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الملخص :

ان مشكلة األزدحام المروري واألختناقات المرورٌة وانسداد الطرقات أصبحت من المشاكل الفعلٌة فً أغلب مدن
العالم و الهاجس لكافة شرائح المجتمع دون تمٌٌز.
وعلٌه حاولنا فً هذه الورقة التعرف على مسببات المشاكل المرورٌة و االختناقات للبحث عن الحل أو الحلول العملٌة
التً ٌمكن تقدٌمها وكانت هناك مئات من المسوحات والدراسات التً أجرٌت فً جمٌع أنحاء العالم عن االزدحام
المروري و المشاكل المرورٌة.والتً كانت نتائجها متقاربة  ,حٌث أن الدراسات أجمعت على أن السبب الجوهري
لوجود مشاكل المرور – فً البلدان النامٌة – هوعدم كفاءة البنٌة التحتٌة و المتمثلة فً سعة الطرقات على استٌعاب
التدفق المروري  ,وخاصة فً ساعات الذروة .
كافة الدراسات اجمعت اٌضا على ان إدارة الحركة المرورٌة لٌست من أجل اٌجاد حركة مرورٌة سلسة فحسب  ,بل
هى أٌضا من أجل المحافظة على أرواح البشر لما تسببه من مشاكل احتماعٌة و نفسٌة و خسائر مادٌة و هدم للعائالت.
ولكن ماٌمكن أن تحققه إدارة الحركة المرورٌة هو الوصول إلى أفضل ماٌمكن الوصول الٌه  ,لكن وأمام انعدام توفر
احد وأهم العناصر االساسٌة للبنٌة التحتٌة وهو محطات وقوف المركبات فً المدٌنة تجعل أفضل ما ٌمكن الوصول الٌه
قد ٌكون أقل بكثٌر مما ٌجب أن ٌكون

مفاتيح الورقة :عدد السٌارات المتحركة – سعة الطرٌق – مساحة الطرٌق – السعة المطلوبة للحركة
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المرورٌة – التدفق الكثٌف (الذروة المرورٌة) – التدفق الخفٌف – االختناقات المرورٌة – غضب الطرٌق
( العدوانٌة المرورٌة ).
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المقدمة:

فً العقدٌن الماضٌٌن كان هناك مئات من المسوحات و الدراسات التً أجرٌت فً جمٌع أنحاء العالم عن
االزدحام المروري و المشاكل المرورٌة  ,وقد اتفقت هذه الدراسات فً مجملها على أن السبب الرئٌسً المسبب لحركة
المرور الكثٌفة (التدفق المروري الكثٌف) و التً بدورها تإدي إلى الحالة الحرجة من حٌث الزٌادة فً عدد المركبات
فتتسبب فً االزدحام المروري هو العدد الكبٌر من المركبات المتحركة ضمن فترة زمنٌة واحدة  ,والذي كان سببه
الزٌادة فً عدد السكان – وبالتالً زٌادة المركبات الخاصة – فً المدن النامٌة و الواقعة قٌد التطوٌر ].[1
كذلك أوردت معظم هذه الدراسات ماٌفٌد الحل المنطقً النهاء – أو الحد من – التؤثٌر السلبً لهذه المشكلة ٌكمن
فً تقلٌل استخدام الناس للمركبات الخاصة و استعمالهم لوسائل النقل العام إن وجدت أو استخدامهم لوسائل نقل أخرى
ذات أحجام أصغر مثل الدرجات و غٌرها .
لوحظ أٌضا من قبل الدارسٌن أنه عندما ٌقترب حجم المرور أو عدد المركبات المتحركة من سعة الطرٌق (
أو من التقاطعات الموجودة على طول الطرٌق )  ,فإن اإلحتقان المروري ٌصل إلى أقصى درجة عندما ٌتم توقف
المركبات بشكل كامل لفترات من الزمن ٌمكن حٌنها أن ٌقال أن الطرٌق فً حالة إعاقة أو انسداد ومثل هذه الحاالت
من االختناقات المرورٌة ٌمكن أن تإدي بالسائقٌن إلى االحباط و االنخراط فً سلوك عدوانً مما ٌزٌد الوضع سوءا ,
حٌث ٌطلق على هذا النوع من السلوك الغاضب على الطرٌق ( العدوانٌة المرورٌة ) أو ( عدوانٌة الطرٌق).
اذا االحتقان المروري أو االختناق المروري على شبكة الطرق فً مكان ما  ,هو حالة ٌصل إلٌها الطرٌق عند
تضخم حجم المرور ( التدفق الكثٌف )  ,و الذي ٌبدأ بالتباطإ فً الحركة وزٌادة طول الطوابٌر مع زٌادة زمن المكوث
على تلك الطرٌق و المثال األكثر شٌوعا هو واقع استخدام المركبات للطرٌق  ,فمثال المركبات المتحركة عند ساعة
الذروة ٌمكن من خاللها مالحظة أن آلٌة الحركة و التوقف المستمر ٌعمل على إبطاء سرعة حركة التدفق  ,وهو
ماٌسبب فً االزدحام و حالة االختناق المروري.
تتفق كافة الدراسات على أن عدم توفر وسائل نقل عامة مناسبة مثل القطارات  ,الحافالت ,مترو االنفاق  ..و
غٌرها  ,خاصة فً المدن النامٌة ,إلى جانب عدم توفر مواقف للسٌارات و عدم إمكانٌة الوصول إلٌها – أن وجدت –
ٌجبر الناس على ركن مركباتهم على جانبً الطرٌق أو االستمرار فً القٌادة بحثا عنها  ,وصعوبة إٌجادها أو إٌجاد
مداخلها بسهولة ٌ ,إدي هو األخر إلى إطالة زمن القٌادة و زٌادة عدد المركبات المتحركة على الطرٌق .
وقد توصلت معظم هذه الدراسات إلى وجوب االستثمار فً مرافق المرور بصفة عامة  ,وفً وسائل النقل
العام بصفة خاصة بجعلها أكثر إقناعا و قابلٌة لالستخدام من قبل عامة الناس  ,وكذلك االستثمار فً إنشاء جسور و
مواقف عامة فً األماكن المناسبة و توزٌعها بطرق مدروسة .
هذا وقد أشارت كل الدراسات إلى ضرورة إعادة النظر فً مواقع تواجد المبانً الحكومٌة  ,المكاتب الرئٌسٌة ,
الجامعات و المستشفٌات  ,و التً تقع فً قلب المدٌنة جاذبة تدفق ضخم من الناس و حركة المرور فً ساعات الذروة

مثل هذه المبانً ٌفترض أن توزع توزٌعا صحٌحا و بخطة مناسبة كؤن تنقل بعض الجامعات و المستشفٌات إلى
ضواحً المدٌنة فٌتم بذلك خفض الحمل المروري على مركزها[2].
االسباب الرئيسية للمشاكل المرورية كما استنتجتها أغلبية الدراسات
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المشاكل المرورٌة فً أي مدٌنة معاصرة هى ظاهرة معروفة ومؤلوفة  ,وقد إجرٌت العدٌد من الدراسات و
المسوحات و التقارٌر بهذا الخصوص و هذه التقارٌر المتنوعة اعتبرت أن مسببات المشاكل المرورٌة فً مجملها
تتمحور فً:


إرتفاع عدد المركبات



سعة الطرٌق



توفر وسائل النقل العامة



تمركز أغلب المرافق فً وسط المدٌنة



توفر أماكن مواقف المركبات



آلٌة توزٌع مواقف المركبات داخل المدٌنة



سهولة إٌجاد و الوصول لمواقف المركبات

وهنا البد من التنوٌه إلى أن هناك الكثٌر من الدراسات األخرى التً أجرٌت داخل دول أوروبٌة  ,و الوالٌات األمرٌكٌة
المتحدة  ,وكنداو الٌابان تم التركٌز فً تلك التقارٌر و نتائجها على أول ثالث عناصر وهى:


