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قطاع  يف  االستراتيجية  للخطط  التنفيذي  للمستوى  دراسًة  املراجعة  هذه  تقّدم 
للمّدة النقل  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  على  رئيسي  بشكل  ترّكز  وهي   النقل، 
2018-2020، وتعرض اخلطَة االستراتيجية للسالمة على الطرق للمّدة 2023-2019.

الواردة  واملشاريع  املؤشرات  أهم  املراجعة  تعرض  االستراتيجية،  باخلطة  يتصل  ما  ففي 
فيها، وتستند إلى تقرير املتابعة للربع األول من عام 2019 والصادر عن وزارة النقل، يف 
تقييم مدى اإلجناز يف املشاريع املختلفة. ومع النقاط اإليجابية يف ذلك التقرير يف الشكل 
واملضمون ومستوى اإلجناز يف عدد من املشاريع، تورد هذه املراجعة بعض املالحظات على 
املؤشرات  وتبسيط  دوريًا،  حتديثًا  اخلطط  بتحديث  يتعلق  ما  يف  وخاصة  املتابعة،  آلية 

والتكامل بني القطاعات الفرعية.

سياق  يف   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  لتوصيات  مراجعة  املراجعة  هذه  تتضّمن  كما 
االستراتيجية املعلنة لوزارة النقل، وتستشرف بعض النقاط التي يجب التركيز عليها يف 

. قطاع النقل مستقبااًلً

وتتلّخص توصيات هذه املراجعة مبا يلي:

وربطها  املؤشرات  تبسيط  ويتم  املشاريع  تصنيف  ليعاد  املتابعة  تقارير  ترتيب  إعادة   •
باملشاريع ربطًا صريحًا.

وزارة  التي تعمل حتت مظّلة  واملؤسسات  الهيئات  ومبادرات  التأكد من إحلاق مشاريع   •
النقل ضمن اخلطة التنفيذية للوزارة. فمع أن عددًا من هذه املؤسسات مستقّلة، إاّل أن 

ما تقوم به يصّب مباشرة يف عمل الوزارة للنهوض بقطاع النقل.

امللخص التنفيذي
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مبا  مستمرًا  حتديثًا  التنفيذية  واخلطط  االستراتيجيات  لتحديث  آلية  إيجاد   •
يتواءم مع التغّيرات واملستجّدات، وأيضًا مبا يتوافق مع الوثائق اجلديدة التي تصدر 
وثيقة  جعل  خالل  من  ذلك  ويتم  احلكومة.  عمل  أولويات  وثيقة  مثل  احلكومة،  عن 

االستراتيجية ديناميكية، أو بإرفاق املشاريع اجلديدة يف خطط املتابعة مثاًل.

ها منوذجًا لتفعيل  االهتمام بتجربة االستراتيجية الوطنية للسالمة على الطرق بعدِّ  •
امللفات املتصلة بقطاع النقل، والعمل على  الدور التنسيقي والقيادي لوزارة النقل يف 
جناح هذه التجربة واستنساخها يف ملفات أخرى. ويتطلب هذا توفير البنية التحتية 
والبيئة التشريعية املناسبة لتطبيق قانون النقل متعدد الوسائط رقم )29( لسنة 

.2018

: متابعة ما جاء يف توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018، وخاصة يف ما يتصل بـِ  •

املخّصصات املالية والكوادر البشرية املطلوبة لوضع قطاع النقل ضمن سّلم أولويات   -
احلكومة.

تبسيط املؤشرات يف قطاع النقل لتسهيل قياسها ومتابعتها.  -

التركيز على التحّوالت التي حتصل يف قطاع النقل، وخاصة يف ما يلي:  •

التوسيع  يف  وليس  وصيانتها  وإدارتها  للنقل  التحتية  البنية  بتشغيل  االهتمام   -
والبناء فقط.

إطار  يف  وليس  ومتكاملة،  شمولية  إدارة  النقل  قطاع  وإدارة  االستراتيجيات  وضع   -
القطاعات الفرعية الثالثة فقط )البّري، والبحري، واجلّوي(.

توظيف التكنولوجيا وبناء الكوادر املؤهلة إلدارة احللول التقنية يف قطاع النقل   -
وتنفيذها.
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التقديم 

وبلورة  عليها  التركيز  ينبغي  التي  املهمة  القطاعات  أحد  بوصفه  النقل  قطاع  يبرز 
استراتيجية واضحة بشأنها، كما جاء يف »رؤية األردن 2025«، وال سيما أن هذا القطاع 
يشّكل ما نسبته 6% من الناجت احمللي اإلجمالي بحسب دائرة اإلحصاءات العامة )2018(.

وقد بّينت خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2018-2022(، أن حتقيق نسبة منو 
مبقدار 5% يف الناجت احمللي اإلجمالي يف املّدة التي تغطيها اخلطة، يتطلب منوًا مقداره 

12% يف قطاع النقل.

وقّدم تقرير حالة البالد لعام 2018 عرضًا مفّصاًل لتحليل السياسات واالستراتيجيات 
تضّمنه  ومما  واجلّوي(.  والبحري،  )البّري،  الفرعية  وقطاعاته  النقل  بقطاع  املرتبطة 

التقرير:

عرضًا لإلطاَرين املؤسسي والقانوني الناظَمني للقطاع، إذ أدرج التقرير املؤسساِت التي   •
تعمل يف القطاع والقوانني التي تنّظم عمل تلك املؤسسات واخلدمات التي تقّدمها.

عرضًا ملا جاء يف السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل املرتبطة بالقطاع.  •

وتهدف هذه املراجعة ضمن تقرير حالة البالد لعام 2019، إلى متابعة ما جاء يف التقرير 
التركيز  إذ سيتّم  النقل،  لقطاع  استراتيجية  أحدث  على  الضوء  مع تسليط  السابق، 

على الوثيقَتني التاليَتني:

املدى/  طويلة  الوطنية  النقل  الستراتيجية   )2020-2018( التنفيذية  اخلطة   •
املرحلة الثانية.

اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.  •

وبناًء على ما تقّدم، تتضمن هذه املراجعة ما يلي:

النقل  الستراتيجية   )2020-2018( التنفيذية  اخلطة  من  كّل  يف  جاء  ملا  عرض   •
الوطنية طويلة املدى/ املرحلة الثانية، واخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق 

.)2023-2019(

هاتني  سياق  يف   2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  يف  مت  ُقدِّ التي  للتوصيات  متابعة   •
الوثيقَتني.

حتليل ملضمون األهداف املعَلنة يف الوثيقَتني.  •

العلمي،  الشمولي  املنظور  من  »النقل«  فإن   ،2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  يف  ُذكر  وكما 
مكان  من  والغاز،  النفط  مثل  الطبيعية،  املوارد  وحتى  والبضائع  األشخاص  تنّقل  يشمل 
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أنبوب...  طائرة،  باخرة،  قطار،  خاصة،  مركبة  )شاحنة،  املختلفة  بالوسائط  آخر  إلى 
إلخ(. وبالتالي فإن قطاع النقل من هذا املنظور يشمل تنظيم عمليات النقل هذه وإدارتها 

وتشغيلها والبنية التحتية التي تخدمها )طرق، سكك حديدية، موانئ... إلخ(.

واإلطار  األردني  السياق  على  التركيز  خالل  ومن  سابقتها(،  يف  )كما  املراجعة  هذه  ويف 
الناظم ألمناط النقل والصالحيات املمنوحة لوزارة النقل والهيئات العاملة حتت مظلتها، 

سيتم إدراج ما يلي ضمن قطاع النقل:

تنّقل األشخاص من خالل وسائط النقل مقابل أجر، مثل النقل العام أو )التاكسي( أو   •
النقل السياحي، إضافة إلى وسائط النقل اجلوية والبحرية.

نقل البضائع من خالل وسائط النقل املختلفة.  •

سياق  يف  فقط  عليه  التركيز  سيتم  اخلاصة  مركباتهم  يف  األشخاص  تنّقل  فإن  وبذلك، 
البنية  إلى  بالنسبة  احلال  وكذلك  الذكر،  سالفة  األشخاص  تنّقل  مبنظومة  عالقته 

التحتية لشبكة الطرق.

