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دث املرور ال بد لنا من من الرجوع إىل التعريف ادراسة حو اخلوض يف قبل
 احلادث الذي عّرف  ورد بالفصل الثالث من جملة الطرقات القانوين حلادث املرور كما

كل حدث فجئي حيصل على الطريق وإشتركت فيه عربة على األقل وترتبت عنه  "بأّنه
 وهناك تعاريف أخرى للحادث  كالقول بأن احلادث هو تفاعل " .أضرار مادية أو بدنية 

 .جمموعة من العوامل إذا حذفنا أحدها لن يكون هناك حادث 
 بينما 1896وتارخيّيا فقد سجلت وفاة أّول مترّجل من جّراء حادث مرور سنة 

 مليون 30وقد مت تسجيل وفاة أكثر من  , 1898توفّي أّول سائق بعد سنتني أي سنة 
وتعترب السّيارة تاسع سبب وفاة إىل ,  جّراء احلوادث على إمتداد القرن املاضي شخص

  .2020بينما ستصبح ثالث سبب وفاة أو إعاقة سنة  , 1990حدود سنة 
ويالتطّور الكبري الذي يشهده عاملنا اليوم فإن ظاهرة حوادث املرور آخذة فب 

 .اإلنفجار
 12127 جّد على طرقاتنا  فقد2002 الصعيد الوطين وخالل سنة وعلى

وقد سجل أكرب عدد من احلوادث ,  جريح 16416 قتيل و1585حادث خلفت 
 حادث قابله أكرب عدد من القتلى خارج مواطن 7387داخل مواطن العمران ب

  وقد شهد إقليم تونس أكرب نسبة من احلوادث حبوايل. قتيل 1012العمران ب
,  حركّية إقتصادّية وإجتماعّية كوالية نابل إضافة إىل بقية اجلهات األكثر , 32.44%
وقد مثلت السرعة العنصر األساسي من حيث خطورة احلوادث حيث .سوسة, صفاقس 

وتعترب هاته النتائج مستقرة إذا .  من اجملموع العام للقتلى % 31.29سامهت بنسبة  
 وتطّور %5.82تطور أسطول النقل بنسبة ,  ما أخذنا بعني اإلعتبار العناصر التالية 

 ). رخصة جديدة 101909 (%5.99رخص السوق بنسبة 
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مع هذا التطور يف األسطول ظهرت بوادر الوقاية من حوادث املرور وبالتوازي 

 يف هولندة وسويسرا 1936,  يف بريطانيا 1916(عن طريق إحداث اجلمعّيات الوقائّية 
 ). يف فرنسا 1949و

ملرور على تطوير الطرقات والتقيد باملقاييس تركز جمال التدخل لتطوير نظام اوقد 
املعتمدة يف صناعة السيارات إضافة إىل إصدار بعض التشاريع واإلجراءات الزجرّية 

ومل تبق بالدنا يف منأى عن هذا التطور يف جمال السالمة حيث مت إحداث . بالنسبة للسائق
يني تلتها بعث مجعية وحدات  مرورية  خمتصة منذ إحداث هياكل الشرطة واحلرس الوطن

إضافة إىل إحداث العديد من اهلياكل اليت تعىن  . 1962الوقاية من حوادث املرور سنة 
 .اجملالهبذا 

 البحـث هو حتليـل وتقديـم تفسيـرات علميـة لضرورة  هذاالغايـة من و
 .حريـة العيـش بأمـان على الطـريق: إجتمـاعيـة وهي 

حدثـا غيـر منتظـر وبالتـايل فهـو وحـادث املرور عادة ما يعتبـر 
قضـاء وقـدر عند البعض وسوء ّحظ عند البعض اآلخـر لكن يف احلقيقـة ضحايـا 
حوادث املرور هم نتائـج نظام كامـل مكونـاته التصـرف البشـري، وسيلـة 

 .نقـل وحميـط أي طـريــق
 عوامل وإرتفاع معـدل احليـاة يف بالدنـا ال جيب أن يسهـل علينـا قبـول

 .املوت يف سن مبكر وأمهها حوادث املـرور القـاتلـة
وإذ هنتـز لضحايـا حادث قطـار أو عمليـة إرهـابيـة تسفـر عن عدد 
معيـن من القتلـى واليت نبقـى نتذكـرها لسنـوات طويلـة فإن عدد ضحايـا 
حوادث املـرور أهـم بكثيـر لكـن تواتـر مثل هاتـه احلوادث وإلتصـاقها 

 .اتنـا اليوميـة جعلـت منهـا أحداثـا عـاديـةحبي
تأثيـر : ولتجنـب البكـاء على أحبـائنـا جيب أن نفـرق أوال بيـن 

الصدفـة يف إختيـار الضحايـا وغياهبـا يف حتديد عـدد ضحـايا حوادث املـرور 
 .يف بالدنـا كـل سنــة



أسباهبا وطرق معاجلتها:حوادث املرور  

 6

 قضـاء فبعـد كل حـادث قاتـل تنصب تعاليـق أهـايل الضحيـة على أنه
وقدر ومصيـر حمتـوم دون الغـوص يف أسبـاب احلـادث حىت وأن وجدت فإنـه 
يتـم اإلكتفـاء بالتركيـز على التصـرف البشري كذكـر أن الضحيـة كان يفرط 
يف السرعـة أو أنـه كان حتت تأثيـر حالـة كحوليـة إىل غري ذلك مث الرجوع من 

 .جديـد إىل الصدفـة واحلـظ
 اخلاطئ لتأثيـر الصدفـة هو الذي حيول دوننـا ومعرفـة ولّعـل فهمنـا

حقيقـية ألسبـاب احلـادث وبالتـايل كـان البـد لنا أن نضـع احلـادث يف 
إطـار خمتلف ينطلـق من الفـرد حنـو نظام كـامـل مكونـاتـه الفـرد 
الوسيلـة والطـريـق لنتمكـن من معرفـة تفـاعـالت وتأثيـرات هـاتـه 

 .ت داخـل هذا النظــاماملكـونـا
فاملـوت يف حـادث مرور من ناحيـة قدر شخص يعـود إىل الصدفـة 

 .لكنـه نتيجـة نظـام جمتمـع معيـن من ناحيـة أخــرى
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إن إستـأناسنا بالسيـاقـة حـول كل فـرد مّنا إىل خبيـر يف الوقايـة من 
ـّة هي الدراسـات ا ليت إعتنـت هبذا اجلـانب فالكـل حـوادث الطرقـات وقل

 .ما جيب عمله للتخفيـض من عـدد قتـلى حـوادث املـرور" يعـرف"
لـذا نـالحظ أنه هنـاك خلـط بني ممـارسـة السيـاقـة واملعرفـة العلميـة 

 .للـحـادث
 أي علم حتليـل احلـوادث بـرزت يف بدايـة Accidentologieوكلمـة 

من اخلبـراء الفرنسييـن للتفـريـق وعدم اخللـط السبعينـات عن طريـق فريـق 
واليت تعتنـي باملـرحلـة النهائيـة للحـادث من خالل  La Traumatologieمع 

دراسـة اجلـروح والكسـور الناجتـة عنه، بينما فهم احلـادث يبـدأ منذ فتح باب 
 .السيـارة من طرف السائق الذي يصبح ضحيـة احلادث يف ما بعـد

من األحبـاث من طرف هذا الفريـق كان البـد من  يـن عـاماوبعد ثالث
 الشخصيـة املتعلقـة حبـوادث تتغيري بعض املفـاهيـم وخـاصـة بعض القناعا

 .املـرور
ولفهـم أسبـاب وعـوامل حوادث املـرور هنـاك عـدة صعوبـات 

 أنّنـا منلـك مستوييـن لرؤيـة هذا املوضـوع فمن نـاحيـة نسمـع: أمههــا 
يوميـا عن احلـوادث بينما  ميكن للشخـص أن ال يتعـرض حلـادث على مـدى 

 .حيـاتـه
وهاتة النظـرة املزدوجـة من شأهنـا أن حتـول دوننـا وفهـم صحيـح 

 .وعلمـي للحـادث
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ـّل أسهـل تفسيـر للحادث هو حتميـل املسؤوليـة إىل أحد العنـاصر  ولع
 .قالسائـق  العربـة  أو الطريـ: التالية

 
لـذا جيب أن نتجـاوز جمـرد تعـداد املوتى واجلرحى ونوع العربة و 
خصائص الطريق يف مكان احلـادث لننفـذ إىل فهم آليـة وقوع احلادث وحتديـد 
نسبـة مشاركـة كل طرف مع فهم العالقـة بني هاته األسبـاب ومـدى تأثرهـا 

 :راف احلـادث وتأثريها يف بعضهـا وبالتـايل تطوير تساؤلنـا جتاه أط
 التسـاؤل جتـاه السـائـق •
 التسـاؤل جتـاه العـربـة •
 .التسـاؤل جتـاه الطريـق •
 

 : السـائـق *
 – العمليـة املتسبب يف احلادث – أقدميتـه يف السيـاقـة – سنـه –خاصياتـه 

معرفتـه ...)  سياحة–جتارة ( طريقـة التنقل – سرعة الصدمـة –سرعة التنقـل 
 . اجلـروح املتسبب فيها ومصدرهـا–ك للطـريق املسلو

 
 :العـربـة *

 – نقطـة التصـادم – تصرفهـا أثناء احلـادث – وزهنـا – قوهتـا –خاصياتـها 
حزام (رّد فعل أجهزة السالمـة ) أثارها( العربـة املصدومـة األخرى –اإلعوجـاج 

  ). اهلواءحقيبةAirbag –األمـان 
 
 :الطـريـق *

 – العالمـات – الرؤيـة – املنـاخ – التعبيـد ––طريـق  عـرض ال–احمليـط 
 . تأثيـر البنيـة التحتيـة على خطـورة احلـادث–هل مت اإلصطـدام حبواجـز 
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I. مصادر املعلومات : 
من هنا ال بد من التأكيـد على أمهيـة ودور بطاقـة معاينـة احلـادث رغم  

ملعطيـات املوجـودة هبـا و إنطـالقـا من ا.أهنـا تعلب دورا إحصائيـا فقـط
 تعطيـنـا فكـرة وصفيـة للحـادث  فانه ميكنها انرفقـة حمـاضـر البحـث،

لكّنهـا ال تفسـر لنـا احلادث، كذلـك الشأن بالنسبـة للمعطيـات املستغلـة من 
 .طـرف شركـات التـأميـن

II.  استغالل املعلومـات من خالل بنك املعلومـات: 
ا بطـاقـة معاينـة احلـادث أو حمضر البحـث هي إن املعلومـات اليت توفره

معطيـات وصفيـة للحـادث وبالرغم من التأكيـد على أن وصف احلـادث هو 
شيء مغايـر لتفسيـره تبقى هاتة املعطيـات ضروريـة وهامـة من خالل جتميعهـا 

 .يف بنـك للمعـلومـات
لعوامـل   فصاحب القـرار يف حاجـة إىل معرفـة دور كل عـامـل من ا

 .املسببـة للحـادث وليـس لوجـود العـامل من عـدمـه
 من القتلى يف صفـوف السـواق غري %50فالقـول بأن أكثـر من 

 من %20مستعمليـن حلـزام األمـان ال خيتلـف كثيـرا عن القـول بأن 
 القتلـى لـون أعينهـم زرقاء

ت للمـرور من ومـن هنـا البـد لنا من استغالل وحتليـل مجيـع املعطيـا
الوصف إىل حماولـة التفسيـر العلمـي باستعمال آليـات وطرق التمشي العلمـي 

 .املرتكـز أسـاسـا على حتليـل املعطيـات
  ولعـل التمشي املستعمـل يف حتليـل احلـوادث حاليا هو تقديـم كمـي 
 .لعوامـل احلـادث وهو بالتـايل حتليـل بسيـط يرتكـز على احلـظ والصدفـة

وعلى عكـس ما تـم ذكـره سـابـقا وعنـدما نؤكد مثـل ان راكـب 
 أقـل تعـرض للمـوت أثنـاء حـادث 2,4السيـارة اخلفيفـة يتمتـع بنسبـة 

عنـدما يكـون مستعمـل حلـزام األمـان، فهـذا معطـى علمـي مقنـع 
ـّن القـوانيـن املتعلقـة هبـذا اجملـال،  لصـاحب القـرار لتمكينـه من س
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مقنـع ملستعمـل السيـارة يف نفس الوقـت حيـث يتـأكـد من أن محـل حزام و
 .األمـان هو عامل هـام حلمـايتـه

إذا فاخلطـر النـاجم عن أحـد العوامـل املسـامهـة يف احلـادث ميكـن 
 .ـدد كمـيـاحيأن 

كمـا ميكـن استعمال نفـس التمشي يف حتليـل تأثيـر الكحـول على 
غ من الكحول يف لتـر واحد من الدم لـدى 0,8ل بأن نسبـة السـائـق كالقـو

