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الملخص

ھدف ھذا البحث في توضیح دور البلدیات في عملیة اإلستعالم وتقدیم اإلعتراضات والشكاوي على مخالفات

السیر، وما تأثیر أخطاء سلوك السائق على السالمة المروریة، أیضاً یوضح ھذا البحث آلیة إجراءات تقدیم

االعتراض على مخالفات السیر في األردن وقامت الباحثة في كتابة بعض التوصیات التي قد تساعد في

تسھیل ھذه العملیة وأھمھا ما یلي:

إستخدام تكنولوجیا المعلومات لإلستفسار عن المخالفات وتقدیم اإلعتراضات.●

دفع المخالفات إلكترونیاً.●

عند اإلعتراض على المخالفات إلكترونیاً یتم التنسیق من جھة المحكمة وإرسال موعد الجلسة لتوفیر●

مساحات كافیة في المؤسسات الحكومیة.

Abstract

The aim of this research is to clarify the role of municipalities in the process

of inquiring and submitting objections and complaints about traffic

violations, and what is the impact of driver behavior errors on traffic safety.

This process, the most important of which are the following:

● Using information technology to inquire about violations and file

objections.

● Electronic payment of fines.
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● When objecting to violations electronically, coordination is carried out by

the court and the date of the hearing is sent to provide sufficient space

in government institutions.
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المقدمة

كلمساعدةعلىتركیزھامنكجزءإیبرتفریدریشمؤسسةقبلمنالعامالنقلعنالتقریرھذاإعدادتم

علىتؤثرالتيالقضایاحولالمطلوبةالمعلوماتإلىالوصولفياألردنفيالقراروصناعالجمھورمن

"استخدامبعنوانلدراسةاستمرارھوالتقریرالمناخ.بتغیرالمتعلقةتلكسیماال،البالدفيالعامةالسیاسة

باالشتراك2014عامفي)CSBE(المبنیةالبیئةدراسةمركزنفذھاالتيعمان"فيالعامالنقلوسائل

النقلوسائلعنعامةلمحةاألصلیةالدراسةتقدمبرنامج.التقدم.مننصل)(معاناصرمعانحملةمع

إعالمیةوتغطیةمسؤولینمعومقابالتدراساتمنمأخوذةمعلوماتویتضمناألردن.فيالعام

،العامالنقللوسائلمنتظمینمستخدمینمعمقابالتإجراءالدراسةتضمنتكماوثائقیة.وأفالمللموضوع

بمدباأیًضاعمانوتربطعمانفيمختلفةمناطقتخدمعامةمواصالتخطوطعشرةمنأكثرواختبار

عریضجمھورإلىنتائجھاإیصالإلىتھدفالتيللدراسةملخصتقدیمتم،ذلكإلىباإلضافةوالزرقاء.

من خالل فیلم رسوم متحركة قصیر بعنوان "رحلة باسمة الیومیة إلى عملھا".

توفیرھا.عنالمسؤولینعلىالدراسةھذهتركزالمستھلكین.أي،الخدمةمستخدميتجربةاألبحاثأكدت

الذین،والمنظمینالمشرعینأیًضاولكن،أنفسھمالمشغلین)(أيالخدماتمقدميمنبالطبعھذهتتكون

النوابمجلسيفيأعضاءھمالمشرعونالمشغلون.فیھیعملالذيوالتنظیميالقانونياإلطاریحددون

النقلوزیرمجلسھایرأسالتي،البريالنقلتنظیمھیئةالنقل.وزارةھمالمنظمونالبرلمان.فيوالشیوخ

االقتصادیةالعقبةمنطقةوسلطة؛حدودھاداخلالعامالنقلخدماتعنالمسؤولة،الكبرىعمانأمانة؛

االقتصادیةالعقبةمنطقةحدودداخلالعامالنقلخدماتعنالمسؤولةوھي،)ASEZA(الخاصة

)2015لعامالركابنقلتنظیم(قانونالجدیدالنقلقانونمشروعأنإلىأیًضااإلشارةوتجدرالخاصة.
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الطریقیمھد،النوابمجلسحلموعدبحلولإقرارهیتملمولكنالسابقالنوابمجلسإلىتقدیمھتمالذي

أمام منح السلطة التنظیمیة فیما یتعلق بالنقل العام للسلطات المحلیة ، أي المحافظات والبلدیات.

الشرطةتقوم،عامكلفيالشرطة.معالمدنيللتفاعلشیوًعااألكثرالشكلھوالمروريالتوقفیعتبر

ھذهمنواحدةكلأنھوالشرطةعملفيالسائدالسردالمرور.حركةمنالمالیینعشراتبإیقاف

"لیسو،نوعھامنفریدةمحطةكلأیًضا.قاتلةتكونقدإنھابل،فحسبللغایةخطیرةلیستالمحطات

ھناك ما یسمى بإیقاف حركة المرور الروتینیة."

وأمرھم،والركابالسائقینالستجوابالشرطةسلطةنطاقاتسع،الماضیةالقلیلةالعقودمدىعلى

في،المثالسبیلعلىتوسع.والمصادرة.التفتیشعملیاتمنالعدیدوإجراء،السیاراتمنبالخروج

إلىاألمریكیةالعلیاالمحكمةأحالت،المرورحركةتوقفعلىتنطويالتيالرابعالتعدیلقضایامنالعدید

التوقفاتھذهخاللالضباطتمكینیجبأنھمؤكدة،الضابطبسالمةتتعلقمخاوفعلىبناًءالقانونتطبیق

لتولي "أمر غیر مشكوك فیھ بشأن الموقف".