املعنية  املؤسسية  للهيكلية  ونظرًا   ،2018 لعام  البالد  حالة  تقرير  يف  أيضًا  جاء  وكما 
بتنظيم قطاع النقل، فإنه سيتم خالل هذه املراجعة اإلشارة إلى قطاعات فرعية ثالثة 

ضمن قطاع النقل، وهي:

النقل البّري.  •

النقل اجلّوي.  •

النقل البحري.  •

أوالً: متابعة اسرتاتيجية قطاع النقل

سيتم التركيز يف هذه املراجعة على الوثيقَتني التاليَتني:

املدى/  طويلة  الوطنية  النقل  الستراتيجية   )2020-2018( التنفيذية  اخلطة   •
املرحلة الثانية.

اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.  •

ومتثل هاتان الوثيقتان أحدث االستراتيجيات وخطط العمل لوزارة النقل.

ويتضّمن هذا اجلزء من املراجعة ما يلي:

ملّخصًا ملا جاء يف الوثيقتني.  •
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ق،  حتلياًل ملا مّت تطبيقه من الوثيقتني حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة، وما لم ُيطبَّ  •
وأسباب التوّقف املعَلنة.

الخطة التنفيذية )2018-2020( السرتاتيجية النقل الوطنية طويلة 

املدى/ املرحلة الثانية

مّت إعداد اخلطة االستراتيجية لوزارة النقل واخلطة التنفيذية قيد البحث، بناًء على 
الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر احلكومية والصادر عّما كانت تسّمى 
على  التنفيذية-  اخلطة  يف  جاء  -كما  أيضًا  االطالع  ومّت  العام«.  القطاع  تطوير  »وزارة 

»أفضل املمارسات يف التخطيط االستراتيجي للمؤسسات احمللية والدولية«.

ورسالتها  الوزارة  رؤية   ،2020-2018 لألعوام  التنفيذية  اخلطة  مدخالت  وتضّمنت 
وقيمها اجلوهرية، إضافة إلى ما يلي:

احملاور الوطنية وكتب التكليف السامي والرسائل والرؤى امللكية.  •

وثيقة »رؤية األردن 2025«.  •

البرنامج التنموي التنفيذي.  •

قانون النقل رقم )89( لسنة 2003.  •

استراتيجية قطاع النقل طويلة املدى.  •

مشروع موازنة وزارة النقل لكّل من األعوام )2020-2018(.  •

استراتيجية وزارة النقل )2017-2015(.  •

السياسات الداخلية الداعمة لتطوير االستراتيجية.  •

ويعرض اجلدول رقم )1( مجموعة األهداف االستراتيجية والبرامج واملشاريع املدَرجة 
ضمن اخلطة التنفيذية لوزارة النقل 2020-2018.

 ،2019 عام  من  الثاني  الربع  يف  املشاريع  من  كلٍّ  تنفيذ  ملدى  وصفًا  اجلدول  يتضّمن  كما 
املّدة  لتلك  النقل  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  تنفيذ  متابعة  تقرير  على  بناًء  وذلك 
التقرير كان  هذا  أن  )علماً  النقل  وزارة  يف  وتقييمه  النقل  متابعة  مديرية  عن  والصادر 

تقريَر املتابعة األحدث من حيث تاريخ كتابته(.

أما اجلدول رقم )2( فيتضّمن عددًا من املؤشرات املدرجة يف اخلطة التنفيذية وقيمها يف 
عام 2017، والقيم املستهَدفة يف األعوام 2018 و2019 و2020. وبعد التواصل مع وزارة 

النقل تبنّي عدم وجود بيانات محّدثة تخص الوضع احلالي لهذه املؤشرات.
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اجلدول رقم )1(:
األهداف والبرامج واملشاريع يف اخلطة التنفيذية لوزارة النقل )2020-2018(

األهداف 
مدى التنفيذ مع نهاية الربع املشاريعالبرامجاالستراتيجية

األول لعام 2019

الهدف االستراتيجي 
األول:

تطوير منظومة النقل.

البرنامج األول: 
تطوير قطاع النقل/ 

تطوير دراسات 
قطاع النقل.

مشروع تطوير النظام احملوسب 
لقطاع النقل/ النهوض بخدمات 

النقل العام.

• مت االنتهاء من حتديث 
األنظمة وتدريب املعنيني 

يف كّل من وزارة النقل وهيئة 
تنظيم النقل البري.

البرنامج الثاني: 
تطوير قطاع النقل/ 

تطوير البنية 
التحتية.

الشبكة الوطنية للسكك 
---احلديدية

إنشاء ميناء بحري ومركز 
لوجستي يف عّمان/ املاضونة.

• توقيع اتفاقية التفاهم 
مع املانح )بنك االستثمار 
األوروبي( لتقدمي منحة 
إلعداد دراسات اجلدوى 

االقتصادية للمشروع.
مشروع إعادة تأهيل املدرج 

الشمالي/ مطار امللكة علياء 
الدولي.

• األعمال اإلنشائية.

تنفيذ اجلدار األمني ونقطة 
التفتيش عند مدخل كبار الزوار 

)VIP( يف مطار امللكة علياء 
الدولي.

• األعمال اإلنشائية.

 Cargo Airport( شراء جهاز
X-RAY Scanner( للفحص 

باألشعة لوارد الشحن اجلوي يف 
مطار امللكة علياء الدولي.

---

مشروع تأهيل مدخل بوابة املشتى 
---يف مطار امللكة علياء الدولي.

نظام التتبع اإللكتروني للمركبات/ 
اآلليات احلكومية )املرحلة 

األولى(.
---

نظام التتبع اإللكتروني للمركبات/ 
اآلليات احلكومية )املرحلة الثانية؛ 

8500 مركبة(.

- طرح العطاء.
- فرز العطاء وتأهيل شركة 

للعطاء. 
- فحص مصنعي لألجهزة 
داخل بلد املنشأ )تايوان(.

إنشاء مطار الشونة/ إعداد دراسات 
اجلدوى االقتصادية ملطار الشونة 

اجلنوبية.

- مت تزويد املستشار 
باملالحظات النهائية من 
اللجنة الفنية، وسيتم 

تقدمي التقرير النهائي يف 
حال االنتهاء منه.

- جاء يف رد املستشار أّن 
مالحظات هيئة تنظيم 

الطيران املدني تتصل بأمور 
تشغيلية وهي خارج نطاق 

عمله.
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األهداف 
مدى التنفيذ مع نهاية الربع املشاريعالبرامجاالستراتيجية

األول لعام 2019

دراسة اجلدوى االقتصادية 
الستثمار مطار عّمان املدني مباركا 

.)MIDRA( وتطويره

م مسّودة دراسة  - مت تسلُّ
اجلدوى االقتصادية 
للمشروع املقدمة من 

 ,Mazars, wsp( املستشار
خليفة وشركاه(.

- مت مراجعة الدراسة من 
اللجنة الفنية وتزويد 

املستشار باملالحظات الفنية 
والقانونية واالقتصادية 

واملالية.
- مت االجتماع مع املستشار 

بتاريخ 2018/10/16 
ومناقشة املالحظات قبل 
اعتماد التقرير النهائي.

الهدف االستراتيجي 
الثاني:

تعزيز الشراكة بني 
القطاعني العام 

واخلاص

البرنامج األول: 
تشجيع االستثمار 
يف مشاريع أمناط 

النقل كافة.

إدارة مشروع التحديث لنظام 
التفتيش حلقائب مستودع 

الطائرات يف مطار امللكة علياء 
الدولي ومتابعته.

---

الهدف االستراتيجي 
الثالث:

تسهيل منظومة النقل 
والتجارة.

البرنامج الثاني: بناء 
التعاون اإلقليمي 
يف تسهيل النقل 

والتجارة وتقويتهما.
عقد ورشات عمل إقليمية

• مؤمتر األمانة التنفيذية 
لتسهيل النقل والتجارة 

خلدمة االقتصاد الوطني.
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األهداف 
مدى التنفيذ مع نهاية الربع املشاريعالبرامجاالستراتيجية

األول لعام 2019

الهدف االستراتيجي 
الرابع:

املساهمة يف تخفيض 
اآلثار البيئية السلبية.

