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ممخص دراسة بعنوان
(اثر تطبيق الرقابة عمى السالمة المرورية في األردن)

إف تحقيؽ أىداؼ السالمة المرورية

تتطمب تكاتؼ الجيود

الوطنية بصورة متالئمة ومتناغمة تدعـ بعضيا البعض بحيث
تأخذ بعيف االعتبار جميع العوامؿ المسببة لممشاكؿ التي

تواجو السالمة المرورية والتي تعمؿ عمى إضعاؼ تنظيـ

العمؿ المروري مف خالؿ تركيز الجيود اليادفة إلى الحد أو
تخفيض حوادث الطرؽ ضمف ثالثة مرتكزات رئيسية ىي

المعالجات اليندسية والبيئية  ،وتعميـ وتوعية مستخدمي

الطريؽ  ،وتطبيؽ القانوف ،وفي ضوء ذلؾ قامت مديرية

األمف العاـ في المممكة األردنية الياشمية بوضع إستراتيجية خاصة لإلدارات المرورية في ىذا المجاؿ ركزت

عمى األخطاء والمخالفات التي ترتكب مف قبؿ السائقيف وتتسبب بوقوع حوادث مرورية لما ليا مف اثر عمى

تخفيض الحوادث المرورية ونتائجيا البشرية والمادية مف خالؿ توظيؼ التكنولوجيا في أعماؿ اإلدارات المرورية

في مجاؿ الرقابة المرورية باستخداـ التقنيات الحديثة التي تعمؿ عمى إيصاؿ البيانات والمعمومات بسيولة ويسر

إلى أجوزة الحاسوب لتحميميا واستخالص النتائج  ،مف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتسميط

الضوء عمى اثر

اإلجراءات الميدانية التي تتـ مف قبؿ مديرية األمف العاـ ممثمة بإداراتيا المرورية لمتقميؿ مف المخالفات المرورية

المرتكبة مف قبؿ السائقيف وتأثير ذلؾ عمى الحوادث المرورية.

حيث تـ تحميؿ نتائج الحوادث المرورية واألخطاء المسببة خالؿ العشر سنوات األخيرة وبياف المؤشرات الرئيسية

المرتبطة بيا ودراسة اثر الرقابة المرورية في األردف قبؿ وبعد تطبيؽ ىذه الرقابة وعمؿ استبانو خاصة لقياس

مستوى وعي وادراؾ السائقيف لمرقابة المرورية.

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور الرقابة المرورية في الحد مف الحوادث المرورية في األردف ,وبياف األثر

االيجابي لمرقابة المرورية عمى سموكيات السائقيف الحوادث المرورية في األردف

وقد خمصت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا أف ىنالؾ انخفاض سنوي في معدؿ أعداد وفيات خطأ تجاوز

اإلشارات الضوئية الحمراء حيث بمغ (  )%8وانخفاض في معدؿ أعداد وفيات خطأ تجاوز السرعة المقررة والذي

بمغ (  )%2.5وىذا يدؿ عمى فاعمية الرقابة المرورية المطبقة عمى ىذه األخطاء في حيف أف ىنالؾ زيادة في

معدؿ الوفيات الناتجة عف خطأ المسارب والذي بمغ ( )%10.1وىذا األمر يتطمب أف يكوف ىنالؾ رقابة مرورية

عمى ىذا الخطأ بشكؿ مستمر .كما وانخفضت المخالفات المرورية عمى المواقع التي تـ اختيارىا والتي تـ تطبيؽ
رقابة مرورية فييا عمى مخالفات تجاوز االشارة الضوئية الحمراء مقارنة بالوضع الموجود قبؿ تطبيؽ الرقابة

المرورية فييا باالضافة الى انخفاض الحوادث المرورية ونتائجيا عمى المواقع التي تـ اختيارىا والتي تـ تطبيؽ

رقابة مرورية فييا عمى مخالفات تجاوز حدود السرعة المقررة مقارنة بالوضع الموجود قبؿ تطبيؽ الرقابة

المرورية فييا .اما اىـ نتائج قياس وعي السائقيف فقد اظيرت عينة الدراسة اف غالبية السائقيف عمى عمـ ودراية
بالقوانيف واالنظمة المرورية وباف مديرية االمف العاـ ىي مف اكثر الجيات المعنية بالحد مف مشاكؿ الحوادث

واالزدحامات المرورية وباف دوريات الشرطة في الميداف تمارس

دورىا بفاعمية في مواجيت ىذه المشاكؿ

باالضافة الى انيـ يؤيدوف تكثيؼ حمالت الرقابة عمى المخالفات المرورية واجاب غالبية السائقيف باف العقوبة

والحوادث المرورية التي تعرض وا ليا منعتىـ مف إعادة تكرار المخالفة وانيـ يؤيدوف تغميظ العقوبات عمى

مخالؼت مباشرة يعتبر رادع لعدـ تكرار المخالفة.
المخالفات المرورية واف إبالغىـ باؿ ا

وأوصت الدراسة إلى التوسع في استخداـ الرقابة اآللية بكافة أشكاليا والتوسع في تطبيقيا عمى العديد مف
األخطاء الخطرة مثؿ األخطاء المرتبطة بالمسارب ومسافة األماف بيف المركبات وتشديد الرقابة عمى أجيزة