كیفیةعلىأیًضاتؤثرللشرطةمتوقعوغیرجسیًماخطًراتشكلالروتینیةالمروریةالتوقفاتأنفكرة

مقاطعبانتظامالشرطةأكادیمیاتتعرضالتوقفات.ھذهأثناءوالتصرفاالقترابعلىالضباطتدریب

للتأكیدالروتینیةالمروریةالتوقفاتأثناءالضباطضدالعنفحاالتألقصىالضباطمنللمتدربینفیدیو

أوالمشھدعنراضینأصبحواإذاممیتموقفإلىبسرعةیتحولأنیمكنالدنیويالشرطةعملأنعلى

فيكسیناریوھاتأیًضاالعنیفةاألمثلةھذهتضمینیتم،التكنولوجيالتقدممعالقوة.استخدامفيیترددون

الروتینیة.المروریةالتوقفاتأثناءأنفسھمحمایةكیفیةعلىالضباطتدربالتياالفتراضیةالمحاكاةبرامج

إدراكھمكیفیةوتحددللضباطواقعیةأكثرھذهالمتطرفةالعنفحاالتوالمحاكاةالفیدیومقاطعتجعل

لمخاطر توقف حركة المرور الروتینیة التي یقومون بھا في النھایة.

كماولكنالعھد.قدیمةالشرطةعلىبالمخاطرمحفوفةالروتینیةالمروریةالتوقفاتبأنالقائلالسردإن

أحدیتمثلالموجودة.البیاناتأوالدراساتفيالدعممنالقلیلسوىالسردھذایجدال،المقالھذایوضح
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المصادرھذهتوفرالسیاق.منكبیرحدإلىخالیةأنھافيالرائدةالمصادرفيالرئیسیةالقصورأوجھ

أيیقدمونالأنھمكماالعنف.بھذاالمرتبطةاالتجاھاتأواألنماطأوالتسلسالتفيالتبصرمنالقلیل

إلىالعنفیمیلحیثالمرورحركةتوقفنقاطأوالعنفھذاسبقتالتيالسیاقیةالعواملعنمعلومات

السردوتطرًفاعنًفااألكثرالحاالتتحددأنالمستغربمنفلیس،نعرفھماقلةإلىبالنظرالحدوث.

،المثالسبیل(علىالشرطةتنظمالتيالرئیسیةالمؤسساتداخلالروتینیةالمروریةبالتوقفاتالمحیط

وكاالت إنفاذ القانون والمحاكم والھیئات التشریعیة).

أثناءالشرطةضدالعنفحولاآلنحتىشموالًوأكثرھادراسةأكبرأجریت،المعرفیةالفجوةھذهلتضییق

المخالفاتإلنفاذفقطبدأالسیارةتوقفأنعلىالمادةھذهفيتعریفھتمالروتینیة:المروریةالتوقفات

واالتجاھاتواألنماطالتسلسالتمنھجيبشكلتفحصالتيالوحیدةالنوعیةالدراسةھيالدراسةالمروریة.

الحوادثروایاتوتحلیلبجمعقمت،اإلجرامعلممجالمنأسالیبعلىباالعتمادالعنف.بھذاالمحیطة

منأكثرعبرالمرورحركةتوقفأثناءالضباطضدعنفحالة4200منأكثرتضمشاملةعینةمن

تقدمالتياألولىھيالدراسةھذهسنوات.10فترةمدىعلىفلوریداوالیةفيالقانونإلنفاذوكالة220

بسببالروتینیةالمروریةالتوقفاتأثناءبالفعلالشرطةضباطیواجھھالذيالخطرلمعدلمستنیًراتقدیًرا

مخالفات المرور.

متحفظتقدیرعلىبناًءالروتینیة.المروریةبالتوقفاتالمحیطالسائدالخطرسردتدعمالالنتائج،للتلخیص

منفقط1كانمروریةمخالفةبسببروتینيمروريتوقفأثناءلضابطالجائرالقتلمعدلأنوجدت،

عنھنتج(سواءاالعتداءمعدلكان،أخیًراتوقف.361،111كلمنفقط1كانتوقف.ملیون6.5كل

قدالمعدالتھذهأنإلىتحفًظااألقلالتقدیراتتشیرتوقف.6،959كلمنفقطواحًداال)أمضابطإصابة

تكون أقل من ذلك بكثیر.

تسفرلمالدراسةفيتقییمھاتمالتيالحاالتمن٪)98من(أكثرالعظمىالغالبیةفإن،ذلكإلىباإلضافة

٪)3(حواليالحاالتمنجًداصغیرةنسبةفإن،ذلكعلىعالوةللضباط.طفیفةإصاباتأوإصاباتعن
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وأدت،الحادثمكانفيسكینأومسدسعلىالعثورأواستخدامتمحیثالضباطضدبالعنفتتعلق

من٪1منأقلللضابط.طفیفةإصاباتأوإصاباتوجودعدمإلىالحاالتھذهمنالعظمىالغالبیة

الحاالت التي تم تقییمھا تضمنت بنادق أو سكاكین وأسفرت عن إصابة ضابط بجروح خطیرة أو قتل جنائي.

الجنائي:اإلنفاذتوقفاتعنمختلفمخاطرملفلھاالروتینیةالمروریةالتوقفاتأنأیًضاالدراسةحددت

المرور.انتھاكیتجاوزبماالجنائيالقانونإنفاذأوللتحقیقبدأتتوقفاتأنھاعلىالمادةھذهفيتعریفھاتم

فئاتضمنالشرطةضدالعنفیختلفأنیمكنكیفمنھجيبشكلتدرسالتياألولىھيالدراسةھذه

التوقفاتأثناءالضباطعلىاالعتداءفيالمستخدمةشیوًعااألسلحةأكثرأنوجدتلقدھذه.التوقف

المروریة الروتینیة ھي "األسلحة الشخصیة" - أي أیدي أو قبضة أو أقدام السائق أو الركاب. الحدیث

التحدیات التي تؤثر على النقل العام في األردن

منشكلبأيیقتربوالالدولةأولویاتمنأولویةیمثلالعامالنقلأنیبدوال،السیاسةمستوىعلى

أوالتعلیمأوالدفاعأواألمنمثلالوطنياالھتمامذاتاألخرىللقضایاالممنوحاالھتمامتلقيمناألشكال

التيالتصریحاتمنیتضحكما-متزایدباھتمامتحظىأنھامنالرغمعلىاالستثمار.جذبأوالصحة

منأفعال.إلىیترجملماالھتمامھذاأنإال،القیادیةالمناصبفيالشخصیاتقبلمنبانتظامتصدر

أكثربطریقةآجالًأمعاجالًالقطاعتواجھالتيالتحدیاتمعالجةإلىستحتاجالدولةأنذلك،مع،المتوقع

أخباًرابانتظامالمحلیةاإلعالموسائلتعرضالمستخدمون.یقدمھاالتيالمتزایدةالشكاوىإلىبالنظرجدیة

النقلتحسینإلىتدعوشعبیةحركاتظھرت،ذلكعلىعالوةالعام.النقلوسائلمستخدميمعاناةعن

رداءةعلىاالحتجاجيالنشاطمنمستوىبرز،أعالهالمذكورةاألنف""معنحملةإلىباإلضافةالعام.

