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تقدمي

�شهد الأردن خالل العقود اخلم�سة الأخرية تطور ًا ملحوظ ًا يف البنية التحتية واخلدمات
العامة فر�ضتها عليه الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية واجلغرافية التي حكمت املنطقة
والزيادات ال�سكانية املفاجئة الناجتة عن هذه الأحداث ،بالإ�ضافة �إلى النزعة العاملية يف
التو�سع احل�ضري ب�شكل عام ،حيث كان يعي�ش ثلث �سكان العامل يف املناطق احل�ضرية يف القرن
املا�ضي ،و�أ�صبح اليوم ما يزيد على  %54من عدد �سكان العامل يعي�شون يف املناطق احل�ضرية،
ومن املتوقع �أن ت�صل هذه الن�سبة �إلى  %70عام  ،2050وكانت هذه الظاهرة �أكرث حدة يف
منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث ُيتوقع �أن ت�صل هذه الن�سبة �إلى  %72بحلول عام
.2050
عرف املناطق احل�ضرية حملي ًا بالتجمعات التي يبلغ عدد �سكانها  5000ن�سمة ف�أكرث ،وت�شري
ُت ّ
الإح�صاءات �إلى تزايد ال�سكان فيها بن�سبة تفوق التجمعات الريفية� ،إذ بلغت ن�سبة �سكان
احل�ضر  .%82.6ويعود �أحد �أ�سباب ارتفاع هذه الن�سبة يف الأردن �إلى اختالف تعريف املناطق
احل�ضرية من دولة �إلى �أخرى.
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امل�صدر :الأمم املتحدة /دائرة االقت�صاد وال�ش�ؤون االجتماعية (.)UNDESA

وب�سبب موقعه اجلغرايف يف منطقة ا�ضطرابات م�ستمرة يف ال�شرق الو�سط ،فقد ا�ضطر الأردن
�إلى التعامل مع تدفقات �ضخمة من الالجئني والنازحني الفل�سطينيني ،كانت الأولى عام
 ،1948والثانية عام  ،1967حيث و�صل العدد �إلى مليونني يعي�شون يف الأردن بح�سب �سجالت
وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�سطينيني (الأونروا) .كما ا�ست�ضاف
الأردن مهاجرين من لبنان �أثناء احلرب الأهلية اللبنانية يف الأعوام  ،1991-1975ومن
العراق بعد حرب اخلليج الأولى عام  ،1991والثانية عام  ،2003وقد و�صل العدد �إلى ما يزيد
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على � 750ألف ن�سمة .كما ا�ستقبلت الأردن مهاجرين من كل من ليبيا وال�صومال واليمن ودول
�أخرى ،وم�ؤخر ًا الهجرة ال�سورية ملا يزيد على  1.3مليون ن�سمة ،يعي�ش �أكرث من  %80منهم
يف املجمعات احل�ضرية ،و�أحدث هذا تغريات اجتماعية واقت�صاديه �أثرت على �سوق الإ�سكان
وخدمات البنية التحتية.
وقد ازداد عدد �سكان اململكة من  6.5مليون ن�سمة تقريب ًا عام � 2004إلى �أكرث من  9.5مليون
ن�سمة عام  ،2016ما فر�ض على م�ؤ�س�سات الدولة واقع ًا عليها التعامل معه لتتمكن من تقدمي
اخلدمات ال�ضرورية للأعداد املتزايدة لل�سكان ،وما زالت تبعات «الربيع العربي» من عام
 2011والأزمات التي رافقته ،ت�شكل حتدي ًا كبري ًا اجتاه امل َنعة والتنمية يف املجاالت جميعها
يف الأردن.
ووفق تقرير التناف�سية العاملية لعام  2018/2017ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي،
يحتل الأردن مركز ًا متو�سط ًا هو املركز  65من بني  137دولة على م�ستوى العامل ،بعد �أن �سجل
املرتبة  63من بني  144دولة يف الت�صنيف ال�سابق .ورغم ثبات جمموع النقاط املح�صلة،
�إال �أن التغري يف املركز ناجت عن تغريات يف مراكز الدول الأخرى ،يف حني حل الأردن �سابع ًا
على امل�ستوى العربي ،حيث يتم بالإ�ضافة �إلى الأمور الأخرى مقارنة احلالة العامة للبنية
التحتية ونوعية الطرق والبنية التحتية لل�سكك احلديدية واملوانئ والنقل اجلوي ،وكذلك
البنية التحتية للكهرباء واالت�صاالت .وقد جاء الأردن يف املرتبة  58يف حمور البنية
التحتية العام ،ويف املركز  63يف نوعية البنية التحتية.
وبح�سب التقرير �أي�ض ًا ،ف�إن البنية التحتية كانت العامل الثالث من العوامل املعيقة للأعمال
بعد عدم ا�ستقرار ال�سيا�سات ومعدالت ال�ضرائب من �أ�صل  16عام ًال اع ُتربت معيقة للأعمال يف
الأردن يف تقرير  ،2017/2016ويف املرتبة ال�ساد�سة يف تقرير .2018/2017
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امل�صدر :تقرير التناف�سية العاملية.2018/2017 ،

