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 تطبيق قوانين المرور خالل 
جائحة كوفيد-19

بينما يتزايد عدد حاالت االصابة بكوفيد-19 بشكل مطرد داخل الواليات المتحدة ، تستمر وكاالت إنفاذ القانون في االستجابة 
للحوادث وإنفاذ قوانين المرور في مجتمعاتها ، على الرغم من التحديات التشغيلية التي قد تواجهها على الطرق بسبب تفشي الوباء. 

فيما يلي بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها عند إيقاف حركة المرور أو القيام بمبادرات السالمة المرورية.

تم تحديد التوصيات التالية بالتشاور مع عينة صغيرة من إجهزة الشرطة 
من جميع أنحاء الواليات المتحدة.

للحصول على اعتبارات محددة بخصوص القيادة غيراآلمنة خالل جائحة 
كوفيد-19، ٌيرجى االطالع على األداة معالجة حاالت القيادة تحت تأثير 

الكحول )DUI( خالل جائحة كوفيد-19: اعتبارات إلنفاذ القانون.

اعتبارات إجرائية اليقاف حركة المرور خالل جائحة كوفيد-19
يجب على ضباط الشرطة أثناء مراعاتهم للمخالفات المرورية النظر في 

تنفيذ التوجيهات التالية:
غسل أو تعقيم اليدين فوًرا بعد االحتكاك الجسدي مع اآلخرين. غسل  	

اليدين لمدة 20 ثانية على األقل بالماء والصابون. وفي حالة عدم 
توفر الصابون والماء ، ينبغي استخدام معقم اليدين يحتوي على 

70% كحول على األقل1. كما يجب غسل أو تعقيم اليدين بعد السعال 
أو العطس.

الحفاظ على مسافة آمنة عند إجراء إيقاف حركة المرور واالتصاالت  	
األخرى مع الضحايا والشهود والمشتبه بهم وغيرهم. ٌيوصى بحد أدنى 

من التباعد بين االفراد قدره ستة أقدام.2 فيما يلي بعض االمثلة عن 
التباعد الجسدي:

االقتراب من السيارة على جانب الراكب 	
أخذ البيانات من ٌبعد ستة أقدام على األقل 	
استخدام القفازات أثناء عمليات المرور مع ربط حامل القفازات  	

بأحزمة العمل
استخدام اإللكترونيات: 	

يمكن تجنب التبادل المادي للمستندات من خالل التقاط 	 
صورالتراخيص والتسجيالت وما إلى ذلك. ٌيرجي مراجعة 

سياسة جهاز الشرطة حول هذا االمر.

قد ال تكون الحاجة للتوقيعات المادية. ٌيرجي مراجعة سياسة 	 
جهاز الشرطة حول هذا االمر.

استخدام نظام PA إلعطاء التوجيهات.3	 
تقليل مدة االتصال أثناء توقف حركة المرور عن طريق تقليل الوقت  	

المستغرق في النافذة مع السائق.
تعقيم االدوات واالجهزة التي يتم لمسها بشكل متكرر أثناء نوبة العمل  	

النه بإمكان قطرات كوفيد-19 المصابة من العيش على أي سطح 
تقريًبا. قد تتضمن هذه االجهزة و االدوات ما يلي:

الهاتف 	
الحاسوب المحمول 	
الحافظة 	
األقالم 	
معدات سيارات الدورية: 	

المقود	 
أبازيم حزام المقعد	 
مقبض ناقل الحركة	 
جهاز االرسال راديو والميكروفون	 
مقابض وحواف الباب4	 

فتح النوافذ )جزئًيا على األقل( أثناء القيادة لتهوية سيارة الدورية. 	
ارتداء معدات الوقاية الشخصية )PPE( المناسبة. ارتداء قمامة  	

أثناء التفاعل مع اآلخرين. استخدام القفازات غير المطاطية )النتريل 
أو الفينيل(. اتباع اإلرشادات أواإلجراءات التابعة لجهاز الشرطة 

للحصول على توصيات أو متطلبات خاصة بمعدات الوقاية الشخصية 
ومتطلبات أخرى.5
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اعتبارات السياسة العامة للمسؤولين عن إنفاذ القانون
يجب على قادة الشرطة التفكير في تنفيذ التوجيهات التالية لتعديل 

