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حكمت للسالمة المرورية
مبادرة مميزة في العطاء

نظرة عامة
في كانون الثاني من العام 2008
فقد ماهر قدورة ولده ابن السبعة
ً
ربيعا في حادث دهس وهروب
عشر
مفجع في األردن .وقد تظافرت
في تلك الفترة عدة عوامل ،من
سلوكيات قيادة سيئة وطرقات
تفتقر إىل الصيانة ،لترفع معدل
الوفيات الناجمة عن حوادث السير
في األردن إىل ما يقارب الـ 1,000
ً
سنويا .لكن الصدمة التي
حالة
عانى منها قدورة جعلته بالنهاية
يفكر في سبل معالجة أسباب
الحوادث القاتلة.
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حقائق سريعة
حكمت للسالمة
المرورية

تسعى مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” إىل خفض معدالت الوفيات
واإلصابات الناجمة عن حوادث السير في األردن ،وإحداث تغيير دائم في مشهد
السالمة المرورية من خالل رفع مستوى الوعي حول المسألة ،وتطوير البنية
ً
فضال عن تغيير السلوكيات السائدة
التحتية المرتبطة بالسالمة عىل الطرقات،
لدى كل من مستخدمي الطرقات وسائقي المركبات.

التفاصيل

جوانب تميز المؤسسة

رائد العطاء:
ماهر قدورة

تسعى المبادرة إىل ردم ثغرة ملحة في الحياة العامة اليومية في األردن،
ً
برنامجا
وهي السالمة من الحوادث المرورية .وقد نمت المبادرة اليوم لتصبح
وطنيا ً
ً
بارزا ،يستخدم منهجيات متعددة للعمل مع الفئات السكانية األكثر
عرضة لحوادث المرور (معظمهم من الشباب) وإلحداث تغيير طويل األمد عىل
مستوى المنظومة.

سنة التأسيس:
2008
النطاق الجغرافي الرئيسي:
األردن

مقدمة

االهتمام الرئيسي:
السالمة عىل الطرق

الدروس المستفادة الرئيسية لرواد العطاء

شارك المجتمع
شارك جمهورك المستهدف ،خاصة فئة الشباب ،في تصميم
البرامج وتنفيذها

اعقد الشراكات مع اآلخرين
إسع لكسب الدعم وشارك مختلف شرائح المعنيين وأصحاب
المصلحة في مساعيك لتحقيق األثر عىل مستوىالمنظومة بأكملها
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استمر في التعلم والتطور
ً
أهدافا طويلة األمد ،واجمع البيانات لتتبع تقدم العمل ،واجر
حدد
التعديالت الالزمة عىل البرامج لتلبية االحتياجات المتغيرة

باالرقام
حكمت للسالمة
المرورية

إن تتبع البيانات المتعلقة باالستثمارات
ونتائجها هو شأن أساسي في جهود “حكمت
للسالمة المرورية” من أجل استمرارها في
الحد من الوفيات الناجمة عن الحوادث
المرورية في األردن

حقائق سريعة

3.1
مليون دوالر

تم استثمارها حتى اليوم ( 1.4مليون دوالر أميركي
ساهم بها قدورة و  1.7مليون دوالر أميركي المتبقية
تبرع بها أفراد آخرون وشركات خاصة)

1,000

1,200

في عام  ،2007تم تسجيل
نحو  1،000حالة وفاة في
األردن بسبب الحوادث المرورية

تم تحسين  1,200ملعب في
مختلف أنحاء األردن لجعلها
ً
أمانا لألطفال
أكثر

265

7,000

أجريت تحسينات مرورية في
 265منطقة من أكثر المناطق
ً
عرضة للحوادث
المدرسية

في عام  2017تم تحديد
هدف توعية  7,000من
السائقين واألطفال

عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية ومعدل الوفيات في األردن منذ العام *2007
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خالل الفترة الممتدة بين عامي 2007
و  ،2016انخفض معدل الوفيات في األردن
بمقدار النصف بفضل الجهود التي بذلتها
“حكمت للسالمة المرورية” والحكومة
وجهات أخرى

2007
992

2008
740

2009
676

2010
670

2011
694

2012
816

(عدد الوفيات في السنة)
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2013
768