عدد المركبات



سعة الطرٌق



توفر المواصالت العامة

والسبب فً تركٌز هذه الدراسات األخٌرة على هذه العناصر الثالثة و عدم تركٌزها على محطات الوقوف وما ٌتعلق
بها هو أن تلك المدن التً أجرٌت فٌها الدراسات التعانً من مشكلة عدم توفر محطات وقوف المركبات أو توزٌعها أو
سهولة الوصول إلٌها بالصورة التً تعانً منها مدن تقع فً المناطق األخرى من العالم].[3
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السعة المطلوبة للحركة المرورية – مقابل – االختناقات المرورية

ٌحدث االزدحام المروري عندما ٌتولد حجم مروري معٌن (عدد من المركبات المتحركة) ٌتطلب مساحات أكبر من
المساحة المتوفرة على الطرٌق  ,وفً العادة تعرف هذه الحالة ب " التشبع"  ,هناك عدد من الظروف المحددة التً تعد
من المسببات الرئٌسٌة لتفاقم االزدحام المروري  ,والتً تعمل على طول معٌن من الطرٌق  ,أو تعمل على زٌادة عدد
المركبات المتحركة على طرٌق محدد و خالل فترات زمنٌة محددة.
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اآلثار السلبية لالختناقات المرورية

لالختناقات المرورٌة عدة آثار سلبٌة مباشرة و مرتبة على بعضها البعض  ,مثل:


ضٌاع الوقت



التاخٌر



ربك الجداول الزمنٌة



انبعاثات الوقود المتصاعدة



إلحاق الضرر بالمركبات



العنف اللفظً و السلوك العدوانً



إغالق الطرٌق



انسداد الطرق الرئٌسٌة

اٌضا زٌادة معدل وقوع الحوادث  ,إي زٌادة إحتماالت الحوادث و التصادم  ,بسبب قلة المسافة المتاحة بٌن المركبات
مع التدافع و التوقف بشكل متكرر[4].
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األثر "اإليجابي " لالختناقات المرورية

ظهرت نتائج مثٌرة لإلهتمام فً دراسة نشرت فً " المجلة اإلقتصادٌة ألمرٌكا " فً عام  2011ومقرها بٌتسبرغ و
أشارت هذه الدراسة إلى أنه قد الٌكون هناك أي قانون أساسً الزدحام الطرٌق وأنها ظاهرة متشبعة األسباب  ,وقام
الباحثون من "جامعة تورانتو" و"مدرسة لندن لالقتصاد" بتحلٌل بٌانات عن الطرق السرٌعة فً الوالٌات المتحدة حول
كٌفٌة آدائها ومراقبة النظام الذي تسٌر علٌه لعام 1993,1983و  , 2003وكذلك تجمٌع معلومات عن السكان  ,و
العمالة  ,والجغرافٌا و السفر  ,ووجدوا أن عدد المركبات لكل كٌلو متر تقطعه )ٌ (VKTزٌد بنسبة مباشرة بزٌادة
المساحات المتاحة لكل كٌلو متر على الطرٌق " المساحة المتاحة  /سعة الطرٌق"][5
وهذا االستنتاج ٌعنً فً مضمونه أن بناء الطرق الجدٌدة و توسٌع القائم منها بإمكانه حل المشاكل المرورٌة  ,غٌر أنه
ٌترتب علٌه حركة مرور إضافٌة حٌث أنها تشجع الناس فً الكثٌر من األحٌان على القٌادة و استعمال الطرق الجدٌدة ,
فتزداد أعداد السٌارات المتحركة وهذا له جوانب سلبٌة إقتصادٌة و بٌئٌة و غٌرها من الجوانب األخرى.
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تقييم الحركة المرورية

عند تقٌٌم حركة المرور و األختناقات المرورٌة  ,فؤن أول ما ٌنظر إلٌه هو تؤثٌر "مساحة  /سعة الطرٌق"المتاحة
ولعلها تعتبر العامل الرئٌسً وذلك النها الٌمكن أن تزداد سرٌعا لتستوعب الزٌادة فً حجم التدفق المروري علٌها ,
ولهذا السبب فإن الحلول المعروفة تؤخذ فً االعتبار:



ضمان أن أفضل استخدام للطرٌق ٌتم بالمساحة  /السعة القائمة علٌه دون أي تغٌٌر إنشائً.