تهدف هذه املراجعة �إلى تقييم خطط امل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية التي تتولى م�س�ؤولية
البنية التحتية وامل�شاكل واملعيقات التي تواجهها يف تنفيذ هذه اخلطط ،و�إلى �إجراء تقييم
نوعي حلالة البنية التحتية ومنعتها يف اململكة .وللتمكن من حتقيق هذه الأهداف ،فقد مت
االطالع على خطط امل�ؤ�س�سات احلكومية ذات العالقة املعلنة والن�شرات اخلا�صة بها وزيارتها
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ميداني ًا للت�أكد من املعلومات املن�شورة واحل�صول على معلومات �إ�ضافية ت�ساعد يف �إجناز املهمة
املطلوبة وحتقيق الهدف املرجو من هذه املراجعة.
أوالً :البنية التحتية
البنية التحتية ( )Infrastructureهي البنية املادية والتنظيمية الأ�سا�سية التي ت�شكل
جمموعة من املرافق والأنظمة املرتابطة التي ت�ساهم يف النهو�ض باملجتمع واالقت�صاد والنمو
وتطوير احلياة العامة نحو الأف�ضل ،وذلك من خالل توفري الو�سائل الالزمة التي تخدم
الأفراد واملجتمعات والأعمال وامل�ؤ�س�سات ،وخلق بيئة منا�سبة لال�ستثمار ،وهي �إحدى مقومات
الدول احلديثة ور�أ�سمالها العيني ودعامة �أ�سا�سية يف التنمية ب�أ�شكالها جميع ًا.
وت�شمل البنية التحتية� :شبكات الطرق واملوا�صالت� ،شبكات اخلدمات العامة (املياه،
الكهرباء ،االت�صاالت ،ال�صرف ال�صحي وت�صريف مياه الأمطار) ،قطاع النقل واملرور واملرافق
العامة� ،شاملة املباين اخلدمية واحلدائق وال�ساحات العامة .يف هذا التقرير �سيتم تناول:
الطرق الربية ،ت�صريف مياه الأمطار ،النقل الربي ،املن�شات الإدارية واخلدماتية ،احلدائق
واملتنزهات والفراغات العامة ،بالإ�ضافة �إلى الإ�سكان.

�أ� .أثر تطوير البنية التحتية على الو�ضع االقت�صادي واالجتماعي

ت�ساهم البنية التحتية يف تعزيز نوعية احلياة نظر ًا لت�أثريها على الأ�صعدة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية كافة ،حيث ال ميكن حتقيق الرفاه االجتماعي والتطور
االقت�صادي املحلي دون توفري بنية حتتية م�ستدامة وم ِنعة .ففي املجال االقت�صادي ،ي�ساهم
توفري البنى التحتية يف دعم االقت�صاد املحلي من خالل دعم امل�شاريع التنفيذية والت�شغيلية
والإنتاجية الفردية وال�صناعية ،وبالتايل امل�ساهمة يف توفري فر�ص العمل والنهو�ض باملجتمع
ودعم وجذب امل�شاريع اال�ستثمارية التي من �ش�أنها دعم االقت�صاد املحلي ورفع م�ستوى تناف�سية
ال�شركات املحلية وبناء جمتمع قوي وم�ستدام .كما �إن حت�سني قطاعي ال�صحة والتعليم
يقت�ضي اال�ستثمار الأمثل يف البنى التحتية من خالل توفري املباين واملرافق العامة وفق �أف�ضل
املعايري العاملية ،وتعزيز م�سرية النمو والتطور يف املجاالت املختلفة ،وبالتايل حتقيق الأهداف
الوطنية وبناء جيل فاعل ي�ساهم يف بناء الدولة ب�شكل �سليم.
ونظر ًا للأهمية الكبرية للبنية التحتية ،فقد مت الرتكيز عليها يف املنا�سبات واملنظمات
املحلية والدولية كافة ،فعلى �سبيل املثال احتوى الهدف التا�سع من �أهداف التنمية امل�ستدامة
للأمم املتحدة ،على �إقامة بنى حتتية قادرة على ال�صمود ،وحتفيز الت�صنيع ال�شامل للجميع
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وامل�ستدام ،وت�شجيع االبتكار ،حيث �أن اال�ستثمار يف البنية الأ�سا�سية (النقل ،والطاقة،
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت) عن�صر حيوي من عنا�صر حتقيق التنمية امل�ستدامة
والتمكني للمجتمعات يف كثري من البلدان.
ومن خالل هذه املراجعة� ،سيتم �إلقاء ال�ضوء على حالة البنية التحتية والإ�سكان يف الأردن
يف جماالت الطرق مبكوناتها جميعها ،والنقل الربي ،واملرافق الإدارية ،واحلدائق واملتنزهات
والفراغات العامة.

