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امللخص التنفيذي

أعده املجلس االقتصادي واالجتماعي،
شمل تقرير حالة البالد لعام  2018والذي
ّ

القطاعات واملجاالت االقتصادية املختلفة ،ومن بينها البنية التحتية واإلسكان ،حيث مت
املدة التي سبقت ،2018
تقييم االستراتيجيات املع َلنة ومدى االلتزام يف تطبيقها خالل ّ

ومت إعداد توصيات للنهوض يف هذا القطاع وحتسني األداء.

وتهدف هذه املراجعة يف تقرير حالة البالد لعام  2019إلى استكمال عملية متابعة
اخلطط االستراتيجية واألهداف املع َلنة واخلطط التنفيذية من اجلهات املسؤولة عن

تنفيذ البنية التحتية ،للوقوف على مدى تنفيذ هذه اخلطط ،ورصد ما ُطبق منها وما
يطبق ،وبيان أسباب عدم التطبيق.
لم
َّ

وتتطرق املراجعة إلى اخلطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان (-2017
َ
جداول املشاريع الواردة يف اخلطة التنفيذية لألعوام (-2016
 ،)2021وتستعرض
تبي منها أن هناك مشاريع جتاوزت مدة تنفيذها ثالثة أضعاف املدة
 )2020والتي ّ
املقررة ،وبعضها تضاعفت كلفته ،ويعود ذلك إلى ضعف الدراسات لهذه املشاريع وغياب
التدقيق ،إضافة إلى إلزام املقاول بأعمال إضافية عاجلة خارج نطاق أعمال العطاءات
التي مت التنافس عليها.
ويظهر
كما تتناول املراجعة اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية (ُ .)2020-2015
ٌ
خطط
بعضها
هذا اجلزء أن معظم البلديات ليس لديها خطط استراتيجية ،وإذا كان لدى ِ

مطبقة بالكامل ،ويتم تنفيذ األعمال وفق موازنات
فإن هذه اخلطط غير
تنفيذية ّ
َّ
سنوية وبحسب توفر املوارد املالية ،ويتم اعتماد موازنات البلديات من خالل وزارة اإلدارة
احمللية من دون اشتراط ربطها بخطط االستراتيجية كما هي احلال بالنسبة ملوازنات
الوزارات والدوائر احلكومية عند إعداد املوازنة العامة.
عمان الكبرى ( )2020-2018التي متت مراجعتها ،فقد
أما اخلطة االستراتيجية ألمانة ّ
تبني أن معظم املشاريع الواردة يف اخلطة التنفيذية متت مبعزل عن اخلطة االستراتيجية،

وقد مت تنفيذ جزء كبير منها كما هو مخطط له وبنسب متباينة.
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وفيما يتصل باخلطة االستراتيجية للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري
( ،)2019-2016فهي تتكون من ثالثة أهداف استراتيجية :الهدف األول بخصوص
توفير السكن املالئم ،إذ مت وضع ثالثة أهداف تنفيذية مت حتقيقها بنسب مختلفة.
والهدف االستراتيجي الثاني حول تنظيم فعالية اإلسكان وتعزيزها ،وقد مت وضع ثالثة
أهداف تنفيذية ومؤشرات مت حتقيقها بنسب عالية عدا الهدف املرحلي األول .أما الهدف
االستراتيجي الثالث فيتعلق بتطور األداء املؤسسي ،ومت حتديد ستة أهداف تنفيذية
مت تنفيذها بنسب مختلفة أيض ًا.
وباإلضافة إلى عملية متابعة هذه اخلطط االستراتيجية ،تتضمن هذه املراجعة تقييم
التوصيات التي وردت يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018والتأكد من مدى االلتزام فيها

وتنفيذها ،وكذلك سيتم حتديد النظرة املستقبلية التي يجب التوجه نحوها يف ّ
ظل
االستراتيجيات التي يتم مراجعتها واملتغيرات التي يشهدها العالم وتأثيرها على
قطاع البنية التحتية واإلسكان ،وسيتم اقتراح توصيات إضافية لتقوم الدوائر املعنية
باالسترشاد بها عند إعداد خططها املستقبلية.
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التقديم
 -البنية التحتية

تشهد املنطقة العربية الكثير من املتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية
املتسارعة التي تؤثر على األردن تأثير ًا سلبي ًا يف جميع املجاالت ،وخاصة يف املجال
االقتصادي ،فقد تراجعت معدالت النمو االقتصادي خالل العقد األخير من  %7.6عام
 2008إلى  %1.9عام  ،2018وارتفع الدين العام من  %53إلى  %95من الناجت احمللي
اإلجمالي ،كما زادت نسبة البطالة من  %12.7إلى .%19
وملواجهة التحديات الناجتة عن هذه املتغيرات ،يجب تقوية اجلبهة الداخلية وحتصينها
وزيادة منعتها لتستطيع مواجهة التحديات املتراكمة ،ومن األمور التي ال بد من مراعاتها
تعرف بـ «البنية املادية والتنظيمية األساسية
يف هذا السياق البنية التحتية ،والتي َّ
التي تشكل مجموعة من املرافق واألنظمة املترابطة التي تساهم يف النهوض باملجتمع

واالقتصاد والنمو وتطوير احلياة العامة نحو األفضل ،وذلك من خالل توفير الوسائل
الالزمة التي تخدم األفراد واملجتمعات واألعمال واملؤسسات ،وخلق بيئة مناسبة
لالستثمار .وهي إحدى مقومات الدول احلديثة ورأسمالها العيني ودعامة أساسية يف
التنمية بأشكالها املختلفة».
ويساهم قطاع اإلنشاءات مبا نسبته  %5تقريب ًا من الناجت اإلجمالي احمللي ،ويعمل يف
هذا القطاع وقطاع العقارات حوالي  %11من القوى العاملة يف األردن .ومن املعروف أن
ً
تفعيال جيد ًا وكفؤة هي حجر الزاوية للمجتمعات العصرية ،فهي،
بنية حتتية فعالة
إلى جانب ضرورتها لتطوير األعمال ،عامل رئيسي يف حتسني نوعية احلياة للمواطنني.
وثمة عالقة دورية مباشرة بني النمو االقتصادي والناجت اإلجمالي احمللي وبني نوعية
ّ

حتسن االقتصاد ،وكلما
حتسنت البنية التحتية
البنية التحتية ومدى توفرها ،فكلما
ّ
ّ

حتسنت البنية التحتية ،فالنمو االقتصادي يعطي املجال لتحسني
حتسن االقتصاد
ّ

البنى التحتية اإلضافية وإنشائها ،وهذا يؤدي إلى حتسني االقتصاد.

إن البنى التحتية مهمة لكل اقتصاد ،وتأتي بأشكال مختلفة ،وتعتمد على االحتياجات
ّ

اخلاصة لكل مجتمع وكل اقتصاد .فالنقل والطاقة واالتصاالت واملياه والكهرباء والنفايات
والصحة والتعليم هي القطاعات الرئيسية التي حتتاج إلى بنى حتتية كبيرة ومكلفة
لتعمل بتكامل وكفاءة وفاعلية .والبنية التحتية للنقل العام من أهم القطاعات التي يتم
التطرق إليها يف املجتمع والتي حتتاج إلى موارد كبيرة ،وهي ذات أثر مباشر على احلياة
اليومية للمواطن ولها آثار مباشرة على االقتصاد ،فالبالد التي متلك شبكة طرق وسكك
حديدية جيدة وموانئ مميزة ،هي األقدر على حتقيق مكاسب من خالل التجارة احمللية
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والدولية ،وهناك الكثير من األمثلة التي تؤكد ذلك ،إذ ُيظهر الشكل رقم ( )1أن أفضل

تعد سنغافورة وهوجن كوجن من أبرز
اقتصادات العالم متتلك أفضل بنية حتتية ،حيث ّ

األمثلة على ذلك ،فبسبب موقعهما اجلغرايف وبسبب امتالكهما ألفضل املوانئ يف العالم،
اكتسبتا ميزات تنافسية كبيرة ومركز ًا مهم ًا يف التجارة الدولية.
الشكل رقم ()1
مؤشرات البنية التحتية وجودة الطرق لعدد من الدول
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البنية التحتية هي أساس التنمية وعمودها الفقري ،وهي عامل رئيسي يف حتسني

االقتصاد وجلب االستثمار واحلد من الفقر والبطالةّ ،إل أن النمو يف البنية التحتية
يف األردن لم يواكب النمو يف أعداد السكان الذي ازداد أكثر من الضعف خالل العقدين
األخيرين ،من  4.5مليون نسمة يف عام  1998إلى  10.5مليون نسمة يف عام  ،2018يف
حني لم تزد البنية التحتية عن  .%25وكان سبب الزيادة الكبيرة يف عدد السكان هو
الهجرات القسرية من الدول املجاورة؛ من العراق خالل حرب اخلليج األولى عام 1991
وبعدها ،ثم يف حرب اخلليج الثانية عام  ،2003ومن سوريا يف ظل األحداث الدائرة هناك

بدء ًا من عام  .2011وقد أدى هذا إلى ضغوط إضافية على البنية التحتية املضغوطة
ً
أصال ،وهذا ما ميكن مالحظته بوضوح يف األزمات املرورية املزمنة التي تعاني
والقدمية
منها املدن ،والضغط على وسائط النقل العام احملدودة وغير املنتظمة داخل املناطق
احلضرية وبني املدن.
وقد ّ
حل األردن يف مركز متوسط يف تقرير مؤشر التنافسية العاملي الذي أصدره املنتدى
االقتصادي العاملي ،إذ حصل على املرتبة  73من بني  140دولة جرى تقييمها لعام ،2018
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َ
مرتبتني عما كان عليه يف عام ( 2017بحسب آلية التقييم اجلديدة) مع
وبتراجع
حصوله على نقاط أعلى .وقد اشتملت آلية التقييم على  12محور ًا رئيسي ًا من ضمنها
محور البنية التحتية ،وكان ترتيب األردن كما يلي:
 نوعية شبكة الطرق :املرتبة .53 نوعية البنية التحتية للطرق :املرتبة .70 كثافة السكك احلديدية :املرتبة .65 فعالية خدمة القطارات :املرتبة .99 ترابط املطارات :املرتبة .65 فعالية خدمات النقل اجلوي :املرتبة .40 مؤشر ترابط النقل البحري :املرتبة .53 فعالية خدمات املوانئ :املرتبة .64 معدل التزويد بالكهرباء :املرتبة .1 فاقد نقل وتوزيع الكهرباء :املرتبة .72 نسبة التعرض ملياه شرب غير آمنة :املرتبة .62 درجة االعتماد على التزويد باملياه :املرتبة .62وكما ُيظهر الشكل رقم ( ،)2فقد حصل األردن على املركز السابع بني الدول العربية ،بعد

