
كتبت - هناء صالح الترك: 

انـــطـــلـــقـــت أمــــــس بــجــامــعــة 
قـــــطـــــر فـــــعـــــالـــــيـــــات مــــؤتــــمــــر 
«تـــنـــامـــي الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة 
الوطن  في  الــقــرار  صناعة  في 
ينظمه  الذي  والعالم»  العربي 
مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــمـــســـحـــيـــة 
باحثاً   ٥٥ بمشاركة  بالجامعة 
ثالثة  ويستمر  دولـــة،   ٣٠ مــن 

أيام.
وفـــــي كــلــمــة افـــتـــتـــحـــت بــهــا 
أعــــــمــــــال الـــــمـــــؤتـــــمـــــر، أكــــــدت 
األســـــتـــــاذة الــــدكــــتــــورة شــيــخــة 
رئيس  المسند،  اهللا  عبد  بنت 

جامعة قطر، أن المؤتمر يأتي 
التغيرات  مع  التفاعل  إطار  في 
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة غير 
ــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا،  ـــمـــتـــوقـــعـــة ال ال
وتشهدها، المجتمعات العربية 
الــــيــــوم وتـــســـتـــحـــق الـــــدراســـــة، 
واألكاديميين  الباحثين  ودور 
لتفسير وتأويل هذه التغييرات 
بــاســتــخــدام وســائــل وأســالــيــب 
يساعد  الـــذي  األمـــر  تحليلية، 
األحـــداث  مــجــريــات  فهم  على 
ليس في العالم العربي فحسب 
وإنما في العالم أجمع، مضيفة 
أن مشاركة الخبراء والباحثين 
من مؤسستين مرموقتين في 
مجال إجراء البحوث المسحية 

عــلــى مــر عــقــود هــمــا «الــمــســح 
و»الباروميتر  للقيم»  العالمي 
الـــعـــربـــي» ســتــثــري الــمــحــتــوى 

الفكري بهذا المؤتمر.
وقالت : لقد أطلقت جامعة 
سنوات   ٥ من  أكثر  منذ  قطر 
االقتصادية  الـــدراســـات  معهد 
لتعزيز  المسحية  واالجتماعية 
االجتماعية  المسحية  البحوث 
ساهم  ما  وهو  قطر  دولة  في 
بيانات  إصــدار  في  كبير  بشكل 
صانعي  تفيد  قيمة  ومعلومات 
القرار في الدولة، وقد أجرى 
المسوحات  من  العديد  المعهد 
ــــــي تــــنــــاولــــت  ــــــت ــــيــــة ال ــــبــــحــــث ال
كالهجرة  مختلفة  موضوعات 

ــتــعــلــيــم والــصــحــة  ــــوافــــدة وال ال
والقيم االجتماعية والسياسية، 
المسوحات  هذه  نتائج  والقــت 
اهــتــمــامــاً بــالــغــاً فـــي األوســــاط 

االجتماعية واألكاديمية. 
بــعــد ذلــــك تــحــدث الــدكــتــور 

درويش العمادي، رئيس معهد 
المسحية  االجتماعية  البحوث 
بــجــامــعــة قــطــر، عـــن ظـــروف 
نــشــأة الــمــركــز والــقــضــايــا التي 
الــمــعــهــد  إن  قـــائـــال  يــنــاقــشــهــا، 
 ،٢٠٠٨ نوفمبر  فــي  عمله  بــدأ 
المؤتمرات  تنظيم  أن  مــؤكــدا 
ـــهـــذا الــــقــــدر مــــن الــمــشــاركــة  ب
الــعــالــمــيــة جــــزء مـــن الــســيــاســة 
األســاســيــة لــلــمــعــهــد الــــذي من 
مناقشة  اليه  يهدف  مــا  جملة 
المنطقة  تهم  رئيسية  قضايا 
طرح  في  والمساهمة  والعالم، 
تساعد  ومــقــتــرحــات  مــواضــيــع 
المجتمعات  ونــمــو  تــطــور  على 
الــعــربــيــة عــمــومــاً والــخــلــيــجــيــة 

بشكل خاص. 
وأضــــــــاف د.الـــــعـــــمـــــادي أن 
حرصوا  المعهد  على  القائمين 
العمل  تــركــيــز  يــكــون  أن  عــلــى 
ــتــي تميز  عــلــى نــقــاط الـــقـــوة ال
الكليات  من  غيره  عن  المعهد 
والــــمــــراكــــز ســـــــواء فــــي دولــــة 
قــطــر أو فــي الــمــنــطــقــة، ومــن 
أهــــم الــنــقــاط الــرئــيــســيــة الــتــي 
يــتــمــيــز بــهــا الــمــعــهــد هـــو ابـــراز 
من  الــعــديــد  فـــي  الـــشـــارع  رأي 
المنطقة،  تــهــم  الــتــي  الــقــضــايــا 
عنوان  يكون  أن  بغريب  وليس 
الــمــؤتــمــر لــهــذا الــعــام «تــنــامــي 
الوطن  في  الشعبية  المشاركة 