تجنب كل مامن شؤنه التقلٌل من مساحة  /سعة الطرٌق  ,مثل وقوف السٌارات فً الشوارع .

أٌضا هناك العدٌد من السٌنارٌوهات لضمان أفضل استفادة ممكنة من مساحة  /سعة الطرٌق الحالٌة  ,وأحد هذه
السٌنارٌوهات هو:


إستخدام نسبة متاحة من مساحة الطرٌق  ,إما ألنواع – محددة مسبقا – من المركبات  ,أو
المخصصة لغٌر المركبات .



إتباع "سٌاسة األولوٌة " مثل جعل األولوٌة لوسائل النقل العام  ,الحافالت العامة  ,الحافالت
المدرسٌة  ,ممرات الدراجات  ,ومسارات المشً ....الخ فإذا تم تطبٌق هذه السٌاسة بتصمٌم جٌد ومتقن ,
ستسهم وبشكل فعال فً االستغالل الصحٌح لمساحة الطرٌق المتوفرة بشكل ٌإثر إٌجابا على حل جزء من
مشكلة المرور.



زٌادة إمكانٌة الوصول إلى مواقع معٌنة و التحكم فً تسٌٌر التٌار المروري بطرٌقة تحقق التوزٌع
المتوازن لحركة المرور  ,وتحقق معاٌٌر السالمة و الصحة البٌئٌة بشكل أفضل.ولكن بعض هذه التدابٌر مثل
تغٌٌر المسارات  ,إن لم ٌتم التعامل معها بالقدر الكافً من الحذر و االهتمام و التخطٌط السلٌم  ,قد تزٌد من
إحتمالٌة المشاكل الفنٌة المتعلقة بآلٌة تطبٌقها مما ٌعمل على التقلٌل من سعة الطرٌق  .هذه اإلحتمالٌة تحسب
أحٌانا على إفتراض أن نقل حركة المرور من طرٌق ما إلى طرٌق أخر  ,سٌنتج عنه ببساطة جدوث إختناق
مروري فً الطرٌق اآلخر  .كما أشارت الدراسة إلى أن هناك أمر آخر ٌجب أن ٌإخذ فً الحسبان  ,وهو
أن تلك الطرق – التً تم تحوٌل حركة المرور إلٌها – ٌمكن أن تكون فً حد ذاتها قد وصلت – أو تكاد
تصل – لمستوى التشبع المروري وبالتالً تصل إلى حاالت االحتقان.

علما بؤن كافة الحسابات التً تستخدم هذه الفرضٌة  ,سواء نفذت ٌدوٌا أو عن طرٌق أنظمة ذكٌة و متطورة  ,انتجت
فً بعض األحٌان توقعات لمثل هذه االختناقات الغٌر مقبولة و التً صنفت تحت مسمى ( الفوضى المرورٌة).
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المعوقات التي قللت من إمكانية الحصول على نتائج دقيقة

عند تنفٌذ هذه الدراسات  ,وتقرٌبا فً كل الحاالت  ,كانت هناك معوقات ومحاذٌر سببت الكثٌر من اإلشكالٌات وأعاقت
الدارسٌن فً الحصول على نتائج نهائٌة وبالدقة المطلوبة  ,وفً مقدمة هذه اإلشكالٌات تقع عملٌات المراقبة للحركة
المرورٌة وهى أن عملٌات المراقبة هذه قد التكون مصممة أساسا لألغراض المرورٌة  ,أو أن تكون قد أجرٌت فً
أماكن محددة وعلى مساحات لٌست بالحجم المطلوب مما جعل نتائج اإلحصائٌات المرورٌة و اإلستنتاجات المبنٌة
علٌها متفاوتة وغٌر موثوقة تماما ,على الرغم من قٌام البعض بتغطٌة مساحات أوسع عند إجراء عملٌات المسح و
الدراسة  ,ولكن تبقى هناك احتمالٌة حدوث بعض التغٌٌرات التً قد تصل إلى طرق ومناطق أبعد وخارجة عن منطقة
الدراسة ولم تكن مؤخوذة فً اعتبار القائمٌن بها ,صحٌح أن بعض اإلحصائٌات تتناسب مع المسافات المقطوعة كحركة
مرورٌة مجردة  ,ولكنها لم تؤخذ فً اإلعتبار سلوكٌات البشر و التً تتغٌر بتغٌر مدة القٌادة (طول الرحلة)  ,وكذلك

