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تقدمي

عد النقل من القطاعات احليوية التي حتفّز النمو يف القطاعات الأخرى ،وت�ساهم يف حتريك
ُي ّ
العجلة االقت�صادية ،حيث �أن �شبكة نقل الركاب (ت�شمل �شبكة الطرق واملركبات وو�سائط
النقل العام والأر�صفة والنقل اجلوي وغريها) ت�سمح للأ�شخا�ص بالو�صول �إلى �أماكن العمل
والدرا�سة والت�سوق والرتفيه ،وهذه جميعها ن�شاطات ذات �أهمية يف املنظومة االقت�صادية
االجتماعية للمجتمع.
كما �إن �شبكة نقل الب�ضائع ت�شكّل ع�صب التجارة وعن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف �سال�سل التزويد التي
تو ّفر للأردنيني ال�سلع والب�ضائع وم�صادر الطاقة املختلفة ،كما تو ّفر �إمكانية ت�صدير ال�سلع
والب�ضائع املحلية للخارج ،و�أي�ض ًا العبور عندما يتعلق الأمر بالتجارة بني دول �أخرى غري
الأردن.
ويربز قطاع النقل ك�أحد القطاعات املهمة التي ينبغي الرتكيز عليها وبلورة �إ�سرتاتيجية
وا�ضحة ب�ش�أنها ،كما جاء يف ر�ؤية الأردن  ،2025ال �سيما �أن هذا القطاع ي�شكّل ما ن�سبته %8
من الناجت املحلي الإجمايل (�إح�صاءات .)2015
وقد ب ّينت خطة حتفيز النمو االقت�صادي الأردين � ،2022-2018أن حتقيق ن�سبة منو مبقدار
 %5يف الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة التي تغطيها اخلطة ،تتطلب منو ًا مقداره  %12يف
قطاع النقل.
يهدف هذا اجلزء من املراجعة حلالة البالد �إلى ت�سليط ال�ضوء على اخلطط والإ�سراتيجيات
املختلفة واملتعلقة بقطاع النقل وتقييم مدى االلتزام بها ،ومدى التكامل والتنا�سق يف ما بني
الإ�سرتاتيجيات املختلفة .ويف حال مل ُتنجز بع�ض الأهداف ،نحاول حتديد الأ�سباب التي
�أدت �إلى ذلك.
وجتدر الإ�شارة هنا �إلى �أن تقييم الإ�سرتاتيجيات وحتديد �أ�سباب عدم الإجناز ،يعتمد على
حكم فريق الدرا�سة ،ولي�س على �أ�صحاب القرار املعنيني يف القطاع.
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وهنا يجب تعريف ما �سيتم �إدراجه �ضمن «قطاع النقل» يف هذه املراجعة .فالنقل من منظور
علمي �شمويل ،يت�ضمن تنقّل الأ�شخا�ص والب�ضائع (وحتى املوارد الطبيعية املختلفة مثل
النفط والغاز) من مكان �إلى �آخر بالو�سائط املختلفة (�شاحنة ،مركبة خا�صة ،قطار ،باخرة،
تنظيم عمليات النقل
طائرة� ،أنبوب� ...إلخ) .وبالتايل ف�إن قطاع النقل ي�شمل من هذا املنظور
َ
كافة و�إدارتها وت�شغيلها ،والبنية التحتية التي تخدمها (طرق� ،سكك حديدية ،موانئ...
�إلخ).
�أما يف هذه املراجعة ،وبالأخذ بعني االعتبار ال�سياق الأردين والإطار الناظم لأمناط النقل
املختلفة ،ف�إنه �سيتم �إدراج ما يلي �ضمن قطاع النقل:
 تنقّل الأ�شخا�ص يف و�سائط النقل مقابل �أجر ،كالنقل العام �أو التاك�سي �أو النقل ال�سياحي،بالإ�ضافة �إلى و�سائط النقل اجلوية والبحرية.
 نقل الب�ضائع يف و�سائط النقل املختلفة.وبذلك �سي�ؤخذ تنقّل الأ�شخا�ص يف مركباتهم اخلا�صة بعني االعتبار فقط يف �سياق عالقته
مبنظومة تنقّل الأ�شخا�ص التي ت�شمل املدرج �أعاله ،وكذلك احلال بالن�سبة للبنية التحتية
مف�صل �ضمن هذا اجلزء املخ�ص�ص لقطاع
ل�شبكة الطرق ،والتي لن يتم
التطرق �إليها ب�شكل ّ
ّ
النقل.
ويف �سياق �آخر ،ونظر ًا للهيكلية امل�ؤ�س�سية املعنية بتنظيم قطاع النقل ،ف�إنه �سيتم خالل هذا
اجلزء الإ�شارة �إلى قطاعات فرعية ثالثة �ضمن قطاع النقل ،هي:
 النقل الربي. النقل اجلوي. -النقل البحري.
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أوالً :اإلطار القانوين واملؤسيس الناظم للقطاع

�أ-القوانني

يحكم قطاع النقل حزمة من القوانني تتبعها العديد من الأنظمة والتعليمات .وميكن ت�صنيف
القوانني �إلى نوعني :القوانني التي حتكم عمل امل�ؤ�س�سات املختلفة ،مثل قانون هيئة تنظيم
املقدمة مثل قانون تنظيم نقل الركاب.
النقل الربي ،والقوانني التي حتكم العمل �أو اخلدمة ّ
ويف ما يلي قائمة ببع�ض القوانني املرتبطة بقطاع النقل:
• قانون النقل رقم ( )98ل�سنة .2003
• قانون الطرق رقم ( )24ل�سنة .1986
• قانون هيئة تنظيم النقل الربي رقم ( )4ل�سنة .2011
• قانون تنظيم نقل الركاب رقم ( )19ل�سنة .2017
• قانون نقل الب�ضائع على الطرق رقم ( )14ل�سنة .2012
• قانون النقل الدويل متعدد الو�سائط رقم ( )29ل�سنة .2018
• قانون ال�سكك احلديدية رقم ( )24ل�سنة .2012
• قانون م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة رقم ( )22ل�سنة .1972
• قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم ( )46ل�سنة .2006
• قانون التجارة البحرية رقم ( )35ل�سنة .1983
• قانون الطريان املدين رقم ( )41ل�سنة .2007
• قانون معدل لقانون الطريان املدين رقم ( )8ل�سنة .2018

ب -امل�ؤ�س�سات

تت�ضمن منظومة حوكمة قطاع النقل يف الأردن عدة م�ؤ�س�سات ترتبط بع�ضها ببع�ض .وتختلف
هذه امل�ؤ�س�سات وهيكلية العالقات بينها باختالف منط التنقّل (اجلدول رقم  ،)1لكن ميكن
ب�شكل عام اخت�صار منظومة احلوكمة يف القطاع (با�ستثناء الطرق) مبا يلي:
• و�ضع ال�سيا�سات العامة والإ�سرتاتيجيات بيد وزارة النقل.
• تنظيم العمل يف منط التنقّل والتخطيط له بيد هيئة م�ستقلة ير�أ�س جمل�س �إدارتها
وزير النقل.
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• الت�شغيل والعمليات بيد القطاع اخلا�ص (وبتنظيم ورقابة من اله ِيئة املذكورة �أعاله).
ومن اال�ستثناءات ملنظومة احلوكمة املدرجة �أعاله ،منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة،
والتي تقوم �سلطتها مقام الوزارة والهيئة املعنية يف بع�ض الأمور؛ و�أمانة ع ّمان الكربى ،والتي
تقوم بدور الهيئة املعنية (هيئة تنظيم النقل الربي) يف ما يتع ّلق بالنقل العام للركاب.
اجلدول رقم ( :)1الإطار امل�ؤ�س�سي الناظم لقطاع النقل ب�أمناطه املختلفة
اجلهة امل�س�ؤولة
الفئة
منط النقل
وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
�سلطة التخطيط والإن�شاء
وال�صيانة وت�شغيل البنية التحتية �أمانة ع ّمان الكربى
هيئة تنظيم النقل الربي
البلديات
ال�سلطة التنظيمية
�أمانة ع ّمان الكربى
�إدارة ترخي�ص ال�سائقني واملركبات
ال�سيارات اخلا�صة
النقل الربي على
م�شغّلون� /أفراد
الطرق
م�شغّلو قطاع النقل العام للركاب
م�شغّلون� /شركات
م�شغّلون� /أفراد
م�شغّلو نقل الب�ضائع (ال�شحن)
م�شغّلون� /شركات
�سلطة التخطيط وتطوير البنية
وزارة النقل
التحتية
هيئة تنظيم النقل الربي
�سلطة التنظيم
�شركة خط احلديد احلجازي وم�ؤ�س�سة �سكة
الت�شغيل و�صيانة البنية التحتية
حديد العقبة
م�ؤ�س�سة اخلط احلديدي احلجازي
م�شغلو النقل العام للركاب
النقل بال�سكك
م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة
م�شغلو نقل الب�ضائع (ال�شحن)
احلديدية
وزارة النقل
�سلطة التخطيط
هيئة تنظيم النقل الربي
�سلطة التنظيم
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منط النقل

الفئة
تطوير البنية التحتية

الت�شغيل و�صيانة البنية التحتية

الطريان املدين

م�شغّلو نقل الركاب ،و�شركات نقل
الب�ضائع (ال�شحن)

مزود اخلدمة
�سلطة التخطيط
�سلطة التنظيم
تطوير البنية التحتية
الت�شغيل و�صيانة البنية التحتية

النقل البحري

م�شغّلو نقل الركاب ،و�شركات نقل
الب�ضائع (ال�شحن)

مز ّودو اخلدمة
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اجلهة امل�س�ؤولة
وزارة النقل ،وحدة �إدارة امل�شاريع /مطار
امللكة علياء الدويل
هيئة تنظيم الطريان املدين
جمموعة املطار الدويل
�شركة املطارات الأردنية
�شركة العقبة للمطارات
جمموعة املطار الدويل
اخلطوط امللكية الأردنية
�شركة ال�صقر امللكي
ال�شركة الأردنية للطريان
�شركة برتا للطريان /العربية للطريان
�شركة الأجنحة امللكية
�شركة الأجنحة العربية
فالي جوردن
هيئة تنظيم الطريان املدين � /إدارة خدمات
املالحة اجلوية
دائرة الأر�صاد اجلوية الأردنية
وزارة النقل
�سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة
الهيئة البحرية الأردنية
�شركة تطوير العقبة
�شركة العقبة لإدارة وت�شغيل املوانئ
(م�ؤ�س�سة موانئ العقبة �سابق ًا)
ميناء حاويات العقبة
نقابة وكالء ال�شحن اللوج�ستية الأردنية
نقابة �أ�صحاب ال�شاحنات الأردنية
نقابة� أ�صحاب �شركات ومكاتب التخلي�ص
ونقل الب�ضائع
�شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية
دائرة الأر�صاد اجلوية الأردنية
هيئة اال�ستثمار (م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار
�سابق ًا)
اجل�سر العربي للمالحة
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منط النقل

الفئة
�شركات تنمية البنية التحتية

الأمناط كافة

مزود اخلدمة
�أنظمة اقت�صادية

اجلهة امل�س�ؤولة
نقابة املقاولني
هيئة اال�ستثمار (م�ؤ�س�سة ت�شجيع اال�ستثمار
�سابق ًا)
هيئة املناطق التنموية احلرة

ثانياً :السياسات واإلسرتاتيجيات وخطط العمل
قامت احلكومة الأردنية خالل ال�سنوات والعقود املا�ضية ب�إعداد خطط ودرا�سات خمتلفة
تطرقت ب�شكل �أو ب�آخر لقطاع النقل .و�سيتم يف هذا اجلزء مراجعة بع�ض هذه اخلطط
ّ
والدرا�سات وما جاء فيها ،حيث �سيتم تق�سيمها �إلى ثالثة �أنواع:
• الوثائق متعددة القطاعات :تعالج عدة قطاعات على م�ستوى االقت�صاد الكلي ،وهي �صدرت
�إما عن جمل�س الوزراء �أو وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،وت�شمل الوثائق التالية:
 الأجندة الوطنية .2015-2006 ر�ؤية الأردن .2025 الربنامج التنموي التنفيذي .2019-2016 خطة حتفيز النمو االقت�صادي الأردين .2022-2018• الوثائق املتعلقة بقطاع النقل :ت�صدر يف الغالب عن وزارة النقل ب�صفتها اجلهة العليا
املعنية بالقطاع ،وت�شمل الوثائق التالية:
 الإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل طويلة املدى. وثيقة ال�سيا�سات ال�صادرة عن وزارة النقل عام .2017 اخلطة الإ�سرتاتيجية لوزارة النقل لالعوام .2020-2018	�إ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام  2017-2015مع مراجعتها الأولى والثانية.	�إ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام .2014 2012-	�إ�سرتاتيجية وزارة النقل للأعوام .2011 2009-• الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية :ت�صدر �إما عن وزارة النقل �أو عن �إحدى الهيئات
التابعة لها �أو اجلهات الأخرى املعنية بالقطاع مثل:
 -وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان (املخطط ال�شمويل للطرق).
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 �أمانة ع ّمان الكربى (املخطط ال�شمويل للنقل واحلركة و�إ�سرتاتيجية �أمانة ع ّمانالكربى للنقل احل�ضري .)2021-2017
 اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام .2020-2018 اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام .2017-2015	�إ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام .2014-2012	�إ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام .2020-2018 برنامج ت�شجيع اال�ستثمار يف النقل الربي. برنامج تطوير البنى التحتية للنقل الربي. برنامج تفعيل �أنظمة النقل الذكية. برنامج تلبية الطلب على خدمات النقل الربي. برنامج رفع كفاءة العاملني يف النقل الربي. -اخلطة الإ�سرتاتيجية لل�سالمة على الطرق ( 2020 – 2018قيد الدرا�سة).