2014
688

2015
608

2016
750

الفرصة
إلحداث األثر

كان حكمت قدورة يمشى في أحد شوارع العاصمة عمان عندما صدمته
سيارة مما تسبب في وفاته وتمكن السائق من الهروب من دون محاسبة.
في األسابيع واألشهر التي تلت تلك الفاجعة ّ
حول والده ،المستشار في إدارة
األعمال ماهر قدورة ،حزنه إىل عزمه عىل المساهمة في معالجة أسباب حوادث
السير في األردن والتقليل من ضحاياها.
وتبيــن لقــدورة أن حــادث ولده كان ً
أمرا يتكرر بوتيرة عالية .فخالل الفترة
تصاعدا كبيراً
ً
الزمنية المقاربة لتاريخ الحادث شــهدت حوادث الســير في األردن
فــي معــدالت القتــى والجرحى .وفي العام  2007وحده فقدت ما يقارب من
ً
فردا من أحبائها نتيجة حادث ســير مميت  -ما يمثل نســبة وفيات
 1,000أســرة
أعــى بكثيــر ممــا هي عليه في باقي دول المنطقة (راجع الجدول أدناه) .1وبلغ
عــدد الجرحــى مــن الحوادث في ذلك العام نحو  18,000إصابة ،وهي من أعىل
المعدالت في المنطقة .2وكانت النســبة األعىل للوفيات ضمن الشــباب من
الفئة العمرية بين  21و  30ســنة ،وهذا يتماشــى مع النمط العالمي لضحايا
3
حوادث السير.
والحظ قدورة أن القطاعين العام والخاص لم يعطيا موضوع السالمة المرورية
األولوية الكافية ،مقارنة بقضايا وطنية ملحة أخرى ،لمعالجة هذه المسألة.
ويتذكر قدورة قوله آنذاك“ :السالمة المرورية في المملكة ليست أولوية مثل
مسألة خلق فرص العمل أو الرعاية الصحية أو قضايا أخرى .فهذه المسألة ال
تحظى بمكانة عالية في األجندة الوطنية”.
توصل قدورة إىل قرار بأنه لكي يساهم في خفض عدد الحوادث المرورية بشكل
ً
مصيرا مثل مصير ولده ،ال بد له أن يستثمر
ملحوظ ،ويساعد عىل تجنيب اآلخرين
في استراتيجية طموحة تكون أهدافها طويلة األمد وعىل مستوى كل الوطن.

18,000
عدد اإلصابات الناجمة عن
الحوادث المرورية في األردن
عام 2007
عدد الوفيات المرورية
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20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
األردن

لبنان

البحرين

تركيا

العراق

السويد

هولندا

4
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استثمار مميز في
االرتقاء بالسالمة
المرورية

قبل أن يفقد ولده بسبعة أعوام كان ماهر قدورة قد أسس منظمة غير
ربحية اسمها الجود للرعاية العلمية ،وهي تساعد الشباب عىل تحقيق االكتفاء
المالي الذاتي .وكانت الجود أول تجربة لقدورة يستخدم فيها خبرة عمله في
القطاع الخاص ،وشبكة عالقاته وموارده الخاصة للمساهمة في معالجة
المشاكل االجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها الشباب في األردن .ويوضح
قدورة بقوله“ :تدور غالبية أعمالنا حول مشاريع مميزة وجريئة ومعطلة
للمفاهيم التقليدية في تنظيم األعمال .ليس هناك شيء تقليدي فيما نفعله،
ً
دائما بالشراكة
ونحن نطبق نظريات إدارة األعمال في مشاريعنا ،كما نرغب
مع اآلخرين”.
بعد مضي فترة قصيرة عىل وفاة حكمت أطلق ماهر قدورة مبادرة “حكمت
للسالمة المرورية” تحت مظلة منظمة الجود ،وأوكلها مهمة خفض
معدالت الوفيات واإلصابات جراء حوادث المرور في األردن ،خاصة بين فئات
األطفال والشباب.
واستثمر قدورة بشكل كثيف ،سواء بماله أو وقته أو خبرته في دعم هذه
المبادرة .وبلغ حجم استثماراته فيها لغاية اليوم نحو  1.4مليون دوالر أميركي.
وبعد أن برهن عن نجاح مبادرته باستخدام حلول عملية وبسيطة وسهلة
التطبيق في المساهمة برفع مستوى السالمة عىل الطرق ،تحمس أفراد
آخرين وبعض الشركات للمبادرة وساهموا فيها بمبلغ إجمالي إضافي بلغ 1.7
مليون دوالر أميركي .ويوظف قدورة خبرته في االستشارات اإلدارية لتوجيه
ً
ً
وتشغيليا ،كما يستخدم عالقاته مع القطاع الخاص
استراتيجيا
مسار المبادرة
والدوائر الحكومية للدفع بالمبادرة وتوسيع أثرها.
منذ بدايتها كانت مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” خطوة جريئة ومميزة،
ً
إلحاحا من قضايا وطنية
فقد التزمت بقضية كان اآلخرون آنذاك قد رأوها أقل
أخرى أحق بالدعم .وعندما أطلق قدورة مبادرته في العام  2008كانت من أوائل
ً
أمانا عىل مستوى المملكة ككل ،وتمثل
المبادرات الساعية لجعل الطرقات أكثر
هدفها في خفض أعداد ضحايا حوادث السير بين قتىل وجرحى بنسبة ملحوظة
في كل أنحاء األردن من خالل معالجة األسباب الجذرية لتلك الحوادث.