البرنامج األول: 
توفير أنظمة نقل 

صديقة للبيئة.

مشروع الربط للنقل العام بني 
مدينتي عّمان والزرقاء/ حافالت 

.)BRT( التردد السريع

- مت تسليم الدراسات 
والتصاميم اخلاصة بنطاق 

عمل العطاء األصلي. 
- مت تقييم العروض 

املالية من دائرة العطاءات 
احلكومية لتنفيذ احلزم 

األربع للمشروع. 
- مت توقيع اتفاقية التمويل 

بني وزارة املالية وصندوق 
استثمار الضمان االجتماعي 

لتمويل املشروع.
- متت إحالة عطاءات 

تنفيذ احلزم اإلنشائية 
األربع، و إصدار أمر 

املباشرة للمقاولني بتاريخ 
 .2019/3/2

- مت توقيع عقد بيع قطعة 
أرض )40 دومنًا( بني وزارة 

النقل والقوات املسلحة 
األردنية ليتم إنشاء محطة 

انطالق حافالت التردد 
السريع ووصولها. 

- متت إحالة عطاءات 
اإلشراف على احلزم األربع.
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األهداف 
مدى التنفيذ مع نهاية الربع املشاريعالبرامجاالستراتيجية

األول لعام 2019

الهدف االستراتيجي 
اخلامس:

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

البرنامج الرئيسي: اإلدارة واخلدمات املساندة
البرنامج الفرعي 

)1(: بناء القدرات.
تدريب املوظفني وفقًا للخطة 
التدريبية الداخلية للوزارة 

.)2020-2018(
---

البرنامج الفرعي 
)2(: رفع اجلاهزية 

اإللكترونية 
وإدامة بيئة تقنية 

املعلومات.

مشروع صيانة األجهزة واملعّدات 
املتصلة بشبكة احلاسوب ونظام 

د وإدامتها. االتصاالت املوحَّ

• متابعة تنفيذ أعمال 
الصيانة من الشركة، وتقييم 

وضع الشبكة احلالية، 
وحتديد العناصر الالزم 

استبدالها أو تطويرها.

شراء أجهزة حاسوب وملحقاتها.

مت إعداد دراسة 
باالحتياجات من أجهزة 

وملحقاتها، وإعداد 
املواصفات الفنية، وطرح 

العطاء.
• طرح العطاء واإلحالة 

والتوريد.

عطاء صيانة أجهزة احلاسوب 
وتوابعها.

• طرح عطاء الصيانة، 
دراسة العروض املقدمة، 

إبرام العقد.

صيانة أجهزة احلاسوب وتوابعها، 
ومتابعة عقد الصيانة اجلديد.

• طرح عطاء الصيانة، 
دراسة العروض املقدمة، 

إبرام العقد.
صيانة وتطوير أجهزة غرفة 
احلاسوب الرئيسية ومعّداتها 

 )Data Center(

• البدء بالتحضير لتقييم 
غرفة خادم احلاسوب 

وحتديد النواقص.
عطاء تركيب نظام مراقبة 

وتشغيله باستخدام الكاميرات يف 
مبنى وزارة النقل.

• متت اإلحالة، ومت تركيب 
نظام املراقبة باستخدام 

الكاميرات ومت تسّلمه.

البرنامج الفرعي 
)3(: إنشاء مركز 

معريف لقطاع النقل.

إدامة نظام إدارة املوارد احلكومية 
.)GRP( وتطويره

• توقيع عقد الصيانة 
.2018-2017

مشروع صيانة وإدامة املوقع 
اإللكتروني لوزارة النقل ونظام 
إدارة الوثائق واملوقع الداخلي.

• توقيع عقد الصيانة مع 
مة لهذه  الشركة املصمِّ

األنظمة.
اإلدارة واخلدمات املساندة/ مشروع 

صيانة نظام )GRP( وإدامته.
• مشروع صيانة نظام 

)GRP( وإدامته.
مشروع صيانة وإدامة وإدامة 
نظام الشكاوى واالقتراحات 

واالستفسارات اخلاصة بقطاع 
النقل. 

• نظام شكاوى واقتراحات 
ث. فّعال ومحدَّ
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اجلدول رقم )2(:
األهداف واملؤشرات وقيمها احلالية واملستهَدفة يف اخلطة التنفيذية لوزارة النقل 

)2020-2018(

الهدف 
مؤشرات القياساالستراتيجي

القيمة/ 
سنة األساس 

2017

القيمة املستهَدفة

201820192020

تطوير منظومة 
النقل

نسبة مساهمة قطاع النقل يف الناجت احمللي 
اإلجمالي

%8.4%8.5%8.6%8.7

ترتيب األردن يف التقارير الصادرة عن البنك 
)LPI( الدولي من حيث مؤشر األداء اللوجيستي

160/67160/66160/66160/66

مؤشر البنية التحتية للنقل يف تقرير 
)GCI( التنافسية العاملي

4.034.014.154.02

نسبة إجناز البرامج املدرجة ضمن 
االستراتيجية 

%13%20%25%30

نسبة حتقيق املديريات والوحدات ألهدافها 
املرتبطة بالهدف االستراتيجي

%100%100%100%100

تعزيز الشراكة 
بني القطاعني 
العام واخلاص

1222عدد مشاريع الشراكة

نسبة إجناز البرامج املدرجة ضمن 
االستراتيجية

--%30%70%100

نسبة حتقيق املديريات والوحدات ألهدافها 
املرتبطة بالهدف االستراتيجي

%100%100%100%100

تسهيل منظومة 
النقل والتجارة

4742عدد مذكرات التفاهم الثنائية

عة مع الدول 3653عدد االتفاقيات الثنائية املوقَّ

نسبة إجناز البرامج املدَرجة ضمن 
االستراتيجية

%100%100%100%100

نسبة حتقيق املديريات والوحدات ألهدافها 
املرتبطة بالهدف االستراتيجي

%100%100%100%100

املساهمة يف 
تخفيف اآلثار 

البيئية السلبية

نسبة إجناز البرامج املدَرجة ضمن 
االستراتيجية التي تهدف إلى حتسني نوعية 

البيئة

%4%30%70%100

نسبة حتقيق املديريات والوحدات ألهدافها 
املرتبطة بالهدف االستراتيجي

%100%100%100%100
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الهدف 
مؤشرات القياساالستراتيجي

القيمة/ 
سنة األساس 

2017

القيمة املستهَدفة

201820192020

رفع األداء 
املؤسسي

80%79%76%73%نسبة رضا املوظفني

88909598عدد املتدربني

90919293معدل تقييم أداء املوظفني

97%96%95%94%نسبة تغطية االحتياجات التدريبية

82%82%82%82%نسبة رضا شركاء الوزارة

نسبة إجناز البرامج املدَرجة ضمن 
االستراتيجية

%95%96%97%98

نسبة حتقيق املديريات والوحدات ألهدافها 
املرتبطة بالهدف االستراتيجي

%100%100%100%100

متابعة  تقرير  أما  فقط،  النقل  وزارة  تخّص  التنفيذية  اخلطة  يف  املدرجة  املشاريع  إن 
2019 فيتضّمن مشاريع  الثاني لعام  النقل للربع  الوطنية لقطاع  تنفيذ االستراتيجية 
البّري  )النقل  الثالثة  الفرعية  القطاعات  يف  الوزارة  مظّلة  حتت  تعمل  التي  للهيئات 

واجلّوي والبحري(.

واجلوي  البري  النقل  استراتيجيات  ضمن  املدرجة  املشاريع   )3( رقم  اجلدول  ويعرض 
والبحري يف تقرير املتابعة، إضافة إلى ما مت تنفيذه يف كّل مشروع، وما هو قيد التنفيذ، 

ذ. وما لم ينفَّ
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اجلدول رقم )3(:
املشاريع املدرجة يف تقرير املتابعة ضمن استراتيجيات النقل البري واجلوي والبحري

ذ )جزئّيًا أو كلّيًا(املشروعالبرامجالهدف املنفَّ
النقل البري
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

تطوير خدمات 
النقل العام.