واالعتصامات.والمسیراتالمقاطعاتوشمل،الھاشمیةالجامعةسیماوالالجامعات،فيالعامالنقلوسائل

بشكلمتعاطفینأصبحوابھمالخاصةالنقلالحتیاجاتالخاصةالمركباتعلىیعتمدونالذینأولئكحتى

تعانيالذيالھائلالمرورياالزدحامإلىجزئًیاذلكویرجع،العامالنقلوسائلمستخدميمحنةمعمتزاید

المركباتخاصین.كمستخدمینتحملھاعلیھمیتعینوالتي،الكبیرةاألردنیةالمدنمنوغیرھاعمانمنھ
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ھذاتخفیففيیساعدأنیمكنعلیھاالعتمادوزیادةالعامالنقلتحسینأنأدركوالقدیومي.أساسعلى

االزدحام المروري.

منلیسالعامالنقلأنإلىبالنظرالدھشةیثیرالأمروھو،الدولةمنكبیرماليدعمأيالقطاعیتلقىال

أنیجبوبالتالي،المالیةالناحیةمنذاتیاًمكتفیاًیكونأنیجبالقطاعھذاوكأنالدولةتتصرفأولویاتھ.

ورأسالغازسعرمثلعواملتتناولوالتيطورتھاالتيللصیغةوفًقااألسعارLTRCتحددتكالیفھ.یغطي

،ذلكومعمعین.إشغالمعدلوتفترض،المشغلربحھامشإلىباإلضافة،التشغیلوتكالیفالعامالمال

فیماخاصة،المختلفةالطرقخصوصیاتاالعتبارفيتأخذالالصیغةأنإلىاالنتقاداتتوجیھتمفقد

جیدبشكلالصیغةتعملقد،لذلكنتیجةاإلشغال).معدلفي(ینعكسالمستخدمینعددمثلبقضایایتعلق

عنإالاألرباحجنيالمشغلینمنالعدیدیستطیعال،لذلكوفًقالآلخرین.لیسولكن،المشغلینبعضمع

رداءةإلىیؤديبدورهوھذاحافالتھم.تمتلئحتىالرحالتبدءوعدمالحافالترحالتتواترتقلیلطریق

جودة الخدمة وانخفاض الموثوقیة.

عدًداتخدمالتيبالطرقللقطاعحالًیاالمقدمالوحیدالدعمیتعلقمعدومة.العامللنقلاإلعاناتتكونتكاد

العلوموجامعة،الحسینجامعةالحضریة:المراكزخارجتقعوالتيالبالدفيالجامعاتمنمحدوًدا

لھذهالمقدمةالسنویةاإلعاناتتبلغجامعة.الھاشمیة.والجامعة،البیتآلوجامعة،األردنیةوالتكنولوجیا

الجغرافيالبعدبسببفقطتقدمأنھاحیثمنبطبیعتھااستثنائیةوھي،دینارمالیینستةحواليالمسارات

بالنظرمؤسفةالحالةھذهالمسارات).لتلكالوحیدونالمستخدمونھمالطالبفإن(وبالتاليالجامعاتلھذه

إیجابیةآثارلھماسیكونتقدمھاالتيالخدماتجودةوتحسینككلالبالدفيالعامالنقلشبكةدعمأنإلى

على االقتصاد األردني ونوعیة الحیاة في البالد.

تاریخ موجز وجزئي للنقل العام في األردن

النقلتحكمالتيالممارساتنتیجةھوھذاوفوضوي.فعالغیرالعامبالنقلیتعلقفیماالحاليالعامالوضع

أربعةمنأكثرمدىعلىحدثتالتي-تشغیلھاتراخیصومنحالطرقبتخطیطیتعلقفیماسیماال-العام
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النقلتاریخكتابةیتملمالعام.النقلعلىتأثیرالحكومیةالمؤسساتمنللعدیدكان،الفترةھذهخاللعقود.

لھاجزئيسردتجمیعمنتمكنالقدفیھ.الموجودةالمؤسسیةالذاكرةضآلةإلىیشیرمما،األردنفيالعام

خاللمباشربشكلتطورھاشھدواالذینأولئكمعخاصة،أجریناھاالتيالمختلفةالمقابالتخاللمن

منللمشغلینومنحھاالمرورطرقتحدیدتم،2000عامفيLTRCإنشاءقبلالماضیة.القلیلةالعقود

أیًضاتضمنذلكأنویبدو،ماحدإلىعشوائیةكانتأنھایبدوبطریقةالداخلیةبوزارةالمرورلجانقبل

رأيلھمكاناالمتیازاتھذهعلىحصلواالذینالمشغلینأنذكرتمأنھحتىاالمتیاز.منحمنكبیًراقدًرا

كبیر في تحدید مسارات مساراتھم. یفسر ھذا جزئًیا حاالت التكرار الموجودة في العدید من مسارات الدولة.

عمانفيمباشرةالعامالنقلخدماتلتقدیم)PTC(الحكومیةالعامالنقلمؤسسةإنشاءتم،1975عامفي

،الوقتذلكبحلول.2000عامفيحلھاتمولكن،المجاورةالمدنمنقلیلوعددعمانبینوكذلك

عددزیادةنتیجةكانھذاأنیبدودینار.ملیونعشرخمسةحواليإلىتصلدیونعلیھاتراكمت

بسببذلكمعإنشاؤھاتمولكنللغایةمنخفضةسكانیةكثافةخدمتطرقإلنشاءنتیجةكانكماالموظفین.

