ندوة

في مقرها بالرياض
وضمن تنفيذها للبرنامج العلمي للخطة
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية تعقد الندوة العلمية

احللول العلمية والعملية ملكافحة ازدحام املدن العربية
ـ وف��ود من ثماني دول
عربية يناقشون المشكلة
ويقدمون الحلول..

ـ أعضاء الهيئة العلمية يقدمون بحوثاً قيمة يختمونها بتوصيات مهمة..

األمن واحلياة
عق ��د مركز الدراس ��ات والبح ��وث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية ندوة علمي ��ة موضوعها (احللول العلمية
والعملية ملكافحة ازدحام املدن العربية) وش ��ارك في أْعمال الندوة وفود من ثماني دول عربية هي اململكة األردنية
الهاش ��مية ،اجلمهورية التونسية ،اململكة العربية السعودية ،جمهورية السودان ،اجلمهورية العربية السورية ،دولة
فلسطني ،دولة قطر ،ودولة الكويت .ومت في الندوة التعرف على مسببات االزدحام وآثاره في املدن العربية وكذلك
التع ��رف عل ��ى التجارب العربية والدولية حلل مش ��كلة االزدحام إل ��ى جانب اقتراحات للحل ��ول العلمية والعملية
لظاهرة االزدحام ،وناقش املش ��اركون في الندوة موضوعات مهمة تتعلق باالزدحام في املدن العربية حيث ناقش ��وا
عوام ��ل االزدح ��ام ومخلف ��ات وآثار ازدحام املدن ف ��ي املجتمعات العربية واملعايير الدولي ��ة في التخطيط احلضري
وفي تخطيط املرور مع استعراض مناذج عربية في حل هذه املشكلة إضافة إلى مناذج دولية في حل مشكلة ازدحام
املدن وكانت النماذج األمريكية واألوروبية واألسيوية من محاور هذه الندوة.
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من مو�ضوعات الندوة
ظاهرة ازدحام املدن

هذا وقد ناقش املش ��اركون مجموع ��ة أبحاث قدمها
أعض ��اء الهيئ ��ة العلمية للن ��دوة كان م ��ن بيننها بحث
ح ��ول ظاه ��رة ازدح ��ام امل ��دن (املفه ��وم  -اخللفي ��ة -
والتطور) قدمه أ .د .محمد ش ��وقي بن ابراهيم مكي..
ال ��ذي أوض ��ح أن س ��كان املراك ��ز العمراني ��ة ميارس ��ون
أنواع ًا مختلفة من النش ��اطات ذات الطبيعة اخلدمية
والصناعية وتقع هذه النش ��اطات ف ��ي الغالب بالطبع
داخ ��ل املناط ��ق احلضرية ول ��ذا فإن دراس ��ة توزيع هذه
النش ��اطات وكفاءة أدائه ��ا يرتبط بالتركي ��ب الداخلي
للم ��دن والح ��ظ الباح ��ث أن مواق ��ع ه ��ذه النش ��اطات
واالس ��تخدامات يتغي ��ر م ��ع م ��رور الزم ��ن ،فاملناط ��ق
الس ��كنية قد تتحول إلى مناطق جتارية او انها تنضم
إلى شبكة الطرق أو امليادين في املدينة حسب احلاجة.
وف ��ي تعريف ��ه لالزدح ��ام أش ��ار الباح ��ث إل ��ى كثافة
الس ��كن وهي التي ميكن احلصول عليها بقس ��مة عدد
الس ��كان عل ��ى مس ��احة األرض الت ��ي يقطن ��ون فيه ��ا
ويش ��ار إلى هذا املعيار بالكثافة احلسابية الذي يحدد
بعدد األش ��خاص ف ��ي الكيلومتر املرب ��ع أو امليل املربع،
وأحيان� � ًا الهكتار إذا كان االس ��تيطان كثيف� � ًا ومزدحماً،
ويتوق ��ف م ��دى انتش ��ار العم ��ران عل ��ى من ��ط توزي ��ع
املساكن فيما إذا كانت متجمعة أم مشتتة ،كما يتوقف
عل ��ى أهمي ��ة التجمعات الس ��كنية ونظام بع ��د بعضها
ع ��ن البعض اآلخ ��ر ،وثمة أدل ��ة مقارن ��ة للكثافة تتيح
املوازنة في معرفة ش ��دة العمران بني املناطق املختلفة
مث ��ل اس ��تخدام مقايي ��س الكثاف ��ة العام ��ة والكثاف ��ة
الفيزيولوجية والكثافة الزراعية.
ويع ��رف املتخصصون في النقل احلضري االزدحام
بدرجة س ��هولة االتصال واحلركة ،فاالتصال يشير إلى
عدد الفرص أو مواضع النش ��اط املتاحة خالل مسافة
معين ��ة أو زمن محدد ،وتش ��ير احلركة إلى القدرة على
احلراك بني مواقع النش ��اطات املختلفة بسهولة ،ومع
زيادة املس ��افات بني مواضع النش ��اطات بس ��بب أمناط
كثاف ��ات االس ��تطيان املختلف ��ة فق ��د أصب ��ح االتص ��ال
يعتم ��د بش ��كل أكبر على احل ��راك ،خاصة باس ��تخدام