�أ-الوثائق متعددة القطاعات

 .1الأجندة الوطنية 2015-2006

�صدرت الأجندة الوطنية يف عام  2005يف عهد حكومة في�صل الفايز بتوجيهات من امللك
عبداهلل الثاين .و�سعت الأجندة ،بح�سب ملخ�صها التنفيذي «�إلى �صياغة ر�ؤية متطورة
للأردن ،ت�ستجيب ملتطلبات احلداثة وا�ستحقاقات املناف�سة واالندماج الإقليمي والدويل .كما
ت�سعى �إلى و�ضع �أهداف وطنية حمددة ومرتبطة بربامج تنفيذية زمنية ،واقرتاح مبادرات
للتنمية ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،ومراقبة تطبيقها ومتابعة تنفيذها .وتهدف
الأجندة كذلك �إلى ت�سريع وترية النمو وحتقيق تنمية �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
م�ستدامة ومتوازنة ،من خالل تنفيذ برنامج انتقايل ي�ضع الأردن على م�سار النمو االقت�صادي
ال�سريع وامل�شاركة ال�سيا�سية واالجتماعية الوا�سعة .و�سيتمخ�ض عن هذا اجلهد يف نهاية
املطاف برامج وم�شاريع �سيجري تنفيذها وفق �أولويات حمددة و�ضمن �إطار زمني وتنظيمي
متكامل».
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ت�ضمنت الأجندة عدة تو�صيات تتعلق بقطاع النقل �ضمن حمور رفع م�ستوى البنية التحتية،
هي:
• تطوير خدمات النقل العام بجميع قطاعاته و�صو ًال �إلى �شبكة نقل عام كف�ؤة ومتطورة
بتكاليف يف متناول اجلميع من خالل ت�سريع عمليات التنظيم لقطاع النقل ،وحت�سني
نوعية اخلدمة ،وحتفيز اال�ستثمار فيه.
• �إن�شاء هيئة تنظيمية لقطاع ال�شحن الربي وحترير �أجور ال�شحن.
• رفع م�ستوى �شبكة الطرق واعتماد املركزية يف عمليات التخطيط للطرق و�صيانتها
ومراقبتها.
• �إجراء تقييم �شامل ل�سكك احلديد لبيان اجلدوى املالية لال�ستثمارات املطلوبة.
• رفع م�ستوى البنية التحتية مليناء العقبة وحت�سني �أنظمة النقل البحري.
• و�ضع �إ�سرتاتيجية لتحرير القطاع و�إعادة هيكلة �سلطة الطريان املدين.
• رفع م�ستوى البنية التحتية يف مطار امللكة علياء الدويل واملطارات الأخرى ا�ستعداد ًا
خل�صخ�صتها.
• خ�صخ�صة امللكية الأردنية.
وقدمت الأجندة جمموعة من املبادرات تتعلق بكل منط من �أمناط النقل ،وذلك على النحو
التايل:
 )1النقل الربي للركاب
تناولت الأجندة يف �إطار النقل الربي للركاب جمموعة من الإجراءات مق�سمة �إلى �أطر
تنظيمية وبنى حتتية بح�سب و�سيطة النقل امل�ستخدمة.
� )2سيارات (التاك�سي)
الإطار التنظيمي:
	�إعادة هيكلة منط خدمة (التاك�سي) ب�أن ت�ستمر هيئة تنظيم قطاع النقل العام يفت�شجيع دمج �سيارات (التاك�سي) عرب ت�أمني احلوافز لتحقيق هذا الهدف.
		 ت�شجيع دمج (التاك�سي) يف �شركات. تثبيت �سعر رخ�ص (التاك�سي) ،ومراقبة عملية بيع �أو �شراء الرخ�ص عرب هيئةتنظيم قطاع النقل العام.
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		 يجب �أن ت�شجع هيئة تنظيم قطاع النقل العام �إدخال خدمات «نوعية» عرب �إ�صداررخ�ص تاك�سي «نوعية» وفق ًا ملعايري معينة ،وا�شرتاط وجود نظام �إر�سال يف كل �شركة
تاك�سي.
 لتنظيم حجم الأ�سطول ولتفادي ن�شوء قوة احتكارية ،يجب �أن حتد هيئة تنظيمقطاع النقل العام من عدد ال�سيارات التي ميكن �أن متتلكها �شركة ل�سيارات (التاك�سي)
�أو ت�شغّلها .وينبغي �أن يكون هناك حد �أدنى من ال�سيارات التي ميكن �أن متتلكها �شركة
ل�سيارات (التاك�سي) النوعية ،من �أجل التغطية املنا�سبة وحتقيق اال�ستجابة يف
الوقت املنا�سب (لكن من دون فر�ض قيود على �شركات التاك�سي العادية).
 الت�شدد يف تطبيق الأنظمة وتعليمات ال�سالمة بالتعاون مع اجلهات املعنية و�ضمانجودة اخلدمة.
 )3خدمات احلافالت
الإطار التنظيمي:
		 الت�شدد يف تطبيق الأنظمة وتعليمات ال�سالمة بالتعاون مع اجلهات املعنية و�ضمانجودة اخلدمة.
		�إن�شاء مركز القيادة والتحكم بالنقل العام كمراقب ميداين.البنية التحتية:
		 بناء حمطات حافالت مركزية يف املدن الرئي�سية مع الت�شجيع على ال�شراكة مع القطاعاخلا�ص.
		 ت�أمني مواقف وحمطات للحافالت يف �أنحاء اململكة كلها.		 و�ضع جداول زمنية وخطوط وا�ضحة ملختلف م�شغلي احلافالت.		 �ضمان تغطية اخلطوط الداخلية كافة ،وما بني املناطق يف اململكة ،و�ضمان وجودجداول زمنية وخطوط حافالت دولية.
		 و�ضع حزمة ا�شرتاكات لتعرفة احلافالت متكيفة مع احلاجات والفئات املختلفةللم�ستعملني.
وقد ا�شتملت الأجندة الوطنية على جملة من امل�ؤ�شرات كو�سيلة لقيا�س الأداء نحو الو�صول
للأهداف املو�ضوعة مبقارنة الو�ضع بال�سنة الأ�سا�س ( )2005و�سنتي الهدف ( 2012و.)2017
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اجلدول رقم ( :)2م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنقل الربي للركاب
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

الهدف ( )2012الهدف ()2017

عدد رخ�ص �سيارات (التاك�سي) النوعية

0

6

4

درجة الر�ضا لدى امل�ستخدمني من ال�سياح
وامل�سافرين للأعمال عن خدمات �سيارات
(التاك�سي)

غري متوفر

%60

%80

العمر الت�شغيلي للحافالت

� 20سنة

� 15سنة

� 12سنة

356

450

500

درجة الر�ضا لدى املواطنني عن خدمات
احلافالت

غري متوفر

%60

%80

حمطات احلافالت املركزية يف املدن (الن�سبة
املئوية للمدن)

غري متوفر

%75

%100

متو�سط عدد ال�سكان لكل حافلة

 )4ال�شحن الربي
الإطار التنظيمي:
 تنظيم قطاع نقل الب�ضائع على الطرق.حترير �أجور نقل الب�ضائع العامة واحلاويات كما هو خمطط ،وت�شجيع املناف�سة �ضمنالقطاع.
 حت�سني الإجراءات وال�ضوابط الإدارية واجلمركية على احلدود ،والتو�صية بتفعيلجلنة ت�سهيل النقل والتجارة.
تو�سيع قاعدة احلوافز الت�شجيعية للأفراد وال�شركات ال�ستبدال ال�شاحنات من �ضمنبرنامج التحديث اال�ستبدايل.
 درا�سة �إعفاء ال�شاحنات اجلديدة من الر�سوم بهدف حتديث �أ�سطول النقل.درا�سة �إمكانية فتح قطاع نقل الب�ضائع على الطرق �أمام اال�ستثمار الأجنبي �ضمن�شروط وحمددات ت�أخذ بعني االعتبار م�صلحة ال�شركات املحلية وتنمية هذا القطاع
كتحديد حد �أدنى لر�أ�س املال.
تطوير النظم والت�شريعات اخلا�صة بو�سطاء ال�شحن. -و�ضع الت�شريع املتعلق بالنقل متعدد الو�سائط.
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البنية التحتية:
ا�ستكمال �إجراءات �إن�شاء ميناء بري يف ع ّمان بغية مركزة اخلدمات اللوج�ستية،وتوفري البنية التحتية للتخزين ،مع تطبيق حظر م�شدد على جتول ال�شاحنات
الكبرية يف املدن ،ودرا�سة �إمكانية تعميم املوانئ الربية على باقي مدن اململكة.
اجلدول رقم ( :)3م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شحن الربي(نقل الب�ضائع)
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

الهدف ( )2012الهدف ()2017

تكلفة �شحن الطن للكم ،حاويات  40قدم ًا
(بالدوالر الأمريكي)

2.4

1.2

0.8

درجة الر�ضا لدى ال�شركات عن خدمات
ال�شحن عن طريق الرب

غري متوفر

%60

%80

الن�سبة املئوية لل�شاحنات املرخ�صة التي
متتلكها �شركات نقل م�سجلة

%35

%50

%65

 )5البنية التحتية للطرق
البنية التحتية:
ا�ستكمال �إن�شاء �شبكة الطرق الرئي�سية والثانوية والقروية ،مع الرتكيز على �إن�شاءطرق دائرية حول املدن الرئي�سية لتخفيف االختناقات املرورية ،وتطوير املناطق
املحيطة باملدن ،و�ضبط النمو العمراين.
 الرتكيز على �صيانة الطرق القائمة و�إدامتها وت�أهيلها (مع �إحياء فكرة �إن�شاء �صندوقل�صيانة الطرق).
 الرتكيز على متطلبات ال�سالمة املرورية على الطرق. التوجه نحو �إن�شاء الطرق حمدودة املنافذ.الإطار التنظيمي/التخطيط:
 �ضرورة اعتماد منوذج العر�ض والطلب ك�أولوية عند التخطيط ال�ستكمال �شبكةالطرق� ،إ�ضافة �إلى الأ�س�س الأخرى.
 مركزية تخطيط �أ�شغال الطرقات العامة وتن�سقها� /إدارة حق املرور (احلفرياتوال�صيانة� ..إلخ) بني الهيئات املعنية (كوزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان ،وزارة ال�ش�ؤون
البلدية ،وزارة املياه والري ،وزارة الطاقة والرثوة املعدنية والهيئات املعنية ،وزارة
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات� ،أمانة ع ّمان الكربى� ..إلخ).
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 بناء نظام معلومات جغرايف وطني مركزي يحتوي معلومات البنية التحتية تت�شاركبه اجلهات الفاعلة ،و�ضمان �إمتام التخطيط والتن�سيق ب�شكل دوري مب�شاركة الهيئات
املعنية جميعها ،و�إطالعها على اخلطط واجلداول التي عليها التقيد بها.
 االلتزام بتطبيق قانون الطرق رقم ( )24لعام  1986وتعديالته ،وتطويره.اجلدول رقم ( :)4م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للبنية التحتية للطرق
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

الهدف ( )2012الهدف ()2017

درجة الر�ضا لدى املواطنني عن البنية التحتية
للطرق

غري متوفر

%60

%80

درجة الر�ضا لدى �شركات ال�شحن الربي عن
البنية التحتية للنقل

غري متوفر

%80

%90

 )6النقل بال�سكك احلديدية
البنية التحتية:
 ا�ستكمال درا�سة املخطط ال�شامل ل�شبكة ال�سكك احلديدية الأردنية ،وو�ضع برنامجتنفيذي ،وا�ستك�شاف بدائل م�شاركة القطاع اخلا�ص.
 ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة وخ�صخ�صتها. املبا�شرة بتنفيذ خط ال�سكة اخلفيف بني ع ّمان والزرقاء عرب منح عقد البناءوالت�شغيل والتحويل ( ،)BOTوا�ستكمال برامج تو�سعة لل�شبكات يف ع ّمان الكربى.
اجلدول رقم ( :)5م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�سكك احلديدية
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

عدد الركاب يف اليوم على منت القطارات اخلفيفة
بني ع ّمان والزرقاء

الهدف
()2012

الهدف
()2017

------

60.000

100.000

 )7النقل البحري واملوانئ
البنية التحتية:
 متابعة اخليار املعتمد لنقل موقع امليناء تدريجي ًا بح�سب الأولويات التالية ومب�شاركةفاعلة من القطاع اخلا�ص:
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• نقل ر�صيف حتميل الفو�سفات.
• �إنهاء �إجراءات نقل ر�صيف الركاب وال�سيارات.
• تو�سيع ميناء احلاويات وا�ستكمال مراحل خ�صخ�صته.
• �إنهاء �إجراءات نقل ال�صوامع.
• �إعادة ت�أهيل ميناء النفط وتو�سعته.
 حت�سني االرتباط البيني ب�شبكة الطريق الربية والبنية التحتية متعددة و�سائطالنقل لتح�سني الفعالية التجارية.
الإطار التنظيمي:
 تب�سيط الإجراءات اجلمركية. ت�شجيع اندماج �شركات التخلي�ص ،و�إعادة مراجعة متطلبات الرتخي�ص وتطبيق�شروطه.
 تطوير الت�شريعات الالزمة لت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع النقل البحري وميناء العقبة. ال�شروع يف خ�صخ�صة �شركات النقل البحري اململوكة للحكومة.اجلدول رقم ( :)6م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنقل البحري واملوانئ
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

الهدف
()2012

الهدف ()2017

ال�سفن امل�سجلة حتت العلم الأردين

39

100

150

الن�سبة املئوية للتجارة البحرية الإقليمية عرب
مياء العقبة (احلاويات)

%2

%4

%8

املرتبة يف م�ؤ�شر جودة البنية التحتية للميناء

57

30

25

%13

%10

%7.5

م�ؤ�شر تكلفة ال�شحن

 )8النقل اجلوي
الإطار التنظيمي:
		 حترير قطاع النقل اجلوي ،و�إزالة العوائق اال�ستثمارية ،و�ضمان ما يلي:• االلتزام بالتواريخ املعتمدة كحد �أدنى لتحرير ال�سوق ،ودرا�سة �إعادة النظر يف
االتفاقيات احل�صرية مبا يخدم امل�صلحة الوطنية.
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• تطبيق �سيا�سة الأجواء املفتوحة يف عام  2007على �أ�سا�س متبادل ،وحترير �سوق
مناولة ال�شحن ،وفق ًا لإ�سرتاتيجية حترير قطاع النقل اجلوي.
 الت�سريع يف تطبيق خطة خ�صخ�صة امللكية الأردنية.الإ�سراع يف ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة �سلطة الطريان املدين ،و�ضمان:اال�ستقاللية الإدارية واملالية ل�سلطة الطريان املدين. ف�صل الأن�شطة التنظيمية ل�سلطة الطريان املدين عن الأن�شطة الت�شغيلية.	�إن�شاء �شركة املطارات الأردنية ،وتوحيد مرجعية الإدارات فيها. بناء قدرات �سلطة الطريان املدين ،وتقوية القدرات التنظيمية ،وتو�سيع االعتمادعلى ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف جميع الإجراءات داخل املطارات (ال�سيطرة
الأمنية� ،إجراءات ال�سفر ،اجلمارك).
البنية التحتية:
تنفيذ م�شروع تو�سعة و�إعادة ت�أهيل مطار امللكة علياء الدويل مب�شاركة من القطاعاخلا�ص.
	�إعادة ت�أهيل وتو�سيع املطارات الأخرى ،وفتح املجال �أمام القطاع اخلا�ص لال�ستثماريف بناء مطارات جديدة ومتخ�ص�صة ،وخ�صخ�صة �شركة املطارات الأردنية املنوي
�إن�شا�ؤها.
اجلدول رقم ( :)7م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية للنقل اجلوي
م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

حالي ًا

الهدف ( )2012الهدف ()2017

حركة الركاب امل�سافرين جو ًا (مليون راكب يف
ال�سنة)

2.9

8

12

عدد ال�سياح القادمني عن طريق اجلو (مليون
�سائح يف ال�سنة)

1.3

5

8

عدد الوجهات التي تق�صد مبا�شرة من الأردن

55

80

100

غري متوفر

%60

%80

85

150

200

درجة الر�ضا لدى امل�سافرين عن مرافق املطارات
حجم ال�شحن يف ال�سنة (�آالف الأطنان)
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 .2ر�ؤية الأردن 2025

�صدرت وثيقة «ر�ؤية الأردن  »2025بتوجيهات ملكية يف عهد حكومة د.عبداهلل الن�سور عام
 .2015وبح�سب ملخ�صها التنفيذي ،ف�إن الوثيقة «تر�سم طريق ًا للم�ستقبل وحتدد الإطار
العام املتكامل الذي �سيحكم ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية القائمة على �إتاحة الفر�ص
للجميع .ومن مبادئها الأ�سا�سية تعزيز �سيادة القانون ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وزيادة الت�شاركية
يف �صياغة ال�سيا�سات ،وحتقيق اال�ستدامة املالية وتقوية امل�ؤ�س�سات .ولكي يتحقق ذلك ،ال
بد من رفع م�ستوى البنية التحتية ،ورفع �سوية التعليم وال�صحة ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز دور
القطاع اخلا�ص وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين للم�ساهمة يف العملية التنموية .وانطالق ًا من هذه
املبادئ ،تقرتح الر�ؤية خريطة طريق للم�ستقبل ت�ستلزم توافق ًا من فئات عري�ضة يف املجتمع
حول معامل الطريق والأدوار املناطة باجلهات املعنية كافة و�أ�صحاب امل�صالح يف االقت�صاد،
ويف مقدمتهم القطاع اخلا�ص الذي يجب �أن يلعب دور ًا بارز ًا يف حتقيق الأهداف املن�شودة .كما
�إن على احلكومة توفري البيئة التمكينية لتلك الغاية».
ويف م�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بالنقل ،ت�ض ّمنت الوثيقة الأهداف التالية مل�ساهمة القطاع يف
الناجت املحلي الإجمايل:
• عام .%9.31 :2017
• عام .%9.35 :2021
• عام .%9.41 :2025
وت�ض ّمن ال�سيناريو امل�ستقبلي امل�ستهدف يف الوثيقة عدة �أولويات �إ�سرتاتيجية يف البنية
التحتية ،جاء من �ضمنها الأولويتان التاليتان املتعلقتان بقطاع النقل:
• حتديث �إ�سرتاتيجيات وطنية للبنية التحتية للنقل وتنفيذها ،حيث جاء �ضمن هذه
الأولوية املبادرات التالية:
و�ضع �إ�سرتاتيجية لتطوير البنية التحتية الوطنية تت�ضمن حتديد خطة رئي�سيةللم�شروعات الكربى ذات الأولوية و�آليات التمويل.
 حتديث خطة ع ّمان الرئي�سية لعامجديدة.

