ( واحـد عىل خـمسني مـن الـثانـية)، هـذا االنـتشار 

يحـدث يف شـكل انـفجار و قـد يسـبب إصـابـة يف الـجسم إذا كـان 

الجسم فوقه مبارشة أو شديد القرب منه. 

حارات   لحفاظ ـعلى اـل قنيات ـل ٤. ـت

بـعض املـوديـالت الحـديـثة تـأيت مـصحوبـة بـتقنية لـلحفاظ عىل 

راقـب الخـطوط الـفاصـلة بني  الـحارات املـروريـة. هـذه الـخاصـية تـ

الـحارات و كـذلـك السـري عىل الخـطوط سـهوا، وحـينها يـتم إنـذار 

الـسائـق عـن طـريـق صـوت تحـذيـري أو اهـتزاز يف عجـلة الـقيادة 

لتجنب االصطدام بعربة أخرى يف الحارة التي يتم االنتقال إليها. 

.Volvo lane-departure warning
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 Adaptive) يا متغير آـل ثبيت الـسرـعة اـل  ٥. ـت

 (Cruise Control

يـكتشف "تغيري الرسعة املتغري آلـيا" عـن أيـة سـيارات أو أشـياء 

أمـام السـيارة ومـن ثـم يـتم إلـغاء تـثبيت الرسعة "إن كـان مسـتخدمـا) 

وبــيدأ يف اســتخدام الــفرامــل إذا دعــت الــحاجــة وذلــك لــتفادي 

الــتصادم مــن جــهة األمــام، وهــذا كــله يحــدث دون تــدخــل مــن 

السائق. 

را يف  رهـا مـؤخـ المـة الـطرق تـم تـطويـ تـوجـد تـقنيات أخـرى لسـ

الـسنوات األخرية قـد تـنقذ أرواحـا عـند اسـتخدامـها. هـذه الـتقنيات 

تـشمل تجهـيزات جـانـبي الـطريـق مـثل سـلك مـن نـوعـية مـعينة 

(wire)، أسـوار مـعدنـية وخرسـانـية بـاإلضـافـة إىل األلـوان الـعاكـسة 

وال Cat Eyes و عـالمــات الــنهايــات والــبدايــات ألسـوار جــانــب 

الطريق، الخطوط الطولية البارزة ذات األثر الهزاز عىل السيارة. 

 Speed) ٦. التـحدـيد اإلجـباري للـسرـعة

 (Governors

ركــبة ذاتــها تحــد مــن الرسعة الــقصوى  وهــى تــقنيات يف املـ

لـلعربـة. هـذا الـنوع مـن الـتقنيات يـجب تـشجيعه مـن قـبل الـدولـة 

والـقانون بـحيث يـتم تـطبيقه عىل املركـبات الـتجاريـة والرشكات الـتي 

متتلك أو تشغل أساطيل من سيارات النقل. 

نعاس  تشاف اـل قنيات اـك  ٧. ـت

تـتابـع هـذه الـتقنيات وتـكتشف درجـة فـتح (وإغـالق) العني 

رافـات غري طـبيعية يف عجـلة الـقيادة بـاإلضـافـة إىل  وكـذلـك أيـة انحـ

راف عـن الـحارة املـروريـة الكـتشاف  الـتقنيات الـتي تـكتشف االنحـ

حـاالت الـنعاس واإلجـهاد لـلسائقني. كـل هـذه الـتقنيات تـعمل عىل 

تحذير السائق إن شعر بالنعاس.  

Drowsiness 

detection:  Driver-i 

platform from the 

Netradyne company

http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
http://www.overdriveonline.com/dashcam-video-monitoring-platform-with-artificial-intelligence-bonus-aims-at-driver-rewards-focus/
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ب. أنظمة البنية التحتية 

 وهـي بـاألسـاس التجهـيزات عىل جـوانـب الـطرق تحـذر وتـنبه 

مسـتخدمـي الـطريـق بهـدف تـوصـيل املـعلومـات لـهم و كـذلـك تـعمل 

عىل جمع املعلومات مثل معوقات الطريق والعربات املرسعة. 

 وتتضمن هذه التقنيات: - 

١. ـشاـشات عرض الـسرـعة 

راقـبة رسعة الـعربـة و عرض رسعة الـعربـة  وهـي تـقنية تـقوم مبـ

الـفعلية مـقارنـة بـالحـد األقىص للرسعة. مام يـجعلها وسـيلة لـتذكري 

الـسائقني برسعة مركـباتـهم وبـالـتايل يـصبح لـديـها تـأثري أو ردع عىل 

القيادة املرسعة. 

Example of vehicle through movements being blocked by raised curbing. 
Source: Flickr - Steven Vance (2010)
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الردع  ٢.  الـحد ـمن الـسرـعة ـب

راقـب الرسعة وتـعمل عىل الحـد  ويـقصد بـها الـتقنيات الـتي تـ

مـنها مـثل الرادارات املـعدة لـلتصويـر وتـعمل عىل مـنع الـسائقني مـن 

اإلرساع لـعلمهم بـوجـودهـا وكـذلـك ردع الـسائقني املرسعني. تـقنية 

رادارات  رادار لتحــديــد الرسعة ميــكن أن تــطبق إمــا بــتوزيــع الـ الـ

رصـد تخـطي الرسعة عـند نـقاط مـعينة (وهـي  عـشوائـيا وتـقوم بـ

أمـاكـن الرادارات) أو بـقياس مـتوسـط الرسعة بني نقطتني عـن طـريـق 

ركـبة بني هـاتني النقطتني. مـيزة  زمـن الـذي قـطعته املـ حـساب الـ

الـتطبيق الـثاين أنـه لـيس مـؤقـتا كام أنـه أكرث عـدالـة عىل مسـتخدمـي 

الطريق. 