تلككانتإذاالممتلكاتقیمةزیادةمنسیستفیدونالذینالمتصلوناألراضيمالكیمارسھاالتيالضغوط

نتیجةللمؤسسةالمالياإلعسارفإن،ذلكعلىعالوةالعام.النقلوسائلبواسطةمخدومةالممتلكات

لتعویضھا.ماليدعمأيمنحھایتملمولكن،التكلفةمنأقلرسومبفرضالحكومةقبلمنلتوجیھھا

یتممستداًماإطاًراتوفرلملكنھادعمتقدیملالتصاالتالعامةالمؤسسةمنالحكومةطلبت،أخرىوبعبارة

من خاللھ تغطیة العجز الذي تكبدتھ المؤسسة من ھذا الدعم.

المنشأةالعامالنقلتنظیمھیئةإلىالبالدفيالعامالنقلإدارةنقلتم،الباكستانیةاالتصاالتشركةحلبعد

یشملوال،بطبیعتھتنظیمًیادورھاكانوالتي،)LTRCبعدفیماتسمیتھاأعیدتوالتي؛PTRC(حدیًثا

عمانأمانةإلىLTRCمنعمانداخلالعامالنقلطرقتنظیمنقلتم،2007عامفي.الطرقتشغیل

السلطاتبعضأیًضاسینقلصیاغتھتمتالذيالمقترحالنقلقانونفإن،التقریرھذافيوردكماالكبرى.

البالد.فياألخرىوالبلدیاتالمحافظاتإلىLTRCمنالعامبالنقلالمتعلقة
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شركةإنشاءخاللمنوالخاصالعامالقطاعینبینالشراكةترتیبجربتاألمانةأنإلىاإلشارةوتجدر

فيالعامللنقلمشغلكأكبرالماضيالعقدمناألولىالقلیلةالسنواتخاللظھرتوالتي،المتكاملة

،الشركةأنیبدوفادحة.خسائرمنتعانيوالشركةناجحةتكوننجاحھ.یثبتلمالترتیبھذالكناألردن،

عمانوأمانة،الخاصالقطاعمنوأجانبمحلیینمستثمرینوضمت،السنینمرعلىملكیتھاتغیرتالتي

المختلفةالمطالبتلبیةإلىاالضطرارمنوأیًضااإلدارةسوءمنعانتقد،األردنیةوالحكومةالكبرى،

في كثیر من األحیان من القطاعین العام والخاص- أصحاب القطاعات فیما یتعلق بالنفقات واإلیرادات.

الحكومة والمواصالت العامة: المنظم أو مقدم الدعم أو المالك أو مقدم الخدمة

مثاليبشكلالتنظیمھذامثلوضعیتمللجمھور.الخاصالقطاعیقدمھاخدمةأيالدولةتنظمأنالمتوقعمن

واسعةتكونربماأوالوزنوخفیفةللغایةضئیلةالناتجةاللوائحتكونقدالعام.الصالحخدمةلضمان

لضمانمطلوبھومماأكثرأوأقلیكونواأنإلىاألمربھمینتھيقد،آخربمعنىومتعجرفة.النطاق

خدمة الصالح العام.

منیتمكنواحتىالمجتمعألفرادوحاسمةضروریةأساسیةخدمةأنھاعلىالخدمةإلىالنظرحالةفي

منالعدیدفيأساسًیا.حًقایعتبرالخدمةھذهعلىالحصولفإن،مقبولةبطریقةالیومیةحیاتھمممارسة

معالحالھوكما،الحكومةمنالمباشرالدعمخاللمنإالالوصولھذاتحقیقیمكنال،الظروف

یعد(الذيالتنقلالعالمأنحاءجمیعفيالقضائیةالوالیاتمنالعدیدستضیفوالصحیة.التعلیمیةالخدمات

تخصیصخاللمنالخدمةتقدیمدعمإلىالدولةستحتاج،ھناالخدمات.ھذهإلىأساسًیا)مكوًناالعامالنقل

جنبإلىجنًباأوحصرًیاإما،مباشربشكلالخدمةتقدیمحتىأو،الخاصالقطاعفيلمقدمیھااإلعانات

مع القطاع الخاص.
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كماالمنظم.دوربعدماإلىدورھاتوسیعإلىلذلكوفًقاالدولةستحتاج،األساسیةالخدماتھذهتقدیمعند

مقدمدورتتولىأن،ذلكإلىباإلضافة،علیھایتعینوقد،الدعممقدمدورتتولىأنعلیھاسیتعین

الخدمة.

منقرنربعمنیقربلماالعامالنقلمركباتوامتلكتالعامالنقلخدمةمزودبدوراألردنیةالدولةقامت

الماليالدعملتأمینواضحةخططأيالسلطاتلدىیكنلمحیثناجحةتكنلمالتجربةلكن،PTCخالل

التيللطرقدعمھاخاللمنللدعمكمزودخجولبدورحالًیاتقومالمطلوبة.الخدمةتقدیمأن،اإلعانةأي،

دورھاتقصرالیومالدولةفإن،ذلكعلىوبناًءالنائیة.المواقعفيالموجودةالجامعاتمنقلیالًعدًداتخدم

شركة(وھيالمتكاملةشركةفيمسیطرةحصةتمتلكأنھاإلى،ذلكمع،اإلشارةوتجدرالمنظم.على

بیعقررواكبیرةبأغلبیةیتمتعونكانواالذینالكویتیینالمساھمینألنفقطھذاولكن،عامة)مساھمة

ترغبلمكماآخرین.مشترینوجودلعدماألسھمتلكاألردنیةالحكومةاشترتو،الشركةفيأسھمھم

إیصالفيترغبولمتقدمھاالتيوالخدماتالبالدفيالعامللنقلمشغلأكبربانھیارالمخاطرةفيالحكومة

رسالة للمستثمرین من الخلیج بأن األردن ال یدعم استثماراتھم.