وعمان والبحرين والكويت ،وقبل املغرب ولبنان وتونس
دولة اإلمارات وقطر والسعودية ُ

واجلزائر ومصر واليمن.
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الشكل رقم ()2
ترتيب الدول ضمن تقرير التنافسية العاملية 2018
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َ
مرتبتني كما جاء يف تقرير مؤشر التنافسية العاملي إلى أمور عدة ،من
ويعود تراجع األردن
بينها :تراجع العمر الصحي (متوسط العمر الذي يعيش فيه الفرد وهو بصحة جيدة)،
وتراجع املهارات ،وعدم سهولة إيجاد عمالة مؤهلة ومدربة بسبب نوعية التدريب املهني.
ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع نسب البطالة ارتفاع ًا كبير ًا خالل السنوات األخيرة،
ومع االعتقاد السائد حول كفاءة العمالة املهنية األردنية .كما أن سبب هذا التراجع يف
السنوات األخيرة مرتبط بتراجع التعليم املدرسي واجلامعي عموم ًا ،وتراجع التدريب
املهني يف الشركات بسبب األزمات املالية التي مير بها األردن ،وتراجع القدرة على االبتكار
والبحث والتطوير.
ً
عامال مهم ًا لزيادة اإلنتاجية
وتعد الطرق أحد العناصر األساسية للبنية التحتية ،وتشكل
ُّ
ستخدم يومي ًا ألسباب عديدة.
والراحة والرضا والسالمة العامة يف املجتمع ،بخاصة أنها ُت
َ
ثم إن كلفة بناء الطرق وصيانتها واحملافظة عليها مرتفعة جد ًا على احلكومات ،وتؤدي
ُ
حالة الطرق السيئة وعدم توفر عناصر السالمة العامة إلى حوادث ومخاطر عالية،
وهي من بني األسباب العشرة األولى التي تؤدي للوفاة يف العالم .فليس املهم بناء الشوارع
حسب ،ولكن املهم أن تكون الشوارع ذات فعالية عالية بحيث يصل املسافر إلى وجهته
ْ

براحة وأمان .وقد حقق األردن املرتبة رقم  70يف مؤشر التنافسية العاملي لعام 2018

يف جودة الطرق ،وحلّت سنغافورة يف املرتبة األولى .وكانت مرتبة األردن  68لعام ،2017
و 57لعام .2016
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ويجب أن يكون هناك تقييم دوري للبنية التحتية للتأكد من سالمتها ومدى احلاجة
ألعمال الصيانة ودراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع اجلديدة لتحديد األولويات،
ليتم العمل وفق أسس علمية وخطط استراتيجية طويلة األمد ،والعمل على ربطها
تتحملها احلكومة،
بخطط مالية لضمان تنفيذها وحتقيق أعلى مردود للكلف التي
ّ
أي مفاجآت وعدم االصطدام بواقع يصعب التعامل معه .ومن األمثلة
وكذلك لتجنُّ ب ّ
ت َر الصيانة الوقائية يف موعدها
على ذلك ما حصل يف الطريق الصحراوي ،حيث لم ُ ْ

مما أدى إلى انهيار طبقات الطريق والوصول بها إلى نقطة الالعودة
بحسب األصولّ ،

وعدم إمكانية تنفيذ الصيانة العادية ،وهو ما اضطر وزارة األشغال إلعادة إنشاء الطريق
وأدى ذلك إلى
بأضعاف كلف الصيانة التي كانت حتتاجها يف ما لو متت الصيانة يف موعدهاّ ،
الكثير من احلوادث اخلطيرة واخلسائر املادية والبشرية .لهذا ،ينبغي أخذ االحتياطات
الالزمة لتجنُّ ب انهيار منظومة البنية التحتية نتيجة تقادمها مبرور الزمن ،وعدم القدرة
موارد مالية من الصعب
على التعايف يف الظروف العادية واحلاجة إلى خطة إنقاذ تتطلب
َ

توفيرها يف األوضاع االقتصادية احلالية.

وألهمية البنية التحتية ،فقد كان لها النصيب األكبر يف أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة ( 17هدف ًا) التي ُأطلقت عام  2015لتحفيز العالم للتطوير خالل السنوات
اخلمس عشرة القادمة يف املجاالت بالغة األهمية :الناس ،وكوكب األرض ،واالزدهار،
ُ
التزويد
الهدف السادس
والسالم والشراكة لتحسني العالم الذي نعيش فيه .فقد شمل
َ

مبياه نظيفة والصحة العامة ،وشمل الهدف السابع طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة ،وشمل

الهدف التاسع الصناعة واالبتكار والبنية التحتية.
أمر صعب ،وخاصة يف األسواق الصاعدة والبلدان
ّ
إن تطوير مشاريع بنى حتتية مجدية ٌ

النامية ،ولهذا مت إنشاء البرنامج العاملي للبنية التحتية ( )GIFمن خالل البنك الدولي
يف عام  ،2014ويهدف البرنامج إلى جذب التمويل اخلاص ملشاريع البنية التحتية يف
ماسة إليها لتوفير اخلدمات األساسية ورفع مستوى املعيشة،
البلدان التي تكون بحاجة ّ
إذ ميكن للحكومات من خالله التعاون مع املؤسسات املالية الدولية ومستثمرين من

إن مشاريع البنية
القطاع اخلاص يف تصميم املشاريع املعقّ دة التي حتتاج إليها ،وتنفيذهاّ .
ً
عمال جتاري ًا سريع املردود ،وهي غالب ًا ما تكون ضعيفة ومرتفعة املخاطر،
التحتية ليست
مما يجعل من الصعب توفير التمويل لها من القطاع اخلاص .ومع وجود مبالغ ضخمة يف
هذا القطاع تبحث عن فرص استثمارية طويلة األجل مستدامة ومستقرة وآمنة ،يأمل
سد النقص الهائل يف البنية التحتية يف
البنك الدولي من خالل استقطاب تلك املواردّ ،
أحد املعوقات الرئيسية للتنمية
يعد هذا النقص َ
األسواق الناشئة والبلدان النامية ،إذ ُّ

واحلد من الفقر وتعزيز الرخاء.
ّ
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فالتحدي احلقيقي يف مشاريع البنية التحتية ال يتمثل يف توفير األموال ،وإمنا يف
االفتقار إلى مشروعات صاحلة للتمويل من البنوك وذات جدوى مقبولة جتاري ًا .وبحسب
تقرير البنك الدولي عند إنشاء ( ،)GIFفإن البلدان النامية تنفق حوالي تريليون دوالر
سنوي ًا على البنية التحتية ،ولكن للمحافظة على معدالت منوها يجب أن تنفق ضعف
هذا املبلغ على األقل ،ليس لزيادة االستثمارات يف البنية التحتية فقط ،إذ إن هذا وحده
قد ال يجلب القدرة على تعزيز منو قوي ومتوازن ومستدام ،ولكن لتحسني نوعية البنية
تعد أيض ًا عنصر ًا حيوي ًا وعلى درجة كبيرة من األهمية.
التحتية التي ُّ
ونظر ًا ألهمية البنية التحتية ،فقد كانت هدف ًا رئيسي ًا ضمن األهداف الوطنية يف
األجندة الوطنية حيث نص الهدف احلادي عشر على «أن يكون لألردن مرافق وبنى
أحد احملاور الثمانية الرئيسية لهذه
حتتية ذات كفاءة ومردود عال» .وكان هذا احملور
َ
األجندة .كما كان هدف «حتسني مستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني والعدالة يف

توزيعها» أحد أهداف وثيقة األردن .2025
املعتمدة
وتهدف خطة حتفيز النمو االقتصادي ( ،)2022 – 2018وهي من اخلطط املهمة
َ
يف الدولة األردنية ،إلى تطوير استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات اقتصادية ومالية
يف جميع القطاعات بالشراكة مع القطاع اخلاص لتحفيز النمو االقتصادي املستدام ،مما
سيؤدي إلى مضاعفة النمو خالل خمس سنوات والذي يتركز ضمن خمسة قطاعات
مرتبة وفق ًا لقيمة مساهمتها ،وهي :اخلدمات احلكومية ،والتمويل ،والصناعة ،والنقل،
والسياحة .وتهدف اخلطة إلى زيادة النمو االقتصادي مبا يتماشى مع الهدف الوارد يف
ً
وصوال إلى
«رؤية األردن  »2025بالزيادة من  %2.0عام  2016إلى  %4.9عام 2017
 %7.5عام  .2025وهذا لم يتحقق يف السنة األولى ،إذ كان معدل النمو  %2.1يف عام
أن
 ،2017وبقي يراوح مكانه لعام  ،2018ثم
تراجع يف الربع األول من عام  ،2019أي ّ
َ
ويعد محور االتصاالت
األهداف لم تتحقق خالل السنتني األولى والثانية من تطبيقها.
ّ