التاكوغراؼ و زيادة برامج التوعية المتعمقة بالتعريؼ بأشكاؿ الرقابة اآللية في األردف و ضرورة إبالغ

الشخص الذي يتـ ضبط مخالفات بحقو عف طريؽ الكاميرات باستخداـ التقنيات الحديثة و تفعيؿ كاميرات
البيئة وتعميـ نتائج استخداـ الكاميرات في الحد مف الحوادث بشكؿ دوري و بكافة وسائؿ اإلعالـ و دعـ

مشروع الرادارات الصديقة والتي تيدؼ إلى تنبيو السائقيف بضرورة التقيد بالسرعة المقررة عمى الطريؽ قبؿ
الوصوؿ إلى موقع الرادار الحقيقي وذلؾ حتى يتجنب السائؽ الوقوع في المخالفة.

ممخص دراسة بعنوان
( األحجام المرورية وأوقات الذروة عمى طريق الصحراوي لعام  2016و الواقع المروري عميه لمعامين
) 2017-2016

يشيد الطريؽ الصحراوي الممتد بيف العاصمة عماف والعقبة بطوؿ

 330كيمو مت ار والذي يصؿ بيف خميج العقبة بكثير مف الدوؿ

العربية حركة مرورية نشطة ومف كافة فئات المركبات ويمر بالعديد

مف التجمعات السكانية.ويشيد الطريؽ في اغمب األياـ حوادث سير
قاتمة أودت بحياة الكثير مف المواطنيف لذا جاءت ىذه الدراسة

لتمقي الضوء عمى األحجاـ المرورية الموجودة عمى ىذا الطريؽ

وأوقات الذروة بناء عمى البيانات التي تـ الحصوؿ عمييا مف و ازرة

األشغاؿ العامة واإلسكاف واستكماال لمدراسة التي تـ عمميا سابقا

مف مديرية األمف العاـ حوؿ المواقع الخطرة عمى الطريؽ الصحراوي لعاـ .2015

وقد وجد مف خالؿ تحميؿ البيانات التي جمعيا لعاـ  2016اف وقت الذروة لحركة المركبات عمى الطريؽ
الصحراوي في الفترة الصباحية لالتجاه القادـ مف عماف باتجاه العقبة بالفترة (

 10:00إلى )11:59

ولالتجاه القادـ مف العقبة إلى عماف بالفترة (  8:00إلى  )9:59في حيف كاف وقت الذروة في الفترة

المسائية لالتجاه القادـ مف عماف باتجاه العقبة بالفترة (  16:00إلى  )17:59ولالتجاه القادـ مف العقبة

إلى عماف بالفترة ( 15:00إلى  .)16:59أما أكثر الفترات الزمنية وقوعا لمحوادث البشرية ىي (12:00

إلى  )12.59حيث وقع ما نسبتو ( )%7.9مف حوادث األضرار البشرية العامة عمى الطريؽ الصحراوي.
ومف خالؿ المشاىدات الميدانية لوحظ وجود الحفر الكبيرة والتعرجات والمطبات و التي كانت عنص اًر

مفاجئاً لمعديد مف السائقيف خاصة ممف يستخدمونو ألوؿ مرة حيث أف أغمب أخطاء السائقيف المسببيف
لمحوادث عمى الطريؽ الصحراوي ترتبط بخطأ تغيير المسرب بشكؿ مفاجئ لمعاميف (

 ) 2016و

( )2017وتسبب بوقوع حوادث وبنسبة (  )%38.7 ( )%37.3عمى التوالي مف مجموع األخطاء وىو
أكثر خطا نتج عنو إصابات ووفيات .كاف ىناؾ انخفاض لحوادث الصدـ عمى الطريؽ الصحراوي في

عاـ  2017عنيا في  2016في حيف ارتفعت حوادث الدىس والتدىور عمى الطريؽ الصحراوي في عاـ
 2017عنيا في .2016
وقد أوصت ىذه الدراسة إلى زيادة فاعمية الرقابة المرورية عمى الطريؽ الصحراوي وتحديدا ضمف أوقات

الذروة لحركة المركبات والفترة (  12:00إلى  )12.59كونيا أكثر فتره وقع فييا حوادث مرورية والعمؿ
عمى إيقاؼ حركة مركبات الشحف وتحديداً يوـ األحد ويوـ الخميس مف كؿ أسبوع في ساعات الذروة

لمحركة المرورية ولمدة (  )6-4ساعات ،ايضاً العمؿ عمى تحويؿ حركة مركبات الشحف إلى طريؽ دبة
حانوت الجفر لمتخفيؼ مف حركة ىذه المركبات عمى الطريؽ الصحراوي وتعزيز الطريؽ الصحراوي

بوسائؿ الرقابة المرورية اآللية عمى السرعات ومعالجة المواقع التي تشكؿ خطورة عمى مستعممي الطريؽ

واجراء الصيانة الالزمة والدورية لجسـ الطريؽ كونو مستخدـ مف قبؿ أحجاـ مرورية عالية ومركبات ثقيمة
.
ممخص دراسة بعنوان
(استخدام حزام األمان في األردن )