العربي والعالم.
حيث يأتي هذا المؤتمر في 
ظل تغيرات عديدة ومتسارعة 
تــشــهــدهــا الــمــنــطــقــة، بــعــضــهــا 
أســـراره  مــن  يسير  بــجــزء  بـــاح 
ـــجـــزء األكـــبـــر مـــن األســــرار  وال

مازال يشهد مخاضاً عسيراً. 
وقـــال إن الــجــزء الـــذي يهم 
والذي  غيره  من  أكثر  المركز 
لــــه عـــالقـــة مـــبـــاشـــرة بــعــنــوان 
الـــــشـــــرارة  أن  هـــــو  الـــمـــؤتـــمـــر 
االنفجار  إلى  أدت  التي  األولــى 
السياسي أو ما سمي فيما بعد 
المنطقة  فــي  الــعــربــي  بالربيع 
المتزايدة  الرغبة  بسبب  كانت 
من الشارع في المشاركة بصنع 
القرار على جميع المستويات. 

نخبوية  فئة  أن  إلــى  وأشـــار 
محدودة في هذه المجتمعات 
ــــقــــرار وتـــقـــوم  ظـــلـــت تــصــنــع ال
مرة  إنــتــاجــه  وإعــــادة  بتقييمه 
تـــلـــو األخــــــــرى وظــــــل الــــشــــارع 
هذه  إطار  خارج  طويلة  لعقود 
المنظومة، حتى جاءت لحظة 
«الـــبـــوعـــزيـــزي»، ذلـــك الــشــاب 
التونسي الذي رفض هذا الواقع 

مــــا.. بــعــمــل  يـــقـــوم  ان  وقــــــرر 
ومـــا جـــرى فــي تــونــس ومصر 
في  حلقات  وغــيــرهــا  وســوريــا 

هذا السياق.
ــعــمــادي عــلــى أن  وشـــدد د.ال
العملية  هي  الشعبية  المشاركة 
الفرد  يلعب  خاللها  مــن  الــتــي 
الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــاة  فـــي  دوراً 
وتكون  لمجتمعه  واالجتماعية 
في  للمشاركة  الــفــرصــة  لــديــه 
وضـــع األهــــداف الــعــامــة لذلك 
الـــمـــجـــتـــمـــع وكـــــذلـــــك أفـــضـــل 
هذه  وإنجاز  لتحقيق  الوسائل 
األهـــــــــداف، كـــمـــا تــعــنــي أيـــضـــاً 
قــــدرة الــعــنــاصــر الــنــشــطــة في 
طبيعة  فــهــم  عــلــى  الــمــجــتــمــع 
أبعاده  بكل  االجتماعي  السياق 
وتغييره  فيه  التأثير  ومحاولة 
إلــى األفــضــل مــن خــالل جهود 
ـــذيـــن يــعــيــشــون في  األفـــــــراد ال
هــذه  تــقــتــصــر  وال  الــمــجــتــمــع. 
بل  ــقــرار  ال صــنــع  عــلــى  العملية 
تـــتـــعـــداه إلـــــى مـــراقـــبـــة تــنــفــيــذ 
إن  تعديله  على  والعمل  القرار 
لزم األمر. وأكد أن مؤسسات 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي تــعــتــبــر من 
أهـــــــم الـــــقـــــنـــــوات الــــتــــي تــتــيــح 
الــمــشــاركــة الــشــعــبــيــة الــفــاعــلــة، 
المؤسسات  هــذه  تعتبر  حيث 
األنشطة  فــي  انــخــراطــاً  األكــثــر 
كما  المجتمع،  فــي  المختلفة 
وتطورها  التواصل  أنظمة  أن 
مــتــمــثــلــة بــشــكــل رئـــيـــســـي فــي 
االنــتــرنــت وشــبــكــات الــتــواصــل 
عملية  من  جعلت  االجتماعي 
المشاركة في صنع القرار ليس 
شعبياً  أو  سياسياً  مطلباً  فقط 
وممارسا  مكتسبا  حقا  وإنــمــا 

بحكم ما هو متاح.
وشبكات  االنترنت  إن  وقال 
أصبحت  االجتماعي  الــتــواصــل 
بشكل  الـــحـــر  لــلــتــعــبــيــر  فـــضـــاء 
غــيــر مــســبــوق ســـواء مــن حيث 
االتساع أو االنتشار أو األهمية، 
واألحداث التي وقعت في دول 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي بــيــنــت مــدى 
أهميه ودور هذه الشبكات في 
منظم  بشكل  الجموع  تحريك 
وهــــــو أمــــــر لـــــم يـــكـــن يــخــطــر 
هذه  في  المسؤولين  بــال  على 