ب .الطرق الربية

�شبكة الطرق هي ال�شريان الرئي�سي خلدمة قطاع النقل الذي يعترب واحد ًا من �أهم �أركان
عد ال�شبكة الأ�سا�سية وغالب ًا
الن�شاط االقت�صادي ،ومن �أهم �أركان التنمية يف الدول ،و ُت ّ
الوحيدة يف الأردن التي تربط مناطق الإنتاج مبناطق اال�ستهالك ،ومناطق الإنتاج مبناطق
الت�صدير.
عد الطرق ظواهر جغرافية ذات �أهمية كبرية يف حياة الب�شر عرفها الإن�سان و�سلكها يف
و ُت ّ
جتواله وغزواته ورحالته التجارية .وللطرق دور �أ�سا�سي يف الن�شاط االقت�صادي ،لذا فهي
ت�ساهم ب�شكل رئي�سي يف التنمية الزراعية وال�صناعية والتجارية واالجتماعية.
ومن �أجل النهو�ض بالتنمية ،ال بد �أن يكون للدولة بنية حتتية منا�سبة ،و�أهمها طرق �سريعة
و�آمنة ،وال بد من تخ�صي�ص التمويل الالزم لإن�شائها و�إدامتها و�صيانتها مب�ستوياتها املختلفة.
ت�شمل عمليات �إن�شاء الطرق ب�شكل عام ا�ستحواذ ًا على حرم الطريق �أو ًال� ،إما عن طريق
اال�ستمالك كما هي احلال يف معظم الطرق اخلارجية ال�سريعة� ،أو من خالل �إعداد املخططات
التنظيمية الهيكلية للطرق الرئي�سية داخل املدن وخمططات اال�ستعماالت التنظيمية ،ومن
خالل عمليات الإفراز والتجزئة وفق الأحكام التنظيمية ال�سارية داخل حدود تنظيم املدن
والقرى ،وي�شمل ذلك تالي ًا القيام ب�إن�شاء ج�سم الطرق ابتداء من الأعمال الرتابية و�إن�شاء
طبقات الطريق والأكتاف واجلزر الو�سطية ،وكذلك بناء الأر�صفة خ�صو�ص ًا داخل املدن ،كما
ي�شمل �إن�شاء الع ّبارات الرئي�سية و�شبكات ت�صريف مياه الأمطار و�أعمال الت�شجري وزراعة
جوانب الطرق واجلزر الو�سطية و�أعمال فر�ش الطريق ،و�أي�ض ًا �إن�شاء التقاطعات واجل�سور
والأنفاق واجلدران اال�ستنادية والأ�سوار.
ميتلك الأردن �شبكة طرق برية �سريعة جيدة البناء والهند�سة مقارنة ببع�ض الدول الأخرى؛
وقد تطورت تطور ًا كبري ًا من حيث الت�صاميم والإن�شاء وال�صيانة .ففي حني كان جمموع �أطوال
�شبكة الطرق املعبدة يف اململكة عام  1950ما جمموعه  895كم للطرق الرئي�سية والثانوية
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والقروية� ،أ�صبح حالي ًا بحدود  7900كم ،وتتمركز يف مناطق يف �شمال اململكة وو�سطها
بري رئي�سي من �أربعة م�سارب ،ي�صل �شمال اململكة بجنوبها على
وغربها .ويوجد هناك خط ّ
بري رئي�سي �آخر ي�صل احلدود العراقية (منطقة الروي�شد)
طول امل�سافة ،كما يوجد طريق ّ
مع احلدود ال�سعودية (منطقة العمري) ،هذا بالإ�ضافة �إلى الطرق الواقعة �ضمن حدود
�أمانة ع ّمان الكربى والبلديات الأخرى والتي ال تقل �أطوالها عن  5000كم تقريب ًا ،موزعة
بني طرق رئي�سية وفرعية.
ويف العقود املا�ضيةُ ،نفّذت كميات كبرية من �أعمال الطرق يف معظم مناطق اململكة ملواكبة
و�صرفت مليارات الدنانري
الزيادة الكبرية يف �أعداد ال�سكان واحلركة االقت�صادية املتناميةُ ،
لإن�شاء �شبكة طرق مع ّبدة ال ب�أ�س بها ،لكن كثري منها غري �ضروري ويخدم مناطق نائية وغري
منتجه ،وكان الأجدر عمل طرق ترابية وزراعية بتكاليف �أقل لهذه املناطق.
وب�سبب الزيادة الكبرية يف فتح الطرق وتعبيدها ،ارتفعت تكاليف ال�صيانة ل�شبكة الطرق
املرتامية يف مناطق اململكة جميعها نتيجة �إنهاكها وعدم توفر املوارد للقيام بال�صيانة
الالزمة للحفاظ عليها من التدهور بح�سب الأ�صول واملمار�سات الف�ضلى يف �أعمال ال�صيانة يف
الوقت املنا�سب .كما �إن اخللطات الإ�سفلتية يف املا�ضي كانت تعتمد على مادة احلجر اجلريي
( )limestoneال�ضعيفة ،ما كان ي�ستلزم �صيانة دورية ومكلفة لهذه الطرق .غري �أن
�أمانة ع ّمان الكربى ووزارة اال�شغال العامة با�شرا يف الفرتة املا�ضية با�ستعمال مادة البازلت
الأقوى بالرغم من االرتفاع الطفيف يف التكلفة ،علم ًا �أن مادة البازلت متوفرة بكميات كبرية