السيارة اخلاصة ،ومع أن احلاجة للحراك هو نتيجة للفصل املكاني بني األنواع
املختلف ��ة ف ��ي اس ��تخدامات األرض ف ��ي املدين ��ة إال أن زي ��ادة احلراك تس ��هم في
زيادة الفصل بني اس ��تخدامات األرض احلضرية مع تطور تسهيالت النقل التي
متكن الناس من احلراك األكبر في مدى زمني محدود وإذا لم يتم ذلك يحصل
االزدحام وصعوبة االتصال واحلراك ما يش ��كل مش ��كلة كبرى للحياة خاصة في
املدن الكبرى.
وأك ��د الباح ��ث أهمي ��ة التنمي ��ة االقليمي ��ة للحد م ��ن تركز الس ��كان في عدد
مح ��دود م ��ن املدن وإيق ��اف تدف ��ق املهاجري ��ن إليه ��ا وبالتالي احلد م ��ن ارتفاع
الكثافات الس ��كنية واالزدحام خاصة في املدن الكبيرة ،وكذلك احلد من مركزية
إع ��داد مخطط ��ات تقس ��يمات األرض في امل ��دن إلعطاء كل مدين ��ة فرصة إبراز
خصوصياتها املتعلقة بخصائص املكان الطبيعية والبشرية وعدم تكرار املشاكل
في جميع املدن.
وأشار إلى أهمية تشجيع التكامل بني عناصر التخطيط احلضري الشمولي
مبعنى ربط تطوير مخططات تقسيم األرض مبا يحقق املصلحة واالحتياجات
املهم ��ة والبعد ع ��ن تطوير مخططات مفردة ال حتقق الت ��وازن بني االحتياجات
السكنية واخلدمية واالقتصادية ،بل قد تخلق تولد االزدحام والفوضى في حركة
الس ��كان والس ��لع .وأكد على الربط بني معايير تقس ��يم األراضي ومعايير توفير
خدم ��ات البنية األساس ��ية ف ��ي املدينة أضاف ��ة إلى تضمني اس ��تراتيجية تطوير
وتنمي ��ة امل ��دن عناص ��ر تهت ��م بربط التركيب ��ات القدمي ��ة بالتركيب ��ات احلديثة،
واالهتمام بحركة املش ��اة وراكبي الدراج ��ات النارية والعادية ،وكذلك العمل على
إيج ��اد ت ��درج هرمي في مس ��توى الش ��وارع داخل املدين ��ة للحد من امل ��رور العابر
والس ��ريع للمج ��اورات الس ��كنية وكذل ��ك تنويع وس ��ائل النقل في امل ��دن الكبيرة
والفصل بينها لتأمني حركة سهلة وسريعة وآمنة داخل املدن.
وأوض ��ح أهمية تبني مش ��اريع إس ��كان متكاملة اخلدمات ف ��ي مواقع متعددة
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ومتباع ��دة في املدينة الواحدة للحد من رحالت الس ��فر غير الضرورية داخل
املدينة وأش ��ار الباحث في اخلتام إلى أهمية العناية ببناء ش ��بكة بنية حتتية
 خاص ��ة ص ��رف مياه األمط ��ار  -قادرة على تصريف مياه األمطار والس ��يولداخل املدن وذلك بناء على دراسات علمية لفترات زمنية طويلة تقدر احلجم
املتوق ��ع لهذه الس ��يول حتى ال تتع ��رض املدن أو أجزاء منه ��ا للغرق ،ما يهدد
حركة السكان فيها.
احللول العلمية