الفترة الزمنٌة خالل الٌوم الواحد  ,وماغذا كانت خالل فترة النهار أم اللٌل  .هذا باإلضافة إلى أنه نادرا ما تستخدم
التقنٌات التً بإمكانها التعرف على التغٌرات الكامنة فً السلوك الفردي تحت تؤثٌر بعض من أو كل العوامل
مجتمعة[4].
أهم المعوقات ذات التأثير السلبي :


التغٌرات فً الظروف المرورٌة من ٌوم آلخر  ,وهذه تجعل النتائج و التقدٌرات تتراوح من أكبر
اإلحتماالت وبؤعلى األرقام إلى أصغرها بهذه النتائج.



المدة الزمنٌة لبعض الرحالت المشمولة فً دراسة محددة  ,قد تكون أطول و تصل إلى مناطق
خارج المنطقة التً تغطٌها تلك الدراسة وفً فترة زمنٌة محددة  ,مما ٌجعل النتائج و اإلحصائٌات التعكس
الواقع و الحقٌقة[5,6,7].

 .10ردود أفعال السائقين – مقابل – التغير في حركة المرور
لطالما كانت طبٌعة الردود التً ٌقدمها السائقٌن موضع أهتمام وثٌق فً العدٌد من الدراسات واألبحاث و
التقارٌر  ,حٌث تشٌر اإلحصائٌات المرورٌة وبٌانات المسوحات وتحلٌلها إلى وجود مجموعة واسعة من التغٌرات
السلوكٌة لسائقً المركبات  ,وفً الكثٌر من األحٌان قد ٌكون مغاٌر للمتوقع  ,وقد وجدت معظم الدراسات التً بحثت
فً ردود األفعال  ,مزٌج من التغٌٌرات المتباٌنة  ,وأتضح بؤن تحدٌدها ٌتطلب إجراء المزٌد والمزٌد من الدراسات
وتحت ظروف مختلفة وتبقى النتائج إفتراضٌة وتقرٌبٌة ,نتٌجة لذلك تتكون ردود األفعال فً صورة سلوكٌات تستجٌب
للتغٌرات فً سعة الطرٌق أو لظروف ارتٌادها المختلفة و التً ٌمكن تعرٌفها على أنها تتكون على األقل من عملٌتٌن
مختلفتٌن تماما  ,على النحو التالً:


ردود أفعال ناتجة عن تعداد مستقر من األفراد  ,محدودة بطبع العادة  ,واألفضلٌات  ,و القٌود
المفروضة على خٌاراتهم ٌختار هوالء األشخاص أوقاتهم المتاحة للرحالت من الٌوم و التغٌرات فً اختٌار
المسار تبعا لظروفهم الحالٌة آن ذاك  .ولكن بالنسبة لردود األفعال المرجح إجراإها على وتٌرة التغٌرات
األخرى فً حٌاتهم – سرٌعة جدا لنسبة صغٌرة – ولكن بطٌئة وتراكمٌة للمجموعة ككل.



ردود أفعال ناتجة عن عبور بعض االفراد خالل طرٌق معٌن  ,لٌحل محلهم أفراد أخرٌن لتتكون
بذلك شبكة جدٌدة من الرحالت  ,هوالء األشخاص الجدد قادرون على التؤقلم سرٌعا مع متطلبات هذه الشبكة
.

