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ملخص الورقة :
فً هذه الورقة تنناول نبذة تارٌخٌة عن تركٌب االشارات الضوئٌة وكامٌرات مراقبة السرعة وتجاوز االشارة الحمراء فً
االردن  ,ودور االشارات الضوئٌة والكامٌرات بضبط حركة المرور أٌنما وجدت  ,ونظرا النتشار التقاطعات على
مستوى المملكة تحدثنا عن طموحنا فً التحكم والسٌطرة على هذه االشارات عن بعد اضافة الى طموح االستعالم عن
االعطال على مكونات هذه االشارات  ,ثم تطرقنا الى معوقات تركٌب االشارات الضوئٌة مالٌا وسلوكٌا من قبل
المستخدمٌن لها  ,وأخٌرا ذٌلنا ورقة بحثنا بتوصٌات نأمل ان ٌرى بعضها النور
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 - 1نبذة تارٌخٌة :
مع ازدٌاد الكثافة السكانٌة فً االردن وهجرة الرٌف الى المدن ومع نمو الحالة االقتصادٌة لدى السكان بدأت أعداد
السٌارات والمواطنٌن تزداد فً نفس المنطقة الجغرافٌة من عمان القدٌمة والتً ٌصعب إعادة تخطٌط شوارعها كونها
مأهولة وبكثافة  ,وبدأت الحاجة تلح باستبدال شرطً المرور الذي ٌنظم عمل السٌر باشارات ضوئٌة تحكم حركة السٌر
على التقاطع

( صورة رقم  – 1عمان فً السبعٌنات )
 1.1نبذة عن بداٌة تركٌب االشارات الضوئٌة وكامٌرات مراقبة السرعة فً االردن .
بدأ تركٌب كامٌرات تجاوز األشاره الضوئٌه الحمراء باألردن منذ عام  , 2004حٌث تم حٌنها تركٌب  5كامٌرات
تجاوز االشاره الحمراء داخل مدٌنه عمان و تجهٌز  10مواقع بنٌة تحتٌة لٌتم استخدامها مستقبال  ,وفً عام  2005بدأ
تركٌب رادارات السرعه المزوده بكامٌرات التقاط صورة المركبة ورقمها  ,حٌث تم حٌنها تركٌب ثالث رادارات سرعة
وتم تجهٌز  10مواقع بنٌة تحتٌة  ,وجمٌع المواقع اعاله تم تركٌبها داخل مدٌنه عمان

 1.1تعدد الجهات التً تركب االشارات الضوئٌة وكامٌرات المراقبة .
ُتعتبر أمانة عمان ووزارة االشغال العامة أكبر جهتٌن تقومان بتركٌب االشارات الضوئٌة  ,كما تقوم البلدٌات
وسلطات االقلٌم بتركٌب اشارات ضوئٌة ضمن حدودها ,
وتقوم وزارة البلدٌات بمهمة تركٌب كامٌرات مراقبة السرعة وكامٌرات تجاوز االشارة الحمراء وعلى جمٌع طرق
المملكة  ,و ٌتم حالٌا تركٌب  133موقع لكامٌرا ت تجاوز االشاره الحمراء و رادارات تشمل عمان و باقً المحافظات
( مادبا  ,الكرك  ,المفرق  ,جرش  ,الرصٌفه  ,الزرقاء  ,الرمثا  ,اربد ) .
كما قامت وزارة االشغال العامة واالسكان حدٌثا بتركٌب كامرتٌن لمراقبة تجاوز السرعة على نزول صافوط
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( صورة رقم  – 2كامٌرا مراقبة تجاوز السرعة المقررة فً نزول صافوط )

 1.1إدامة عمل االشارات الضوئٌة وكامٌرات المراقبة والحاجة الى عقود صٌانة سنوٌة .
كان كادر الوزارة ٌقوم بعمل الصٌانة الالزمة ضمن امكانٌاته المتوافرة  ,وفً حال كان الخراب كبٌرا وبحاجة الى
قطع كان ٌوكل مهمة الصٌانة للشركة المنفذة لتركٌب االشارة  ,ومع ازدٌاد عدد االشارات الضوئٌة خاصة وانها
مترامٌة االطراف بدأت الوزارة بعمل عقود صٌانة سنوٌة منذ سنة  2004وهً مستمرة حتى ٌومنا هذا
بٌنما تقوم أمانة عمان بعمل الصٌانة لالشارات الضوئٌة بذاتها حٌث لدٌها كادر كبٌر ٌتولى الصٌانة  ,وكذلك تفعل
بلدٌة الزرقاء
وهناك بلدٌات ركبت اشارات ضوئٌة ولكنها تفتقر لعقود صٌانة او لكادر ٌصون اشاراتها مما جعل بعض االشارات
الضوئٌة خارج الخدمة