ارة الحـمراء  كشف ـعن كـسر اإلـش ٣.  اـل

هـى كـامريات تسـتخدم لـتعزيـز إشـارات املـرور يف الـتقاطـعات. 

تـتكون عـادة مـن كـامريا وحـيدة يف مـقابـل إشـارة املـرور، يف مـواجـهة 

اتـجاه السـري  تأخـذ عـدة صور ملؤخرة السـيارة مبجرد كرسها لإلشـارة 

الحـمراء. تـعمل الـكامريا عـند مـرور السـيارة عىل حـساسـات بينام 

اإلشارة حمراء. 

مشاة  ظمة ـحماـية اـل ٤. أـن

 بـاإلضـافـة إىل تـأمني أرصـفة عـريـضة بـشكل كـاف لـفصل املـشاة 

وراكـبي الـدراجـات عـن سـري الـعربـات، يـجب تـوفري مـناطـق آمـنة و 

كـافـية لـعبور املـشاة وكـذلـك إضـافـة مـزيـد مـن إشـارات املرور لـهم، و 

بـاإلضـافـة إىل الـتقنيات املذكورة سـابـقا  يوجـد تـلك املـخصصة لـتجنب 

إصـابـات املـشاة والـتي تـتضمن إشـارات مـخصصة لـلمشاة (دون 

زة اسـتشعار لـلمشاة الـتي  الـحاجـة لـوجـود تـقاطـع سـيارات) وأجهـ

تـعمل عىل زيـادة وقـت االشـارة لـتتوافـق مـع احـتياجـات املـشاة 

أصحاب السري البطيء 

تقاـطعات  حوادث ـفي اـل ٥. ـتجنب اـل

وتـتضمن أنـظمة تحـذر الـسائقني مـن الـتصادمـات املـحتملة عـن 

طـريـق رصـد رسعة الـعربـة ومـوقـعها بـالنسـبة لـلتقاطـعات و رسعة و 

موقع العربات األخرى وتتضمن: 

-أجهزة استشعار عىل جوانب الطريق 

-أجهزة للتحذير 

-أجهزة تحذيرية ومعلوماتية عىل جوانب الطريق 

ج. تقنيات للعربات التجارية: 

الـعربـات الـتجاريـة نـعنى بـها الـشاحـنات الكبرية و الـشاحـنات. 

ونـظرا لحجـمها و املـسافـة الـطويـلة املـتطلبة لـلتوقـف، فـالـحوادث 

رفــع األمــان الــخاص بــالــحافــالت  تــكون أكرث رضرا وخــطورة. ولـ

والشاحنات ميكن عمل التايل: - 

فصل حركة مرور النقل الثقيل عن باقى املرور. •

تـحويـل مـسار الـنقل الـثقيل بـعيدا عـن املـدن واألحـياء •

املكتظة بالسكان. 

تجهيز املركبات باملحددات اإلجبارية للرسعة. •

تجهـيز املركـبات بحـاميـة أمـامـية، جـانـبية وخـلفية لحـاميـة •

بقية مستخدمي الطرق. 

تجهيز املركبات بأنظمة لتجنب التصادمات  •

تجهيز املركبات بأنظمة تثبيت الرسعة املتغرية آليا •

تجهيز املركبات بأنظمة اكتشاف النعاس •

تجهيز املركبات بأنظمة الثبات عند االنقالب •

تجهيز املركبات بأنظمة الحفاظ عىل الحارة املرورية •

-تجهـيز املركـبات بـأنـظمة لـلكشف عـن اإلجـهاد والتحـذيـر •

منه 

ثـبيت مـسجالت (صـندوق أسـود) لـتسجيل بـيانـات أداء •

السائق 
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 (AVs) د. عربات القيادة الذاتية

هـذه الـتقنية الحـديـثة لـديـها الـقدرة عىل الـتأثري عىل أمـان 

الـعربـات، الـزحـام وطـريـقة الـسفر.ولـكن تـظل هـناك مـعوقـات 

لـلتنفيذ والـتواجـد يف الـسوق عىل نـطاق واسـع. األسـعار املـبدئـية 

سـتكون يف األغـلب مرتـفعة لـلغايـة. تـفاصـيل املـسؤولـية مـازالـت غري 

مـعرفـة. كام أن الـتأثري والـتداعـيات مـع بـقية عـنارص مـنظومـة املرور 

باإلضافة إىل تفاصيل التنفيذ ما زالت غامضة. 

وملـعالـجة هـذه الـتساؤالت، يـجب عىل الـدولـة أن تـقوم بـتأسـيس 

مـنظومـة قـومـية لرتخيص املركـبات ذاتـية الـقيادة بتحـديـد املـعايري 

 املالمئة للمسؤولية، األمان، وخصوصية البيانات.

Autonomous vehicles - Image Source: Medium.com
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الفصل الثاني : 
تقنيات ال تستهدف أمان الطريق 

بـعض الـتقنيات الـتي مل يـتم تـطويرهـا بـشكل مـخصص لـلعربـات 

ميــكن أن يــكون لــها دور إيــجايب عىل األمــان ويف أحــيان كثرية 

سلبي .وميكن تقسيم هذه التقنيات إىل اآلىت: - 

أ) تقنيات تقدم معلومات متطورة ملستخدم الطريق 

ب) تقنيات توفر الراحة والرتفيه 

مـا يـتعلق بـأمـان الـطرق يف الـنوعني الـسابقني لـو تـم تـطبيقه 

بـشكل مـالئـم، فـإن ذلـك ميـكن أن يـؤثـر عىل أمـان الـطرق بـشكل 

إيـجايب، بينام هـناك تـقنيات أخـرى ميـكن أن يـكون لـها تـأثري سـلبى 

إذا مل تسـتخدم بـصورة سـليمة.هـذه الـتقنيات تـبدأ مـن الـهواتـف 

 ،GPS الـذكـية إىل تـطبيقات تحـديـد مـواقـع السـيارات بـاسـتخدام ال

وصوال إىل تطبيقات االقتصاد املشرتك. 