وقدم أ .د .محمد مؤنس محب الدين بحث ًا عن احللول العلمية لالزدحام
املروري مشير ًا إلى أن بعض العواصم العربية احتلت املرتبة األولى بني الدول
األكثر ازدحام ًا في العالم ،وترتب على ذلك االهتمام بعلوم ودراسات الهندسة
املرورية تشكل الضلع الثالث من املثلث التقليدي للسيولة والسالمة املرورية
م ��ع ضلع ��ي الضب ��ط االجتماع ��ي والتوعي ��ة الثقافي ��ة ،وأوض ��ح أن مش ��كلة
ازدح ��ام امل ��دن العربي ��ة احتلت كثير ًا م ��ن اهتمامات أصحاب الس ��مو واملعالي
وزراء الداخلي ��ة الع ��رب نظ ��ر ًا لكثير م ��ن األبعاد األمنية اخلط ��رة التي تنتج
عن هذه املشكلة كان أهمها ارتفاع نسبة حوادث الطرق وتفاقم عدد الضحايا
وارتفاعها بشكل مرعب ،ما دعا إلى ضرورة وضع استراتيجية عربية للسالمة
املروري ��ة مت اعتماده ��ا في اجتم ��اع مجلس وزراء الداخلي ��ة العرب عام 2002م
في تونس.
وأوض ��ح أن جامع ��ة ناي ��ف العربي ��ة للعل ��وم األمني ��ة ق ��د تص ��دت لتنفي ��ذ
مخطط ��ات وبرامج هذه االس ��تراتيجية العربية في ضوء م ��ا عرف بالنموذج
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العرب ��ي املوح ��د للس�ل�امة املروري ��ة ،وال ش ��ك أن مش ��كلة
ازدح ��ام املدن العربية ه ��ي ذات أبع ��اد اجتماعية ،ثقافية،
سياس ��ية ،قانوني ��ة ،اقتصادي ��ة بالغ ��ة التعقي ��د يصع ��ب
جمعه ��ا في إط ��ار واحد نظ ��ر ًا الختالف طبيعة وأس ��باب
هذه األبعاد.
وبالتال ��ي فقد يكون من األوفق بحس ��ب نظرية توزيع
األدوار التركي ��ز عل ��ى البع ��د األمني لهذه املش ��كلة بهدف
رصد احللول العلمية والعملية ملكافحتها.
وأض ��اف أن أه ��م األبع ��اد األمنية ملش ��كلة ازدحام املدن
تتجسد في الزحام املروري وما ينجم عنه من آثار سلبية
مادي ��ة وغير مادي ��ة بلغ ��ت تقديراتها األولية ف ��ي اململكة
العربي ��ة الس ��عودية كأعل ��ى مع ��دل ف ��ي املنطقة ،مش ��ير ًا
إل ��ى أن الغالبية العظمى من القتلى واملصابني واملعوقني
واملش ��وهني هم من فئة الشباب والرجال الذين بلغوا سن
العط ��اء والبذل واإلنتاج ممن يعدون ثروة بش ��رية فاعلة
ومنتج ��ة ف ��ي أس ��رهم ومجتمعاتهم ،حيث بلغت النس ��بة
 ٪56مم ��ن تتف ��اوت أعماره ��م ب�ي�ن  18و 40س ��نة ،ب ��ل إن
نس ��بة كبي ��رة منهم من املتزوجني وأرباب األس ��ر املتأهلني
اجتماعي ًا إذ بلغت نسبتهم  ٪60من املتسببني في حوادث
مرورية ،وبد ًال من أن تكون السيارة وسيلة حضارية للنقل
واالنتق ��ال كما يقول الباحث أصبح ��ت في أيدي البعض
أداة لله�ل�اك واملوت بس ��بب االس ��تخدام األرعن لها ،وعدم
مراع ��اة قواع ��د الس�ل�امة املروري ��ة ،واتباع أنظمة الس ��ير.
ويأتي على رأس ذلك الس ��رعة الزائدة التي متثل النس ��بة
العظم ��ى ف ��ي احل ��وادث املروري ��ة بعامة والوفي ��ات بصفة
خاص ��ة حيث تبلغ  ٪85من نس ��بة الوفيات تليها مخالفة
جتاوز إشارة الضوئية.
وق ��د أظه ��رت اإلحص ��اءات عالق ��ة قوية ب�ي�ن الوفيات
وجتاوز اإلش ��ارة حيث ش ��كلت ما نس ��بته  ٪75من حوادث
الوفاة بيد أن العالقة بني السرعة الزائدة كعامل مستقل
له أثر على عدد الوفيات في االجتاهني:
االجتاه األول :هو األثر املباشر على ارتفاع عدد الوفيات.
واالجتاه الثاني باعتبارها س ��بب ًا رئيس� � ًا لتجاوز اإلشارة ،
ولتجاوز اإلشارة عالقة قوية جد ًا بالوفيات ،وهذا ال يعني
إهم ��ال بقي ��ة املخالف ��ات األخرى .وأش ��ار الباح ��ث أيض ًا

أصحاب الس ��مو واملعالي وزراء الداخلية العرب في دورتهم
العش ��رين م ��ا ع ��رف باالس ��تراتيجية العربي ��ة للس�ل�امة
املروري ��ة ملواجهة أهم األبعاد ااألمنية الناجتة عن مش ��كلة
ازدح ��ام امل ��دن ،ومتثل ه ��ذه االس ��تراتيجية أهم األس ��اليب
العلمية والعملية ملواجهة مش ��كلة ازدحام املدن من منظور
أمني بحت مبا تضمنت من أهداف واضحة وبرامج عملية
وآلي ��ات تنفيذي ��ة وخط ��ط عاجل ��ة وآجل ��ة تضم ��ن إنف ��اذ
احلل ��ول العملي ��ة الوطني ��ة والعربية واس ��تعرض الباحث
بإيجاز مالمح هذه االستراتيجية ومنطلقاتها .
خلفيات و� آثار

إل ��ى اخلس ��ارة املالية الفادحة التي يصاب به ��ا االقتصاد الوطني جراء هذه
احلوادث املهلكة ،وما تلتهمه من موارد البالد والعباد.
إن م ��ا تخلف ��ه ه ��ذه احل ��وادث من وفي ��ات وإصاب ��ات وإعاقات واس ��تنزاف
للم ��وارد املالي ��ة وتكالي ��ف صحية باهظ ��ة أمر لم يقع في كثي ��ر من احلروب
الت ��ي تس ��تخدم فيها أنواع األس ��لحة الفتاك ��ة واملدمرة ،علم ًا ب ��أن هذا ليس
خاص ًا باحلوادث التي تقع في اململكة فحسب بل يشاركها غيرها من الدول،
وأش ��ار في هذا الصدد إلى املؤمتر الدولي الذي عقد في القاهرة في فبراير
2009م ع ��ن عالق ��ة املرور والس�ل�امة على الطرق مبش ��كلة ازدحام املدن حيث
أش ��ارت اإلحص ��اءات املقدم ��ة للمؤمت ��ر األول إل ��ى أن ح ��وادث الط ��رق زادت
خس ��ائرها نح ��و  65ملي ��ار دوالر س ��نوي ًا وترك ��ز في أعلى اخلس ��ائر في مصر
واململك ��ة العربي ��ة الس ��عودية حي ��ث قدرت خس ��ائرها في مص ��ر بنحو 6000
قتيل ،و  26000مصاب س ��نوياً ،وتزداد نس ��ب اخلس ��ائر ارتفاع ًا كلما ازدادت
نس ��بة االزدح ��ام ووفق ًا لتقري ��ر املنظمة الدولية للصحة كم ��ا يقول الباحث
فق ��د بلغ ع ��دد قتلى احلوادث املرورية مليون ًا ومئ ��ة وثمانني ألف ًا وبلغ عدد
اجلرحى ما بني عش ��رين وخمسني مليون إصابة أسفرت عن خمسة ماليني
حال ��ة عجز دائم .وينتظر بحلول العام 2020م ارتفاع اإلصابات بنس ��بة ٪60
وارتف ��اع عدد القتلى إل ��ى  3.2ماليني قتيل ،باإلضافة إلى احتالل مش ��كلة
ازدحام املدن املرتبة الثالثة عوض ًا عن املرتبة التاسعة.
وت ��زداد آث ��ار احل ��وادث املروري ��ة في بل ��دان املش ��رق العربي والبل ��دان ذات
الدخل املتوس ��ط واملنخفض عن اثارها في البلدان ذات الدخل املرتفع ففي
حني كانت النسبة  ٪20.2لكل مئة ألف من األولى كانت  ٪12.6للثانية وقد
بلغت نس ��بة التكلفة املالية للحوادث على املس ��توى الدولي  520مليار دوالر
وبلغت نسبتها في الدول النمية  65مليار دوالر.
وتطرق الباحث إلى االس ��تراتيجية العربية والس�ل�امة املرورية حيث أقر