خطوطتخدمالبالدأنحاءجمیعفيمختلفةمحطاتتمتلكالدولةأنإلىالسیاقھذافيأیًضااإلشارةوتجدر

یستحقالواقعفيھذاالخاص.القطاعمنمستثمرونیدیرھاأو/ویمتلكھاأنیمكنوالتي،الحافالت

البناءترتیبعلى(ربماالمحطاتھذهوإدارةوبناءملكیةفيالخاصالقطاعمشاركةأنحیثالنظرإعادة

دخلعلىالحكومةستحصلالمعنیین.جمیععلىإیجابيتأثیرلھیكونأنیمكن))BOTالتشغیل-النقل-

تحدیاتمعالتعاملإلىأیًضاتضطرولن،االمتیازاتھذهوتشغیللبناءالخاصللقطاعامتیازاتمنحمن

یحققھالذيالدخلخاللمنجدیدةاستثماریةبفرصالخاصالقطاعتزویدسیتم،ذلكعلىعالوةإدارتھا.

المستخدمونوسیحصل؛فیھابالتجزئةالبیعمساحاتواستئجارالمرافقاستخداممقابلالرسوممشغليمن

على خدمات أفضل جودة في ھذه المحطات إذا كان یدیرھا القطاع الخاص.
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تأثیر أخطاء سلوك السائق على السالمة المروریة

وحالةوالتشغیلوالبناءوالتصمیمالتخطیطبعضھایتضمنالمرور.حوادثفيالعواملمنالعدیدتساھم

المروربقواعدالوعيعدمیشملوھذاالبشري.الخطأھوفتًكااألكثرالعاملالطرق.ومراقبةالسطح

؛السائدةالطریقظروفمعوالتكیفالتفاعلعدمضعیف؛حكمالقیادةمھاراتنقص؛الطریقوظروف

أنالدراسةھذهفيإجراؤهتمالذيالمسحالستبیاناألولیةالنتائجتظھرالعدوانیة.القیادة،ذلكمنواألھم

،المرورحركةإدارةونقص،المرورحركةفيالتحكمكفایةوعدم،المناسبغیرالھندسيالتصمیم

فيالطرقعلىوالغضبالعدوانیةالقیادةإلىتؤديالتيالرئیسیةالعواملھيالمروريواالزدحام

األردن.

األبحاثھذهمثلأنحیث،المروریةالسالمةمجالفيللباحثینخاصةأھمیةذاتالحوادثأسبابتعتبر

تبذلھاالتيالجھودمنالرغمعلىوشدتھا.تواترھاتقلیلأیًضاولكنالحوادثمنالوقایةإلىفقطتھدفلن

المرورحوادثتستمر،الطرقبسالمةالمعنیةاألخرىوالمنظمات،النقلووكاالت،القانونإنفاذأجھزة

ینذرالرقمھذااألردن.طرقعلى2011عامفيشخص700منیقربماقُتلاالزدیاد.فيوالوفیات

سیارة.ملیونبحواليالمسجلةالمركباتوعددمالیینستةالبالغنسبًیاالصغیرالسكانبعددمقارنةبالخطر

علىوالغضبالمرورحوادثفيتساھمالعواملمنالعدیدأنالصلةذاتوالدراساتاألبحاثأظھرت

ذلكمناألھمالجویة.والظروفالمعیبةوالمركباتالتصمیمأخطاءالعواملھذهتشملالمملكة.فيالطرق

منلتكون،المفرطةالسرعةذلكفيبما،السائقینومواقفالقیادةسلوكحددتالدراساتمعظمأن،

السریعة.طرقناعلىالقاعدةھيالعدوانیةالقیادةأصبحتالمرور.إصاباتفيالمساھمةالرئیسیةالعوامل

كثیرا ما یرى الجمھور المتنقل حوادث الغضب على الطرق في األردن.

مخالفات السیر واإلعتراضات
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قانونینتھكلشخصالقانونإنفاذضابطعنصادراستدعاءأنھعلىالمرورياالقتباستعریفیمكن

المرور. ُیعرف االقتباس المروري عموًما باسم تذكرة المرور.

ضباطفإن،ذلكومعللغایة.مكلفةتكونأنویمكنمرورتذكرةعلىتحصلأنللغایةمحبطألمرإنھ

الشرطة ال یعرفونك ، لذلك ال تأخذ األمر على محمل شخصي.

الذینالسائقونالقیادة.أثناءالھاتفاستخدامھوالشائعةاالنتھاكاتأحدالمروریة.المخالفاتأنواعتختلف

تشتتالمحمولةالھواتفللخطر.حولھممنوكلأنفسھمیعرضونالقیادةأثناءالمحمولةھواتفھمیستخدمون

،خطیرمروريحادثإلىتؤديأنیمكنالتركیزفيالھفواتمنالقلیلةالثوانيحتىكبیر.بشكلاالنتباه

إن لم یكن ممیًتا.

قد،أوالًاألحیان.بعضفيوخطیرةمزعجةتكونالمرورإشاراتعندأشیاءبعدةالقیامللسائقینیمكن

الطریقعلىشخصكلیعرضأنویمكنقانونيغیرأمروھو،الحمراءاإلشارةعندالتوقففيیفشلون

فقط،األحمراللونإلىیتحولأنقبلأخضرضوءإصدارلمحاولةباإلسراعیقومونكماللخطر.

لیضطروا إلى الفرامل فجأة عندما یتغیر الضوء.

تتحولعندماالتسارعفيیفشلواأناألضواءتغییریالحظونوالانتباھھمیشتتالذینللسائقینیمكن

؛باإلحباطیصابواأنویمكنیتأخروناآلخرینالسائقینأنیعنيھذااألخضر.اللونإلىالمرورإشارات

حالة خطیرة.

أنیعنيھذاالمرور.إشاراتعندالمحددةالبیضاءالخطوطخلفالتوقففيالسائقونیفشلماغالًبا

المشاةیضعقدممابأمانالطریقلعبورالسیارةحولالسیرإلىیضطرونقدالطریقیعبرونالذینالمشاة

في وضع خطیر فیما یتعلق بحركة المرور القریبة.