وتكنولوجيا املعلومات من احملاور املهمة يف مجال البنية التحتية خلطة التحفيز ،وذلك
من خالل توفير البنية التحتية الرقمية اآلمنة لبناء قاعدة بيانات ،والتشجيع على
استخدامها .ومن خالل عرض املبادرات أو التدخالت يف اخلطة ،يتبني أن معظمها -إن لم
يكن جميعها -لم يتم تنفيذه أو املباشرة يف تنفيذه بعد انقضاء أكثر من ربع مدة البرنامج.
وهناك محور آخر مت تناوله يف اخلطة ،وهو البنية التحتية والقطاعات االقتصادية،
والتي تشمل املياه والطاقة والنقل والصناعة والتجارة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة
والسياحة والبناء والهندسة واإلسكان والزراعة .أما يف ما يخص قطاع النقل ،فقد شمل
األهداف التالية:
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 استكمال البنية التحتية لشبكات النقل وحتديثها. توفير نظام نقل عام آمن وفعال ومتكامل. تعزيز كفاءة قطاع نقل البضائع البري. اتباع نهج النقل متعدد الوسائط. تعزيز مساهمة القطاع اخلاص. حماية البيئة وتعزيز السالمة. تطوير املوارد البشرية العاملة يف هذا القطاع.بع ّد املطارات وميناء العقبة فقط ضمن البنية التحتية ،ولم يتم اإلشارة إلى
وقد اكتُ في َ

أي من
أهمية حتسني الطرق وتطويرها يف بناء بنية حتتية متكاملة لقطاع النقل يف ٍّ
أي من املبادرات أو التدخالت يف هذا املجال .ومن خالل مراجعة
األهداف ،ولم يتم إدراج ٍّ

التدخالت الواردة ،فقد متت املباشرة بعدد محدود منها ،وعلى األغلب تلك التدخالت
التي بوشر بتنفيذها قبل إطالق اخلطة.
وفيما يخص قطاع البناء والهندسة واإلسكان ،فقد شملت اخلطة األهداف التالية:
 توظيف أفضل معايير املمارسات الدولية اجلديدة. حتسني وتطوير نوعية التعليم والتدريب للمهندسني. حتديث وتطوير آلية إجراءات طرح العطاءات وإحالتها. حتسني وتطوير وتنظيم قطاع اإلسكان والتطوير العقاري. وضع األطر التشريعية املالئمة التي توفر احلماية للمستثمرين واملستفيدين. فتح آفاق تصديرية جديدة خلدمات قطاع البناء والهندسة واإلسكان ،مبا فيهااالستشارية.
 املشاركة الفاعلة يف عمليات إعادة اإلعمار يف الدول املجاورة. متكني العالقة التشاركية وتعزيزها بني مستثمري هذا القطاع للنهوض به والوصولإلى العاملية ،وبناء قطاع إنشائي عربي قادر على املنافسة يف ّ
ظل التكتالت والتآلفات

العاملية الكبيرة.
مدة تطبيقه،
وقد مت تنفيذ عدد من التدخالت الواردة يف البرنامج خالل الربع األول من ّ
وأشير إلى تنفيذ الطرق اجلديدة والبدء بصيانة الطرق احلالية من خالل الشراكة مع

بعده فرصة استثمارية ،ورغم وجود دراسات لدى وزارة األشغال العامة
القطاع اخلاص ِّ
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واإلسكان لتنفيذ هذا التوجهّ ،إل أنه لم يتم تطبيقه رغم أهميته ورغم توفر قصص
جناح يف عدد كبير من الدول.
ً
شامال عن حالة البالد لعام  2018يف
أعد املجلس االقتصادي واالجتاعي تقرير ًا
وقد ّ

القطاعات واملجاالت االقتصادية املختلفة ،ومن ضمنها البنية التحتية واإلسكان ،وقد
املدة ما قبل عام ،2018
مت تقييم االستراتيجيات املع َلنة ومدى االلتزام يف تطبيقها عن ّ

ومت إعداد توصيات للنهوض يف هذا القطاع وحتسني األداء .وتهدف هذه املراجعة إلى
استكمال عملية متابعة اخلطط االستراتيجية واألهداف املع َلنة واخلطط التنفيذية
من اجلهات املسؤولة عن تنفيذ البنية التحتية للوقوف على مدى تنفيذ هذه اخلطط
طبق ،وأسباب عدم التطبيق ،واإلجراء التصحيحي الذي
ورصد ما ُط ّبق منها وما لم ُي َّ

اتُّ خذ لضمان حتقيق األهداف ،إضافة إلى مدى تطبيق التشريعات الناظمة لعمل تلك

اجلهات والتأكد من مستوى التنفيذ .كما تشتمل املراجعة على متابعة للتوصيات التي
وردت يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018ومدى االلتزام بتنفيذها وشمولها يف اخلطط
التي ُأعدت الحق ًا ،كما سيتم حتليل األهداف املع َلنة ومدى مساهمتها يف التنمية الشاملة
ومعاجلة التحديات وأهمها الفقر والبطالة.
ُ
وشبكات اخلدمات العامة (املياه،
البنية التحتية :شبكات الطرق واملواصالت،
وتشمل
ِ
والكهرباء ،واالتصاالت ،والصرف الصحي ،وتصريف مياه األمطار) ،وقطاع النقل واملرور
واملرافق العامة شاملة املباني العامة واحلدائق والساحات .ويف هذه املراجعة سيتم تناول
الطرق البرية واألبنية واملنشآت العامة واخلدماتية واحلدائق واملتنزهات والفراغات
وبناء على ذلك سيتم تقييم خطط ّ
كل من وزارة األشغال
العامة ،إضافة إلى اإلسكان.
ً

عمان
العامة واإلسكان ،ووزارة اإلدارة احمللية (الشؤون البلدية) ،والبلديات ،وأمانة ّ
الكبرى ،ومؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري.

 -اإلسكان

َ
اجلهة احلكومية ِّ
املنظمة رسمي ًا لقطاع اإلسكان،
تعد مؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري
ُّ
وتناط بها مسؤولية حتديد سياسات اإلسكان والدراسات اخلاصة به ،وهي املسؤولة عن

حتقيق األهداف الوطنية ورعاية القطاع وإيجاد اآلليات لتوفير السكن املناسب ،وخاصة
لذوي الدخل احملدود يف املجتمع ،كما تقوم مؤسسة اإلسكان بعقد شراكات مع القطاع
املزود
ويعد املستثمرون يف قطاع اإلسكان
اخلاص للمساهمة يف توفير السكن املناسب،
ُّ
َ
الرئيسي للوحدات السكنية يف اململكة بحصة تزيد على  %70من إنتاج الشقق ،وهم
إضافة إلى األفراد الذين يقومون بإنشاء أبنيتهم اخلاصة ،يشكلون  %99من اإلنتاج
اإلجمالي للوحدات السكنية.
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وقد اقتصر عمل مؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري يف السنوات األخيرة ،يف الغالب،
أراض
على توفير السكن املناسب لذوي الدخل احملدود واملتدني من خالل توفير قطع
ٍ
املستهدفة ،وذلك من مخزون املؤسسة من قطع
مبساحات ومواقع وأسعار متاحة للفئات
َ
األراضي التي ُفوضت إليها من أراضي اخلزينة ،أو من تلك التي قامت املؤسسة بشرائها،
وذلك بعد إجراء دراسات وبحوث ضمن الوحدات التنموية بهدف إنشاء أحياء جديدة
داخل حدود البلديات وإزالة مظاهر التأخر والبناء العشوائي ،كما تقوم املؤسسة
بوضع التشريعات والسياسات الناظمة للقطاع مبا فيها عمليات متويل البناء ،وتسهيل
اإلجراءات وتبسيطها ،وإزالة العقبات التي قد تعترض القطاع اخلاص الناشط يف هذا
املجال.
أراض لذوي الدخل احملدود واملتدني،
لكن السياسات التي تتبعها املؤسسة يف توفير قطع ٍ

غير كافية لتوفير السكن ،وخاصة يف املناطق املكتظة التي تعاني من نقص حاد يف
الوحدات السكنية امليسرة ( )Affordable Housingضمن حدود املدن واملجمعات
أراض منفصلة فيها كما هي احلال يف املواقع النائية
السكنية ،والتي ال ميكن توفير قطع ٍ

حتد من قدرة املؤسسة على حتقيق الهدف الذي
وذلك الرتفاع الكلفة .وهذه السياسات
ّ

أنشئت من أجله .وقد يكون السبب يف اتباع هذه السياسات واالبتعاد عن إنشاء املجمعات
السكنية ،هو عدم جناح عدد من املشاريع التي قامت بها املؤسسة والتي كان آخرها
«سكن كرمي لعيش كرمي» .ومن أسباب عدم جناح املؤسسة يف هذه املشاريع :سوء اختيار
املواقع ووضعها الطبوغرايف ،وبالتالي ارتفاع الكلف ،وحدوث مشاكل يف التصميم ،وعدم
توفر اخلدمات اللوجستية يف هذه املواقع ،وسوء التنفيذ أحيان ًا ،وعدم توفر التمويل

الالزم .لكن املؤسسة اكتسبت خبرات كبيرة يجب استثمارها ،مثلما يجب ّأل يقتصر

عمل املؤسسة على توفير قطع األراضي ،إذ ال بد أن يكون لها دور يف توفير السكن امليسر،
ملواجهة نقص هذا النوع من اإلسكانات ،والذي ال يوفره القطاع اخلاص توفير ًا كافي ًا.