السياسة المتبعة من طرف الشرطة وتوجيه الضباط االولين في استجابتهم 
للمخالفات المرورية. ينبغ أيًضا إعتباراإلرشادات اإلجرائية الواردة أعاله 
وتحديد تلك )إن ٌو جدت( التي سيتم إضافتها إلى سياسة الشرطة وتلك 

التي سيتم تركها لتقدير الضابط.
إعداد الضباط

يجب إعتبارما يلي إلعداد الضباط بشكل أفضل لالستجابة 
للمخالفات المرورية:

إبالغ الضباط عن االنتهاكات الضرورية للحفاظ على السالمة العامة،  	
والنظر في الحد من تطبيق حركة المرور في الحاالت غير خطرة ، مثل 
مخالفات وقوف السيارات، والعالمات منتهية الصالحية، والمصابيح 

األمامية المتعطلة، وما إلى ذلك.6 كما ٌينصح بإرشاد الضباط ب:
إيقاف السائقين الذين يهددون السالمة بشدة. 	
تكييف تطبيق حركة المرور من خالل مراعاة االنتهاكات المغامرة  	

الصارخة فقط.
رصد االنتهاكات البسيطة التي قد تشير إلى قيادة غير آمنة.  	

فيما يلي بعض االمثلة عن القيادة غيراآلمنة:
القيادة خارج الحارات أو على بعد من مركز الحارة	 
عدم اإلشارة	 
إنعطافات خطرة على اليسار	 
إنتهاك عالمة قف ، أو	 
عدم إعطاء االفضلية للمركبات المقبلة من الطريق	 

السريع الرابط بين الواليات. إصدار توجيهات لمعرفة ضرورة تدخل  	
الضابط في حوادث مروربسيطة دون إصابات وبدون دليل لقيادة 

غيرآمنة من طرف سائق المركبة بسبب المخدرات أو الكحول ، وهي 
الحالة التي قد يمكن معالجتها بواسطة أخذ معلومات السائق وإعداد 

تقرير و إرساله عبر البريد االلكتروني أو اإلنترنت7 
تحذير الضباط ليكونوا أكثر وعيا و تحفظا عند إيقاف إستباقي لحركة  	

المرور. 

ضمان استمرار الضباط في إيقاف حركة المرور عند مالحظة  	
االنتهاكات، حيث قد تالحظ اإلدارات زيادة في السرعة. فمثال، قامت 

إحدى أجهزة الشرطة بجمع بيانات خالل 18 يوًما في أبريل 2020 
وتوقعت حدوث ما يلى:

زيادة محتملة بنسبة 40٪ في السرعات من 70 إلى 79 ميل  	
بالساعة

زيادة محتملة بنسبة 500٪ في السرعات من 100 إلى 109  	
ميل بالساعة8

توفير التدريب على الممارسات الفعالة إليقاف المرور أثناء جائحة  	
كوفيد-19.

وضع خطط للضباط لرصد الطرق الشريانية. 	
تجنب ممارسات القيادة غير اآلمنة من خالل تعزيز تواجد الضباط في  	

الميدان قدر االمكان للسماح برؤيتهم من طرف السواق.
اعتبارتعيين ضباط ألمن الموقع ومراقبة حركة المرور في مناطق مثل  	

مواقع  اجراء فحوصات كوفيد-19 ومحالت البقالة والصيدليات.
إعداد خطة لجمع المعلومات على المستندات بأمان ، والتي قد تشمل: 	

تدوين رقم رخصة القيادة أو رقم التأمين دون لمس المستندات.  	
كما ٌينصح  بالتقاط صورة للسيارة بلوحة ترخيص مرئية.

ارتداء القفازات واستخدام معقم اليدين بعد ذلك )أو غسل  	
اليدين في الحوض، إن وجد(.

االتصال بالمستشار القانوني للهيئة الستكشاف إمكانيات تعليق  	
ضرورة توقيع السائق في حاالت تطبيق غرامة مرورية.

مسح القلم بالمعقم قبل االستخدام وبعده في حالة استبدال القلم  	
مع اآلخرين من أجل توقيع تذكرة الغرامة9

تجهيز الضباط بمعدات الحماية الشخصية المناسبة، بما في ذلك على  	
سبيل المثال:

	 N95 أقنعة
قفازات النتريل أو الفينيل 	
نظارات واقية 	
رذاذ و مناديل مطهرة 	
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االستمرار في إعادة تخزين اإلمدادات عن طريق طلب كميات كافية من  	
معدات الحماية الشخصية .