تعتبر اإلصابات الناجمة عف حوادث المرور مشكمة صحية عامة

ي كؿ عاـ
كبرى ،وسبب رئيسي لموفيات والجرحى في العالـ .ؼؼ

يموت ( )1.25مميوف شخص ،ويتعرض المالييف لإلصابة أو
لمعجز نتيجة حوادث التصادـ

باال ضافة إلى التكمفة االجتماعية

اليائمة التي تتسبب بيا ىذه اإلصابات لألفراد والعائالت

والمجتمعات فإنيا تمقي عبئاً ثقيال عمى الخدمات الصحية وعمى

االقتصاد .إف أحد اإلجراءات األكثر فعالية لحماية الركاب مف

التعرض لإلصابة خالؿ الحادث المروري  ،ىي تجييز واستخداـ
أحزمة األماف ومقاعد حماية األطفاؿ ،التي برىنت عف فعاليتيا

في إنقاذ األرواح وتخفيض حدة

اإلصابات .حيث ثبت عمميا باف حزاـ األماف يخفّؼ مف حدة اإلصابة بنسبة (  )%50عند وقوع الحادث
المروري لذا جاءت ىاذه الدراسة لتمقي الضوء عمى أىمية استخداـ حزاـ األماف ومدى دوره في الحد مف

اإلصابات عند وقوع الحادث ومدى وعي المواطف في أىمية حزاـ األماف ومدى االلتزاـ في استخدامو
أثناء قيادة المركبة حيث تـ اعتماد المنيج الوصفي في ىذه الدراسة مف خالؿ مراجعة دراسات سابقة

متعمقة بموضوع حزاـ األماف ،والحصوؿ عمى بعض اإلحصائيات المتعمقة بالحوادث المرورية ونتائجيا

والمرتبطة باستخداـ حزاـ األماف واستخداـ استبانتاف صممت أحداىما لقياس نسبة التزاـ حزاـ األماف مف

قبؿ السائؽ وركاب المركبة واألخرى لقياس مستوى الوعي والثقافة الموجودة حوؿ استخداـ حزاـ األماف

أثناء المسير بالمركبة.

وقد خمصت لدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا أف نسبة ارتداء السائقيف لحزاـ األماف داخؿ المدف

( )%19في حيف كانت نسبة ارتدائيـ لحزاـ األماف عمى الطرؽ الخارجية (  )%43.3حيث كاف السائقيف

في محافظة العاصمة أكثر السائقيف التزاما باستخداـ حزاـ األماف وبنسبة (  )%23.2مف مجموع عينة
المحافظة و تبيف مف خالؿ المشاىدات التي تـ رصدىا ميدانيا أف نسبة السائقيف الذيف يرتدوف حزاـ

األماف (  )%20.3مف عينة الدراسة وأف ركاب المقاعد األمامية عرضة لمخطر أكثر مف ركاب المقاعد
الخمفية حيث أف نسبة وفيات المقاعد األمامية شكمت (

 )%57.3مف الوفيات الكمي وشكمت نسبة

السائقيف غير المستخدميف لحزاـ األماف في المركبات ذات صفة التسجيؿ الحكومي أعمى نسبة مقارنة

بباقي صفات التسجيؿ وبنسبة ( )%91.4مف مجموع عينة سائقي مركبات صفة التسجيؿ الحكومي ،تمتيا
صفة التسجيؿ العمومي وبنسبة (  .)%89في حيف كاف سائقي مركبات صفة التسجيؿ السياحي أعمى

نسبة في االلتزاـ باستخداـ حزاـ األماف أثناء القيادة وبمقدار ( )%43.3مف مجموع عينة سائقي المركبات

السياحية.
وقد أوصت الدراسة إلى االستمرار في زيادة الرقابة عمى استخداـ حزاـ األماف مف قبؿ السائؽ والراكب ،

التأكيد عمى السائقيف الحكومييف والعسكرييف بضرورة االلتزاـ بحزاـ األماف  ،وضع عقوبات إدارية عمى

المخالفيف والتأكيد عمى أصحاب المصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة استخداـ حزاـ األماف
مف قبؿ السائقيف الذيف يعمموف لدييـ  ،اف يتـ معاقبة كؿ مف ال يمتزـ باإلضافة إلى عقوبة قانوف السير ،

زيادة التوعية والتثقيؼ لدى السائؽ والركاب بأىمية حزاـ األماف و أف يقوـ المحقؽ في الحوادث المرورية

ببياف فيما إذا كاف السائؽ مستخدـ حزاـ األماف أـ ال عند عمؿ مخطط الحادث و تشديد العقوبة المترتبة

عمى عدـ استخداـ حزاـ األماف مف قبؿ السائؽ أثناء القيادة لجميع المركبات .