وق ��دم العمي ��د الركن الهاش ��مي بوطالب بحث� � ًا بعنوان
خلفي ��ات وآثار ازدحام املدن في املجتمعات العربية) أوضح
فيه ��ه أن ازدح ��ام املرور مش ��كلة تعاني منها ج ��ل احلواضر
الكب ��رى في العال ��م ،وفي عاملنا العرب ��ي بصفة خاصة وهو
ظاهرة تؤثر تأثير ًا س ��لبي ًا في تنق ��ل األفراد وعلى حالتهم
النفسية ومردودهم في العمل إلى غير ذلك من السلبيات
واآلث ��ار الت ��ي تعك ��ر صف ��و مدننا ،فج ��ل امل ��دن الكبرى في
العال ��م العرب ��ي ت ��رزح حت ��ت ه ��ذه الظاه ��رة مث ��ل مدين ��ة
القاه ��رة ومدينة اجلزائر والرياض ودب ��ي والدار البيضاء.
وله ��ذا االكتظ ��اظ واالزدح ��ام خلفيات وعوامل ش ��تى وهي
تكاد تكون متشابهة إن لم تكن متطابقة فما هذه العوامل
وما األس ��باب؟ وكيف تعوق س ��يولة املرور وتس ��بب اكتظاظ ًا
خانق� � ًا ال س ��يما ف ��ي أوق ��ات ال ��ذرورة؟ وم ��ا ه ��ي آث ��ار هذه
الظاهرة عل ��ى الفرد واملجتمع؟ وعل ��ى االقتصاد والبيئة؟
تس ��اؤالت أجاب عنها الهاشمي في سياق هذا البحث حيث
أوض ��ح أن لظاه ��رة االزدح ��ام أس ��باب ًا وعوام ��ل أوردها على
النحو التالي:
 1ـ متركز مختلف املؤسس ��ات داخل املدن :من أهم العوامل
الت ��ي تزي ��د من ح ��دة االكتظاظ ف ��ي املدن ه ��و متركز جل
مق ��رات املؤسس ��ات اإلداري ��ة والتربوي ��ة والصحي ��ة في قبل
امل ��دن مث ��ل مق ��رات ال ��وزارات والش ��ركات وك ��ذا اجلامع ��ات
والثانويات واملستشفيات واملصحات.
 2ـ نق ��ص ف ��ي املنش ��آت القاعدي ��ة :معظ ��م امل ��دن العربي ��ة
تعان ��ي اخت�ل�ا ًال بني املنش ��آت القاعدي ��ة ومتطلب ��ات املرور
الت ��ي تتزاي ��د باس ��تمرار تبع ًا لزي ��ادة الس ��كان وتزايد عدد
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املركبات وكذا تنامي احلاجة إلى كثرة اس ��تعمال هذه املركبات بفعل
االنتع ��اش االقتصادي الذي تش ��هده بعض البل ��دان العربية والذي
يستلزم تنقل األفراد باستمرار.
 3ـ نق ��ص ف ��ي تنظيم املرور :تعد عملية تنظيم املرور في املدن ركيزة
أساسية في التقليل من االزدحام وهي ترتكز على عدة أسس أهمها:
 مخطط ��ات امل ��رور :كثي ��ر من امل ��دن العربية ليس له ��ا مخططاتمرور حديثة وهذا يؤثر سلب ًا على حركة املرور.
 مراك ��ز ضب ��ط املرور :ج ��ل املدن الكبرى في العال ��م الغربي مزودةمبراكز لضبط املرور داخلها ،وهي هيئات مجهزة بتجهيزات متطورة
للتمك ��ن من مراقب ��ة حركة امل ��رور ،وتوجيهها وتوزي ��ع املركبات على
الش ��وارع ،وف ��ق أنظمة حديثة ،لتف ��ادي متركزها ف ��ي بعض الطرق
دون األخرى ،وكذا التدخل في الوقت املناسب إلزالة أي عائق بسبب
وق ��وع ح ��ادث أو عط ��ب ملركبة وغيره ��ا ..وانعدام مثل ه ��ذه املراكز أو
عدم تطويرها أو قلة التحكم فيها يسهم في كثرة االزدحام مبدننا
العربية.
 جتهيزات مراقبة املرور وضبطه :إن بعض البلدان العربية ال تزالتستعمل أجهزة قدمية ملراقبة املرور وضبطه ،من ذلك قلة الكاميرات
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أو انعدامه ��ا ،قلة الس ��يارات أو الدراج ��ات وانعدام الطائ ��رات ،وقلة
األعوان املكلف�ي�ن بتنظيم املرور ،باإلضافة إل ��ى النقائص املوجودة
في منظومة اإلش ��ارات عل ��ى اختالف أنواعه ��ا (العمودية واألفقية
والصوتية).
 - 4انع ��دام محط ��ات الرب ��ط (الوصل) :تقام محط ��ات الربط على
مشارف احلواضر الكبرى ،وجتهز باملرافق الضروري ،وهذه احملطات
تخفف الضغط على املدن ألن وس ��ائل النقل الداخلية (النقل بني
امل ��دن) عل ��ى اخت�ل�اف أمناطه ��ا تتوق ��ف في ه ��ذه احملط ��ات ومنها
ميتطي املس ��افرون وس ��ائل النقل املعدة لذلك ،وندرة هذا النوع من
احملطات وانعدامها في كثير من املدن العربية يضطر وسائل النقل
اآلتي ��ة من الضواحي وغيرها من القرى واملدن ال س ��يما الس ��يارات
اخلاص ��ة إل ��ى الدخول إل ��ى مراكز املدن فتس ��بب ازدحام ًا بل ش ��به
انسداد في حركة املرور وخاصة في أوقات الذورة.
 - 5عج ��ز ف ��ي النقل اجلماعي :النقل اجلماعي أو النقل املش ��ترك
لألشخاص هو توفير مركبات مهيأة ومصممة الستقبال األشخاص
والتكفل بنقلهم من مكان آلخر مبقابل يتمثل عادة في شراء تذكرة
أو بطاقة اشتراك وذلك عبر مسالك معينة وفي أوقات محددة ،وإن
أول ن ��وع م ��ن النقل اجلماعي ع ��رف في القرون الوس ��طى واملتمثل
ف ��ي ق ��وارب النق ��ل عب ��ر األنهار ث ��م ظهرت وس ��ائل النق ��ل األخرى
مثل الس ��كك احلديدية والترام ��واي واحلافالت ليبقى النقل عبر
األنهار محصور ًا في مجال الس ��ياحة.ويطلع النقل اجلماعي بدور
فعال في التخفيف من حدة االزدحام باملدن .
 6ـ نزوح الس ��كان نحو املدن الكبرى :عرفت املدن الكبرى في العالم
العربي توافد ًا كبير ًآ حيث نزحوا إليها ألسباب عديدة أهمها البحث
ع ��ن فرص العمل أو القيام بنش ��اطات جتارية نظامية أو عش ��وائية
والتقرب من املؤسسات التربوية العلمية مثل الثانويات واجلامعات
وغيرها ..وهذا ما أدى إلى اكتظاظ املدن بالسكان وعدم استيعابها
لتل ��ك األع ��داد الكبيرة من األش ��خاص ما زاد م ��ن حجم التنقالت
داخل املدن ومن ثم الزيادة في حدة االكتظاظ.
وتطرق الباحث إلى آثار االزدحام فأوردها على النحو التالي:
 - 1اإلضرار بالصحة العامة للس ��كان :حيث يس ��بب االكتظاظ في
حرك ��ة امل ��رور قلق ًا حاد ًا في نف ��وس ركاب املركبات عامة والس ��ائقني
على وجه اخلصوص فقضاء أوقات طويلة داخل الس ��يارات ال تكاد
تتح ��رك أمر صع ��ب يؤثر تأثير ًا كبي ��ر ًا على األعص ��اب وتكرار مثل
ه ��ذه احل ��االت يومي� � ًا يس ��بب أمراض ًا عدي ��دة مثل أم ��راض القلب