تنفيذ مخرجات املخطط 
الشمولي يف جرش.

- حتديد مستوى اخلدمة املطلوب.

- عمل حتليل مالي ملعرفة الدعم 
الالزم.

رفع مستوى 
نوعية خدمات 

النقل البري، 
وإضافة خدمات 

إبداعية.

تطوير خدمات 
النقل العام.

تنفيذ دراسة مشروع النقل 
احلضري )إربد، الزرقاء، مأدبا، 

السلط(.

- االنتهاء من املرحلة األولى %100.

- متت إضافة مدينة السلط يف 
الدراسة.

- مت عقد ورشة نقاشية مع املشغلني 
بحضور مندوبني من هيئة تنظيم 

النقل البري ومن البنك األوروبي 
 )EBRD( إلعادة البناء والتنمية

وشركة احتاد املستشارين مع 
أصحاب العالقة من مشّغلني داخليني 

وخارجيني.

- إعادة هيكلة خطوط النقل 
احلضري يف كّل من إربد والزرقاء 

ومأدبا والسلط.

- مت إجراء املسوحات امليدانية 
حلساب تعداد الركاب ومسح رضا 

الركاب.
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

تطوير خدمات 
النقل العام.

إدخال نظام النقل الذكي 
 Intelligent Transport(

)System

لتحسني خدمة النقل العام.

الدراسات األولية.
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ذ )جزئّيًا أو كلّيًا(املشروعالبرامجالهدف املنفَّ
حتسني مستوى 

اخلدمات املقدمة 
للمواطنني، 
والعدالة يف 

توزيعها.

تطوير خدمات 
النقل العام

دراسة احتياجات خدمة نقل 
طلبة املدارس احلكومية/ دراسة 

النقل اجلماعي.

- تسّلم تقرير املرحلة األولى.

- تسّلم تقرير املرحلة الثانية 
)املسوحات امليدانية( ألقاليم 

اجلنوب والشمال والوسط.

- تسّلم تقرير حتليل املسوحات، 
وتقييم واقع احلال، وتقدمي النتائج 

إلقليم الشمال.

- تسّلم تقرير حتليل املسوحات، 
وتقييم واقع احلال، وتقدمي النتائج 

إلقليم اجلنوب.

- تسّلم تقرير حتليل املسوحات، 
وتقييم واقع احلال، وتقدمي النتائج 

إلقليم الوسط.
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

تطوير خدمات 
النقل العام.

- مت تدريب: 1361 سائقًا يف املرحلة تأهيل السائقني.
األولى، و1250 سائقًا يف املرحلة 

الثانية.

-  مت الكشف على مراكز التدريب 
اجلديدة، واعتماد مراكز التدريب، 

وحتضير املدربني اجلدد، وتسّلم 
املراكز لبدء املرحلة الثالثة. 

- مت االنتهاء من عقد 57 دورة 
من أصل 88 دورة مقررة للمرحلة 

الثالثة.

- مت تأهيل 6000 سائق للمرحلة 
الثالثة، وتدريبهم.

-  مت إجناز اإلجراءات املالية 
واإلدارية اخلاصة باملشروع مبراحله 

املختلفة.

- مت الكشف على 66 مركزًا لغايات 
اعتمادها، وحتضير العقود جاٍر مع 

املراكز املعتمدة لغايات تدريب 6000 
من السائقني اجلدد بتكلفة ممولة 

تبلغ 82 ألف دينار تقريبًا.

-  مت عقد 188 دورة يف جميع 
محافظات اململكة.
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ذ )جزئّيًا أو كلّيًا(املشروعالبرامجالهدف املنفَّ
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

 - مت تعميم طلب االحتياجات عقد دورات تدريبية للموظفني.
التدريبية.

 - مت وضع اخلطة التدريبية.

 - مت اعتماد اخلطة التدريبية من 
املدير العام لهيئة تنظيم النقل 

البري.
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

مشروع باء وحتديث قاعدة 
البيانات اخلاصة بجميع أمناط 

النقل للركاب، وأمتتة خدمات 
هيئة تنظيم النقل البري.

- إعادة دراسة الشروط الفنية 
للعطاء.

- مت إحالة العطاء إلى إحدى 
الشركات املتخصصة.

- مت العمل بالعطاء واالتفاق على 
مراحل إجنازه مع الشركة التي أحيل 

عليها.

- مت البدء بتسّلم مراحل حتليل 
األنظمة للوضع احلالي والوضع 

املستقبلي.
رفع مستوى 

نوعية خدمات 
النقل البري، 

وإضافة خدمات 
إبداعية.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

توفير أجهزة حاسوب تلبي 
متطلبات املوظفني للقيام 

مبهامهم.

- مت حصر األجهزة املطلوب شراؤها، 
ومت توجيه كتاب ملركز تكنولوجيا 
املعلومات للحصول على موافقتهم 

على شراء األجهزة.

رفع مستوى 
نوعية خدمات 

النقل البري، 
وإضافة خدمات 

إبداعية.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

بناء القاعدة اجليومكانية لهيئة 
تنظيم النقل البري.

- مت إحالة العطاء للمرحلة األولى 
على الشركة االستشارية بتاريخ 

.2018/11/11

تقليل اآلثار 
البيئية السلبية 

لقطاع النقل 
البري.

تطوير األنظمة 
املتصلة مبواصفات 
املركبات )السالمة 

والبيئة(.

حتديث أسطول حافالت النقل 
العام، لتتوافق مع التنفيذ 

التدريجي ملستويات الشبكة 
الهرمية )مستمر(.

- حتديث 2949 حافلة منذ عام 
2008 حتى تاريخه.

رفع مستوى البنية 
التحتية لقطاع 

النقل البري 
وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية خلدمات 

النقل البري.

مشروع إنشاء البنية التحتية 
للنقل العام وتأهيلها وإعادة 

تأهيلها )مراكز االنطالق 
والوصول(.

جرش، عجلون، الكرك، مأدبا.

رفع مستوى البنية 
التحتية لقطاع 

النقل البري 
وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية خلدمات 

النقل البري.

مشروع تصميم إعادة تأهيل 
املجمعات يف األلوية.

---
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ذ )جزئّيًا أو كلّيًا(املشروعالبرامجالهدف املنفَّ
رفع مستوى البنية 

التحتية لقطاع 
النقل البري 

وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية خلدمات 

النقل البري.

مشروع توفير أنظمة رقابية 
إلكترونية للنقل العام يف مراكز 

.)CCTV( االنطالق والوصول

- متت مراجعة الشروط املرجعية 
للعطاء وحتديثها يف الربع األخير 

من عام 2018،  بسبب وجود مراكز 
انطالق ووصول يف مراحل إجنازها 

النهائية ويجري تسلمها وفقًا 
للألصول. ومن ثم سيتم التنسيق مع 
مديرية مرافق النقل لتحديد مراكز 

االنطالق والوصول املراد اعتمادها 
يف املرحلة األولى للعطاء يف الربع 

الثاني من عام 2019. 
رفع مستوى البنية 

التحتية لقطاع 
النقل البري 

وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية خلدمات 

النقل البري.

توفير مواقف حتميل وتنزيل 
لوسائط النقل العام.

توفير 67 مظلة يف جرش.

حتفيز بيئة 
االستثمار يف قطاع 

النقل البري.

تشجيع االستثمار 
يف قطاع النقل 

البري.

تنظيم نقل الركاب من خالل 
استخدام التطبيقات الذكية.

إصدار التشريعات.

حتفيز بيئة 
االستثمار يف قطاع 

النقل البري.

تشجيع االستثمار 
يف قطاع النقل 

البري.

إجناز منظومة وثيقة النقل 
البري.

إصدار وثيقة نقل من هيئة تنظيم 
النقل البري للناقل بعد التحميل.

حتفيز بيئة 
االستثمار يف قطاع 

النقل البري.

تشجيع االستثمار 
يف قطاع النقل 

البري.

مشروع دعم أجور طلبة اجلامعات 
الرسمية.

اجلامعة الهاشمية، جامعة العلوم 
والتكنولوجيا، جامعة احلسني، 

اجلامعة األردنية، جامعة آل البيت، 
جامعة اليرموك.