١. الهواتف الذكية 

مـن املـتفق عـليه أن الـهواتـف املحـمول تشـتيت لـقائـد املركـبة 

وسـبب رئييس يف الـحوادث ألكرث مـن عـقديـن مـن الزمـن. املـخاطـر تـم 

تـقليلها بـشكل جـزيئ يف أنـحاء الـعامل عـن طـريـق الرتويـج لسامعات 

األذن وعـن طـريـق سـن الـقوانني الـتي متـنع املـكاملـات بـدون اسـتخدام 

سامعات األذن. 

مـن الـناحـية األخـرى، االنـتشار الكبري لـلهواتـف الـذكـية والـتي 

تسـتخدم بكرثة لـلمحادثـات والـتواصـل االجتامعي أصـبحت ذات 

ســمعة ســيئة كـونــها متــثل تشــتيتا أكرب لــلسائقني مــن املــكاملــات 

الهاتفية 

الع عىل وسـائـل الـتواصـل اإلجتامعى تـشكل  املـحادثـات واالطـ

تحـديـا لـتطبيق الـقوانني حول الـعامل، لـيس فـقط ألنـها نـادرا مـا تـقنن، 

ولكن لصعوبة تطبيق القانون عند وجوده. 

و مـع ذلـك تـظل هـناك إيـجابـيات لـلهواتـف الـذكـية عىل أمـان 

الـطرق مـثل تحـديـد املـكان بـاسـتخدام ال GPS والـتمكن مـن إجراء 

مكاملات الطوارئ. 

٢. تقنيات تحديد مواقع السيارات 
(AVLs) باستخدام ال GPS وتقييم 

سلوك السائق  

 All-time) تســتعني كثري مــن رشكات الــشحن والــنقل بــتقنية

Vehicle Locator) املـثبتة بـعربـاتـهم. وبينام الـدور الرئييس لهـذه 

األجهزة هـو إدارة أسـاطـيل الـشاحـنات وعـادة مـا تهـدف إىل خـفض 

راقـبة الـسائـق ألسـباب مـختلفة، فـإنـها  الـتكلفة وزيـادة األربـاح ومـ

ميـكن أن تسـتخدم يف تحسـني أمـان الـطرق وكـذلـك تحسـني سـلوك 

القائدين من داخل املؤسسات. 

 ٣. جمع املعلومات، وتحليلها ومشاركتها  

 (Data Management) عىل الــرغــم مــن أن إدارة الــبيانــات

ليسـت تـقنية جـديـدة يف حـد ذاتـها، ولـكنها أصـبحت أسهـل كثريا 

بــفضل الربمجيات الحــديــثة، الــتطبيقات والــحوســبة الــسحابــية 

(cloud technology). وكــل ذلــك ميــكن اســتخدامــه يف تحــليل 

األمناط و الرتكيز عىل التطبيق واملوارد من أجل أمان الطرق. 
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٤. إقتصاد املشاركة 

اقـتصاد املـشاركـة ، مـثل أوبـر هـي تـقنية جـديـدة مل تـكن لـتتواجـد 

إال عـن طـريـق الـهواتـف الذكـية، عىل األقـل يف نـطاقـه الواسـع. اقـتصاد 

املـشاركـة يـعطي إمـكانـية تـوفري عـربـة أفـضل، سـائـق أفـضل، وأمـان 

أفـضل بـنفس الـتكلفة.إن تـم الرتكيز عىل األمـان فـاقـتصاد املـشاركـة 

ميكنه أن يجعل الطرق أكرث أمانا. 

٥. فرص التوعية  

مـقاطـع الـفيديـو املـتاحـة عىل اإلنرتنت بـاإلضـافـة لوسـائـل الـتواصـل 

اإلجتامعى متـكننا مـن الـتواصـل بـسهولـة مـع املعنيني بـأمـان الـطرق 

بـإعـداد حـمالت تـوعـية موجـهة وأكرث فـعالـية بـتكلفة أقـل مـن وسـائـل 

اإلعالم التقليدية 

  

GPS tracking device  
Source Image: http://www.jimilab.com/
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الفصل الثالث: 

تقييم الوضع الحالي في مصر 
 الــوضــع الــحاىل ألمــان الــطرق يف مرص هــو انــعكاس للرصاع 

راءات  رتـيب األولـويـات، اإلجـ رك  بني الـضغوط االقـتصاديـة، تـ املتحـ

والترشيعات الـتفاعـلية  يف مـقابـل مـثيالتـها االسـتباقـية، الـعوملـة 

وااللتزام تجاه تقليص املخاطر املصاحبة الستخدام الطرق. 