يف الأردن ،وتعترب �أكرث ا�ستدامة ،كما ميكن تدويرها و�إعادة ا�ستخدامها ب�س�سب �صالبتها
وموا�صفاتها العالية.
تق�سم الطرق يف الأردن من حيث م�س�ؤولية التنفيذ والإدامة وال�صيانة �إلى ق�سمني:
 .1الطرق التي تقع حتت م�س�ؤولية وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان
تتولى وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان م�س�ؤولية التخطيط طويل الأمد وق�صري الأمد ل�شبكات
الطرق يف الأردن ،بينما تتولى البلديات م�س�ؤولية تخطيط هذه ال�شبكات داخل حدودها� .أما
الطرق التي تقع حتت م�س�ؤولية الوزارة ،فهي �شبكة الطرق النافذة التي ت�صل بني البلديات
واملحافظات والقرى �أو التي متر خاللها ،بالإ�ضافة �إلى الطرق الثانوية والزراعية الواقعة
خارج حدود البلديات ،والتي تقوم الوزارة بالعمليات اخلا�صة بهذه الطرق جميعها من حيث
اال�ستمالك والتخطيط والتنفيذ بعنا�صرها كاملة وب�صيانتها ،وهي واحدة من �أهم م�س�ؤوليات
الوزارة التي ي�شري هدفها الإ�سرتاتيجي الأول يف خطتها الإ�سرتاتيجية � 2016 - 2013إلى
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«توفري طرق �آمنة ذات مردود اقت�صادي وتنموي» .وت�شري الأهداف املرحلية اخلا�صة بهذا
الهدف �إلى تنفيذ �شبكة الطرق الرئي�سية والثانوية والقروية والزراعية باململكة وت�أهيلها
و�صيانتها و�إدامتها لربط املحافظات واملراكز احلدودية واملناطق التنموية والقرى والتجمعات
ال�سكانية ،وخدمة مواقع الإنتاج لت�ساهم يف حتقيق التنمية ،وكذلك بهدف توفري معايري
ال�سالمة املرورية على الطرق ،وا�ستكمال برنامج �إن�شاء �شبكة الطرق ،وت�شجيع ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص من خالل تنفيذ امل�شاريع املختلفة .لقد جاءت هذه الأهداف
يف اخلطة ال�سابقة لأربعة �أعوام منا�سبة وحتقق الأهداف الإ�سرتاتيجية لوزارة الأ�شغال
العامة والإ�سكان يف تطوير البنية التحتية يف جمال الطرق� ،إال �أنها �أهداف عامة غري قابلة
للقيا�س ت�صلح لكل زمان ومكان ،ومل يرافقها خطة تنفيذية وم�ؤ�شرات ميكن من خاللها قيا�س
الأداء ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف الرئي�سية واملرحلية ،رغم �أن هناك خطط ًا �سنوية
تقوم ب�إعدادها الوزارة ترافق املوازنات ال�سنوية �إال �أنها غري معلنة ،وال يتم ربطها باخلطة
الإ�سرتاتيجية للوزارة لتحقيق مقايي�س الأداء وتقييم الإجناز.
�أما بخ�صو�ص اخلطة اخلم�سية الأخرية  ،2021-2017فقد ورد يف الأهداف الإ�سرتاتيجية
للوزارة الهدفني اخلا�صني بالطرق :وهما :الأول�« ،شبكة طرق رئي�سية وممرات تنموية �آمنة
يف �أنحاء اململكة جميعها ذات مردود اقت�صادي وتنموي» ،والهدف الثاين�« ،شبكة طرق قروية
وزراعية متكاملة و�آمنة من �ش�أنها امل�ساهمة يف حتقيق التطور» .و ُو�ضع م�ؤ�شرا �أداء للهدف
الأول ،يتعلقان بن�سبة تقليل عدد احلوادث الناجتة عن عيوب الطرق ،ون�سبة ر�ضا املواطنني
وم�ؤ�شرا �أداء للهدف الثاين ،يتعلقان بزيادة �أطوال الطرق املنجزة باالعتماد على معايري فنية
معتمدة ،وزيادة �إن�شاء الطرق والتقاطعات يف �أنحاء اململكة جميعها لكل حمافظة؛ من الوا�ضح
�أن هذه الأهداف قابلة للقيا�س� ،إال �أنها ال تغطي �أعمال الوزارة جميعها يف جمال الطرق.
كما �إنه مل تحُ ّدد م�ستهدفات لها ،ومن غري الوا�ضح ما �إذا مت قيا�سها قبل تنفيذ اخلطة ،وبعد
مرور العام الأول ( )2017على التنفيذ .ويبني اجلدول رقم (� )1أن �أطوال الطرق يف اململكة
تبلغ حوايل  7299كم ،وذلك بح�سب �إح�صاءات وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان لعام 2013
(املتوفر).
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ال�سنة
املحافظة
ع ّمان
�إربد
املفرق
البلقاء
الزرقاء
الكرك
الطفيلة
معان
مادبا
جر�ش
عجلون
العقبة
املجموع