تطوير منظومة 
النقل السككي، 

وحتسني 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.

---تصنيع عربات آلية.برنامج النقل.

تطوير منظومة 
النقل السككي، 

وحتسني 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.

إعادة إعمار جزئي للقاطرة برنامج النقل.
البخارية 23. 

---

تطوير منظومة 
النقل السككي، 

وحتسني 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني.

تركيب أجهزة تكييف لعربات برنامج النقل.
الركاب.

---
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وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي.

---بناء املتحف.

وضع املؤسسة على 
خارطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي.

---ترميم مباني محطة عمان.

وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي.

---رضا متلّقي اخلدمة.

وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي.

الشراكة االستراتيجية مع 
اجلهات ذات العالقة.

---

وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي.

إعادة تأهيل محطتي اجليزة 
والسمرا.

---

إعادة تأهيل محطتي القطرانة ------
والزرقاء.

---

وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج التميز 
املؤسسي

---منتدى شباب املفرق.

وضع املؤسسة على 
خريطة السياحة 

العاملية.

برنامج اإلعالم 
والثقافة 

املجتمعية.

---اخلطة اإلعالمية.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج اخلدمات 
املساندة.

---شراء  خادم حاسوب.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج اخلدمات 
املساندة.

---متديد شبكة إنترنت.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج اخلدمات 
املساندة.

---خطة التحول اإللكتروني.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج إدارة 
الكوادر البشرية 

وتدريبها.

---تأهيل الكوادر البشرية وتدريبها.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج إدارة املوارد 
البشرية.

---أرشفة سجالت املوظفني.

رفع األداء 
املؤسسي.

برنامج إدارة املوارد 
البشرية.

---رضا املوظفني.

استثمار أمالك 
اخلط.

استثمار أمالك 
املؤسسة.

---إنشاء 190 مخزنًا يف الزرقاء.
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النقل اجلوي - هيئة تنظيم الطيران املدني

استدامة تعزيز 
سالمة الطيران 

املدني وأمنه 
وفقًا للمتطلبات 

الوطنية 
والدولية.

رفع وحتسني 
مستوى التصنيف 

العاملي للتطبيق 
الفّعال للسالمة 

اجلوية وأمن 
الطيران املدني.

إعداد خطة تصحيحية 
ملالحظات منظمة الطيران املدني 

الدولي.

- إرسال اخلطط التصحيحية إلى 
منظمة الطيران املدني الدولي.

- جتهيز اإلثباتات الالزمة إلغالق 
حاالت عدم املطابقة والتي من 

ع فيها قبول املنظمة الدولية  املتوقَّ
للخطط التصحيحية املقتَرحة لها.

جعل األردن مركزًا 
إقليميًا للنقل 

اجلوي.

حترير األجواء مع 
الدول املستهَدفة 

على أسس 
تبادلية.

عقد أو تعديل االتفاقيات 
الثنائية لتحرير خدمات النقل 

اجلوي على أسس تبادلية.

تعديل اتفاقية النقل اجلوي مع 
العراق.

جعل األردن مركزًا 
إقليميًا للنقل 

اجلوي.

تعزيز اإلطار 
التنظيمي 
والرقابي.

التعديل على بعض املواد يف تطوير تشريعات الطيران املدني.
التشريعات. 

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

تطوير البنية 
التحتية يف مرافق 

الطيران املدني، 
وتعزيز املستوى 

التنافسي لألردن 
يف خدمات املالحة 

اجلوية.

حتديث األجهزة املالحية يف 
املطارات واحمليطات وتطويرها.

االنتهاء من تنفيذ مشروع 
.)D-ATIS(

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

تطوير البنية 
التحتية يف مرافق 

الطيران املدني، 
وتعزيز املستوى 

التنافسي لألردن 
يف خدمات املالحة 

اجلوية.

توفير األجهزة واألنظمة 
احلاسوبية وتطويرها وحتديثها.

حصر احتياجات هيئة تنظيم 
الطيران املدني من األجهزة واألنظمة 

احلاسوبية.

تشجيع الشراكة 
وحتفيز االستثمار 

يف أنشطة النقل 
اجلوي والطيران 

املدني.

تطوير قطاع النقل 
اجلوي وتنميته، 
وتعزيز الشراكة 

بني القطاعني 
العام واخلاص.

إعادة تأهيل املطارات بالشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص.

لم يبدأ بعد.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

رفع مستوى 
القدرات املؤسسية، 

وجتذير ثقافة 
التميز.

إعداد اخلطة التدريبية، وتدريب بناء القدرات املؤسسية.
املوظفني.
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رفع مستوى األداء 

املؤسسي.
رفع مستوى 

القدرات املؤسسية، 
وجتذير ثقافة 

التميز.

إيفاد خبراء جلعل هيئة تنظيم 
الطيران املدني بيَت خبرة.

مت تقدمي 8 استشارات فنية لعدد 
من سلطات الطيران املدني، وإيفاد 3 

خبراء جلهات دولية.

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

رفع مستوى 
القدرات املؤسسية، 

وجتذير ثقافة 
التميز.

إنشاء مركز إقليمي لتدريب 
الكفاءات يف مجاالت تنظيم 

الطيران املدني.

لة. إعداد مسّودة التعليمات املعدَّ

رفع مستوى األداء 
املؤسسي.

التحول 
اإللكتروني، وأمتتة 

اخلدمات لزيادة 
الكفاءة والفاعلية.

تصنيف املعلومات، وإعادة 
هندسة اإلجراءات.

احلصول على موافقة وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة، بالسير على إعادة 
هندسة اإلجراءات وأمتتة اخلدمات.

حماية البيئة 
وفقًا للمتطلبات 

الدولية.

االلتزام الدولي 
باحلفاظ على 

البيئة من 
االنبعاثات 
والضجيج.

لة.تعديل تعليمات الطيران املدني. إعداد مسّودة التعليمات املعدَّ

النقل اجلوي - دائرة األرصاد اجلوية
املساهمة يف 

حماية األرواح 
واملمتلكات.

تعزيز إجراءات 
السالمة اجلوية.

---مقّصات الرياح.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

تعزيز إجراءات 
السالمة اجلوية.

مت شراء أجهزة راديو ساوند، محطة الراديو ساوند.
وبالونات أرصاد جوية، وغاز هيليوم.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

تعزيز إجراءات 
السالمة اجلوية.

االنتقال من شهادة 
)ISO9001:2008( إلى شهادة 

.)ISO9001:2015(

مت االنتقال من شهادة 
)ISO9001:2008( إلى شهادة 

.)ISO9001:2015(
املساهمة يف 

حماية األرواح 
واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

حتديث نظام استقبال صور 
.)MESSIR - SAT( الغيوم

مت تشغيل جهاَزي خادم حاسوب، 
وتشغيل )MESSIR SAT( ثالث 

رخص يف مديرية أنظمة االتصاالت 
الدولية.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

مرحلة التوريد.منوذج تنبؤات عددية.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

شراء رادار طقس متطور )يف 
املنطقة اجلنوبية(.

---
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املساهمة يف 

حماية األرواح 
واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

مت استالم الرادار.شراء رادار طقس متطور )عّمان(.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

.)Buoys( طافية رصد بحري---

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

نظام مراقبة 
الطقس واإلنذار 

املبكر.

---محطات رصد آلية.

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

استخدام 
التكنولوجيا يف 

االستمطار.

مت تنفيذ طلعات عمليات استمطار، مشروع االستمطار.
وشراء مواد كيماوية ومقاييس مطر 

إلكترونية وأجهزة راديو ساوند 
وبالونات أرصاد جوية وغاز هيليوم، 

واستئجار طائرة من سالح اجلو 
امللكي.

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

نشر الوعي 
بأهمية األرصاد 

اجلوية.

---إصدار مجلة أرصاد جوية.

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

نشر الوعي 
بأهمية األرصاد 

اجلوية.

إنشاء معرض دائرة األرصاد 
اجلوية. 

---

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

بناء سجل مناخي 
وطني وإدامته.

---اقتناء مختبر معايرة متطور.

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

بناء سجل مناخي 
وطني وإدامته.