واألعصاب وغيرها.
 2ـ التأثي ��ر ف ��ي الس�ل�امة املروري ��ة :إن
القلق والتوتر العصبي اللذين يس ��ببهما
االزدح ��ام امل ��روري غالب ًا ما يدفع الس ��ائق
إل ��ى ارت ��كاب مخالف ��ات خطي ��رة ت ��ؤدي
إل ��ى وق ��وع ح ��وادث م ��رور مأس ��اوية حيث
يح ��اول مث�ل� ًا جت ��اوز املركب ��ات املوج ��ودة
أمامه بكيفية غير س ��ليمة ،أو يس ��عى إلى
ت ��دارك الوق ��ت ال ��ذي ضيع ��ه االكتظاظ،
فيس ��تغل أي ��ة فرص ��ة في انخف ��اض حدة
االزدح ��ام لإلفراط في الس ��رعة متجاه ًال
كل الضواب ��ط ضارب� � ًا ع ��رض احلائط كل
قواعد السالمة.
 - 3تعطي ��ل املصال ��ح :إن قض ��اء س ��اعات
ف ��ي الط ��رق بس ��بب اكتظ ��اظ امل ��رور ينال
الكثير من جهد الفرد فزيادة على التأخر
ف ��ي الوصول إلى م ��كان العمل فإنه يفقد
قس ��ط ًا معتب ��ر ًا من طاقته فيبدأ نش ��اطه
منه ��ك ًا متعب� � ًا وف ��ي حالة نفس ��ية متوترة
وه ��ذا ما يؤث ��ر تأثير ًا س ��لبي ًا على مردوده
وعل ��ى عالقت ��ه بزمالئ ��ه أو برؤس ��ائه
ومرؤوس ��يه ،كم ��ا تتس ��بب ه ��ذه الظاه ��رة
في تعطي ��ل مصالح الناس نتيجة لضياع
الوقت والتأخر عن املواعيد وغيرها.
 4ـ تلويث البيئة :فاالزدحام املروري يحتم
س ��ير املركبات بب ��طء حين� � ًا والتوقف عن
الس ��ير أحيان� � ًآ وهذا م ��ا يجعله ��ا تقضي
وقت ًا أطول ومحركاتها مش ��غلة فتستهلك
كميية أكبر من الوقود تزيد من نفث غازات
س ��امة تلوث اجلو ،وتش ��ير دراسات إلى أن
املركب ��ات في الواليات املتح ��دة األمريكية
تستهلك 8.7مليار لتر من الوقود فتنفث
20ملي ��ون ط ��ن م ��ن الفحم خ�ل�ال فترات
االزدح ��ام امل ��روري وه ��و يع ��ادل ثل ��ث م ��ا
تنفث ��ه الس ��يارات اخلاصة بأوربا س ��نوياً.