“نعتبر عملنا هذا بمثابة
برنامج وطني ،غير أننا نركز
عىل المواقع التي ننزف منها
ً
ألحاحا
وحيث الحاجة أكثر
لحلولنا .كما نحاول الحصول
ً
خيرا’
عىل العوائد ‘األكثر
عىل استثماراتنا”
ماهر قدورة،
مؤسس مبادرة حكمت
للسالمة المرورية

ولتحقيق هذا الهدف ،استخدمت المبادرة عدة مقاربات ،كان أحدها يدعى
“أنشطة الخدمات المباشرة” ،والتي تسعى لتحقيق أثر مباشر من خالل تصميم
برامج تهتم بالفئات األكثر عرضة للمخاطر .وكما يقول قدورة“ :نعتبر عملنا هذا
بمثابة برنامج وطني ،غير أننا نركز عىل المواقع التي ننزف منها وحيث الحاجة أكثر
ً
ً
خيرا’ عىل استثماراتنا”.
إلحاحا لحلولنا .كما نحاول الحصول عىل العوائد ‘األكثر
ويستخدم فريق عمل المبادرة اإلحصاءات المتوفرة لدى إدارة السير المركزية
حول حوادث السير وبيانات أخرى لتحديد أخطر مواقع الحوادث والفئات
األكثر عرضة لها في األردن ،مثل المدارس وفئة الشباب من البالغين .فركزت
المبادرة في البداية عىل أخطر المواقع التي تضم المدارس لخفض الحوادث
التي تقع في محيطها .ونفذ فريق المبادرة تعديالت في البنية التحتية الخاصة
بالسالمة المرورية في هذه المناطق المزدحمة ،مثل مطبات السرعة والفتات
السالمة المرور.
ً
أيضا نشر التوعية العامة حول حوادث المرور والوقاية
وتشمل مهام المبادرة
منها بهدف تغيير سلوكيات كل من سائقي المركبات والمشاة عىل الطريق.
ً
ً
كافيا من قبل أجهزة اإلعالم التي
اهتماما
ولم تلق في السابق حوادث المرور
ً
نادرا ما غطت هذه الحوادث ،ما ترك معظم الناس غائبين عن حقيقة المشهد
المروري وما يخلفه من ضحايا عىل مدار السنة .ودفعت مبادرة حكمت للسالمة
المرورية بهذه القضية إىل الصدارة ،فركزت عىل األعداد الكبيرة للقتىل والجرحى
في األردن من جراء الحوادث ،وكيفية رفع مستوى السالمة عىل الطرقات
لتساهم في وضع حد لظاهرة القيادة المتهورة.
ً
أيضا الدعوة لتأييد قضيتها عىل مستوى المملكة من
وتشمل دعائم المبادرة
خالل حث مختلف أصحاب المصلحة عىل المشاركة .فعملت عىل استقطاب
اهتمام الدوائر الحكومية ،ونوادي السيارات ،والفاعلين في القطاع الخاص،
وغيرهم ،للدفع بالتغيير عىل مستوى المملكة .ثم تعاونت بشكل وثيق مع
ً
مستداما في
أصحاب المصلحة هؤالء التخاذ الخطوات الالزمة وجعل التغيير
نظام السالمة المرورية بأكمله.
وبعد انقضاء أقل من عقد من الزمن عىل إطالق عملياتها ،ساهمت جهود
المبادرة في تحقيق تراجع في معدل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في
4
األردن بنسبة  50بالمئة.
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كيف تعمل
المبادرة؟

بعد استكمال دراستها لتحديد المواقع ًالكثر خطورة عىل طرقات األردن والفئات

األكثر عرضة للحوادث ،تبدأ مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” باتخاذ الخطوات
الالزمة .وقد تمكنت المبادرة من خالل دراسة وتحليل البيانات المرورية عىل
مدى العشر سنوات الماضية ،من تحديد الثغرات البارزة التالية:

1.نقص في شروط السالمة المرورية عىل مستوى البنية التحتية ،خاصة في
محيط المدارس
2.شح في األماكن المخصصة للعب األطفال
3.نقص في ثقافة السالمة المرورية لدى السائقين والمشاة
4.إنفاذ محدود لقانون المرور فيما يختص بمخالفات قواعد السالمة إن كان
من جانب المشاة أو السائقين (مثل عدم ربط حزام األمان في المركبة).
وقد أطلقت المبادرة عدة برامج رئيسية تستهدف ردم هذه الثغرات من خالل
العمل مع مختلف فئات أصحاب المصلحة والمعنيين ،كما يلي:
 .1تحسين السالمة في المدارس

عندما إنطلقت مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” كان معدل الحوادث المرورية
قد بلغ قرابة  3,800حادث في السنة في المناطق المدرسية والتي بلغ عددها
 5,000منطقة في أنحاء المملكة ..لكن اإلحصاءات كشفت عن أن ما نسبته
 62بالمئة من مجمل هذه الحوادث كان يقع في  265منطقة مدرسية فقط.
كانت هذه المدارس تعاني من مجموعة من المشاكل .فلم يكن هناك من
سياج أو حاجز عىل جانب الطريق لحماية األطفال من المركبات المتجهة
نحوهم ،كما لم تتوفر مطبات عىل الشارع أو إشارات مرور تنبه السائقين
لضرورة تخفيف سرعتهم .فركزت المبادرة عىل توفير هذه العناصر المفقودة
واستثمرت في البنية التحتية ،كما أرفقت هذه الجهود بحملة توعية نظمتها في
المدارس حول قواعد السالمة عىل الطرقات.