 .غ يف الـدم0 مـرات مقـارنـة بنسبـة 4السـائـق ترفـع نسبـة اخلطـر 
وهنـا ال بد من االنتباه عند دراسـة العـوامـل املؤديـة للحـادث فهنـاك 

 :نوعـان من العـوامــل 
 ...ول الكحـ–السرعـة : العوامـل اليت ميكـن قيـاسهـا  )1
 )موجودة أم ال...(حـزام األمـان: العوامـل التـي ال ميكـن حتديدها كميا )2

كمـا أنه البد من اإلشارة إىل أن طـرق التحليـل تنقسـم كذلك إىل ثــالث 
 :طـرق أسـاسيـة 

 طريقـة ملعـرفـة وجـود عامـل من عدمـه )1
 تعرض فئـة معينـة لعـامـل مـا )2
 .ل ما مبجموعة أخـرىمقـارنـة جمموعـة متعـرضة لعـام )3

III.  نقـص الدراسـات:  
قد ارتأت بعض البلدان فنظـرا للكلفـة البـاهضـة ملثـل هذه الدراسات  

املتقدمـة تشريـك أكرب شركـات صناعـة السيـارات للمسـامهـة يف متويـل 
 Peugeotالدراسـات اليت تعىن بعلـم حتليل احلوادث على غرار شركتني 

 . يف فـرنســاRenaultو
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IV.  تـرابـط حتليل  السيـاقـة العـاديـة بفهـم احلـادث: 
إن السائـق عنـد تنقله عبـر الطريـق بسرعـة معينـة مطـالب مبزيـد 
االنتباه والتركيـز ملالئمـة احمليـط املوجود بـه وملـزيـد التأقلـم مع ما 

     كمـا أن تفسيـره ملـا يشـاهـده مرتبـط خبربتـه  . يشـاهـده ويسمعــه
 .يف السياقة اعتمادا على أقدميتـه وعـدد الكيلومتـرات املقطوعـة سنويـا

ففي البدايـة ليست للسـائق معطيـات حول كيفيـة التصـرف أو ما جيب 
فعلـه عنـد حـدوث طـارئ ما وهذا ما يكتسبه مبرور الزمـن ومبمـارستـه 

ميـر من مبتـدءا إىل واليت مبوجبهـا ) عـدد الكيلومتـرات املقطوعـة(للسياقة 
 .خبيـر يف السباقة

وعند وصوله إىل مفتـرق دائري ال يعرفـه " اخلبيـر" فالسـائـق املتمكـن 
ـّدا ما جيب فعلـه دون تفكيـر وكأن لـه قـائمـة يف جمموعـة  يعلـم جي

 سرعـة – الرصيـف –حتديد قطر املفتـرق (األفعـال اليت جيب القيـام هبـا 
 التمـركـز يف املفترق مقـارنـة بالسواق -دخـول املفتـرق 

فمعـرفـة املفتـرقـات من عدمهـا ال تأثـر مبدئيـا على ).اآلخريــن
 .السـائـق

وذكـر هاته املالحظـات هو للتأكيـد على أن سياقه العربـات تتطلـب 
تأقلمـا متـواصـال على عكـس سياقة القطـار مثـال حيث أن حريـة االختيار 

السيارة تكـون أكبـر عند تنقلـه بوسيلتـه من خـالل اختياره عنـد سـائـق 
 .للطريـق املسلوكـة، السرعـة والعالقـة مع اآلخريـن

فبالرغـم من وجود قانـون الطرقـات اال إنـه ال حيدد طريقـة واضحـة 
للسيـر أو اجلوالن أو التعامـل مع الطريق بل أنه يكتفي بوضـع حـدود 

 –حتـديـد السرعـة (زهـا ويف شكـل تعليمـات وضـوابـط ال جيب جتاو
 ...).عالمـة وقـوف
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ويف هـذا اإلطـار فللسـائـق هـامـش كبيـر من احلريـة اليت ميكنـه 
 .استعماهلا واإلفراط فيهـا احيانا

ففـي قـراءتـه للطـريـق الختيار الطريقـة املثلـى للتعامـل معه 
: ه، وهـاتـه العوامـل هـي تتـدخـل عـدة عوامـل للتأثيـر على قـرار

وعـدم ...)  االضطراب– التعـب – حـالتـه النفسيـة –وضـوح الطـريـق 
تقديـره هلاتـه العـوامـل لن يؤدي بـه بالضـرورة إىل ارتكاب حادث لكن رمبا 

 تأثر على ردود فعلـه أثنـاء السباقة وخاصـة عنـد استعماله للمكـابح 
ـة عن العـوامـل املذكورة ميكـن أن كمـا أن بعـض التصرفـات الناجت

تتسبـب يف حادث دون أن يكـون السـائق طرف مبـاشرا فيـه حيث أن اقترابه 
من سيـارة أخـرى بطريقـة غري طبيعيـة ميكـن أن يؤدى  هباتة األخيـرة إىل 

 .ارتكاب حـادث
وبالتـايل ميكننـا القول بأن السياقة هي حماولـة مستمرة لتجنب احلـادث 

طبيـعي جدا أن ال يكون مفهومنـا للسيـاقـة ما مت ذكـره، لكـن يبقـى هذا و
املفهـوم يالزمنـا أثنـاء السيـاقـة مهمـا كانت درجـة ثقتنـا يف أنفسنـا أيل 

 .جانب خربتنـا يف السيـاقـة
واملطلـوب هنـا هو تغييـر بعض املفاهيـم أو املقـوالت، فبعد النجـاة من 

 ما يصـرح السـائق بأنـه استطاع جتنـب احلـادث حيكـم ارتكاب حـادث عادة
خبـرتـه يف السيـاقـة لكـن األفضـل أن يصـرح بأنـه من غيـر املعقول أن 
ـّظ أين مل أرتكـب حـادث  أصل إىل هـاتـه الوضعيـة وأنـه من حسن احل

ـّدا بيـن مانقـول وما جيـب أن نقــول  .والفـرق شـاسع ج
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V. هنـاك قـائمـة يف العوامـل املؤثـرة يف  :دثا يف احلالعوامل املؤثرة
 :احلـادث وهـي 

 
 :العـوامـل الغيـر مرتبطـة بالزمـن  .1

استعمال سيارة ذات سرعـة فائقـة أو سرعـة   تفـوق السرعـة  
 .القصوي املسمـوح هبـا

السيـر يف طريـق يوحي لك بأنـه ميكنـك أن تسيـر بسرعـة أكرب  
 املدخـل – 9مثال الطريق الوطنيـة رقـم  (من السرعـة احملـددة

 ...)اجلنـوبـي
 .عـدم احترام قواعـد اجلـوالن 
 

 :عـوامـل على مستـوى السنـة  .2
 أقدميـة رخصـة السيـاقـة 
 .نقـص يف الكيلومترات املقطوعة  سنويـا 
 

 )ساعات(عوامـل مرتبطـة باملسافـة املقطوعـة  .3
 التعـب ا ونقـص النـوم 
 حوليـة بنسبة كبريةتنـاول مشروبات ك 
 تنـاول منشطـات أو خمـدرات 
 .عـدم محل حزام األمـان 

 
 ) :قبل احلادث(عـوامـل على مستوى دقـائق  .4

 جتاوز السرعة احملـددة 
 ...) أمطـار–منعرج (عدم االنتباه لطبيعـة الطريق  
 استعمال اهلاتف اجلـوال 
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 :عوامل على مستوى الثـواين أو اللحظـات  .5

لطريـق بالنظر إىل املقاعد اخللفيـة أو إىل حادث يف اإلجتاه االنشغال عن ا 
 .املعـاكس

 .القيـام بعمليـة خطرية كاجملـاوزة دون التأكد من سالمة العمليـة 
 

VI. النقاط االساسية لفهم احلادث: 
ومن خالل ما مت التعرض إليه ميكـن التـأكيـد على مخسـة نقـاط 

 :ي كالتايل أساسيـة لفهـم احلادث والوقاية منه وه
إن احلـادث ال ميكن أن يرد إىل أحد عوامـله بل أنه نتـاج لعالقـة متشابكـة  .1

بيـن أحـد أو جمموعـة أشخـاص، أحد أو جممـوعة وسـائـل، وبنّيـة 
 .حتتيـة أي طـريـق

إن معـرفـة العوامـل املؤثـرة يف احلـادث تستنـد باألسـاس إىل حتليـل  .2
صـوال إىل تفسيـره بطريقــة علميــة احلادث انطالقا من الوصـف و

تقـوم على دراسـة حـادث حقيـقي واستخراج عـوامـل احلادث 
وأسبـابـه فهي ال تكتفـي بتحـديـد نسبـة مشـاركـة كل أطـراف 
احلـادث بل تتعـداه لتحـديـد عـوامـل احلـادث ونسبـة تأثيـر كل 

 .عـامل يف الرفع من درجة اخلـطـورة
ـّرر بل أنـه أنـه البـد من  .3 التـأكيـد على أن اخلبيـر ليـس هو من يق

اعتمادا على نتـائج علميـة حتصل . شخـص يعطـي رأيـه يف موضـوع ما
عليهـا بعد البحـث والتفحـص لعديـد احلـاالت احلقيقيـة وبالتـايل فرأيـه 
ليـس من وحـي خيـاله لكنـه نتـاج ملالحظـات واقعيـة ميكـن 

 .على طـرق علميـةقيـاسهـا اعتمادا 
أن هنـاك عديـد املستويـات لفهـم علـم حتليـل احلوادث انطالقا من  .4

ـّم دراسـة بعض  حماضـر البحث فبطاقـات املعـاينـات فاإلحصائيات ث
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احلـوادث القاتلـة وصوال إىل التحليل العلمي باالستعانة خبرباء يف عديد 
 .امليـاديـن

نه هنـاك عـدة طرق ممكنـة هـو أنـه لفهـم احلـادث والتوقـي م .5
لتخفيـض تـأثيـر أحـد عـوامـله إذ يتحتـم أوال أن تكـون لنا القـدرة 
. على حتـديـد العـامـل الذي لـه أكبـر تـأثيـر بأقـل كلفـة ومثـن

كمـا أنـه جيب األخـذ بعيـن االعتبار سهولـة وضـع اإلجـراء املتخـذ 
ـّد من هذا العـامـل حيـز التنفيـذ  مع مـراعـاة مـدى قبـول أو للح
 .رفـض املـواطـن ملثـل هـذا اإلجـراء
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 . قـدرهتـا على التخفيـض يف عدد احلـوادث مل تأخـذ حظّهـا إىل اآلنو 
وبعد التأكد من أن احلادث هو كل، كان البد لنا من جتزئة هذا الكلّ ملزيد 

 .فهـم طريقـة تأثيـر كـل عنصـر يف اآلخـر
التحليـل البـد أن يبـدأ بالطـريـق، السيـارة، ومهـا اجملموعـة وهـذا  

 .سهلـة التـأميـن قبـل الوصول إىل السـائـق أو مستعمـل الطـريـق
فحيـث أن مستعمـل الطريـق ينتقـل يف حميـط معـروف يستنتـج أنـه  

 :لعالقـة الطـريـق بالسـالمـة املـروريـة وجهـان اثنان 
 خاصيـات الطـريــق )1
 .خاصيـات مكونات نظام النقـل )2
 

I.  خاصيـات الطـريــق : 
 –األشجار (واحلـواجز أو العوارض ...)  طريقـة التعبيد–عرض الطريق ( 

 .إضافـة إىل ما يعرف بالنقـاط السـوداء...) أعمدة اهلـاتـف والكهربـاء
انطالقا من هنا سيقـع حتليـل نسبـة اخلطـر املتعلـق خبـاصيـات  

سبة اخلطـر املتعلـق بعـدد الكلمتـرات املقطـوعـة على خمتلـف الطريـق ون
 .الطرقـات من طـرف مستعملـي عربـات خمتلفــة

 ميكـن تصنيف القتلى حسب أماكن وقوع  ولتحليل هذا اخلطر،  :احمللياخلطـر ـ 
مثال فقد بلغ عدد قتلى حوادث  2002 سنة احلادث وإعتمادا على إحصائيـات

 بينما بلغ هذا % 63,8شخصا أي بنسبة  1012طن العمران املرور خارج موا
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 كما أن تصنيف 36,2%داخل مواطن العمران أي بنسبة  شخصا  53%العدد  
 : الضحايا حسب أنواع الطرقات كان كاأليت 

 %3,66    على طريق السيارة أي بنسبة37
 %46,15 على الطرقات الوطينية أي بنسبة 467
  % 28,46   أي بنسبة على الطرقات اجلهوية288
 % 16,7 على الطرقات احمليـة أي بنسبة169
كـما جيب التنصيـص هنا على أن اخلطـر املرتبـط بالبنيـة التحتيـة  

شأنـه شـأن اخلطـر املرتبـط بالسـائـق أو العربـة ليـس مبعـزل عن 
فهي مرتبطـة خبـاصيـات الطريـق . جمموعتيـن اخلطـر سالفـة الذكـر