أخیًرا ، ال تلوم ضابط الشرطة عندما یعطیك مخالفة مرور ألنھ یساعدك في الحفاظ على سالمتك.
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االعتراضات االستداللیة في محكمة المرور

ھذهاستخدامیجبولكن،االدعاءشھادةعلىاعتراضاتتقدیمالمرورمحكمةقضیةفيللسائقیمكن

یصابفقد،بسیطةقضایاعلىاالعتراضاتمنبسلسلةالمحكمةقاعةأغرقتإذاباعتدال.االستراتیجیة

أنیمكنالتيالمواقففياالعتراضاتحفظعلیكیجبضدك.حكمإصدارإلىویمیلباإلحباطالقاضي

أنیمكنالقضیةبجوھرصلةوذوجیدةأسسلھاعتراضأيفإن،ذلكومعكبیر.تأثیرفیھاللشھادةیكون

نحوطویالشوطایقطعأنیمكنالضابطمصداقیةتقویضإقناًعا.أقلشھادتھیجعلمما،الضابطیعرقل

نتیجة إیجابیة ، ألن االدعاء یعتمد على شھادتھم.

االعتراض على قراءة الضابط من المالحظات

األساسھيالمالحظاتشھادتھ.أثناءمالحظاتھمنیقرأضابطعلىاالعتراضعلىقادًراتكونقد

قواعدتمنعماعادًةأمكن.إناالكتشافأثناءإلیھاالوصولعلیكویجب،للحادثالضابطلتذكرالرئیسي

بداإذاالمستند.الستخداممناسًباأساًساینشئلمماشھادتھأثناءمستندمنمباشرًةالقراءةمنالشاھداإلثبات

سیخبرمقبولة.غیرإشاعةھذهأنأساسعلىاالعتراضفیمكنك،مباشرةمالحظاتھیقرأالضابطأن

القاضي الضابط أن یضع األساس المناسب للمالحظات ویسمح لك بقراءة المالحظات.

لكنھم،حدثماتفاصیلتذكریمكنھالأنھیذكرأنالضابطعلىیجبأنھیعنيالمناسباألساسوضعإن

إلىبحاجةأنھمیشھدواأنأیًضاعلیھمیجبوجیزة.فترةبعداالنتھاكإلىأدتالتياألحداثسجلوا

القاضي.یساعدهوقد،األساسوضعكیفیةالضابطیعرفالأحیاًناذاكرتھم.لتحدیثالمالحظاتاستخدام

القدھذاأنمنالرغمعلى،إرشادیةأسئلةطرحإذاللضابطالقاضيمساعدةعلىاالعتراضیمكنك

یكون ناجًحا.

عنالنظربغضالمستقل.لتذكرهوفًقابشھادتھباإلدالءالضابطومطالبةاعتراضكتجدیدذلكبعدیمكنك

وضعفيتساعدكأنیمكنوالتي،الضابطمالحظاتسترى،االعتراضھذابشأنالقاضيحكمكیفیة
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إذاالمالحظات.استخدامدونحدثماتذكرعلىالضابطقدرةفيأیًضاتشكسوفللدفاع.استراتیجیة

قاموا بتقدیم حقائق جدیدة غیر واردة في المالحظات ، فقد تتمكن من الطعن في دقة تلك البیانات.

االعتراض على أدلة اإلشاعات

تعقیًدا.اإلثباتقواعدأكثرمنواحدةأیًضاوھي،شیوًعااألكثراإلثباتقواعدإحدىھياإلشاعاتقاعدة

شأنھمنسؤالعلىاالعتراضیمكنكبنفسھ.یالحظھلمشيءبشأنیشھدأنللشاھدیمكنال،عامبشكل

وطلبالضابطیجیبأنبعدفوًرااالعتراضیمكنكأو،الضابطعلیھایجیبأنقبلإشاعاتیثیرأن

إزالة اإلجابة من السجل.

شخصًیا.الحادثیشھدلمالضابطأنالمحتملفمن،حادثعنناتجةتذكرتككانتإذا،المثالسبیلعلى

ال،آخرمثالفيذلك.استبعادعادًةفیمكن،عنھشیًئاأخبرھمالحادثشھدماشخًصاأنشھدواإذا

عنطائرةفيشرطةضابطبھأخبرهمابشأنیشھدأناألرضعلىشرطةسیارةفيضابطیستطیع

سرعتك.

یمكن،وبالتاليالقضیة.فياألطرافأحدقبولمثل،اإلشاعاتقاعدةمناالستثناءاتبعضھناك

للضابط اإلدالء بشھادتھ حول األقوال التي أدلى بھا السائق إذا اعترف بارتكاب مخالفة أثناء توقف الشرطة.

االعتراض على افتراض الوقائع غیر الموجودة في الدلیل

أخرى.مركبةمركبتھأنفيأخطأالضابطأنمفادھاحجةعلىالسائقدفاعینطويقد،األحیانبعضفي

إذامخالفة.ترتكبعلیھ"المدعى"مركبةرأوابأنھمالضابطإفادةمھاجمةللسائقیمكن،ھذاینطبقعندما

یحتاج،ذلكمنبدالًالسیارة.سائقكنتبأنكدقیقغیرافتراضإلىذلكفسیؤدي،البیانھذاقبولتم

باالعتراضأیًضااالعتراضمنالنوعھذاُیعرف"مركبة".أنھاعلىالسیارةإلىاإلشارةإلىالضابط

القائم على نقص المعرفة الشخصیة.

Page 15 of 22



حاالتفيالسیارة.ھویةافتراضدونصحیحبشكلالمعلوماتذكربكیفیةالضابطإخبارللقاضيیجوز

أخرى ، قد یؤید القاضي اعتراض السائق ویلغي شھادة الضابط من السجل.

