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تنظيم وتنسيق عمل السالمة المرورية في األردن
سيير عبد القادر

رئيسة الممتقى الثقافي لممكفوفين
بريد الكترونيcf4blind@hotmail.com :

ملخص ورقة العمل
ال زالت معضمة الحوادث المرورية من أخطر التيديدات خطورة والتي تعترض سالمة وأمن المجتمع عمى الصعيد العالمي،
وبعقد مقارنة بينيا وبين الحوادث األخرى من كوارث طبيعية وحروب وجرائم مختمفة تستيدف النفس البشرية ،نجد أن

الحوادث المرورية وما ينتج عنيا تكاد أن تكون في المرتبة األولى ،وىذا مؤشر خطير عمى ما تفعمو ىذه الظاىرة في

المجتمعات البشرية ،وفي األردن الذي يسعى جاىداً الستغالل كافة طاقاتو وموارده وتوظيفيا في مختمف مجاالت التنمية

واألعمار ،بدأ يعاني من ىذه المشكمة وأصبحت تستنزف موارده وطاقاتو البشرية والمادية عمى حد سواء ،فالوفيات بالمئات

واإلصابات بعشرات اآلالف والخسائر بمئات الماليين من الدنانير.
إن حوادث المرور في األردن قد أخذت حي اًز كبي اًر من اىتمام كافة الجيات واألجيزة المعنية ،وقد بذلت الييئات الرسمية

وبالتعاون مع الييئات األىمية جيوداً مشكورة من أجل التخفيف من ىذه الحوادث وآثارىا ومعالجة أسبابيا بشتى الوسائل

المتاحة ،وبالرغم من كل ذلك فقد بقيت المشكمة تراوح مكانيا وىذا يدعو إلى التساؤل والبحث عن ثغرات في أساليب وطرق

المعالجة التي اتبعت حتى اآلن.
تقوم كافة الجيات المعنية بواجباتيا وتجتيد في تحقيق السالمة المرورية عمى طرقنا ،ولكن ضعف التنسيق بين ىذه
الجيات يجعل من اإلجراءات المتخذة عديمة الفاعمية ،وىذا يدعونا إلى التساؤل عن حجم التنسيق الموجود بين الجيات
المعنية بالسالمة المرورية في األردن ،ومن ىي الجية التي تتولى التخطيط والتنسيق ووضع الخطط عمى الصعيد الوطني

لمواجية ىذه المشكمة ،فقد آن األوان أن تأخذ ىذه المشكمة األولوية في تفكير المسؤولين واعطائيا حقيا ومن كافة الجوانب
والتصدي ليا يجب أن يكون وفق خطط وطنية تشترك بيا كافة الجيات ذات العالقة.
تناقش ىذه الورقة الخيارات المختمفة لما سبق ووضع األىداف المتعمقة بالسالمة المرورية ،كما تحمل العوامل المحددة

فعالة ،وأخي اًر ىناك مقترحات حول كيفية تأسيس برنامج سالمة مرورية وطني متكامل
لتأسيس سياسة سالمة مرورية ّ
واضحة أساليب تمويمو ومخرجاتو.
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مقدمة
الخير يعاني من ويالت الحوادث المرورية مثل غيره من دول العالم ،وما ينجم عنيا من خسائر بشرية
ال زال بمدنا المعطاء ّ
ومادية ىائمة ،ويصنفيا من أخطر المشاكل التي تيدد سالمة المجتمع عمى الصعيد

ين المحمي و العالمي ،وتشير

اإلحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم يفقد سنوياً حوالي (  )2مميون نسمة ويصاب ما بين ( -20
 )50مميوناً آخرين وتكمف الفاتورة العالمية لمحوادث المرورية مبمغاً يقدر بـ (  )512مميار دوالر أمريكي ،تش ّكل ( )%3-%1
من الناتج اإلجمالي العالمي.