ممخص دراسة بعنوان
(دور مركز تدريب السواقة في تدريب وتأهيل السائقين في األردن)

يعتبر العنصر البشري (سائؽ ،راكب ،مشاه) مسؤوؿ عف (

 )%90مف

الحوادث المرورية واف غالبية المتسببيف مف ىذا العنصر ىـ السواقيف و

جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى دور مراكز تدريب السواقة في األردف

والتعرؼ عمى جودة مخرجات العممية التدريبية فييا ومدى تطبيقيا لمواجبات

الكبيرة الممقاة عمى عاتقيا في إخراج سائقيف مزوديف بالمعرفة والميارة

وسموكيات القيادة الصحيحة ،وذلؾ يأتي مف خالؿ العممية التدريبية في

الجانبيف النظري والعممي ،والتي يتـ تقييميا مف قبؿ إدارة ترخيص

السواقيف والمركبات حيث بينت اإلحصائيات خالؿ الفترة ( )2016-2012

أف متوسط نسبة عدد الناجحيف المتقدميف لمفحص النظري لمحصوؿ عمى رخصة السوؽ في جميع أنحاء

المممكة ( )%55.66ولمفحص العممي ()%44.13

اعتمدت ىذه الدراسة منيجية البحث العممي النظري التحميمي مف خالؿ مراجعة التشريعات المرورية التي
تحكـ عممية تدريب طالبي الحصوؿ عمى رخص السوؽ وتدقيؽ نسب النجاح والرسوب في مراكز تدريب

السواقة عمى مستوى المممكة ،كما وقامت الدراسة بأخذ عينة عشوائية مف طالبي الحصوؿ عمى رخص
السوؽ قبؿ الفحص النظري والعممي بمغت (  )327شخص موزعة عمى المحافظات الرئيسية الثالثة عماف
والزرقاء واربد ،وذلؾ بيدؼ عمؿ مقابمة شخصية معيـ لتقييـ مستوى المعمومات النظرية والعممية التي

احتصموا عمييا أثناء تدريبيـ في مراكز تدريب السواقة.
وقد خمصت الدراسة إلى أف نصؼ السائقيف المتقدميف لمفحص النظري أو العممي قد اعتمدوا عمى أنفسيـ

في دراسة وفيـ المادة النظرية ،أي أنيـ لـ يتمقوا تدريباً نظرياً في مراكز التدريب السواقة حيث كانت

نسبتيـ ( )%49.2و ىنالؾ ضعؼ واضح لدى السائقيف حوؿ مفيوـ مسافة التتابع األمف لممركبات وأف
نسبة الذيف تدربوا تدريباً نظرياً كافياً ضمف الساعات المحددة لكؿ فئة مف كافة فئات رخص السوؽ كانت

( ،)%19.6ونسبة الذيف تدربوا تدريباً عممياً كافياً ضمف الساعات المحددة لكؿ فئة كانت (.)%13.8

وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة تطوير التشريعات الناظمة لعمؿ مراكز تدريب السواقيف وفؽ المعايير
والتجييزات العالمية ليذه المراكز و تطوير تشريعات الرقابة عمى مراكز تدريب السائقيف وفؽ المعايير

العالمية ومواكبة التطورات الحاصمة في العممية المرورية وتفعيؿ وتشديد الرقابة عمى مراكز تدريب

السائقيف مف خالؿ تطبيؽ كافة التشريعات الرقابية الناظمة لعمؿ ىذه المراكز والتي تربط ما بيف نتائج

مراكز التدريب مف حيث نسب النجاح والرسوب وتطبيؽ العقوبات التي مف شانيا زيادة اىتماـ ىذه

المراكز بالعممية التدريبية لطالبي الحصوؿ عمى رخص القيادة وأف تكوف ىنالؾ شعبة خاصة بالرقابة عمى

مراكز تدريب السائقيف في إدارة ترخيص السواقيف والمركبات ورفدىا بالكوادر المدربة والمؤىمة وباألعداد

الالزمة حتى تتمكف مف قيامة بالدور الرقابي عمى مراكز تدريب السائقيف في جميع أنحاء المممكة.
ممخص دراسة بعنوان
(األطفال والشباب والسالمة المرورية)
شيدت معدالت النمو السكاني والمركبات في األردف ارتفاعاً كبي اًر

منذ عاـ  1970حيث ارتفعت ممكية المركبات مقارنة بعدد السكاف

مف مركبة واحدة لكؿ (  )69شخص عاـ 1970ـ إلى مركبة واحدة

لكؿ (  )7أشخاص عاـ  ،2016األمر الذي انعكس عمى زيادة
أعداد المركبات حيث بمغت نسبة الزيادة السنوية

في أعداد

األردنييف الذيف تقؿ أعمارىـ عف ثالثيف عاـ حوالي

 6.2مميوف

المركبات (  )%6.66خالؿ العشر سنوات األخيرة .ويشكؿ

عدد

نسمة تقريباً أي ما نسبتو (  )%63مف مجموع السكاف وأف عدد

السائقيف الحاصميف عمى رخصة سوؽ منيـ كانت ما يقارب (  )600ألؼ سائؽ وبما نسبتو (  )%25مف

مجموع السائقيف المسجميف في األردف  .حيث تكمف أىمية ىذه الدراسة

بمدى تأثر األطفاؿ والشباب

بالحوادث المرورية في االردف باالضافة الى وجود العديد مف السموكيات الخاطئة المرتكبة مف قبؿ

مستخدمي الطريؽ االطفاؿ والشباب سواء كانوا مشاة وركاب او سائقيف حيث يشكموف ثمثي المصابيف في
الحوادث المرورية.
ىدفت الدراسة بياف حجـ مشكمة الحوادث المرورية لمفئات العمرية دوف سف الثالثيف و التعرؼ عمى

التصرفات الخاطئة لمستخدمي الطريؽ مف ىذه الفئة مع بياف اإلجراءات الممكف اتخاذىا لمحفاظ عمى
ىذه الطاقة الميمة في بنية المجتمع حيث تـ عمؿ امتحاف خاص لمفئات العمرية األقؿ مف (

 )18عاـ

وذلؾ لقياس مستوى الوعي والثقافة المرورية لدييـ بحيث يتـ توزيع االمتحاف عمييـ قبؿ وبعد المحاضرات

التوعوية التي يتـ تقديميا ليـ في المدارس ،وكذلؾ تـ عمؿ استبانو خاصة لمفئات العمرية األكثر مف

( )18سنو ولغاية (  )29سنو وذلؾ لقياس مستوى الوعي والثقافة المرورية لدييـ سواء كانوا سائقيف أو
مستخدمي طريؽ آخريف (ركاب ومشاة) ومعرفة أسباب السموكيات الخاطئة المرتكبة مف قبميـ.