تـطبيق الـقوانني الـتي تـم إعـدادهـا خـصيصا السـتهداف أمـان 

الـطرق فيام يـتعلق  بسـلوكـيات الـقيادة، حـالـة الـعربـات وحـالـة 

الـطرق ضـعيف لـلغايـة. وتحـديـدا فـاملـعايري املرتـبطة بـالـتقنية تـعتمد 

عىل تـقنية كـانـت مـوجـودة يف املـايض. كام أن املـعايري الـحكومـية 

ليسـت مـطورة جـيدا وغري محـدثـة وتـفتقر إىل األسـاس الـعلمى. لـقد 

بـدأت الرشكات تـتعرف عىل أهـمية أمـان الـطرق وكثري مـنها طـبق 

الربامـج الـالزمـة لتحسـني مسـتوى األمـان الـخاص بـهم. إن نسـبة 

أسـاطـيل الـنقل الـتي تـنتمي إىل رشكات مـازال قـليال.بـاملـقارنـة إىل 

أغـلبية مـن سـيارات الـنقل مـملوكـة ألفراد أو رشكات مـقاوالت صغرية 

ميــلكها أشــخاص غري متعلمني.كام أن املــجتمع الــعلمي الــداعــم 

لـلطرق اآلمـنة صغري جـدا ومـتناثـر.بينام بـدأ املـجتمع املـدين يف الـقيام 

مبـجهودات يف مـجال أمـان الـطرق، ويف األغـلب يف اتـجاه نرش الـوعـي 

الـعام. فـالـشعب يف حـاجـة مـاسـة لـلتوعـية. والـسائـقون ومسـتخدمـو 

الطرق يف حاجة إىل كثري من التغيري لألفضل. 

وفيام يىل تقييم للتقنيات السابق ذكرها: - 

تصادم   تبار اـل تاـئج اـخ ـن

ال يوـجدـ مطـلب (رشط) قاـنوـين لتحمـل الصـدماـت يف مرصـ. وال 

راؤهـا يف مرص. والـوعـي  يـوجـد اخـتبارات لـتقييم الـتصادم يـتم إجـ

را تـم نرش نـتائـج  الـعام بـنتائـج اخـتبار الـتصادم ضـئيل. فـقط مـؤخـ

الم السـيارات املرصية ولـكن نـادرا مـا  اخـتبار الـتصادم يف وسـائـل إعـ

يحـدث ذلـك. عـادة الـعربـات الراقـية الـتي يـتم بـيعها يف مرص لـديـها 

تقييامت عالية الختبار التصادم ولكن ذلك فقط باملصادفة. 

ان   أحزـمة األـم

بـالرغـم مـن أن أحزمـة األمـان مـطلوبـة يف مرص لـلراكبني اإلمـامني، 

زام األمـان غري مـطبق بـصورة سـليمة. اسـتخدام  فـإن اسـتخدام حـ

أحزمة األمان حاليا أقل من 20% مبرص. 

ية  هواـئ اـلوـساـئد اـل

راقـية ومـتوسـطة املسـتوى  را أصـبح مسـتهلكو السـيارات الـ مـؤخـ

ركـاب  يـبحثون عـن سـيارات مـزودة بـوسـائـد هـوائـية. الـسائـقون وال

أظهـروا سـلوكـا سـيئا لـلغايـة تـجاه الـوسـائـد الـهوائـية، مـثل وضـع 

أرجـلهم عىل الـوسـائـد الـهوائـية الـخاصـة بـالركـاب أو حـمل طـفل غري 

مقيد أمام الوسائد الهوائية. 

حارات  حفاظ ـعلى اـل قنيات اـل ـت

بـعض املوديالت الـتي تـم إدخـالـها لـلسوق املرصي لـديـها تـقنيات 

لــلحفاظ عىل الــحارات. هــذه الــتقنيات تجــد صــعوبــة يف الــعمل 

بـصورة سـليمة بـالـنظر إىل ظـروف الـطرق السـيئة، فخـطوط تقسـيم 

الـحارات بـاهـتة لـلرؤيـة (إن وجـدت) والـسائـقون عـادة ال يـلتزمـون 

بالحارات منذ البداية.  
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يا  متغير آـل ثبيت الـسرـعة اـل ـت

را يف بـعض  تـم إدخـال هـذه الـتقنية يف الـسوق املرصي مـؤخـ

راقـية. هـذه الـتقنية  قـد تـكون غري مـالمئـة كثريا نـظرا  السـيارات الـ

لشـيوع سـلوك تغيري الـحارات مـع نـدرة سـلوك الـحفاظ عىل الـحارة 

املرورية للسائقني اآلخرين. 

طرق  أـمان اـل ـعناـصر اـلطرـيق اـلخاـصة ـب

 ،(wire) تجهـيزات جـانـبي الـطريـق مـثل سـلك مـن نـوعـية مـعينة

 Cat أسـوار مـعدنـية وخرسـانـية بـاإلضـافـة إىل األلـوان الـعاكـسة وال

Eyes و عـالمـات الـنهايـات والـبدايـات ألسـوار جـانـب الـطريـق، 

زاز عىل السـيارة. كـل هـذا  الخـطوط الـطولـية الـبارزة ذات األثـر الهـ

يتم استخدامه بشكله البدايئ وبصورة غري فعالة. 

ذـكية  هواـتف اـل اـل

إن اسـتخدام الـهاتـف أثـناء الـقيادة بـدون اسـتخدام سامعات 

األذن غري قـانـوىن ولـكن بـدون تـطبيق حـازم ومسـتدام لـلقانـون. 

فاستخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة منترش كثريا يف مرص. 