 – 1دور االشارات الضوئٌة وكامٌرات مراقبة السرعة فً تنظٌم وضبط المرور وحركة السٌر للحد من
الحوادث واالزدحامات المرورٌة.

( صورة رقم  – 3حركة المرور على تقاطع بدون اشارات ضوئٌة )
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تعمل االشارات الضوئٌة على تنظٌم وضبط حركة المرور على التقاطعات وتعمل كامٌرات مراقبة تجاوز االشارة
الحمراء على تقٌٌد السائقٌن لاللتزام باالشارات الضوئٌة مما ٌنعكس إٌجابٌا على الحد من االزدحامات و حوادث
السٌر .

( صورة رقم  – 4تقاطع مخدوم باشارة ضوئٌة ومراقب بكامٌرا تجاوز االشارة الحمراء )

 1.2كفاءة عمل التقاطعات التً ٌتم دراستها بشكل جٌد ومتابعة حركتها .
إن التقاطعات التً ٌتم دراستها بشكل جٌد ومتابعة حركتها بصورة دورٌة تكون كفاءة التقاطع فٌها جٌدة  ,حٌث تتغٌر
حركة السٌر مع مرور الوقت على التقاطع نتٌجة للمبانً الخدمٌة والسكنٌة التً ٌخدمها التقاطع مما ٌجعل اتجاه ضغط
الحركة ٌختلف من اتجاه الى آخر  ,وحٌث أن تقاطعات وزارة االشغال العامة تخضع للمتابعة الحثٌثة من قبل كادر
االشراف على االشارات الضوئٌة وكونه تم فتح قنوات اتصال مباشرة بٌن المواطنٌن وبٌن غرفة طوارئ الوزارة  ,فإن
ذلك ٌؤدي الى تعدٌل توقٌتات البرمجة على التقاطع وفً بعض االحٌان نقوم بعمل اقتراحات جذرٌة كما فً تقاطع
مستشفى الملك فٌصل فً ٌاجوز  ,فبعد إنشاء التقاطع  ,تم فتح شارع جدٌد بجانب شارع المشفى لٌخدم االحٌاء السكنٌة ,
وبدأ السكان ٌستخدمون مدخل المستشفى على التقاطع الحالً للولوج الى أحٌائهم كون الشارع الجانبً غٌر متصل
بالتقاطع مما اربك عمل المستشفى وأدى الى ازدحامات مرورٌة  ,وقد قمنا كفرٌق عمل بدراسة التقاطع حٌث نسبنا بتغٌٌر
موقع باب المستشفى الحالً لٌتم فتحه جانبٌا من الشارع الجانبً الموازي للمستشفى مع سحب التقاطع الى الشارع الجانبً
لٌصبح هو الشارع الرئٌسً المحكوم باالشارات الضوئٌة .

( صورة رقم  – 5اشارة مستشفى الملك فٌصل التً سوف ٌتم إزاحتها الى الشارع المجاور لها )
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 1.1عدم كفاءة التقاطعات التً ال ٌتم متابعة حركة السٌر فٌها .
بعض التقاطعات ٌتم تركٌبها من طرف البلدٌات وضمن حدود البلدٌة  ,ومع مرور الوقت وقلة متابعة الصٌانة ومتابعة
تطور الحركة على التقاطع ُ ,تصبح االشارات الضوئٌة غٌر مكتملة االجزاء للعمل كوحدة واحدة اضافة الى التغٌر فً
حركة السٌر على التقاطع مع مرور الوقت لظروف عدة  ,مما ٌجعل االشارات الضوئٌة على هذه التقاطعات عدٌمة
الجدوى  ,وال ٌوجد آلٌة الجبار الجهات التً تقوم بتركٌب االشارات الضوئٌة بمتابعة الصٌانة او متابعة تطور الحركة
على التقاطع مما جعلنا نقدم توصٌة باٌجاد هٌئة رقابة مستقلة تتابع عمل جمٌع التقاطعات التً تم تركٌبها وتوجٌه
المالحظات المناسبة للجهة المسؤولة عن التقاطع