---تطوير قاعدة البيانات املناخية.

املساهمة 
يف التنمية 
املستدامة.

بناء سجل مناخي 
وطني وإدامته.

وحــــدة التنبــــــــؤ املوسمـــــي 
.)Seasonal Forecast UDP(

مت تسـّلم جهاز خادم حاسوب، و4 
أجهزة حاسوب

تطوير خدمات 
دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

حتديث 
التشريعات.

مت إعداد مسّودة قانون األرصاد قانون دائرة األرصاد اجلوية.
اجلوية.
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تطوير خدمات 

دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

إنشاء أستوديو خاص لتصوير بناء القدرات.
النشرة اجلوية.

اقتناء أستوديو خاص.

تطوير خدمات 
دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

توسيــــــــــــع نطـــــــــاق شهــــادة بناء القدرات.
)ISO9001:2015( لتشمل 

جميع خدمات الدائرة.

---

تطوير خدمات 
دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

مت تدريب 35 موظفًا.تدريب املوظفني.بناء القدرات.

تطوير خدمات 
دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

مت تدريب 35 موظفًا.نظام رّد آلي للنشرة اجلوية.بناء القدرات.

تطوير خدمات 
دائرة األرصاد 
اجلوية، ورفع 

مستوى األداء 
املؤسسي والفردي.

إنشاء قناة فضائية لألرصاد بناء القدرات.
اجلوية.

---

النقل اجلوي - شركة املطارات األردنية
رفع مستوى 

البنية التحتية 
للمطارات.

رفع مستوى 
اخلدمات يف 

املطارات األردنية.

مت وقف املشروع بناًء على قرار إعادة تأهيل مبنى املغادرين.
مجلس اإلدارة لشركة املطارات 

األردنية. 
رفع مستوى 

البنية التحتية 
للمطارات.

رفع مستوى 
اخلدمات يف 

املطارات األردنية.

إعادة تأهيل املدرج واملمرات 
املساعدة.

---

رفع مستوى 
البنية التحتية 

للمطارات.

رفع مستوى 
اخلدمات يف 

املطارات األردنية.

موقف جديد يتسع لـ 1000 
سيارة.

---

رفع مستوى 
البنية التحتية 

للمطارات.

رفع مستوى 
اخلدمات يف 

املطارات األردنية.

التخصص يف الرحالت منخفضة 
التكاليف، والرحالت العارضة، 

والرحالت اخلاصة.

---

النقل البحري - الهيئة البحرية األردنية
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تشجيع الشراكة 

مع القطاع 
اخلاص لزيادة 

االستثمارات يف 
قطاع النقل 

تطوير نظام 
املعلومات املينائية 

وخدمة حركة 
السفن.

حتديث وتطوير أجهزة احملطة 
الساحلية الالسلكية ونُظم 

املعلومات.

يتم التنفيذ بناًء على ما يتم رصده 
يف املوازنة.

تطوير التشريعات 
الناظمة لقطاع 

النقل.

إصدار القانون 
البحري األردني.

إصدار التشريعات الناظمة 
)أنظمة وتعليمات( وحتديثها.

---

تطوير التشريعات 
الناظمة لقطاع 

النقل.

إصدار القانون 
البحري األردني.

---إصدار القانون البحري األردني.

بناء القدرات 
والتدريب يف 
مجال النقل.

تأهيل موظفي 
الهيئة البحرية 

األردنية والكوادر 
البحرية العاملة 
يف القطاع، ورفع 

قدراتهم.

تدريب وتأهيل موظفي الهيئة 
البحرية األردنية ورفع قدراتهم.

---

رفع مستوى 
اإلدارة، وتطوير 
األداء املؤسسي 

والشفافية.

مواءمة إجراءات 
العمل طبقًا 

.)ISO( ملواصفة

مواءمة إجراءات العمل طبقًا 
.)ISO( ملواصفة

مت االنتهاء من عمليات التدقيق 
اخلارجي من املؤسسة املعنية 

بإجراءات اجلودة.

بعد مراجعة اخلطة التنفيذية وتقرير املتابعة األخير، ميكن استخالص ما يلي:

إّن طريقة عرض املواضيع وترتيبها يف تقرير املتابعة جّيدة جدًا، وخاصة يف ما يتصل   •
مبشاريع وزارة النقل، إذ يسهل على القارئ ربط ما ورد يف التقرير مبا جاء يف اخلطة 
لتسهيل  ضروري  املتابعة  وتقارير  التنفيذية  اخلطة  بني  التوافق  وهذا  التنفيذية. 

عملية املتابعة والتقييم وبيان أسباب التأخر يف تنفيذ املشاريع.

ترّكز تقارير املتابعة تركيزًا حصريًا على املشاريع، وال تولي األهميَة نفسها للعناصر   •
باملؤشرات(،  املشاريع  )ربط  املؤشرات  مثل  التنفيذية،  اخلطة  يف  املوجودة  األخرى 
والعالقات مع اجلهات األخرى )حتتوي اخلطة التنفيذية على حتليل مفّصل للجهات 
املختلفة ومدى اهتمامها أو تأثيرها بخطط وزارة النقل، وبناًء على ذلك حتّدد طبيعة 
وزارة  التنفيذية تعرض ما يخّص  أن اخلطة  النقل(. كما  وزارة  العالقة لكل جهة مع 
التي  واملؤسسات  والهيئات  الوزارة  مشاريع  يعرض  املتابعة  تقرير  ولكن  فقط،  النقل 

تعمل حتت مظّلتها.
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يتم  تنفيذها  أن  أو  إجنازها  مت  النقل  مشاريع  من   ٪60.5 فإن  املتابعة،  لتقرير  وفقًا   •
بحسب اخلطة أو بوتيرة أسرع مما ورد فيها. أما 39.5٪ من مشاريع القطاع فهي متأخرة 
عن اخلطة، أو متوقفة، أو لم تبدأ بعد. وهذه األرقام تبدو جّيدة يف الظاهر، إاّل أنها قد 
ال تكون أفضل طريقة لتلخيص مدى اإلجناز يف مشاريع الوزارة، وذلك ألنها جتمع بني 
أنواع املشاريع املختلفة وتعطيها جميعًا الوزن نفسه )مثال: إنشاء ميناء بري، إجراء 
دراسات جدوى، تدريب موظفني(. وقد يكون من األفضل توزيع املشاريع تبعًا لنوعها 
)بنية حتتية، دراسات، بناء قدرات بشرية... إلخ(، ومتابعة اإلجناز يف كلٍّ منها على 

حدة.

تتعّدد أسباب التأخير للمشاريع، ولكن العديد منها يندرج ضمن عدم توّفر التمويل   •
أخرى،  جهات  من  اإلجراءات  أو  املوافقات  وانتظار  خارجي(  متويل  أو  )مخّصصات 

وخاصة من اجلهات احلكومية )وزارة األشغال العامة واإلسكان( واألجهزة األمنية.

يبدو أن تقرير املتابعة مخّصص فقط ملتابعة ما جاء يف اخلطة التنفيذية. ومن غير   •
وفقًا  إليها  املشاريع  وإضافة  اخلطة  يف  جاء  ما  ملراجعة  آلية  هناك  كان  إذا  ما  الواضح 
للتطّورات املستجّدة. على سبيل املثال، لم يتم إدراج ما جاء يف وثيقة »أولويات عمل 
احلكومة 2019-2020« يف اخلطة. ويف مثال آخر، خَطْت وزارة النقل خطوات مهمة يف 
مجال النقل املدرسي، إاّل أن هذا امللف لم يتم ذكره يف تقرير املتابعة كونه غير موجود 

يف اخلطة التنفيذية.

أو تعليقها )أو على  التي مّت اتخاذ قرار بإلغائها  املشاريع  إدراج  التأكد من عدم  يجب   •
األقل ذكر ذلك بشكل صريح(، مثل مطار الشونة.

- الخطة االسرتاتيجية للسالمة عىل الطرق )2023-2019(

ذلك  بوصف   )2023-2019( الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية  اخلطة  إعداد  جاء 
كتاب  مبوجب  تشكيله  مّت  والذي  الطرق،  على  للسالمة  الوطني  الفريق  نشاطات  أحد 
رئيس الوزراء يف شهر أيلول من عام 2017 برئاسة أمني عام وزارة النقل. ومّت إقرار اخلطة 

االستراتيجية رسميًا من مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 2019/3/27.