أوالً :متابعة اسرتاتيجيات البنية التحتية واإلسكان
أ -اخلطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان ()2021-2017

وزارة األشغال هي اجلهة املسؤولة الرئيسية عن قطاع اإلنشاءات ،وهي املسؤولة عن جميع
أعمال البنية التحتية خارج حدود البلديات ،ويشمل ذلك البنية التحتية يف مسارات
الطرق النافذة التي تخترق البلديات .ومن ضمن مسؤولياتها أيض ًا األبنية احلكومية
عمان الكبرى وسلطة
اخلاصة بالدوائر احلكومية خارج نطاق عمل البلديات وأمانة ّ
منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.
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وقد صدر عن الوزارة عدد من اخلطط االستراتيجية كان آخرها اخلطة االستراتيجية
( )2021-2017برؤية «طرق آمنة واقتصادية وقطاع إنشاءات متطور» و«الريادة والتميز
يف البناء احلكومي وإدامته وإبراز هويته» .وقد مت اتباع منهجية سليمة يف إعداد اخلطة،
وذلك بناء على خطة السنوات األربع التي سبقت صدورها ،ويف سياق األهداف الوطنية
التي تساهم الوزارة يف حتقيقها والرؤى واملبادرات امللكية ،وتوجهات احلكومة نحو أردن
.2025
 األهداف االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان الواردة يف اخلطةاالستراتيجية ()2021-2017
 .1أداء مؤسسي متميز.
 .2طرق متكاملة وآمنة يف جميع أنحاء اململكة ذات مردود اقتصادي وتنموي.
 .3شبكة طرق مصانة ومستدامة لتحقيق التطور والسالمة املرورية.
مبان حكومية رائدة ذات هوية متميزة.
.4
ٍ
وحددت
وحددت مؤشرات لقياس األداءُ ،
وقد ُوضع برنامج واحد لكل هدف استراتيجيُ ،

اإلدارات واملديريات التي تساهم يف حتقيق كل برنامج واملسؤولة عن تنفيذ كل هدفّ ،إل
املستهدفات .فعلى سبيل املثال ،لتحقيق الهدف األول (أداء مؤسسي
أنه لم يتم حتديد
َ

ووضعت خمسة مؤشرات لقياس األداء،
متميز) ُوضع برنامج «اإلدارة واخلدمات املساندة»ُ ،
حملة شهادة البكالوريوس أو الدرجات األعلى» ،ولم ُت َّدد
أولها «زيادة نسبة املوظفني من َ

توضح سنة األساس واألعداد املوجودة
نسبة الزيادة املطلوبة ضمن مدة اخلطة ،كما لم َّ
يف بداية اخلطة االستراتيجية .ويف مؤشر آخر ،أشير إلى «نسبة حتسني مستوى البرامج»
ولم ُي َشر إلى نسبة التحسني املطلوبة ضمن مدة اخلطة ،علم ًا أنه ليس من السهل قياس
مستوى البرامج ليتم حتسينها ،وكان األفضل قياس مدى حتسني التدريب قياس ًا عام ًا

من خالل قياس مستوى املتدرب قبل التدريب وبعده ومتابعة أداء املتدربني .ولكن لم
قياسه .ومن ضمن اخلطة االستراتيجيةُ ،وضعت مؤشرات أخرى
أي األمرين قد مت
يتبني ُّ
ُ

مختلفة لهذا الهدف ،وهي «نسبة رضا املواطن عن البنية التحتية» ،و«نسبة رضا شركاء

وحددت سنة األساس والقيم املستهدفة لكل سنة ضمن مدة اخلطة.
الوزارة»ُ ،
ووضعت له ثالثة مؤشرات (زيادة
وبخصوص الهدف الثانيُ ،وضع برنامج «إنشاء الطرق»ُ ،

أطوال الطرق الرئيسية املنشأة ،وزيادة أطوال الطرق القروية ،وزيادة أطوال الطرق
وحددت سنة األساس يف عام  ،2006وكانت القيمة الفعلية  8170كم لعام
الزراعية)ُ ،
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أي أنها أقل من القيمة يف
 ،2016أما القيمة
َ
املستهدفة لعام  2017فبلغت  7460كمْ ،
السنة التي سبقتها .ومت حتديد زيادة سنوية مبقدار  20كم تقريب ًا لكل عام ،وهذا

رقم متواضع جداً ،علم ًا أنه لم يتم قياس أطوال الطرق أو حتديد الزيادة يف أطوالها
منذ عام  ،2013وقد مت تقديرها مؤخر ًا لعامي  2017و ،2018كما صدرت خرائط
جديدة للطرق مؤخراً ،وكانت آخر خريطة للطرق قبل ذلك قد صدرت يف عام ،2010
وقد باشرت الوزارة بتفعيل نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISالذي كان موقوف ًا منذ عام
 ،2011وذلك لتسهيل عملية إدخال املعلومات واحلصول عليها عند حاجة أصحاب القرار
لها يف التخطيط املستقبلي.
ّأما الهدف الثالث اخلاص بصيانة الطرق ،فقد مت وضع ثالثة مؤشرات له ،األول «زيادة
أطوال الطرق املصانة سنوي ًا» ،ولم يتم حتديد الزيادة املطلوبة يف كل سنة؛ والثاني
«تقليل نسبة الطرق التي ال تتفق مع املعايير الفنية اجلديدة املعتمدة» ،ولم يتم حتديد
نسبة الزيادة املطلوبة كما لم يتم توضيح إن كانت هذه الطرق قد ُحصرت قبل بداية

تطبيق اخلطة؛ أما املؤشر الثالث فهو «زيادة عدد العطاءات اخلاصة بالصيانة الروتينية
وبالشراكة مع القطاع اخلاص» ،ولم تتحدد نسبة الزيادة املطلوبة ضمن مدة اخلطة أو
يف كل عام من عمر اخلطة .وأضيف مؤشر قياس آخر هو «نسبة تقليل عدد احلوادث
الناجتة عن عيوب الطرق» ،وحتديد عام َ 2009
سنة أساس ،ومت حتديد قيمة مستهدفة
 %2لعام  2017ولم يتبني إن كانت قد قيست ،وحتديد  %1لكل عام خالل مدة اخلطة.
علم ًا أن الوزارة تقوم بعمل مسح عام وشامل للطرق واجلسور فيما يخص أعمال الصيانة،
وإعداد قاعدة بيانات تستطيع من خاللها حتديد األولويات ألعمال الصيانة حتديد ًا
علمي ًا ومدروس ًا خالف ًا ملا كان يحدث سابق ًا.
ّأما الهدف الرابع ،فقد مت حتديد البرنامج الذي يحققه ،ومت حتديد ثالثة مؤشرات

املدة احملددة للعطاء» ،ولم يتم
لتحقيقه ،أولها «عدد املباني احلكومية
املنجزة ضمن ّ
َ
املستهدف ضمن اخلطة؛ والثاني «عدد املشاريع امللتزمة باملخصصات
حتديد العدد
َ

املستهدف؛ والثالث «عدد املشاريع املنفَّ ذة ضمن
املرصودة» ،ولم يتم حتديد العدد
َ
املستهدف أيض ًا ،علم ًا أن جميع
املواصفات الفنية احملددة بالعطاء» ،ولم يتم حتديد العدد
َ

ويعد هذا املؤشر غير مناسب ويعطي
املفترض أن تكون ملتزمة باملواصفات،
املشاريع من
ُّ
َ
انطباع ًا أنه ال يتم تطبيق املواصفات يف املشاريع املنفَّ ذة من خالل وزارة األشغال العامة،

وهذا مخالف لقانون البناء الوطني األردني .كما مت حتديد مؤشر إضايف لهذا الهدف ،هو
«نسبة املباني احلكومية اململوكة إلى املباني الكلية املستخدمة» ،ومت حتديد عام 2013
َ
سنة أساس ،إذ كانت النسبة  ،%60والنسبة لعام  ،%65 2016والنسبة املستهدفة بزيادة
 %2لعام  ،2017وما مجموعه  %6لباقي األعوام ضمن عمر اخلطة.
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إضافة إلى اخلطة االستراتيجية ،قامت الوزارة بإعداد خطة تنفيذية لألعوام -2016
ّ ،2020إل أنه لم يتبني أن هناك تقييم ًا لبيان مدى االلتزام بهذه اخلطة ،ولم يتم ربطها
باخلطة االستراتيجية للوزارة ،أو بيان مدى مساهمة هذه املشاريع واملبادرات يف اخلطة،
أن األعمال تتم مبعزل عن التخطيط االستراتيجي.
أي ّ
وعند مراجعة جداول املشاريع الواردة يف اخلطة التنفيذية ،يتبني أن جزء ًا منها لم ينفّ ذ

ثمة تأخير ًا كبير ًا يف العديد منها بحيث جتاوزت مدة تنفيذها
على أرض الواقع ،وأن ّ
ثالثة أضعاف املدة املقررة ،وبعضها تضاعفت كلفته ،وهذا يؤثر على أداء الوزارة يف ما

يتصل بالتخطيط االستراتيجي واملالي واإلداري ،ويؤثر على خطط الدوائر واملؤسسات
األخرى التي حتتاج هذه املشاريع سواء كانت مشاريع طرق أو أبنية مدارس أو مستشفيات
أو دوائر حكومية ،وتعود أسباب التأخير يف التنفيذ وزيادة مدة العمل إلى َضعف دراسات

املشاريع ،وغياب التدقيق السليم على هذه املشاريع ،وإلزام املقاول يف كثير من العطاءات
مستعجلة خارج إطار املشروع األصلي الذي مت التنافس عليه.
بأعمال إضافية
َ
وعند االطالع على الهيكل التنظيمي والتعديالت احلاصلة عليه على أرض الواقع ،يتبني
أن هناك عدد ًا من الدوائر املسؤولة عن الطرق ،وكذلك وجود تداخالت وعدم وضوح يف
املهام واملسؤوليات والصالحيات يف إدارات صيانة الطرق ،كما يتبني أن الهيكل التنظيمي
حدث يف ضوء اخلطة االستراتيجية واملتغيرات منذ
وي َّ
راجع ُ
الرسمي املع َلن للوزارة لم ُي َ

زمن طويل .وتبني الحق ًا أنه يتم حتديثه بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ،وأن
ثمة فجوة يف اخلبرات بني طبقة اإلدارة العليا احلالية من املوظفني الذين ُأحيلوا على
ّ
سن التقاعد وبني الطبقة الرديفة التي تليها ،مما قد يؤثر على
التقاعد أو الذين يف ّ

األداء خالل املرحلة القادمة.