 – 1طموح التحكم فً االشارات الضوئٌة وكامٌرات المراقبة وسهولة االستعالم عن أعطالهما.
لكون عمل وزارة االشغال مؤسسً فً مجال صٌانة االشارات الضوئٌة وتركٌبها على التقاطعات الجدٌدة  ,ادى ذلك الى
اضطراد فً اعداد التقاطعات التً ٌتم تركٌبها على الطرق الرئٌسٌة النافذة  ,وبالتالً ازدٌاد التقاطعات التً تكون بحاجة
الى متابعة  ,وكون كل تقاطع ٌتكون من عدد من رؤوس االشارات الضوئٌة وعدد مضاعف من االضواء ( الحمراء
والصفراء والخضراء )  ,فٌحصل ان تتعطل بعض وحدات االنارة لظروف طبٌعٌة او غٌر طبٌعٌة  ,ونظرا النتشار
الرقعة الجغرافٌة لهذه التقاطعات على مساحة المملكة ونظرا لوجود معظم هذه التقاطعات فً أماكن غٌر مأهولة  ,فهذا
ٌسبب صعوبة فً معرفة التقاطعات التً حصل فٌها العطل ومكان هذا العطل وأهمٌته لٌتم اتخاذ القرار باولوٌة االعطال
للصٌانة .
هذا الواقع ٌفرض علٌنا التوجه الى أتمتة االستعالم عن االعطال فً االشارات الضوئٌة وكامٌرات المراقبة  ,وتزداد
االهمٌة له مع مرور الوقت  ,وقد توجهت الوزارة الى هذا الحل  ,ولكن ارتفاع التكلفة المالٌة لتطبٌق النظام جعل
المسؤولٌن ٌحجمون عن ذلك ,
وال ننسى تكنولوجٌا التحكم فً التقاطعات عن بعد من أجل تعدٌل برنامج التقاطع آنٌا حسب ما ٌتم مراقبته من غرفة
التحكم والسٌطرة حٌث قامت أمانة عمان بتركٌب هذا النظام حٌث تعانً معظم تقاطعات العاصمة من ازدحامات خانقة ,
ولكن بالنسبة للوزارة لم تبرز حاجة ماسة حتى االن من اجل التحكم والسٌطرة على التقاطعات عبر المملكة  ,ولكنها
خٌار ممتاز اذا توفرت االمكانٌات المادٌة من اجل حالة مثالٌة لعمل التقاطعات .
آملٌن أنه وبمرور الوقت تنخفض قٌمة هذه التكنولوجٌا مما ٌمكننا من تركٌب نظام التحكم و نظام االستعالم عن االعطال

 1.1الطموح المستقبلً والمخطط له فً تركٌب كامٌرات مراقبة السرعة واالشارات الضوئٌة المستقبلٌة .
ٌتم حالٌا تركٌب االشارات الضوئٌة على الطرق الحدٌثة التً ٌتم إنشاؤها وتكون االشارات الضوئٌة بندا من بنود عطاء
تنفٌذ الطرٌق  ,وٌبقى لدٌنا التقاطعات والتً تم تنفٌذها سابقا ولم تكن بحاجة الى اشارات ضوئٌة ثم مع مرور الوقت
اصبحت بحاجة الى اشارة ضوئٌة لتحكم التقاطع  ,ونطمح مستقبال إلى وضع مٌزانٌة خاصة من طرف الوزارة لتركٌب
عدد من هذه التقاطعات سنوٌا حتى تكون جمٌع التقاطعات مشمولة بمظلة االشارات الضوئٌة مما ٌنعكس اٌجابٌا على
المواطنٌن من حٌث اصابات السٌر او من حٌث الكلفة المادٌة على المواطن وعلى الدولة ككل .
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 – 4معوقات تركٌب و عمل االشارات الضوئٌة  ,المالٌة والسلوكٌة من االفراد .
ٌتم تركٌب االشارات الضوئٌة على التقاطعات الرئٌسٌة فً الطرق النافذة ضمن مٌزانٌات محددة وبالحد الذي ٌسٌّر حركة
المرور على التقاطع  ,واالشارة الضوئٌة حتى تعمل بشكل مثالً ٌجب أن تحتوي على جمٌع العناصر المرورٌة
والمساندة .