اجلدول رقم (� :)1أطوال الطرق يف اململكة بح�سب النوع واملحافظة
طرق رئي�سية (كم)
2011

2012

طرق ثانوية (كم)
2013

2011

2012

طرق قروية (كم)
2013

2011

2012

املجموع عام
2013

2013

1044 564 537 530 203 193 191 277 260 260
868 329 326 326 377 377 356 162 162 162
1080 335 335 333 295 295 295 450 450 450
567 287 282 282 143 143 143 137 137 137
476 129 124 121
98
98
98 249 249 249
696 234 234 234 164 164 162 298 298 298
236
44
44
44
31
23
23 161 153 153
793
44
44
44 227 227 227 522 522 522
392 234 232 230 106 106
99
52
51
51
418 241 239 237
94
94
89
83
83
83
293 132 132 132 105 105 105
56
56
56
436
78
78
78
51
51
44 307 297 297
7,299 2,651 2,607 2,591 1,894 1,876 1,832 2,754 2,718 2,718

امل�صدر :وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان.2013 ،

هذا ،وقد و�صلت �أطوال الطرق التي تقع حتت م�س�ؤولية وزارة الأ�شغال العامة عام 2017

�إلى حوايل  7900كم ،وحتتاج �صيانتها الدورية �إلى مبالغ كبرية ،وما يتم ر�صده يف املوازنة ال
يتجاوز  %20 - 10من هذه املبالغ �سنوي ًا �ضمن قائمة امل�شاريع الر�أ�سمالية ،ناهيك عن الرتاكم
يف احتياجات ال�صيانة يف ال�سنوات املتعاقبة ال�سابقة ،علم ًا ان الت�أخر يف �أعمال ال�صيانة
ي�ؤدي �إلى م�ضاعفة تكاليف ال�صيانة ملرات عديدة ،وقد ي�ؤدي �إلى �إعادة �إن�شاء ال�شارع
بالكامل ب�سبب تراكم الأ�ضرار يف طبقاته ال�سفلية وعدم كفاية �صيانة الطبقات العلوية
كما هي العادة ،وهذا ما ح�صل يف الطريق ال�صحراوية الذي يربط ع ّمان بالعقبة مرور ًا
مبدن اجلنوب ،حيث جتاوزت التكلفة ع�شرة �أ�ضعاف تكاليف ال�صيانة رغم �أن جزء ًا من هذه
التكاليف �سيكون لتغطية تكاليف حت�سينات الطريق وتو�سعتها.
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ال�شكل رقم (� : )3شبكة الطرق ،الأردن� .سنة الأ�سا�س ()2010