 (AVLs) قنيات تـحدـيد ـمواـقع السـيارات ـت

قييم ـسلوك اـلساـئق    تخدام ال GPS وـت اـس ـب

يـفرض الـقانـون عىل رشكات السـياحـة أن تـقوم بتجهـيز حـافالتـها 

بـنظام AVL  ولـكن ال يـتطلب مـنهم تحـليل بـيانـات األمـان. الكثري 

 AVLs مـن رشكات الـنقل والـشحن الـتي تـعمل يف مرص لـديـها أجهزة

مـزودة بـعربـاتـهم وبـدأوا يف اسـتخدام بـيانـاتـها لـتقييم الـسائقني.كام 

أن بـعض رشكات الـنقل، رشكات االقـتصاد املشرتك،  ورشكات الـتأمني 

(AXA) بدأت استخدام تقنيات تقييم سلوك السائق. 

تها  شارـك ات، تحـليلها وـم معلوـم ميع اـل تـج

تجـميع املـعلومـات، تحـليلها ومـشاركـتها يـتم بـصورة بـدائـية 

لـلغايـة يف مرص. و يف مـعظم الـوقـت يـتم مامرسـته لـبيانـات الرشكة 

الـداخـلية. الـدولـة ال تـشجع عىل اإلطـالق عـملية جـمع املـعلومـات 

لالستخدام العام 

ة  مشارـك تصاد اـل إـق

بـدأت رشكة أوبـر برنـامـج مـكافـأة لـسائـقيهم بـناء عىل سـلوكـهم. 

السـلوك يـتم قـياسـه مـن خـالل تـطبيق عىل الـهاتـف املحـمول مـن 

رق أخـرى مسـتخدمـة. أوبـر أيـضا تـطبق مـعايـنة سـنويـة  ضـمن طـ

لـلعربـة الـخاصـة بـالـعاملني بـها يـكون أكرث حزمـا مـن املـعايـنة املـتبعة 

من الدولة. 

ية   توـع  فرص اـل

بـدأت بـالـفعل بـعض برامـج الـتوعـية يف مرص يف الـسنوات الـقليلة 

الم الحـديـثة كـالـيوتـيوب ، فـيس بـوك  األخرية وتسـتغل وسـائـل اإلعـ

وتويرت للحصول عىل فاعلية وتأثري أكرب. 
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الفصل الرابع: 
توصيات لتطوير المرور في مصر 

راءات  راهـن يف مرص مـن حـيث الـعمليات واإلجـ إن الـوضـع الـ

املـفعلة إلدارة تـنقل وسـالمـة املـواطنني يعترب نـتيجة  لـتطور عميل 

مـن األفـعال وردود األفـعال والـتأقلامت - ويف بـعض الـحاالت لخربات 

يف تـقنيات طـورت يف مـكان آخـر. الـتقدم الـتقني لـن يـنقطع، بـل إن 

رسعة التغيري املـتوقـعة يف املسـتقبل سـتكون أرسع. هـذه الـتطورات؛ 

سـواء كـانـت يف مـجال أنـظمة الـنقل الـذكـية (ITS) الـتي تـحسن 

السالمـة عىل الـطرق، أو تـطور أنـظمة املـعلومـات ملسـتخدمـي الـطرق 

أو الـتقدم الـذى يسـتهدف الراحـة والرتفيه، مـن املـحتمل تؤدي هـذه 

الـتطورات إىل زيـادة السالمـة أو زيـادة املـخاطـر. ويـتوقـف هـذا عىل 

قـدرة ومـرونـة  نـظام املـرور املرصي لـيس فـقط عىل اسـتيعاب تـلك 

رهـا  لـتناسـب بـيئته  الـتقنيات املـتطورة، بـل لـقدرتـه عىل تـطويـ

املرورية والتكنولوجية والقانونية والتنظيمية. 

بـعض مامرسـات السـالمـة حـاسـمة  ,معرتف بـها وذات تـأثري 

المـة اآلخـريـن. عىل الـطرف اآلخـر  المـة الـفرد وسـ واضـح جـدا عىل سـ

مـن الـطيف هـناك مامرسـات جـديـدة تـخص السـالمـة  ولـكن غري 

معرتف بـها حـتى اآلن، وميـكن حـتى اعـتبارهـا بـعيدة املـدى وتـطفلية 

عىل األفراد لدرجة ال تستدعى تطبيقها. 

ويـلزم اتـخاذ تـدابري اسـتباقـية مـن جـانـب جـميع الـقطاعـات مبـا يف 

ذلـك الـحكومـة لـتحقيق أقىص قـدر مـن االنـتفاع بـالـتقنيات املـتطورة 

وتقليل أرضارها إىل أدىن حد ممكن. 

وهناك حاجة ملحة لتوضيح ما ييل: 

1- رؤية الحكومة القومية: 

o رؤيــة واضــحة مــن جــانــب الحکومــة لكیفیة 

تطوير نظام النقل يف املستقبل (.) 

2. القوانني واللوائح: 

o للسامح بـتطبيق التکنولوجیا "الـخاضـعة لـلرقـابـة 

والـتنظيم" حـيث أنـها تـكمل التکنولـوجیات الـقدیمة 

والبنیة التحتیة األقل تطورا 

o الــقوانني والــلوائــح املــتعلقة بــاملخــططات 

 ITSاملسؤولية والتأمني فيام يتعلق بنظام ال

3. سلوك املواطن الخاص: 

o املـهارات الـالزمـة لـلحصول عىل أقىص قـدر مـن 

الــفوائــد مــن قــبل مســتخدمــي الــتقنيات املــتطورة 

وتجنب مخاطر أنواع أخرى من التقنيات 

4 . األسطول التجاري وشبه التجاري 

o دور الـــدولـــة والرشكات وأصـــحاب املـــصلحة 

اآلخرين يف إنفاذ التقنيات املتعلقة بالسالمة 

١. رؤية الحكومة الوطنية 

تـقنيات أنـظمة الـطريـق تـتطور مـن نـاحـية الرسعة وأيـضا الـتنوع. 