2008

لتعك�س �أهداف ًا اقت�صادية واجتماعية

	�إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للنقل العام ملحافظات اململكة جميعها.ربط �أنظمة النقل العام بني الزرقاء وع ّمان.-و�ضع خطة وطنية رئي�سية للنقل متعدد الو�سائط لتحديد �إ�سرتاتيجية البناء
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امل�ستقبلية ،وحتديد م�شاريع ال�شراكة املحتملة بني القطاعني العام واخلا�ص :البنية
التحتية لو�سائل النقل العام ،القطار اخلفيف واحلافالت ال�سريعة ،ر�سوم الطرق
ال�سريعة� ،شبكة حافالت داخلية رئي�سية وحافالت النقل ال�سريع ،وميناء ع ّمان
الربي.
	�إعطاء الأولوية ل�صيانة �شبكة الطرق القائمة بح�سب تو�صيات املخطط ال�شمويلللطرق.
 الرتكيز على متطلبات ال�سالمة املرورية على الطرق ،من عنا�صر �سالمة مرورية و�إنارةالطرق ومعاجلة التقاطعات اخلطرة ومواقع االنزالقات ،و�إعادة ت�أهيل املن�ش�آت املائية
على طرق اململكة جميعها.
 ا�ستكمال �إن�شاء �شبكة الطرق الرئي�سية والثانوية والقروية ،مع الرتكيز على �إن�شاءطرق دائرية حول املدن الرئي�سية لتخفيف االختناقات املرورية وحتويل حركة
ال�سري النافذ من داخل املدن الرئي�سية.
 تفعيل قانون الطرق و�إلزاميته من حيث اخلدمات املا ّرة �ضمن حرم الطرق مبا ي�ضمنورود دخل يف حال متديد خدمات �ضمن حرم الطرق ميكن توجيهه ل�صيانة الطرق.
 مراجعة قانون الطرق وتطويره ،بحيث ي�سهل الإجراءات لت�شجيع اال�ستثمار معالقطاع اخلا�ص يف �إن�شاء الطرق و�صيانتها.
	�إقرار قانون النقل املتعدد.تطوير املراكز احلدودية بني الأردن وكل من ال�سعودية وم�صر والعراق بهدف تقليلالتكاليف والوقت على املعابر احلدودية.
• بناء �شبكة �سكك حديدية وطنية ،حيث جاء �ضمن هذه الأولوية املبادرتان التاليتان:
تنفيذ �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية وفق ًا للخطط املن�صو�ص عليها يف م�شروعال�سكك احلديدية الوطني الأردين.
	�إن�شاء هيئة �سكك حديدية �أردنية للإ�شراف على ال�سكك احلديدية وتنظيمها.بالإ�ضافة �إلى البنية التحتية ،فقد جاء ذكر قطاع النقل يف املجاالت التالية:
• البيئة ،وحتديد ًا �ضمن الأولوية التالية« :التخفيف من �آثار التغريات البيئية
ال�سلبية على الإن�سان».
• ال�سياحة وامل�ؤمترات ،وحتديد ًا �ضمن الأولوية التالية« :تطوير البنية التحتية

19

للمواقع ال�سياحية ،وحت�سني خدمة النقل ال�سياحي» ،والتي �أدرجت فيها املبادرة
التالية:
 تطوير النقل ال�سياحي من خالل �إيجاد روابط نقل �سريعة ومبا�شرة بني املواقعال�سياحية الأ�سا�سية (ع ّمان ،ومطار امللكة علياء الدويل ،والبحر امليت ،والبرتا،
وجر�ش) والوجهات اجلديدة ذات الأولوية.
• الفقر واحلماية االجتماعية ،وحتديد ًا �ضمن الأولوية التالية« :تو�سيع االنتفاع
والتمكني واحلماية االجتماعية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة» ،والتي �أدرجت فيها املبادرة
التالية:
 تعديل و�سائل النقل العام لتمكني و�صول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،مبا يف ذلك توفري�سيارات �أجرة خا�صة يف املدن الكربى مل�ساعدة املعاقني على التنقل.
• التعليم ،وحتديد ًا �ضمن الأولوية التالية« :الو�صول �إلى املدار�س ودمج املدار�س»،
والتي �أدرجت فيها املبادرة التالية:
 جتميع املدار�س يف املنطقة الواحدة التي يقل عدد الطالب فيها عن  ١٠٠طالب علىمدى ال�سنوات الع�شر القادمة ،وت�أمينهم بو�سائل النقل املنا�سبة وب�أ�سعار رمزية.
• الت�شغيل ،وحتديد ًا �ضمن الأولوية التالية« :دعم فر�ص التدريب والت�شغيل لأبناء
املناطق الفقرية والنائية وقليلة اال�ستثمار» ،والتي �أدرجت فيها املبادرة التالية:
 العمل مع املجال�س املحلية والبلديات ،لتح�سني و�سائل النقل العام بني املناطق الريفيةواحل�ضرية.
 .3الربنامج التنموي التنفيذي 2019-2016

جاءت وثيقة الربنامج التنموي التنفيذي لو�ضع برنامج متو�سط الأمد لوثيقة ر�ؤية
الأردن  ،2025حيث ت�ضمنت الوثيقة الهدف القطاعي التايل املتعلق بالنقل�« :إيجاد
منظومة نقل متكاملة فاعلة اقت�صادي ًا حتافظ على البيئة ليكون الأردن مركز ًا حموري ًا
للنقل».
و�ضمن الهدف القطاعي ،جاءت الوثيقة بعدة �أهداف فرعية ،على النحو التايل:
• الهدف الفرعي رقم ( :)1تطوير قطاع النقل وتنظيمه ورفع قدراته وكفاءته.
• الهدف الفرعي رقم ( :)2تطوير منظومة النقل العام.
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• الهدف الفرعي رقم ( :)3تطوير منظومة النقل الربي.
• الهدف الفرعي رقم ( :)4تطوير منظومة النقل البحري.
• الهدف الفرعي رقم ( :)5تطوير منظومة النقل اجلوي,
• الهدف الفرعي رقم ( :)6تطوير منظومة النقل ال�سككي.
• الهدف الفرعي رقم ( :)7تطوير التنب�ؤات اجلوية.
2019-2016

و�صيغ لكل هدف ،عدد من امل�ؤ�شرات لقيا�س الأداء امل�ستهدف خالل الأعوام
مقارنة بامل�ستويات الفعلية لعا َمي  2014و 2015مع بيان اجلهة املعنية بكل م�ؤ�شر كما هو مبني
يف اجلدول رقم (.)8
اجلدول رقم ( :)8م�ؤ�شرات الأهداف القطاعية والفرعية يف الربنامج التنموي التنفيذي (-2016
)2019

الفعلي الفعلي امل�ستهدف
اجلهة
امل�ؤ�شر
 2019 2018 2017املعنية
2016 2015 2014
الهدف القطاعي رقم (� :)1إيجاد منظومة نقل متكاملة فاعلة اقت�صادي ًا حتافظ على البيئة ليكون الأردن
مركز ًا حموري ًا للنقل
الهدف الفرعي رقم ( :)1تطوير قطاع النقل وتنظيمه ورفع قدراته وكفاءته
ترتيب الأردن يف تقرير
وزارة
حيث
التناف�سية العاملي من
60
61
64
66
66
68
النقل
م�ؤ�شر الأداء اللوج�ستي
الهدف الفرعي رقم ( :)2تطوير منظومة النقل العام
متو�سط العمر الت�شغيلي
حلافالت و�سيارات الركوب
7.20 7.30 7.40
7.50 7.60 8.87
هيئة
املتو�سطة (�سنة)
تنظيم
درجة الر�ضا عن خدمات
 %87 %85 %80النقل
%75 %70 %66
النقل العام
الربي
عدد البا�صات لكل 1000
1.00 0.90 0.90
0.90 0.90 0.90
ن�سمة
الهدف الفرعي رقم ( :)3تطوير منظومة النقل الربي
متو�سط العمر الت�شغيلي
لأ�سطول ال�شحن الثقيل
14.70 14.80 15.17
 14.40 14.50 14.60هيئة
(�سنة)
تنظيم
النقل
العدد الرتاكمي للناقلني
 270 265 260الربي
للب�ضائع
املرخ�صني (�شركات)
255
250
244
على الطرق
الهدف الفرعي رقم ( :)4تطوير منظومة النقل البحري
عدد ال�سفن امل�سجلة حتت
57
57
45 )31( 35
29
28
العلم الأردين
ال�سلطة
عدد ال�شركات التي تقوم
 330 330 325البحرية
مبزاولة �أن�شطة النقل
310
300
227
الأردنية
البحري
عدد االتفاقيات البحرية
1
1
1
1
1
3
املوقعة
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امل�ؤ�شر
2016 2015 2014
الهدف الفرعي رقم ( :)5تطوير منظومة النقل اجلوي
عدد اتفاقيات الأجواء
52
49
46
املفتوحة
عدد الطائرات العابرة
للأجواء الأردنية (�ألف
36
33
26
طائرة)
عدد امل�سافرين ال�سنوي/
مطار ع ّمان املدين (�ألف
150
100 281.2
م�سافر)
عدد الرحالت اجلوية
24
ال�سنوية /مطار ع ّمان املدين 20 23.6
(�ألف رحلة)
عدد الرحالت التدريبية
27.5
25
ال�سنوية /مطار ع ّمان املدين 28
(�ألف رحلة)
عدد م�شاريع ال�شراكة
2
2
1
حجم اال�ستثمار (مليون
دينار) �سنوي
عدد �شركات الطريان
8
7
6
املرخ�صة
عدد الطالب اخلريجني
200
180
156
(�سنوي)
الهدف الفرعي رقم ( :)6تطوير منظومة النقل ال�سككي
ن�سبة اخلطوط املجددة
%100 %100 %75
ن�سبة تنفيذ �صيانة
%100 %100 %72
القاطرات
%50
%0
ن�سبة ال�شاحنات املعاد بنا�ؤها %0
الهدف الفرعي رقم ( :)7تطوير التنب�ؤات اجلوية
عدد حمطات الر�صد اجلوي
38
18
13
الأوتوماتيكية
عدد الرادارات اجلوية
1
0
0
م�ؤ�شر الهدف القطاعي
ن�سبة م�ساهمة قطاع النقل يف %9.1 %8.9 %8.7
الناجت املحلي الإجمايل
950
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1000

1050

اجلهة
 2019 2018 2017املعنية
55

58

61

()46
39

42

45

160

170

170

28

30

30

30

33

35

3

3

3

1100

1150

1200

9

10

11

220

240

260

هيئة
تنظيم
الطريان
املدين

�شركة
املطارات
الأردنية

وزارة
النقل
هيئة
تنظيم
الطريان
املدين

 %100 %100 %100م�ؤ�س�سة
�سكة
 %100 %100 %100حديد
 %50 %50العقبة
%0
44

50

50

2

3

3

دائرة
الأر�صاد
اجلوية

وزارة
 %9.6 %9.5 %9.4النقل
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 .4خطة حتفيز النمو االقت�صادي الأردين 2022-2018

�صدرت خطة حتفيز النمو االقت�صادي عن جمل�س ال�سيا�سات االقت�صادية بهدف «ا�ستعادة
زخم النمو االقت�صادي وا�ستغالل الإمكانات الواعدة والكامنة للتنمية يف الأردن» .وي�شتمل
الربنامج ،كما جاء يف مقدمته ،على «�إ�سرتاتيجيات اقت�صادية ومالية موزعة قطاعي ًا تعمل
على ت�أطري مالمح الر�ؤية وال�سيا�سات املتعلقة بكل قطاع ملجاالت النمو .ويو�ضح الربنامج
�أي�ض ًا التدخالت الإ�ضافية الالزمة �سواء كانت على �شكل �سيا�سات �أو م�شاريع حكومية �أو
ا�ستثمارات بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،والتي يجب تنفيذها لتحفيز منو القطاعات
املختلفة .و�سي�ساهم تطبيق هذا الربنامج بالتزامن مع تنفيذ الربنامج الإ�صالحي لل�سيا�سات
املالية واالقت�صادية املتفق عليها مع �صندوق النقد الدويل مبوجب ت�سهيالت القر�ض املمتد
لثالث �سنوات ،يف و�ضع الأردن على م�سار حتقيق النمو امل�ستدام ،ومبا ي�ضمن توفري املرونة
االقت�صادية الكافية واملناعة ملواجهة اال�ضطرابات التي ت�شهدها املنطقة».
وت�ض ّمنت الوثيقة �أربعة مرتكزات تتعلق بقطاع النقل ،جاء �ضمن كل منها جمموعة تدخّ الت،
كما يلي:
• توفري منظومة �آمنة وفعالة ومتكاملة لو�سائل النقل العام:
 تطوير البنية التحتية و�إن�شاء و�إعادة ت�أهيل مراكز االنطالق والو�صول ومرافقها يفاملحافظات واملدن الأردنية.
	�إعادة هيكلة خطوط النقل العام يف كل من �إربد والزرقاء وم�أدبا بهدف �إيجاد �شبكةموا�صالت عامة ،وتوفري م�ستوى متميز من اخلدمات للمواطنني (مت طرح عطاء م�شروع
�إربد التجريبي �أو ًال ويجري العمل حالي ًا على تقييمه).
 تنفيذ م�شروع خط البا�ص ال�سريع بني ع ّمان والزرقاء بحيث يرتبط بخط البا�صال�سريع يف ع ّمان من خالل م�شغل واحد.
 تطوير �أنظمة املوا�صالت الذكية وت�شغيلها ملراقبة خدمات النقل العام و�ضبطها،وتوفري نظام متكامل للدفعات الإلكرتونية ،ما �سي�ساهم يف دعم مبادرة التعرفة
خلطوط نقل الطلبة.
 ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وتوثيقها جلمع بيانات قطاع النقل وتخزينها ومعاجلتهاوتوزيعها .وينبغي �أن يحفز ذلك �صانعي القرارات على ا�ستخدام البيانات يف امل�ستويات
كافة (�أنظمة مناذج املوا�صالت ،التنب�ؤ والتخطيط الإ�سرتاتيجي والتطوير).
• �إجناز وحتديث البنية التحتية ل�شبكات املوا�صالت:
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 مطار ماركا :حت�سني مرافق وعمليات املطار لتمكينه من ا�ستقبال الرحالت منخف�ضةالتكاليف ( )LCCعند انتهاء االتفاقية احل�صرية ملطار امللكة علياء الدويل
(الو�صول �إلى ثمانية ماليني م�سافر لعام واحد).
 مطار امللك احل�سني الدويل/العقبة :حت�سني مرافق املطار وعملياته من خالل اتفاقياتال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ال�ستقطاب �أكرب عدد من الرحالت ال�سياحية.
 مطار ال�شونة اجلنوبية� :إقامة مطار جديد يف ال�شونة اجلنوبية لنقل امل�سافرين،ونقل ال�سلع الزراعية (�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص /بناء-ت�شغيل-نقل).
• تعزيز كفاءة قطاع النقل لل�شاحنات الربية:
ا�ستحداث نظام تدريب وطني وتبنيه لل�سائقني املحرتفني والطواقم الإدارية مبايتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات يف االحتاد الدويل للنقل واالحتاد العربي للنقل الربي.
 توفري املرافق اخلدمية لل�شاحنات ،والتي تلبي متطلبات الأمن وال�سالمة لل�سائقنيوال�سلع.
 حتديث �أ�سطول النقل الربي الأردين بالتوافق مع ن�صو�ص االتفاقيات العربيةوالدولية مبا ي�ضمن �سهولة ان�سياب حركة الب�ضائع وال�سلع.
• حت�سني �شبكة املوا�صالت متعددة الو�سائط وتطويرها:
 م�شروع خطوط ال�سكك احلديدية الوطنية :ت�أ�سي�س خطوط ال�سكك احلديديةالوطنية التي ت�شتمل على �شبكة بطول  942كيلومرت ًا من �سكك ال�شحن التي تربط
املدن ال�صناعية الرئي�سية واملراكز اللوج�ستية داخل اململكة ،بالإ�ضافة �إلى ربط
اململكة بالدول املجاورة ،وربط دول اخلليج ب�أوروبا.
 ميناء املا�ضونة الربي /املركز اللوج�ستي� :إقامة ميناء بري /مركز لوج�ستي يف ع ّمان(املا�ضونة) لتوفري خدمات النقل وال�شحن والتخزين والتغليف والتوزيع لل�سلع على
امل�ستوى الإقليمي ،وبالتايل تعزيز تناف�سية اململكة مع الدول املجاورة.
 ميناء معان الربي� :إقامة ميناء بري يف معان يخدم املجمع ال�صناعي يف حمافظة معان،ويكون على مقربة من امل�سار املقرتح مل�شروع �سكك احلديد الوطنية ،ويرتبط بعدد من
الطرق املحلية والدولية (ال�سعودية والعراق).
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ب-الوثائق املعنية بقطاع النقل

