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ز  مخاطر القيادة بدون ترك�ي

يقوم المدنيون وموظفو إنفاذ القانون عىل السواء 
. ومحاولة القيام بمهام عديدة  ز بالقيادة دون ترك�ي

. ويمكن للقيام بأي نشاط  أثناء القيادة أمر خط�ي
ي تشتيت محتمل 

ال عالقة له بالقيادة أن يتسبب �ز
ين  ز ب أو ال�ت كل أو ال�ش ي ذلك االأ

للذهن، بما �ز
الشخصي أو االعتناء بحيوان أليف أو برمجة جهاز 

تحديد المواقع عالمياً أثناء القيادة. وتتسبب 
ز بوفاة ما يقارب تسعة أشخاص  القيادة بدون ترك�ي

ي 
يومياً، ويصاب أك�ش من 1000 شخص بجروح �ز

1. ز حوادث تكون القيادة فيها دون ترك�ي

 x 2- كتابة الرسالة النصية أو االتصال أثناء
ن  القيادة يضاعفان من وقوع الحوادث لدى السائق�ي

ة.4 ذوي الخ�ب

 x 8- كتابة الرسائل النصية أو االتصال بالهاتف 
المحمول يزيدان من حاالت التعرض للحوادث بشكل 

5. ن ن المبتدئ�ي كب�ي لدى السائق�ي

ي
 36%– هي نسبة الحوادث ال�ت
يمكن تفاديها لو لم يكن تشتت

الذهن عامالً فيها.6

ن الذين يستعملون هواتفهم الخلوية  9%– هي نسبة السائق�ي
ي أي وقت من اليوم أثناء القيادة.7

�ن

ن الذين كانوا عىل وشك التعرض  40%– هي نسبة السائق�ي
ي الذهن.8

لحادث الأنهم كانوا مشت�ت

– هي المسافة الالزمة كي تتوقف سيارة تس�ي برسعة  120 قدماً
ي الساعة. ويمكن لتأخر بسيط أن يزيد من هذه المسافة

40 ميالً �ن
بقدر طول السيارة بعدة مرات.9

ي عام 2019 قانون 
ي أصدرت �ن

 32– هو عدد المقاطعات ال�ت
تغال  منع استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة. وقد منعت ال�ب

ي 
استعمال الهواتف الخلوية واالأجهزة المحمولة واالأجهزة ال�ت

تستلزم استعمال االأيدي، أثناء القيادة.10

:  40 بليون دوالر أمريكي
هو المبلغ المقدر للوفيات

11 . ن المرتبطة بالقيادة دون ترك�ي

:  4.2 بليون دوالر أمريكي
ار  هو المبلغ المقدر لتكاليف االأ�ن

12 . ن المجتمعية بسبب القيادة دون ترك�ي

حاطة علماً بها ز االإ أرقام يتع�ي

أسطورة: تعدد المهام

ي 
يمر الدماغ بعملية محددة �ز

ي 
التعامل مع المعلومات ال�ت

باستمرار. يأخذها 

<%50
ثر االقتصادي االأ

ال يستطيع العقل
ي معالجة أك�ش من مهمة الب�ش

ي الوقت ذاته.
واحدة �ز

ي
نسبة المعلومات ال�ت

باستعمالهم السائقون  يسقطها 
الهواتف الخلوية. 3
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 المعالجة  التشفيـر  التخزين  اال
خـتيـار 
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: ي الرابط التالي
ي �ن

يمكن االطالع عىل الحوا�ش