ومن خالل مراجعة مخصصات وزارة األشغال لعام  ،2019يتبني أن مخصصات إنشاء
ضعف املبلغ الوارد يف
الطرق وصلت إلى ما يزيد على  140مليون دينار ،وهذا أكثر من ْ

أن املبلغ املخصص لصيانة الطرق لعام  2019يزيد على 16
ميزانية عام  ،2018كما ّ
مليون دينار ،بزيادة  %70تقريب ًا عن عام  ،2018علم ًا أن أطوال الطرق الرئيسية
والثانوية والقروية ،حتتاج إلى ثالثة أضعاف هذا املبلغ على األقل للقيام بالصيانة
الضرورية للمحافظة على مستوى خدمة الطرق يف ما بقيت املبالغ املخصصة لألبنية
ثابتة (بحدود  16مليون دينار) .وإذا لم تكن صيانة الطرق أهم من إنشائها ،فإنها ال
أهمية عنها ،ولهذا توليها الوزارة اهتمام ًا جيداًّ ،إل أنه ال يتم رصد مبالغ كافية
تقل ّ
للقيام بالصيانة الدورية والصيانة الوقائية الالزمة للمحافظة على الطرق وحمايتها من
ّ
املتعذر إصالح العيوب من خالل أعمال الصيانة العادية،
االنهيار الكامل ،مما يجعل من

وهو ما يستدعي إعادة إنشاء الطرق ومضاعفة الكلف لتصل إلى أضعاف كلفة الصيانة
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الوقائية .وحتى مع زيادة مخصصات الصيانة يف املوازنة ،ما زال هذا املبلغ متواضع ًا وغير
كاف ألعمال الصيانة الالزمة واملتراكمة منذ سنوات ،وينبغي مضاعفة هذه املخصصات
ٍ

ثالث مرات على األقل.

ب .اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية ( )2020-2015والبلديات

تقوم وزارة اإلدارة احمللية (الشؤون البلدية سابق ًا) باإلشراف على أداء البلديات والرقابة

عليها ،وتعمل على دعم قدراتها املؤسسية واملساعدة يف احلصول على املساعدات والتمويل
الالزم لتنفيذ برامجها ،كما تقوم باستصدار التشريعات الناظمة لعمل البلديات ،وإعداد
مخططات اإلعمار للبلديات ،وإنشاء مجالس اخلدمات املشتركة ملجموعة متقاربة من
املجالس البلدية للتعاون يف ما بينها ،وتوحيد اجلهود يف تنفيذ املشاريع املهمة واخلدمات
املشتركة.
طورت وزارة اإلدارة احمللية خطة استراتيجية لألعوام  2020-2015صدرت بعد
وقد ّ

توقف عن التخطيط االستراتيجي دام ثالث سنوات .وعند مراجعة اخلطة يتبني أنها
حتتوي على أربعة أهداف استراتيجية .وينص الهدف الثاني على «حتسني مستوى
ووضعت ثالثة مؤشرات لألداء لهذا
البنية التحتية واخلدمات املقدمة يف القطاع البلدي»ُ ،
الهدفّ ،إل أنه لم ُي َشر إلى املبادرات واملشاريع التي ستساهم يف حتقيق هذا الهدف ،علم ًا

أن مهام وزارة اإلدارة احمللية ال تتضمن تنفيذ مشاريع البنية التحتية ،إذ تقوم البلديات،

ّ
كل بحسب اختصاصها ،بتنفيذ مشاريعها ضمن حدودها ،أو من خالل مجالس اخلدمات
املشتركة مبتابعة وزارة اإلدارة احمللية.
ٌ
خطط تنفيذية،
وتفتقر معظم البلديات إلى اخلطط االستراتيجية ،وإذا كان لبعضها
مطبقة بالكامل ،ويتم تنفيذ األعمال وفق موازنات سنوية وبحسب
فهذه اخلطط غير
َّ
توفر املوارد املالية ،ويتم اعتماد موازنات البلديات من وزارة اإلدارة احمللية دون اشتراط

ربطها بخطط االستراتيجية كما هي احلال يف موازنات الوزارات والدوائر احلكومية عند
إعداد املوازنة العامة.
وبعد صدور قانون الالمركزية وانتخاب مجالس احملافظات يف عام  2017ظهرت طبقة
إضافية يف احلكم احمللي على مستوى احملافظات ،و ُأنيط بها بعض األعمال اخلاصة

الكوادر اإلدارية أو
بالبنية التحتية يف احملافظاتّ ،إل أنه ال يتوفر لدى هذه املجالس
ُ

الفنية لتنفيذ مشاريعها ،وتتم معظم األعمال من خالل وزارة األشغال العامة واإلسكان.

وتقوم بعض البلديات بتطوير أعمالها من خالل برنامج دعم الالمركزية واحلكم احمللي
املمول من الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( ،)USAIDإذ يعمل البرنامج مع  33بلدية
َّ
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للمدة  ،2021-2016ضمن أربعة محاور هي :اخلدمات البلدية،
يف جميع احملافظات
ّ

واإلدارة املالية ،واملوارد البشرية ،وتعزيز العالقة بني البلدية واملجتمع احمللي واملشاركة
والصمود املجتمعي .وتشمل أعمال البرنامج مساعدةَ البلديات على تطوير خطط
استراتيجية وبرامج عمل سنوية .وقد مت تطوير استراتيجية للتنمية االقتصادية
احمللية لألعوام  2021-2019لبلدية مأدبا من خالل هذا البرنامج ووفق ًا لألسس العلمية.

عمان الكبرى ()2020-2018
ج .اخلطة االستراتيجية ألمانة ّ

عمان العاصمة هي أكبر مدن اململكة ومن أكثرها كثافة ،ويبلغ عدد سكانها ما يزيد على
ّ
 %42من سكان اململكة ،وقد اعتمدت التخطيط االستراتيجي يف أعمالها منذ عام ،2002

وكانت آخر خطة استراتيجية لها ملدة ثالث سنوات متوسطة املدى (،)2020-2018
وعمان خصوص ًا ،وكان قد تضاعف
بسبب املتغيرات الكبيرة التي تشهدها املدن عموم ًا
ّ
عدد سكانها خالل العقد املاضي ،إذ بلغ حالي ًا ما يقارب  4.6مليون نسمة مما اضطرها إلى

تعزيز دورها التنموي وحتسني خدماتها لتلبية احتياجات املواطنني املتزايدة ،ومواجهة
التحديات التي تواجهها املدن الكبرى.
عمان الكبرى على التوجهات واألوراق النقاشية امللكية ،واألهداف
وقد اعتمدت أمانة ّ

الوطنية ،و«وثيقة األردن  ،»2025والبرنامج التنموي التنفيذي ،والبرنامج اإلمنائي،
عمان» ،ودليل التخطيط االستراتيجي ،واستراتيجية «أردن رقمي»
واستراتيجية «منعة ّ
بعدها جميع ًا مدخالت رئيسية يف تطوير خطتها االستراتيجية
(،)2020-2017
ِّ
لألعوام  ،2020-2018والتي احتوت على سبعة محاور ،ومنها احملور الثالث «البنية

التحتية واألشغال» املكون من أربعة أهداف استراتيجية ،هي:
عمان وممتلكاتها.
 .1تأهيل ورفع جاهزية أصول أمانة ّ
 .2رفع مستوى السالمة املرورية.
فعالة وكفؤة وآمنة وفق أفضل املمارسات.
 .3شبكة طرق ونقل ّ
 .4تطوير كفاءة خدمات النقل العام ورفعها.
وثمة هدفان استراتيجيان لهما عالقة بالبنية التحتية حتت احملور الرابع ،محور «البيئة
ّ

والصحة» ،هما:

 .1زيادة نسبة املساحات اخلضراء.
 .2تطوير احلدائق واملتنزهات والفضاءات واستدامتها.
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ٌ
َ
خطة تنفيذية مرحلية لعام  2018اشتملت على عدد
اخلطة االستراتيجية
وقد رافقت
كبير من املبادرات.
عمان الكبرى
ويوضح الشكل رقم ( )3مخصصات البنية التحتية يف موازنات أمانة ّ
حاد ًا منذ عام  2011رغم الزيادة
للسنوات العشر األخيرة ،وتراجعها عموم ًا تراجع ًا
ّ
املدة.
الكبيرة يف أعداد السكان خالل هذه ّ

الشكل رقم ()3
أعمال البنية التحتية – مليون دينار
عبارات ،جدران ،أرصفة)
(خلطات إسفلتيةَ ،ف ْرشاتّ ،
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ورد أحد املشاريع املهمة
وتنفيذ ًا للهدف االستراتيجي األول يف قطاع البنية التحتيةَ ،

عمان ،وهو إعداد مخطط شمولي لتصريف مياه األمطار للمدينةّ ،إل أن هذا
ملدينة ّ
َ
يباشر به ضمن اخلطة التنفيذية لعام  ،2018إذ مت التريث لتحقيق مشاركة
املشروع لم
واسعة من خالل اجلامعات واجلهات احلكومية وذلك لعدم وضوح مجال العمل وتوفر
املوارد الالزمة ،وللتمكن من احلصول على االستشارات الالزمة من جهات متخصصة
وصاحبة خبرة يف هذا املجال ،ومت تأجيل طرح عطاء الدراسات لعام  2020رغم أهميته
يف حصر مشاكل تصريف مياه األمطار ومعاجلتها يف العاصمة ،وحتديد املواقع اخلطرة
التي يجب االهتمام بها ،وتوجيه اإلنفاق على مشاريع تصريف مياه األمطار توجيه ًا

عمان» (Amman Resilience
علمي ًا وسليم ًا .وكان هذا الهدف قد ورد يف خطة «منعة ّ
 )Strategyالتي ُأطلقت يف عام  .2016ومت تنفيذ املبادرات األربع األخرى ،وهي :إنتاج
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عمان،
 10آالف حاوية نفايات معدنية (بنسبة  ،)%93ومشاريع حتديث أسطول أمانة ّ

وإجراء دراسة للسوق املركزية ،ودراسة إنشاء بورصة الزهور (بنسبة .)%100

املالحظ أن املبادرات واملشاريع الواردة يف اخلطة االستراتيجية محدودة وال تغطي
ومن
َ
ً
فمثال ،لرفع
عمان ،وهي غير كافية لتحقيق األهداف االستراتيجية.
نطاق عمل أمانة ّ
مستوى السالمة املرورية يف الهدف االستراتيجي الثاني ُوضع هدفان رئيسيان ،األول:

عمان ،واآلخر مشروع استخدام وحدات
مشروع ربط كاميرات املراقبة للمخالفات داخل ّ

الطاقة ( ،)LEDومت تنفيذهما بنسبة  %100لعام  .2018ويساهم الهدف األول يف رفع
السالمة املرورية ،لكن الهدف الثاني اقتصادي وبيئي بالدرجة األولى ،وكان من َ
األولى