الدول.
وتــــســــاءل د.الــــعــــمــــادي: هل 
المجتمعات  ترتقي  أن  يمكن 
الشارع  تهميش  ظل  في  وتنمو 
والــنــأي بــه عــن الــمــشــاركــة في 
صنع القرار؟ ربما يقول البعض 
الــمــجــتــمــعــات  أن  بــحــكــم  نــعــم 

عبر  العسكرية  الــديــكــتــاتــوريــة 
حد  إلى  تطوراً  شهدت  التاريخ 
مــا، ولــكــن اإلشــكــال يــأتــي من 
في  يتحقق  الــــذي  الــتــطــور  أن 
الشعبية  المشاركة  غياب  ظــل 
وناقصاً  أعرج  يكون  الحقيقية 
صلبة  أرضــيــه  إلـــى  يستند  وال 
قليلة  فئة  يــخــدم  ظــرف  ..إنـــه 
يكون  وبــالــتــالــي  المجتمع  مــن 
محدوداً  وفضائه  نجاحه  أفق 

جدا.
ـــــة أخــــــــــرى،  ـــــاحـــــي ومــــــــــن ن
ـــــعـــــمـــــادي لــــــ [  قــــــال د.ال
إن الــمــؤتــمــر يـــأتـــي فـــي إطـــار 
مــاتــشــهــده الــــدول مــن أحـــداث 
مــتــســارعــة مـــن ســقــوط بعض 
األنـــظـــمـــة وقـــيـــام ثــــــورات فــي 
ــــدول، مــشــيــرا إلـــى أن  بــعــض ال
عسيرا  مخاضا  تشهد  المنطقة 
سوريا  ماتشهده  خصوصا  اآلن 

بالتحديد.
وأضــــــــاف: بــالــطــبــع عـــنـــوان 
المشاركة  على  يعتمد  المؤتمر 
الــشــعــبــيــة كـــأمـــر أســــاســــي فــي 

تطور المجتمعات عموما.
وأوضح أن عدد المشاركين 
بلغ أكثر من ٥٥ باحثا من ٣٠ 
دولة..كما تطرق إلى المحاور 
التي ستتم مناقشتها كمكونات 
وبالتالي  المجتمع  في  أساسية 
الــتــغــيــرات الـــتـــي تــحــصــل على 
هـــــذه األصــــعــــدة تـــؤثـــر بــشــكــل 
صـــــيـــــرورة  عــــلــــى  بـــــآخـــــر  أو 
الــمــجــتــمــع وحــركــتــهــا، مــؤكــدا 
أن الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر 
يـــقـــدمـــون خـــالصـــة أبــحــاثــهــم 
خــــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة في 
مسوحات  عن  تتحدث  أبحاث 
وبعضها  الالتينية  أمريكا  في 
ـــتـــحـــدث عـــــن جــــنــــوب شـــرق  ي
آســـيـــا والـــبـــعـــض يــتــحــدث عــن 
مجملها  فــي  وبالتالي  ـــا  أوروب
نــــرى مـــا الـــعـــوامـــل الــمــشــتــركــة 
ـــيـــة  ـــمـــنـــظـــومـــة اإلنـــســـان فـــــي ال
التي  الــعــوامــل  ومــا  عــام  بشكل 
تــــؤثــــر فــــي حــــركــــة الــمــجــتــمــع 
ـــعـــوامـــل  ومـــــا الـــمـــتـــغـــيـــرات وال
الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــا وبــالــتــالــي 
ندرس التباين وعوامل التشابه 
ومــمــكــن نــســتــفــيــد بــمــا يــجــري 

بالمجتمعات األخرى.
المعهد  أن  عــن  كــشــف  كــمــا 
تقرير  بــإعــداد  قــريــبــا  ســيــقــوم 
عـــن الــخــصــوبــة والــــــــزواج في 
عن  وآخــر  القطري،  المجتمع 
الــعــمــالــة فــي قــطــر وفـــي دول 

مجلس التعاون.

مـــن جــهــتــه، قــــال الــدكــتــور 
مــــوس شــتــيــوي مـــديـــر مــركــز 
الـــــــدراســـــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
 ] لـــ  االردنـــيـــة  بالجامعة 
األهمية  غاية  في  المؤتمر  إن 
في  يــأتــي  أنـــه  األول  لــســبــبــيــن، 
ضـــوء الــتــحــوالت الــتــي حصلت 
العامين  في  العربي  العالم  في 
الـــمـــاضـــيـــيـــن ومـــــا حـــــدث مــن 
ــــــــرت فــي  ثــــــــــورات شـــعـــبـــيـــة أث
مصير  وفي  السياسية  العملية 
يأتي  كــمــا   ، المجتمعات  تــلــك 
أيـــضـــا لــيــعــكــس الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
توصلت إليها البحوث المسحية 
فــي  الــــــــرأي  اســـتـــطـــالعـــات  أو 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــتـــي تــجــري 
الثالثة  أو  العامين  مــدى  على 
أعـــــــوام الـــمـــاضـــيـــة.. مــوضــحــا 
بــالــكــامــل  ـــديـــر  ي الـــمـــركـــز  أن 
مـــشـــروع الـــبـــارومـــتـــر الــعــربــي 
ويـــشـــرف على  لــلــديــمــقــراطــيــة 
عربية  دولــــة   ١٢ فــي  تــنــفــيــذه 
أساسي  شــريــك  فهو  وبــالــتــالــي 
وشريك  العربية  المبادرة  في 