الواقعة مباشرًة ضمن  ُتعنى باألمور  والتي  النقل  التنفيذية لوزارة  وعلى خالف اخلطة 
صالحية الوزارة، فإن اخلطة االسراتيجية للسالمة على الطرق تتعامل مع ملف تتعّدد 
تنسيقّي  دوٌر  االستراتيجية  هذه  يف  النقل  وزارة  دور  فإّن  ولذلك  املسؤولة.  اجلهات  فيه 

بالدرجة األولى، إلى جانب كونه تنفيذيًا.
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هذه  يف  صراحًة  األمر  هذا  إلى  الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية  اخلطة  وتشير 
االقتباسات:

»يعدُّ تعّدد اجلهات املسؤولة وضعف التنسيق يف ما بينها، إضافًة إلى وجود خطة وطنية 
األردن.  يف  الطرق  على  السالمة  تواجه  التي  التحديات  أهم  من  الطرق،  على  للسالمة 

وُيضاف إلى ذلك بطء أو عدم تنفيذ اإلجراءات الفنية والهندسية املقترحة«.

»تقوم كل جهة من اجلهات املعنية واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية ومؤسسات القطاع 
اإلجراءات  وتنفيذ  اخلطة،  هذه  أهداف  حتقيق  لغاية  احملددة  البرامج  بوضع  اخلاص، 
املقّدمة من  البرامج  النقل جمع  لها... تتولى وزارة  الالزم  التمويل  املطلوبة منها، وتأمني 

اجلهات كافة ومتابعة تنفيذ اخلطة«.

املرورية والوفيات واإلصابات الناجتة عنها،  تتضّمن اخلطة عرضًا إلحصاءات احلوادث 
العام،  االستراتيجي  الهدف  تعرض  ثم  السنني،  عبر  اإلحصاءات  هذه  يف  التغّير  ومدى 

ومدة االستراتيجية، ومحاورها الرئيسية، وكما يلي:

عن  الناجمة  البليغة  واإلصابات  الوفيات  عدد  تخفيض  العام:  االستراتيجي  الهدف 
حوادث الطرق لكل 100 ألف نسمة بنسبة 20% خالل خمس سنوات )معدل تخفيض 

4% سنويًا(.

مدة االستراتيجية: خمس سنوات.

محاور االستراتيجية:

التشريعات والرقابة.  •

الهندسة والتنظيم.  •

سالمة املركبات.  •

الدراسات واملعلومات والبيانات.  •

اإلسعاف واإلنقاذ.  •

التوعية والتعليم والتدريب.  •

اإلدارة والتنسيق.  •

وكون االستراتيجية تغطي املّدة 2019-2023، فإّنه من املبكر تقييم ما مّت تنفيذه حتى 
تعّد  الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية  اخلطة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  ذلك  ومع  اآلن. 
أحد النماذج للمبادرات التي ترتبط بها مؤسسات عدة وتقودها وزارة النقل. ولذلك فإن 
متابعة هذه االستراتيجية وتنفيذها ومراجعتها يعّد اختبارًا مهمًا يف مدى قدرة الوزارة 
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على التنسيق بني اجلهات املختلفة وأخذ زمام القيادة. ويعّد منوذج العمل هذا جتسيدًا 
والتي تنص على تفعيل دور   2018 لعام  البالد  الواردة يف تقرير حالة  للتوصية  مباشرًا 

وزارة النقل يف التنسيق بني اجلهات املختلفة.

ثانياً: متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018 

2018 من توصيات تتعلق  يتضمن اجلدول رقم )4( ما جاء يف  تقرير حالة البالد لعام 
بقطاع النقل، باإلضافة إلى مالحظات حول مدى تنفيذ كّل من هذه التوصيات.

اجلدول رقم )4(:
متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

مالحظات حول تنفيذ التوصياتتوصية تقرير حالة البالد لعام 2018 
وما  احلكومة  أولويات  سّلم  يف  النقل  قطاع  وْضع 
املؤهلة  الكوادر  تخصيص  من  ذلك  على  يترتب 
والقطاعات  املستويات  جميع  )يف  الالزمة 

الفرعية( واملوارد املالية.

يف  متزايد  باهتمام  النقل  قطاع  يحظى   
احلكومة،  أولويات  ويف  الرسمي  اخلطاب 
العام  النقل  )وبالتحديد  النقل  أصبح  فقد 
مجموعة  ضمن  صريحًا  ذكرًا  ُيذكر  للرّكاب( 
اخلدمات التي يجب على الدولة توفيرها إلى 
جانب التعليم والصحة، وذلك يف التصريحات 
يف  واملسؤولني  الوزراء  رئيس  عن  الصادرة 

احلكومة.

يف السياق نفسه، جاء تطوير منظومة النقل   
لألعوام  احلكومة  عمل  أولويات  ضمن  العام 
التكافل«،  »دولة  عنوان  حتت   2020-2019
إذ مت ّ إدراج مشاريع ومبادرات عدة يف القطاع 

ضمن مجموعة األولويات.

ورغم إعطاء النقل أهمية متزايدة يف اخلطاب   
الواضح  من  ليس  أنه  إاّل  واألولويات،  الرسمي 
حتى اآلن مدى انعكاس ذلك على املخّصصات 
هذه  إلدارة  املؤهلة  البشرية  والكوادر  املالية 

األولويات وتنفيذها.
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مالحظات حول تنفيذ التوصياتتوصية تقرير حالة البالد لعام 2018 
اجلهات  بني  التنسيق  يف  النقل  وزارة  دور  تفعيل 
على  فقط  ليس  بالقطاع،  املعنية  املختلفة 
للوزارة،  التابعة  واملؤسسات  الهيئات  مستوى 
أيضًا  ويجب  أيضًا.  اململكة  مستوى  على  بل 
التأكيد على دور وزارة النقل يف توحيد املؤشرات 
من  القطاع  نسبة  املثال؛  سبيل  )على  القطاعية 
القطاع،  يف  العمالة  ونسبة  اإلجمالي،  الناجت 
املختلفة  اجلهات  توجيه  ثم  ومن  والتنافسية(، 
هذه  يخدم  مبا  الفرعية  استراتيجياتها  لبناء 

املؤشرات املوحدة واملؤشرات الفرعية.

االستراتيجية  اخلطة  فإّن  سابقًا،  ُذكر  كما 
تفعيل  يف  منوذجًا  تعّد  الطرق  على  للسالمة 
الدور التنسيقي لوزارة النقل مع اجلهات املختلفة 
املعنية بالقطاع. ويجب البناء على هذه التجربة 

واستنساخها يف ملفات أخرى.

يسّهل  مبا  وتوحيدها  األداء  مؤشرات  تبسيط 
قياسها ومراقبتها باستمرار.

يف  املدرجة  املؤشرات  أن  يبدو  سابقًا،  ُذكر  كما   
متابعتها  تتم  ال  النقل  لوزارة  التنفيذية  اخلطة 
املتابعة  تقرير  يف  موجودة  غير  إنها  )إذ  دوريًا 
قياس  لصعوبة  األمر  هذا  يعود  وقد  األخير(. 
الالزمة  البيانات  توفر  وعدم  املؤشرات،  هذه 
على  التأكيد  يجب  فإنه  ولذلك،  دوريًا.  ملتابعتها 
لعام  البالد  حالة  تقرير  يف  الثالثة  التوصية 
2018، والتي تنص على تبسيط مؤشرات األداء 

وتوحيدها لتسهيل قياسها ومراقبتها دوريًا.
يف  االستمرارية  لضمان  والكوادر  اجلهود  تسخير 
متابعة االستراتيجيات املختلفة ومدى تطبيقها.

النقل  وزارة  يف  مؤهلة  كوادر  توّفر  الواضح  من 
ترتيبًا  )ومرتبة  ومنتظمة  دورية  تقارير  إلصدار 
يسّهل قراءتها( ملتابعة تنفيذ اخلطة التنفيذية. 
استمرارية  لضمان  الكوادر  هذه  دعم  ويجب 
السابقة )يف  املالحظات  التركيز على  املتابعة مع 

ما يتصل باملؤشرات وغيرها(.

