
الكحول والسواقة



د ابنه ، اّلّذي فقناؤورآفيمن قَِبل 1997تأّسست عام 

.عاًما فقط19رن بحادث سّيارة عندما كان عمره 

والهدف من الجمعّية هو تقليل عدد ضحايا حوادث 

الّطرق، وإحداث تغيير في ثقافة القيادة 

.إسرائيلفي 

“أور يروك”مؤّسسة 



الكحول والسواقة

!!ال يمشيان معاً 



فيديو

https://drive.google.com/file/d/1I21b-wiBFE7MA923TcSAVwbDNtmz3EDj/view?usp=sharing


كيف يتمثل الكحول من خالل السواقة؟

سواقة بسرعة فائقة

سواقة على شكل زيج زاج

نزول ورجوع متكرر على 

حواشي الطريق

وئيةردة فعل بطيئة لإلشارات الض

انحرافات حاّدة

عدم االنصياع إلشارات المرور

يةعدم الحفاظ على مسافة كاف

ل السفر في المسلك المقاب

المالسفر بدون إضاءة في الظ

«تقريبا»حوادث السفر في وسط الطريق

ائيةفرمالت فجائية أو استثن



؟ةعلى السواقكيف يؤثر الكحول 

الرؤية

اإلدراك

ةوجيه السيار

تركيز شويش

النظر على المركز

التركيز على مركز الطريق 

. وتجاهل أطرافه

صعوبة االنتعاش من حاالت 

إبهار الرؤية

بالنفسزائدة قةث

ةاتخاذ قرارات مختلدرة ق

معالجة المعلومات

تعريض الذات للمخاطر

قتصعوبة تقدير المسافة والو

صعوبة في الحفاظ 

ارعلى السيارة في المس
انحرافات عن المسار

علبطء في وقت ردة الف

صعوبة في ردات الفعل في 

حاالت الطوارئ، والتعامل مع 

وضعيات حركة السير المعقد



تأثير مستوى الكحول على السواقة
السواقةالتأثيرات المتوقعة على التأثيرات المتعارف عليها (BAC)نسبة الكحول في الدم 

oتراجع في الوقت الالزم الكتشاف العوائق
oاالنتباهصعوبات في توزيع

oالقراراتتراجع بسيط بالقدرة على اتخاذ
oمزاج جيد

0.02%

:أعاله، وأيضاكل التأثيرات المذكورة

oما اكتشاف متأخر للمشاة، راكبي الدراجات الهوائية و

شابه

o صعوبات في الحفاظ على المسار

oزيادة في وقت ردة الفعل في حاالت الطوارئ

:  كل التأثيرات المذكورة أعاله، وأيضا

oالعينينخشية من تراجع في تركيز
oتراجع في حالة اليقظة

0.05%

:كل التأثيرات المذكورة أعاله، وأيضا

oفي التركيزمشكلة

oصعوبة في السيطرة على السرعة

o راء مثال، تعبر اإلشارة الحم)مس بالقدرة على اإلدراك
(وأنت تعتقد أنك ستلحق بالخضراء

:  وأيضاكل التأثيرات المذكورة أعاله،

oت مشاكل في التوازن، الكالم، الرؤية، السمع وفي وق

ردة الفعل

oيصبح التعرف على المخاطر أصعب
oمس بالسيطرة على النفس والمنطق

0.08%

:المذكورة أعاله، وأيضاكل التأثيرات
oارعصعوبة في التوجيه لدرجة احتمال النزول عن الش

:التأثيرات المذكورة أعاله، وأيضاكل

oيزداد وقت ردة الفعل بصورة كبيرة

oأكثر كالم غير واضح، انخفاض في التناسق وتفكير

بطئا

0.10%

:كل التأثيرات المذكورة أعاله، وأيضا

oجدا على السيارة، خشية من عدم سيطرة منخفضة

القدرة على التعرف على حاالت الطوارئ والتصرف
.خاللها

:كل التأثيرات المذكورة أعاله، وأيضا

oأقل كثيرا على العضالتسيطرة

oمن الممكن التقيؤ
oفقدان التوازن

0.15%



…ومع ذلك

:إليكم بعض المعطيات

24-17أجيال 

من أبناء الشبيبة يشربون الكحول% 66.6-

يشربون ويقومون بالسواقة% 33.3-

من حوادث الطرق تحصل نتيجة لشرب الكحول% 33.3-

من هذه الحوادث، يتسبب بها الشباب% 33.3-



كحول أكثر 

خطورة أكبر 

ثادحلوقوع 



إذا لم تعرفوا حتى اآلن

فقد آن األوان

السواقة تحت تأثير الكحول

ممنوعة بموجب القانون



لماذا نشرب الكحول؟

 نمسك رأس»لكي»

لكي نكون سعداء ولنضحك

 اليوميةات عن نفسنا وللتحرر من الضغوط« نفرغ»لكي

لكي ننفتح

مع األصدقاءوقتألن هذا األمر جزء من قضاء ال



:تذكروا

–في هذا الواقع 

!ليست هنالك حصانة

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1HLBcNuzypREpSH_NCTzGhH806t6J7Clp/view?usp=sharing


إذاً، كيف يؤثر 

الكحول علينا في الواقع؟

فيديو

https://drive.google.com/file/d/1TkmiY6xd6G4UUQD5kPW7on4YKWOd2C9J/view?usp=sharing


الكحول هو مخّدر

يؤثر الكحول على الدماغ

ويؤدي إلى تغيير في السلوك

شر يتم امتصاصه في الجهاز الهضمي بسرعة كبيرة، ينت

في كل أنسجة الجسم، ويؤثر على الكثير من األجهزة

يعمل الكحول كمادة مهّدئة

ويثبط عمل جهاز األعصاب المركزي



وماذا عن الشرطة؟

إذا طلب الشرطي من السائق

إجراء فحص الكحول، ورفض السائق ذلك

يعتبر بصورة أوتوماتيكية سكراناً 



شربتم كأسا وجلستم وراء المقود؟
!تجاوزتم القانون

كحول% 0–تجاوزتم نسبة الحد األقصى القانونية 



ما هي الحلول 

التي تقترحون

استخدامها من أجل حل 

الظاهرة؟

!عبروا عن رأيكم



!تذكروا دائما

ال يدخل الكحول إلى السيارة،

ال داخل الجسم وال خارجه

عيشوا، جّربوا، استمتعوا

لكن، من أجل القيام بذلك 

لفترة طويلة، من المهم 

عدم إدخال الكحول إلى الشارع



عينوا سائقا مناوباً 

ابقوا للمبيت لدى األصدقاء 

اطلبوا من األهل أن يأتوا ألخذكم 

اطلبوا سيارة أجرة/ سافروا بالمواصالت العامة

والحل ؟

حتى لو لم تكونوا السائقين، 
...نكونوا أصدقاء جيدي



والحل ؟

!!عل بيت بترجعواباي سيارة بتقررواانتو



لكن من الممكن 
أن يكون هذا ُمسلّيا  



وفي بعض الحاالت 

ناجعاً حتى