في نتائج هذه الدراسات ..
الدكتور  أكــد  ناحيته،  ومــن 
جـــمـــال عــبــد الــــجــــواد ســلــطــان 
األمريكية  بالجامعة  األســتــاذ 
إن  لـــــ [  الــــقــــاهــــرة  فــــي 
مع  ينظم  ألنــه  مهم  المؤتمر 
الــتــي تعمل  الــمــؤســســات  أكــبــر 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــــــــرأي الـــعـــام 
وتـــقـــديـــم الـــمـــحـــتـــوى الــعــلــمــي 
الـــعـــالـــمـــي لــلــقــيــم والــمــقــيــاس 
للعب  لــلــديــمــقــراطــيــة  الــعــربــي 
دول  تشكيل  فــي  رئيسي  دور 
حيث  الــســابــق  عكس  المنطقة 
النخب  قــبــل  مــن  تشكل  كــانــت 
يحددون  كانوا  الذين  والحكام 
أن  إلى  مشيرا  األمــة،  مستقبل 
المؤتمر جاء في وقته حيث إن 
المنطقة تشهد تغييرات كبيرة 
في السياسات ومحاوالت لبناء 
الديمقراطية في بلدان أخرى.
ـــــي تـــتـــنـــاول  وقــــــــــال: ورقـــــت
الــتــغــيــيــرات والــقــيــم الــثــقــافــيــة 
فــي مــصــر ووصــفــهــا فــي هــذه 
الرئيسية  والــعــوامــل  الــمــرحــلــة 
التي تشكلها ومحاولة لإلجابة 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــســتــقــبــل 
الثقافة في مصر، وقد طرحه 
طـــه حــســيــن فـــي الــثــالثــيــنــيــات 
وهـــذا الــســؤال البـــد مــن إعـــادة 
طــــرحــــه بــــعــــد ســـبـــعـــيـــن ســنــة 
باستخدام أساليب أكثر علمية 
وبــمــنــهــج مــخــتــلــف عـــن الـــذي 

استخدمه طه حسين .

[[الثالثاء 7 جمادى األولى 1434 هـ - 19 مارس 2013م - العدد (11273)16 محليــــــــــات

المجتمعات العربية شهدت تغييرات كبيرة تستحق الدراسة
خالل افتتاح مؤتمر «المشاركة الشعبية في الوطن العربي والعالم»..د.المسند:

أيـــــــام ــــــة  ــــــالث ث ــــــدة  ــــــم ل ـــــر  ـــــم ـــــؤت ـــــم ال فـــــــي  يـــــــشـــــــاركـــــــون  ــــــــــــة  دول  ٣٠ مـــــــن  ـــــا  ـــــث ـــــاح ب  ٥٥

د. درويش العمادي د. شيخة المسند

 جانب من الحضور

ــرة ــي ــس ع مـــخـــاضـــات  ــــن  م الــمــنــطــقــة  ـــشـــهـــده  ـــات م ــــب  ــــواك ي ـــمـــر  ـــمـــؤت ال  :] ـــــ  ل د.الـــــعـــــمـــــادي 
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كتب - عبدالمجيد حمدي:

العامة  األشغال  هيئة  دشنت 
الخاص  الدليل  أمس  «أشغال» 
بــالــتــحــكــم الــــمــــروري وضــمــان 
الـــســـالمـــة الـــعـــامـــة فـــي مــنــاطــق 
العمل، والذي يهدف إلى إعطاء 
جــمــيــع الـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة 
واالســــــتــــــشــــــاريــــــة وشــــــركــــــات 
الــمــقــاوالت إرشـــــادات واضــحــة 
ــيــة حــــــول إجــــــــراءات  ــل وتــفــصــي
الــســالمــة الـــواجـــب اتــبــاعــهــا في 
جـــمـــيـــع الــــمــــشــــاريــــع الـــوطـــنـــيـــة 

ومشاريع الطرق المحلية.
حالياً  يتم  إنه  أشغال  وقالت 
تــطــبــيــق هــــذه اإلجـــــــــراءات في 
جميع مشاريع الهيئة، في حين 
تم منح القائمين على المشاريع 
الـــتـــي يــتــم الــعــمــل فــيــهــا حــالــيــاً 
تمتثل  لــكــي  أشـــهـــر   ٦ فـــرصـــة 
لـــهـــذه الــــشــــروط وتــطــبــق تلك 