وبهذا فإن التوازن بٌن هاتٌن العملٌتٌن ٌتم تحدٌده جزئٌا من خالل التطورات الدٌموغرافٌة و االجتماعٌة و اإلقتصادٌة.
 .11إدارة ومراقبة الحركة المرورية
إن إدارة و مراقبة الحركة المرورٌة بصفة عامة تشمل الحركة على الطرقات من المشاة و المركبات أو
السٌارات و وسائل النقل األخرى إي كل ما ٌتحرك على الطرقات العامة بهدف التنقل من مكان ألخر .إٌضا من أجل

المحافظة على أرواح البشر  ,وهو الذي ٌعد من أهم األسباب التً جرت العادة أن ٌذكرها الناس فً مستهل حدٌثهم
عن االزدحامات و االختناقات المرورٌة  ,وٌتناسوا كلٌا أو جزئٌا ذكر الحوادث المرورٌة سواء فً المدن أو فً
الطرق السرٌعة و التً تمثل وبشكل كبٌر هاجسا وقلقا لكافة أفراد المجتمع  ,و أصبحت واحدة من أهم المشاكل التً
تستنزف الموارد المادٌة  ,و الطاقات البشرٌة  ,و تستهدف المجتمعات فً أهم مقومات الحٌاة و الذي هو العنصر
البشري  ,إضافة إلى ما تكبده من مشاكل اجتماعٌة ونفسٌة وخسائر مادٌة و هدم للعائالت  ,مما أصبح لزاما العمل
على إٌجاد الحلول و االقتراحات ووضعها موضع التنفٌذ للحد من هذه الحوادث أو – على أقل تقدٌر – معالجة أسبابها
و التخفٌف من آثارها السلبٌة.
وكما هو معلوم لدى الجمٌع  ,فإن العناصر التً تتشارك  ,وبالدرجة االولى  ,فً المسإولٌة على وقوع
الحوادث المرورٌة هى  :السائق ( العنصر البشري )  ,ثم الطرٌق و المركبة ٌؤتٌان فً الدرجة الثانٌة  .وحسب
منشورات المنظمة العالمٌة للصحة  ,فؤن الحوادث المرورٌة تحصد أرواح أكثر من ملٌون شخص سنوٌا  ,وتصٌب
ثمانٌة و ثالثون ملٌون شخص  ,خمسة مالٌٌن منهم إصابات خطٌرة.
 .12إدراة الحركة المرورية
بشكل عام فإن إدارة حركة المرور تبدأ بقوانٌن المرور وهذه القوانٌن تنظم سٌر المركبات و المارة  ,وكذلك
توضح قواعد استخدام الطرٌق ,حركة المرور تنظم بالكثٌر من القوانٌن التً تحدد المسارات فً الطرٌق الواحد و
األولوٌات عند ملتقى وتفرعات عدة طرق وعند التقاطعات وعند اإلشارات الضوئٌة أو العالمات المرورٌة وٌتم
تصنٌف حركة المرور حسب نوع األجسام المتحركة  ,من المركبات الثقلٌة ( مثل الشاحنات)  ,إلى الدرجات النارٌة
العادٌة والدراجات الهوائٌة و المشاة  ,و غٌرها [8].