تبيف مف خالؿ الدراسة اف أعمى نسبة مف اإلصابات لفئة االطفاؿ مف ركاب المقاعد الخمفية وبنسبة
( )%58مف مجمؿ اإلصابات ،وأعمى نسبة مف اإلصابات لمشباب السائقيف بنسبة (  )%46مف مجمؿ
اإلصابات الكمية لمسائقيف حيث كانت مخالفة عدـ أخذ االحتياطات الالزمة أثناء القيادة ومخالفات

المسارب مف اكثر اخطاء السائقيف  ،بالنسبة لممشاة المصابيف كانوا مف فئة االطفاؿ والشباب الذيف تقؿ

أعمارىـ عف  30عاـ مع العمـ انو المشي عمى الطريؽ كاف أكثر تصرؼ خاطئ .اما بالنسبة لعينة

الدراسة الميدانية فقد زادت نسبة الوعي المروري لدى فئة االطفاؿ بعد اعطاء محاضرة التوعية المرورية

بنسبة  %88.9في حيف كانت نسبة السائقيف الشباب الذيف يشاىدوف برامج توعية مرورية بمغت

.%59.4

وقد أوصت بتأثيث الطرؽ بوسائؿ التيدئة المناسبة مف اجؿ حركة المشاه ،زيادة الوعي المروري لدى
السائقيف الشباب ،زيادة الرقابة المرورية و منيا الرقابة اآللية عمى مستخدمي الطريؽ.
ممخص دراسة بعنوان
(االزدحامات المرورية في االردن)

تعتبر اإلزدحامات المرورية مف أىـ المشاكؿ التي تواجو المدف العصرية
ويقصد بيا انخفاض مستوى الخدمة المقدمة عمى بعض المقاطع

والتقاطعات نتيجة الرتفاع الحجوـ المروري الداخمة قياساً بالسعة

المرورية المثمى ليا حيث تعاني الكثير مف الشوارع االردنية مف الكثافة

المرورية و ما ينتج عنيا مف آثار سمبية مثؿ طوؿ مدة الرحمة و التموث

البيئي باالضافة لمعديد مف الحوادث الناتجة عف السموكيات الخاطئة.

ويعود سببيا إلى النقص في عدد المواقؼ المخصصة لمسيارات وعدـ

استخداـ وسائط النقؿ العاـ بسبب أنيا غير مريحة او غير متاحة او

أنيا مكمفة واقباؿ الناس عمى استخداـ مركباتيـ الخاصة في عمميات التنقؿ باالضافة الى وجود العديد مف
الشوارع الضيقة التي ال تستوعب الحجوـ المرورية التي تدخؿ الى ىذه الشوارع ووجود مشاكؿ تنظيمية

وىندسية والزيادة الكبيرة في عدد المركبات.

وقد جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى مشكمة االزدحامات المرورية في االردف وتحديد االسباب
الكامنة وراء ىذه المشكمة بناء عمى مراجعة لمدراسات التي تـ إعدادىا في ىذا المجاؿ باإلضافة إلى

الكشؼ الحسي عمى بعض شوارع التي تشيد ازدحاما مروريا والتعرؼ عمى المشاكؿ المرورية اليندسية
الموجودة ووضع التوصيات المناسبة ليا.

ولمواجية ظاىرة االزدحامات المرورية فقد تـ اقتراح الحموؿ والتوصيات المختمفة في مجاؿ التشريعات مثؿ

إصدار قانوف السير األردني المعدؿ مف اجؿ الحد ما أمكف مف السموكيات الخاطئة والمرتكبة مف قبؿ

السائقيف والعمؿ عمى إصدار نظاـ النقاط .وفي مجاؿ اليندسة مثؿ تشكيؿ فريؽ عمؿ مف الجيات المعنية
خاص بموضوع االزدحامات المرورية برئاسة مدير السالمة المروية في و ازرة الداخمية يقع عمى عاتقو

مسؤولية رفع التوصيات لمجيات المعنية ومتابعة تنفيذىا تفعيؿ دور المجمس األعمى لمسالمة المرورية

بحيث يتـ إتباع فريؽ االزدحامات المرورية إلى ىذا المجمس واجراء الدراسات عمى

مواقع المؤسسات

والدوائر الخدماتية التي تتواجد في وسط المدف بحيث تنقؿ إلى أماكف بعيدة عف اإلزدحامات المرورية

والشوارع الرئيسية .وفي مجاؿ التوعية المرورية مف خالؿ تفعيؿ اؿدور اإلعالمي مف خالؿ اإلذاعات في
إعطاء رسائؿ إرشادية لتوجيو مستخدمي الطريؽ حسب مقاصدىـ بعيداً عف األماكف التي تشيد ازدحامات
مرورية كبيرة وتوعية المواطنيف وتوجيييـ إلى التشارؾ في وسائط النقؿ (النقؿ الجماعي) و

تشجيع

المواطنيف عمى استخداـ وسائؿ النقؿ العاـ  .وغيرىا مف المجاالت االخرى .االضافة الى اقتراح العديد مف
التوصيات الخاصة بالمواقع التسي تـ اجراء الكشؼ الميداني عمييا والتي مف شانيا الحد مف ظاىرة

االزدحامات المرورية فييا.