إجراءات تقدیم االعتراض على مخالفات السیر في األردن

البلدیةأوللمحكمةاإللكترونيالموقعطریقعنإلكترونیاًأونفسھالمحكمةمبنىفياالعتراضتقدیمیتم

سیرمخالفةأيعناالستفساروتستطیعالسیر،مخالفاتعلىاإللكترونياالعتراضخدمةیقدمالذي

الجھاتالرسمیةالصفحة،اإللكترونیةللحكومةالرسميالموقعطریقعنبھاالمتعلقةالمعلوماتومعرفة

الحكومیة الوزارات وزارة الداخلیة مدیریة األمن العام خدمة االعتراض على مخالفات السیر.

جلسات االعتراض على مخالفات السیر

ومحاكممحافظتھ،حسبكالًالبلدیاتمحاكمفيالسیرمخالفاتعلىالمقدمةاالعتراضاتفيالنظریتم

النظامیةالمحاكمتشكیلقانونفيالمبینبالمعنىالوجوهجمیعمنصلحمحكمةدرجةمنھيالبلدیات

خالفاترتكبالتيالجرائمفيبالنظرمختصةوتكونبھ،معمولاخرقانونوايالصلحمحاكموقانون

المعترضبسؤالالقاضيیقومالسیر،قانونومنھاالقانون،ھذامن)4(المادةفيالمذكورةالقوانینألحكام

فيالغراماتقیمةتخفیضصالحیةللقاضيیكونمذنببأنھالمعترضأجابفإذاالأممذنبكانإن

حال كان على المخالف أكثر من مخالفة.

الخاتمة
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المسؤولةالبلدیاتإلىالمروریةالمخالفاتمناإلیراداتصافيمنالمائةفي100بتحویلالحكومةتقوم

ومعالجةالمجتمعسالمةلدعمإضافیةأمواًالللبلدیاتھذایوفرالشرطة.تكالیفدفععنمباشربشكل

أولویات الشرطة المحلیة.

جمیعتدفعھاالتيالشرطةتكالیفإجماليإلىبالنسبةالبلدیةالشرطةتكالیفعلىالتحویلمنحةمبالغتستند

البلدیات.

علىالحصولخاللمننسمة5000عنسكانھاعددیقلالتيوالبلدیاتالریفیةالمجتمعاتتستفید

تخفیض في ضریبة الشرطة التي یدفعونھا.

التذاكرعلىاألحیانبعضفيیتغلبونالسائقینأنإال،كثیرةفعلیةاستراتیجیةوجودعدممنالرغمعلى

التذكرةكتبالذيوالضابطالسائقیكونأنیجب،المروریةالتجاربفيالحضور.بمجردالمحكمةفي

شيء.أيفعلإلىالحاجةدونعامبشكلالسائقیفوز،الضابطیحضرولمالسائقحضرإذاحاضرین.

رفض القاضي التذكرة ، وھذه نھایة األمر.

المثالسبیلعلىمعقوالً.للضابطالذاتياالستنتاجكانإذابمااألمریتعلق،المروریةالمخالفاتبعضمع

سائقيیمنع-المعلنالسرعةحدعنالنظربغض-للسرعة"أساسي"قانونالوالیاتمعظملدىیوجد،

الحالیة.المروروحركةالطریقلظروفنظًراوحكیم""معقولھومماأسرعبشكلالقیادةمنالسیارات

مسافةعلىأخرىسیارةلمتابعةالوالیاتمعظمفيكثبعنللمتابعةتذكرةعلىالحصولیمكنك،وبالمثل

أقرب مما ھي "معقولة وحكیمة" في ظل الظروف الحالیة.

بأنالذاتيالضابطحكمعلىیعتمدذلكفإن،االنتھاكاتمناألنواعلھذهتذكرةضابطیصدرعندما

السائقمھمةفإن،المحكمةفيالبطاقاتھذهإحدىعلىللتغلبوحكیمة.معقولةتكنلمالسائقتصرفات

التيالعواملجمیععلىالضوءتسلیطفيالسائقسیرغب،أخرىبعبارةالضابطاستنتاجفيالتشكیكھي

القیادةوسرعاتوالرؤیةالجیدالطقسمثلظروف-بأمانسیارتھیقودكانأنھاكتشافدعمشأنھامن
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أنإلىاإلشارةخاللمنحجتھتعزیزعلىقادًراأیًضاالسائقیكونقد،الظروفعلىاعتماًداالبطیئة.

الضابط لم یكن لدیھ وجھة نظر جیدة لتقییم الموقف بدقة.

عالمةمع،المثالسبیلعلىأساسي.أمرالضابطمالحظاتدقةفإن،االنتھاكاتأنواعمنالعدیدمع

دلیلفإن،األحمر)الضوءكامیراتذكرةعننتحدثالأننا(بافتراضاألحمرالضوءوتذاكرالتوقف

عالمةتركضشاھدكأنھببساطةیشھدالذيالضابطعلىعموًماسیقتصراالنتھاكارتكابكعلىالحكومة

التوقف أو اإلشارة الحمراء.

بدالًالضابط.انتھاكضدكلمتكفيمشكلةجعلھتجنبعادًةتریدفأنت،النوعھذامنانتھاًكاتقاومعندما

المزعوماالنتھاكبمراقبةلھیسمحوضعفيالضابطكانإذاماعلىالتركیزعموًمااألفضلمن،ذلكمن

الحصولیمكنكالبحیثجًدابعیًداكانالضابطأنإظھارعلىقادًراتكونقد،المثالسبیلعلىبدقة.

إجراءعندشجرة.أوتلأوأخرىسیارةمثلبشيءإعاقتھاتمقدالضابطنظرنقطةأنأوجیدةرؤیةعلى

ھذا النوع من الحجج ، یمكن أن تكون الرسوم البیانیة والصور مفیدة.

نصائح لتجنب المخالفات

ماغالًباأنھإالالقانون،حدودفيالقیادةدائًماھيالمرورمخالفاتلتجنبنصیحةأفضلأنمنالرغمعلى

الغرامة،لدفعالفعلیةالتكلفةجانبإلىالتذاكرعلىیحصلونبالقانونالملتزمینالسائقینحتىأنھیحدث

علىوالنقاطالمرتفعة،التأمینمعدالتمثلأخرى،مشاكلإلىالصغیرةالقصاصاتھذهتؤديأنیمكن

رخصة القیادة الخاصة بك، والقلق. تقدم ھذه المقالة بعض النصائح حول كیفیة تجنب تذاكر المرور.