ومن اجلدير بالذكر �أنه نظر ًا لعدم توفر نظام �آخر لنقل الب�ضائع داخل اململكة �سوى الطرق
الربية ،ف�إن ذلك ي�شكل عبئ ًا �إ�ضافي ًا على �شبكة الطرق القائمة ،ما يت�سبب ب�أ�ضرار ت�شكل
مبجملها خطر ًا كبري ًا على ال�سالمة املرورية يف الطرق ،علم ًا �أن الو�ضع �سيتفاقم مع النمو
االقت�صادي الذي ت�شهده اململكة� ،إذ ال بد هنا من االجتاه �إلى بع�ض احللول� ،أهمها وجود
خطط �صيانة م�ستمرة ،علمية ومدرو�سة للحفاظ على �شبكة طرق �آمنة ،بالإ�ضافة �إلى
تطوير بدائل لنقل الب�ضائع داخل الأردن مثل ا�ستخدام �سكة حديد العقبة لنقل الب�ضائع.
ولدى متابعة �أعمال الطرق يف اململكة عامة ،ميكن للمخت�صني مالحظة تراجع م�ستوى تنفيذ
الطبقات الأخرية من ج�سم الطريق يف العقود الأخرية رغم التطور التكنولوجي يف هذا املجال،
وتراجع ح�سن �أداء املقاولني املحليني العاملني يف هذا املجال ،وبخا�صة يف الطبقات الإ�سفلتية
من حيث ا�ستوائية �سطح الطريق ،ومواقع االت�صال الطولية والعر�ضية (اللحامات) ،وظهور
الت�شققات ال�سريعة .ومن املالحظ �أنه قد مت جتنب هذه الظاهرة يف �أجزاء املمر التنموي يف
�شرق ع ّمان.
�أما بخ�صو�ص �صيانة الطرق ،ف�إن الوزارة تويل هذا اجلانب اهتمام ًا كبري ًا لإميانها العميق
�أن �صيانة الطرق واملحافظة عليها ال تقل �أهمية عن تنفيذها بهدف املحافظة على م�ستوى
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خدمة الطرق وت�أمني ال�سالمة مل�ستخدميه� ،إال �أن الوزارة تعطي �أولوية لتلبية االحتياجات
واملطالبات املتكررة من املواطنني ب�أعمال فتح الطرق وتعبيدها يف ظل حمدودية التمويل،
ويكون ذلك على ح�ساب �أعمال ال�صيانة التي ال تتم املطالبة بها من املواطنني �إال بعد ح�صول
�أ�ضرار ج�سيمة يف ج�سم الطريق ت�ؤدي �إلى �صعوبة ال�سري عليها ،وت�صل �إلى حالة ي�صعب
�صيانتها بالطرق العادية الب�سيطة.
وما تقوم به الوزارة حالي ًا يف جمال �صيانة الطرق بعد مرور فرتة زمنية من عمر الطريق،
هو معاينتها من خالل الك�شف امليداين من خمت�صني ،وطرح عطاءات �صيانة دورية بح�سب
احلاجة ،ونوع ال�صيانة املطلوبة ،وتوفر املخ�ص�صات.
�إن الأ�سلوب العلمي لأعمال ال�صيانة يتمثل يف حتديد احتياجات �شبكات الطرق من خالل م�سح
�شامل يحدد �أو�ضاع طبقات الر�صف الإ�سفلتية ،ويو�ضح م�ستويات الأ�ضرار ومدى انت�شارها
با�ستخدام �أجهزة حديثة و�إعداد خطط �سنوية لأعمال ال�صيانة ،وذلك باال�ستفادة من
التقنيات احلديثة والأ�ساليب املتطورة للتعرف على م�شاكل الطرق وتقييم ت�أثريها على كل
طريق وم�ستخدميها وحتديد م�ستوى ال�صيانة �سواء كانت �صيانة عادية حتتاج �إلى �أعمال
ب�سيطة ل�ضمان م�ستوى جيد من اخلدمة التي تكفل ال�سالمة والأمان مل�ستخدمي الطريق
ولتجنب مزيد من الأ�ضرار.
وي�شمل هذا النوع من ال�صيانة عنا�صر الطريق كافة ،بالإ�ضافة �إلى ج�سم الطريق،
مثل خطوط ت�صريف الأمطار واجل�سور والأنفاق و�أكتاف و�إ�شارات مرورية ودهان
الطريق ،وكذلك نظافة الطريق و�إزالة العوائق منها �أو ال�صيانة الوقائية التي
تعمل على �إطالة عمر الطريق من خالل �إ�ضافة طبقة �إ�سفلتية �أو ا�ستبدال الطبقة
املوجودة وعمل �صيانة متكاملة �أو �إعادة �إن�شاء �أجزاء من الطريق وعنا�صرها الأخرى.
ومن الو�سائل احلديثة التي يتم ا�ستخدامها لأغرا�ض �صيانة الطرق ،نظام الت�صوير الرقمي
املتحرك للطرق ،والذي يهدف �إلى توفري البيانات اخلا�صة بعنا�صر الطرق غري الر�صفية،
كاللوحات الإر�شادية ،واخلطوط املرورية ،وعالمات الطرق وتقييمها ،وحتديد العنا�صر التي
حتتاج �إلى �صيانة ،ويتم حتديث قاعدة البيانات اخلا�صة بها يف الوزارة.
 .2الطرق الواقعة �ضمن حدود �أمانة ع ّمان الكربى والبلديات الأخرى