 - 5اخلس ��ائر املادي ��ة :يتس ��بب االزدح ��ام امل ��روري في إحلاق خس ��ائر مادية معتب ��رة باألفراد
واملجتمع ��ات .إذ إن ضياع س ��اعات يومي ًا في االكتظ ��اظ يقلل من فترات العمل واالنتاج ،وهو
م ��ا يؤثر س ��لب ًا على دخل الفرد واملؤسس ��ات والش ��ركات وبالتالي ميس اقتص ��ادات البلدان ملا
يشكله من نزيف خطير.
إن االزدحام املروري يزيد من فترات س ��ير املركبات ومدة تشغيل محركاتها وهو ما يتطلب
كمي ��ة أكب ��ر من الوق ��ود ويقصر من مدة صالحي ��ات قطع الغيار واحمل ��ركات ،وهذا ما يفرض
زي ��ادة معتب ��رة في قيمة املبالغ املخصصة لش ��راء الوقود ونفقات الصيانة .ويتس ��بب التلوث
املذك ��ور آنف� � ًا في اإلصابة بأم ��راض عديدة تتطب تكف ًال صحي ًا يكلف أم ��وا ًال باهظة لألفراد
واحلكوم ��ات ال س ��يما أم ��راض القلب والتنفس والت ��ي تتطلب أحيان ًا إج ��راء عمليات دقيقة
خ ��ارج الب�ل�اد وقد يصاب املري ��ض بعجز مؤقت أو دائ ��م يؤثر على دخله ،أو يلزم مس ��تخدمه
اإلنفاق عليه زيادة على املعاناة النفسية واآلثار االجتماعية الناجتة عن تلك األمراض.
� إدارة ال أزمة

وقدم املقدم د .صالح بن محمد الس ��ديس بحث ًا عن أس ��اليب تس ��يير وإدارة أزمة االزدحام
املروري (مدينة الرياض منوذجاً) أوضح في مس ��تهلها أن الس ��يارة في العصر الراهن أضحت
إحدى وسائل النقل الرئيسة في املدن احلضرية في كثير من دول العالم,وتزداد هذه األهمية
لوس ��يلة النقل تلك في املدن العربية بش ��كل خاص حيث أصبحت الس ��يارة أهم وس ��يلة نقل
وذلك نتيجة لعوامل متعددة أهمها قصور البدائل األخرى وضخامة املدن ومتددها األفقي.
بل قد س ��اهمت الس ��يارة ف ��ي إطالق العنان إلمكاني ��ة متدد تلك املدن,فأخ ��ذت دورة التفاعل
املتب ��ادل ب�ي�ن املرور وس ��هولة التمدد احلضري تس ��ير على وتيرة متصاع ��دة فأصبح املرور في
شوارع كثير من املدن العربية يعاني من إشكاالت االزدحام والفوضى املرورية والتلوث البيئي
فض�ل� ًا عم ��ا ينجم من تلك التفاعالت من حوادث مرورية اس ��تنزفت م ��وارد تلك الدول على
مختلف املستويات.
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الريا�ض منوذجا ً