%62
نسبة الحوادث التي وقعت في
أخطر  265منطقة مدرسية من
أصل  5,000منطقة في األردن

ً
قائال:
ويوضح مدير مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” ،عرفات أبو خليل،
“باشرنا في التحسينات في أخطر  100منطقة مدرسية وفق بيانات إدارة السير
المركزية” .وبعد أن اكتملت شروط السالمة هناك ،تم توسيع العمل ليشمل
ما تبقى من المناطق المدرسية الـ  265األكثر عرضة لوقوع الحوادث.
لكن صدى هذه المبادرة امتد أبعد من ذلك ،إذ تعاون فريق عمل المبادرة مع
مبادرات أخرى تسعى إىل تحسين البنية التحتية في مناطق مدرسية أخرى
في المملكة ،قدم خاللها الفريق التوجيه الالزم والتوعية .فعىل سبيل المثال،
ً
أفكارا لبعض التحسينات التي من شأنها تحقيق شروط
قدمت مبادرة حكمت
السالمة عىل المدى الطويل ،مثل الحواجز عىل جانب الطريق.

خريطة تبين توزيع
المئة مدرسة التي تم
تحسين مستوى السالمة
فيها (في العام )2008

الرمثا 5

 5إربد
األغوار الشمالية

الزرقاء 4

المفرق 2
الرصيفة 4
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عمان 47

 1 1البلقاء
 1مأدبا

 4الكرك
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 2البتراء
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كيف تعمل
المبادرة؟
(تكملة)

 .2تحسين السالمة في مالعب األطفال

ً
ً
ملحوظا في السالمة المرورية ضمن المناطق
تقدما
بعد أن أحرزت المبادرة
المدرسية األكثر خطورة ،تم توجيه الجهود إىل نطاق بارز آخر في نسبة الحوادث؛
وهو األحياء السكنية ،حيث يلجأ األطفال للعب في الشوارع بسبب عدم توفر
فسحة مناسبة للعب في حيهم .فسعى فريق عمل المبادرة إىل مساعدة هؤالء
األطفال عىل تغيير سلوكهم وحثهم عىل اللعب في أماكن آمنة ،بعد أن أقام
تحسينات في  100ملعب لألطفال وأضاف مرمى لكرة القدم فيها .ويعلق
ً
قائال“ :كنت أتابع أخبار اإلصابات المرورية لكي أعثر عىل مالعب أخرى
قدورة
يمكننا إصالحها” .وساهمت التحسينات التي تم إنجازها عىل المئة ملعب تلك
باجتذاب العديد من المانحين األفراد والشركات الذين مكنت تبرعاتهم المبادرة
من إجراء التحسينات عىل ما بلغ مجموعه  1,200ملعب .كما استطاعت
المبادرة من االستعانة بالموارد العامة في تحسين المالعب ،مثل استخدام
شاحنات الشرطة لنقل مستلزمات البنية التحتية.
 .3حمالت توعية حول السالمة موجهة لألطفال والشباب

ً
وأمانا،
بعد االنتهاء من جعل مناطق المدارس ومالعب األطفال أكثر سالمة
وجه فريق العمل أنظاره إىل رفع مستوى الوعى حول السالمة المرورية،
ً
مستهدفا الفئات األكثر عرضة لحوادث المرور ،وهي طالب المدارس والشباب
من البالغين .لكن عىل الرغم من التقدم الذي أحرزته المبادرة ،بقيت فئة الشباب
بين عمر  18و 35عام تشكل  44بالمئة من ضحايا السير 5.فأطلقت المبادرة
ً
أيضا
الحمالت لهذا الغرض ،وهي لم تكتف باستهداف الشباب ،بل جندتهم
كمتطوعين يساهمون في التوعية .وشملت أنشطة الحمالت المتنوعة ما يلي:

أنجزت المبادرة في البداية
إصالحات في  100ملعب لألطفال
لتحديد التكلفة مقابل الفائدة
من إيجاد فسحة آمنة يلعب فيها
األطفال ،ثم توسعت إىل 1,200
ملعب آخر بعد حصولها عىل الدعم.
“كنت أتابع أخبار اإلصابات المرورية
لكي أعثر عىل مالعب أخرى
يمكننا أصالحها”
ماهر قدورة،
مؤسس مبادرة حكمت
للسالمة المرورية