وضع مبادرة ملعاجلة النقاط السوداء يف املواقع التي تتكرر فيها حوادث مرورية خطيرة ،أو
زيادة أعداد اللوحات اإلرشادية واملرورية ،أو إضافة عدد من اإلشارات الضوئية ،أو حتسني
اإلنارة والرؤية يف عدد من املواقع .وقد ورد يف اخلطة التنفيذية عدد من هذه املشاريع
املهمة ،وعدد كبير آخر من املبادرات واملشاريع لم تكن واردة يف اخلطة االستراتيجية،
ومنها تنفيذ مشاريع اإلشارات الضوئية ،وزيادة كفاءة عمل اإلشارات .وورد ضمن املشاريع
املنفَّ ذة أيض ًا ،مشروع ربط  25تقاطع ًا على نظام التحكم املركزي ،ومشروع تركيب  50من

كاميرات املراقبة التلفزيونيةُ ،
ونفِّ ذ من هذين املشروعني ما نسبته  %25من املقرر ،وكان
السبب يف تأجيل التنفيذ وجود مشاريع بنية حتتية تؤثر على مواقع بعض اإلشارات
الضوئية على التقاطعات ،علم ًا أن النسبة اإلجمالية لربط اإلشارات الضوئية على نظام
التحكم املركزي بلغت  .%80وقد وردت مشاريع لتنفيذ عناصر للسالمة املرورية ،مت
تنفيذها بنسبة  ،%93ولم ينفَّ ذ الباقي بسبب ُّ
تعطل «ماكينة» دهان عالمات الطرق.
كما ُنفِّ ذ عدد من املشاريع األخرى حتت هذا الهدف.

ست مبادرات أو مشاريع حتت الهدف االستراتيجي الثالث ،وهي :مشروع
ومت إدراج ّ

األرصفة النموذجية ،ومشروع تنفيذ خمسة تقاطعات لألنفاق واجلسور ،ومشروع
إنشاء طرق متفرقة مبساحة  3ماليني متر مربع ،ومشروع «شارع الستّ ني» ،ومشروع شارع

املالحظ أن هذه املشاريع لم تظهر
ريحانة بنت زيد ،وأخير ًا مشروع شارع الرسالة .ومن
َ
يف اخلطة التنفيذية لعام  2018عدا مشروع إنشاء طرق متفرقة مبساحة  3ماليني
متر مربع ،علم ًا أن هذه املساحة ُوضعت يف اخلطة االستراتيجية لتنفَّ ذ على مدى ثالث

أن ما ُنفِّ ذ فعلي ًا ُ
ثلث هذه املساحة فقط .ووفق ًا للخطة التنفيذية ،مت تنفيذ
أي ّ
سنواتْ ،

العبارات األنبوبية والصندوقية يف مواقع مختلفة ،ولم تكن هذه
عدد كبير من مشاريع ّ

مدرجة يف اخلطة االستراتيجية ،وكانت نسبة التنفيذ  ،%78ويعود السبب يف
املشاريع َ
ً
عادة بسبب
عدم استكمال التنفيذ إلى التأخر يف طرح جزء من العطاءات ،ويكون ذلك
التأخر يف إعداد وثائق العطاءات من الدوائر املعنية .كما ظهر عدد آخر من املشاريع يف
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اخلطة التنفيذية لعام  ،2018منها إنشاء  9جسور مشاة وحواجز معدنية ،وكانت نسبة
اإلجناز فيه  ،%53ويعود السبب يف عدم استكمال العمل للتأخر يف طرح العطاء أيض ًا.
وهناك مشروع إنشاء وصيانة أرصفة وأطراف وتقاطعات مرورية وممرات مشاة بقيمة 1.9
ويعد مشروع
مليون دينار أردني ،وقد ُنفِّ ذ هذا املشروع بنسبة  %78فقط للسبب نفسه.
ّ

عمان الذي صدر يف
إنشاء األرصفة وصيانة القائم منها وتطبيق نظام األرصفة يف أمانة ّ
عام  2016والدليل املرافق له ،ذا أهمية كبيرة للمدينة ،فمستوى األرصفة يف املدن من

ماسة لتحسني أرصفة مدينة
أحد عناصر قياس مدى تطورها وحضارتها ،وهناك حاجة ّ

عمان من حيث سعتها وارتفاعاتها ومناسيبها واستقاماتها ،وأهم من هذا كله إزالة العوائق
ّ

التي تعترض سير املشاة بشكل مستمر .ورغم أن هذه املشاكل والتشوهات يف األرصفة

أي حتسني عليها ،واستمرت العيوب يف األرصفة التي
قدمية ومتوارثةّ ،إل أنه لم
يجر ّ
ِ
أن رحالت
يتم إنشاؤها حديث ًا .هذا
ُّ
ويعد املشي من وسائل التنقل املهمة يف املدن ،علم ًا ّ
عمان ال تزيد عن  %25من عدد رحالت التنقل يف
التنقل اليومية مشي ًا على األقدام يف ّ

املدينة رغم توفر طقس معتدل مناسب للمشي معظم أيام السنة ،وهذه نسبة متواضعة
جد ًا خصوص ًا مع افتقار املدينة لوسائط نقل منتظمة ومناسبة ،ويعود السبب الرئيسي
يف ذلك إلى حالة األرصفة يف املدينة.
ومن املشاريع األخرى التي قامت األمانة يف تنفيذها لتحسني ورفع كفاءة األرصفة ،إنشاء
وصيانة أرصفة يف مواقع مختلفة ،وكذلك صيانة أرصفة يف أربعة مجمعات ،وإنشاء قاعدة
وتعد األرصفة عنصر ًا
بيانات باألرصفة املخالفة يف حوض ( )2الونانات /منطقة ماركا.
ّ
مهم ًا جد ًا يف إجناح مشاريع النقل العام ،حلاجة الركاب إلى السير على األقدام يف جزء
مهم من رحلتهم اليومية ،للتمكن من استعمال وسائط النقل العام.
أما الهدف االستراتيجي الرابع يف محور البنية التحتية ،فقد ورد بأربعة مشاريع ،األول:
إعداد مخطط شمولي للنقل العام ،ويأتي هذا املشروع يف أثر اخلطة االستراتيجية للنقل
عدت يف عام  2010وأصبحت قدمية وغير صاحلة .واملشروع
واملرور ( )TMMPالتي ُأ ّ

عمان الكبرى ،لتعزيز وسائط النقل
الثاني :شراء حافالت النقل العام /ملْكية أمانة ّ
احلالية إلى حني توفير البدائل .أما الثالث فهو تنفيذ البنية التحتية للباص السريع
الذي ُأوقف يف عام  2011ألسباب عديدة خارجة عن سلطة األمانة و ُأعيد إلى اخلطة يف

املفترض إنهاء املشروع يف عام  .2013واملشروع الرابع واألخير
عام  ،2015علم ًا أنه كان من
َ

هو مشروع إنشاء مجمع وادي السير.

وعند مراجعة اخلطة التنفيذية وما ُنفِّ ذ منها خالل عام  ،2018يتبني أنه قد مت تنفيذ
 %50فقط من املشروع األول خالل السنة األولى من عمر اخلطة ،وذلك بسبب التأخر يف
احلصول على التمويل الالزم .ومت تنفيذ املرحلة األولى من املشروع الثاني بشراء 135
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حافلة (نسبة التنفيذ  .)%100وبخصوص املشروع الثالث ،متت اإلشارة إلى تخطيط
وفعال وتنفيذه بنسبة  %70وبنسبة تنفيذ  %100من
نظام باص سريع التردد شامل ّ

املستهدف لعام ّ ،2018إل أن جزء ًا من مشاريع البنية التحتية للباص السريع ما زال يف
َ
مراحل مبكرة من التنفيذ ويحتاج إلى جهد كبير إلجنازه بحسب ما ُأعلن يف خطة أمانة

عمان لعام  ،2020علم ًا أنه مت مؤخر ًا طرح جميع حزم املشروع واملباشرة بتنفيذها .أما
ّ

بخصوص املشروع الرابع ،فقد مت تنفيذه بنسبة  %100لعام .2018

وكما هو احلال يف األهداف االستراتيجية السابقة ،فقد ورد عدد من املشاريع يف خطة
 2018لم تكن ضمن اخلطة االستراتيجية ،ومنها جتهيز البنية التحتية متهيد ًا لتركيب
 30محطة شحن (للسيارات الكهربائية)ُ ،
ونفِّ ذ املشروع بنسبة  %20فقط بسبب تأخر

ّ
املغذية
احلصول على املوافقات .وهناك مشروع إعداد وتنفيذ  %35من عطاء اخلطوط
ملشروع الباص السريع ( ،)Feeder Bus Servicesوهذا جزء مهم من مشروع الباص
السريع وعامل رئيسي من عوامل جناحه ،ولكن لم يتم املباشرة يف تنفيذه حتى وقت
إعداد هذه املراجعة .وهناك أيض ًا مشروع آخر ورد يف خطة  ،2018وهو تأهيل العاملني

يف مجال النقل العام والتدريب واحلوافز ،وقد ُنفِّ ذ هذا املشروع بنسبة  .%100واملشروع

األخير يف هذه اخلطة هو تخطيط نظام «مترو» وتنفيذه على املسارات الرئيسية ،ومتت
اإلشارة إلى أن هذا املشروع ُأجنز بنسبة  ،%25علم ًا أنه ما زال يف املراحل األولى من

الدراسات األولية ،ولم يتم إحالة الدراسة على شركة متخصصة بعد ،ولم ُي َ
بأي
باشر ّ
مرحلة من مراحل التنفيذ.