 ضا بنوع العربـة املستعملـة وكثـافـة املـرور وظـروفولكـن أي
 ...).تعليـم، جتـارة، مدى إحترام السـائق لقواعد املرور(اإلستعمـال 

فخطـر املوت على الطريق السيـارة مثال ميكن أن يكون أقل ثالثـة مرات منه 
على طريـق وطنـي أو جهـوي، وتتعـزز هاتـه النسبـة لتصل ستـة مرات 

تكون سرعة التنقل منخفضة، كما أن كثافة املرور على الطرقات السيارة عندما 
ميكنها كذلك أن ختفض  من نسبة اخلطر، واملالحظ هنـا أنه رغم عدم تغري طبيعة 

من خـالل دراسـات منجـزة   والطريق فإن السرعة هي اليت إخنفضت وبالتايل
ـد على أن أهـم عامـل يف هذا امليـدان من طرف باحثني فرنسيني ميكـن التأكي

خطـر من شأنـه أن يرفـع من نسبـة الوفيـات هو السـرعـة انطالقا من أن 
كل اجلـروح الناجتـة عن احلـادث متـأتيـة من التغييـر الفجـئ لسـرعـة 

 .البـدن  قبل  و أثنـاء الصـدمــة
فخطـر السرعـة يف الطـرق السيـارة عـادة ما يكـون أقـل مبا أنّ كـل  
عربـات تسيـر يف نفـس االجتاه وبـدون تقـاطعـات إضـافـة إىل انعدام ال

أو غيـاب األشجـار وأعمـدة الكهـربـاء على حافتـي الطريـق بينمـا 
ترتفـع هـاتـه النسبـة خـارج مـواطـن العمـران حيث حتـف بالطريـق 
األشجـار وأعمـدة الكهربـاء واهلـاتف مما يشكـل خـطر حقيقيـا 
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 عند فقـدان السيطـرة على العـربـة إضـافـة إىل خطـر خـاصـة
 .اإلصطـدام املبـاشـر بعـربـة أخـرى وخطـر املفتـرقـات كذلـك

أمـا يف املنـاطق البلديـة فإن اخلطـر يكمـن يف املفتـرقـات وخاصـة يف  
الطرقـات العريضـة حيث ال حتتـرم عالمـات حتديـد السـرعـة فعـادة ما 

ه الطرقـات املبـاىن واألشجـار، كمـا أن هاتـه الطرقـات ـف هبـاتـحت
عـادة ما تكـون مستعملـة من طرف خليـط من السـواق الذيـن هلـم 

أو   الوطنيةعديـد التصرفـات املختلفـة عكـس الطرقـات السيـارة أو
 .اجلهويـة

واهلـدف من وضع سياسة مرورية ناجعة هو العمل على حتديد السرعة على 
ات إىل مستواها األدىن و املقبول من طرف السواق، وميكننا حتليـل اخلطر الطرق

الناجم عن الطريـق عرب حتليل هذا اخلطر على الفرعني األساسني ومهـا الطرقات 
 .داخل وخارج مواطن العمران

 :ـطـر خـارج مـواطـن العمـران اخل )1
واطـن ويعتبـر فقـدان السيطـرة على العربـة على الطرقـات خارج م 

العمـران من أخطـر احلـوادث من خـالل النتـائج الوخيمـة اليت يسفـر 
 والذي عـادة ما يكـون اإلصطـدام املبـاشـر بعـربـة من مثل هاته احلوادث

اإلجتـاه املعـاكـس أو بأحـد األشجـار أو أعمـدة الكهربـاء على حـافـة 
 .الطـريـق

ـاجز من الطريـق وكلمـا وترتفـع نسبـة اخلـطر كلمـا أقتـرب احل 
ومبـا أن هاتـه احلـواجـز . كانـت قدرتـه على املقاومـة ضعيفـة

ال ميكـن تغييـرها أو محـايتهـا كـان ...) أشجـار، أعمـدة، سيـاجـات(
 نعمـل على ختفيـض أو ا انالبـد لنا للتخفيـض من هـذا اخلطـر إذ

من خطورة فالتأثيـر على إضافـة إىل ماتشكله املفترقات .حتـديـد السـرعـة
 :احلوادث، وملعاجلة مفترق ما هناك ثالثة حلول أساسيـة وهي 

 تركيـز األضواء لتنظيم املرور -
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  وتركيز عالمات االولوية ترك املفترق على حاله -
 املفترق الدائري: هتياة املفترق لتحسني السالمة اهليكلية وضمان السيولة  -
 

أنه من احملبذ تركيزها داخل مواطن العمران ويف فاألضواء هلا خاصية عمرانية حيث 
مفترقات تشهد كثافة مرورية مرتفعة إضافة إىل ما ميكن أن تشهده هاته املفترقات من 

 . وتعطيـل للمرور عند اإلكتفاء بتركيز العالماتيفوض
بسبب املباىن احمليطة ي ويعتمد هذا احلل عند عدم إمكانية تنظيم املفترق على شكل دائر

هي عديدة وأمهها سهولة أمـا  إجابيات التغيري اهليكلي للمفترق وجعله دائريا ف.  مثالبه
جدواه يف التخفيض من اضافة ايل  مجيع اإلجتاهات  يفارات مبنسوب خمتلفمرور السي

ائريـة الختفض من السيولة كما أنه البد من املالحظة أن املفترقات الد.خطورة احلوادث
 . بالتايل الجيب اخللط بينهمـا و ختفض من السرعةسوب العربات وإمناومن

 سرعـة     كلم يف الساعة إىل 90ة فرنسية أنه للمرور من سرعة وقد أكدت دراسة علمي
لرجوع إىل السرعة متـر وعبور مفترق دائري مث ا 250 على مدى كلم يف الساعة 30

بينما تنخفض  كلم يف الساعة تكلف السائق عشرون ثانيـة فقـط، 90األوليـة  
 . والفرق واضح يف هاته املعادلة،أقل  2.5قاتل إىل  إرتكاب حادث مرور  خطرنسبة

 دائري وخاصة عند تقاطع طريق رئيسية بأخرى وبالتايل تعتبـر هتيئة املفرق على شكل
ا ولنا مثال ذلك هتيئة فرعيـة ذات جدوى قصوى من خالل النتائج املتحصل عليه

حسب ما  101  رية على مستوى النقطة الكلمت2 رقم – 1رقم مفترق الطريق الوطنية 
 .2000يوضحه اجلدول املتعلق بإحصائيات احلوادث قبل وبعد التهيئة اليت متت سنة 

 ضحايا جرحى قتلى حوادث السنة
1996 02 02 07 09 
1997 03 00 08 08 
1998 13 02 40 42 
1999 02 01 02 03 
2000 00 00 00 00 
2001 00 00 00 00 
2002 00 00 00 00 
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ومن خالل ما مت إستخالصه جيب التأكيد على أنه عند بعث طريق جديد وحيث ال 

تدخل كلفة هتيئة املفترقات جيب التمييز بني أحد اإلختيارين، السالمة أو السرعة ت
لتحديد طبيعة املفترق وبالتايل فمن الضروري أن نعدل إختياراتنا وتصرفاتنا كإجبار 

طة بالتخفيض يف نسبة اخلطر يف تبدسي مشاريع الطرقات على تقدمي تفسريات فنية مرمهن
  .مع التأكيد على أن املفترق الدائري يعترب احلل األمثل يف هذا اجملالإختياراهتم 

 :ـخطـر داخــل مـواطـن العمــران ال )2
عربـات (تـختـص منـاطـق العمـران بتنـوع مستعملـي الطـريـق  

ـة، وسـائـل نقـل عمـومي،  متـرجليـن، ف عربـات خفيسيـاحيـة،
 ...).سـائقـي دراجـات

دة، كثـرة تقـاطعـات، رؤيــة حمـدو(إضـافـة إىل طبيعـة احمليــط  
وبالتــالـي تفـرض ...) أشجـار، أضـواء(موديــة احلـواجـز الع

ينـة عـادة ما تكـون بطيئـة ـاتـه املعطيـات طـريقـة سيـر معه
ن الصعـوبـة هنـا يف أقلمـة السـرعـة مع البنيــة التحتيـة أو وتكمـ

 .الطريــــق
 كلم يف 70فبالنسبة لطريق ذات ثالثة أو أربعة سبل مثال وتكون السرعة حمددة بـ

 : الساعة ميكن هتيئته بالطريقة التالية 
 إحداث ممرات فوقية أو حتتية للمترجلني  -
 إحداث ممرات خاصة للدراجات -
 .ملفترقات عن طريق حموالت أو مفترقات دائريةهتيئة ا -

 كلم يف الساعة داخل املدن جيب أن حيترم  من خالل 50كما أن حتديد السرعة إىل 
 .هيكلية الطريق وذلك بإحداث أكرب عدد ممكن من املفترقات الدائرية الصغرية

رات  كلم يف الساعة داخل املدن وخاصة بالقرب من مم30وعند حتديد السرعة إىل 
ضات السرعة واليت جيب أن تكون ذات املترجلني واملدارس ميكن اإللتجاء إىل خمف
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 جتعل السائق لمواصفات معروفة، فمخفض السرعة جيب أن يوضع على الطريق بشك
 .الذي يتجاوزها يشعر بإرجتاجا بسيط وليس بصدمة

 متر،  صم على إمتداد10رتفاع املخفض عن  مستوى الطريق جيب أن ال يتجاوز اف
وليس من الغريب أن نقضى بعض السنوات للمرور من مرحلة فهم ومعرفة جدوى 

 سنة 15املخفضات إىل مرحلة تطبيقها وتركيزها على طرقاتنا، فقد أمضت فرنسا مثال 
 .  هم إىل التطبيق يف هذا اجملالللمرور من مرحلة الف

II. يمـي الـخطـر التنـظ: 
ات حسب أنواعها ومهامها على شبكة  على تنظيم تنقل العربويتركز باألساس

 وخاصة تنظيم تنقالت شاحنات نقل البضائع ووسائل النقل العمومي دون الطرقات
 ته االنواع من العربات لصاحل االقتصاد الوطينااملساس جبدوى ما تقدمه ه

ة حتتية مثالية نظرا لقلة مواردنا، فإنه نيوعلما بأنه من الصعب واملكلف جدا خلق ب
ووضع مواصفات والرفع من  إىل التنظم لتقييم ا تقسيم املسؤوليات والدعوى ميكن لن

 .جدوى البنية التحتية
 جهاز مستقل عن منفذ مشاريع الطرقات وهدفه تقييم جدوى ثفالتقييم يكون ببع

هاته املشاريع ومدى مطابقتها ملبادئ السالمة بشرط أن تتم هاته العملية قبل بداية 
 .تنفيذ املشروع

از الطرقات إعتمادا على مبدأ جنع املواصفات يتم بضبط املقاييس والقواعد إلووض
 ...السالمة ومثال ذلك وضع مواصفات ملخفضات السرعة، املفترقات الدائرية

من خالل حتديد األهداف حيث أنه جيب منع إقامة مفترق فالرفع من اجلدوى اما
 .ئريبشكل عادي عندما تكون هناك إمكانية لبعث مفترق دا

تفاديهم وهاته اإلختيارات جيب أن ترتكز على مبدأ أن هناك مئات القتلى الذين ميكن 
 .إن أمكنامبعاجلة بعض النقاط أو األجزاء اخلطرة من الطريق والقضاء عليه

وهاته املقاربة ميكن قبوهلا يف ميدان السالمة املرورية ولكن األكيد أهنا ليست ضرورة 
   .نتائج بل هي مسئلة عقلية
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ومـن خـالل ماتـم ذكـره البـد لنـا من التـأكيـد على اخلمـس نقـاط 
 :التـاليــة 

  أن مستعملـي الطـريـق يتـأقلمـون مع نوع معيـن من الطريـق وليـس )1
 تنظيـم كـامـل الطريـق بنفـس فمن الضـروري وبالتـالـي همع جـزء من

 .وعيـةنالطريـقـة وال
أقـل عـدد ممكـن وسهلـة الفهـم (جيـب حتديـد أنـواع الطـرق  )2

 .والتمييـز
 

   السلوكيةأولويـة الوقـايـة اهليكليــة على الوقايـة  )3
 

 .وضـع مقـاييـس معينــة عنـد إجنـاز كـل طـريــق )4
 
ضـرورة بعـث جهـاز خـاص مبـراقبــة كيفيــة تنظيـم أو بعـث  )5

طـة غيـر الطـرق يف مجيـع مراحلهـا على أن خيضـع هـذا اجلهـاز لسل
 .السلطــة املعنيــة باملشــروع
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إن تنـوع العربـات من حيـث خاصيـاتـها وقوتـها وخـاصـة  
ـّا يف عمليـة الوقايـة  خصائـص السالمـة هبـا جيعـل منهـا شريـكا أسـاسي