� .1إ�سرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى
 )1املحاور الرئي�سية:
ا�ستندت املحاور الرئي�سية ل�سيا�سة قطاع النقل ،والتي بنيت على �أ�سا�سها الإ�سرتاتيجية
الوطنية للنقل على جمموعة من املبادئ والأولويات الرئي�سية ،هي:
• ا�ستكمال البنية التحتية لل�شبكات احلالية.
• اال�ستغالل الأمثل ملرافق النقل احلالية.
• اتباع نهج النقل املتعدد الو�سائط.
• و�ضع �إ�سرتاتيجيات حتفز اال�ستثمارات لتطوير القطاع.
• تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف قطاع النقل.
• حماية البيئة ،وتعزيز ال�سالمة ،واحلد من الآثار ال�سلبية الناجمة عن قطاع
النقل.
• الت�أكيد على البعد الإقليمي.
• �إ�شراك املواطنني يف تطوير خدمة النقل.
 )2الأهداف الوطنية وﺍال�سرتﺍتیجیة وحماوﺭ �سیا�سة النقل
ا�ستندت الأهداف الوطنية وﺍال�سرتﺍتیجیة �إلى الأهداف الوطنية االربعة الواردة
يف الأجندة الوطنية ،وعملت على الربط ما بينها وبني املحاور التي ا�ستندت �إليها
الإ�سرتاتيجية ،ومن ثم ُو�ضعت جملة �أهداف خا�صة بالإ�سرتاتيجية لكل هدف وطني
(اجلدول رقم  ،)9تالها و�ضع حزم من امل�شاريع والت�شريعات اخلا�صة بكل منها� ،إ�ضافة
�إلى م�ؤ�شرات الأداء.
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اجلدول رقم ( :)9الربط ما بني الأهداف الوطنية وحماور الإ�سرتاتيجية الوطنية و�أهدافها
الهدف الوطني ()1
حماور �سيا�سة النقل

الأهداف الإ�سرتاتيجية

الهدف الوطني ()2
حماور �سيا�سة النقل

�أن يكون للأردن مرافق وبنى حتتية ذات كفاءة ومردود عال
اتباع نهج النقل متعدد
ا�ستكمال البنية التحتية واال�ستغالل
الو�سائط
الأمثل ل�شبكات النقل احلالية
حتقيق التكامل بني �أمناط
تطوير منظومة النقل اجلوي
النقل املختلفة
تطوير منظومة النقل
تطوير منظومة موانئ العقبة
ال�سككي
ت�شجيع �إن�شاء موانئ برية
تطوير منظومة النقل الربي
ومراكز لوج�ستية
تطوير االقت�صاد الأردين ليكون مزدهر ًا ومنفتح ًا على الأ�سواق
الإقليمية والعاملية
تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف قطاع الت�أكيد
و�ضع
النقل
على البعد �إ�سرتاتيجيات
الإقليمي
حتفز
اال�ستثمارات
لتطوير
القطاع
ت�شجيع ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص
جعل الأردن ت�سهيل
مركز ًا
لزيادة اال�ستثمارات يف قطاع النقل
منظومة النقل
حموري ًا
والتجارة
للنقل
حتديث
تطوير
�صناعة
الت�شريعات
النقل الربي الناظمة
للب�ضائع
لقطاع النقل
بناء القدرات
والتدريب يف
جمال النقل

الأهداف الإ�سرتاتيجية

الهدف الوطني ()3
حماور �سيا�سة النقل
الأهداف الإ�سرتاتيجية
الهدف الوطني ()4
حماور �سيا�سة النقل
الأهداف الإ�سرتاتيجية
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حت�سني نوعية البيئة واملحافظة عليها
حماية البيئة وتعزيز ال�سالمة واحلد من الآثار ال�سلبية الناجمة عن
قطاع النقل
التحول �إلى �أمناط النقل امل�ستدامة
تنفيذ برنامج وطني ل�سالمة النقل و�أمنه
تقليل الآثار ال�سلبية البيئية لقطاع النقل
�أن يح�صل الأردنيون على فر�ص متكافئة للم�شاركة يف
الأن�شطة ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية
الرتكيز على تلبية احتياجات املواطنني
زيادة تناف�سية قطاع النقل
تطوير منظومة النقل العام
حتفيز ا�ستخدام و�سائل النقل اجلماعي

تقرير حالة البالد :النقل

 )3الإ�سرتاتيجيات الرئي�سية
يف ما يتعلق بنقل الب�ضائع� ،سيكون تطوير �شبكة �سكة حديد حديثة مرتابطة وقابلة
للت�شغيل مع الدول املجاورة ،فر�صة مواتية للربط والتكامل بني مراكز النقل الإقليمية
احلالية وامل�ستقبلية ،بالإ�ضافة �إلى الوجهات ال�صناعية /التجارية واملناطق التنموية.
و�سيرتافق ذلك مع ما يلي:
• تعزيز دور ميناء العقبة بو�صفه البوابة الرئي�سية للأردن والدول املجاورة (تو�سعة
ميناء احلاويات ،وتغيري موقع املحطات الرئي�سية وتطويرها يف امليناء ال�صناعي
اجلنوبي).
• �إن�شاء املوانئ اجلافة واملراكز اللوج�ستية) ت�ضم �إجراءات مناولة احلاويات وتخزينها
والتخلي�ص والتفتي�ش اجلمركي والتحميل والتنزيل والتخزين� ..إلخ).
• توفري مناطق خدماتية لل�شاحنات على املعابر احلدودية (مع م�ساحات خمتلفة
خم�ص�صة لكل من املركبات وال�سائقني).
ووفق ًا للمحاكاة التي يقدمها النظام املحو�سب للتنب�ؤ بالنقل ،يتو َّقع على املدى الطويل (عام
� )2030أن جتذب �سكة احلديد اجلديدة  21.2مليون طن من الب�ضائع كل عام �أو ما يعادل
 5100مليون طن-كيلومرت على �سكك احلديد الأردنية ،ما �سيخفف تدفق املرور على الطرق
مبقدار  4200طن-كيلومرت .وقد يحقق هذا النمط �أف�ضلية تناف�سية حقيقية.
• تبني �سيا�سة «الدفع وال�سحب» املنا�سبة لتحديث �صناعة النقل بال�شاحنات وتعزيزها:
تقدمي حوافز فورية لتحديث الأ�ساطيل.
• تطبيق التنظيمات والرتاخي�ص.
• فر�ض ر�سوم على الطرق ال�سريعة.
• تنفيذ م�شروع �سكة احلديد اجلديدة.
• �إجناز خط �أنابيب النفط اجلديد من العراق للعقبة من خالل الزرقاء.
ويتطلب منط نقل الركاب الأخذ مبا يلي لرفع اجلاذبية النوعية للنقل العام للت�شجيع على
ا�ستخدام بدائل املركبات اخلا�صة على الطرق:
• التنفيذ الكامل ل�شبكة احلافالت اجلديدة وخدماتها.
• و�ضع موا�صفات احلد الأدنى للمركبات و�إلزامية تطبيقها من �أجل حت�سني اجلودة
وال�سالمة.
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• �إعادة هيكلة القطاع من حيث طرق ت�شغيل خدمات النقل العام وطرق �إحالة العطاءات
على امل�شغلني.
• حتديث املرافق (مراكز االنطالق والو�صول ،مواقف احلافالت ،املعابر احلدودية)،
ويف الوقت نف�سه تعزيز نظام النقل املتكامل.
وتو�ضح نتائج النظام املحو�سب للنقل ،تناق�ص ن�سبة الطلب على النقل العام عرب الوقت يف
ال�سيناريو الأ�سا�سي� ،إال �أن �سيناريو الإ�سرتاتيجية ،يظهر زيادة معتدلة ت�صل �إلى  %13.7من
الطلب الكلي مقارنة بن�سبة  %13.1يف ال�سيناريو الأ�سا�سي.
ويعد تطوير املطارات (مطار امللكة علياء ،مطار ع ّمان ماركا ،مطار امللك احل�سني يف العقبة
(�إ�سرتاتيجية �أ�سا�سية لتطوير روابط نقل الركاب والب�ضائع بني الأردن واملنطقة والعامل
ككل.
عد برنامج �سالمة النقل الوطني جزء ًا �أ�سا�سي ًا من الإ�سرتاتيجية ،مع �إدراك �أن التح�سينات
و ُي ّ
امللمو�سة على �سالمة النقل يف الأردن ،ميكن �أن تتحقق ب�شكل رئي�سي يف قطاع النقل الربي،
ولهذا تت�ضمن �إجراءات ال�سالمة ثالثة حماور عمل ،هي:
• �سلوك م�ستخدمي الطرق.
• خ�صائ�ص املركبات.
• خ�صائ�ص البنية التحتية.
لقد �سعت الإ�سرتاتيجية �إلى تقليل الآثار ال�سلبية لقطاع النقل املتعلقة بالبيئة (انبعاث
امللوثات ،الغازات الدفيئة ،ا�ستهالك الوقود)� ،إ�ضافة �إلى رفع تناف�سية بدائل النقل الربي
اخلا�ص للركاب والب�ضائع على حد �سواء من خالل احلوافز املالية والتنظيمية والإلزامية
لتجديد �أ�سطول النقل العام واخلا�ص ورفع كفاءة �سال�سل النقل اللوج�ستي والركاب (املراكز
متعددة الو�سائط ،املرافق) نتيجة لذلك ،بينما تزيد امل�سافة التي تقطعها املركبات يف النقل
اخلا�ص بن�سبة  %56ويزيد نقل الب�ضائع على الطرق بن�سبة  %44على املدى الطويل (،)2030
ف�إن ا�ستهالك الوقود يزيد بن�سبة  %30تقريب ًا فقط ،وتظهر انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
زيادة بن�سبة  ،%26ويقل انبعاث �أك�سيد النيرتوجني بن�سبة  %14وفق ًا للمحاكاة التي قدمها
منوذج النقل.
 )4جماالت التطبيق
تدمج الإ�سرتاتيجية التي �أُجنزت يف عام  2014والتي اتخذت من عام � 2010سنة �أ�سا�س،
بني م�شاريع البنية التحتية (اال�ستثمارات) والإجراءات التنظيمية (ال�سيا�سات) ليتم
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تطبيقها تدريجي ًا على املدى الق�صري ( ،)2018واملتو�سط ( ،)2024والطويل (.)2030
	�إن الإجراءات املف�صلة لإ�سرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى مو�ضحة وفق ًا لنمط
جمال التدخل:
• الطرق الربية.
• ال�سكك احلديدية.
• الطريان املدين.
• املوانئ والنقل البحري.
• النقل العام.
• نقل الب�ضائع والنقل اللوج�ستي.
 .2وثيقة ال�سيا�سات
�صدرت وثيقة ال�سيا�سات املنبثقة عن الإ�سرتاتيجية طويلة املدى يف عام  2017بهدف و�ضع
�آليات «عابرة للحكومات» لتطوير قطاع النقل وتنظيمه ،بح�سب وزار النقل.
وت�ستند املحاور الرئي�سية ل�سيا�سة قطاع النقل �إلى جمموعة من املبادئ الرئي�سية التالية:
 ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية لل�شبكات احلالية واال�ستغالل الأمثل ملرافق النقل ،وتطبيقنظام النقل متعدد الو�سائط لي�ساهم يف تعزيز التناف�سية وت�سهيل النقل والتجارة.
 تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف قطاع النقل ،حيث حتتاج م�شاريع النقل الكربى والبنيةالتحتية الأ�سا�سية �إلى ا�ستثمارات ودعم من احلكومة ب�شكل مبا�شر �أو من خالل ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص.
 و�ضع �إ�سرتاتيجيات حتفز اال�ستثمارات لتطوير القطاع ،وذلك لغايات حتفيز النمواالقت�صادي والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال وكف�ؤ.
 التاكيد على البعد الإقليمي ،واال�ستفادة من املوقع اجلغرايف للأردن وا�ستثماره بال�شكلالأمثل.
 تعزيز �سالمة النقل ،وحماية البيئة ،واحلد من الآثار ال�سلبية الناجتة عن قطاع النقلبحيث ي�ساهم نظام النقل بالتنمية امل�ستدامة.
 ت�أمني نقل �آمن وبتكلفة مقبولة لغايات حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية بحيث تكونخدمات النقل ل�شرائح املجتمع كافة ب�صرف النظر عن الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي
والأ�صل واجلن�س واملوقع اجلغرايف.
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يف �ضوء ما ورد �أعاله ،اعتربت احلكومة �أن هنالك حاجة ملحة لوثيقة لل�سيا�سة العامة
للنقل يف اململكة من �أجل حتقيق الأهداف التالية:
تت�ضمن وثيقة ال�سيا�سات جمموعة من ال�سيا�سات العامة ،و�أخرى قطاعية كما يلي:
• ال�سيا�سات العامة.
 الأهداف:�أ .زيادة م�ساهمة قطاع النقل يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ب .تعزيز القدرة التناف�سية لقطاع النقل على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
ت�	.إيجاد نظام نقل متكامل وم�ستدام يتميز بالفعالية والكفاءة.
 ال�سيا�سات:�أ� .سيا�سة التنظيم.
ب� .سيا�سة م�شاركة القطاع اخلا�ص وت�شجيع اال�ستثمار.
ت� .سيا�سة املوارد الب�شرية.
ث� .سيا�سة الأداء امل�ؤ�س�سي.
ج� .سيا�سة النقل امل�ستدام.
ح� .سيا�سة النقل والإدارة والأداء اللوج�ستي.
خ� .سيا�سة التكامل والتن�سيق.
تنق�سم ال�سيا�سات القطاعية �إلى ثالثة �أجزاء :النقل الربي والنقل اجلوي والنقل البحري،
حيث تت�ضمن �سيا�سات النقل الربي القطاعات الفرعية التالية:
• النقل العام للركاب :تهدف �سيا�سات النقل العام للركاب املدرجة يف الوثيقة �إلى ما يلي:
 حت�سني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها. رفع م�ستوى خدمة و�سائط النقل العمومية و�سيارات الأجرة. تبني منظومة �أنظمة النقل الذكي.• ال�سكك احلديدية :تهدف �سيا�سات ال�سكك احلديدية املدرجة يف الوثيقة �إلى تطوير
منظومة �سكك حديدية �آمنة لنقل الركاب والب�ضائع ،تتميز بالفعالية والكفاءة على
امل�ستويني املحلي والإقليمي.
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• �إدارة التنقل :تهدف �سيا�سات �إدارة التنقل املدرجة يف الوثيقة �إلى ما يلي:
 ت�سهيل حركة التنقل وحت�سني م�ستوى ال�سالمة على الطرق. املحافظة على البيئة وتوفري الطاقة.• نقل الب�ضائع :تهدف �سيا�سات نقل الب�ضائع املدرجة يف الوثيقة �إلى ما يلي:
 تطوير منظومة نقل الب�ضائع بال�شاحنات من خالل تطوير نظام لوج�ستي ذي كفاءةعالية.
	�إعادة هيكلة قطاع النقل بال�شاحنات.�أما ال�سيا�سات املدرجة للنقل اجلوي ،ف�إنها تهدف بح�سب الوثيقة �إلى ما يلي:
• جعل الأردن مركز �إقليمي ًا للنقل اجلوي والتدريب على الطريان املدين.
• تطوير منظومة النقل اجلوي ،واملحافظة على �أمن الطريان و�سالمته.
• ت�شجيع ال�شراكة ،وحتفيز اال�ستثمار يف �أن�شطة النقل اجلوي والطريان املدين.
و�أخري ًا ،تهدف �سيا�سات النقل البحري �إلى ما يلي:
• رفع كفاءة املوانئ وزيادة قدرتها التناف�سية.
• تطوير نظام نقل بحري يتميز بالكفاءة والفعالية.
• املحافظة على بيئة النقل البحري و�سالمته.