ثالثاً: النظرة املستقبلية

مع  الرسمي  التعامل  طريقة  يف  النظر  إعادة  يتطّلب  النقل  بقطاع  املتزايد  االهتمام  إّن 
القطاع واألسلوب الذي تّتبعه وزارة النقل والهيئات واملؤسسات التي تعمل حتت مظّلتها يف 
وضع اخلطط واالستراتيجيات ومتابعتها. ويف ما يلي عدد من املالحظات يف هذا السياق:

بخالف املدد السابقة، فإّن متطلبات املرحلة يف قطاع النقل ال تقتصر على بناء البنية   •
وإدارتها  القائمة  التحتية  البنية  تشغيل  أيضًا  تتطّلب  إنها  بل  وتوسيعها،  التحتية 
النقل  منظومة  كفاءة  من  وتزيد  واالستدامة  االستمرارية  تضمن  بكفاءة  وصيانتها 
املفاهيم  يف  التحّول  هذا  إّن  التكاليف.  بأقل  والبضائع  األشخاص  حركة  تسهيل  يف 
تفعيل  أيضًا  ويتطلب  مختلفة،  وكفاءات  إدارة  أساليب  يتطلب   )paradigm shift(
العامة  األشغال  وزارة  وخصوصًا  املختلفة،  اجلهات  مع  النقل  لوزارة  التنسيقي  الدور 
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واإلسكان، حتى إنه من املمكن التفكير مستقباًل يف دمج بعض املهام التي تقوم بها وزارة 
األشغال العامة واإلسكان ضمن عمل وزارة النقل. 

الشبكات واألنظمة  النقل يف إطار  إلى  النظر  السابق يتطّلب  البند  املذكور يف  التغّير   •
مثل  محّددة  عناصر  إطار  يف  وليس  واملتكاملة،  املترابطة   )networks/ system(
الطريق وسكة احلديد وامليناء. ولذلك، فإن التعامل مع قطاع النقل واستراتيجياته يف 
إطار القطاعات الفرعية الثالثة )البّري والبحري واجلّوي( قد يكون مقّيدًا يف وضع 
)والقيادي(  التنسيقي  الدور  أيضًا  يكمن  اإلطار  هذا  ويف  التكاملية.  االستراتيجيات 
التي  واملؤسسات  الهيئات  مع  وأيضًا  بل  الدولة،  مؤسسات  مع  فقط  ليس  النقل  لوزارة 

تعمل حتت مظّلتها.

التحّوالت يف قطاع النقل تتطّلب أيضًا النظر بجّدّية إلى الشراكة مع القطاع اخلاص،   •
إذ قد يكون لهذا القطاع دور مهم يف إدارة مرافق النقل وتشغيلها يف إطار عقود تختلف 
يف  السياق  هذا  يف  الوزارة  به  تقوم  ما  إن  النقل.  وزارة  عليه  اعتادت  عّما  يف طبيعتها 

مطار عّمان املدني واملوانئ البرية إيجابي، ويجب البناء عليه وتوسيعه.

أصبحت التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا يف قطاع النقل، إذ إنها تزيد من كفاءة شبكات   •
النقل، وقد توّفر يف كثير من األحيان بدياًل أفضل من البدائل التقليدية التي تعتمد 
على البنية التحتية وغير ذلك من احللول. ولذلك، يجب العمل على بناء الكفاءات يف 
هذا املجال يف وزارة النقل والهيئات واملؤسسات التي تعمل حتت مظّلتها، وقد يتطلب 

ذلك أيضًا تعديل التشريعات الناظمة للقطاع مبا يواكب مجريات العصر.
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الخالصة والتوصيات

تتلّخص توصيات هذه املراجعة يف ما يتعلق بقطاع النقل مبا يلي:

إعادة ترتيب تقارير املتابعة وفقًا لآلتي:  •

تصنيف املشاريع تبعًا لطبيعتها )بنية حتتية أو مشاريع داعمة(، ومتابعة التنفيذ   -
يف كّل نوع من املشاريع على حدة.

يف  التنفيذ  مدى  متابعة  جانب  إلى  ومتابعتها،  املبّسطة  املؤشرات  بعض  اختيار   -
املشاريع.

ربط املشاريع مبؤشرات األداء ربطًا صريحًا.  -

وزارة  التي تعمل حتت مظّلة  واملؤسسات  الهيئات  ومبادرات  التأكد من إحلاق مشاريع   •
مؤسسات  املؤسسات  هذه  من  عددًا  أن  فمع  للوزارة.  التنفيذية  اخلطة  ضمن  النقل 
مستقّلة، إاّل أن ما تقوم به يصّب مباشرة يف عمل الوزارة للنهوض بقطاع النقل. ينطبق 
ذلك حتديدًا على املؤسسات املعنية بالنقل اجلوي، والتي لم ترد مبادراتها ومشاريعها 

بشكل واضح يف الوثائق التي مّتت مراجعتها ضمن هذه املراجعة.

إيجاد آلية لتحديث االستراتيجيات واخلطط التنفيذية باستمرار، ومبا يتواءم مع   •
مثل  احلكومة،  عن  تصدر  التي  اجلديدة  الوثائق  مع  ويتوافق  واملستجّدات  التغّيرات 
االستراتيجية  وثيقة  جعل  خالل  من  ذلك  يتم  وقد  احلكومة.  عمل  أولويات  وثيقة 

ديناميكية أو بإرفاق املشاريع اجلديدة يف خطط املتابعة.

ها منوذجًا لتفعيل  االهتمام بتجربة االستراتيجية الوطنية للسالمة على الطرق بعدِّ  •
الدور التنسيقي والقيادي لوزارة النقل مع اجلهات املختلفة يف امللفات املتصلة بقطاع 
أن  ملّفات أخرى، مع مراعاة  التجربة واستنساخها يف  والعمل على جناح هذه  النقل، 

ذلك يتطّلب تعدياًل يف القوانني والتشريعات الناظمة لقطاع النقل.

والطاقة،  النقل  مثل  املرتبطة  القطاعات  استراتيجيات  تكاملية  لضمان  آلية  إيجاد   •
عّمان  وأمانة  النقل  وزارة  مثل  النقل  بقطاع  املعنية  املؤسسات  استراتيجيات  وأيضًا 
الكبرى والبلديات ووزارة األشغال العامة واإلسكان، كون الطرق واجلسور تشّكل العنصر 

األساس يف البنية التحتية للنقل.

متابعة ما جاء يف توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018، وخاصة يف ما يتعّلق بـ:  •

املخّصصات املالية والكوادر البشرية املطلوبة لوضع قطاع النقل ضمن سّلم أولويات   -
احلكومة.
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منهجية  واتباع  ومتابعتها،  قياسها  لتسهيل  النقل  قطاع  يف  املؤشرات  تبسيط   -
مؤشرات  حتديد  على  تعتمد  والتي  املؤشرات،  حتديد  يف   )SMARTER(
للتحقيق  وقابلة   ،)Measureable( للقياس  وقابلة   ،)Specific( محّددة 
 ،)Relevant( به  املرتبطة  والقرارات  بالقطاع  صلة  وذات   ،)Achievable(
ونسبية   ،)Explainable( بسهولة  للشرح  وقابلة   ،)Timely( زمني  بعد  وذات 

.)Relative(

التركيز على التحّوالت التي حتصل يف قطاع النقل وخاصة يف ما يلي:  •

االكتفاء  وعدم  وصيانتها  وإدارتها  للنقل  التحتية  البنية  بتشغيل  االهتمام   -
بالتوسيع والبناء.

يف  فقط  وليس  ومتكاملة  شمولية  إدارة  النقل  قطاع  وإدارة  االستراتيجيات  وضع   -
إطار القطاعات الفرعية الثالثة )البري واجلوي والبحري(.

توظيف التكنولوجيا وبناء الكوادر املؤهلة إلدارة احللول التقنية يف قطاع النقل   -
وتوظيفها.
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