وفي األردن الذي يسعى جاىداً الستغالل كافة طاقاتو وموارده وتوظيفيا في مختمف مجاالت التنمية واألعمار ،بدأ يعاني
من ىذه المشكمة وأصبحت تستنزف موارده وطاقاتو البشرية والمادية عمى حد سواء ،ففي خالل السنوات

الخمس الماضية

( ،)2016-2012أدت حوادث المرور إلى وفاة أكثر من ( )3630مواطناً ،وتركت أكثر من ( )81461بين جريح ومقعد،
في حين بمغت الخسائر المادية أكثر من ( )1363مميون دينار أردني.

إن حوادث المرور في األردن قد أخذت حي اًز كبي اًر من اىتمام كافة الجيات واألجيزة المعنية ،وقد بذلت الييئات الرسمية
وبالتعاون مع الييئات األىمية جيوداً مشكورة من أجل التخفيف من ىذه الحوادث وآثارىا ومعالجة أسبابيا بشتى الوسائل
المتاحة ،وبالرغم من كل ذلك فقد بقيت المشكمة تراوح مكانيا وىذا يدعو إلى التساؤل والبحث عن ثغرات في أساليب وطرق
المعالجة التي اتبعت حتى اآلن.

تقوم كافة الجيات المعنية بواجباتيا وتجتيد في تحقيق السالمة المرورية عمى طرقنا  ،ولكن ضعف أدوات التنسيق بين ىذه
الجيات يجعل من اإلجراءات المتخذة عديمة الفاعمية ،وىذا يدعونا إلى التساؤل عن حجم التنسيق الموجود بين الجيات
المعنية بالسالمة المرورية في األردن ،ومن ىي الجية التي تتولى التخطيط والتنسيق ووضع الخطط عمى الصعيد الوطني
لمواجية ىذه المشكمة ،فقد آن األوان أن تأخذ ىذه المشكمة األولوية في تفكير المسؤولين واعطائيا حقيا ومن كافة الجوانب
والتصدي ليا يجب أن يكون وفق خطط وطنية تشترك بيا كافة الجيات ذات العالقة.
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إن التصدي لمشكمة حوادث المرور ليس مقتص اًر عمى األجيزة الرسمية وانما مسؤولية جماعية تشترك بيا مؤسسات
المجتمع المدني من مدارس ومساجد وجامعات وصحافة وجمعيات ألن األمن والسالمة عمى الطريق من المصالح اإلنسانية
ىم وطني يمكن
ىماً وطنياً كبي اًر يصعب الخالص منو إال أنيا ٌّ
العامة المتعمقة بكل إنسان ،فالحوادث المرورية وان كانت ّ
مقاومتو والتخفيف منو إذا ما توفرت لدينا اإلرادة القوية والعزيمة الصمبة واالنتماء الصادق ليذا البمد الطيب.

بد من البحث في تنظيم وتنسيق عمل السالمة المرورية
ولغايات التخفيف من حوادث المرور ونتائجيا في األردن كان ال ّ
المحددة لتتبنى موضوع السالمة المرورية
في األردن ،ووضع االستراتيجيات الوطنية الواضحة ذات األىداف االستراتيجية
ّ
يتم وضع برامج وخطط قابمة لمتقييم
من كافة الجوانب لتحقيق أكبر قدر ممكن من األمان والسالمة عمى الطرق ،وبحيث ّ
والفحص لمتأكد من تحقيقيا لألىداف المرجوة منيا.
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مبررات وضع استراتيجية وطنية لتنظيم وتنسيق السالمة المرورية:

 .1زيادة الوعي بحجم مشكمة السالمة المرورية في األردن:
بد من التعامل مع مشكمة حوادث المرور كحقيقة واقعة واعتبارىا من أىم القضايا الواجب مواجيتيا ومعالجتيا،
ال ّ
وادراج موضوع السالمة المرورية عمى األجندة السياسية ،وخمق وعي عام بين كافة شرائح المجتمع بخطورة ىذه
التصدي ليا.
المشكمة وضرورة
ّ