وف ��ي اس ��تعراضه ملدين ��ة الري ��اض منوذج� � ًا تن ��اول الباح ��ث خصائ ��ص
مدينة الرياض ومس ��احتها وس ��كانها بدء ًا بنش ��أتها األولى منذ ثالثة قرون
كم ��ا اس ��تعرضو الط ��رق ف ��ي اململك ��ة العربي ��ة الس ��عودية التي ش ��هدت منو ًا
مط ��رد ًا خالل أربع�ي�ن عام ًا من التخطي ��ط التنموي املوجه ال ��ذي اعتمدته
احلكوم ��ة منذ العام 1391ه� �ـ  ،وتناول خصائص احلرك ��ة املرورية فأوضح أن
ارتف ��اع مع ��دل النمو الس ��كاني والتوس ��ع العمراني وما رافقهم ��ا من ازدهار
ف ��ي مختلف األنش ��طة أدى الى منو متزايد للرح�ل�ات املرورية على قطاعات
عديدة من ش ��بكة الط ��رق داخل املدينة وخارجها ,اذ تق ��در الرحالت املرورية
اليومي ��ة داخ ��ل النط ��اق العمراني للعاصمة مب ��ا يق ��ارب ( )6,5مليون رحلة
يومياً,ستقفز عام (1442هـ) الى ( )15مليون رحلة وبالتالي سينخفض طول
التس ��ارع للسيارات من ()52كم/س ��اعة املقدر حالي ًا الى ()20كم/ساعة مالم
يتم العمل على تطوير عناصر ادارة النقل في املدينة بش ��كل مستمر وايجاد
بدائ ��ل فاعل ��ة للوف ��اء مبتطلبات النقل س ��واءً القائم ��ة أو املتوقع ��ة .وهناك
ع ��دد من اخلصائ ��ص احلاكم ��ة للحركة املرورية ف ��ي مدينة الري ��اض والتي
له ��ا تأثيرات متفاوتة على انس ��يابية تلك احلركة وتقلي ��ص أزمات االزدحام
املروري ,ومن تلك اخلصائص:
 - 1العناصر املؤثرة في خصائص احلركة املرورية.
 - 2التغير في حجم احلركة املرورية.
 - 3ح ��ركات االلتف ��اف عن ��د التقاطعات وفتحات اجلزر الوس ��طى واجلانبية,
حي ��ث تؤثر تلك احل ��ركات االلتفافية ،على خصائص احلرك ��ة املرورية داخل
املدينة والتي قد يكون من أهم تأثيراتها تباطؤ حركة السير في تلك املواقع,
ما يتطلب اجراء تعديالت هندس ��ية تضمن حتييد أثر تلك االلتفافات على
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انس ��يابية حرك ��ة امل ��رور ببقي ��ة مس ��ارب الطري ��ق .تصنيف
املركب ��ات ,والتي متثل الس ��يارات الصغيرة نس ��بة( )%89من
مجموع الس ��يارات املس ��جلة داخ ��ل مدين ��ة الرياض,بينما
ل ��م تس ��جل مركب ��ات النقل الع ��ام اال نس ��بة( )%4فقط من
أع ��داد تلك املركبات ,وهذا يعطي مؤش ��ر ًا على أن االعتماد
عل ��ى الس ��يارة اخلاصة في مدين ��ة الرياض أصب ��ح مطلب ًا
ملح� � ًا ووس ��يلة ش ��بة وحي ��دة للتنق ��ل ,في ظ ��ل محدودية
الوس ��ائط األخ ��رى مث ��ل النق ��ل الع ��ام ال ��ذي التتع ��دى
مس ��اهمته نس ��بة( )%2فق ��ط م ��ن مجم ��وع الرح�ل�ات م ��ع
كون ��ه أعلى وس ��ائط النق ��ل البري س�ل�امة .وختم الباحث
بحث ��ه بالعالج الذي قدمه ألزم ��ات االزدحام املروري داخل
مدين ��ة الري ��اض موضح� � ًا أن ��ه ينبغ ��ي توصي ��ف أس ��باب
وعوام ��ل تلك األزمات واملرتبطة غالب� � ًا في أطراف العالقة
املروري ��ة (الس ��ائق +املركب ��ة +الطري ��ق وبيئت ��ه احمليط ��ة)
وه ��ذه املعاجل ��ات تس ��تهدف أولئ ��ك األط ��راف كل حس ��ب
مايحتاجه وميكن توضيح ذلك من خالل النقاط التالية:
 السائق :تتم املعاجلات على هذا الطرف من خالل حزمةم ��ن البرامج التوعوية والتعليمي ��ة والتدريبيه,إضافة الى
الضب ��ط امل ��روري امليداني,فف ��ي مجال التوعي ��ة فقد قدم
األمن العام خالل األعوام الس ��ابقة مجموعة من البرامج
التي حش ��د فيها طاقاته املادية والبش ��رية لضمان حتقيق
أهداف تلك احلمالت .والتي اش ��تملت عدة مناش ��ط تأتي
ف ��ي مقدمته ��ا أس ��ابيع امل ��رور اخلليجي ��ة الس ��نوية الت ��ي
أق ��رت م ��ن قب ��ل وزراء الداخلية ف ��ي دول مجل ��س التعاون
اخلليج ��ي وانطلق ��ت عام 1404ه� �ـ ونفذ منها  26أس ��بوع ًا
يحم ��ل كل منه ��ا موضوع� � ًا مروري� � ًا معين ًا يتم اس ��تهدافه
بالتوعية خالل األس ��بوع ,ولعل النج ��اح الذي القته فكرة
هذا األس ��بوع ش ��جع جامعة الدول العربية على تبني هذه
الفك ��رة وتعميمه ��ا عل ��ى ال ��دول العربي ��ة ,حي ��ث إنطلقت
فعالي ��ات أول أس ��بوع مروري عربي ع ��ام 2000م ونفذ منها
 11أس ��بوع ًا حت ��ى 2010م وتش ��ارك اإلدارة العام ��ة للم ��رور
واإلدارات التابع ��ة له ��ا في مناط ��ق اململكة بع ��دة فعاليات
ف ��ي تل ��ك املناس ��بات,إضافة إل ��ى مناش ��ط توعوي ��ة أخرى
تأخذ أشكا ًال متعددة تقدمها االدارة العامة للمرور بصفة
مستمرة ,كما تبنى األمن العام منذ عام1423هـ تنفيذ ست