أما احملور الرابع (البيئة والصحة) ،وتنفيذ ًا للهدف االستراتيجي األول يف هذا احملور
«زيادة نسبة املساحات اخلضراء» ،فقد ورد مشروعان يف اخلطة االستراتيجية ،األول
َ
عمانّ ،إل أن هذا املشروع لم يرد
مشروع إنشاء متنزَّ َهني يف
عمان وشمال ّ
منطقتي شرق ّ

ذكره يف اخلطة التنفيذية لعام  2018بسبب تأجيله إلى عام  ،2019والثاني مشروع
احلسن ومتنزّ ه غمدان ،وكان هذا أحد
إنشاء ثالثة مشاتل زراعية وتطويرها يف غابة
َ

مشاريع اخلطة التنفيذية ،ومت تنفيذه بنسبة  .%100وقد ورد يف اخلطة التنفيذية
مشروعان ومبادرة وأربع عمليات رئيسية لم تكن جزء ًا من اخلطة االستراتيجية (علم ًا
أنه قد مت تنفيذها بنسبة ّ ،)%76إل أن معظم هذه املشاريع ال تؤدي إلى الكمية املطلوبة
تقدرها منظمة الصحة العاملية بـ  9متر م 2للفرد
من املساحات اخلضراء والعامة التي ّ

عمان بأقل من ثلث ذلك يف عام  ،2017إذ بلغت
الواحد داخل املدن وكانت َّ
تقدر يف مدينة ّ
 2.5م 2وارتفعت إلى  3.2م 2يف عام .2018
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أما الهدف االستراتيجي الثاني يف هذا احملور ،فهو تطوير احلدائق واملتنزهات والفضاءات
واستدامتها ،وقد وردت أربعة مشاريع يف اخلطة االستراتيجية لتحقيق هذا الهدف ،ورد
اثنان منها فقط يف اخلطة التنفيذية ،علم ًا أن اخلطة التنفيذية احتوت على تسعة
املستهدف يف عام  ،2018وبلغت
مشاريع إضافية مت تنفيذها يف املجمل بنسبة  %100من
َ

نسبة اإلجناز الكلية للهدف االستراتيجي .%91

د .اخلطة االستراتيجية للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري
()2019-2016

لتحقيق األهداف احملددة املؤسسة ،مت تطوير خطة استراتيجية ألربعة أعوام (-2016
وح ّدد مؤشر
 ،)2019ومت حتديد ثالثة أهداف استراتيجية وثالثة عشر هدف ًا مرحلي ًاُ ،
مرحلي .وهذه األهداف االستراتيجية هي:
قياس واحد لكل هدف
ّ

 .1املساهمة يف توفير السكن املالئم لذوي الدخل املتدني واملتوسط يف جميع مناطق
اململكة.
أراض بهدف السكن،
مع أن الهدف هو توفير سكنّ ،إل أن املؤشرات ُوضعت لتوفير قطع ٍ

وكان املؤشر األول قد ُوضع لـ«قياس عدد األسر املستفيدة من قطع األراضي املخدومة»،
املستهدف بـ  600أسرةّ ،إل أن ما مت حتقيقه فعلي ًا هو  400أسرة
ومت حتديد العدد
َ

فقط لعام  ،2018أي أنه مت حتقيق  %67من هذا الهدف ،يف حني مت حتقيق  %12فقط
املستهدف لعام  .2017أما املؤشر الثاني فكان «عدد األسر املستفيدة من مشاريع
من
َ

املستهدف بـ
الشراكة» ،واملقصود فيها مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص ،إذ مت حتديد
َ
املستهدف ،وكانت الزيادة
 100أسرةّ ،أما ما حتقّ ق فعلي ًا فهو  126أسرة ،بزيادة  %26عن
َ

املستهدف  %112يف عام  ،2017مما يعني أن الهدف ليس طموح ًا مبا يكفي ،وال
على
َ
حتدي ًا للمؤسسة .وبخصوص املؤشر الثالث «عدد الدراسات اخلاصة بتحديد
يشكل
ّ

احتياجات املجتمع احمللي وأولوياته» ،فقد مت حتديد دراسة واحدة لعام  2018ومت
أي دراسة لعام  ،2017ومن املؤكد أن هذا العدد غير
حتقيقها ،يف حني لم يتم حتديد ّ

يعد إجراء الدراسات من هذا النوع من مهامها
كاف ملؤسسة بحجم مؤسسة اإلسكان ،التي ّ
ٍ

أراض» ،فتم حتديد
األساسية .وبالنسبة إلى املؤشر الرابع «قيمة املبالغ املخصصة لشراء ٍ
مبلغ  489ألف دينار ،ولم يتحقق شيء من هذا الهدف ،يف حني حتقق الهدف بالكامل لعام
 2017مببلغ  114ألف دينار.
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 .2املساهمة يف تنظيم فعالية قطاع اإلسكان وتعزيزه لرفد االقتصاد الوطني عبر
االستثمار اإلسكاني.
معدل
ُوضعت ثالثة مؤشرات لتحقيق هذا الهدف حتقيق ًا غير مباشر ،أولها «دراسة
ّ

احلاجة السكنية السنوية» ،ومت التخطيط إلجراء دراستني يف هذا املجال لعام ،2018
أن ما حتقّ ق من الهدف هو  %50فقط ،وهذا
نجز سوى دراسة واحدة فعلي ًا ،أي ّ
لكن لم ُي َ

ينطبق أيض ًا على عام  .2017أما املؤشر الثاني «تطوير االستراتيجية الوطنية لإلسكان»،
فتم تنفيذه على مدى سنوات ضمن عمر اخلطة ،إذ وصلت نسبة التطوير إلى  %90يف
عام  ،2018وكانت قد بلغت  %60يف عام  ،2017علم ًا أن تطوير االستراتيجية من خالل

مؤسسة متخصصة ال يحتاج الى ّ
املدة .وبشأن املؤشر الثالث «الفعاليات احمللية
كل هذه ّ

واإلقليمية والدولية التي تتابعها املؤسسة يف مجال قطاع اإلسكان» فقد ُحددت فعاليتان
كاف.
لكل عام ،ومت حتقيقها بالكامل علم ًا أن هذا العدد غير ٍ
 .3تعزيز الكفاءة واألداء املؤسسي وتطويرهما.
ُحددت ستة أهداف مرحلية وستة مؤشرات لهذا الهدفّ ،أولها «عدد البرامج والدورات
التدريبية» ،إذ ُأجنزت  38دورة من أصل  50دورة ُخ ِّطط لها لعام  .2018واملؤشر الثاني
املستهدفة والبالغة  .%93أما
هو «نسبة رضا متلقي اخلدمة» ،وقد مت حتقيق النسبة
َ
املستهدفة والبالغة
الهدف الثالث «نسبة الرضا الوظيفي» ،فتم حتقيق نسبة أعلى من
َ

 .%84وبخصوص املؤشر الرابع «نسبة مستوى الوعي لدى املوظفني بإدارة املعرفة» ،فقد
املستهدف البالغ  .%95وبخصوص املؤشر اخلامس «عدد الدورات
مت حتقيق  %92من
َ

واالجتماعات وورشات العمل التي تشارك بها املؤسسة» ،فقد مت حتقيق  18منها من أصل
مستهدفة .وبالنسبة إلى املؤشر األخير «عدد مبادرات املوظفني اإلبداعية»،
 22كانت
َ
َ
مبادرتني َ
اثنتني.
املستهدف البالغ
فقد حتققت مبادرة واحدة من
َ
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ثانياً :مراجعة التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام 2018
 -توصيات قطاع البنية التحتية

عند مراجعة توصيات البنية التحتية يف تقرير حالة البالد لعام  2018والبالغ عددها

عشر توصيات ،يتبني أن جزء ًا كبير ًا من التوصيات لم يتم تنفيذها ،وكانت كما يلي:

توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات

• إعداد خطط استراتيجية ملشاريع
البنى التحتية قصيرة ومتوسطة
وطويلة املدى بالتنسيق بني الدوائر
• لم يتم إعداد خطط بالتنسيق بني
واملؤسسات املختلفة يف جميع
الدوائر املختلفة بخصوص مشاريع
القطاعات ومبشاركة القطاع اخلاص،
البنية التحتية.
وربطها بخطط تنفيذية ومالية،
وااللتزام يف تنفيذها ومراجعتها
دوري ًا ،وتقييم اإلجناز يف كل مرحلة.
• إعداد خطة ألعمال صيانة جميع
املنشآت التابعة للجهات احلكومية • ،تقوم وزارة األشغال العامة بحصر
وخاصة خطة لصيانة الطرق بعد
الطرق إلعداد خطة ألعمال الصيانة.
تقييمها وحتديد األولويات.
• التنسيق بني جميع اجلهات التي
تقوم بتنفيذ أعمال البنية التحتية
وخاصة داخل املدن والقرى ،لتجنب
والفعال بني
• لم يتم التنسيق املسبق
ّ
املنجزة
تكرار األعمال وحفر الشوارع
َ
دوائر اخلدمات املختلفة واجلهات
َّ
ويفضل أن يتم ذلك من خالل
حديث ًا،
املسؤولة عن تنفيذ الطرق.
نظام محوسب يوضح أولويات العمل
وآلية التنسيق بني الدوائر واملؤسسات
املختلفة.
• التركيز على تنفيذ األعمال بحسب
األصول الفنية والهندسية ،وتطبيق
ثمة إدراك بتراجع العمل الهندسي،
املنتج •
ّ
َ
املواصفات وحتسني نوعية
ويتم حالي ًا تعديل تصنيف املكاتب
الهندسي والدقة واإلتقان بحسب
الهندسية واملقاولني لضمان ذلك.
املعايير الدولية.
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توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018