.2

إيجاد قاعدة لمتنسيق بين الجيات المعنية بالسالمة المرورية

متعددة سواء من و ازرات أو مؤسسات حكومية أو أىمية معنية بالعممية المرورية ،وكل جية
في األردن ىنالك جيات ّ
ليا أولوياتيا في اإلنفاق في ىذا الموضوع ،وحتى نشجع ىذه الجيات لتعمل في اتّجاه واحد ولموصول إلى األىداف
بد أن تكون األىداف مصاغة بشكل جيد لممساىمة في تعزيز التعاون والتنسيق بين ىذه الجيات.
المحددة ،ال ّ
ّ

الخاص:
 .3تحديد أدوار القطاعين العام و
ّ
لمحكومة مسؤولية عامة في تأمين السالمة المرورية لكافة أشكال نظام النقل ،ومع ذلك فإنو ال يجب عمى الحكومة أن
تتدخل في كل النشاطات ذات العالقة بالسالمة المرورية ،فالتجارب أثبتت أن ىنالك العديد من اإلجراءات التي يمكن
أن تتخذ أو تدار خارج نطاق الجيات الحكومية ،وىذا يعني أنو من الضروري لتحقيق السالمة المرورية أن يكون ىناك
الخاص .إن عدم وضوح األدوار يؤدي إلى عدم وجود أو ضعف في
تعاون مشترك بين الجيات الرسمية والقطاع
ّ
بد أن تكون األىداف واضحة وتحديد مسؤوليات كل جية.
التنسيق ،ولعالج ذلك ال ّ

 .4إمكانية التقييم وتحديد مواطن الضعف والخطأ:
ينصب
لكل جية أسموبيا الخاص بالتعامل مع قضية االستخدام األمثل لإلمكانيات المتوفرة؛ في الماضي كان التركيز
ّ
تحول االىتمام إلى كيفية تطوير عممية التقييم وادخاليا في السياسات
عمى التخطيط والتمويل ،وفي الوقت الحاضر ّ
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محددة أصبح من الممكن قياس مستوى اإلنجاز ،وتمقائياً فإنو من
والبرامج والتنفيذ .وىذا يعني بأنو وبوضع أىداف ّ
الممكن عمل التعديل والتصحيح عمى الخطط.

استراتيجية التنظيم والتنسيق:
إيجاد اإلطار التشريعي والتنفيذي لتأسيس مجمس أو ىيئة أو جية تعنى باإلشراف المباشر عمى تنظيم وتنسيق عمل
السالمة المرورية مثل (ىيئة تنظيم السالمة المرورية) عمى سبيل المثال ،تكون أىدافيا كيفما تم صياغتيا موجية نحو
تحقيق النتائج التالية:


تخفيض أعداد الجرحى والوفيات الناتجة عن حوادث السير.



تعديل سموكيات مستخدمي الطريق



تطوير الوعي المروري لدى جميع فئات المجتمع

النشاطات المقترحة لتحقيق استراتيجية التنظيم والتنسيق:
 .1السياسة والتنظيم
 .2التشريعات والرقابة المرورية
 .3األبحاث وتحميل الحوادث المرورية
 .4تدريب وفحص السائقين
 .5المواصفات وفحص المركبات
 .6اإلجراءات اليندسية
 .7التوعية والتعميم المروري
 .8خدمات اإلسعاف
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اإلجراءات التنفيذية لتحقيق اإلستراتيجية:

السياسة والتنظيم:
إيجاد اإلطار التشريعي والتنفيذي لتأسيس مجمس أو ىيئة تعنى بالسالمة المرورية بحيث يكون متخصصاً ومسؤوالً عن رسم
السياسات ووضع خطط السالمة المرورية في األردن ومتابعة تنفيذىا ،وصدور قانون خاص بو يحدد ميامو وواجباتو ،وأن
تتولى كل جية من الجيات األعضاء في ىذا المجمس أو الييئة تأمين التمويل الالزم لبرامج السالمة المرورية من خالل
موازنتيا السنوية