اإلجراءات.
قـــام الــمــهــنــدس نــاصــر علي 
بإطالق  الهيئة  رئيس  المولوي 
ــــيــــل الــــجــــديــــد فـــــي حــفــل  ــــدل ال
أقــامــتــه الــهــيــئــة أمـــس بحضور 
عـــــدد مــــن كـــبـــار الــشــخــصــيــات 
المرور  إدارة  من  والمسؤولين 
عن  وممثلين  الداخلية  بــوزارة 
شركاء أشغال من االستشاريين 
والــمــقــاولــيــن. وقـــال الــمــولــوي: 
ـــهـــدف الـــدلـــيـــل الـــجـــديـــد إلـــى  ي
الــتــقــلــيــل مــــن فـــــرص تــعــرض 
في  العمل  مواقع  في  العاملين 
الــمــشــاريــع إلـــى الــمــخــاطــر، كما 
مستخدمي  توجيه  إلــى  يهدف 
بــإجــراءات  وتوعيتهم  الــطــريــق 
منطقة  فــي  المتبعة  الــســالمــة 

العمل.
دلــيــل  إطــــــالق  أن  وأضـــــــاف 
مناطق  فــي  الــمــروري  التحكم 
الـــعـــمـــل يــمــثــل مــــبــــادرة هــامــة 
تــجــســد حــــرص أشـــغـــال الــدائــم 
عــلــى تــطــبــيــق أفـــضـــل مــعــايــيــر 
األمـــــن والـــســـالمـــة فـــي مــواقــع 
تتبنى  أشـــغـــال  أن  إذ  الـــعـــمـــل، 
أفــضــل الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة 
لـــــضـــــمـــــان ســــــالمــــــة الــــعــــمــــال 
ومـــســـتـــخـــدمـــي الــــطــــريــــق فــي 
مــنــاطــق الــعــمــل وحــولــهــا، ولــن 
تألوا جهداً لضمان تطبيق جميع 

اإلجراءات المرتبطة بها.
المهندس  قـــال  جــانــبــه،  مــن 
صيانة  رئيس  العمادي  يوسف 
وتــشــغــيــل الـــطـــرق بــأشــغــال إن 
إيضاحات  على  يشتمل  الدليل 
لــــــإلشــــــارات الــــمــــروريــــة الــتــي 
مناطق  فـــي  اســتــعــمــالــهــا  يــجــب 
الـــعـــمـــل، ويــــحــــدد اإلجـــــــــراءات 
الـــتـــي يــجــب اتــبــاعــهــا مـــن قبل 
والمهندسين  المقاولين  جميع 
التي  والشركات  واالستشاريين 
الطريق  بــإنــشــاء  عــالقــة  أي  لها 
التخطيط،  مــرحــلــة  فــي  ســــواء 
أو  اإلنشاء  الموافقة،  التصميم، 

الصيانة.
وأضــــاف: وضــع هــذا الدليل 
العقد  بنود  ضمن  يأتي  الجديد 
رقـــــم ٦ الــــخــــاص بــالــخــدمــات 

االستشارية بالسالمة المرورية 
والـــتـــي مـــن خــاللــه أيــضــا قمنا 
السالمة  استراتيجية  بتدشين 
ــــة فــــي شـــهـــر يــنــايــر  ــــمــــروري ال
العقد  بنود  بين  ومــن  الماضي 
للحركة  دلــيــل  إصــــدار  يــتــم  أن 
العمل،  مناطق  فــي  الــمــروريــة 
وتم االنتهاء منه مؤخرا بعد أن 
يقرب  مــا  فيه  العمل  استغرق 
من عام والوقت حاليا مناسب 
جدا إلطالق هذا الدليل، فهيئة 
أشغال لديها دليل بالفعل ولكنه 
ال يــفــي بــالــغــرض ألنـــه لــم يتم 
القرن  ثمانينات  منذ  تحديثه 
الماضي، ولم يكن به اللوحات 
على  قــادرا  يكن  ولــم  المناسبة 
مــواكــبــة الــتــطــور الــــذي يــحــدث 
فــي الــدولــة بــاســتــمــرار وحجم 
الـــمـــشـــاريـــع وعــــــدد الــمــركــبــات 
الـــمـــتـــزايـــدة، فـــكـــان ال بـــد من 
إصدار دليل جديد متطور على 
أحدث النظم العالمية، وهو ما 
حدث بالفعل من خالل شركة 
النظم  أحــــدث  تــطــبــق  عــالــمــيــة 
واألســالــيــب الــعــالــمــيــة فــي هــذا 
سالمة  تضمن  بحيث  الــصــدد 
الــمــركــبــات أثــنــاء مــرورهــا في 
الـــتـــحـــويـــالت الــــمــــروريــــة وفــي 
العمال  وسالمة  العمل  مناطق 