الـتقنيات املـختلفة املوجـهة لـلنواحـي املـختلفة ألنـظمة الـطرق; سواء 

رتـبطة بـالـبنية الـتحتية أو اإلدارة. مـعايري  رتـبطة بـالـعربـات، املـ املـ

األمـان مـتشابـهة كثريا يف مـعظم الـبالد واملـناطـق ولـكن أولـويـات 

األمـان قـد تـختلف. كـمثال، يف مرص، قـد يـكون مـعدل عـدم اسـتخدام 

زام األمـان لـلركـاب األمـاميني يف تـناقـص ولـكن مـعدل الـقيادة  حـ

املشـتتة يف تزايـد، وقـد تـكون الـقيادة تـحت تـأثري الخـمور ليسـت يف 
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زيـادة ولـكن الـقيادة تـحت تـأثري املخـدرات األخـرى الـتي تـؤثـر عىل 

زايـد، قـد تـكون اإلصـابـات املـتعلقة بـحوادث شـاحـنات  الـقيادة يف تـ

زايـد، أو يف مـناطـق مـختلفة يف الـدولـة يـكون اسـتخدام  الـنقل يف تـ

املوتوسيكالت أعىل أو أمان املشاة أكرث عرضة للخطورة ، الخ. 

كـل هـذه املـؤرشات يـجب أن يـتم قـياسـها جـيدا وأخـذهـا يف 

االعـتبار حني تحـديـد أى مـن تـقنيات األمـان يـجب أن تـأخـذ أولـويـة 

عىل غريها يف مـعيار اسـتحداثـها لـلسوق وأى مـنها قـد تـشكل خـطورة 

وبحاجة لتنظيمها ، تحكم بها أو تقنينها. 

يـوجـد حـاجـة لـصياغـة رؤيـة واضـحة حـول كـيف تـريـد الـحكومـة 

نـظام الـطرق أن يـتطور يف املسـتقبل. أسـئلة مـثل هـل يـوجـد رؤيـة 

محــددة لــلتحول لــنظام الITS ؟ أى مــن عــنارص الITS تــشكل 

أولـويـة أكرث ؟ مـا مـدى الرسعة الـتي يـجب أن يـتم تـبنيهم بـها ليحـلوا 

مـكان األنـظمة الـحالـية؟ هـل يـجب أن يـكون هـناك اسـتحداث كـامـل 

أم جزيئ للتقنيات املختلفة؟ الخ. 

تـطويـر هـذه الـرؤيـة ال يـدعـم فـقط اسـتحداث سـياسـات تـعالـج 

االحـتياجـات املـلحة ألمـان الـطرق ولـكن أيـضا لـه تـأثري إيـجايب عىل 

املصنعني الــذيــن يســتهدفــون األســواق املرصية; الكبرية بــالــفعل 

واملـتوقـع أن تـنمو بـشكل أرسع يف املسـتقبل الـقريـب. هـذه الـرؤيـة 

زا للمصنعني ملـواجــهة هــذه االحــتياجــات بـدال مــن  تــشكل حــافـ

الـطريـقة األخـرى املـتبعة الـتي تسـتهدف إىل اسـتحداث تـقنيات غري 

مالمئة للوضع املرصي. وهذه الرؤية ستشكل تصحيحا ملسار. 

يجب التنويه أن تطوير هذه الرؤية يتضمن تطوير: - 

-مواصفات العربة األساسية التي يجب تعزيزها 

-املـهارات والسـلوكـيات األسـاسـية ملسـتخدمـي أنـظمة الـطرق 

التي يجب ترخيصها ومتكينها بالقانون 

-خرائط الكرتونية 

 (GIS) أنظمة معلومات جغرافية مناسبة-

-تحديث أنظمة التحكم باملرور 

-إعادة تشكيل القوانني التي تحدد املساءلة 

-ضامن مخــططات مــناســبة لــلتأمني والــتى تــالئــم الــتقنيات 

الحديثة املدخلة 

 مـن ضـمن الـتقنيات الـسابـق مـناقشـتها، يـجب أن تـتضمن 

زمـة األمـان  مـتطلبات دنـيا لـنتائـج اخـتبار الـتصادم واسـتخدام أحـ

يـجب أن يـتم وضـعها كرشوط إلدخـال أى عـربـات جـديـدة لـلسوق 

املرصي. وذلـك ميـكن أن يـتضمن الـوسـائـد الـهوائـية، بـاالعتامد عىل 

دراسـة اقـتصاديـة لـفعالـية الـوسـائـد الـهوائـية بـاملـقارنـة لـتكالـيفها. 

وميـــكن أن تـــتضمن أيـــضا الAVL لـــلنقل الـــتجارى الـــحساس، 

واملـطلوب بـالـفعل لـحافـالت رشكات السـياحـة والـنقل الجـامعـي بني 

املـحافـظات ولـكن ميـكن أن يـتم تـوسـيعه لـيتضمن نـقل املـنتجات 

البرتولـية والـبضائـع الخـطرة األخـرى. دور مـجتمع األمـان هـو رفـع 

الوعي وتشجيع الحكومة عىل ترشيع هذه التقنيات ومتكينها. 

2. الترشيعات والقوانني 

ات:  عرـب ـقواـنين اـل

يف وجـود مـصنعي السـيارات الـذيـن يـتنافـسون لـلفوز بـاألسـواق 

املـختلفة حـول الـعامل مـع الـحفاظ عىل تـوقـعات الـربـح املـناسـبة، 

املـصنعون ميـكنهم أن يـنتجوا أنـواعـا مـختلفة لـنفس الـعربـة مبـعايري 

مختلفة لألمان بهم. 