شاھد دوریة الطریق السریع●

یمكنكسیارتك.منجیدةرؤیةلدیكأنمنالتأكدھيالشرطةاكتشافعلىقادًرالتكونطریقةأفضل

لدیككانإذاأیًضا.المرایاومسحوقودمحطةفيبالوقودامتألتكلماالنوافذتنظیفطریقعنبذلكالقیام

الرؤیةمرآةفحصمنأیًضاتأكدإزالتھا.الجیدمنیكونفقد،نوافذكمنأيعلىكبیرةملصقاتأي
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بشكلتھتزبكالخاصةالخلفیةالرؤیةمرآةكانتإذاألنھالمفرطاالھتزازعنبحًثاآلخرحینمنالخلفیة

فحصطریقعنبسھولةالمشكلةھذهمعالجةیمكنسیارتك.منالخلفيالجزءمنالرؤیةتفقدفقد،مفرط

التعلیق على سیارتك أو التأكد من توازن العجالت.

التعرف على مركبات دوریة الطرق السریعة●

أوتتجولكانتسواء،السریعةالطرقعلىالدوریاتسیاراتاكتشافكیفیةتتعلمأنجیدةلفكرةإنھا

سیدانسیاراتعنعبارةالسریعةالطرقدوریاتسیاراتتكونماعادةالطریق.جانبعلىتقف

العدیدفإن،ذلكومع؛السیارةجانبيأو/والعلويالجزءعلىمثبتةاإلنذارصفاراتبأضواءمزودة

أناقةوأكثرأصغرمالمحذاتدوریةسیاراتتستخدمالسریعةالطرقلدوریاتالقضائیةالوالیاتمن

المركباتأسطحعلىروتینيبشكلتثبیتھایتمالتيالمصابیحتثبیتاآلنیتم،ذلكإلىباإلضافةأیًضا.

الطریقعلىدوریةسیارةاكتشافدائًماالسھلمنلیس،آخربمعنىالنوافذ.منبالقربالسیارةداخل

السریع.

الطرقمنحدراتمنبالقربالمسرعینالسائقینالسریعةالطرقدوریاتسیاراتتنتظرماغالًبا

متوقفةسیاراتأيعنالبحثدائًمااألفضلمن،منحدریتبعھعلويممرعبرالقیادةعندالسریعة.

فرقفيالسریعةالطرقدوریةتعملماغالًبا،ذلكإلىباإلضافةبأمان.والقیادةسرعتكمنوالتحقق

العلويالجسرعلىوقوفھاأثناءالرادارمسدسباستخدامالسرعةبفحصالسیاراتإحدىتقومحیث،

درایةعلىتكونأندائًماالجیدمن،لذلكنتیجةمروریة.مخالفةإصدارأخرىسیارةتنتظربینما،

بالسیارات التي ال تتحرك على جسر علوي.

االتجاهفيتسیرالتيالسریعةالطرقدوریاتسیاراتمنتذكرةتتلقىقدأنكاعتباركفيضع

إذابكواللحاقااللتفاففيبدورھمالقیامعلیھمالسھلمن،القویةمحركاتھامع،ألنھالمعاكس

علىالسریعةالسیاراتاستخدامھوالسریعةالطرقلدوریاتآخرأسلوبقانون.تكسرأنكاعتقدوا

طرق الخدمة لمعرفة ما إذا كانت ھناك سیارات مسرعة.
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دراجات ناریة وطائرات دوریة الطرق السریعة●

یمكنوالطائرات.الناریةالدراجاتالسریعةالطرقدوریةتستخدمماغالًبا،السیاراتإلىباإلضافة

الرادیويھوائیھاخاللمنعادةالسریعةالطرقبدوریاتالخاصةالبخاریةالدراجاتعلىالتعرف

الفارسیجلسبحیثالناریةالدراجاتھذهمعظمتصمیمتم،ذلكإلىباإلضافةالخلفي.وحجمھاالكبیر

في وضع مستقیم، لذلك ال داعي للقلق بشأن الدراجات الریاضیة حیث یمیل الراكب إلى األمام.

تذاكرإلصدارالصغیرةالطائراتمنوغیرھاالطائراتالسریعةالطرقدوریاتبعضتستخدم

الطرقمنالكبیرةاالمتداداتذاتالریفیةالمناطقفيشیوًعاأكثرھذاأنمنالرغمعلى،السرعة

تكونمافعادة،مامنطقةفيطائرةعبرالسرعةتراقبالسریعةالطرقدوریةكانتإذاالسریعة.

السریعالطریقعلىدوریةسیارةاكتشافمنأصعبطائرةاكتشافإنذلك.إلىتشیرعالماتھناك

فربما،فیھتسیرالذيللطریقموازیةتطیرصغیرةطائرةصادفتكإذا،ذلكومعناریة.دراجةأو

تراقب الشرطة سرعتك من األعلى.

التوصیاتھذهبإیجازنذكرفإننا،البحثیةدراستنامنجزًءالیستالتالیةالعواملأنمنالرغمعلى

المتنوعة التي تستحق الدراسة ویمكن أن تكون جزًءا من موضوعات البحث المستقبلیة.

توصیات البحث

ونظاماألرقاملوحةصورةخاللمنتلقائًیاالمروریةالمخالفاتلتسجیلكأداةANPRنظاماستخدام●

فعالمعلوماتنظاموإنشاءالمسؤولةالجھاتمنالتذاكرنماذججمیعجمعإلىالنظامھذایھدفخبیر.

للمخالفین كجزء من نظام معلومات تشغیلي.

إستخدام تكنولوجیا المعلومات لإلستفسار عن المخالفات وتقدیم اإلعتراضات.●

دفع المخالفات إلكترونیاً.●

لتوفیرالجلسةموعدوإرسالالمحكمةجھةمنالتنسیقیتمإلكترونیاًالمخالفاتعلىاإلعتراضعند●

مساحات كافیة في المؤسسات الحكومیة.
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