أيضا الذين يعملون بالمنطقة.
فـــتـــرة  كــــانــــت  إذا  وفــــيــــمــــا 
األشـــهـــر الــســتــة كــافــيــة لــتــقــوم 
الــــشــــركــــات بــتــطــبــيــق الـــدلـــيـــل 
الجديد، قال: نحن في أشغال 
منذ  ولكن  الــيــوم  مــن  نبدأ  لــم 
فــتــرة طــويــلــة ومــنــذ تـــم طبع 
الـــدلـــيـــل تـــم ضـــم الـــدلـــيـــل فــي 

جـــمـــيـــع مــــشــــروعــــات الــهــيــئــة 
بالكامل حتى مشاريع الصيانة 
ولــــيــــس فـــقـــط الـــمـــشـــروعـــات 
الكبيرة، وأصدرنا أوامر عمل 
الــدلــيــل  فــيــهــا  أضــفــنــا  تغييرية 
الــجــديــد، ومــن ثــم فــإن جميع 
الدليل  تتضمن  أشــغــال  عــقــود 
الــجــديــد، وكــذلــك تــم إرســالــه 
أيـــضـــا إلـــــى هـــيـــئـــات وجـــهـــات 
الــــدولــــة الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي لــهــا 
عـــالقـــة بــالــعــمــل داخـــــل حــرم 
الطريق مثل كهرماء وأوريدو 

والجهات الخدمية األخرى.
سته  المهلة  فترة  وأضـــاف: 
أشــهــر تــم إقـــرارهـــا ألن هناك 
بـــعـــض الـــمـــقـــاولـــيـــن بـــالـــدولـــة 
والمعدات  اآلليات  لديهم  ليس 
مــن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي  واألدوات 
الجديد  الدليل  تطبيق  خاللها 
منحه  مــن  فــالبــد  ينبغي،  كــمــا 
ليقوم  األقـــل  على  المهلة  هــذه 
بــتــوفــيــق أوضـــاعـــه وأعــتــقــد أن 
يلتزم  حتى  كافية  الفترة  هذه 

الجميع.

وأشار إلى أنه سيكون هناك 
تطبيق  يتابع  مخصص  فــريــق 
هـــذا الــدلــيــل وذلــــك مــن خــالل 
إحـــــدى الـــشـــركـــات الـــتـــي تعمل 
وحــدة  إلنــشــاء  الهيئة  مــع  حاليا 
حــرم  فـــي  الــتــحــكــم  أو  إلدارة 
الطريق، وهي عبارة عن وحدة 
فيها مجموعة من المهندسين 
والــــــخــــــبــــــراء تـــــقـــــوم بــتــنــظــيــم 
الحفر  تصاريح  إصـــدار  عملية 
والـــمـــوافـــقـــة عــلــى الــتــحــويــالت 
المرورية من الجهات الخدمية 
الدليل  تطبيق  وكذلك  األخــرى 

الجديد.
الــجــديــد  الـــدلـــيـــل  إن  وقــــــال 
يــتــكــون مـــن عـــدة أجـــــزاء منها 
طــــريــــقــــة عــــمــــل الـــتـــحـــويـــالت 
المختلفة  بــالــطــرق  الــمــروريــة 
أو  دوار  أو  سريعة  كانت  ســواء 
تقاطع أو شارع صغير فسيكون 
هــــنــــاك طــــريــــق مـــخـــتـــص مــن 
الدليل  تطبيق  سيتابع  الهيئة 
الشركات  قبل  مــن  تـــام  بشكل 
ومــراجــعــة  بــاألمــر  والمعنيين 

المقصرين ومطالبتهم بتالفي 
أخطائهم.

لمن  عقوبات  وجـــود  وحـــول 
ال يقوم بتطبيق الدليل الجديد، 
ـــعـــمـــادي: ســيــتــم قــريــبــا  قــــال ال
إصدار قانون جديد للحفر من 
التصاريح  إصــدار  تنظيم  حيث 
الــعــقــوبــات  متضمنا  وســيــكــون 
الجزائية  والشروط  والغرامات 
المخالفين،  الــمــقــاولــيــن  عــلــى 
وهذا القانون الجديد لن يصدر 
مــن أشــغــال ولكن مــن مجلس 
الــــــــوزراء وســـيـــكـــون عـــامـــا لكل 
قــطــاعــات الـــدولـــة وفـــي الــوقــت 
القانون  هذا  مثل  يوجد  الحالي 
وسيكون  تعديله  سيتم  ولــكــن 
والتشديد  الغرامات  بعض  فيه 
يكون  ال  حتى  المخالفين  على 