إن مل يـتمكن الـسوق املسـتقبل لـهم مـن وضـع حزمـة مـن املـعايري 

ألمـان فـفي هـذه الـحالـة فـإن  والـقوانني والـتي تـتوافـق مـع رؤيـته  لـ

هذه الرؤية وأهدافها املرتبطة ميكن أن تتأثر جذريا. 

يف الـبالد املـصحوبـة مبـؤسـسة لـلتعاون االقـتصادي والـتنمية، 

توجد طريقتان لتعزيز القوانني: 

أ) أن يـكون لـلمصنع شـهادة ذاتـية و عىل اسـتعداد إلثـبات إذا 

ما تم التحقق من ذلك أنهم عىل توافق مع املعايري املنظمة. 

ب) موافـقة يـطلب مـن املـصنع تـقدميـها كـإثـبات أنـه يـتوافـق مـع 

األنــظمة املــنظمة قــبل الــتسويــق. هــذه األخرية، نـرى انــها االكرث 

مـالءمـة لـلوضـع املرصي. يـجب تحـديـد حزمـة مـن املـعايري الرئيسـية 

لسـالمـة الـعربـة مـن قـبل السـلطة واملصنعني يـجب أن يـلتزمـوا 

مبـطابـقة سـياراتـهم لهـذه املـعايري. ومـع ذلـك يـجب الـتأكـيد عىل أن 

السـلطة يـجب أن تـكون عىل درايـة بـتقنيات األمـان املـناسـبة (والغري 

مـتعلقة بـاألمـان كذلـك) والـتى سـتدعـم رؤيـة األمـان املـعلنة وأهـدافـها 

املـصاحـبة. هـذه الـوظـيفة مـن الـصعب تـحقيقها إال مـع تـواجـد 
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مجــلس قــومــي أعىل  لــه الــصالحــيات الــالزمــة ومــمكن ألمــان 

الطرق،،ويساءل أمام الرأي العام والربملان. 

ية:  وـن قاـن مساـئل اـل ين واـل قواـن اـل

بـاإلضـافـة إىل تـنظيم مـعايري األمـان وتـقنية األمـان يف الـعربـات 

املـدخـلة ملرص، يـجب تـصميم الـقوانني لـدعـم أهـداف األمـان الـقومـية 

وكــذلــك تــنظيم اســتخدام الــعربــة (الــقيادة والــتشغيل). تــنظيم 

املـهارات، املسـئولـية، ومخـططات الـتأمني يـجب أن يـتم تحـديـدهـا 

بـدقـة يف الـقوانني الجـديـدة بـدون تقنني الـتدفـق الحـر والسـلس 

لتسويق العربات. 

٣.  سلوك املواطنني الخاص 

 ميـكن الـقول بـشكل آمـن أن مـهمة الـقيادة قـد تغريت طـبيعتها 

بـالـفعل بـعد اسـتحداث كـافـة الـتقنيات املـختلفة الـتي لـديـنا حـالـيا، 

بـاملـقارنـة بـكافـة مـهام الـقيادة الـتي كـان يـوجـد احـتياج لـها مـن 

عـقديـن مـاضيني. هـذه املـهام مـتوقـع أن تسـتمر يف التغيري بـاملسـتقبل 

الـقريـب ومـع اإلدخـال الرسيع لـتقنيات أكرت. مـهام الـسائقني الـحالـية 

زمـن أو متـتد لـتشمل مـهارات  سـيتم تـعديـلها ، أو يـعفي عـليها الـ

جــديــدة متــامــا.بــناء مــهارة الــقيادة يتغري بــاســتمرار. مــهارات 

االسـتخدام، اإلرشاف والـتحكم لـتقنيات األمـان الجـديـدة يـجب أن 

يتم ضامنها.   

املهارات املهمة وبالتايل االختبارات لضامن االمكانيات هى: 

-استخدام السائقني ألنظمة دعم تقنية املعلومات 

-استيعاب املستخدمني لوظيفة أنظمة الدعم 

-توقعات السائقني اآلخرين 

-الــقدرة عىل الــتحكم حني تــسقط أنــظمة الــدعــم تــقنية 

املعلومات 

ركـها   الـتقنيات املـكلفة، املـتطفلة أو الـصعب متـكينها يـجب تـ

الخـتيار األفراد. هـذه الـتقنيات ميـكن أن تـتضمن الـوسـائـد الـهوائـية 

املـتعددة، تحـذيـر الخروج مـن املـمر، مراقـبة سـلوك الـسائـق و اخـتيار 

نتيجة التصادم العالية. 

يـوجـد تـخوف مـن أن مسـتخدمـي الـطرق قـد ال يـحصلون عىل 

االمـتياز الـكامـل مـن تـقنيات األمـان املسـتحدثـة يف الـنظام، أو أن 

يحـدث ارتـباك لـلسائقني أو تشـتت بـالـتقنيات الجـديـدة، خـاصـة الغري 

مـصممة لألمـان ، ولـكن املـصممة مـن أجـل الراحـة، املـالمئـة والرتفيه 

(مثال :GPS، أجهزة املحمول وغريها ) 

دور مـجتمع األمـان هـو رفـع الـوعـي الـخاص بهـذه املـسائـل 

والـتشجيع عىل اسـتخدام الـتقنيات اآلمـنة. هـذا الـتشجيع ميـكن أن 

يـتم مـن خـالل حـمالت لـلتوعـية أو عـن طـريـق حـوافـز برشكات 

الـتأمني والـتمويـل. مـن نـاحـية أخـرى اسـتخدام الـتقنيات الغري آمـنة 

أو املشـتتة يـجب أن يـتم تـثبيطها عـن طـريـق مـجوعـة مـن املـحاذيـر 

الـتي تـتضمن تـعزيـز قـوانني الـعقوبـات ومخـططات الـتأمني، وكـذلـك 

برامج التوعية. 