ن أثـار احلـادث ممن احلـادث إضافـة إىل مسامهـة العربـة يف التخفيـض 
 أو طبيعـة حزام االمان :  مبـاهلـا من خاصيـات سالمـة عنـد وقوعـه 

فحـب الشخـص للحداثـة والتطـور بقـي غيـر مرتبـط بتفكيـره . املعـدن
فالسيـارة هي وسيلـة تنقـل وحريـة وهـاتـه الوظائـف ميكـن . يف السالمـة

ـّل املثـال الوحيـد أو األمثـل للتف. أن تقتـرن باملـوت أو اإلعاقـة ـرقـة ولع
طر الكـامـن يف هـاته الوسيلـة جنـده اخلـا للسيـارة ومفهـوم حاجتنبيـن 

حبـه للسيـارة جيعلـه يتصـرف بكثيـر فعنـد حمبـي السيـارات القدميــة 
ايتـه يف ذلـك احملـافظـة على سيـارتـه يف غمن احلـذر أثنـاء السيـاقة و

بنـي على احملافظـة على  التصـرف م هذاحالـة جّيـدة ومن هنـا يظهـر أنّ
 .الوسيلـة

فالسيـارة هي وسيلـة لتسهيـل تنقـل األشخـاص والبضـائع أوال  
 16000و قتيـل 1400وليـست هاتـه السهولـة هي التـي تكلفنـا . وأخيـرا

ـّرف وغيـر . جريـح سنويـا وبالتـايل ميكـنـا احلديـث عن إستعمـال حم
رورة أن نفـّرق بيـن ضا يدعـونـا إىل سليـم ملثـل هـاتـه الوسيلـة وهو م

ـّرة عن مةداخلّأمهيـة   املقـدمـة كالتنقـل ونقـل البضـائـح واخلطـورة املنج
 . هاتـه اخلـدمـة
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 :وتنقسـم السالمـة داخـل العـربـة إىل نوعـان  
 .ترتبـط بالتخفيـض من احلـوادث: اوليةسالمـة  )1
النـاجتـة عن  االضرار  يفتعنـى بالتخفيـض: ويـة نسـالمـة ثـا )2

 .احلـوادث
 
I. االوليةلسـالمـة العام لتطـور ال:  

منـذ إختـراع السيـارة كان اإلهتمـام مركـزا على صنـع سيـارات  
  البلـدان حيـث تطـورت صنـاعـة السيـارات يف. ذات مواصفـات مرحيـة

يف ولن نتعمـق . الصناعيـة دون إعطـاء جـانـب السـالمـة أمهيـة كبـرى
 .ذكـر مراحـل من التطـور حبكـم أننـا بلـد مستـورد

 
II. لسـالمـة الثانويـة العام لتطـور ال: 

ألجهـزة أو النظـام الذي ا :وهنـا يعتـرضنـا نوعـان من األجهـزة ومهـا 
 حقيبة اهلواءحـزام األمـان ، (يأثـر مبـاشـرة على املستعمـل 

 .ـم السيـارةاألجهـزة املنضـويـة يف تصميو...)ةذواخلـو
 :حزام االمان )1

بنـى ن إختـراع السيـارة وقد إم األمـان هو إختـراع قديـم قـدمفحـزا 
وقـد أثبتـت التطورات الشد و قوة الصدمة مفهـومـه على املعـادلـة بيـن  

ـّد حلـزام األمـانال على تقنيـات ةاجملـرا   والدراسات اجملرات يف هذا امليدانش
 مبا ال يدع للّشـك  يف فرنسا مثالت لصنـاع القـراريف بدايـة السبعينـا

مما حدي  مرتني اقلنسبـة ختفيـض خطـر املـوت إثـر حـادث إىل مستـوى 
 وقـد ,1973اميـة محـل حـزام األمـان سنـة ز قرار الهبم ايل اختاذ 

ظهـرت النتيجـة يف السنـة املواليـة لكنهـا ال تبـدو واضحـة جـّدا ألن 
اريـة محـل حـزام األمـان تـزامـن مع قـرار حتديـد قـرار إجبـ

 .السرعـة
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 لكـن أهـم النتـائج األخـرى هلـذا القـرار هو إرتفـاع نسبـة 

 %80 قبـل القـرار إىل نسبـة %20مستعملـي حـزام األمـان من 
 .بعــده

وقـد القي قـرار الـزاميـة محـل حـزام األمـان معـارضـة شديـدة  
ة بدعـوى أنـه يـحـد من حريـة الفـرد وميكـن أن يتسبـب يف البـدايـ

 ).سقـوط السيـارة يف وادي أو اإلحتـراق(يف املـوت يف بعـض احلـاالت 
ـّد من التأكيـد على أنّ اإلنـدفـاع إىل خـارج السيـارة هو  وهنـا الب
أكبـر خطـرا يتهـدد راكبهـا عنـد احلـادث والذي يأدي إىل املـوت 

كمـا أن حامـل .  مـرات أكثـر لغيـر حاملي حـزام األمـان10بنسبـة 
حـزام األمـان لـه إمكـانيـة أكبـر للخـروج من السيـارة أثنـاء 

 على أسـاس أنـه واعـي وال حيمـل مثـال إشتعـاهلـا بعـد احلـادث
 . إصابات خطيـرة حبـكم إستعمـالـه حلـزام األمــان

التـي   و التلقيحاألمـان حبقنـة وبالـتـالـي ميكـن تشبيـه حـزام 
 أو اجلـروح يف بعـض األحيـان لكنهـا يف االسـاس اخلدوشتتـرك بعـض 

 .ـر من خطـرهـاب أكقدرهتا علي احلماية وبالتـايل فتقي االنسان من االمراض
كمـا ميكـن القول بـان حـزام األمـان ميكـن أن يسبـب بعـض 

الذي جيـب معرفتـه له وـدون محـالكسـور لكـن هـذا اخلطـر موجـود ب
 . أن هذا اخلطـر يكـون أكبـر عنـد عـدم محـل حـزام األمـان

 air bag  :احلقيبة اهلوائية )2
وقد مكنـت النتـائـج البـاهرة اليت حققهـا حـزام األمـان يف جمـال 

 املباشرالسالمـة الثانويـة من مواصلـة البحث لتفـادي أضـرار اإلصطـدام 
 Sac أو Airbag احلقيبة اهلوائية هـاتـه األحبـاث من إبتكـار وقد مكنـت
Gonflable. 
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يسببـه هذا األخيـر من خملفـات أثنـاء احلـادث ان ورغـم ما ميكـن 
فإنـه يبـقى تطورا هاما يف جمال السالمة )  خاصـة بالعينيـن وأضرار بالوجـه(

 .وخاصة أثناء اإلصطـدامات العنيفـة
يـح تكـامـل هـذيـن النظـاميـن، فحـزام األمـان و ال بـد من توض

 وخـاصـة اجلـانبيـة منـه ميكـن أن ختفـض نسبـة احلقيبة اهلوائيةو
 .األضـرار النـاجتـة عـن احلادث بقـدر كبيــر

 
III. تقييـم اخلطـر املرتبـط بالعربــة:  

 ومها السرعة طر املرتبط بالعربة حتديد اخل بد من التطرق إىل عناصريف هذا اجملال ال
 .، الفحص الفين وعنـاصر أخـرىاإلختيارات الشخصية

 :السرعة )1
سرعة ورملعرفة تط" رينـو"النسبة للسرعة ومن خالل دراسة قامت هبا شركة ف

 :قد أفضت إىل النتائج التالية و. 1987 – 1967سياراهتا يف الفترة ما بني 
كلم يف 130تهـا ت نسبـة السيـارات اليت التفـوق سرع كان1967في سنة ف

 كلـم يف 150 تفـوق سرعتهـا  فقط%10 و يف فـرنسـا%29السـاعـة 
ال  من السيـارات اليت %4 عـامـا مل يبقـى سـوى 20 وبعـد ,السـاعـة

 كلم يف 150 سرعتهـا %73 كلم يف الساعة بينمـا تفوق 130تتجـاوز سرعتهـا 
رض سيـارات سرعتها أقـل ويف السنـوات القليلـة املاضيـة مل تعـد تعـ,الساعة

 كلـم يف السـاعـة كمـا أن ثلثي السيارة املعروضة يف أوروبا تفـوق 150من 
ا أن سرعـة هاتـه السيـارات تفـوق  واملالحظ هن. كلـم يف الساعة200سرعتها 

 .بكثيـر السرعـة احملـددة على مجيـع الطرقـات
 :اإلختيارات والرتوات الشخصية )2

تثل يف اإلختيارات الشخصية فمن الصعب إجياد حل له وذلك لتشابك  العنصر الثاين وامل
 .العالقة بني حافز شراء سيارة لدى الشخص وتصرفاته أثناء السياقة
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ختيار سيارة ذات قوى وسرعة كبرية لن يكون سوى للتمتع هباذين العاملني اف

لتوفر إرادته يف ومقابل ذلك جيد السائق نفسه معرضا خلطرا أكرب أثناء السياقة نظرا 
 .وتوفر اإلمكانية لذلك السرعة

 :الفحص الفين )3
حص الفين الدوري حيث أنه غري مركز فأما العنصر الثالث فهو ضعف جدوى ال

وغري هادف، فاحلوادث املنجرة عن إنفالق العجالت مثال، أوضحت بعض 
الت وليس تآكل العج نقص الضغط أو احلمولة الزائدة الدراسات أن سببها األساسي

 .وهو العنصر الذي يتم التركيز عليه أثناء القيام بالفحص الفنـي
الناحية الفنية األخرى اليت ميكن تناوهلا هي معرفة كل سائـق لسيارتـه كما ان 

ود يكتسـب السـائـق خبـرة يف جمـال صيـانـة حيـث أنـه حبكم التع
 وهو عامل اجيايب يف هذا اجملال وسيلـتـه

 أن أكثـر السيـارات املشـاركـة يف احلـوادث  عليـديأك ثـم أنـه جيب الت
قدميـة بل العكـس فالسيـارات احلديثـة هي اليت السيـارات الليست 

وبصفـة ...). السـرعـة(تتسبـب أكثـر يف احلـوادث بـإعتبـار قدراهتـا 
  ميكنعـامـة فتأميـن السـالمـة على مستـوى العربـة أهـم بكثيـر مبـا

ـه مستعملهـا أثنـاء صيانته هلـا واليت تعتبـر إضافة ميكـن أن يقـوم بان 
 .تأميـنال  هذاترفـع من نسبـة

وباملنـاسبـة ميكـن أخذ مثـال الواليـات املتحـدة يف وضعيـة 
مشـاهبـة هتـم محـل األسلحة النـاريـة فنسبـة محـل املـواطنيـن 

ـّدا دد جـرحى وقتلـى وعـ. األمريكييـن لألسلحـة النـاريـة كبيـرة ج
احلـوادث العرضيـة لألسلحـة النـاريـة كبيـرة جـدا مقـارنة بعـدد 

 .االشخـاص اليت يوفـر محـل األسلحـة احلماية هلــم
 يف مثـل هذه احلـالـة هو منـع محل األسلحة هيوبالتـايل فاحلـل البـديـ

 .النارية اليت حتمـل هتـديـدا أكبـر من إجيابياتـه
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 جدويم هذا احملـور البـّد من التـأكيـد والتـركيـز علىويف ختـا  

ل بـه يف و سـائـل النقـل العمومي  على غـرار ما هو معمـواملراقبة
ات إىل سـواق احلـافـالت والقطـارات دفإضـافـة إىل التعليمـات املسـ

جهاز مراقبة السرعة (هنالك و سائـل ملـراقبـة مدى تطبيـق هذه التعليمـات 
 ).   السياقةو مدة
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 أثنـاء تآيئعنـدما يتعـرض جمتمـع ما إىل مشكلـة خطيـرة كمـوت امل 
األراء حـول هذا من حـوادث املـرور تتكـون لدى  أفـراده جممـوعـة 

املوضـوع واليت تنقسـم إىل فهـم سطـحي عـدم فهـم، فهـم مغلوط هلاتـه 
 . اإلشكـاليــة

وتبـرز هنا مسـؤوليـة اخلبيـر وخاصـة اخلبيـر العلـمي لقـول ما  
 إلبـراز حقيقتـه  والوقـوف على أخطـاء  ويعـرفـه يف هذا املوضـوع

الفهـم لدى العامـة مث التركيـز على التكويـن واإلتصـال للوصـول إىل 
 : إقنـاع نسبـة هامـة من اجملتمـع بالفهـم الصحيـح لإلشكـاليــة 

I. ــالف الســواق إخت : 
إن أهـم وأكبـر الصعوبـات يف إجيـاد سياسـة للسالمـة املـروريـة هو 

شيوخ، شباب، سكر،  ( وجـود هذا اخلليـط البشـري اهلـام من السـواق 
 ...).طيش 

  فمـا هو الرابـط املشتـرك بينهــم ؟-
  كيـف ميكـن الربـط أو التنسيـق بني القـرارات اليت يتخـذهـا كل-