 1.4تصمٌم التقاطعات من شركات تركٌب االشارة الضوئٌة ولٌس من طرف مكاتب استشارٌة .
نظرا لقلة الشركات االستشارٌة المؤهلة بتصمٌم التقاطعات المرورٌة او لتخفٌض تكلفة العمل على المقاول المحال
علٌه تنفٌذ الطرٌق  ,فانه وعند احالة عطاء تنفٌذ طرٌق ألحد المتعهدٌن ٌحتوي على تركٌب اشارة ضوئٌة على
تقاطع ٌ ,قوم المتعهد ولقلة خبرته بهذا الخصوص بالطلب من احدى شركات تركٌب االشارات الضوئٌة بعمل
الدراسة والمخطط للتقاطع  ,ولكونهم شركات تنفٌذ ال تصمٌم ٌقومون بعمل المخطط دون اخذ القراءات الالزمة من
التعداد المروري واالبعاد وغٌره والتً تؤثر على تصمٌم التقاطع  ,والذي ٌنعكس بدوره على كفاءة التقاطع .

 1.4افتقار كثٌر من التقاطعات لحركة مرور المشاة .
من هذه المعوقات عدم تركٌب رؤوس إشارات للمشاة  ,نتٌجة سوء استخدامها من المواطنٌن أو عدم التزام
المواطنٌن باستخدامها  ,مما جعل المسؤولٌن ٌقومون بإلغاء تركٌب رؤوس للمشاة

 1.4افتقار كثٌر من التقاطعات للعناصر المرورٌة المساندة .
من هذه المعوقات أٌضا عدم إعادة تخطٌط التقاطعات مما ٌضٌع معها معالم حدود المشاة وحدود المسارب للسائقٌن
 ,وفً حال وجودها مع عدم وجود الوعً الكامل لدى المواطن باالستخدام وااللتزام بهذه التخطٌطات

 4.4سلوكٌات االفراد من سائقٌن ومشاة فً عدم االستفادة من تقنٌة االشارات الضوئٌة .
ان حلقة االستفادة من التقاطع المحكوم باالشارات الضوئٌة ال تتم اال بوجود انسان واع وسلوكٌات مسؤولة من
المواطن النه فً النهاٌة المستفٌد من هذه الخدمة والتً وضعت من اجله  ,ولكن ولالسف ٌفتقر معظم المواطنٌن
للمعرفة فً استخدام ممرات المشاة ان وجدت وفً حال معرفتهم لذلك ال ٌلتزم معظمهم بما عرف مما ٌُظهر بشكل
جلً الفرق الواسع فً النقص التثقٌفً لدى المواطنٌن فً هذا المجال .
وال ٌتورع كثٌر من المواطنٌن عن القصد فً تخرٌب االشارات الضوئٌة أو كامٌرات المراقبة للسرعة  ,وإن كان
تخرٌبهم لكامٌرات المراقبة مفهوما من حٌث انهم ال ٌرٌدون دفع غرامات مالٌة على تجاوزاتهم المرورٌة اال ان
تخرٌبهم لالشارات الضوئٌة ٌبقى مبهما .
ومن هذه السلوكٌات الخاطئة استخدام أعمدة االشارات الضوئٌة لتركٌب االعالنات الخاصة والعامة مثل لوحات
الترشح لالنتخابات البلدٌة او النٌابٌة او حتى لالعالن عن مناسبات خاصة مما ٌؤدي الى تلف اجزاء من رأس
االشارة وربما سقوطه كامال  ,وفً بعض االحٌان الى حجب عدسات االشارات عن السائقٌن والمشاة .
ومن هذه السلوكٌات الخاطئة أٌضا عدم االلتزام باالشارة الضوئٌة فتجد المواطن ٌقطع سٌر السٌارات لٌعبر الى
الطرف المقابل دون ان ٌنتظر دوره فً االشارة  ,وكذلك بعض السائقٌن الذٌن ٌتجاوزون االشارة وهً حمراء وال
ٌنتظرون دورهم
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 4.4التكلفة العالٌة لتركٌب التقاطع وإضافاته من رؤوس هابطة او رؤوس للمشاة .
من معوقات تركٌب االشارات الضوئٌة الكلفة العالٌة لتركٌب التقاطع  ,او كلفة القطع الخاصة باالشارة الضوئٌة ,
اضافة الى كلف متابعة الصٌانة للتقاطع وهً كلفة دائمة ومستمرة ال تنتهً