  

4.    األسطول التجاري وشبه التجارى 

مـعايري األمـان األسـاسـية الـتي تـدعـم رؤيـة األمـان الـقومـية 

وأهـدافـها يـجب أن يـتم تـنظيمها مـن قـبل السـلطة. أمـثلة لهـذه 

املــعايري تــتضمن وال تقترص عىل االىت:محــددات الرسعة الــقصوى، 

سـاعـات الـتشغيل الـيومـية، الـتقنيات الـتي متـنع اسـتخدام الـتقنيات 

املشـتتة وغريها. ومـع ذلـك يـوجـد مـواصـفات أكرث تـطورا، وتـكلفة 

ركــها كيشء اخــتيارى. دور الرشكات وأصــحاب  وتــطفال يــجب تـ

زهـا داخـليا. وهـذه ميـكن أن تـضمن: AVL لـكل  املـصالـح تـعزيـ

األسـاطـيل الـتجاريـة والشـبه تـجاريـة (االقـتصاد الـتشاريك) ، بـعض 

عـمليات الـتفتيش املـفاجـئة لـلعربـات والـتدريـب الـعايل املسـتوى 

لـلسائـق. األسـاطـيل الشـبه تـجاريـة ميـكن أن تـقرر مسـتوى أعىل 

ملـعايري الـعربـات الـتي تـفوق الحـد األدىن. عىل سـبيل املـثال، ميـكنها 

 NCAP أن تـختار الـعربـات الـتي تسجـل 3 نـجوم أو أعىل يف اخـتبار

األوروبـية. الـحكومـة ميـكن أن تـضع قـوانني وتـعززهـا ولـكن مـجتمع 

األمان يجب أن يشجع الرشكات للتنظيم ذاتيا بشكل تطوعى. 

اسـتخدام الـتقنيات الغري آمـنة واملشـتتة يـجب أن يـتم تـثبيطها 

عـن طـريـق مجـموعـة مـن املحـظورات الـتي تـتضمن تـعزيـز قـوانني 

العقوبات ، مخططات التأمني وكذلك برامج التوعية. 
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الفصل الخامس: 
االستنتاجات  

رتـبطة بـأمـان الـطرق، الـتنقل ،   الـتقنيات الحـديـثة، سـواء املـ

راحـة والرتفيه تـم إدخـالـها إىل نـظام الـطرق املرصي دون فـهم  الـ

واضـح لـتأثريه الـنامـى عىل األمـان وبـدون تـطويـر مرن لـنظام الـطرق 

لىك يـتوافـق مـع الـتقنية املـفيدة ويحـد مـن أرضار الـتقنيات الغري 

آمـنة. إنـه شـئ حـيوي أنـنا كـمجتمع نـعطي االهـتامم الـكايف لهـذا 

راط مـع املـجال  األمـر ونـتعاون عىل مـختلف الـقطاعـات تـجاه االنخـ

النامى، تعظيم فوائده وتقليل والحد من أرضاره. 

يوىص باآلىت:  

-مـن الرضوري أن تـشكل الـحكومـة رؤيـة واضـحة عـن كـيفية 

تحقيق أهدافها القومية لألمان باستخدام تقنيات األمان املتطورة. 

-مـن الرضوري أن تـضع الـحكومـة الـحوافـز املـناسـبة يف مـوضـعها 

لـلقطاع الـخاص لـتشجيعه عىل تـبني تـقنيات األمـان الـتي سـتحقق 

راءات  أهـــداف األمـــان الـــقومـــية ( اإلعـــفاءات الرضيبية، واإلجــ

الـتمكينية األخـرى); وكـذلـك وضـع محـظورات السـتخدام الـتقنيات 

التي قد تؤثر بشكل سلبى عىل األمان. 

-الـقوانني يـجب أن تـكون ذكـية بـقدر كـايف بـحيث ال تـعيق 

االقتصاد أو تخنق اإلبداع. 

-مــهارات أنــظمة الــطرق الــحالــية املــعتادة مل تــعد مــالمئــة 

راجـعة كـامـلة لـلمهارات املـطلوبـة والسـلوكـيات يـجب أن يـتم  ومـ

تـطويرهـا بـاالرتـباط مـع الـتعليم املـناسـب ووضـع االخـتبار/ الرتخيص 

املطلوب لضامن هذه املهارات.   

-مـن الرضوري أن تـحبط الـحكومـة أى تهـديـدات لـقوانـينها 

املـطروحـة بـالـتقنيات الجـديـدة الـقادمـة وبـالـتاىل تـعديـل الـقوانني، اذا 

كان هناك حاجة لذلك لدمج التقنيات التي ستحسن من األمان. 

-مـعايري األمـان األسـاسـية والـتى تـدعـم رؤيـة األمـان الـقومـية 

وأهـدافـها يـجب أن يـتم سـنها مـن قـبل السـلطات. ولـكن يـوجـد 

مـواصـفات أكرث تـطورا، تـكلفة وتـطفال يـجب تركـها بـشكل اخـتيارى. 

زهـا بـشكل  هـذا دور الرشكات وأصـحاب املـصالـح اآلخـريـن لـتعزيـ

داخىل.
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