 فـرد على حـدة و بيـن ما يفـرضـه اجملتمـع  على مجيـع السـواق؟
فـإن أراد أفـراد اجملتمـع التمتـع حبـريـة التنقـل عرب إستعمـاهلـم  

 .لوسائـل نقـل خاصـة ال بّد هلـم من التصـرف بطريقـة معينــة
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II.  مـاهو التصـرف الذي يأتيــه السـائـق: 
 معقـدة حيـث أن السـائق مطالـب إن سيـاقـة السيـارة عمليـة

أثنـاءهـا بتقبـل معطيـات ومعلومـات والتصـرف يف احليـن وبطريقـة 
 .معينـة من خـالل حركـات متناسقـة للحيلولـة دون وقـوع طـارئ ما

وهـاتـه املعلومـات واملعطيـات عـادة ما يكـون مصـدرهـا السمع 
 .ـا السـائـق أثنـاء السيـاقةيـة إضـافـة إىل الرجـات اليت يشعـر هبؤالر

مترات حمـدودة فقط وليوميكـن لراكـب ما رفقـة سـائـق معيـن وبـعد ك
أن يعطـى رأيـه يف هذا السـائـق من حيـث أنه يشعـر باألمـان والثقـة 

 . من عدمـه
 أو السريع أو احلـذر أو املتهـور ينكمـا ميكـن أن حيكـم عليـه باملتـأ

ـه أثنـاء السيـاقـة يف هـاتـه املسـافـة من خـالل تصـرفـات
 .احملـدودة

والتصرفـات التـي يأتيـهـا السـائـق تعـود إىل عـديـد العـوامـل 
لكـن ميكـن اجلـزم بأنـه . اليت ميكـن أن تكـون وراثيـة أو مكتسبـة

 أن الرغـم مسـامهـة العـامـل الوراثي يف حتـديـد هـاتـه التصرفـات إ
وهـاتـه . م يبـقى مايتـم إكتسـابـه وخـاصة بالتعلـمالعـامـل األه

وتتدخـل هـاته . العـوامـل ليسـت هلـا عـالقـة مبـاشـرة بالسيـاقـة
 العـوامـل وراثيـة كانـت أو مكتسبـة يف حتـديـد خطـر احلـادث  

نظيـم اجلوالن وت الطريـق املسلـوك –لعـربـة املستعملـة وعالقته با 
 .ـار طريقـة السيـاقــةإضـافـة إىل إختي

تـار أن يتصـرف خيفالسـائـق العـادي يصبـح خطيـرا جـدا عنـدما 
 .مثـل سـائق الرالـي

وميكـن إبـراز دور هـاتـه العـوامـل ومن خالهلـا التصرفـات اليت 
يأتيهـا السـائـق عند دراستـنـا للتنـاقـص أو تـدنـي دور بعـض 

 .ق عنـد تقدمـه يف السـن مثـالـائف اليت تأثـر على السـائـظالو
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 ,ة تصبح غري واضحة واحلركات تبدو بطيئة والّتناسق بينها غري منظّمـفالرؤي

 .إضافة إىل تأّخر رد الفعل عند مشاهدة اخلطر
 فإذا جتّنب هذا السائق مثل السياقة ليال أو ملسافات طويلة وخفّض من سرعته 

مرور تكون ضعيفة وبالّتايل ميكننا احلديث عن أثناء الّسياقة فإمكانّية إرتكابه حلادث 
 .التناسق بني التصّرف الواقي ومقتضيات السّياقة

 وهاته احلقيقة تنتطبق على السواق املبتدئني وغريهم من أصحاب اخلربة ومبا أّنه 
الميكن تسليم نوع معّين من رخص السّياقة لكلّ صنف من السواق على خلفّية 

 جمال السياقة وبالتايل تكريس التفرقة داخل اجملتمع الواحد قدراهتم وإمكانياهتم  يف
 .كان البّد من إجياد حل جذري هلاته اإلشكالّية

 ويكمن هذا احلل يف التضامن داخل اجملتمع لتمكني غري القادرين على مسايرة 
مستوى بقّية السواق وبالتايل عدم حرماهنم من السّياقة، فحديثي العهد بالسياقة 

ىل املتقدمني يف السن البّد أن ينتفعوا بتضامن وتسامح بقّية السواق وبالّتايل إضافة إ
فاحلل الميكن أن يكون يف إختيار من هّو أقدر يف جمال السّياقة لكن يف إرساء نظام 

 .جوالن يتماشى والعدد األكرب من السواق داخل اجملتمع
 للمتقدمني يف السن من  وقد أظهرت طريقة اإلختيار فشلها عند جتربتها بالّنسبة

خالل إخضاعهم إىل فحوصات طبّية دورّية للتأكد من قدرهتم على السياقة حيث أّنه 
مل يتقّدم عدد كبري من هؤالء إىل املصاحل املعنّية لتجديد رخصهم وبالّتايل فالفئة اليت 
ن إستهدفها القانون يف هذا اجملال تبقى صغرية وإنعكاسات أو تأثريها يف التخفيض م

 .احلوادث يبقى ضعيفا
III. زــاحلواف: 

ق ئيعترب التنقّل بسرعة وعلى منت وسيلة نقل خاّصة ومرحية حافزا هاما للسا
لكن احملافظة على نفس نسق اإلنتباه والّتركيز من ناحّية السالمة يبدو أمر غري 

 .طبيعي
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 فبحكم تعّود السائق على بعض األجزاء من الطّريق وخنّص بالذكر الطريق اليت
تربط مقر السكىن بالعمل يكتسب السائق بعض اخلربة وبالتايل تصرفات تصبح 

 مبجّرد دخوله يف هذا اجلزء من الطّريق حيث تنطلقأوتوماتيكّية راسخة يف ذهنه 
كتصّرف أحد السواق بطريقة . اليتدّخل وعي السائق إالّ عند حدوث طارئ ما

ريقة املذكورة ويستعيد وعيه ليكّيف  جتعل السائق يتخلّى عن الطّ و اليتغري عادّية
وبالتايل نالحظ تدّخل الطريق والوسيلة يف حتديد طريقة . تصّرفاته حسب الوضعّية

كما أن إحترام قوانني املرور واإلهتمام مببدأ السالمة هو جزء من , السياقة
تناوله كمّية وشخصّية السائق فعند تعّرض سائق حلادث مرور جراء السرعة 

فتجمع هاته العوامل ليست . الكحول إضافة إىل عدم محله حلزام األمانكبرية من 
من حمض الصدفة وإّنما تنّم عن شخصّية معّينة التعي بالعالقة الوطيدة ومدى 
ترابط عوامل اخلطر وتأثريها على احلياة البشرّية وبالّتايل فمن غري الناجع تصنيف 

ين الحيترم، ألن الدراسة العلمّية السواق إىل صنفني األول حيترم القوانني والثا
أكدت أن إحترام قانون الطرقات ليست قاعدة مبعىن أّنه ميكن لشخص معروف 
بإحترامه لقوانني املرور ويف إطار معّين إن يتخلّى عن هذا املبدأ ويرتكب خمالفة ما 
والعكس بالعكس فالتصرف البشري غري خاضع لقواعد ذات نتيجة حمّددة من 

 .فات السائق ليست مستمرة ومتوازيةحيث أنّ تصّر
فكما نقنع املدمن على إستعمال حقنة معقمة ميكن إقناع السائق بالتخفيض من 
نسبة اخلطر يف تصرفاته مع العلم أن هذا التخفيض لن يكون مستمرا وهنائيا كلل 
التصّرفات البشرّية بل أنه يف حاجة إىل تساءل مستمر حول السالمة وضرورة 

 .لى احلياةاحملافظة ع
كما أن وضع إستراتيجّية السالمة املرورّية جيب أن تأخذ بعني اإلعتبار العالقة 

 .املعقدة بني شخصّية الفرد وتصّرفه على الطّريق
ميكن للمجتمع أن حيّد من نسبة اخلطر البشري يف ميدان احلوادث بالتكوين كما 

املوّجه إضافة إىل ردع فاعل القاعدي املركز واملبين على مبدأ السالمة مثّ اإلعالم 
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لكن ال جيب أن نتصّور أنّ النتيجة ستكون بالضرورة إجيابّية ألّنه جيب أن نتخلّص 
امهة العناصر االخرى يف  املسؤولّية على الغنصر البشري بإظهار مدى مسءمن إلقا
ازن بني هاته العناصر الثالث وتأثريها يف بعضها داخل هذا واد التجيوإل. احلادث

 حدود جناعة الطرق املستعملة فتحميل املسؤولّية للسائق تبدو يف معرفةظام جيب الّن
 .نفس الوقت حقيقة الكنها مفرط فيها

فالسائق هو العنصر الوحيد القادر على التأقلم يف وضعيات خمتلفة وبالتاليب ميكن 
لته عن عدم إختاذ اإلجراءات املناسبة أو التصّرف بطريقة معينة لتفادي ءمسا
والوسيلة أو الطريق بإعتبارمها عناصر جامدة فظاهريا الميكن حتميلهما .ثداحلا

 عناصر وخاصّيات تساهم بصفة فعالة  عليتوي كالمهاحياملشؤولّية بينما يف احلقيقة 
 .يف وقوع احلادث

وتكمن صعوبة التصّرف يف االّسالمة املرورية من خالل الفرد يف خلق حوافز 
ري التصّرف البشري أثناء الّسياقة وهذا التغيري اليقف عند للّسالمة هتدف إىل تغي

مترير رسالة مسعّية كانت أو بصرّية عرب أحد وسائل اإلعالم بل تتعّداه إىل دمج مبدأ 
الّسالمة يف احمليط الذي نعيش فيه من خالل اساليب ووسائل جتعل منه عنصرا من 

دعوته إىل اإلخنراط يف أهداف عناصر هذا احمليط قادرا على الّتأثري على الفرد و
 .وغايات الّسالمة املرورّية

IV. كيف ميكن حتليل عوامل الّسالمة أو اخلطر 
 :الّسالمة املرورّية املرتبطة بالّشخص هّيبالّنشاطات املعنّية 

 اليقظة، نقص النوم، التعب، النظر، السمع: الفيزيولوجّية -
 ملدّرسني دراسة عملّية إيصال املعلومة من ا:  البيداخوجّية -
  بسيكولوجّية -
  سوسيولوجّية -
 حتليل احلوادث  -
 الذكاء اإلصطناعي -

 التشريع والقوانني: القرار السياسي
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V.  التسلسل الزمين لألحداث اليت حتّدد تصرفّات الّسائق:  

يعترب الوقت أهّم عنصر  يف تطّور وسائل النقل حيث أّنه لوال حاجتنا لربح الوقت     
 .لى األقدام أو على ظهر الّدوابألمكن لنا التنقّل سريا ع

فعند قطع مسافة معّينة من طرف الّسائق يف وقت معّين تكون الّسرعة ذات تأثري 
 .مباشر على التصّرفات اليت يأتيها الّسائق يف هذا اجلزء من الطّريق

فقبل الّسياقة يكون الفرد قد تعلّم وعايش العديد من التصّرفات املتعلّقة بالّسياقة            
ق بوعيه على مدى الّسنني مثّ تأيت فترة التعلّم الّتطبييقي واليت متتّد على أسابيع              لتصواليت ت 

 .معّينة لتليها فترة الّسياقة واخلربة واليت متتّد على مدى بقّية العمر
وهنا البّد من التعّرف وحتديد العوامل اليت تدور يف ساعات مثّ دقائق فلحظات قبل              

 .وقوع احلادث
 : ما قبل التحصل على رخصة السياقةمن الطفولة اىل )1
 الوالدة إىل التعلّم يكتسب الفرد خاصّيات وتصّرفات تكون بالغة األمهّية مـن             ذفمن

خالل مشاهدة مايقوم به والداه أثناء الّسياقة وميكن تقسيم تأثريات هذه الفتـرة إىل              
 .ثالث عناصر

 اآلخرين،أي فهم أن حرّية     ياة اجلماعّية مثل إحترام القوانني، إحترام     حلالتعلّم من ا   -
 .كلّ فرد جيب أن متارس يف حدود مارمسه اجملتمع هلاته احلرّية

يه عنصر هام حيث أنّ تعلّم الّسياقة لدى الطّفل تبدأ من خـالل             لدتأثّر الطفل بوا   -
جلوسه باملقاعد اخللفّية للّسيارة ومالحظته هل أنّ والداه يستعمالن خزام األمـان            

هما رصينة أم متهّورة، هل حيترمان قواعد املرور ام ال، وهنـا            أم ال، هل أنّ سياقت    
 .البّد من الّتأكيد على أنّ األطفال عادة مايعيدون ما يقوم به أبائهم