ممخص دراسة
الواقع المروري في بعض المناطق التي تشهد مشاكل وازدحامات مرورية في األردن

إف التنظيـ المروري في

األماكف التي تعتبر جذب

لمحركة

المرورية يعد مف األمور الرئيسة واليامة ؿتنفيذ اإلدارة المرورية

الفعاؿ في ىذه المناطؽ مف حيث
ة

أعداد المركبات الداخمة

والخارجة منيا وأماكف تواجدىا أو توزيعيا وأسموب النقؿ المتبع

في داخؿ ىذه

األماكف .حيث أ ف التصدي لمشكمة

التنظيـ

المروري ليس مقتص اًر عمى األجيزة الرسمية وانما مسؤولية
جماعية تشترؾ بيا مؤسسات المجتمع المدني مف مدارس

ومساجد وجامعات وصحافة وجمعيات ألف األمف والسالمة عمى

الطريؽ مف المصالح اإلنسانية العامة المتعمقة بكؿ إنساف  .ومف بيف اإلجراءات الالزمة لتحسيف السالمة

عمى الطرؽ الضبط المروري اؿخاص بمحتويات قانوف المرور ومخالفاتو باإلضافة إلى حوادث المرور التي
يتـ جمع بياناتيا والتحقيؽ بيا وتسجيميا واستخداميا في النواحي القانونية ومحاولة خفضيا والحد مف

خطورتيا في نياية المطاؼ .كما تشمؿ عممية الضبط المروري فحص الحالة الفنية لمطرؽ والمركبات ووسائؿ
النقؿ العاـ ،وتمتد في سياقيا لتشمؿ اإلجراءات القضائية مثؿ مراجعة قانوف المرور وتطبيؽ نظاـ المخالفات

المرورية .باإلضافة إلى اإلجراءات اليندسية المتعمقة بالمعايير والمقاييس التي تركز عمى الطرؽ الرئيسية أو
البنية التحتية وتصميـ الطرؽ .وتركز المعايير اليندسية الخاصة بالمركبات عمى المواصفات الفنية والسالمة
والفحص والصيانة ،بينما تركز أنشطة الطرؽ عمى مراعاة وسائؿ ومعايير األماف في مشاريع الطرؽ الجديدة

والحالية.

لذا جاءت ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى الواقع المروري في بعض المناطؽ في االردف والتي تشيد مشاكؿ
وازدحامات مرورية واقتراح الحموؿ والتوصيات التي مف شانيا االرتقاء بمستوى السالمة المرورية فييا .وىذه

المناطؽ ىي:

 الوسط التجاري في محافظة الزرقاء
 الطريؽ الواصؿ بيف الطفيمة والغور الصافي
 تقاطع شارع الحاكـ النيسابوري وشارع البسمة في منطقة الجبيية  /عماف
 طريؽ المطار الجديد  /مادبا (طريؽ الستيف)
 تقاطع شارع المطار مع شارع الخدمات ( بالقرب مف بنؾ االسكاف)
 تقاطع طريؽ المؤدي مف الجيزة الى شارع الستيف
 الواقع المروري في مدينة الكرؾ
حيث تـ تحديد جميع المشاكؿ المرورية الموجودة في ىذه المناطؽ واقتراح الحموؿ المناسبة لكؿ موقع بما
يضمف رفع مستوى السالمة المروريو فييا وتزويد الجيات المعنية بتطبيؽ ىذه الحموؿ.

ممخص ورقة عمل بعنوان
(دراسة أثر عيوب وأعمال الصيانة عمى الطرق عمى السالمة المرورية في األردن)

تعتبر الحوادث المرورية مف المشكالت التي تعاني منيا دوؿ العالـ

بشكؿ عاـ واألردف بشكؿ خاص حيث أنيا تستنزؼ الموارد البشرية
والمادية  ،وتعود مسببات الحوادث المرورية إلى عناصر العممية

المرورية الثالث وىي (اإلنساف ،المركبة  ،والطريؽ) ،

مف ىنا

جاءت اىمية ىذه الدراسة لتمقي الضوء عمى عيوب الطريؽ وأثرىا
عمى السالمة المرورية والتشريعات القانونية ذات العالقة بمواقع

العمؿ عمى الطرقات و كذلؾ التشريعات ذات العالقة بالجانب

الحقوقي لممواطنيف المتضرريف نتيجة اشتراكيـ في حوادث مرورية

مرتبطة بأعماؿ الصيانة عمى الطرؽ وعيوبيا.
وقد بمغت نسبة مساىمة الطريؽ في التسبب بوقوع الحوادث المرورية (  )%8.31مف أجمالي الحوادث المرورية في