ت-الوثائق املعنية بالقطاعات الفرعية

تت�ضمن الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية ،تلك اخلطط والإ�سرتاتيجيات التي ت�صدر �إما
عن وزارة النقل �أو عن �إحدى الهيئات التابعة لها �أو عن اجلهات الأخرى املعنية بالقطاع .ومن
هذه الوثائق:
• اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام .2020 2018-
• اخلطة التنفيذية لهيئة الطريان املدين للأعوام .2017 2015-
• �إ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام .2014-2012
• �إ�سرتاتيجية الهيئة البحرية الأردنية للأعوام .2020-2018
• برنامج ت�شجيع اال�ستثمار يف النقل الربي.
• برنامج تطوير البنى التحتية للنقل الربي.
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• برنامج تفعيل �أنظمة النقل الذكية.
• برنامج تلبية الطلب على خدمات النقل الربي.
• برنامج رفع كفاءة العاملني يف النقل الربي.
• املخطط ال�شمويل للطرق يف اململكة (عام .)2011
• املخطط ال�شمويل للحركة والنقل يف ع ّمان (عام .)2010
وهنا جتدر الإ�شارة �إلى �أن وزارة النقل �أطلقت يف عام  2013برنامج ت�سهيل التجارة والنقل
بتمويل من االحتاد الأوروبي .وبح�سب املوقع الإلكرتوين للربنامج ،ف�إن هدفه الأ�سا�سي
«حت�سني القدرة التناف�سية للمنتجني والتجار املحليني لكي يتمكنوا من املناف�سة يف ال�سوقني
املحلية والدولية ،ما يتطلب وجود بيئة يتمكن فيها املنتجون والتجار وامل�ستهلكون من
التفاعل والتوا�صل ب�شكل فعال ك�شركاء .وتعترب عوامل مثل ال�شبكات اللوج�ستية املكثفة،
والإجراءات والربوتوكوالت التجارية الوا�ضحة ،والدعم املقدم من ال�صناعات اخلدمية
العامة ،عوامل �ضرورية ومطلوبة للغاية لكي تزدهر العمليات التجارية ،ويتح�سن �أداء
قطاعات االقت�صاد املختلفة يف خ�ضم ذلك».
ويذكر املوقع �أن «ت�سهيل التجارة والنقل برنامج تبنته احلكومة الأردنية ل�ضم جهود �أ�صحاب
العالقة جميعهم يف القطاعني العام واخلا�ص من �أجل معاجلة امل�شاكل والعوائق التي تواجه
قطاعي التجارة والنقل .ويهدف الربنامج �إلى حت�سني القدرة التناف�سية للم�صدرين ،وجذب
اال�ستثمارات الأجنبية من �أجل النمو االقت�صادي».
وي�ضيف املوقع �أن «الهدف ال�شمويل لت�سهيل التجارة والنقل هو م�ساعدة الأردن على التكامل
واالندماج مع االقت�صاد العاملي ،وذلك من خالل تقليل التكاليف املتعلقة بالتجارة ،وتطوير
قطاع نقل متعدد الو�سائط من �ش�أنه �أن يزيد كفاءة القطاع �إلى �أق�صى حد ،ويكون يف الوقت
نف�سه م�ستدام ًا على ال�صعيد البيئي».
ثالثاُ :التحليل

�أ-الفجوة :بني الواقع والطموح

يدرج اجلدول رقم ( )10الأهداف املختلفة الواردة يف الوثائق متعددة القطاعات
والإ�سرتاتيجية طويلة املدى ،ومدى الإجناز فيها ،و�أ�سباب الت�أخر يف الإجناز (�إن وجد).
ويبينّ اجلدول �أن الأ�سباب الرئي�سية وراء الت�أخر يف الإجناز تكمن يف �أمور تتعلق بالتمويل �أو
بغياب �أو عدم ا�ستقرار �أو ا�ستكمال الت�شريعات يف كثري من الأحيان.
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اتباع نهج النقل متعدد الو�سائط وتطوير
قانون النقل متعدد الو�سائط و�إقراره.

ت�شجيع ا�ستخدام �أمناط نقل م�ستدامة
و�صديقة للبيئة وتطوير الأنظمة املتعلقة
مبوا�صفات املركبات (ال�سالمة والبيئة).

ت�أ�سي�س قاعدة بيانات وتوثيقها جلمع بيانات
قطاع النقل وتخزينها ومعاجلتها وتوزيعها.
وينبغي �أن يحفز ذلك �صانعي القرارات
على ا�ستخدام البيانات يف امل�ستويات كافة
(�أنظمة مناذج املوا�صالت ،التنب�ؤ والتخطيط
الإ�سرتاتيجي والتطوير).

�أهداف متعددة القطاعات

الهدف

✓

الأجندة
الوطنية
-2006
2015

✓

✓

✓

املراجع
�إ�سرتاتيجية
طويلة ر�ؤية
النقل
2025
املدى
-2014
-2010
2025
2030

✓

✓

حمدد ب�أطر
وزارة النقل
الإ�سرتاتيجية
والأجندة والر�ؤية جمل�س الأمة
واخلطة

حمدد بـ
2024-2018
للإ�سرتاتيجية
�إطار خطة
التحفري

حمددة ب�إطار
اخلطة

وزارة البيئة
وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك
الرتخي�ص

وزارة النقل

✓

خطة
حتديد الإطار
التحفيز
الزمني
-2018
2022

�أُقر القانون لكن النهج ت�أخر �إجناز �سكة
احلديد لعدم وجود
بحاجة �إلى توفر
منظومة نقل �سككي التمويل

العمل م�ستمر

ت�أخري ب�سبب عدم
ا�ستقرار الت�شريعات

�أُن�شئ بنك ملعلومات
النقل لكنه غري
مفعل.
وهناك م�شروع لبناء
البيانات اجلغرافية �ضعف التن�سيق وغياب
التحديث للبيانات
اخلا�صة مب�سارات
النقل العام وحتديثها
وتطويرها .كما
�أُن�شئ نظام للمعلومات
اجلغرافية للطرق

مدى الإجناز يف
الإطار الزمني
الأ�سباب وراء الت�أخّ ر
تاريخه
اجلهة املعنية (حتى
أهداف غري حمددة يف الإجناز (�إن ُوجد)
لل
الإطار)

اجلدول رقم ( :)10حتليل الفجوة للأهداف املتعلّقة بقطاع النقل
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مراجعة البيئة الت�شريعية املنظمة مبا يحفز
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص.

اﻟﺘﻮﺟﻪ �إﻟﻰ ﺗ�ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﺨﻟﺎ�ص ﻟﻼ�ﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻲﻓ ﺠﻣﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺤﻟﻤﻮﻻت اﻤﻟﺤﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق و�إدارة مرافق البنية التحتية.

اﻟﺘﻮﺟﻪ �إﻟﻰ ﺗ�ﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﺨﻟﺎ�ص ﻋﻠﻰ
ا�ﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل (Toll
.)System

حتديد م�شاريع ال�شراكة املحتملة بني
القطاعني العام واخلا�ص :البنية التحتية
لو�سائل النقل العام ،القطار اخلفيف
واحلافالت ال�سريعة ،ر�سوم الطرق ال�سريعة،
�شبكة حافالت داخلية رئي�سية وحافالت
النقل ال�سريع ،وميناء ع ّمان الربي.

التمويل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد بـ 2018
للإ�سرتاتيجية
و�إطاراخلطة

جمل�س الأمة
هيئة
اال�ستثمار

هدف عام ال ميكن
قيا�س حتقيقه

حمددة ب�إطار
الر�ؤية

وزارة الأ�شغال
العامة
قيد الدرا�سة
هيئة
اال�ستثمار

مل ُينجز �أي م�شروع
لل�شراكة يف النقل
الربي

وزارة الأ�شغال
العامة
مت طرح عطاء
إ�سكان
وال
للدرا�سة
هيئة
اال�ستثمار

حمدد بـ
2030-2024
للإ�سرتاتيجية
و�إطار الر�ؤية

حمدد ب�أطر
الإ�سرتاتيجية
والر�ؤية

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي
هيئة
اال�ستثمار

متّت درا�سة ميناء
ع ّمان الربي � ،اّإل �أنها
تطلّبت مراجعة بعد
قرار احلكومة ب�إن�شاء
ميناء بري يف معان.
التوجه قد يلقى
مقاومة �شعبية �إن مل
يتوفر البديل .ويجب
العمل على توفري
بدائل قبل العمل على
ت�سويق الفكرة
مل يتم البدء
بالتطبيق حيث �أن
ذلك �أي�ض ًا يتطلب
تعديل الت�شريع
لل�سماح للقطاع
اخلا�ص بالقيام بهذا
الدور

م�شاريع النقل الربي
املرتبطة بالنقل العام
غري جمدية ،وحتتاج
لتمويل جزئي من
احلكومة� ،أما باقي
امل�شاريع فلم تطرح
بعد لل�شراكة وقد
تكون قيد الإعداد.
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رفع �سوية خدمات التاك�سي من خالل �إعادة
الهيكلة ودمج املكاتب وتقدمي خدمة نوعية
و�ضبط حجم الأ�سطول.

التاك�سي

تطوير �سيا�سات الت�سعري والتعرفة و�آليات
الدعم املايل مبا يتنا�سب مع واقع النقل العام.

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمدد بـ 2018
للإ�سرتاتيجية
و�إطاراخلطة

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي
�أمانة ع ّمان
الكربى

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي
�أمانة ع ّمان
الكربى

ُو�ضعت �آلية للدمج،
لكن �آلية ال�ضبط مل
تراع الطلب املتزايد
على النقل وخا�صة
بغياب منظومة نقل
عام متميزة

�أُقر قانون الركاب
رقم ( )19ل�سنة
 ،2017و ُو�ضع �إطار
للدعم

ال ت�أخري ،لكن تطبيق
ال�سيا�سة �أدى �إلى
ن�شوء نقل موا ٍز غري
منظم وخدمات
نوعية (�أوبر
وكرمي) ما يتطلب
�إعادة النظر بهيكلة
منظومة التاك�سي

مل ي�صدرنظام
ل�صندوق النقل العام،
وهناك تردد من
احلكومة ب�إقراره.
�سيا�سة الت�سعري
احلالية ال تراعي
جميع املعطيات
الواجب �أخذها عند
الت�سعري ،ومل ُتراجع
منذ فرتة ،وتتطلب
مراجعتها خربات
ومعلومات ال يتوفر
الكثري منها
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و�ضع �إ�سرتاتيجية لتطوير البنية التحتية
الوطنية تت�ضمن حتديد خطة رئي�سية
للم�شروعات الكربى ذات الأولوية و�آليات
التمويل ،وحتديث خطة ع ّمان الرئي�سية لعام
 2008لتعك�س �أهداف ًا اقت�صادية واجتماعية
جديدة.

�إعداد �إ�سرتاتيجية وطنية للنقل العام
ملحافظات اململكة جميعها (�ضمان تغطية
اخلطوط الداخلية كافة وما بني املناطق
يف اململكة ،و�ضمان وجود جداول زمنية
وخطوط حافالت دولية).

النقل العام

✓

✓

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
الر�ؤية

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024-2018
وب�أطر الأجندة
والر�ؤية واخلطة

وزارة النقل
�أمانة ع ّمان
الكربى

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي

ُط ّورت درا�سات
وخطط تنفيذية
خا�صة بامل�شاريع
الكربى

ُ�أعدّ خمطط للنقل
بني املحافظات
واختريت ثالث
مدن لتنظيم النقل
احل�ضري

كما �إن النقل العام
كان ُينظر له طوي ًال
على �أنه قطاع
ا�ستثماري ولي�س
قطاع ًا خدمي ًا ،ما
انعك�س على �أ�سلوب
�إحالة العطاءات
الذي كان يعتمد قيمة
بدل اال�ستثمار عو�ض ًا
عن الكفاءة واخلربة.
مل تحُ دّ ث
�إ�سرتاتيجية عن
تطوير البنية
التحتية يف ع ّمان،
واكتُفي بخطط
تنفيذية رمبا للحاجة
لإجناز م�شاريع على
�أر�ض الواقع بد ًال من
التخطيط ،وانعك�س
هذا على الإطار
الهيكلي التنظيمي
لأمانة ع ّمان

مل ُينفّذ املخطط
الن ذلك بحاجة �إلى
متويل غري متوفر� .أما
النقل احل�ضري فهو
قيد الدرا�سة وتنفيذه
قد يلقى ردود ًا
�سلبية من امل�شغلني
احلاليني الذين
يوفرون اخلدمة
حالي ًا من خالل م�سار
خطوطهم.
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تطوير البنية التحتية ،و�إعادة ت�أهيل
و�إن�شاء مراكز االنطالق ،وت�أمني مواقف
وحمطات للحافالت يف كل �أنحاء اململكة.

�إعادة هيكلة خدمات النقل العام وفق ًا
ملخرجات درا�سة املخطط ال�شمويل للمملكة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد ب�إطار
الأجندة
إ�سرتاتيجية هيئة تنظيم
وبال
( )2024-2018النقل الربي
و�أطر الر�ؤية
واخلطة

وزارة النقل
حمدد
هيئة تنظيم
إ�سرتاتيجية
بال
( )2024-2018النقل الربي
�أمانة ع ّمان
وب�أطر الر�ؤية
الكربى
واخلطة

مت االنتهاء من
�إجناز عدد كبري
من املجمعات يف
مراكزاملحافظات،
وبع�ضها الآخر قيد
التنفيذ� .أما ال�سلط
فلم يتم البدء
بتنفيذه (برنامج
تطوير البنى التحتية
للنقل الربي)

مت االنتهاء من
و�ضع هيكلة خدمات
النقل العام خلطوط
النقل البينية ولي�س
احل�ضرية
(م�شروع درا�سة
خمطط �شمويل للنقل
العام يف اململكة) من
برنامج تلبية الطلب
على خدمات النقل

ت�أخر الإجناز يف
امل�شاريع لأ�سباب
تقنية ومتويلية ،ومل
يتم البدء بتنفيذ
�أي م�شاريع يف مراكز
الألوية لأ�سباب
متويلية.

�أمانة ع ّمان تعزو
الت�أخري �إلى ما ورثته
من عقود قائمة عند
ت�سلُّمها �صالحيات
النقل من هيئة
تنظيم النقل الربي.

مل ُينفّذ لعدم وجود
التمويل ،اما النقل
احل�ضري فلم يكن يف
املا�ضي من �أولويات
عمل هيئة النقل
الربي ،لكن الآن
هناك درا�سة لثالث
مدن كبداية.
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�إن�شاء مناطق خدمات للحافالت والركاب على
املعابر احلدودية.

تنفيذ م�شروع خط البا�ص ال�سريع بني ع ّمان
والزرقاء بحيث يرتبط بخط البا�ص ال�سريع
يف ع ّمان من خالل م�شغل واحد.

املبا�شرة بتنفيذ م�شاريع النقل اجلماعي
للركاب عرب املمرات الرئي�سية ذات الطلب
املرتفع كالربط بني ع ّمان والزرقاء (خط
والت�شغيل ✓
ال�سكة اخلفيف عرب منح عقد البناء
والتحويل ( )BOTوا�ستكمال برامج تو�سعة
ال�شبكات يف ع ّمان الكربى.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024-2018
و�إطار اخلطة

حمددة ب�إطار
اخلطة

و�ضع �إطار للت�شغيل
امل�شرتك و�أخذ ذلك
بعني االعتبار عند
الت�صميم

تعاقدت احلكومة
مع �إحدى ال�شركات
يف نهاية عام 2017
لدرا�سة جدوى
ت�شغيل قطار خفيف
بني ع ّمان والزرقاء.

ت� ُّأخر يف تنفيذ
امل�شاريع التنفيذية
(من قِ بل وزارة
الأ�شغال كونها �صاحب
العمل) .ومت طرح
عطاء ل�شراء خدمات
هند�سية لدرا�سة
ت�شغيل با�ص ع ّمان
ال�سريع ب�أ�سلوب
ال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص.

عدم اكتمال
خمططات من م�شروع
با�ص ع ّمان ال�سريع،
وعدم وجود متويل
كاف مل�شروع الربط
ٍ
بني ع ّمان والزرقاء،
وعدم وجود
خمططات �أو متويل
للمرحلة الثانية من
با�ص ع ّمان ال�سريع �أو
للمرتو

وزارة النقل
تطويرخدمات
أ�شغال
وزارة ال
مت االنتهاء من تطوير للحافالت والركاب
العامة
مركز حدود العمري على املعابر احلدودية
إ�سكان
وال
مرتبط بتطوير
هيئة تنظيم مبا فيها خدمة
املراكز نف�سها وتوفر
النقل الربي احلافالت
التمويل

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي

وزارة النقل
حمدد ب�إطار
هيئة تنظيم
الأجندة
وبالإ�سرتاتيجية النقل الربي
(� )2024-2018أمانة ع ّمان
الكربى
و�أطر الر�ؤية
واخلطة

مت البدء بتنفيذ
مراحل متعددة من
م�شروع با�ص ع ّمان
ال�سريع ،واالنتهاء
من خمططات الربط
بني ع ّمان والزرقاء،
والبدء بدرا�سة
اجلدوى مبرتو ع ّمان.
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تطوير �أنظمة املوا�صالت الذكية وت�شغيلها
ملراقبة خدمات النقل العام و�ضبطها ،وتوفري
نظام متكامل للدفعات الإلكرتونية ،ما
�سي�ساهم يف دعم مبادرة التعرفة خلطوط نقل
الطلبة.

