درا�سة جدوى لم�شروع

ت�أمين الم�ؤتمرات الحزبية

وزارة الداخلية ت�ضيف نظام �سريع الن�شر )� (RDSإلى مرفق الحدود الوطني

التحدي
�أرادت وزراة الداخلية وقوات ال�شرطة البريطانية في الح�صول على �سياج م�ؤقت �سريع الن�شر وفائق الأمان
من �ش�أنه �صد الهجمات العنيفة للح�شود �أو المركبات دون الحاجة �إلى لإن�شاءات و�أ�سا�سات �أر�ضية وذلك
لخف�ض تكاليف ت�أمين الم�ؤتمرات الحزبية.
وكان على مثل هذا الحل اجتياز اختبارات �صد المركبات المعادية ) (HVMال�سيطرة على الح�شود/الهجمات
الغوغائية وتوفير الحماية التي ال تتوفر عادة �إال من خالل التركيبات الثابتة الدائمة .كما كان من ال�ضروري �أن
يتمتع ب�سرعة التركيب والإزالة خالل فترات زمنية محدودة.

الحل
قامت �شركة  Zaunبتطوير ال�سياج �سريع الن�شر RDS
وال�سياج  RDS PAS 68ثم تعاونت مع وزارة الداخلية
البريطانية و�شرطة �سو�سيك�س لإجراء االختبارات عليهما من
حيث �صد هجمات المركبات  2.5و  7.5طن وفقا للموا�صفتين
PAS68:2010 V2500 (N1G)/48/90:4.7/0.0

و .PAS68:2010 V7500 (N2)/48/90:6.0/0.0

يتمتع ال�سياج �سريع الن�شر  ،RDSالحائز على جائزة
الإبداع الأمني عام  ،2013بالقدرة منقطعة النظير على
�صد المركبات المعادية حتى �سرعة  30ميل في ال�ساعة
في �صورة حل م�ؤقت و�سريع الن�شر ،وقد تم اختباره
ميدانيا للمرة الأولى في اجتماع اللجنة الوزارية
الأوروبية .وقد حقق نجاحا باهرا لدرجة �أن �شرطة
�سو�سيك�س �أو�صت با�ستخدامه خالل الم�ؤتمرات الحزبية
هذا الخريف ،مبينة �أنه �أدى �إلى توفير  %90تقريبا من

وقت ال�شرطة عندما تم ا�ستخدامه بعد ذلك في م�ؤتمر
الحزب الديمقراطي الليبرالي.
قامت وزارة الداخلية مبدئيا ب�شراء  600متر من ال�سياج
�سريع الن�شر � ،RDSشاملة منافذ الدخول والأبواب
الدوراة والبوابات ،وقد تم ا�ستخدامها الحقا لت�أمين
ّ
م�ؤتمري حزبي العمل والمحافظين الذين ُعقدا بعد ذلك.
و�ضاعفت منذ ذلك الحين الكمية بمقدار �أبع مرات.
يتميز ال�سياج �سريع الن�شر  RDSبالأمان الت�صميمي.
حيث ي�صل ارتفاعه �إلى � 3أمتار ويمكن �أن ي�شتمل على
دوائر تلفزيونية مغلقة و�أنظمة محيطية لك�شف االختراق
وبوابات للمركبات و�أماكن لعبور للم�شاة .وهو يالئم
المواقع ذات الم�ستويات الأر�ضية المتعرجة والمقامات
الأر�ضية متباينة الموا�صفات.

يعتبر ال�سياج �سريع الن�شر  RDSقفزة هائلة
�إلى الأمام في مجال ت�أمين الفعاليات بتكلفة
منخف�ضة ،نظرا لقلة عدد �أفراد قوة الحرا�سة
الالزمة وم�ستوى الأمان المح�سن �ضد دخول
الم�شاة والمركبات غير الم�صرح لها.
مفت�ش مدينة مان�ش�ستر الكبرى

الموا�صفات الرئي�سية للم�شروع
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