 .13مراقبة الحركة المرورية

إن المراقبة الحٌة لحركة المرور ووضع الطرقات وما بها من اختناقات أو توقف لحركة المرور وألي سبب كان  ,هً
من أهم الطرق التً تساعد فً نجاح التحكم فً الحركة المرورٌة  ,وتنقسم التقارٌر إلى ماتسمى ب (شبه الحٌة) والتً
ٌمكن توفٌرها فً مواقع للمعلومات ٌمكن لألشخاص اإلطالع علٌها متى ارادوا و (التقارٌر الحٌة) التً تنقل فً وقت
الحدث و ترسل إما عن طرٌق الرسائل القصٌرة للهواتف الذكٌة أو عن طرٌق أجهزة الالسلكً أو االذاعات المسموعة
.عادة ماتشمل هذه التقارٌر أو معلومات كافٌة عن وجود اختناقات مرورٌة بسبب الحوادث أو االمطار مثال  ,وكذلك
الطرق اإلختٌارٌة اإللتفافٌة التً ٌنصح السائقٌن بالمرور منها لتفادي االختناق.
فً بعض الدول األوروبٌة و الوالٌات المتحدة وكنداٌ ,تم استعمال التقنٌات الحدٌثة لتوفٌر هذه المعلومات بطرق سهلة
لكافة سائقً المركبات  ,سواء كان ذلك فً الطرق السرٌعة أو فً الطرق و الشوارع المزدحمة داخل المجن و
المناطق المجاورة للمدن الكبٌرة.
فباإلضافة إلى استعمال الطائرات المروحٌة فً مراقبة الطرق بصورة مستدٌمة أو دورٌة ٌ ,تم إٌضا استعمال أجهزة
تحدٌد المواقع وعدسات التصوٌر و الكثٌر من المجسات الذكٌة لتجمٌع كافة المعلومات التً تتغدى بها أجهزة
الحواسٌب المتخصصة – وفوق كل هذا ٌتم عقد إتفاقٌات تعاون مع اإلذاعات المسموعة بحٌث ٌسمح لهذه الحواسٌب
بالبث المباشر لألخبار الحٌة عن وضع الحركة المرورٌة فً الطرقات وعند التقاطعات  ,أو وجود اختناقات أو انسداد
مفاحئ أو توقف الحركة المرورٌة – وإٌضا بث اإلرشادات الالزمة للسائقٌن لٌتمكنوا من تفادي هذه اإلنسدادت
المرورٌة و اللجوء إلى طرق بدٌلة و الذي فً النهاٌة ٌخفف من االزدحام المروري[9].
 .14إرشادات ونصائح للسائق
هذه بعض النقاط واالرشادات التً ٌجب على سائق المركبة أخذها فً االعتبار لتفادي الحوادث وكذلك الوقوع فً
المختنقات المرورٌة و أن ٌحاول سائق المركبة أن الٌضع نفسه جزءا من أي اختناق مروري كلما كان ذلك ممكننا
وقبل كل شً ٌجب على سائق المركبة التقٌد الكامل بؤنظمة المرور من منطلق التبنً لها و كؤنها مطلوبه الشخصً و
لٌس من منطلق كونها قوانٌن مفروضة علٌه  ,اٌضا علٌه أن ٌتذكر دائما أن الحوادث التً قد تفقده حٌاته أسبابها أخطاء
فً القٌادة سواء صدرت منه أو من غٌره علٌه االنتباه لكل ماٌلً:
.1

ٌجب على السائق تالفً اإلصطدام بالمركبة التً أمامه.

.2

ٌجب على سائق المركبة اإلنتباه عند اإلقتراب من أي تقاطعات .

.3

عند القاطعات ٌجب اإلنتباه و التقٌد باإلشارات و اإلرشادات المرورٌة.

.4

عند التقاطعات ال تعتبر أن إضاءة اللون األخضر  ,تعنً انك تملك الطرٌق .

.5

عند اجتٌاز مركبة أخرى ٌجب على السائق أن ٌكون فً أقصى درجات االنتباه.

.6

ٌجب أن تعمل على تسهٌل مهمة االجتٌاز.