•حملة “أنا ملتزم” :في هذه الحملة يعمل الشباب المتطوعون ومسؤولو
إدارة السير المركزية عىل إيقاف بعض السيارات التي يخالف سائقوها
قوانين المرور في الشارع ،ويحررون مخالفات وهمية في حقهم كإجراء
تنبيهي ،ومن جهة أخرى يمنحون بطاقات تهنئة للسائقين الملتزمين بقواعد
المرور .والهدف الرئيسي لهذه الحملة هو دعوة الجمهور للقيادة السليمة
ً
شفهيا بين الناس.
من خالل تناقل الدعوة
•“مقاهي الشباب” :يتبادل الشباب بين بعضهم البعض المعلومات حول
ً
وجها لوجه أو عىل منصات
شؤون السالمة من خالل منتديات تفاعلية ،إما
رقمية عىل اإلنترنت ،وذلك مرة واحدة في الشهر.
•“قف  /أنظر ّ /
سلم” :حملة تنظم بالتعاون مع نادي السيارات الملكي
لتعليم األطفال من عمر الثالث سنوات وحتى الثانية عشر كيفية عبور
الشارع بأمان.
ً
عروضا مسرحية في الجامعات تتطرق
•فرقة “شمس” :متطوعون يقدمون
إىل موضوع السالمة المرورية.
•التوعية عبر وسائل التواصل االجتماعي :يتبادل فريق عمل المبادرة
ً
ً
أضرارا أخرى
قصصا حول عائالت عانت من خسارة أحبائها أو
والمتطوعون
بسبب حوادث المرور.
•برنامج الصدمة :مقاطع فيديو يصورها فريق عمل المبادرة عن أفراد
يخالفون قواعد المرور ،مثل عبور المشاة للشارع عندما تكون اإلشارة
الضوئية للمشاة حمراء ،ثم يكشف الفيديو عن عواقب تلك المخالفات.
وتعلق مريم العزة ،مديرة مركز التميز للسالمة المرورية ،عىل أعمال المبادرة،
قائلة“ :كانت اإلحصاءات حول حوادث السير تدعو إىل القلق .واألعمال التي
يقوم بها فريق حكمت للسالمة المرورية هي جهود ممتازة ،خاصة في ما يتعلق
ببرنامجهم الهادف إىل رفع مستوى الوعي لدى األطفال والشباب بالسالمة
المرورية ،والذي حقق بالفعل نتائج جيدة”.
 .4التعليم والتدريب

وقعت مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” إتفاقية تعاون مع الجامعة األلمانية
األردنية لتأسيس “مركز التميز للسالمة المرورية” .والهدف هو توفير التدريب
وورش العمل وجلسات التوعية حول السالمة المرورية لمختلف أصحاب
أساليب
المصلحة .وتشمل المواضيع ،عىل سبيل المثال ،أن يتعلم المهندسون
َ
ً
أمانا وسالمة ،أو يتلقى السائقون تعليمات حول
جديدة لجعل المركبات أكثر
الصيانة السليمة للمركبات وممارسات القيادة الجيدة .ويعمل المركز حالياً
مع وزارة المواصالت األردنية وجهات حكومية معنية أخرى لتحديد الثغرات في
قوانين المرور وإنفاذ القوانين بشكل أكثر فعالية .كما يعمل المركز عىل إدماج
مفاهيم السالمة المرورية في المناهج الدراسية.
باإلضافة إىل البرامج أعاله ،تتعاون المبادرة مع مختلف الجهات ضمن األنشطة
ً
فمثال ،تساعد إدارة السير المركزية في أية تحسينات كبيرة في
ذات الصلة.
ً
فضال عن المساعدة في جمع البيانات والرصد ،خاصة في ما
البنية التحتية،
يتعلق بالتغييرات التي تطرأ عىل قائمة المواقع األكثر خطورة عىل السالمة
المرورية في األردن .كما تتعاون المبادرة مع نادي السيارات الملكي األردني
لتوفير التدريب في القيادة السليمة ،وفي تنفيذ حمالت السالمة المرورية.
7

”كانت اإلحصاءات حول
حوادث السير تدعو إىل القلق.
واألعمال التي يقوم بها فريق
حكمت للسالمة المرورية هي
جهود ممتازة ،خاصة في ما
يتعلق ببرنامجهم الهادف إىل
رفع مستوى الوعي لدى
األطفال والشباب بالسالمة
المرورية ،والذي حقق بالفعل
ً
نتائجا جيدة”.
مريم العزة،
مديرة مركز التميز للسالمة
المرورية في األردن
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وتيرة التقدم
والنتائج

تقدم العمل
ال شك أن أبرز وأهم إنجازات “حكمت للسالمة المرورية” هو أن المبادرة
ً
حقا في إنقاذ األرواح .وكما تم ذكره أعاله ،فمنذ أن انطلقت المبادرة
تساهم
ً
تراجعا في معدل الوفيات الناجمة عن الحوادث
ولغاية العام  2016شهد األردن
المرورية بنسبة  50بالمئة .ولو أن مجموعة عوامل مساندة أخرى قد ساهمت
في خفض أعداد اإلصابات ،مثل دعم الجهات الحكومية ،ليس هناك من شك
ً
ً
مهما في إحداث التغيير .كما بدأ
دورا
في أن “حكمت للسالمة المرورية” قد أدت
يتضح أن الجمهور يتجاوب مع الحمالت ،وأن جهود ماهر قدورة باتت معروفة
وتحظى بالتقدير.
•الحلول الموجهة
يبدو أن أسلوب عمل المبادرة في تحديد أخطر  265منطقة مدرسية من
جهة عدد حوادث المرور ،والتعامل مع هذه المواقع ،كان فعا ً
ال .ويقول
قدورة“ :منذ أن صححنا الوضع في المناطق المدرسية األكثر عرضة
ّ
وحدة الحوادث اإلجمالية بشكل كبير.
للحوادث الخطرة انخفضت وتيرة
وهذا دليل عىل أن المناطق المدرسية األخرى هي بالفعل أقل عرضة
للحوادث الخطرة [مقارنة بالـ  265منطقة التي استهدفتها]”.