فيه تقصير من أي جانب.
وأشـــار إلــى أن هــنــاك أنــواعــا 
من  أنــواع  الحواجز،  من  كثيرة 
الــلــوحــات والــمــســافــات الــالزمــة 
الحفر  عن  بعيدا  فيها  للتواجد 
ومناطق العمل وهذا بالتفصيل 
موضحا  الــدلــيــل،  فـــي  مـــذكـــور 
أن قــائــد الــمــركــبــة أيــضــا يجب 
والضوابط  بالشروط  يلتزم  أن 
التي تحكم المرور في منطقة 
الـــعـــمـــل وهــــنــــاك حـــالـــيـــا بعض 
في  الــجــديــد  الــدلــيــل  تطبيقات 
بعض هذه المناطق مثل وجود 
بعض  فــي  للمراقبة  كــامــيــرات 
التحويالت مثل تحويالت دخان 
وسيتعرض  الوكرة  وتحويالت 
ـــعـــقـــوبـــة وهــــي  ـــل الــــمــــخــــالــــف ل

المخالفة المرورية المعروفة.
سيخضع  الدليل  أن  وأوضـــح 

لــلــتــقــيــيــم ســنــويــا حــتــى يــواكــب 
تطورات العصر باستمرار سواء 
اإلنـــارة  أو  الــلــوحــات  نوعية  فــي 
وغـــيـــرهـــمـــا فـــســـيـــكـــون هــنــاك 
تحديث سنوي لكي نواكب الدول 

المتقدمة في هذا المجال.
مـــن جــانــبــه قــــال الــمــهــنــدس 
شــؤون  مــديــر  الصالحي  جـــالل 
األشــغــال  بهيئة  التحتية  البنية 
الهيئة  أنـــجـــزت  لــقــد  الـــعـــامـــة: 
جميع  إلــى  لتقدمه  الدليل  هــذا 
البنية  قــطــاعــات  فــي  العاملين 
الشركات  من  واإلنشاء  التحتية 
ـــهـــنـــدســـيـــة واالســــتــــشــــاريــــة،  ال
وشــــركــــات الــــمــــقــــاوالت، وهــو 
يــحــتــوي عــلــى كــافــة اإلرشــــادات 
حركة  لضمان  إتباعها  الــواجــب 
مرورية آمنة وسلسة في مواقع 

العمل وحولها.
الدليل  هـــذا  يضم  وأضــــاف: 
الــشــامــل شـــرحـــاً تــفــصــيــلــيــاً عن 
بــرنــامــج الــرقــابــة، واإلجــــراءات 
المتبعة لتحويل المرور في تلك 
المواقع، ويعرض أيضاً ألحدث 
مجال  في  المتطورة  التقنيات 
تلك  خاصة  المروري،  التحكم 
المرتبطة بأنظمة إدارة حواجز 
الـــســـالمـــة فـــي مـــواقـــع الــعــمــل.. 
وســــوف يــحــل الــدلــيــل الــشــامــل 
الــجــديــد مــحــل الــدلــيــل الــقــديــم 
نتبعه  الــذي  الــمــروري  للتحكم 
ــة، ويــقــدم  ــل مــنــذ ســـنـــوات طــوي
الناجعة،  اإلرشـــادات  بالتفصيل 
أية  من  التقليل  في  تسهم  التي 
أخطار قد يتعرض لها العاملون 
فـــي الـــمـــشـــاريـــع بــســبــب حــركــة 
الــــمــــرور، إضـــافـــة إلــــى تــوجــيــه 
وتوعيتهم  الطريق  مستخدمي 
حول إجــراءات السالمة الواجب 

إتباعها في تلك المناطق.
الجديد  الــدلــيــل  أن  وأوضــــح 
شمولية  وأكـــثـــر  أوســـــع  يــعــتــبــر 
السابق،  الــدلــيــل  مــن  وتفصيالً 
حـــيـــث يــشــتــمــل عـــلـــى لـــوحـــات 
بالتفصيل  تشرح  وضوحاً  أكثر 
مـــعـــايـــيـــر الــــســــالمــــة الـــدولـــيـــة 

حواجز  إدارة  بأنظمة  المتعلقة 
الــســالمــة، إضـــافـــة إلـــى عــرض 
ألحـــــدث الـــمـــعـــدات فـــي مــجــال 
الــــســــالمــــة الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
مــنــاطــق الــعــمــل مــثــل اإلشــــارات 
اإللكترونية واألضواء اإلرشادية 