األردف لعاـ  2015حيث يساىـ عنصر الطريؽ في الحوادث المرورية مف خالؿ
.1
.2
.3
.4

التأثير عمى مقدرة السائؽ بضبط مركبتو والتعرؼ عمى أماكف الخطر مف خالؿ تغيير عرض المسارب،
تصميـ المنحنيات األفقية والراسية ،مسافة الرؤية ،الميالف الجانبي لمطريؽ وخصائص سطح الرصفة.
التأثير عمى نوع وعدد نقاط التضارب بيف اتجاىات حركة المركبات المختمفة ويندرج تحت ىذا الشكؿ مف
التأثير عدد التقاطعات وتوزيعيا وتصميميا وعدد المسارب ووجود او عدـ وجود الجزر الوسطية.
التأثير عمى حركة المركبة عند مغادرتيا المسار الصحيح مف خالؿ تجييزات جوانب وأكتاؼ الطريؽ
والحواجز المرورية والميوؿ الجانبية وبخاصة في مناطؽ توسع او تضيؽ الطريؽ او انفراجيا او اندماجيا.
التأثير عمى تصرفات وانتباه السائقيف وبخاصة عند اختياره لسرعة مركبتو والتي تتبع لكافة مقاييس التصميـ
اليندسي.

وقد تبيف مف خالؿ ورقة العمؿ اف اعماؿ الصيانة عمى الطريؽ (مخمفات اعماؿ الصيانة،عمؿ الطريؽ،حفريات)

تسببت بػ (  )243حادث وبنسبة (  )%57.7في حيف كاف خمؿ في تصميـ الطريؽ(تجمع مياه،ميالف جانبي،خمؿ
في حواؼ الطريؽ  ،مناىؿ مرتفعة) قد تسبب بػ (  )128حادث وبنسبة (  )%30.4اما خمؿ في تأثيث الطريؽ

(نقص الضوابط المرورية،خمؿ في حواؼ الطريؽ،خمؿ في حاجز الحماية،خمؿ في العالمات االرضية،خمؿ في

الشواخص المرورية) فقد تسبب في (  )50حادث وبنسبة (  )%11.9كما وسجمت الفترة الزمنية ( )19.59-15.00
أعمى فترة زمنية وقوعا لمحوادث المرورية الناتجة عف أعماؿ الصيانة عمى الطريؽ حيث سجمت ما نسبتو

( ) %35.39مف مجموع الحوادث المرورية المرتبطة بأعماؿ الصيانة عمى الطريؽ

وقد اوصت ورقة العمؿ بإلزاـ الجيات المسؤولة عف صيانة الطرؽ باستخداـ وسائؿ السالمة العامة ووسائؿ تنبيو

السائقيف لتالفي وقوع الحوادث وأف تكوف جزءاً مف العطاءات إلنشاء وصيانة الطرؽ.

والعمؿ عمى تحديد أوقات

معينة إلجراء أعماؿ الصيانة لمطرؽ وذلؾ خالؿ الفترات التي ال تشيد إزدحامات مرورية واالبتعاد عف أوقات

الذروة .وتنسيؽ الجيات المعنية بإجراء عمميات الصيانة لمطرؽ مع أقساـ إدارة السير لتالفي وقوع االزدحامات

المرورية وعدـ وقوع الحوادث .وتفعيؿ العقوبات عمى المتسبب في عيوب الطريؽ في حاؿ وقوع حوادث مرورية في
حاؿ كانت ىذه العيوب مسببة لوقوع الحادث وفؽ التشريعات الناظمة .وعقد دورات تدريبية عمى متطمبات السالمة
المرورية في مواقع العمؿ لجميع العامميف في ىذا المجاؿ في القطاعيف العاـ والخاص وعدـ السماح لممقاوليف

بمزاولة ىذا األعماؿ دوف حصوؿ موظفييـ عمى ىذه الدورات.

ممخص ورقة عمل بعنوان
(النقل العام في االردن)