 200دوالر
أميركي
قيمة التوفير بتكلفة كل
ملعب لألطفال بعد إنشاء
أول  100ملعب

كما يبدو أن جهود المبادرة لرفع مستوى السالمة المرورية في أخطر
ً
ً
عقدا
ثمارا طويلة األمد .إذ أنه بعد انقضاء ما يقارب
مواقع مدرسية تؤتي
من الزمن عىل إكمال المبادرة أعمالها في ثالثة مواقع مدرسية كشفت
البيانات المرورية المتعلقة بها أن أي منها لم يشهد أي حادث مرور يذكر بعد
التحسينات ،حسب ما يفيد به أبو خليل.
•نماذج عمل ذات جدوى مالية
تشكل التدخالت التي تقوم بها المبادرة ما يشبه المخطط لنماذج عمل
فعالة ومجدية من ناحية التكلفة يمكن للجهات الحكومية أو الفاعلين
اآلخرين توسيع نطاقها .من األمثلة عىل هذا ،كانت تكلفة تجهيز وتحسين
أول مئة ملعب لألطفال تعادل  500دوالر أميركي للملعب الواحد؛ وبعد
نجاح هذا العمل في تحقيق هدفه تمكن فريق عمل المبادرة من التفرغ
إلعادة النظر في تصاميم اإلنشاءات وإجراء تعديالت عليها أدت إىل خفض
في كمية المواد المستخدمة ،وفي عمليتي التصنيع والنقل ،كان حصيلتها
تحقيق وفورات بقيمة  200دوالر أميركي في كلفة تحسين كل ملعب
إضافي واحد .كما ساعد هذا العمل المبادرة عىل الحصول عىل التمويل
المطلوب لتحسين بقية المالعب برعاية الشركات والمانحين األفراد.
•جذب مشاركة المجتمع المحلي
ً
تغيرا
بغض النظر عن النتائج المحققة باألرقام ،الحظ فريق عمل المبادرة
ً
واضحا من جهة تفاعل المجتمع المحلي مع موضوع السالمة المرورية
ومشاركته في أنشطة المبادرة .ويوضح أبو خليل بقوله“ :نعتبره ضمن
نجاحاتنا أن يبدي المجتمع المحلي أي اهتمام عىل األطالق بالموضوع”.
ً
قائال بأن العشرات من الشباب الذين لم يبدوا في الماضي أي
ويضيف
اهتمام بالسالمة المرورية انضموا اليوم إىل المبادرة بصفة متطوعين
ً
أيضا غيرهم ممن يشاركون آراءهم عىل مواقع
في تنفيذ البرامج .وهناك
التواصل االجتماعي واألكثر من ذلك ،هو أن مجموعات من الشباب باتت
تباشر بمشاريعها في مجال السالمة المرورية ،وهم يتصلون بالمبادرة
للمشاركة فيها والتعلم منها.
التعامل مع التحديات
ً
سالكا بسهولة
لم يكن مسار قصة نجاح مبادرة “حكمت للسالمة المرورية”
عىل الدوام .فقد توجب عىل قدورة وفريقه أن يتعلموا من التحديات ويتأقلموا
مع الظروف المتغيرة .وكانت المحاوالت المبكرة للدفع بقضية السالمة
المرورية إىل صدارة القضايا الوطنية ،والتي ركزت عىل المعدالت العالية لضحايا
المرور ،قد قصرت عن تحقيق هدفها بكسب الرأي العام والحث عىل تغيير
السلوكيات .وقد عمدت المبادرة إثر ذلك إىل تعديل أسلوبها في التواصل
منحىأكثر إيجابية من جهة تركيزها عىل الصورة الحسنة التي أحدثتها
واتخذت
ً
عال من السالمة لألطفال  -ما
أعمالها في المدارس وتوفيرها لمستوى
ٍ
ساعدها عىل كسب المصداقية والدعم عىل المستوى الشعبي.
ويقول قدورة“ :حصلت عىل مزيد من الدعم عندما عرضت أحد حلولنا عىل أرض
الواقع .اتخذنا مدرسة واحدة كنموذج ،وعرضنا بالصور الوضع ما قبل وما
بعد إجراء التحسينات” .وبعد نشره لهذا التقرير المصور عىل جمهور أكبر بدأت
مبادرته تكتسب سمعة أوسع ومصداقية أكبر ،ما جعلها تحدث ً
أثرا أعمق
من السابق.
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وتيرة التقدم
والنتائج (تكملة)