التشريعات والرقابة المرورية:


إجراء تعديالت عمى شروط السماح لمركبات الشحن ذات الحموالت أقل من (  )5طن بالدخول إلى داخل المدن
محددة وشروط معينة.
إالَّ بأوقات ومواعيد ّ



تعديل التشريعات لموصول إلى المعايير العالمية الدولية (حسب ميثاق فيينا)



وضع خطة سنوية لمرقابة المرورية تأخذ بعين االعتبار أىم المخالفات التي تسبب الحوادث وأوقات وأماكن وقوع
ىذه الحوادث اعتماداً عمى تحميل دقيق لمحوادث ونتائجيا وخاصة :
 oتجاوز السرعة المقررة.
 oعدم إعطاء األولوية لممشاة.
 oاتخاذ المسرب الخاطئ.



التركيز في الرقابة عمى فئة السواقين الجدد من ( )25-18عاماً.



زيادة الرقابة عمى استخدام حزام األمان لرفع نسبة المستخدمين



التوسع في استخدام وسائل وأجيزة الرقابة اآللية خاصة عمى مخالفات السرعة وتجاوز اإلشارة الضوئية وايجاد
التشريع المناسب لتنفيذىا.



تشديد العقوبات عمى المخالفات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية والتسبب في الوفيات.
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األبحاث وتحميل الحوادث المرورية:


تطوير أسموب جمع المعمومات عن الحوادث المرورية.



تعميم نظام تحميل الحوادث المرورية وتحديد المواقع الخطرة عمى جميع الجيات ذات العالقة.



دعم مديرية األمن العام في نشاطاتيا الرامية إلى تسجيل الحوادث المرورية وتحميميا.

تدريب وفحص السائقين:


تطوير أسموب الفحص النظري والعممي من خالل زيادة عدد األسئمة النظرية ومدة الفحص العممي والتركيز عمى
السموكيات والتعامل مع باقي مستعممي الطريق.



التركيز أثناء الفحص عمى الراغبين في الحصول عمى رخص لقيادة الباصات وسيارات الشحن الكبيرة.

المواصفات وفحص المركبات:


تطبيق المواصفات القياسية عمى المركبات المستوردة.



االىتمام والتركيز عمى سيارات الشحن الكبيرة والباصات العمومية.



ضرورة استخدام التاكوغراف لمرقابة عمى السرعة وعدد ساعات القيادة لسواقي الشاحنات والباصات.



التركيز في الرقابة عمى اإلطارات الماسحة وصالحية األضوية.

اإلجراءات اليندسية:


معالجة المواقع الخطرة والتي يزيد معدل وقوع الحوادث بيا عن  5حوادث سنوياً.



تنفيذ الحمول الفورية قميمة التكمفة لمتقاطعات خاصة التقاطعات عمى شكل ( ،)+وتأثيثيا بالشواخص والضوابط
المرورية الالزمة وتغيير شكل التقاطع إن أمكن.



توفير الظروف والمتطمبات عمى الطرق الخارجية لمنع حدوث الوفيات واإلصابات البميغة جراء وقوع حوادث
الصدم باألجسام الثابتة مثل إعادة توزيع األعمدة في منتصف وجوانب الطريق واالىتمام بإضاءة الطرق.
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االىتمام بموضوع سالمة المشاة وخاصة توفير األرصفة ،وممرات المشاة اآلمنة ووسائل تخفيض السرعة والتيدئة
المرورية وخاصة في المناطق السكنية والمأىولة.