اعتبار تعليق الرسوم التي تكون غير عملية إلى حد كبير في البيئة  	
الحالية على - سبيل المثال، تفاصيل سالمة الركاب األطفال مثل 

مقاعد االطفال في السيارة، والتي ال يمكن تطبيقها بموجب التفويضات 
الوالئية الخاصة بالتباعد الجسدي.

توجيه الضباط لتنظيف وتعقيم اليدين والبيئة الداخلية للمركبة بعد  	
إجراء إيقاف المرور:

تعقيم وغسل مركبات الدوريات بعد االتصال باآلخرين من خالل  	
إيقاف حركة  المرور أو االعتقاالت باستخدام مواد التبييض/

المطهر والماء و/ أو المناديل.
إيقاف سيارات الدوريات في مرآب مخصص مع نوافذ مفتوحة  	

للتهوية  بعد التنظيف.
إرشاد الضباط لالستحمام وغسل الزي الرسمي في نهاية اليوم. و عند  	

دخول المنزل أو مبنى المحطة، استخدام العشب أو الرمل كحفرة خلط 
لتنظيف الحطام من أسفل أحذية العمل أو األحذية الطويلة.10

استخدام التكنولوجيا
االستفادة من التكنولوجيا ، حسب االقتضاء، مثال عن طريق:

اعتبار أن التطبيق اآللي قد يكون ضرورًيا للمساعدة في الحد من عدد  	
وخطورة  التصادمات المرورية.

إعتباراستخدام أنظمة الطيران )مثل نظام TRIAD لدورية الطريق  	
السريع بوالية أوهايو الستهداف السائقين المتهورين و المتهولين 

والعدوانيين و الملهيين( لتحديد االنتهاكات في منطقة سرعة ُمقاسة في 
مسافة طولها 1-2 ميل ، إذا كانت متوفرة.

استخدم لوحات السرعة الرقمية في األحياء لتذكير السائقين  	
بالسرعة المسموحة.

جمع بيانات السرعة لمساعدة القسم على تخصيص الموارد بشكل  	
أفضل

استخدام أجهزة قياس السرعة لجمع البيانات والمعلومات حول حجم  	
حركة المرور.

التنسيق مع شركاء السالمة المرورية ، مثل مكتب سالمة الطرق  	
السريعة، لنشر الرسائل مثل تذكير السائقين بما يلي:

استخدام أحزمة األمن الخاصة بهم كما لو كانوا يرتدون أقنعة . 	
مشاركة الطريق، و 	
االنتباه لزيادة حركة المشاة والدراجات الهوائية؛ و 	
التركيز على القيادة عند التواجد أمام عجلة القيادة. 	

التواصل مع عامة الناس
إبالغ الجمهور بخطط إنفاذ حركة المرور المعتمدة من قبل الشرطة.  	

على سبيل المثال:
توضيح كيف ستقوم جهاز الشرطة بتطبيق قوانين المرور وما يجب  	

أن يتوقعه أفراد المجتمع في هذا التفاعل ، بما في ذلك كيف سيحد 
الضباط من االتصال الجسدي والحفاظ على التباعد الجسدي.

توفير معلومات عن استخدام أجهزة قياس السرعة والمخالفات. 	
التفكير في زيادة التواصل من خالل وسائل اإلعالم عبر تقديم إمثلة  	

إيجابية عن مشاركة المجتمع. تجنب التركيز على قضايا ذات الصلة 
مع حركة المرور فقط.

على الرغم من أن أجهزة الشرطة لن تتمكن أبًدا من القضاء على االتصال 
القريب، إال أنها تعمل على إعداد طرق للتخفيف من خطر انتقال الفيروس 
من أجل حماية ضباطها وأفراد المجتمع. وستكون هذه العملية مستمرة. 

كما الحظت بعض أجهزة الشرطة تحو ال في مواقف السائق وردود أفعاله.
يجب االخد بعين االعتبار الحالة المزاجية للسائق، ألن هذه الفترة 

عصيبة للجميع.
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