عىل الرغم من هذه النجاحات ،القت المبادرة بعض التحديات الكبيرة .ففي
أعقاب انتفاضة “الربيع العربي” تراجع اهتمام الحكومة والمانحين اآلخرين في
ً
الحاحا ،مثل
السالمة المرورية بعد أن أعادوا تقييم أولوياتهم لشؤون أكثر
التعليم وخلق فرص عمل جديدة.
ً
مؤخرا عاد الوضع للتحسن مرة أخرى ،وبدأت الحكومة بتطوير استراتيجية
لكن
وطنية لرفع مستوى السالمة المرورية بمساهمة من “مركز التميز للسالمة
المرورية” .استخلص فريق عمل المبادرة العبر من هذه التغييرات في البيئة
ً
ً
وقادرا عىل التأقلم وتطويع نهجه
مرنا
التنظيمية ،وأدرك أهمية أن يكون الفريق
وبرامجه لتنسجم مع سياق الظروف.
ً
تماما أنه حتى مع توفر الدعم
من ناحية أخرى ،يدرك فريق عمل المبادرة
الحكومي ،فمن المستبعد إحراز تقدم كبير في السالمة المرورية إذا لم يتم
ً
تماما بأن
إنفاذ قوانين المرور بشكل حازم .ويؤكد قدورة بقوله“ :إنني مقتنع
إنفاذ القانون هو عامل رئيسي في بناء السلوكيات السليمة عىل الطريق ،هذا
ً
فضال عن األمور الداعمة مثل أنشطة التوعية ،وتحسينات البنية التحتية مثل
الفتات الطرق.
وتعطي مريم العزة ،المدير العام لمركز التميز للسالمة المرورية ،مثا ً
ال عىل ذلك،
فتقول“ :لدينا قاعدة مرورية تقتضي بضرورة عبور المشاة الشارع من التقاطع
الخاص بهم ،لكن ال تتم معاقبة المخالفين لهذه القاعدة ،ونتيجة لذلك يبقى
الوضع في الشوارع غير منظم” .لكن من ناحية أخرى فإن تحسين عملية تطبيق
وإنفاذ القانون بحد ذاتها ليست بالمسألة السهلة ،وهي تتطلب التنسيق القوي
ً
سعيا لتطوير إجراءات اإلنفاذ.
بين عدة دوائر حكومية

تبحث مبادرة
ً
دوما عن
حكمت
أساليب جديدة
للوصول إىل الشباب
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الخطوات القادمة
بالنسبة للمستقبل القريب ،تنظر مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” في
األساليب المتاحة للنفاذ إىل األطفال والشباب ،مثل حمالت التوعية والسالمة.
وعىل سبيل المثال ،وضعت المبادرة في العام  2017خطة لتدريب  2,000سائق
شاب عىل أساليب تجنب اصطدام السيارات عىل الطرق ،باإلضافة إىل تدريب
 5,000طفل عىل النهج السليم لعبور الشارع .كما ينظر فريق عمل المبادرة
في وسائل جديدة للتفاعل مع الشباب ،مثل تنظيم مسابقات لحث المدارس
عىل دمج مبادرات السالمة المرورية في مناهجها .وكما يقول أبو خليل “سوف
يتم توصيف بعض المدارس بالرائدة إذا نظمت أنشطة أكثر في هذا المجال”.
ً
ً
ألعابا حول
أيضا إمكانية إطالق تطبيق عىل اإلنترنت يوفر
ويدرس فريق المبادرة
السالمة عىل الطريق لتوعية السائقين والمشاة.

الدروس المستفادة
الرئيسية لرواد العطاء

شارك المجتمع
شارك جمهورك المستهدف ،خاصة الشباب ،في عمليتي تصميم
وتنفيذ البرامج
ً
حرص فريق عمل المبادرة عىل أن تترك الحلول التي يقدمونها ً
دائما في
أثرا
الجمهور المستهدف .وبهدف توعية الشباب والحفاظ عىل مشاركتهم ،عىل
سبيل المثال ،عمل الفريق عىل تصميم أنشطة تفاعلية في حرم الجامعات،
مثل لقاءات الدردشة واألنشطة المسرحية .واألهم من ذلك أن المبادرة ضمت
في صفوفها متطوعين من الشباب ليفتحوا قنوات التواصل مع مواطنيهم من
ذات الجيل ويكونوا بمثابة قدوة لهم في السلوك الحسن فيما يتعلق بالسالمة
المرورية .ويعلق هنا قدورة بقوله“ :هم الضحايا في هذه المشكلة لكنهم
غير منخرطين في الحل .أردت أن يقودوا بأنفسهم هذه المبادرة ،ويشعروا
أنها ملكهم” .من شأن هذا النهج الذي اتبعته المبادرة أن يستقطب مشاركة
ً
ً
جزءا من التغيير والحل.
حقا
الشباب ويشعرهم بقيمتهم وبأنهم
استمر في التعلم والتطور
ً
أهدافا طويلة األمد ،واجمع البيانات لتتبع تقدم العمل ،واجر
حدد
التعديالت الالزمة عىل البرامج لتلبية االحتياجات المتغيرة
ً
أهدافا طويلة األجل لمبادرة “حكمت للسالمة المرورية”
وضع قدورة
ّ
ووجه أعضاء فريقه للتعلم المستمر والتأقلم .وهو يؤمن بأهمبة البحوث
واإلحصاءات في تحديد الثغرات في منظومة السالمة المرورية ،وتتبع تقدم
العمل ،وتوجيه االستثمارات .وعىل سبيل المثال ،استخدمت المبادرة عند
إنطالقتها إحصاءات دقيقة لكي تركز نفقاتها عىل أخطر النطاقات المدرسية.
وعىل مدى السنين كان للدراسات والبيانات دور مهم في توجيه األنشطة من
التركيز عىل تحسين شروط السالمة في المناطق المدرسية إىل تشييد مالعب
األطفال ،وبالنتيجة إطالق حمالت التوعية وتثقيف الشباب .ويقول قدورة:
ً
برنامجا لسنة واحدة ،بل مبادرة يتم تنفيذها عىل مدى عشرة أو
“نحن ال نمثل
ً
ً
قائال“ :المطلوب هو أن نتسم بالمرونة وخفة الحركة.
عاما” .ويتابع
خمسة عشر
فالعديد من األشخاص في منطقتنا من العالم يتصفون بالرؤية الضيقة ،بينما
ً
دائما عىل البيانات والبحوث لنجري التعديالت الالزمة عىل أولوياتنا
نعتمد نحن
ونهجنا خالل رحلتنا.
اعقد الشراكات مع اآلخرين
استمر في جهود كسب التأييد ،وشارك مختلف شرائح المعنيين
في مساعيك لتحقيق األثر عىل مستوى المنظومة بأكملها
تعاونت مبادرة “حكمت للسالمة المرورية” في عملها مع العديد من أصحاب
المصلحة في منظومة السالمة المرورية ،كان من ضمنهم:

إشراك أصحاب المصلحة
في مبادرة حكمت للسالمة

إدارات المدارس
والجامعات

الحكومة المحلية
والوطنية

حكمت
للسالمة
المرورية

مركز التميز للسالمة عىل
الطرق ،نادي السيارات الملكي
األردني والمنظمات غير
الحكومية المحلية
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المانحون األفراد
والشركات
والمؤسسات

•األجهزة اإلدارية في المدارس
•مركز التميز للسالمة المرورية في الجامعة األلمانية األردنية
•إدارة السير المركزية التابعة للحكومة األردنية ،ووزارة المواصالت ،ووزارة
التربية والتعليم
•بلدية عمان الكبرى والبلديات خارج العاصمة
•إدارات الجامعات
•مزودو الخدمات العامة (مثل الشرطة ومشغلي مالعب األطفال)
•الشركات
•المانحون األفراد والجهات المانحة المؤسسية
•مؤسسات أخرى ومنظمات ذات صلة بشؤون السالمة المرورية ،مثل
المنظمات غير الحكومية ،ونادي السيارات الملكي األردني.
من خالل تعاونها مع مختلف هذه الجهات ،تستفيد مبادرة “حكمت للسالمة
المرورية” من الخبرات والقدرات والموارد التي تنفرد بها كل جهة عىل حدة .وعىل
سبيل المثال ،يقترح الطاقم اإلداري في المدارس أنواع تحسينات السالمة في
محيط مدارسهم؛ بينما تضع إدارة السير المركزية طاقمها المدرب للترويج
للسالمة المرورية؛ أما الجامعات فهي منصة قيّ مة لعقد لقاءات مع الشباب،
وتوفر الحكومات المحلية النفاذ للمالعب داخل المدارس بعد انتهاء الدوام
الستخدامها كمالعب ألطفال الحي.
ً
أيضا عىل بناء شبكة تتعاون من خاللها جميع األطراف ،يمكنها
وتعمل المبادرة
الدفع بالتغيير اإليجابي الدائم.

تعرف عىل رائد العطاء
ماهر قدورة

نبذة عن حياته
ً
مستشارا في إدارة األعمال
عمل ماهر قدورة

ً
مؤخرا منصب
عىل مدى عقدين من الزمن .وشغل
الشريك اإلداري في وكالة “نيكست موف”
االستشارية التي تتخذ من المملكة العربية
ً
مقرا لها ،والتي امتلكتها وكالة
السعودية
“هورون كونسلتينج” في العام  .2009وكان
ً
ً
إداريا في وكالة
شريكا
السيد قدورة قبل ذلك
“أكسنتور” ،حيث ساهم في بناء حضورها في
منطقة الشرق األوسط .وشملت سيرته المهنية
العمل مع شركات خدمات مالية رائدة في
ً
أسواقا مالية ومصارف مركزية
المنطقة ،ضمت
ومصارف خاصة.
وباإلضافة إلدارته لمبادرة “حكمت للسالمة
المرورية” ،تشرف المؤسسة الخيرية التي أنشأتها
أسرته“ ،الجود” ،عىل برنامج لريادة األعمال ينظم
في المدارس وبرنامج جوائز لالبتكار المجتمعي
يتم بثه عىل شاشة التلفزيون األردني.
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“تركز معظم أعمالنا في ‘الجود’ عىل
مشاريع جريئة ومغايرة للمفاهيم التقليدية.
ونحن نسعى جاهدين إلنشاء منصات
اجتماعية مبتكرة تمكن الناس من التالقي،
والتفاعل ،والمشاركة مع بعضهم البعض،
من أجل إحداث التغيير”.
 -ماهر قدورة
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شركاء المشروع
حصل ‘مشروع انسبايرد’ عىل الدعم من مؤسسة عبدالله الغرير
للتعليم ومؤسسة بيل ومليندا غيتس ،وتم إنتاجه مع شركاء
المعرفة‘ :مجموعة بريدج سبان’ و’زمن العطاء’.