تذكر دائما أن القٌادة  :فن – و ذوق – و أخالق

 .15االستنتاجات
من الخطا إستخدام نظرٌة مفترضة كقاعدة سائدة  ,وبمجرد تطبٌقها فإن نسبة مامن حركة مرور سوف تختفً بسهولة
كما هو الحال اذا تم تغٌٌر آلٌة استغالل سعة الطرٌق من خالل تغٌٌر مسار بعض المركبات إلى شوارع و طرق
مختلفة  ,أن التحكم فً الحركة المرورٌة مثل تحدٌد المسارات و اإلتجاهات المزدوجة و الفردٌة الٌمكن لها أن تقدم
الحلول الناجحة للمشاكل المرورٌة و القضاء على االزدحام المروري و التً تكون  -أوقد تكون – ناجمة عن مشاكل و
قصور فً البنٌة التحتٌة للحركة المرورٌة مثل عدم توفر سعات طرق كافٌة تتناسب مع عدد المركبات التً البد لها من
التحرك فً أماكن و مساحات بحكم حاجٌات المواطنٌن الٌومٌة و الحٌاتٌة و أصحاب المركبات .
إن أقصى ماٌمكن أن تحققه اإلدارة الناجحة للحركة المرورٌة  ,هو الوصول إلى أفضل ماٌمكن الوصول إلٌه من
تخفٌف لالزدحام و االختناقات المرورٌة  ,ولكن تبقى حقٌقة أن أفضل ما ٌمكن الوصول إلٌه قد ٌكون أقل بكثٌر مما
ٌجب أن ٌكون .
 .16التوصيات
 -16.1إجراءات عاجلة :
.1

تخطٌط شوارع المدٌنة وتوضٌح األماكن التً ٌمكن الوقوف بها على جانبً الطرٌق  ,ولفترات
محددة وفً أوقات محددة .

.2

سن القوانٌن و الصرامة فً تطبٌقها فٌما ٌتعلق بالوقوف على جانبً الطرقات  ,وخاصة عند
المنعطفات و التقاطعات .

.3

تحدٌد مسارات ومناطق عبور المارة و توضٌحها باللون والمستوى  ,حٌث تكون مرتفعة بمقدار 4
سم إلى 6سم  ,وعرضها من  2متر إلى  3متر حسب ازدحام المنطقة .و اتباع الصرامة فً ضرورة إحترام
هذه المسارات سواء من المشاة أو المركبات  ,واعتبارا أن وجود العجلة االمامٌة للمركبة فوق المنطقة
الخاصة بالعبور مخالفة أو جنحة .

.4

القٌام بحمالت توعوٌة إلقناع القطاع الخاص بؤن إنشاء محطات وقوف للمركبات هو مجال جٌد
لالستثمار  ,و أن المردود ٌمكن أن ٌكون أعلى فوائد من مشارٌع اإلنشاءات األخرى مثل انشاءات الشقق أو
مكاتب لإلٌجار .

 -16.2مخططات مستقبلية
.1

إعادة التخطٌط العمرانً مع التركٌز على التوسعات فً بناء شبكة متكاملة من الطرق و االنفاق و
الجسور لمواجهة التزاٌد الحالً و المستقبلً فً عدد السكان ومن ثم عدد المركبات وكثافتها على الطرقات .

.2

إقامة الجسور و الطرقات المعلقة و خاصة فً وسط المدٌنة .

.3

تشجٌع نظام النقل الجماعً للعاملٌن فً مختلف الوزارات و المإسسات الحكومٌة و الذي سوف
ٌقلل من عدد المركبات المتحركة على الطرق العامة فً أوقات الذروة  ,ومن ثم تقلٌل االزدحام.

العمل على نقل مقار المكاتب و المرافق الخدمٌة و المإسسات الحكومٌة ذات العالقة المباشرة بتقدٌم

.4

الخدمات العامة إلى خارج المناطق المزدحمة .
النظر فً إمكانٌة تنظٌم توقٌت مواعٌد الدوام الرسمً لبعض مكاتب المرافق العامة و المكاتب

.5

الحكومٌة و الذي سوف ٌقلل من االزدحام فً ساعات الذروة.
الشروع فً العمل على وضع برنامج قابل للتطبٌق ٌهدف إلى ما ٌعرف بالنقل المدرسً أو النقل

.6

الطالبً  ,حتى اذا كان ذلك من محطات محددة خارج المناطق المزدحمة إلى المدارس الموجودة فً المناطق
المزدحمة.
إصدار التشرٌعات التً تقضً بإلزام المستثمرٌن بتخصٌص محطات وقوف المركبات بما ٌالئم

.7

نوعٌة النشاط فً المبنى المراد إقامته حسب المعاٌٌر المتفق علٌها دولٌا .
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