تعرؼ أنظمة النقؿ العاـ بأنيا أنظمة مفتوحة لمجميع مقابؿ تعرفة
ّ
ثابتة تنقؿ مجموعات مف المستخدميف وتربط نقاط معينة مع بعضيا
البعض ،وتكوف بالعادة أنظمة متكاممة تضـ مرافؽ مختمفة مف
محطات ومواقؼ ،وتقدـ أيضاً خرائط وبرامج ّتزود المستخدميف
بالمعمومات الالزمة لتسييؿ إستخداميا .وتعتبر أنظمة النقؿ العاـ مف
المكونات الميمة لمبنية التحتية في المدف ومف العناصر االساسية في
حياة سكانيا اليومية.
وقد واكب تطور المدف تطور النقؿ في مختمؼ المجاالت االجتماعية
واالقتصادية والعمرانية ،مكونا أىـ القطاعات في المجتمع والذي لو
دور ىاـ عمى مختمؼ المستويات في ضماف الحركة والتنقؿ ،ففي المجاؿ االجتماعي يضمف النقؿ الحركة بيف
االفراد وخاصة الذيف تفصؿ بينيـ مسافات بعيدة ال يمكف قطعيا إال بوجود نظـ مواصالت وبالتالي تعزيز
العالقات بيف االفراد ،أما بالنسبة لممجاؿ االقتصادي ،فيمثؿ النقؿ األسموب الالزـ أو األداة الالزمة لربط مختمؼ
مناطؽ اإلنتاج ببعضيا البعض ومناطؽ اإلنتاج واالستيالؾ ،ويبرز ذلؾ مف خالؿ حركة المواد األولية والبضائع
والمواد االستيالكية وحتى حركة االفراد في تنقميـ إلى أماكف العمؿ أي أماكف اإلنتاجية ومصادر الدخؿ الفردي
والوطني اما في المجاؿ العمراني فتعتبر شبكة الطرؽ اوسيمة الربط بيف مختمؼ أرجاء المدينة الواحدة أو المدف
مجتمعة وبالتالي تضمف حركة متطمبات الفرد والمدينة ،وىذا ما أدى الى التوسع العمراني داخؿ المدينة وعبر
محيطيا.
ففي االردف زادة الكثافة السكانية ليصؿ عدد السكاف في نياية عاـ  2016الى ( )9,7980مميػػوف نسمة منيـ
( )5,188مميوف مف الذكور و(  )4,610مميوف مف اإلناث ،وتشير اإلحصائيات أيضاً إلى انو خالؿ عاـ
2016ـ كاف عدد األشخاص الذيف دخموا أراضي المممكة (  )926658شخص  ،رافؽ ذلؾ زيادة كبيرة في اعداد
المركبات فقد بمغ معدؿ الزيادة السنوية في أعداد المركبات  %8.7لمعشر سنوات األخيرة حيث زادت ممكية
المركبات لتصؿ الى مركبة لكؿ  7أشخاص عاـ  2016والتي كانت مركبة لكؿ  69شخص عاـ  1970ومركبة
لكؿ  12شخص عاـ  1986ويرافؽ مشكمة الحوادث المرورية وجود االزدحامات المرورية في المدف الرئيسية
وتحديدا في العاصمة عماف فبينما كانت االزدحامات المرورية تحصؿ في ساعات معينو مف اليوـ (اوقات الذروة)
اصبحت حاليا مشيدا يوميا عمى مدار الساعة يؤرؽ لمشاعر الناس وضياع لكثير مف الوقت.
لذا جاءت ورقة العمؿ ىذه لتمقي الضوء عمى بعض مؤشرات حوادث النقؿ العاـ في االردف والمشاكؿ التي تواجو
ىذا القطاع واقتراح الحموؿ التي مف شانيا االرتقاء بمستوء الخدمات المقدمة لممواطنيف.
لقد تبيف مف خالؿ ىذه الدراسة اف اىـ مشاكؿ النقؿ العاـ في االردف تتمثؿ في عدـ اإلستم اررية في إدارة النظاـ
ومشاريع تطويره و ممكية المركبات وتشغيميا والتعرفة وآليات الدفع والدعـ الحكومي لمنقؿ العاـ والبنية التحتية
المجمعات حيث تـ التطرؽ الى العديد مف تجارب دوؿ العالـ
وغياب ثقافة عامة تحترـ مبدأ النقؿ العاـ والمواقؼ و ّ
في مجاؿ النقؿ العاـ مف اجؿ تطبيؽ ما يناسب بيئة النقؿ الموجودة في االردف ويحد مف المشاكؿ التي تواجو
قطاع النقؿ العاـ وقد خمصت الدراسة الى أف يصبح النقؿ العاـ إحدى األولويات العظمى لمحكومة وعمى الدولة

تقديـ الدعـ الكافي ليذا القطاع باإلضافة إلى استدامة التمويؿ لغايات التشغيؿ .وعمى الدولة توسيع دورىا لتقديـ
المنظّـ ،إذ سيكوف عمييا القياـ أيضاً بدور ُمقَدـ الدعـ ،بؿ يمكف اف
ىذه الخدمات األساسية بحيث يتجاوز دور ُ
تضطر إلى القياـ بدور ُمقَ ِّدـ الخدمة .كما و يجب إعادة التفكير باإلطار المؤسي  /التنظيمي الذى يحكـ النقؿ
العاـ في االُردف واعادة ىيكمتو بحيث يكوف تحت سمطة واحدة  ،وإعادة التفكير موضوع الممكية الفردية لحافالت
النقؿ العاـ حيث انو مف األسيؿ عمى منظمي القطاع التعامؿ مع بضعة ُمشغميف بدالً مف التعامؿ مع اآلالؼ
منيـ كا ىو الحاؿ اآلف مف خالؿ تقديـ حوافز (الدعـ المالي) لممالكيف الفردييف إلقناعيـ بقبوؿ فكرة الدمج في
المشغميف حسب األسعار السائدة في السوؽ ،ثـ إعادة
شركات او قياـ الحكومة بشراء التراخيص الممنوحة لصغار ُ
لمشغميف أكبر حجماً ويجب تنفيذ نظاـ الباص السريع المخطط إقامتو في عماف وأيضاً بيف عماف والزرقاء
بيعيا ُ
واستخداـ أفضؿ الممارسات التي تنطوي عمى استخداـ أفضؿ التقنيات التي تـ تجربتيا عالميا واظيرت فعاليتيا
وخاصة تمؾ التقنيات التي تستخدـ الوقود األنظؼ ،والمحركات التحديثة وتحسيف وسائؿ النقؿ العاـ القائمة.