 – 4التوصٌات والمقترحات من أجل الوصول الى مصالحة بٌن االفراد واالشارات الضوئٌة .
كما بٌنا سابقا أن االشارات الضوئٌة وكامٌرات مراقبة تجاوز السرعة تم إختراعهم من أجل أمان االنسان  ,حتى ٌتم
تنظٌم حركة مجموع المستخدمٌن للتقاطع بشكل توافقً بٌنهم مما ٌقلل علٌهم الوقت الالزم لتجاوز التقاطع وٌجنبهم
الخالفات التً قد تنشأ بٌنهم لتحدٌد اولوٌات المرور .
وإذا تم إقناع المواطن بذلك وان هذه التقنٌة فً النهاٌة لصالحه كفرد ٌستخدم التقاطع ولصالح المجموع فإنه سٌغٌر سلوكه
الن االنسان مفطور على حب ما ٌعود علٌه بالنفع

 1.4عن طرٌق تثقٌف مستخدمً خدمة االشارات بوسائل مقترحة
ال شك أن تثقٌف فرد بذاته أسهل من تثقٌف المجتمع  ,ولكن الفرد هو اللبنة االساسٌة فً المجتمع لذلك
أوصً بأن ٌكون التثقٌف افقٌا وعمودٌا  ,بحٌث ٌتم استهداف االفراد وخاصة فً مراحلهم التعلٌمٌة االولى
واستهداف المجتمع عن طرٌق وسائل االعالم بشتى الطرق المتاحة
وهذا ال ٌعنً أنه ال ٌوجد جهود مبذولة حالٌا فً هذا المجال ولكن ٌعنً ان ٌكون لهذا الموضوع أولوٌة
استراتٌجٌة لما له من مردود على التكلفة البشرٌة واالقتصادٌة الناتجة عن الجهل فً هذا الموضوع .
 1.4عن طرٌق االستمرار فً تركٌب االشارات لتصبح واقعا ٌعتاد علٌه الفرد .
إن تثقٌف المجتمع ال ٌمكن ان ٌتم بٌن لٌلة وضحاها فهً عملٌة مستمرة ومتواصلة  ,وخالل هذه العملٌة ال بد
من جود افراد غٌر منضبطٌن ٌقومون بعملٌة التخرٌب لالشارات الضوئٌة او رؤوس االشارات  ,والمطلوب
هو االستمرار فً تركٌب ما تلف منه وتركٌب اشارات مرور للمشاة وتخطٌط ممرات للمشاة حتى تصبح هذه
المنظومة واقعا ٌعتاد علٌه الناس وثقافة عامة ٌتعلم المواطن عدم خرقها .
 1.4عن طرٌق إعادة دراسة تكلفة المخالفات لٌكون مفهوم المخالفات وقاٌة ال جباٌة .
رغم أن النظام الجزائً لمخالفات السٌر تم وضعه الجبار السائقٌن على التقٌد بالسرعات المطلوبة  ,اال ان
ارتفاع كلفة المخالفات والمزاجٌة احٌانا لدى شرطً المرور فً كتابة المخالفة أدى إلى شرخ فً النظرة
لتحصٌل المخالفات من طرف المواطن على انها وسٌلة للجباٌة من قبل األطراف المنفذة ولٌست وسٌلة للوقاٌة ,
فمع ارتفاع عدد كامٌرات مراقبة السرعة وكامٌرات مراقبة تجاوز االشارة الحمراء وخالل فترة بسٌطة  ,بات
المواطن ٌنظر بعٌن الرٌبة والشك الى هذه الكامٌرات على أنها وسٌلة للجباٌة  ,ونظرا لكونها مسألة جدلٌة
ولكثرة الكامٌرات على نفس الطرٌق فإنً أوصً بإعادة تقٌٌم المخالفات الن المواطن ٌمكن ان ٌرتدع حتى
بالقٌمة المتدنٌة للمخالفة لكون دخل المواطن بسٌطا أصال ,
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وأوصً بأن ٌكون هناك تدرجات فً قٌمة المخالفة حسب المكان ( مثل سرعة عند مستشفى أو مدرسة ) .