التوعية والتعميم المروري:


التركيز عمى حمالت التوعية عمى المواضيع التالية :
 oسالمة المشاة
 oاستخدام حزام األمان
 oسالمة األطفال
 oالتعريف بالتشريعات المرورية



التركيز في الحمالت اإلعالمية عمى فئة الشباب من  28-18سنة.



سن عشر
إعداد برنامج توعية مرورية لألميات خاصة ولألسرة لمعناية بأطفاليم تحت ّ
سنوات عن الحوادث المرورية بشكل عام وعن حوادث الدىس بشكل خاص.



إعداد برامج توعية مرورية لمسائقين ولمفئة العمرية ( )28-18سنة



إيجاد برامج لطمبة المدارس وتدريبيم عمى التعامل مع الطريق والمركبة.



إعداد مناىج توعية مرورية لكل مرحمة من مراحل الدراسة بحيث تكون من ضمن
المقررات الدراسية.

اإلسعافات الفورية لممصابين بحوادث الطرق:


اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق أقصر وقت وصول وبأسرع وسيمة لتقديم اإلسعافات الفورية لممصابين بحوادث
الطرق.



زيادة أعداد مراكز اإلسعاف واإلنقاذ وخاصة عمى الطرق الخارجية.
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آلية التنفيذ:


تقوم كل سمطة من السمطات المعنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع
ويتم فحص ىذه الخطط والبرامج بشكل
الخطط الخاصة والبرامج المحددة لغاية تحقيق أىداف ىذه اإلستراتيجية ّ
دوري والتأكد من فاعمية استخداميا وتحقيقيا لألىداف المرجوة منيا وتأمين التمويل الالزم ليا.



ترفع ىذه الخطط والبرامج إلى السمطة العميا المختصة بوضع وتنفيذ استراتيجيات السالمة المرورية لفحصيا
وتدقيقيا واعتمادىا وضمان عدم وجود أي تضارب أو ازدواجية في العمل.



يتم عمل تقييم دوري كل ثالثة أشير لمخطط والبرامج وتوكل ميام متابعة اإلشراف عمى تنفيذ برامج اإلستراتيجية
ّ
إلى جية محددة مختصة بالسالمة المرورية.



يتم عمل تعديل أو تغيير في الخطط والبرامج لتؤدي الغاية التي وضعت من أجميا.
ثم عمى ضوء نتائج التقييم ّ
ّ



ويتم تعديل البرامج
يتم عمل فحص شامل لتأثير تنفيذ البرامج والخطط عمى اإلستراتيجية ويكون ىذا التقييم سنوياً ّ
ّ
والخطط عمى ضوء ذلك.



تحديث نظام خدمات النقل لضحايا الحوادث.



تحديث خدمات الطوارئ العالجية في المستشفيات.



تطبيق وتنفيذ برامج التوعية والتدريب.

خيارات التمويل
ىناك العديد من الطرق والمصادر المختمفة بطبيعة الحال التي يمكن توظيفيا لجمع المبالغ الالزمة لتمويل نشاطات
السالمة المرورية ،واألمثمة عمى مثل ىذه المصادر من الخبرات العالمية:


خزينة الدولة



ضرائب الوقود



رسوم ترخيص المركبات



اليبات والتبرعات التطوعية
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الرسوم الجمركية وضريبة الطوابع



ضريبة الدخل



الضرائب التي تفرض عمى استخدام األراضي



ضريبة المبيعات



القروض التطويرية



مخالفات المرور



القروض والضرائب المحصمة من شركات التأمين



الرسوم المحصمة من خدمات خاصة

وعالمياً فإن األسموب المستخدم غالباً لمتمويل ىو من خزينة الدولة كمصدر رئيسي لمدخل ،وعمى أي حال ،فإن الوضع
الماسة إلى تعزيز عمل السالمة المرورية قد حث عمى وجود اختالف
المادي الضيق في كثير من الدول ورغبتيا وحاجتيا
ّ
وتنويع في تحديد مصادر الدخل والبحث عن شراكات جديدة.
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