�إن�شاء مركز القيادة والتحكم بالنقل العام
كمراقب ميداين.

اال�ستمرار يف تقدمي احلوافز من خالل خف�ض
التكاليف الت�شغيلية على مالكي و�سائط
النقل العام من �إعفاءات جمركية و�ضريبية.
وتطوير التعليمات وتوحيدها لأمناط نقل
الركاب لكي تواكب التطور املطرد لقطاع نقل
الركاب ،وت�شجيع اال�ستثمار ،وتوفري فر�ص
عمل �إ�ضافية.

و�ضع حزمة ا�شرتاكات لتعرفة احلافالت
متكيفة مع احلاجات والفئات املختلفة
للم�ستعملني.
التو�سع يف تقدمي الدعم املايل احلكومي
لأجور نقل الطلبة بحيث ت�شمل اجلامعات
احلكومية كافة.

✓

✓

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
اخلطة

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمددة ب�إطار
اخلطة

حمدد ب�أطر
الأجندة واخلطة

هيئة تنظيم
النقل الربي

هيئة تنظيم
النقل الربي

وزارة املالية
هيئة تنظيم
النقل الربي

هيئة تنظيم
النقل الربي
وزارة املالية
هيئة تنظيم
النقل الربي

ال ارتباط ما بني
�أُن�شئ مركز ب�سيط
املركز واخلطوط
للرقابة يف الهيئة
املجمعات لغياب �آلية لتتبع
(كامريات يف
احلافالت الأمر الذي
بغرفة
مت�صلة
يتيحه فقط نظام نقل
مركزية)
ذكي
حمدودية اخلربات
مت طرح �أكرث من
وعدم و�ضوح
الغاية
عطاء لهذه
تتم الإحالة موا�صفات العطاء
دون �أن
وحمدودية التمويل
تفعيل
(برنامج
�أنظمة النقل الذكية) عالوة على عدم قبول
الفكرة من امل�شغلني

نظام جديد للتعرفة
تطلب توفري دعم
مل يطور نظام جديد منظومة النقل العام
ُ ّ
لتعرفة احلافالت ،مت وغياب الدعم ال
ي�ساهم يف �إجناز
زيادة الدعم املايل
نقل النظام ،وما زال
احلكومي ل
أجور 5.5دعم الطلبة حمدد
لي�صبح
الطلبةدينار بد ًال من ومتعلق بعدد من
مليون
اجلامعات احلكومية،
دينار
مليون
3.5
ما ينفي العدالة بني
م�ستخدمي الفئة
الواحدة
هناك ا�ستمرار
التحديث اال�ستبدايل
حوافز
يف
تقدمي اال�ستبدايل مرتبط بنهاية العمر
للتحديث
الت�شغيلي ما يحد من
لتجديد الأ�سطول،
مقدار هذا الدعم.
و�أُعطيت حوافز
�أما بالن�سبة حلوافز
لل�شركات لت�شجيع
ال�شركات ،فلم ُيف ّعل
(يرنامج
اال�ستثمار
اال�ستبدال التحديثي و ُي�ستفاد منه لتطوير
لو�سائط النقل العام) �أ�سطول النقل العام
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حتديث الأ�سطول عن طريق تو�سيع قاعدة
احلوافز الت�شجيعية للأفراد وال�شركات
ال�ستبدال ال�شاحنات من �ضمن برنامج
التحديث اال�ستبدايل ،ودرا�سة �إعفاء
ال�شاحنات اجلديدة من الر�سوم.

تنفيذ م�شاريع النقل متعدد الو�سائط من
خالل الربط ما بني ال�شبكة الوطنية ل�سكك
احلديد واملوانئ الربية.

و�ضع خطة وطنية رئي�سية للنقل متعدد
الو�سائط لتحديد �إ�سرتاتيجية البناء
امل�ستقبلية.

تطوير النظم والت�شريعات اخلا�صة بو�سطاء
ال�شحن وو�ضع الت�شريع املتعلق بالنقل متعدد
الو�سائط و�إقراره.

نقل الب�ضائع

الت�شدد يف تطبيق الأنظمة وتعليمات ال�سالمة
بالتعاون مع اجلهات املعنية و�ضمان جودة
اخلدمة.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد ب�أطر
الأجندة
وبالإ�سرتاتيجية
)2024-2018
و�إطار اخلطة

حمددة ب�إطار
اخلطة

حمدد ب�إطار
الر�ؤية واخلطة

حمدد ب�أطر
الأجندة والر�ؤية
واخلطة

حمددة ب�إطار
الأجندة

ال توجد

وزارة املالية
هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك

احلوافز مرتبطة
هناك ا�ستمرار
بانتهاء العمر
حوافز
يف
تقدمي اال�ستبدايل الت�شغيلي ما يحد
للتحديث
من �إمكانية تعميم
لتجديد الأ�سطول
اال�ستفادة منها

عدم �إن�شاء ال�شبكة
الوطنية ل�سكك
احلديد يبقي
اعتمادية النقل على
الطرق ويحول دون
اعتماد نهج النقل
املتعدد

عدم وجود بدائل
للنقل ،وما زال النقل
يعتمد على الطرق

مت �إقرار قانون النقل هناك حاجة لتطبيق
الت�شريعات وو�ضع
متعدد الو�سائط
�آلية تقنية لتنفيذ
وتطوير ت�شريعات
الت�شريعات والتي
و�سطاء ال�شحن
تواجه برف�ض من
(وثيقة النقل-
املنظومة الإلكرتونية بع�ض الأفراد �أو
اجلهات
لوثيقة النقل)

ُبدئ بتنفيذ م�شاريع
وزارة النقل
العقبة املوانئ الربية
�سلطة
االقت�صادية (املا�ضونة ودرا�سة
ميناء معان)

هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك

وزارة املالية
هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك

هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة ال�سري
والرتخي�ص

هناك رقابة غري
فاعلة

غياب الأدوات
والتقنية (�أنظمة
النقل الذكية)
وحمدودية املوارد
الب�شرية الالزمة
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تقرير حالة البالد :النقل

ت�شجيع التناف�سية عن طريق حترير �أجور
نقل الب�ضائع العامة واحلاويات وحت�سني
الإجراءات وال�ضوابط الإدارية واجلمركية
على احلدود والتو�صية بتفعيل جلنة ت�سهيل
النقل والتجارة.

ت�شجيع اال�ستثمار من خالل درا�سة �إمكانية
فتح قطاع نقل الب�ضائع على الطرق �أمام
اال�ستثمار الأجنبي.

الت�أكيد على نهج �ضبط حجم �أ�سطول
النقل الربي لل�شاحنات مع الأخذ بعني
االعتبارالتوجه امل�ستقبلي مل�شاريع النقل
الكربى ،و�إعادة ت�أهيل �أ�سطول النقل الربي
الأردين تدريجي ًا وفق �أحكام االتفاقيات
العربية والدولية ل�ضمان ان�سياب احلركة مع
�أ�سطول الدول العربية واملجاورة.

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمددة ب�إطار
اخلطة

وزارة النقل
ُح ّررت �أجور نقل
هيئة تنظيم
النقل الربي الب�ضائع العامة
وح ّ�سنت
دائرة
واحلاويات ُ
الإجراءات
اجلمارك
�سلطة منطقة وال�ضوابط الإدارية
واجلمركية على
العقبة
املعابر
اخلا�صة

هيئة
اال�ستثمار
هيئة تنظيم
النقل الربي

وزارة املالية
هيئة تنظيم
النقل الربي

هناك حماوالت
ل�ضبطه من خالل
حتديد عمر املركبة
عند الت�سجيل
والرتخي�ص وت�شجيع
لل�شركات ،وت�أهيل
العاملني ،وال�سعي
لتحديث الأ�سطول
ليتنا�سب مع �أحكام
االتفاقيات العربية
والدولية (برنامج
رفع كفاءة العاملني يف
النقل الربي)
بح�سب نظام تنظيم
ا�ستثمارات غري
الأردنيني رقم ()77
ل�سنة  2016والذي
ي�سمح باال�ستثمار
بالنقل البحري
واجلوي وبع�ض
خدمات النقل الربي
للب�ضائع والركاب

يف ظل الركود
االقت�صادي هناك
مطالب م�ستمرة من
امل�شغلني بو�ضع حد
�أدنى للأجور ما ي�شكل
عودة عن حترير
�أجور النقل

امللكية الفردية لثلثي
حجم الأ�سطول
حتد من �إمكانية
تطوير الأ�سطول
وكذلك وجود بع�ض
اال�ستثناءات التي
ت�سمح بدخول
مركبات �إ�ضافية تزيد
من حجم الأ�سطول
بنوعية رديئة

41

ا�ستكمال �إن�شاء �شبكة الطرق الرئي�سية
والثانوية والقروية ،مع الرتكيز على �إن�شاء
طرق دائرية حول املدن الرئي�سية و�إن�شاء
الطرق حمدودة املنافذ.

ا�ستحداث نظام تدريب وطني وتبنيه
لل�سائقني املحرتفني والطواقم الإدارية
مبا يتما�شى مع �أف�ضل املمار�سات يف االحتاد
الدويل للنقل واالحتاد العربي للنقل الربي.
الطرق

�إعادة هيكلة القطاع بدمج امل�شغلني الأفراد
�ضمن �شركات.

ا�ستكمال �إجراءات �إن�شاء ميناء بري يف ع ّمان
بغية مركزة اخلدمات اللوج�ستية وتوفري
البنية التحتية للتخزين ،مع تطبيق حظر
م�شدد على جتول ال�شاحنات الكبرية يف املدن،
ودرا�سة �إمكانية تعميم املوانئ الربية على
باقي مدن اململكة (معان).

تطوير املراكز احلدودية بني الأردن وكل
من ال�سعودية وم�صر والعراق بهدف تقليل
التكاليف والوقت على املعابر احلدودية.

✓

✓

✓ل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد ب�أطر
الأجندة
والإ�سرتاتيجية
2030-2018
والر�ؤية

حمددة ب�إطار
اخلطة

العمل م�ستمر و ُ�أحيلت حمدودية املوارد
وزارة
العامةالأ�شغال عطاءات لطرق �إربد ،املالية حتول دون
الإ�سراع ب�إجناز
وال�سلط الدائرية،
والإ�سكان
واالنتهاء من اجلزء الطرق الدائرية
ال�شرقي لطريق ع ّمان وحمدودة املنافذ

هيئة تنظيم
النقل الربي

التعديالت امل�ستمرة
للأ�س�س حتول دون
مت و�ضع �أ�س�س
تطبيق فعال لإعادة
وحوافز للدمج
الهيكلة
مت توقيع اتفاقية مع هناك ت�أخري يف
االحتاد الدويل للنقل التنفيذ من حيث
تطوير الربامج
واالحتاد العربي
واملراكز التدريبية
للنقل الربي.

العمل جا ٍر على تنفيذ �إعادة درا�سة ميناء
ع ّمان الربي يف �ضوء
ميناء بري يف معان
ودرا�سة ميناء ع ّمان القرار ب�إن�شاء ميناء
بري يف معان.
الربي.

�أُجنز مركز حدود
العمري والعمل جا ٍر
على تطوير ميناء
الركاب

عدم توفر املوارد
الالزمة لتطوير
املراكز يحول دون
�إجنازها كافة

وزارة النقل
هيئة تنظيم
النقل الربي

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024-2018

حمدد ب�إطار
الأجندة
وبالإ�سرتاتيجية
2030-2018
و�إطار اخلطة

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
( )2024و�إطار
الر�ؤية

وزارة النقل
وزارة الأ�شغال
العامة
والإ�سكان
هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك
وزارة النقل
وزارة الأ�شغال
العامة
والإ�سكان
هيئة تنظيم
النقل الربي
دائرة
اجلمارك
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تقرير حالة البالد :النقل

تطبيق الإجراءات اخلا�صة بالطرق امل�شمولة
بالإ�سرتاتيجية الوطنية للنقل /برنامج
�سالمة النقل الوطني.

الرتكيز على متطلبات ال�سالمة املرورية على
الطرق.

تعزيز ال�سالمة على الطرق بتطبيق �إجراءات
ال�سالمة على الطريق ومعاجلة املحاذاة
ال�سيئة للطرق ،وعبور الطرق للمناطق
ال�سكنية ،وتو�سعة الأر�صفة.

تو�سعة الطرق :الطرق ال�ضيقة احلالية،
وزيادة الكفاءة الت�شغيلية للطرق املختارة
حلل امل�شاكل احلالية وامل�ستقبلية.

الرتكيز على �صيانة الطرق القائمة و�إدامتها
وت�أهيلها بح�سب تو�صيات املخطط ال�شمويل
(مع �إحياء فكرة �إن�شاء �صندوق ل�صيانة
الطرق-الأجندة الوطنية).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024-2010
وب�إطار اخلطة

حمدد ب�أطر
الأجندة والر�ؤية

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024-2010

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2030-2018

حمدد ب�إطار
الأجندة
ويالإ�سرتاتيجية
 2018و�إطار
الر�ؤية

حمدودية املوارد
وعدم ايالء املو�ضوع
الأهمية الالزمة
واعتباره م�ضمن ًا
مب�شاريع الطرق
حمدودية املوارد
وعدم ايالء املو�ضوع
الأهمية الالزمة
واعتباره م�ضمن ًا
مب�شاريع الطرق

وزارة النقل مت اعتماد
عدم تبني الربنامج
إ�سرتاجتية
وزارة الأ�شغال ال
على امل�ستوى الوطني،
للنقل
الوطنية
العامة
مديرية الأمن والربنامج جزء منها �ساهم يف ذلك تعدد
�إال �أن ذلك مل يرتجم املرجعيات املعنية
العام
ب�سالمة النقل
�إلى خطوات عملية
�آخرون

وزارة الأ�شغال
العامة

العمل جار وببطء

وزارة الأ�شغال
العامة
العمل جار وببطء
والإ�سكان
�أمانة ع ّمان
الكربى

وزارة الأ�شغال
العامة
والإ�سكان

م�شاريع
والتنفيذقيد الدرا�سة حمدودية املوارد

وزارة الأ�شغال ُطرحت عطاءات
ل�صيانة الطرق
العامة
الرئي�سية خالل
والإ�سكان
ال�سنوات املا�ضية

مل حتقق بع�ض هذه
العطاءات الغاية
منها وهناك ت�أخري
يف االنفاق وتبديل
ب�أولويات الإنفاق
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✓

ا�ستكمال درا�سة املخطط ال�شامل ل�شبكة
ال�سكك احلديدية الأردنية ،وو�ضع برنامج
تنفيذي وا�ستك�شاف بدائل م�شاركة القطاع
اخلا�ص.

�إعادة ت�أهيل البنية التحتية للخط احلديدي
احلجازي الأردين من حمطة الزرقاء �شما ًال
ولغاية حمطة الأبي�ض جنوب ًا لت�أمني نقل
الب�ضائع واحلبوب.

ال�سكك احلديدية

✓

الإلتزام بتطبيق قانون الطرق رقم ()24
ﺑﺤﻴﺚ
لعام  1986وتعديالته .مع ﻣﺮاﺟﻌته،
✓
ﻳ�ﺴﻬﻞ �إﺟﺮاءات ﺘ�ﺸﺠﻴﻊ اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع
اﺨﻟﺎ�ص ﻲﻓ �إﻧ�ﺸﺎء اﻟﻄﺮق و�ﺻﻴﺎﻧتها.

بناء نظام معلومات جغرايف وطني مركزي
يحتوي معلومات البنية التحتية وتت�شارك
به اجلهات الفاعلة ،و�ضمان �إمتام التخطيط
والتن�سيق ب�شكل دوري.

بناء على العر�ض
تخطيط �شبكة الطرق ً
والطلب ،واعتماد مركزية التخطيط وتن�سيق ✓
العمليات بني اجلهات املعنية.