 4.4المبالغ المحصلة من المخالفات ٌعاد استخدامها لتطوٌر البنٌة التحتٌة .
تعود اٌرادات المخالفات المرورٌة الى البلدٌات  ,ورغم ذلك تشتكً بعض البلدٌات من عدم وجود مال
العمال الصٌانة مما ٌؤشر على ان اٌرادات المخالفات ٌتم ترحٌل استخدامها المور اخرى ,ولكن الزام
البلدٌات باعادة استخدام اٌرادات المخالفات لتطوٌر البنٌة التحتٌة سٌوفر المال الكافً لذلك وسٌساعد على
تطوٌر البنٌة التحتٌة .
 4.4إحالة عطاء تنفٌذ التقاطع المروري كعطاء تصمٌم فقط للمستشارٌن المصنفٌن
وٌكون ذلك باحالة التقاطعات المرورٌه كعطاءات تصمٌم فقط كمرحله اولى للمستشارٌن المصنفٌن وذلك إلعداد
التصامٌم حسب الكودات المعتمده و بناء وثائق عطاء تنفٌذ اإلشارات الضوئٌه تبعا لذلك  ,ومن اآلثار الجانبٌه
اإلٌجابٌه لهذا التوجه ( عدا عن تصمٌم تقاطعات نموذجٌه ) بناء و تعزٌز خبرات هندسٌه محلٌه بهذا المجال و
تخرٌج مهندسً مرور بخبرات تفتقر البلد حالٌا لمثلها ,مما ٌعزز العمل الهندسً بتصمٌم التقاطعات المرورٌة و
الطرق و المسارب و وٌعزز دور اإلستشاري المصنف بهذا الخصوص وصوال الى مواصفات افضل و بٌئة
مرورٌة آمنة وتطبٌق القاعدة المرورٌة العالمٌة بهذا المجال من خال ال Triple Es ( Engineering ,
) Education , Enforcement
 5.4إنشاء " مجلس أعلى للسالمة المرورٌة "
ٌكون هو الجهة الرقابٌة والمنظمة لجمٌع الجهات التً لها عالقة بالسالمة المرورٌة مثل البلدٌات وأمانة عمان
ووزارة االشغال ودائرة السٌر وغٌره  ,وٌكون لها سلطة اجبار مالكً االشارة الضوئٌة على دٌمومة عمل
االشارات الضوئٌة على مدار العام اضافة الى مسؤلٌتها عن وضع او اعتماد الكودات المتعلقة بالسالمة
المرورٌة على الطرق والزام الجهات المسؤولة بتنفٌذها  ,ومن الممكن ان ٌكون تموٌل المجلس من نسبة من
مخالفات السٌر على الطرقات .
---------فً ختام هذه الورقة أتقدم بالشكر والتفدٌر لكل من ساهم فً ابراز هذه الورقة وأبدأ بابنتً " إسراء أحمد
سمارة " التً قامت بالتدقٌق اللغوي للورقة  ,وأشكر زمالئً فً العمل فً وزارة االشغال العامة واالسكان
أخص منهم
المهندس محمد الهباشٌن (مدٌر السالمة المرورٌة )
المهندس خلٌل الغزاوي ( رئٌس قسم مراقبة الطرق )
الفنً محمد خطاب ( قسم االشارات الضوئٌة )
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كما أتقدم بالشكر لـشركة تقنٌات المرور  -االردن وأخص بالذكر المهندس سامر عمارٌن (المدٌر التنفٌذي)
-------------كون محتوٌات الورقة هً نتاج معاٌشتنا لواقع االشارات الضوئٌة وكامٌرات مراقبة تجاوز السرعة وتجاوز
االشارة الحمراء فال ٌوجد فهرس لمراجع لما ورد فً الورقة.
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