اإلجراءات

• إعداد مخططات شمولية لتصريف
مياه األمطار وخاصة للتجمعات
عمان
احلضرية ،وتنفيذها على مراحل • مت وضع مخطط شمولي ملدينة ّ
على اخلطة لتنفيذهّ ،إل أنه لم ُي َ
باشر
بحسب األولويات ،وكذلك إعداد
به بعد.
خطة ملواجهة مخاطر الفيضانات لكل
جتمع.
• إعداد خطط تنفيذية لقطاع النقل
وربطها مالي ًا ،وضرورة وضعها يف
أي إجراء جديد يف هذا
سلّم األولويات عند إعداد املوازنات • ال يوجد ّ
املجال يف الدوائر التي مت تقييم
املختلفة للدور املهم لهذا القطاع يف
استراتيجياتها.
أي
حتقيق التنمية ،إذ لم يحدث عليه ّ
تطوير خالل العقود املاضية.
• توفير الكوادر الفنية وتدريبها
عمان تدريب
• ورد يف خطة أمانة
ّ
وتأهيلها لتكون قادرة على تخطيط
كوادرها وتأهيلها.
النقل العام وتطويره.
• إيجاد حلول مرورية ،وتطبيق أنظمة
أي تطوير يف هذا املجال،
املرور الذكية وتطبيق نظام السير • لم يتم ّ
لتخفيض االزدحامات املرورية واآلثار
واحلركة املرورية يف املدن يف تراجع
االقتصادية واالجتماعية والبيئية
مستمر.
املصاحبة لها.
• تطبيق مفاهيم األبنية اخلضراء
ثمة تطبيق محدود وبطيء يف بعض
•
ّ
يف جميع األعمال ،وتطبيق مبادئ
الدوائر ملعايير األبنية اخلضراء.
التنمية املستدامة وأهدافها.
• التركيز على زيادة الفراغات العامة
وزيادة الرقعة اخلضراء ،وإعداد • مت األخذ بهذا اجلانب بشكل محدود
خطط سنوية لزيادتها للوصول إلى
عمان الكبرى.
من ِقبل أمانة ّ
املعدالت الدولية املطلوبة.
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 -توصيات قطاع اإلسكان

ست توصيات لقطاع اإلسكان يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018وعند مراجعة ما
ُوضعت ّ
ُنفّ ذ منها يتبني ما يلي:
توصيات تقرير حالة البالد لعام 2018
• حتسني كفاءة نظام التمويل اإلسكاني
من خالل رفع سقف القروض السكنية
مدة سماح
ودعم أسعار الفائدة وإعطاء ّ
كافية وزيادة مدة السداد.
• تفعيل دور القطاع اخلاص يف تلبية
االحتياجات السكنية يف ّ
ظل انحسار
دور مؤسسة اإلسكان يف هذا املجال ،من
خالل منحه التسهيالت واالمتيازات
التي تتمتع بها اجلهات احلكومية،
وتشجيع الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص.
• توفير البنية التحتية من طرق
ونقل عام وشبكات صرف صحي
ومياه وكهرباء واتصاالت ،لتشجيع
االستثمار يف اإلسكان وتخفيض الكلف
على املستثمرين.
• التخطيط الشمولي املالئم بهدف
استعادة التنوع احليوي ،والتوجه نحو
تخطيط أخضر للبيئات العمرانية،
أراض مبساحات ومواقع
وتوفير قطع
ٍ
مناسبة ،ومنع التشتت العمراني
والتوسع على حساب األراضي
الزراعية ،وكذلك تشجيع االستعمال
املتعدد للمباني ،ومواءمة احتياجات
السوق مع التوجهات العمرانية
واألحكام التنظيمية.
• تقدمي اإلعفاءات من رسوم تسجيل
ونقل امللْكية.
• وضع التشريعات املالئمة لتنظيم
العالقة بني املالكني يف العقار الواحد،
وإيجاد آليات مناسبة حلل اخلالفات
يف ما بينهم دون االضطرار إلى اللجوء
للمحاكم ،وكذلك إليجاد عالقة
متوازنة بني املالكني واملستأجرين،
وتشجيع القطاع اخلاص لإلنتاج
السكني بغرض التأجير.
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اإلجراءات
أي تغيير على القروض
• لم يتم ّ
السكنية.
عمان
نظامي أمانة
• مت تعديل
َ
ّ
والبلديات لتشجيع القطاع اخلاص،
ّإل أن هذا لم يكن له تأثير ُي َ
ذكر على
َّ
املرخصة التي استمرت يف
املساحات
التراجع.
أي تغيير يف أسلوب توفير
• لم يحدث ّ
خدمات البنية التحتية للمواقع
السكنية.

أي تغيير على التخطيط
• لم يحدث ّ
الشمولي.

أي تعديل على الرسوم.
• لم يطرأ ّ

أي تعديل على التشريعات
• لم يطرأ ّ
الناظمة للعالقة بني املالكني.
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ثالثاً :النظرة املستقبلية

 من خالل عرض اخلطط االستراتيجية للدوائر واملؤسسات املعنية بتقدمي خدماتبعدها منهجية
البنية التحتية ،يتبني أن معظمها ال يعتمد تخطيط االستراتيجية ِّ

لتنفيذ األعمال ،وإن ُوجدت خطة استراتيجية للمؤسسة أو الدائرة فهي على األغلب
املخصصات ،وال يتم
عتمد عند وضع اخلطط التنفيذية أو عند رصد
شكلية وال ُت َ
ّ
ً
أصال.
قياسها قياس ًا سنوي ًا للتأكد من مدى االلتزام بها ،هذا إن كانت قابلة للقياس

وبناء على ذلك ،يجب إلزام جميع دوائر الدولة ومؤسساتها ،مبا فيها البلديات ،بوضع
خطط بحسب األصول.
 التأخير يف تنفيذ املشاريع وارتفاع ُك َلف تنفيذها مببالغ تصل إلى الضعف وأكثر،يؤثّ ران سلب ًا على خطط الدوائر واملؤسسات ،وبناء على ذلك يجب على الدوائر
واملؤسسات املعنية أن تعمل على رفع سوية جميع العاملني يف قطاع اإلنشاءات سواء
يف القطاع العام أو يف القطاع اخلاص ،لتجنب األسباب التي أدت إلى التأخير يف إجناز
املشاريع وارتفاع ُ
الك َلف ،وزيادة التدقيق من خاللها على األعمال يف جميع املراحل،
وجتنّ ب األوامر التغيرية قدر اإلمكان ،كما يجب التوجه إلى استعمال البرامج
احلديثة يف إعداد الدراسات الهندسية للتخفيف من األخطاء وتفاديها.
 يشهد العالم متغيرات متسارعة ،لذلك ينبغي تطوير اخلطط املستقبلية مبساعدةعتمد
مختصني يف استشراف املستقبل لتتوافق اخلطط مع تلك املتغيرات ،وأن ُي َ
منهجي عمل .فالتطور احلاصل يف قطاع وسائل النقل
بعدهما
التطوير واالبتكار ِّ
َ
والتنقل سيؤدي إلى تغير جذري يف النقل بأمناطه احلالية ،وهذا سيؤثر على اخلطط

املستقبلية تأثير ًا كبيراً .كما ينبغي التوجه لتنفيذ األعمال باستعمال التكنولوجيا
احلديثة.
 يجب اعتماد مبادئ األبنية اخلضراء ،واالستدامة يف مشاريع البنية التحتيةالتصدي
واإلسكان ،وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة واستهالك املياه ،وكذلك
ّ

لتأثيرات التغير املناخي على البنية التحتية واإلسكان.
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التوصيات

إلى جانب التوصيات التي لم ُتنفَّ ذ والواردة يف تقرير حالة البالد لعام  ،2018يوصى مبا

يلي:

 -توصيات قطاع البنية التحتية

 .1نتيجة املراجعة ،يتبني أن التخطيط االستراتيجي يف جميع الدوائر وبنسب
مطبق ،وأن اخلطط االستراتيجية لم تكن واقعية وقابلة للتنفيذ
مختلفة غير
َّ

بعدها
أو لم يتم االلتزام بها عند إعداد اخلطط التنفيذية ،أو مت إعداد معظمها ِّ
وبناء
حسب،
متطلَّب ًا جلائزة امللك عبداهلل الثاني
ُّ
ً
لتميز األداء احلكومي والشفافية ْ

َ
التخطيط االستراتيجي
جميع الدوائر
على ذلك يجب التشديد على أن تعتمد
ُ

بوصفه منهجية عمل ،وكذلك االلتزام بتنفيذ ما يتم التخطيط له.

 .2ضرورة إيجاد منظومة نقل عام منتظم يف جميع املدن الكبرى ،لتجنّ ب صعوبة
التنقل وتفاقم األزمات املرورية.
عمان الكبرى بإنشاء البنية التحتية ملشروع الباص السريع ،وهو يخدم
 .3تقوم أمانة ّ
حسب ،وال يحقق الغاية املنشودة من دون إنشاء مراحل
جزء ًا بسيط ًا من املدينة ْ
عمان.
إضافية للمشروع والعمل على تغطية جميع مناطق ّ

 .4يجب أن يتم العمل على رفع كفاءة جميع العاملني يف قطاع البنية التحتية على
جميع املستويات ،وتنظيم عملهم يف قطاع اإلنشاءات ،والتخفيف من العمالة
الفنية الوافدة يف هذا القطاع.
 .5على جميع املؤسسات املسؤولة عن البنية التحتية إجراء تقييم دوري جلميع
منشآت البنية التحتية ،ووضع خطة صيانة دورية ووقائية وااللتزام بتنفيذها.
 .6اعتماد البرامج احلديثة يف أعمال الدراسات.
 .7بسبب األوضاع االقتصادية السائدة ،يجب العمل على تسهيل استثمار القطاع
اخلاص يف البنية التحتية ،وتعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
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 -توصيات قطاع اإلسكان

 .1يجب أن تقوم مؤسسة اإلسكان بالدور الرئيسي الذي ُأنشئت من أجله ،وهو توفير
السكن املناسب لذوي الدخل احملدود واملتدني.
 .2على املؤسسة أن تتولى دورها القيادي يف اإلسكان ،من خالل توفير البيانات الالزمة
عن اإلسكان واالحتياجات والتوجهات السكانية ،واستشراف املستقبل ،وإعداد
الدراسات االستراتيجية اخلاصة بالسكان ،وتوجيه مشاريع قطاع اإلسكان بحسب
احلاجة.
 .3ضرورة إيجاد التشريعات والتعديالت التنظيمية الالزمة لبناء شقق صغيرة
ملواجهة احلاجة املتنامية لهذا النوع من الشقق التي تصل مساحتها إلى  40م

2

بحسب التوجهات العاملية للمدن يف السنوات األخيرة.
 .4ضرورة توفير فراغات حضرية وزيادة املساحات اخلضراء ضمن املخططات
الشمولية ،وخاصة يف املناطق اجلديدة ،ملواجهة الكثافات السكانية املتنامية.
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