هي الطرق الرئي�سية والفرعية الواقعة �ضمن حدود �أمانة ع ّمان الكربى والبلديات و�سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة واملجال�س القروية ،وتقع م�س�ؤولية تنفيذ هذه الطرق
عليها ابتداء من اال�ستمالك �إلى التخطيط والتنفيذ بكامل عنا�صرها وكذلك �صيانتها.
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وتقوم البلديات بتنفيذ اعمال الطرق من مواردها اخلا�صة وبح�سب توفرها .ومن املالحظ
�أن معظم البلديات لي�س لديها خطط �إ�سرتاتيجية معلنة لقيا�س �أدائها ومدى التزامها يف
تقدمي اخلدمات املطلوبة ملواطنيها ،وتقوم بالتايل بتنفيذ الطرق �ضمن حدودها بح�سب
توفر املخ�ص�صات ودون تخطيط م�سبق يعتمد على �سيا�سات وا�ضحة ومدرو�سة �ضمن �شمولية
حتدد توجهات النمو العمراين يف البلدية.
�إن الت�شتت العمراين ( ،)urban sprawlوخا�صة يف مدن املحافظات الكربى يعترب
�سبب ًا رئي�سي ًا يف الإنفاق غري املدرو�س والهدر يف �شبكة الطرق املحيطة باملدن الرئي�سية
( )suburbanالذي ي�ستنزف مواردها ب�شكل كبري وا�ضطرارها لفتح طرق خلدمة جتمعات
�سكانية قليلة ،وقد تكون هذه املناطق خارج حدود التنظيم �أحيان ًا ،بالإ�ضافة �إلى غياب
خمططات �شمولية مكتملة للمدن كان ميكن �أن حتد من التو�سع الع�شوائي لهذه املدن التي
اعتمدت يف درا�ساتها التخطيطية وت�صنيف الأرا�ضي على ا�ستعماالت الأرا�ضي ()zoning
بد ًال من خمططات متكاملة تدر�س البعد الإن�ساين واالجتماعي واخلدمي والبيئي للمدن،
ودون توفر خطط معلنة لعدة �سنوات حتدد الطرق املنوي فتحها وتعبيدها.
بخالف معظم البلديات الأخرى ،ف�إن �أمانة ع ّمان الكربى تقوم ب�إعداد �إ�سرتاتيجية
دورية كان �آخرها �إ�سرتاتيجية �أمانة ع ّمان الكربى  2017-2015املكونة من �سبعة حماور
رئي�سية ،وجاءت «البنية التحتية والأ�شغال» يف املحور الإ�سرتاتيجي الثالث ،و�أحد الأهداف
الإ�سرتاتيجية �ضمن هذا املحور ،والتي تن�ص على «�شبكة طرق ونقل فعالة وكف�ؤة و�آمنة وفق
�أف�ضل املمار�سات الدولية» .وي�شتمل هذا الهدف على �إن�شاء الطرق و�إدامتها مبا فيها اجل�سور
والأنفاق والقنوات ،وكذلك الأر�صفة والأعمال التكميلية .وقد ُو�ضعت ع�شرة م�ؤ�شرات
�أداء لقيا�س مدى حتقيق هذا الهدف ،ويقع اجلزء الأكرب منها يف �إطار الأعمال الروتينية
ال�سنوية لأمانة ع ّمان ،ومت حتقيق معظمها كلي ًا �أو جزئي ًا .كما �شملت الإ�سرتاتيجية م�شاريع
نوعية ت�ساهم يف حتقيق هذا الهدف ،منها �إن�شاء نفق التاج ،وهو و�صلة مرورية مهمة ي�صل
و�سط مدينة ع ّمان (جممع رغدان) ب�ضواحيها ال�شرقية واجلنوبية من خالل �شارع الريموك
باجتاه �شارع احلزام الدائري ،وهو ا�ستمرارية ل�شارع الأردن الذي ي�صل �شمال اململكة بو�سطها
وله �أثر كبري يف ت�سهيل حركة املرور و�سط املدينة� ،إال �أنه مل يتم تنفيذ هذا امل�شروع املهم
ب�سبب عدم توفر املوارد املالية الالزمة رغم �أنه قد مت الإعالن عنه ك�أحد م�شاريع ال�شراكة
مع القطاع اخلا�ص.
وكما هي احلال يف وزارة الأ�شغال العامة ،ف�إن �أعمال �صيانة الطرق خ�صو�ص ًا الوقائية منها غري
منتظمة ،وت�أتي بح�سب امل�شاهدات ال�شخ�صية وتقدير املخت�صني من دون ا�ستعمال الو�سائل
العلمية احلديثة يف ر�صد حالة الطريق وتقدير �أهميتها و�إعداد الربامج الدورية لل�صيانة
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بح�سب الأولويات .وتكون �أعمال هذا النوع من ال�صيانة بح�سب توفر املخ�ص�صات ،وهي على
الأغلب غري كافية ،ما �أدى �إلى تردي حالة الطرق وتراكم االحتياجات �إلى ال�صيانة .ومما
زاد الو�ضع �سوء ًا ،هو كرثة �أعمال احلفريات يف الطرق من قبل امل�ؤ�س�سات اخلدمية املعنية