✓

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
 2018وب�إطار
اخلطة

مت ا�ستكمال املخطط
ال�شامل وا�ستك�شاف
بدائل م�شاركة القطاع
اخلا�ص

مل يتم الإجناز

وزارة الأ�شغال
العامة
متت مراجعة القانون
إ�سكان
وال
ب�إدخال مفهوم الطرق
هيئة
النافذة
اال�ستثمار
جمل�س الأمة

وزارة النقل �أُن�شىئ نظام معلومات
وزارة الأ�شغال جغرايف وطني مركزي
يف وزارة الأ�شغال
العامة
العامة

وزارة النقل
م�ؤ�س�سة اخلط
احلديدي
احلجازي
الأردين
وزارة النقل
هيئة
اال�ستثمار

حمدد
ب�أطرالأجندة
واخلطة

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمدد ب�أطر
الأجندة والر�ؤية

�أ�س�س تخطيط �شبكة
وزارة الأ�شغال الطرق هي العر�ض
والطلب ،لكن هناك
العامة
بع�ض الطرق ال تنفذ
على هذه الأ�س�س

�أ�سباب فنية (احلمل
املحوري والت�صميم
الهند�سي ونوع
املركبات) وقلة
املخ�ص�صات املالية

الأبعاد ال�سيا�سية
واالجتماعية معايري
حتدد تخطيط
الطرق ،كما �إن
هناك �ضعف ًا يف
تن�سيق العمليات
بني اجلهات املعنية
وهذا �سبب رئي�سي يف
�إعادة �إن�شاء الطرق
و�صيانتها
هناك حاجة
لال�ستمرارية بتطوير
النظام وحتديثه
وجعله متاح ًا �ضمن
بنك معلومات النقل
هناك بطء يف تعديل
القانون يف ما يتعلق
بت�شجيع اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎرﻣﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﺨﻟﺎ�ص رمبا
الن الأمربحاجة
ملزيد من الدرا�سة
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ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة م�ؤ�س�سة �سكة
حديد العقبة وخ�صخ�صتها.

�إن�شاء هيئة �سكك حديدية �أردنية للإ�شراف
على ال�سكك احلديدية وتنظيمها.

تنفيد امل�شروع امل�صغر ل�سكة احلديد من منجم
ال�شيدية �إلى منطقة التحميل والتفريغ يف
منطقة وادي اليتم.

تنفيذ �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية وفق ًا
للخطط املن�صو�ص عليها يف م�شروع ال�سكك
احلديدية الوطني الأردين.

✓

✓

✓

✓

✓

ارتفاع تكاليف
التنفيذ وعدم
تخ�صي�ص موارد مالية
و�ضعف االهتمام من
وزارة النقل مل ُتنجز �أي خطوة
حمدد ب�أطرالر�ؤية هيئة
القطاع اخلا�ص ما
تنفيذية با�ستثناء
اال�ستثمار
واخلطة
مل ت�شارك احلكومة
اال�ستمالكات
خ�صو�ص ًا يف ظل
الظروف ال�سيا�سية
املحيطة بالأردن
قد يكون ب�سبب اعادة
وزارة النقل
النظر يف امل�شروع
املخططات
�ضعت
و
منطقة
�سلطة
حمدد
ُ
وربطه مع م�شاريع
لكنه
العطاء
وطرح
العقبة
إ�سرتاتيجية
بال
�شركة تطوير العقبة
ألغي
�
اخلا�صة
2018
لل�سكك وميناء معان
الربي
تراجع �أولوية
تنفيذ �شبكة ال�سكك
جمل�س
احلديدية الوطنية
الوزراء
حمددة ب�إطار
عالوة على �سيا�سة
وزارة تطوير مل يتم الإن�شاء
الر�ؤية
الدولة بعدم التو�سع
القطاع العام
ب�إن�شاء املزيد من
وزارة النقل
الهيئات
و�ضع امل�ؤ�س�سة املايل
وتراجع �إيراداتها،
هيئة
ونقل امليناء ،وتراجع
مت م�ؤخر ًا الإيعاز
اال�ستثمار
حمددة ب�إطار
م�ؤ�س�سة �سكة با�ستكمال الإجراءات مبيعات الفو�سفات،
الأجندة
�إ�ضافة �إلى ردود
حديد العقبة
الفعل ال�شعبية
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تطویر موﺍنئ العقبة و�إعادة هيكلتها بنقل
مرافق امليناء الرئي�سي �إلى امليناء اجلنوبي،
و�إن�شاء حمطة جديدة لركاب الرحالت
البحرية عند امليناء الرئي�سي ،وتو�سعة
ر�صيف احلاويات يف امليناء الأو�سط ،املرحلة
الثالثة ،وتطويرر�صيفي م�ؤتة والر�صيف
امل�شرتك يف امليناء الأو�سط ،وحتديث حمطة
ركاب العبارات احلالية يف امليناء الأو�سط،
✓
وت�أهيل ر�صيف النفط يف امليناء اجلنوبي،
و�إن�شاء حمطات جديدة للمواد ال�سائلة
املتنوعة مثل الغاز البرتويل امل�سال والغاز
الطبيعي امل�سال يف امليناء ،و�إعادة ت�أهيل
امليناء ال�صناعي و�أر�صفة جديدة للب�ضائع
العامة وب�ضائع �سفن الـ RO – RO-
واحلبوب عند امليناء اجلنوبي ،وم�شاريع
بنية حتتية جديدة ملنطقة امليناء اجلديد يف
امليناء اجلنوبي

تعزيز دور ميناء العقبة بو�صفه البوابة
الرئي�سية للأردن واﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﻣﻦ ﺧﻼل
�إﻋﺎدة ﻫﻳﻛﻠﺔ اﻤﻟﻴﻨﺎء ،وتنفيذ �أعمال التو�سعة،
وذلك بهدف زيادة قدرته ال�ستيعاب ال�سفن
الكبرية ،ورفع كفاءة العمليات ،و�إتاحة
املجال لتقدمي خدمات عالية اجلودة ،وزيادة
�إمكانية املناف�سة على امل�ستوى الإقليمي جلذب
ب�ضائع جديدة للميناء.

النقل البحري

✓

✓

حمدد ب�أطر
الأجندة
وبالإ�سرتاتيجية
2018

حمددة ب�إطار
اخلطة

كان هناك ت�أخرييف
�سلطة منظقة �أجنزت معظم هذه
البدء االنتهاء من �إن�شاء
امل�شاريع و�سيتم
امليناء اجلنوبي
العقبة
امليناء
باملناولة يف
عندما مت دمج
اخلا�صة
اجلنوبي اجلديد
املرحلة االولى مع
و�شركةالعقبة يف بداية �شهر
الثانية لزيادة �سعة
تطوير
�أيار2018
امليناء

الظروف ال�سيا�سية
املحيطة �ساهمت
يف تراجع الدور
االقليمي مليناء
العقبة� ،إ�ضافة �إلى
حتول بع�ض م�سارات
التجارة العاملية
و�أحداث القر�صنة يف
البحر الأحمر

العمل جا ٍر ومت حتويل
م�ؤ�س�سة املوانئ �إلى
�شركة وتطوير
وزارة النقل العمليات لزيادة
�سلطة منطقة التناف�سية وخا�صة
مع وجود موانئ
العقبة
متخ�ص�صة،
اخلا�صة
ودرا�سة لإن�شاء مركز
الهيئة
للتحقيق يف احلوادث
البحرية
البحرية ومركز
الأردنية
للبحث والإنقاذ،
وتوفري املعدات
الالزمة لها
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تطوير العمليات املينائية :خدمات النقل
البحري ،وتنفيذ نظام املعلومات املينائية
وخدمة حركة ال�سفن.

ت�شجيع اندماج �شركات التخلي�ص ،و�إعادة
مراجعة متطلبات الرتخي�ص وتطبيق
�شروطه.

تب�سيط الإجراءات اجلمركية.

حت�سني االرتباط البيني ب�شبكة الطريق
الربية والبنية التحتية متعددة و�سائط
النقل لتح�سني الفعالية التجارية.

تكامل م�شروع تطوير امليناء وال�سكة
احلديدية.

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد ب�إطار
الإ�سرتاتيجية
2024-2018

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمددة ب�إطار
الأجندة

�سلطة منطقة
يجب العمل على
العقبة
العمل جا ٍر على
العمليات وعلى ت�أهيل الكوادر الفنية
اخلا�صة
تطويرنظام املعلومات وتوفري املخ�ص�صات
الهيئة
تنفيذ
املالية للهيئة
البحرية
املينائية وخدمة
البحرية لتوفري
الأردنية
تطوير حركة ال�سفن
خدمة �أف�ضل
�شركة
العقبة

دائرة
اجلمارك

مت �إجناز الكثري يف
هذا املجال وهناك
فر�ص ملزيد من
التب�سيط
تعمل دائرة اجلمارك
با�ستمرار على
مراجعة متطلبات
الرتخي�ص وتطويرها

�سلطة منطقة
العقبة
اخلا�صة
وزارة الأ�شغال مت الإجناز من خالل
�شبكة طرق كف�ؤة
العامة
والإ�سكان
وزارة املالية
دائرة
اجلمارك

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2024

وزارة النقل
�سلطة منطقة �أمر معلق ومرتبط
ب�إن�شاء ال�سكة
العقبة
احلديدية
اخلا�صة

عدم اتخاذ قرار
نهائي مب�سار �سكة
احلديد وارتفاع
تكاليف تنفيذها يف
تلك املنطقة
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النقل اجلوي
حترير ال�سوق يف قطاع النقل اجلوي ،و�إزالة
✓
العوائق اال�ستثمارية ،وتطبيق �سيا�سة
الأجواء املفتوحة.
امللكية
خ�صخ�صة
خطة
الت�سريع بتطبيق
✓
الأردنية.
�إعادة هيكلة منظومة الطريان املدين
عن طريق ف�صل الأن�شطة التنظيمية عن
الت�شغيلية ،و�ضمان اال�ستقاللية الإدارية
✓
واملالية للجهة املنظمة ،و�إن�شاء �شركة
املطارات الأردنية ،وتوحيد مرجعية الإدارات
فيها.

�إ�صدار قانون النقل البحري الأردين،
وامل�صادقة على املعاهدات الدولية املتعلقة
بالنقل البحري.

تطوير الت�شريعات الالزمة لت�شجيع اال�ستثمار
يف قطاع النقل البحري وميناء العقبة،
البحري ✓
وال�شروع يف خ�صخ�صة �شركات النقل
اململوكة للحكومة.

✓

✓

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمددة ب�إطار
الأجندة

حمدد ب�إطار
الإ�سرتاتيجية
2018

حمددة ب�إطار
الأجندة

هيئة تنظيم
الطريان
املدين
التخا�صية
(�آنذاك)
وزارة النقل
وزارة تطوير
القطاع العام
هيئة تنظيم
الطريان
املدين

متت اخل�صخ�صة
بالكامل
متت �إعادة الهيكلة
ب�إن�شاء هيئة الطريان
املدين و�شركة
املطارات الأردنية
و�شركة مطارات
العقبة

مت الإجناز

�سلطة منظقة مت تطوير
الت�شريعات لت�شجيع
العقبة
اال�ستثمارومت االنتهاء
اخلا�صة
من خ�صخ�صة معظم
هيئة
ال�شركات احلكومية
اال�ستثمار
مت االنتهاء من م�سودة
القانون البحري لكنه
مل يقر� ،أما املعاهدات
الدولية فت ّمت
امل�صادقة على كثري
الهيئة
منها ،والعمل جار
البحرية
ال�ستكمال املزيد
ال
أردنيةلأمة �ضمن برنامج
ا
جمل�س
االن�ضمام �إلى
املعاهدات
واالتفاقيات
واملذكرات البحرية
والدولية

القانون البحري
قانون فني وتقني
ومراجعته و�إقراره
بحاجة خلربات فنية
متميزة و�إلى وقت
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ﺗﻌﺰﻳﺰ دورﻣﻄﺎر اﻤﻟﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﺎء اﻟﺪوﻲﻟ ﻛﻣرﻛز
�إﻗﻠﻳﻣﻲ دوﻲﻟ ﻟﻠرﺣﻼت اﻟﻣﻧﺗظﻣﺔ (رﻛﺎب
وﺑ�ﻀﺎﺋﻊ) ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻ�ﺳﺘﻐﻼل اﻟﻜﺎﻣﻞ
للإﻣﻜﺎﻧﺎت اﺤﻟﺎﻟﻴﺔ ،و�إﻋﺎدة ﺗ�ﺄﻫﻴﻞ اﻤﻟﻄﺎر
وتو�سعته وت�شغيله ﻟﻴ�ﺴﺘﻘﺒﻞ  12ﻣﻠﻴﻮن
ﻣ�ﺴﺎﻓﺮ.

تطوير الربامج ملراقبة م�ستويات ال�ضجيج
وانبعاثات الطائرات بالتن�سيق مع م�شغلي
املطارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة،
وتطوير خطة عمل الدولة لتقليل انبعاثات
غازات الدفيئة(ثاين �أك�سيد الكربون).

تطوير ت�شريعات الطريان املدين ومواءمتها
مع ت�شريعات الطريان الأوروبي ،وعقد
االتفاقيات الثنائية لتحرير النقل اجلوي
على �أ�س�س تبادلية.

✓

✓

✓

✓

✓

حمدد ب�إطار
الأجندة وحمدد
بالإ�سرتاتيجية
 2018و�إطار
اخلطة

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2018

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2018

هيئة تنظيم
الطريان
املدين
�شركة
جمموعة
املطار الدويل

هيئة تنظيم
الطريان
املدين
م�شغلو
املطارات

هيئة تنظيم
الطريان
املدين
جمل�س الأمة

متت التو�سعة واحتفل
باالفتتاح يف �صيف
2016

مت تطوير ت�شريعات
وعقد االتفاقيات
الثنائية ،والعمل
م�ستمر �ضمن برنامج
(عقد �أو تعديل
االتفاقيات الثنائية
لتحرير خدمات النقل
اجلوي على �أ�س�س
تبادلية) ،وبرنامج
(تطوير ت�شريعات
الطريان املدين)
وتطبيق ال�سیا�سات
التحرریة يف
قطاع النقل اجلوي
تعمل الهيئة على
تطوير الربامج
ملراقبة م�ستويات
ال�ضجيج وانبعاثات
الطائرات من خالل
تعليمات بيئة
الطريان املدين،
وح�صل مطار امللكة
علياء على امل�ستوى
الثالث من �شهادة
االعتماد العاملية
يف �إدارة االنبعاثات
الكربونية للمطارات
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التن�سيق مع اجلامعات الأردنية ملواءمة املناهج
مع احتياجات ال�سوق.

توظيف امل�ساعدات وبرامج الدعم الفني
لتدريب الكوادر.

املوارد الب�شرية

�إعادة ت�أهيل املطارات الأخرى وتو�سيعها
(ماركا واحل�سني بن طالل) ،وفتح املجال �أمام
القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف بناء مطارات
✓
جديدة ومتخ�ص�صة (ال�شونة اجلنوبية)،
وخ�صخ�صة �شركة املطارات الأردنية املنوي
�إن�شا�ؤها.

�إعادة ت�أهيل مدخل الطريق ال�شرقي للب�ضائع
يف مطار امللكة علياء الدويل.