حم�ل�ات وطني ��ة كبرى للتوعية األمنية واملرورية به ��دف حتفيز احلس األمني واملروري
لدى كافة شرائح املجتمع .أما بالنسبة للتعليم والتدريب فقد كانت اململكة في طليعة
الدول العربية التي أخذت بفكرة افتتاح مدارس لتعليم قيادة السيارات واالعتماد على
القطاع اخلاص في إنش ��ائها وتش ��غيلها وذلك في فترة مبكرة حيث صدر قرار مجلس
ال ��وزراء رق ��م  650وتاري ��خ 1382/2/29ه� �ـ باملوافق ��ة على افتت ��اح مدارس أهلي ��ة لتعليم
قي ��ادة الس ��يارات ووضعها حتت إش ��راف ورقاب ��ة وزارة الداخلي ��ة إال أن إمكانات القطاع
اخلاص الوطني وطبيعة نش ��اطه لم تكونا مهيأتني لهذا األمر في تلك الفترة املبكرة,
وق ��د تع ��زز ه ��ذا التوجه بعد ذلك اس ��تجابة لقرارات مؤمت ��ر املرور في فين ��ا عام 1968م
واملؤمت ��ر العرب ��ي األول للمرور املنعقد في القاهرة عام 1972م التي أوصت بإنش ��اء تلك
املدارس والتوسع فيها .وقد وردت اإلشارة إلى إنشاء مدارس لتعليم قيادة السيارات في
امل ��ادة  12م ��ن الالئح ��ة التنفيذية لنظام املرور الصادرة ع ��ام 1395هـ وبناءً على ذلك مت
إعداد دراس ��ة متكاملة عن هذا املش ��روع من الناحيتني التنظيمي ��ة والفنية,ومت افتتاح
أول مدرس ��ة مبحافظ ��ة جدة بتاري ��خ 1395/8/16ه� �ـ ،كما صدرت أول الئح ��ة تنظيمية
مل ��دارس تعلي ��م قي ��ادة الس ��يارات بقرار وزي ��ر الداخلي ��ة رق ��م 3وتاري ��خ 1396/11/24هـ.
ومت عق ��د املؤمت ��ر األول بني مس ��ؤولي امل ��رور ومالك تلك امل ��دارس ف ��ي 1397/2/10هـ ,
إل ��ى أن ص ��درت الالئح ��ة التنفيذي ��ة الثاني ��ة بق ��رار وزير الداخلي ��ة رق ��م  3890وتاريخ
1399/11/2هـ والتي حددت الهدف من إنش ��اء تلك املدارس واملتمثل في تهيئة الس ��ائق
فني� � ًا ومس ��لكي ًا عل ��ى القيادة الس ��ليمة والتفه ��م والتفاعل م ��ع أنظمة ولوائ ��ح املرور .
التو�صيات

وف ��ي خت ��ام أعمال الندوة أصدر املش ��اركون فيها عدد ًا م ��ن التوصيات التي دعت إلى
تش ��جيع التكامل بني عناصر التخطيط احلضري الش ��مولي واالبتعاد عن املخططات
األحادي ��ة أو اجلزئي ��ة ،الت ��ي ال حتق ��ق الت ��وازن ب�ي�ن مختل ��ف االحتياج ��ات الس ��كنية
واخلدمي ��ة واالقتصادي ��ة .كم ��ا دع ��ا املش ��اركون ف ��ي الن ��دوة إل ��ى الس ��عي إل ��ى تضمني

اس ��تراتيجيات تطوير املدن واخلطط التنموية
عناص ��ر تهت ��م برب ��ط التركيب ��ات احلضري ��ة
القدمي ��ة بالتركيب ��ات احلديث ��ة ،م ��ع االهتمام
بحركة املش ��اة وراكبي الدراجات الهوائية .ودعا
املش ��اركون اجلهات املختصة بتخطيط وتنظيم
امل ��دن وامل ��رور واملواص�ل�ات إل ��ى تنوي ��ع وس ��ائل
النق ��ل في املدن الكبيرة والرفع من مس ��تواها،
وتنظيم تيسير حركتها لتأمني نقل سريع فعال
وآمن داخل املدن
 .كم ��ا دع ��ا املش ��اركون إل ��ى تبن ��ي تخطي ��ط
عمران ��ي متكامل اخلدمات ف ��ي مواقع متعددة
ومتباعدة في النسيج احلضري الواحد  ،للحد
م ��ن حركة التنق ��ل غير الضروري ��ة داخل املدن.
وكذل ��ك دع ��وة اجله ��ات املعني ��ة بالتخطي ��ط
احلض ��ري( ،وبخاصة منها :البلدي ��ات ،وأجهزة
النق ��ل واملواص�ل�ات ،واجله ��ات األمني ��ة) ،إل ��ى
إجراء املزيد من الدراس ��ات والبح ��وث امليدانية
للنسيج احلضري وكل متطلباته.
ون ��وه املش ��اركون بأهمي ��ة التنس ��يق وتعزي ��ز
التع ��اون ب�ي�ن اجله ��ات العربي ��ة ذات العالق ��ة
ملخرج ��ات العمليات املرورية لدراس ��ة مش ��كالت
االزدحام املروري في املدن العربية للوصول إلى
من ��اذج عملي ��ة صاحل ��ة للتطبيق ف ��ي احمليط
العربي .وأكدوا أهمية تنشيط مجاالت التوعية
املوجهة للمواطن العربي (عبر وسائل التثقيف
والتوجي ��ه والتوعي ��ة املختلف ��ة) بااللت ��زام
بالقوانني واألنظمة املرورية واحترامها.
ودعا املش ��اركون إلى بناء نظام موحد وفوري
(آني) بربط معلومات احلركة املرورية وحوادث
امل ��رور واملخالفات املرورية وأماكنه ��ا إلكتروني ًا ،
بقص ��د مس ��اعدة متخ ��ذي الق ��رار واملخططني
ورج ��ال األم ��ن لس ��رعة معاجلته ��ا وتبنيه ��ا.
ودع ��ا املش ��اركون جامع ��ة نايف العربي ��ة للعلوم
األمنية إلى إنشاء كرسي علمي عن «التخطيط
احلضري وأمن املجتمع.

الأمن واحلياة

العدد « »355ـ ذواحلجة 1432هـ

111