تأثري ما ميكن أن يتلقّاه الطّفل أثناء الّدراسة عن الّتأثريات البيئّية املنجّرة عن إنبعاث   -
ة الفيزياء وربط هاتـه املعطيـات       الغازات، كذلك تأثري الّصدمة عند دراسة مادّ      

 .خبطورة احلوادث بصفة عاّمة
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وهي فترة قصرية جّدا يف حياة الّسائق ومرتبطـة         : دارس تعليم الّسياقة  مالتعلّم يف    )2
إرتباطا وثيقا بطريقة الّتعليم وبالّتايل البّد من فهم ماهّو ممكن وغري ممكن ملثل هاته              

  :الفترة اليت تنقسم إىل ثالث عناصر كذلك
الفترة األوىل وترتكز أساسا على تعلّم السائق الّتنسيق بني ثالث حركـات هتـّم               -

املقود، املكابح ومقبض حتويل الّسرعة فاألستأناس بالّتنسيق بني هاته احلركات يولّد           
لدى السائق شعورا بأّنه أصبح قادر على قيادة العربة والّتاثري فيها وبالّتايل فإّنه قد              

ثري يف العربة واحلصول على     انما يف احلقيقة أّنه مل يفهم الفرق بني التّ        تعلّم الّسياقة بي  
 .أحسن الّنتائج من هذا الّتأثري

الفترة الثّانية وهتتّم بكيفّية السري يف الطّريق وإختيار سرعة حمّددة تتماشى ونوعّيـة              -
  كلّمـا  نهالّتناقض يف أ  ن  ذلك األطراف األخرى املستعملة له وهنا يكم      كالطّريق و 

كان املتعلّم مرتاحا يف الفترة األوىل كلّما سّبب أكثر مشاكل للمدّرب من خـالل              
ويف هاته الفترة   . أّنه يريد أن حيرق املراحل كإختيار سرعة أكثر من الّسرعة احملّددة          

ينتقل من مرحلة الّتفكري يف تناسق احلركات اليت تعلّمها إىل مرحلة إكتساب بعض             
 .اخلاصّيات واإلجراءات

 من خالل قراءة الطّريق     بالرفع من جدوى السياقة   فترة الثّالثة واألخرية وهي اليت تعىن       ال
عرب كلّ عناصره والّتركيز خاّصة على الّسواق اآلخرين حيث يكون الّسائق قادرا على             
حتديد سرعتهم وإختيار التصّرف املناسب وبالّتايل البقاء دائما يف حالة تأّهب لتلقّي ماهّو             

 .د لتحسني آدائه أثناء الّسياقةصاحل ومفي
ـ فتعلّم املخاطر أو الّتهديدات هّو من أصعب مايكون، ولألسـف            أنّ تراكمـات   ف

تخفيض مـن   الاألخطاء والّنظرة الّشخصّية لوقوع اهلفوات هّي اليت تعطينا القدرة على           
رات اآلالف من الكيلومترات املقطوعة هـّي       شنسبة اخلطر كما أنّ تراكم الّسنوات وع      

لكفيلة بتنمّية ماتعلّمناه يف البداية و بالّتايل البّد من الّتأكيد على أّنه ليس هناك هنايـة                ا
للتعلّم والفترة اليت نقّضيها يف مدرسة تعليم الّسياقة ليست إالّ فترة إنتقالّية قصرية جّدا              

 .إىل عامل الّسياقة
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 ة وبالّتايل فإمكانّية التسّببوتتطّور مع سنوات األقدمّية يف الّسياق   : اخلربة أو الّتجربة    .3
يف حادث من طرف سائق ما تبدأ يف اإلخنفاض من سنة إىل أخرى وهذا اليعـين أنّ                 
كلّ الّسواق اليت هلم أقدمّية أقلّ من سنة هلم نفس نسبة خطر إرتكاب احلادث بـل                
أّنه يف اجملموع جتد أن نسبة تسّببهم يف حادث مثال تفوق مخسة مّرات نسبة من هلم                

 .دمّية ستة سنوات سياقةأق
وختتلف عن اخلربة فهي عدد الكيلومترات املقطوعة يف الـسنة مـن             : املمارسة  .4

طرف السائق واليت كلّما إرتفعت كلّما كانت مملرسة السائق أحسن وخري دليل علـى              
هذا ما تفرضه شركات الطّريات على الطّيارين من خالل عدد سـاعات الطـريان يف               

فإّنه اليكفي أن منارس الّسياقة ملّدة طويلة بل جيب أن حنافظ علـى مـا               الّسنة، وبالّتايل   
 .إكتسبناه باملمارسة

VI- العناصر الّشخصّية للخطر على الطّريق: 
 إلكتساب اخلربة ومها    نين أساسي يكيد على عنصر  أالبّد من التّ  : اخلربة يف الّسياقة   )1

ّينته بعض الّدراسات اجملراة    األقدمّية يف الّسياقة وعدد الكيلومترات املقطوعة وهم ما ب        
 . تأثري وأمهّية اخلربة يف الّسياقة يف الّتخفيض من خطر احلوادثواليت بينت 
 يف  تكوننسبة اخلطر ونوع احلادثيف رتفاع اإل ان ميكن الّتأكيد علىوبالتايل

الّسنوات األربعة األوىل من السياقة، والّنقاش هنا سيتركّز على كيفّية إجياد الطّرق 
 ؟كفيلة للحّد من هاته الّنسبة واليت تلي مباشرة فترة التعلّم، فهل حنلم حقّا بتغيريهاال

 ؟ هل أّننا سنغّير طرق الّتعليم، أم ماذا؟كيف
 لقد تطّورت طرق الّتعليم مبدارس تعليم الـّسياقة مـن           :التعليم األّويل أو األساسي    )2

هذا الّتعليم فّنيـا حبتـا      خالل تكوين املكّونني أي أصحاب هاته املدارس لكن يبقى          
 .اليتعّرض يف جممله إىل كيفّية إجتناب احلادث

 حتت املراقبة،   افكيفّية إجتناب احلادث تتطلّب وقتا كبريا يوضع الّسائق املبتدأ خالهل         
ة اليت ستثقل كاهل املتحّصل اجلديد على رخـصة الـّسياقة           ظإضافة إىل الّتكاليف الباه   

كما أنّ كثـرة    ,كون من طرف صاحب مدرسة تعليم السياقة      بإعتبار أنّ هاته الّرقابة ست    
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 حسب مصادر   2002عدد املتحّصلني على عدد رخص الّسياقة سنوّيا واليت بلغت سنة           
 . رخصة حتول دون ذلك101909الّنقل الّربي 

لعائلة إن توفّر هلا ذلك أن تكون اإلطار األمثل لتنفيذ مثل هذا التوّجـه              لوهنا ميكن   
 بعض البلدان يف جمال السّياقة املرافقة ونعين هبا ضـرورة أن يكـون              وقد أعطت جتربة  

الّسائق املبتدأ مرافقا من أحد األولياء أثناء السياقة وملّدة معّينة أعطت نتائج إجيانّية جـدا       
مقارنة بالّدول اليت تعطي احلرّية الكاملة للّسياقة منذ احلصول على رخصة، فهاته الطّريقة             

متأّني جبانب الّسائق الشاب لتجنيبه حرق املراحـل إذ أنّ هاتـه            تضمن حضور خبري و   
الكيلومترات املقطوعة مبرافقة أحد األولياء متثّل تراكما للخربة اليت ينقلها املرافق للسائق            
وهنا نتحّدث عن وقائق وأحداث حقيقّية وليست نظرّية، فالّسياقة ملّدة زمنّية معّينة وقطع             

هاته ض رورة ملّحة يف الّتعليم وأهّم العوائق اليت ميكن أن تعتركيلومترات معّينة تصبح ض
 .والكفاءة لديهماالطّريقة هي عدم تفّرغ أفراد العائلة أو نقص اخلرب

قا شـيئا مـا     ص بديال لكّنه يبقى ملت    SIMULATEURوميكن أن يكون احلاكي     
إضـافة إىل أنّ    باجلانب الّنظري وتطويره لإلقتراب من احلقيقة عادة مايكون باهضا جدا           

بعض ألعاب الفيديو واليت تكون غري مدروسة ميكن أن تؤثر يف تصّرفات السائق املبتـدأ               
من خالل إفراطه يف الثقة بالّنفس وبالتايل فكل عائلة تفكّر وتنشغل بـسالمة أفرادهـا               
وخاّصة املتحّصلني اجلدد على رخص سياقة منها جيب أن تعمل على توفري الوقت الالّزم              

 .قتهم أثناء السّياقة ولألسف فإنّ عدد مثل هاته العائالت قليل جّداملراف
إنّ أّول تكوين مستمر للسائق هّو املمارسة وقد أظهرت بعض : رالّتكوين املستم )3

 .الّدراسات يف هذا امليدان جدوى ودور املمارسة يف حتسني مستوى الّسياقة
 : في بثالثة منها هاته الّدراسات عديد الّنقاط اهلاّمة نكتتبّينقد و

و أنّ نسبة اخلطـر     ،  أنّ املسافات املقطوعة كانت على طرقات خمتلفة         -
عند األشخاص اللذين قطعوا أكثر مسافات تكون أقل ومن الطّبيعي          

 .أن تكون أكثر هاته املسافات على الطّرقات السّيارة
 أنّ نسبة اخلطر ترتفع بالّتقّدم يف السّن فاملسافة املقطوعة من طـرف             -

ملتقّدمني يف السن تكون قليلة وعادة ماتكون على طرقات فرعّيـة           ا
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أوجهوّية وبالّتايل فعامل السن يتفاعل مع نقص املسافة لريفع يف نسبة           
 .اخلطر

أنّ إستعمال سيارات ذات قّوة كبرية من طرف الـسواق القـاطعني             -
ملسافات كبرية هو على عكس العاملني السابقني ميكن أن يرفع مـن        

 .طر لدى هؤالءنسبة اخل
ل العالقة بني عدد الكيلومترات      هاته الّدراسة البّد لنا أن نعدّّّ       استنتاجات   وإنطالقا من 

 .السّن، الطّريق ونوع السّيارة: املقطوعة واخلطر من خالل ثالث عناصر هّي
وعند حتليل إمكانّية تطوير طريقة الّتكوين األّويل ميكن أن تعترضنا عّدة صعوبات            

 : البّد من إختيار أحد العناصر الّتاليةوبالّتايل
 . تكوين ملزم ملرتكيب املخالفات اخلطرية واحلوادث -
 تكوين تكميلي إختياري من طرف املتحّصل على الّرخصة -

فالبنسبة ملرتكيب املخالفات اخلطرية أو احلوادث هناك عّدة طرق إلعادة تكوينهم           
خالل حتديد اجلهاز القائم بالّتكوين     أو باألحرى تأهيلهم ختتلف من دولة إىل أخرى من          

فبينما جنحت بعض الّدول كأملانيا واليابان يف طريقة إعادة الّتأهيل واليت توحي بأنّ هاته              
 .العملّية عقاب أكثر منها تكوين فشلت دول أخرى مثل فرنسا يف هذا امليدان

ّتكوين األّويل لكن   الّتكوين الّتكميلي اإلختياري فإّنه يعطي إضافة حقيقّية إىل ال         اأّم
طرق تقييم هاته اإلضافات ليست واضحة وقد ختتلف طرق هذا الّتكوين اليت تنقسم إىل        

 :طريقتني أساسيتني ومها
واليت تعتمد على تنمّية قدرات الّسائق مـن خـالل          : الطّريقة األوىل  -

 ). السّيارةنزالقإ: مثال( التعّرف على كيفّية تفادي احلادث 
مثل هاته   وتركّز على تكوين ميكّن السائق من جتّنب الوقوع يف        : الطّريقة الثانّية  -

 .الوضعّيات
تمكّن من بعض احلركات لتصحيح مسار العربة       التعلّم و الفبيمنا تسعى األوىل إىل     

 مثال تسعى الثانّية إىل جتّنب الوصول إىل اإلنزالق وطبيعي جدا أن تكون             قأثناء اإلنزال 
 .على الطّريقالطّريقة الثانّية أكثر جدوي 
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وقد جنحت بعض شركات نقل البضائع يف احلّد من احلوادث بتكـوين متميـز              
لسواقها و حسن صيانة أسطوهلا إضافة إىل ماميكن أن يقّدمه صندوق مراقبة الّسرعة إىل              

مراقبـة  (هاته اإلجنازات مع اإلشارة إىل أنّ معارضة بعض املهنيني على هـذا الّنظـام               
 .غري مّربر) السرعة
VII- هذا الّسلوكإنخفاض مستوياتباب أس :  

 الّسلوك إىل عّدة عناصر أّوهلا الشيخوخة واليت متّ         إخنفاض مستوى   ميكن أن يرّد    
التعّرض إليها يف بداية الّتحليل إضافة إىل التعب، الّنوم أثناء الّسياقة، تناول الكحول أو              