وغيرها من األجهزة.
دلــيــل  إطــــــالق  أن  وأضـــــــاف 
مناطق  فــي  الــمــروري  التحكم 
الــعــمــل يــشــكــل مــــبــــادرة هــامــة 
تــجــســد حــــرص أشـــغـــال الــدائــم 
عــلــى تــطــبــيــق أفـــضـــل مــعــايــيــر 
األمـــــن والـــســـالمـــة فـــي مــواقــع 
نسعى  أشغال  في  وإننا  العمل، 
لــتــطــبــيــق أفـــضـــل الــمــمــارســات 
العالمية لضمان سالمة العمال 
ومـــســـتـــخـــدمـــي الــــطــــريــــق فــي 
مــنــاطــق الــعــمــل وحــولــهــا، ولــن 
نأُل جهداً لضمان تطبيق جميع 
اإلجراءات المرتبطة بها، ولهذا 
القائمين  نمنح  سوف  الغرض، 
والــمــشــرفــيــن عــلــى الــمــشــاريــع 
الــحــالــيــة ســتــة أشــهــر حــتــى يتم 
الشروط  لتلك  الكامل  التطبيق 

المفتشين  من  فريق  وسيقوم 
بـــتـــفـــقـــد إجــــــــــــــراءات الــتــحــكــم 
الـــمـــروري فــي مــنــاطــق العمل، 
ومراقبة مدى االلتزام بالدليل 
من  ونرجو  وإرشــاداتــه  الجديد 
جميع المقاولين واالستشاريين 
لتحسين  معهم  الــتــام  الــتــعــاون 
ــــمــــرور  ظـــــــروف الـــســـالمـــة وال

واآلمن في مناطق العمل.
وأشــــــار إلــــى أنــــه ســــوف يتم 
الدليل،  لهذا  السنوية  المراجعة 
أحــدث  على  دائــمــاً  يشتمل  لكي 
التقنيات في هذا المجال وسيتم 
قــريــبــاً إصــــــدار كــتــيــب يــحــتــوي 
على كــافــة الــبــنــود واإلرشـــــادات 
عليها  يشتمل  الــتــي  الــرئــيــســيــة 
كمرجع  يستخدم  لكي  الدليل، 
سريع من قبل المفتشين الذين 
ســيــزورون مــواقــع الــعــمــل، كما 
تدريبية  دورات  إعــــداد  سيتم 
ومستخدمي  المفتشين  لكافة 
هذا الدليل، وسيتم العمل أيضا 
على توفير تلك المواد والمناهج 
الــتــدريــبــيــة لــكــافــة الــمــقــاولــيــن 
واالســتــشــاريــيــن حــتــى يــقــومــوا 
لفرق  الـــالزم  التدريب  بتقديم 

العمل لديهم.
وأكـــــــــــد: إنـــــنـــــا فــــــي أشــــغــــال 
فــــــخــــــورون بــــهــــذه الــــمــــبــــادرة 
الــدلــيــل  هـــــذا  أن  إال  ـــهـــامـــة،  ال
الـــجـــديـــد لــيــس ســــوى الــخــطــوة 
المتواصلة  جهودنا  فــي  األولـــى 
المرور  حركة  على  نُبقي  لكي 
دائماً سلسة وآمنة، بالرغم من 
العدد الكبير من المشاريع التي 
يتم تنفيذها حالياً، وتزايد عدد 
الــمــركــبــات فـــي الـــدولـــة بشكل 
ســالمــة  نـــضـــمـــن  وأن  كـــبـــيـــر، 
مــســتــخــدمــي الـــطـــرق وســائــقــي 
الــمــركــبــات والــمــشــاة والــعــمــال 
عــلــى حــد ســــواء، لــذلــك، فإنني 
ـــبـــدء في  أدعـــــو الــجــمــيــع إلــــى ال
الدليل  هــذا  واســتــخــدام  تطبيق 
جميعاً  نسهم  لكي  الــيــوم،  مــن 
الحركة  وتــطــويــر  تحسين  فــي 
بمعايير  واالرتـــقـــاء  الــمــروريــة 

األمن والسالمة واألداء.

دليل التحكم المروري يقلل إصابات العمال 
دشنته أشغال لتطبيق معايير األمن والسالمة .. المولوي:

ــــدة ــــدي ــــج ال اإلجــــــــــــــــــراءات  ــــق  ــــي ــــطــــب وت أوضــــــاعــــــهــــــا  ــــق  ــــي ــــوف ــــت ل ــــات  ــــرك ــــش ــــل ل ـــــر  ـــــه أش  ٦

ـــــة لــــلــــتــــقــــيــــيــــم والـــــتـــــعـــــديـــــل ـــــوي ـــــن ـــــة س ـــــراجـــــع ـــــم ــــع ل ــــض ــــخ ــــــل ي ــــــي ــــــدل ال

ــــروري ــــم ــــي مـــجـــال الـــتـــحـــكـــم ال ــن أحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات ف ــم ــض ــت ـــل ي ـــي ـــدل ـــحـــي: ال ـــال ـــص ال

جانب من حفل التدشين المهندس يوسف العماديالمهندس جالل الصالحي

لوحات أكثر وضوحاً 
بالدليل تشرح معايير 

السالمة الدولية

العمادي: جميع 
مشروعات أشغال تعمل 

وفق الدليل الجديد