✓

✓

✓

✓

✓

حمددة ب�إطار
اخلطة

وزارة التعليم
العايل
واجلامعات
الأردنية
الهيئات
والوزارات
املعنية

مبادرات متوا�ضعة

حمددة ب�إطار
اخلطة

الهيئات
والوزارات
املعنية

عمل م�ستمر
ومنت�أهيل هناك حتديات
برنامج
الأمثلة
قدرات موظفي متعلقة بالكفاءة
ورفع
وا�ستمرارية الكوادر
البحرية
الهيئة
املدربة بالعمل
الأردنية

حمدد ب�إطار
الأجندة وحمدد
بالإ�سرتاتيجية
2030-2018
و�إطار اخلطة

هناك �ضعف يف
التن�سيق ما بني
اجلامعات وال�سوق

جدوى مطار ال�شونة
اجلنوبية حمدودة
وهناك حتديات فنية
يف املوقع
�أما مطار املفرق فهو
مرتبط بتنفيذ ميناء
املفرق الربي

هيئة تنظيم
الطريان
املدين
م�شغلو
املطارات
هيئة
اال�ستثمار

مل ُيطرح لغاية الآن

العمل جا ٍر على
�إعادة ت�أهيل القائم
منها وتو�سيعه �ضمن
برنامج (�إعادة ت�أهيل
املطارات
بال�شراكة مع القطاع
اخلا�ص)� .أما املطارات
املتخ�ص�صة كاملفرق
وال�شونة اجلنوبية
فما زالت قيد البحث
والعمل جا ٍر يف برنامج
حتديث
الأجهزة املالحية
وتطويرها يف
املطارات واملحطات

حمدد
بالإ�سرتاتيجية
2018

وزارة الأ�شغال
العامة
امل�شروع �ضمن اخلطة
والإ�سكان
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ب-تقييم مدى التطابق واال�ستمرارية ما بني الإ�سرتاتيجيات

مع تعدد الوثائق والإ�سرتاتيجيات التي تتطرق لقطاع النقل ،ف�إنه ي�صبح من ال�ضروري
مقارنة هذه الوثائق جنب ًا �إلى جنب ،وتقييم مدى اال�ستمرارية والتطابق يف ما بينها .وهذا
ما يربزه اجلدول رقم (.)11

حد كبري بني الأهداف يف الوثائق املختلفة ،وهذا
يالحظ من اجلدول �أن هنالك تطابق ًا �إلى ّ
�أمر �إيجابي .فتكرار الأهداف ي�ؤكد على و�ضوح يف الر�ؤية ووجود �إرادة لتحقيق الأهداف �إلى
حد ما .مع ذلك ،ف�إن هنالك بع�ض الأهداف التي ذكرت فقط يف وثيقة �أو وثيقتني ،ك�إ�شراك
املواطنني يف تطوير اخلدمات وتطوير املوارد الب�شرية.
اجلدول رقم ( :)11مدى التطابق واال�ستمرارية ما بني الإ�سرتاتيجيات
الأجندة الوطنية

الإ�سرتاتيجية الوطنية
للنقل

ر�ؤية الأردن 2025

ا�ستكمال البنية التحتية ا�ستكمال البنية التحتية حتديث �إ�سرتاتيجيات
وطنية للبنية التحتية
لل�شبكات احلالية
لل�شبكات احلالية
للنقل وتنفيذها

خطة حتفيز النمو
االقت�صادي الأردين
ا�ستكمال البنية التحتية
ل�شبكات النقل وحتديثها

اال�ستغالل الأمثل ملرافق �إعطاء الأولوية ل�صيانة
الرتكيز على �صيانة
�شبكة الطرق القائمة
ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺎﺌمة و�إدامتها النقل احلالية
وت�أهيلها ،ومراعاة
مبادئ العر�ض والطلب
عند تخطيط اخلدمات
اتباع نهج النقل املتعدد
و�ضع خطة وطنية
ا�ستكمال البنية التحتية انتهاج النقل متعدد
الو�سائط
رئي�سية للنقل متعدد
الو�سائط
للنقل متعدد الو�سائط
الو�سائط لتحديد
(ال�سكك احلديدية
�إ�سرتاتيجية البناء
واملوانئ الربية)
امل�ستقبلية
تطوير م�شاريع نقل كربى و�ضع �إ�سرتاتيجيات
حتفز اال�ستثمارات
كال�سكك احلديدية
لتطوير القطاع
واملوانئ الربية،
وت�شجيع اال�ستثمار

حتفيز اال�ﺴﺘﺜﻤﺎر يف
قطاع النقل ب�أمناطه
كافة

تعزيز م�ساهمة القطاع
اخلا�ص يف قطاع النقل

و�ﺿﻊ �إ�سرتاتيجية
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺘ�ﻀﻤﻦ
ﺤﺗﺪﻳﺪ ﺧﻄﺔ رﺋﻴ�ﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻤ�ﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺮﺒى ذات
الأولوية و�آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

تطوير منظومة النقل
ال�سككي

مبا ي�شمل ﺑﻨﺎء �ﺷﺒﻜﺔ
�ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ
حتديد م�شاريع ال�شراكة تعزيز م�ساهمة القطاع
املحتملة بني القطاعني اخلا�ص
العام واخلا�ص
تعزيز كفاءة قطاع نقل
الب�ضائع الربي
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حماية البيئة ،وتعزيز
و�ضع الأنظمة ﺍﻤﻟﺘﻌﻠﻘﺔ
مبعايري ﺍﻤﻟﺭﻛﺒﺎﺕ (ﻛﺎﻟﻭﺯﻥ ال�سالمة ،واحلد من
الآثار ال�سلبية الناجمة
واملقايي�س واملوا�صفات
عن قطاع النقل
البيئية) وكيفية
ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ (ﻛﻔﺘﺭﺍﺕ
ّ
ﻭﺍﻟﺘﻭقف
القيادة
ونوعية القيادة)
تطوير املوانئ واملطارات
وم�شاريع النقل ال�سككي الت�أكيد على البعد
لتعزيز مكانة الأردن يف الإقليمي
البعد الإقليمي
تطوير خدمات ﺍﻟﻨﻘل
ﺍﻟﻌﺎﻡ بقطاعاته كافة
و�صو ًال �إﻟﻰ �شبكة نقل
ﻋﺎم متطورة وخدمات
كف�ؤة ،وحت�سني نوعية
اخلدمة

اﻟﺮﺘﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟ�ﺴﻼﻣﺔ اﻤﻟﺮورﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﺮق ،و�إن�شاء الطرق
الدائرية للتخفيف من
االزدحامات

حماية البيئة ،وتعزيز
ال�سالمة

تعزيز �أدوار املطارات
واملوانئ ومكانتها جلعل
الأردن مركز ًا �إقليمي ًا

اال�ستفادة ﻣﻦ ﻣﻜﺎنة
الأردن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ
اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻤﻟﻔ�ﻀﻞ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟ�ﺴﺘﻴﺔ
واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎ�ﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
توفري نظام نقل عام �آمن
�إﻋﺪاد �إ�سرتاتيجية
وفعال ومتكامل
وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
ملحافظات اﻤﻟﻤﻠﻜﺔ جميعها

�إ�شراك املواطنني يف
تطوير خدمات النقل

�ﺿﻤﺎن ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ا�ﺳﺘﻬﻼك
اﻤﻟﻌﺪات اﺠﻟﺪﻳﺪة

تطوير املوارد الب�شرية
العاملة يف هذا القطاع

ُيظهر ال�شكل رقم ( )1ت�سل�سل الإ�سرتاتيجيات املختلفة وارتباط بع�ضها ببع�ض .لقد جاءت
الأجندة الوطنية يف عام  2006لت�ضع �إطار ًا عام ًا انبثقت عنه الإ�سرتاتيجيات الفرعية
املختلفة ،والتي ت�ستمر بال�صدور ب�شكل دوري على �شكل درا�سات وخمططات �شمولية وخطط
تنفيذية للهيئات والدوائر املختلفة� .أما ر�ؤية الأردن  2025والربنامج التنموي التنفيذي،
اللذان �صدرا خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،فقد اعتمدا على التطورات والتغيريات التي
حمدث ًا لع ّله ي�ساعد يف �إعادة توجيه
ح�صلت بعد الأجندة الوطنية ،وو�ضعا �إطار ًا عام ًا ّ
البو�صلة للقطاعات الفرعية.
�أما وثيقة ال�سيا�سات العابرة للحكومات ،فقد اعتمدت على عدة وثائق ،و�ساهمت بدورها يف
تغذية تلك الوثائق بال�سيا�سات العامة التي انبثقت عنها �أهداف.
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ال�شكل رقم ( :)1ت�سل�سل الإ�سرتاتيجيات املختلفة والعالقات يف ما بينها
الأجندة الوطنية

ا�سرتاتيجية النقل
طويلة املدى

النقل الربي  /الطرق

النقل اجلوي

النقل البحري

ر�ؤية الأردن
2025

الربنامج التنموي
التنفيذي
وثيقة ال�سيا�سات لقطاع
النقل
خطة حتفيز النمو
االقت�صادي

ت-تقييم نقاط ال�ضعف

ُيالحظ يف التحليل �أعاله وبعد درا�سة الإ�سرتاتيجيات املختلفة ما يلي:
 .1تتلخّ �ص غالبية �أ�سباب الت�أخر يف الإجناز مبا يلي:
• الظروف ال�سيا�سية الإقليمية.
املخ�ص�صة للقطاع.
• قلة املوارد املالية
ّ
• قلة الكوادر الب�شرية امل�ؤهلة يف اجلهات املعنية املختلفة.
• �ضعف التن�سيق بني اجلهات املختلفة (فمث ًال ،يقول امل�س�ؤولون يف �أمانة ع ّمان الكربى
�إن الأمانة مل ُت ْد َع للم�ساهمة يف العديد من الدرا�سات الإ�سرتاتيجية املعنية بقطاع
النقل).
• غياب اال�ستمرارية يف املرجعيات املعنية بالقطاع.
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وميكن �أن نعزو الأ�سباب هذه جميعها (عدا الأول) �إلى غياب يف الإرادة ال�سيا�سية ،وعدم
�إعطاء قطاع النقل الأولوية التي ي�ستحقها ب�صفته قطاع ًا حيوي ًا حمفِّز ًا.
 .2لوحظ يف العديد من التقارير ،وجود م�ؤ�شرات �أداء �إما �صعبة القيا�س �أو �أنها ال ترتبط
ارتباط ًا مبا�شر ًا بالأهداف املعلنة للجهات املختلفة.
 .3يف بع�ض الأحيان ،ال تتوفر القيم الأ�سا�سية (ل�سنة الأ�سا�س) للم�ؤ�شرات .وبالتايل ،ف�إنه
من غري املنطقي و�ضع هذا امل�ؤ�شر والقيمة املراد الو�صول �إليها دون معرفة قيمة �سنة
الأ�سا�س.
عدد امل�سافرين جو ًا لعام 2017

�	.4إن كثري ًا من م�ؤ�شرات الأداء مل يتحقق ،على �سبيل املثال،
يف الأجندة الوطنية كان  12مليون ًا بينما بلغ  8.4مليون .وبلغ عدد �شركات الطريان
امل�سجلة �ست �شركات بد ًال من ت�سع �شركات ،ورد الن�ص عليها يف الربنامج التنفيذي� .أما
بالن�سبة للعمر الت�شغيلي للحافالت ،فما زال � 20سنة بد ًال من � 12سنة ،كذلك ف�إن عدد
اتفاقيات ال�سماء املفتوحة املتوقع يف الربنامج التنفيذي لعام  2017بلغ  49بد ًال من .55
ويف املقابل ،فان عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية يف عام  2017كان � 46ألف
طائرة مقابل � 39ألف ًا كانت متوقعة بح�سب الربنامج التنفيذي.
 .5كما ذكر �أعاله ،ف�إن هنالك تكاملية وا�ستمرارية بني الإ�سرتاتيجات املختلفة التي ّ
مت
مف�صل يف هذه املراجعة� ،إال �أنه عند النظر �إلى الإ�سرتاتيجيات
التطرق �إليها ب�شكل ّ
ّ
الفرعية (�أي �إ�سرتاتيجيات القطاعات الفرعية) ،ف�إنه ُيالحظ �أن تلك الإ�سرتاتيجيات
ال تعتمد على (و� /أو تنبثق عن) الإ�سرتاتيجيات الكلية للقطاع ،وقد يعزى ذلك ل�صدور
الإ�سرتاتيجيات الفرعية عن هيئات �أو م�ؤ�س�سات بعيدة عن املرجعيات التي و�ضعت
الإ�سرتاتيجيات الكلية.
 .6ويف ال�سياق نف�سه يف النقطة « ،»4ف�إنه يالحظ عدم وجود تكامل بني الإ�سرتاتيجيات
الفرعية املختلفة.
 .7رغم وجود عدد كبري من الإ�سرتاتيجيات التي تغطي القطاع والقطاعات الفرعية املختلفة،
�إال �أن املتابعة يف مراقبة تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجيات لي�س م�ستمر ًا .فمث ًال ،التقارير
الربعية التي كانت ت�صدر عن وزارة النقل ملراقبة مدى تنفيذ الأهداف املختلفة مل ت�صدر
منذ عام ( 2014بح�سب وزارة النقل ،توجد متابعة خلطة حتفيز النمو االقت�صادي من
خالل نظام �إلكرتوين مرتبط بوحدة الإجناز احلكومي يف رئا�سة الوزراء).
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التوصيات
�إن التو�صيات املدرجة �أدناه ُتعنى حتديد ًا بكيفية �ضمان تنفيذ اخلطط والإ�سرتاتيجيات
املختلفة يف قطاع النقل .ومن هنا ،ف�إن هذه التو�صيات ال مت ّثل حلو ًال تف�صيلية لقطاع النقل
بقطاعاته الفرعية املختلفة ،بل تقرتح حلو ًال يف منهجية العمل وطريقة و�ضع اخلطط
وتنفيذها:
 .1و�ضع قطاع النقل يف �س ّلم �أولويات احلكومة وما يرتتب على ذلك من تخ�صي�ص الكوادر
امل�ؤهلة الالزمة (يف امل�ستويات جميعها والقطاعات الفرعية املختلفة) واملوارد املالية.
 .2تفعيل دور وزارة النقل يف التن�سيق بني اجلهات املختلفة املعنية بالقطاع ،لي�س فقط على
م�ستوى الهيئات وامل�ؤ�س�سات التابعة للوزارة ال بل على م�ستوى اململكة .وهنا يجب �أي�ض ًا
الت�أكيد على دور وزارة النقل يف توحيد امل�ؤ�شرات القطاعية (ن�سبة القطاع من الناجت
الإجمايل ،ون�سبة العمالة يف القطاع والتناف�سية ،على �سبيل املثال) ومن ثم توجيه
اجلهات املختلفة على بناء �إ�سرتاتيجياتها الفرعية مبا يخدم هذه امل�ؤ�شرات املوحدة
وامل�ؤ�شرات الفرعية املختلفة.
 .3تب�سيط م�ؤ�شرات الأداء وتوحيدها مبا ي�س ّهل قيا�سها ومراقبتها ب�شكل م�ستمر.
 .4توظيف اجلهود والكوادر ل�ضمان اال�ستمرارية يف متابعة الإ�سرتاتيجيات املختلفة ومدى
حمددة.
تطبيقها ،و�إعداد اخلطط التنفيذية والإجرائية ب�أطر زمنية ّ
 .5م�شاركة اخلطط والإ�سرتاتيجيات املختلفة مع �أ�صحاب العالقة من نقابات وم�شغّلني
وم�ستفيدين.
 .6بناء اخلطط والإ�سرتاتيجيات وامل�شاريع (وحتى الت�شريعات) يف القطاعات الفرعية مع
الأخذ بعني االعتبار دور ذلك القطاع الفرعي يف االقت�صاد الوطني .فالنقل العام للر ّكاب
مثالً يجب �أن يُنظر له على �أنه قطاع خدمي ولي�س ا�ستثماري ًا ،ويجب �أن ينعك�س ذلك على
تطوير امل�شاريع والت�سعري والدعم والت�أمني والإعفاءات و�أمور �أخرى.
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الخامتة
من الوا�ضح �أن قطاع النقل كان حا�ضر ًا بقوة يف الوثائق والإ�سرتاتيجيات ال�صادرة عن
احلكومة ب�أجهزتها املختلفة عرب ال�سنوات املا�ضية ،حيث ت�ضمنت تلك الوثائق �أهداف ًا
و�سيا�سات تعنى بالقطاعات الفرعية املختلفة كالنقل الربي والبحري واجلوي ونقل الب�ضائع
والركاب.
ت�ض ّمنت هذه املراجعة جرد ًا للوثائق التي مت تق�سيمها �إلى ثالثة �أنواع بح�سب درجة تغطيتها
(وثائق متعددة القطاعات ،ووثائق متعلقة بقطاع النقل ،ووثائق متعلقة بالقطاعات
الفرعية) ،وقد مت �إدراج ما جاء يف الوثائق من النوعني الأول والثاين من �أهداف وتقييم
مدى الإجناز يف تلك الأهداف و�أ�سباب الت�أخر يف الإجناز .كما متّت مقارنة مدى التطابق
واال�ستمرارية يف الوثائق املختلفة.
ما ّ
التطرق �إليه ب�شكل خمت�صر يف هذه املراجعة ،هو:
مت
ّ
 .1الوثائق املتعلقة بالقطاعات الفرعية.
 .2اخلطط التنفيذية ق�صرية املدى.
 .3امل�ؤ�شرات الرقمية ومدى الإجناز فيها.
تقرر عدم الدخول يف التفا�صيل يف تلك الوثائق ،كون
يف البندين رقم ( )1ورقم (ّ ،)2
عال من
مراجعات حالة البالد تتناول االقت�صاد الكلي بقطاعاته املختلفة وعلى م�ستوى ٍ
التحليل ،وبالتايل ف�إن �إدراج الوثائق الفرعية وق�صرية املدى �ضمن حتليل اجلدوى ،يزيد من
تعقيد التحليل ،ويكرث من التف�صيالت التي قد ال تكون ذات �أهمية ملراجعات حالة البالد.
�أما امل�ؤ�شرات الرقمية يف رقم ( ،)3فلم يتم تت ّبع مدى الإجناز فيها حلاجة ذلك �إلى �إجراء
درا�سات وقيا�سات على �أر�ض الواقع ،وهو �أمر خارج نطاق هذه املراحعة.
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