 .املواد املخّدرة

ري هذا العنصر كبري جّدا خاّصة على       إن تأث : تناقص اليقظة والّنوم أثناء السياقة     )1
مستوى الّنظر وسرعة حتليل املعطيات املستقاة وبالّتايل على القرار الواجـب           

  يؤّدي إىل التأّخر يف رّد الفعلو الذي إّتخاذه عند مالحظة اخلطر 

 .االنشغال )2
والعنصر األّول الذي جيب أخذه بعني اإلعتبار هّو إنشغال الّسائق حبدث مـا يف              

 الطّريق الذي يسلكه والذي حيول دونه ومهّمته كسائق واملثال اجملّسم لذلك هـّو              حميط
مايعرف بالّتخفيض يف السرعة لغاية حّب اإلطّالع واملتمثّل يف تعّمد بعـض الـّسواق              
الّتخفيض املفاجئ للّسرعة على طريق سّيارة ملشاهدة حادث يف اإلّتجاه املعاكس فمـن             

ائق بأّنه يف أمان بينما العكس الذي حيدث والذي ميكـن         خالل هذا الّتخفيض يشعر السّ    
 .أن يتسّبب يف مدامهة عنيفة للسّيارة من اخللف

كما أنّ اإلنشغال مبشاهدة إقالع طائرة مثال أو منظر طبيعي خـالب أو أحـد               
 أنّ إنشغال الّسائق ميكن أن يكـون منطلقـه          مث  الطّيور ميكن أن يسّبب نفس الّنتيجة،       

 من خالل حبثه عن شيئا ما داخل السّيارة، تناوله للمجة إثناء الـسّياقة أو               السائق بنفسه 
اإلنشغال بتعديل موجة الّراديو إضافة إىل اإلنشغال باالطفال داخل السّيارة والذي ميثّل            
أحد أهّم العوامل املتسّببة يف احلوادث حيث سّجلت عديد احلوادث نتيجـة إنـشغال              
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 يكمن يف إعداد كرسـي       هنا غار السّن واحلل  صسّياقة وخاّصة   األّمهات بأطفاهلّن أثناء ال   
 خاص  يتّم تركيزه بالكرسي اجملانب للّسائق

 اليت ظهرت ومافتئت تتطّور هّو اإلنـشغال         و  ولعلّ أهّم عامل من هاته العوامل     
باهلاتف اجلّوال إذ أوضحت العديد من الّدراسات يف البلدان املتقّدمة مثل فرنسا إرتفاع             

ال وهنا البـّد مـن      قوع احلوادث أثناء إنشغال الّسائق برنني جرس اهلاتف اجلوّّ        خطر و 
الّتأكيد على أنّ إستعمال نظام اليد اخلالّية ال حيلّ املشكلة ألنّ اإلشكال يكمن يف حتويل               

 .ليه أخذ ومحل اهلاتفمإنتباه السائق يف السّياقة وليس ع
اقبة عنّصت يف قانون املرور على م     وقد كانت بالدنا من ضمن الدول القليلة اليت         

 اهلاتف اجلّوال أثناء السّياقة مع أنّ قيمة املخالفة التؤّدي إىل نتيجـة إجيابّيـة               ليمستعم
كإقتراح تصنيفها  . وبالّتايل بات من الّضروري تشديد العقاب على مرتكيب هاته املخالفة         

 .ضمن املخالفات اخلطرية
 يكون مرّده  عامل خارجي كما ذكرنـا أو           ميكن أن ال    ال كما أنّ نقص اإلنتباه   

 بل ميكن أن يكون هذا الّسبب نفسي حبت إنطالقـا مـن تـذكّر                فقط إنشغال الّسائق 
 .السائق ألحد املشاكل العائلّية أو تعّرضه إىل إهنيار عصيب أو صّحي أثناء السّياقة

ات أكـرب   ويف هذا اجملال البّد من الّتأكيد على أنّ السّواق اللذين يقطعون مساف           
على الطّريق يكتسبون من خالهلا خربة جتعلهم يقومون حبركات أوتوماتيكّية دون إشغال            
وعيهم حبكم اخلربة إذ اليتدّخل هذا الوعي إالّ عند وقوع أحداث تتعّدى مامتّ خزنه من               

 .معطيات
 النوم اثناء السياقة .3

وهو عادة ما يكـون      اليقظة هو الّنوم أثناء السّياقة       إخنفاضوا ملرحلة األخرية من     
قد سبق أن شاهد أحدنا أثناء السّياقة سّيارة أو شاحنة وهي تبتعد عن             فتدرجيّيا وعموما   

 .مسارها مثّ تعود بسرعة لتبتعد من جديد مّرة أخرى
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VIII- العوامل اإلجتماعّية للّسالمة املرورّية:  
ائق فبقطـع    متثّل العوامل اإلجتماعّية أحد أهّم العوامل املؤثّرة على تصّرفات السّ         

الّنظر عن الّتكوين األّويل للّسائق ومدى إرتباطه بالّسالمة املرورّية وتأثريات تـصّرفات            
 قطريالالّسواق األخرين إضافة إىل خاصّيات الوسيلة املستعملة و

 ميكن لتقاليد اجملتمع املسامهة يف الّتأثري على تصّرفات الّسائق ويربز ذلك يف             كما
 مستعملي الطّريق من بلد إىل آخر فمدى إحترام أحد اجملتمعات           اإلختالفات يف تصّرفات  

 عنـد   يالحظ  ولعلّ أبرز األمثلة ما       ، األفراد   تله تأثري كبري على تصّرفا     لقوانني املرور 
املترّجلني يف املمّرات املخّصصة هلم فبينما ميّر املترّجل التونسي أو الفرنسي مبجّرد شعوره             

تبار اإلشارة الّضوئّية ميتنع املترّجل األملاين أو اإلنقليزي عـن          أن الطّريق خالّية ودون إع    
قطع الّنظر عن شغور الطّريق من      ب  و شّق املعّبد إالّ عند إشتعال الضوء املخّصص للعبور       

 .عدمه 
كما ميكن الّتركيز هنا على دور اإلعالم يف ترسيخ الّسلوك املروري الّسليم مـن              

قيات واملؤمترات فبينما ال يتعّدى عدد الصحافيني يف مثـل      خالل الّتغطية اإلعالمّية للملت   
 العشرات جلب مؤمتر حول الـسيدا يف جنـوب           علي املستوي الدويل   هاته املؤمترات 
 مشارك ليسو فقط من املنظّمات احلكومّية والّصحافة املختّصة بل          12000إفريقيا حوايل   

باين يف الّتغطية الصحفّية ألحـد      من الصحافة الغري خمتّصة وهنا نالحظ مدى التباعد والت        
 .املواضيع عن غريها

IX- من خالل سرب اآلراء الّرأي العام موقف:  
يعترب سرب اآلراء أحد أهّم العناصر املؤثّرة إلدراك مدى قبول املواطن للّتشريعات            
وخاّصة يف جمال املرور وقد ملسنا أمهّية نتائج سرب اآلراء من خالل دراسة قام هبا مكتب                

 خاص عند إعداد اإلستشارة الوطنّية حول جملّة الطّرقات، ومن خـالل هاتـه              دراسات
الّدراسة اليت إعتمدت على سرب اآلراء بدى لنا جلّيا أنّ الفهم واإلطّالع احلقيقي علـى               

 .اإلجراءات والقوانني احلديثة الميكن قياسها إالّ عرب هاته الطّريقة
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دث إعترضتنا عديد العوامل اليت هلا صـلة مباشـرة          عند حتليلنا لألسباب املؤّدية للحا    
بالّسائق وأخرى ليست هلا صلة به وهاته الّتفرقة التنفي الترابط املستمر بـني هـاذين               
العنصرين إذ أنّ تنظيم الّسالمة املرورّية ليست جمموعة قرارات تضاف بعضها إىل بعض             

ف مثّ يّتخـذ اإلجـراءات      بل إّنها خيار جمتمع حيث جيب أن حيّدد هذا اجملتمـع اهلـد            
 .الضرورّية لبلوغها

I. ار اجملتمعـخي: 
يعترب الّتخفيض من عدد قتلى حوادث املرور هدفا وطنيا جيمع : إختيار األهداف .1

عليه كلّ التونسيون إذ أّننا مل نسمع مبن يريد هلذا العدد أن يرتفع ويعترب الّتخفيض 
 .مة سنوّيا هدفا مشروعا للحكو1400يف عدد القتلى إىل 

 وهنا يعترضنا عامالن متناقضان عند حماولتنا للّتخفيض من عدد :إختيار الطّرق .2
ة من ناحّية ذاحلوادث والقتلى وعموما نسبة اخلطر ومها جدوى اإلجراءات املّتخ

ومدى قابلّية هاته اإلجراء من قبل املواطن من ناحية أخرى إذ أّنه من الّسهل أن 
صعب أن نعرف ماهّو مقبول وبالّتايل وقبل نعرف جّيدا ماهّو ضروري لكن األ

وضع خمطّط أو إجراءات معاينة لبلوغ هدف ما البّد من حتديد عوامل الّتأثري 
 .ومدى قابلّية مستعملي الطّريق ملثل هذه اإلجراءات أو رفضهم هلا

  :ماذا ميكن فعله .3
 :  الّسالمة املرورّية من أجل -

ناعي واإلقتصادي للمجتمع، فعندما تكون فرض سالمة متطّورة تتماشى والتقّدم الّص 
نسبة الوافيات من جّراء أحد األمراض أو قلّة الّتغذّية مرتفعة تبدو الوافيات الّناجتة 
عن حوادث املرور عامل كأحد العوامل األخرى، لكن عندما يكون موت األطفال 
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 غري والشّبان بسبب االمراض ظاهرة نادرة يصبح موت هؤالء أثناء احلوادث أمرا
 .مقبوال

حيث أن تكاليف الّتأمني مرتبطة بنسبة احلوادث       : الّتخفيض من تكاليف الّنقل   
فالّتخفيض من نسبة اخلطر يؤّدي مباشرة إىل ختفيض الّتكاليف وميكن ترمجـة            
هذه األرباح على مستوى املؤّسسات من خالل نقص الغيابـات وإسـتمرارّية            

 .اخلدمات املقّدمة
على املستوى احمللّى أو العاملي مـن خـالل         : اهلوائيالّتخفيض من التلّوث     

 .إستعمال حمروقات معّينة
فالّضجيج املنبعث من السّيارة مرتبط باإلطـارات       : التخفيض من مستوى الّضجيج    

 .والطّريق لكّنه مرتبط بالّسرعة كذلك
 :ضّد السالمة املرورّية -

ان الـّسرعة   حّب اإلنتفاع وإستغالل التقّدم التكنولوجي وخاّصة يف ميد        
 .بينما  ومقاومة الصدمة لدى اإلنسان مل تتطّور

 حب الّسرعة وخاّصة السّيارات الّسريعة 
 ضعف اخليال وعدم قبول الّتغيري: الروتني 
 تصّرف بشري بعيد كلّ البعد عن مبادئ الّسالمة 
أمهّية الفكرة احملمولة عن الّسالمة من طرف الّرأي العام وقلّة أو ضعف اإلعـالم يف                
 .يدان إبراز املخاطرم

II. على الّسائقجماالت االّتأثري على السائق : 
 االخنراط- اإلعالم-  التعليم-الّتكوين .1

هي إمكانّية تطوير مبدأ الّسالمة من خالل الّتأثري على عملّية الّتكوين األوىل 
 .حمدودةحقيقة لكنها تبدو 

ا وبالّتايل فهـو   ألف يتحّصلون على رخص الّسياقة سنويّ      100حيث أّنه أكثر منة     
مبا أّنه ليست   . يث أّنه ال ميكن الّتمديد يف مّدته      حب ,مكلف شيئا ما  وتكوين باجلملة   
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اكتساب اخلربة غري مـرتبط بـالّتكوين        التمديد ألنّ هذا  هناك جدوى حقيقّية يف     
 .  كما متّ التعّرض لذلك األّويل وإّنما مبّدة السّياقة

إذ   ،  به مدّريب الـسّياقة    املقصود املكّونني و  لكّن التطّور احلاصل يف ميدان تكوين     
جيب أن يتواصل ويتركّز باألساس على مبادئ الّسالمة من خـالل علـم حتليـل               
احلوادث وبالّتايل جيب أن نطّبق املعارف اليت متّ الوصول إليها من خالل العالقة بني              

مة أو   ليس لنا نفس هـاجس الـّسال       إنطالقا من أنه    الفرد واخلطر على األشخاص     
 .نفس التصّرف جتاه القوانني

 :وملزيد حتديد التصّرفات الّشخصّية جيب أن نوّضح الّنقاط الّتالية
وهي أّول مرحلة يف تطّور ممكن يف تصّرفاتنا من خالل معلومة مـا             :  ةــاملعرف 

 .كارتفاع خطر احلوادث من جّراء الّسرعة مثال
 نعطيها هلاته املعرفة وهي اليت حتـّدد         أي ماهّي القيمة اليت    :العالقة مع هاته املعرفة    

هل أّننا مع تغيري لتصّرفاتنا طبقا ملا ورد هباته املعرفة أم ال حيث أّنه ميكن رفـض                 
القبول بالعالقة بني الّسرعة واحلوادث وخاّصة من طلـرف هـواة الـسّيارات             

اإلعالم بل  الّسريعة وبالّتايل فالّتواصل املثايل يف ميدان الّسالمة الجيب أن يكتفي ب          
 .جيب جيب أن يتعّداه إىل اإلقناع

ففي نفـس اجملـال أي      :  طبقا للمعارف اليت متّ تبّنيها     كإّتخاذ القرار بتغيري الّسلو    
إّنين مقتنع بأنّ السرعة ترفـع يف       " عالقة الّسرعة باحلادث جيب أن يقول السائق        

أسري بسرعة أقل   س" يف مرحلة أوىل مثّ أن ميّر إىل القول         " نسبة خطر وقوع احلاث   
يف مرحلة ثانّية وللوصـول إىل هاتـه        " ألّنين أعتقد أّنه من فائديت أن أقوم بذلك       

  و  اخلطر باحليـاة   ةفاخلربة وعالق . املرحلة ميكن أن منضي عشرة أو عشرون سنة       
اليت تتغّير مبرور الزمن مها العامالن األساسيان يف تغيري جذري للّسلوك ميكن أن             

 .ال ندركه أبدا
وهو تبّني تصّرف جديد وهـذا      " سأخفّض من سرعيت  "بالقول  : رورإىل الّتطبيق امل 

أي القرار لن يكون هنائيا حيث أّنه ميكن أن يتّم التراجع فيه يف أّية حلظة حتـت                 
 .ظرف من الظّروف
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والتقتصر هاته املالحظات على الفرد بل ميكـن مالحظتـها ضـمن اجملموعـة              
دخال مفهوم الّسالمة ضمن تـصّرفاهتم تتـرجم        فالّسهولة اليت يعتمدها األفراد إل    

بالتّدرج من الفرد حنو اجملموعة، فتطّور إستعمال حزام االمان من خالل إستراتيجّية            
 بالّضرورة إىل التدّخل البشري وميكن تفسري هذا التـدّخل          ىالسالمة املرورّية أفض  
 : انهعرب هاته اإلشكالّية

 الّسالمة ويكـون تطبيقـه إختيارّيـا    عند اإلعالن عن إجراء معّين يف ميدان    
نالحظ أّنه يقبل من طرف شرحية صغرى من اجملتمع وباخلـصوص ؤالئـك             

 .الذين هلم هاجس السالمة
إجراءات حمفّزة إلستعمال نفس جهاز الّسالمة ميكن أن يرفّـع مـن عـدد               

مستعمليه مثال ذلك جتهيز العربات حبزام األمان مكّن من الّترفيع من نـسبة             
 .يهمستعمل

تشريع يفرض إستعمال حزام األمان سريفع بالّضروة من هاته الّنسبة وهنـا             
 :البّد من الّتأكيد على نقطتني هامتني ومها

أنّ إجبارّية محل حزام االمان دون ردع صادق وشفاف للمخـالفني لـن            
 .تأخذه شرحية من اجملتمع مأخذ اجلّد

سـتكون بالـّضرورة    أّما إذا كانت اإلجراءات رادعة فنسبة املستعملني         
 .أرفع

أن فئة معّينة ستيقى تعارض هاته اإلجراءات وميكن تصنيفها ضمن فئة خالف             
 .تعرف

هل أّنه ميكن اللّجوء إىل املثالّية والّتعويل على التحّضر فقط يف مثـل هاتـه                
 املسائل؟ وإن متّ ذلك فهل أنّ القوانيني ستطّبق؟

 
بدأ العمل به مـن طـرف   وهو نظام   :MALUS – BONUSالّردع املايل  .2

 وميكن إعتباره آلية مسامهة ولو بطريقة       1998قطاع التأمني يف تونس منذ غرة جانفي        
غري مباشرة يف جمال السالمة املرورية ، واملبدأ الذي يقوم عليه هذا النظام هو أن املؤمن                
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 يف  الذي ال  يرتكب حادث مرور خالل سنة التأمني متنحه مؤسسة التامني مكافأة تتمثل             
ختفيض من قسط التأمني السنوي يف حني يقع الترفيع يف قسط التأمني للمـؤمن الـذي                

وبالّرغم من أنّ هاته الطّريقة مل تفض إىل نتائج         .يرتكب حدثا أو أكثر خالل نفس السنة      
 .باهرة لكن هذا ال يعين أّنه ميكن تطويرها للمسامهة ولو حبد أدىن يف ميدان الّسالمة

ثري العديل واإلداري قد الخيفـي أن       أّإنّ التكامل بني الت   : العديلالّردع اإلداري و   .3
فاألوىل تعطي أولوّية للّنجاعة بينما يهتم الثاين بـاحلق         : هلذين الّنظامني أولويتان خمتلفتان   

 .العقوبة والّردع: وكالمها يستعمل طريقة اجلزاء واليت هلا وجهان
وح من جديد للموتى لكن هلا أمهّية لـدى         فالعقوبة ال تعنينا كثريا الّنها التبعث الرّ      

عائلة الضحّية واليت عادة ما تعّبر هاته العائلة عن إسيائها لعدم تناسـب الفعـل مـع                 
 .العقاب
 الّردع فهو يثري جدال كبريا ومستمّرا من قبل محيع األطراف املتداخلة يف ميدان              اأّم

بيقق هتّم كافّة أفراد اجملتمع علـى    الّسالمة املرورّية فإحترام قانون املرور مهّك مشكلة تط       
 .عكس بعض التصّرفات اخلاّصة األخرى واليت يعاقب عليها القانون

 :الصعوبات .4
إنّ عدي املخالفات املرتكبة كتجاوز     : إنعدام العالقة بني فداحة اخلطأ وآثاره     و أوهلا   

هّي تصّرفات  الّسرعة احملّددو وعدم إحترام اإلشارات والّيساقة حتت تأثري حالة كحولّية           
 .تغلب عليها الّسطحّية والعمومّية نظرا لعدم تسّببها يف حوادث يف أغلب األحيان

 غري أّنه ميكن أن تكون سببا حلوادث تنجّر عنها جروح بالغة أو قصور عن احلركة               
يف أحيان أخرى ويف كلّ احلاالت فإن األخطاء هي نفسها ولكن مايفّرق بينها هّي اآلثار               

 .املختلفة ألسباب عادة ماتكون من قبيل الّصدفةواإلنعكاسات 
ّجهها القاضي ويطلب منه اوبقطع الّنظر عن القواعد القانونّية لوضعية ما عادة ما يو

 طبيعة اخلطأ ومدى فداحته فاخلطأ حسباحلكم حسب هاته اآلثار واإلنعكاسات وليس 
ري للخطر ويف هذا يتمثّل يف عدم إحترام قاعدة من قواعد املرور وتعريض حياة الغ

 .الّصدد ال نالحظ العالقة القائمة بني إرادة اخلطر وآثاره إالّ يف حاالت حوادث املرور
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 : شروط الّنجاعة .5

جيب أن تكون إمكانّية ضبط املخالفني مرتفة جّدا وهذا الّتاكيد له تأثري كـبري               
كريه يف عون حيث أنّ السائق ال حيترم قوانني املرور من تلقاء نفسه وإّنما من تف

فهاجس السائق عند السّياقة عنـد      ... املرور والقاضي وجلنة سحب الرخص      
 .الّسياقة عادة مايكون رخصة الّسياقة، حرّيته و ماله

 .جيب أن تكون العقوبات قابلة للّتطبيق 
جيـب أن تكـون     .جيب أن تتطّبق هاته العقوبات بعيدا عن احملاباة والتـدّخالت          

 .العقوبات عادلة
 . أن تنفّذ يف أقرب اآلجالجيب 
 .جيب أن يكون نظام العقوبات موّحدا 

III. جماالت التاثري علي العربة 
 :وهنا البّد من الّتأكيد على أنّ هناك نوعان من الّتأثري على العربة 

 .خذ بعني اإلعتبار تصّرفات املستعملاألالّتأثري بدون  )1
ازال ينمو وقد ظهر ذلك من      أنّ التطّور التقين م   : على مستوى الّسالمة األّولّية    -

 إضافة إىل حزام األمان ويعترب هذا AIR BAGخالل جتهيز الّسيارات بـ 
 8 إىل   5التطّور بطيئا نسبّيا مقارنة بتجدد أسطول الّنقل والذي ميتـد مـن             

سنوات، كما أنّ إدخال بعض الّتغيريات على هياكل الـسّيارات وخاّصـة            
يتّم جتهيزها بواقي صدمات خاص      أو سيارات إيسوزي واليت      4X4سيارات  

 .جيب أن جيابه بصرامة" عنيف" 
أّنه من الّسهل حتديد سـرعة الـسّيارة منـذ          :  على مستوى الّسالمة الثانوّية    -

صناعتها فمن غري الطّبيعي واملعقول تصنيع سّيارات بسرعة تفـوق بكـثري            
 .الّسرعة القصوى احملّددة يف مجيع الطّرقات يف العامل

 : ى العربة من خالل إرتباطها بسلوك السائقالّتأثري عل )2
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ويعترب مسّجل الّسرعة احلل األمثل ملعرفة وحتديد الّتجاوزات يف هذا اجملال، فكما            
نبحث عن الّصندوق األسود لطائرة منكوبة ملعرفة أسباب احلادث وال هنتّم بـذلك             

ة السرعة، ورفض مثل    بالّنسبة لسّيارة عادّية كان البّد من جتهيز السّيارة جبهاز ملراقب         
هذا اإلجراء إّنما مأتاه ؤالئك الذين حيّبون خمالفة القوانني، كما أنّ مثل هذا اجلهـاز               
ميكن أن يكون دليال للمتضّررين من احلوادث حيث أّنه يف أغلب األحيان اليتمكّن             

من إعطاء دليل قاطع لسرعة السّيارة املتسّببة يف احلادث، وطريقة تطبيقة مثل             هؤالء
هذا اإلجراء ميكن أن تبدأ بتطبيقة على املخالفني املتعّودين يف جمال إجتياز الـّسرعة              
احملّددة قبل تعميمه على خمتلف السواق إضافة إىل ضرورة الّتخفيض يف كلفة إقتنـاء              
وتركيب مثل هذا اجلهاز مع العلم وأّنه من األسهل تركيب حهاز مراقبـة الـّسرعة     

 .ةمقارنة جبهاز حتديد الّسرع
IV.  لّطریقالتاثير على  ل مجاالت  

جيب أن تكون البنية الّتحتّية وقد املستطاع احملّدد اهلام لتصّرفات الّسائق وهاته 
 .الّنتيجة الميكن بلوغها بدون حتوير جذري للبنية الّتحتّية

فإختالف املفترقات وخمفّضات الّسرعة الجيب أن ختضع إىل حتديد مقاييسها فقط           
 .إىل الّترفيع يف جدواهابل جيب أن منّر 

مع الّتاكيد على أنّ كل تنظيم للطّريق أو جلزء منها جيب أن خيضع هليكل خاص               
يقوم بتقييم احللول املقترحة ومن الّضروري أن تسبق هاته املرحلة أي تنفيذ للمـشروع              
ولعلّ أكري دليل لنجاعة هاته اإلجراءات ماقامت به املصاحل املختصة يف معاجلـة بعـض               

 او جتربة املفترقات    1 على الطريق الوطنية رقم    101قاط اخلطرة على غرار الكيلومتر      الن
 .الدائرية ملدينة سوسة واليت مت تعميمها على خمتلف مناطق اجلهات
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 اخلامتة
هذا البحث املتواضع ميكننا التأكيد على أمهية التمشي العلمي يف دراسة ظاهرة ويف ختام 

سباب هاته الظاهرة وبالتايل استنباط طرق جماهبتها مع حوادث املرور للتعرف على أ
األحذ بعني اإلعتبار مدى تقبل املواطن ألي إجراء يف هذا اجملال وضرورة تشريك اجملتمع 
املدين من خالل تفعيل هياكله إضافة إىل ضرورة األخذ بعني اإلعتبار املعادلة بني الكلفة 

إنّ اإلستثمارات يف ميدان النقل توّجه الذكر  فاملادية واإلمكانيات املتوفرة وعلى سبيل 
ن واإلعالم باألساس إىل البنية التحتّية وبالّتايل فالّنسبة املوّجهة من هاته األموال للّتكوي

راقبة لشرطة وحرس املرور على الطّرقات كذلك ألجهزة الزجر باملوالّتجهيزات اخلاّصة 
يت ضعيفة، واملقترح يف هذا اجملال بعث كالقضاء وجلان الّسحب يف امليدان املروري بق

  .صندوق مشترك على املستوى الوطين ميّول من اخلطايا املرتكبة يف اجملال املروري 
 