بتقدمي خدمات تزويد املباين مبياه ال�شرب وال�صرف ال�صحي والتزويد بالكهرباء واالت�صاالت
من جهات متعددة ،وغياب التن�سيق يف ما بينها وبني البلديات لو�ضع �أهداف م�شرتكة ،وعلى
�صعيد تنظيم عمليات تقدمي اخلدمات ومواءمة املوازنات بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات املعنية،
كما هي احلال يف معظم مدن العامل ،وكما هو احلال يف مدينة العقبة ،حيث يتم �إن�شاء كامل
خدمات البنية التحتية يف املناطق التي يتم تطويرها ب�شكل متكامل ،وخدمة قطع الأرا�ضي
اخلالية جتنب ًا حلفر ال�شارع بعد �إن�شائه م�ستقب ًال ،حيث يخ�سر ال�شارع يف حال حفره �أكرث من
 %50من عمره الت�شغيلي حتى يف احلاالت التي يتم فيها �إعادة الأو�ضاع ب�شكل جيد وااللتزام
باملوا�صفات ،وهذا قلي ًال ما يحدث.
كما �أدى ِقدم �شبكات خطوط املياه واحلاجة �إلى ا�ستبدالها ،وعدم توفر �شبكة �صرف �صحي
يف معظم املناطق �إلى احلاجة �إلى حفر الطرق ،ما �أدى �إلى تفاقم امل�شكلة واحلاجة �إلى
خم�ص�صات م�ضاعفة لتح�سني �شبكات الطرق يف املدن ،واالرتقاء بها �إلى م�ستوى منا�سب يليق
باملدن والقرى.
ولعل من الظواهر املالحظة يف العا�صمة ع ّمان واملدن الأخرى� ،أن عدد ًا كبري ًا من الطرق
الرئي�سية والفرعية منها ،مت �إن�شا�ؤها على مراحل ،ودون االلتزام باملعايري واملوا�صفات
الهند�سية من الت�صميم والتنفيذ ،حيث انها مل تن�ش�أ وفق خمططات ودرا�سات هند�سية� ،إمنا
جاءت لتقدمي خدمات م�ستعجلة فر�ضت على املدن لأ�سباب خمتلفة �أو خلدمة �أبنية قائمة
فر�ضت نف�سها ،و�أ�صبحت واقع ًا يجب التعامل معه ،و�أُن�شئت خدمات البنية التحتية بح�سب
الو�ضع القائم لهذه الطرق ،ومنها ت�صريف مياه الأمطار ،ما �أدى �إلى فو�ضى يف خطوط هذه
اخلدمات وعدم توزيعها يف ج�سم ال�شارع بح�سب الأ�صول الهند�سية .وهذا وا�ضح يف الكثري من
الطرق ،وي�ؤثر على م�ستوى خدمتها ب�شكل كبري.
وب�سبب حمدودية املوارد الفنية واملالية ،يجب الرتكيز على ال�شراكة احلقيقية بني القطاع
اخلا�ص والعام لي�س فقط من خالل قيام ال�شركات ب�إن�شاء الطرق وتعبيدها من خالل
عطاءات من جهات خمتلفة� ،إمنا ال�شركة احلقيقية من خالل �إن�شاء م�سارات بديلة متكاملة
من طرق وج�سور و�أنفاق من قبل ال�شركات اخلا�صة بال�شراكة مع اجلهات احلكومية �صاحبة
االخت�صا�ص ،كما هي احلال يف دول العامل جميعها لتقدمي خدمات التنقل من خالل هذه
امل�سارات مقابل دفع �أجرة رمزية مقابل هذه اخلدمات.
ونظر ًا للدور املهم الذي تلعبه �شبكة الطرق يف تطوير نوعية احلياة االجتماعية واالقت�صادية
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للمواطن ،ف�إن من املهم مل�ؤ�س�سات الدولة كافة التعاون يف هذا املجال ،وتعزيز ال�شراكة مع
القطاع اخلا�ص وامل�شاركة املجتمعية ،خا�صة يف جمال الت�شريعات و�سيادة القانون ،وتطبيق
معايري ال�سالمة املرورية على الطرق ،ورفع م�ستوى الوعي العام بهذا اخل�صو�ص ،حيث �أن
تدين م�ستوى ال�سالمة العامة وما يتبعه من حوادث الطرق يت�سبب بتكاليف مادية ومعنوية
مبا�شرة على الأطراف كافة.
وي�شري التقرير العاملي عن حالة ال�سالمة على الطرق � ،2015إلى �أن م�ستوى ال�سالمة املرورية
ي�صل �إلى معدل خم�سة من �أ�صل  10نقاط ،ويعزى ذلك لعدة عوامل� ،أهمها عدم تطبيق القوانني
املتعلقة بال�سالمة املرورية وعدم كفاية الالفتات املروية ،والنق�ص الكبري يف عالمات الطريق
( )Road Markingوحالة الطرق الفنية .ويبني اجلدول رقم (� )2أن ن�سبة الوفيات يف
الأردن من �أعلى ن�سب الوفيات عاملي ًا مقارنة بدول متقدمة خمتارة وبع�ض الدول يف املنطقة.
اجلدول رقم ( :)2ن�سب الوفيات عاملي ًا على الطرق (دول خمتارة)

الدولة
اململكة املتحدة
�أملانيا
اليابان
فرن�سا
كندا
البحرين
الواليات املتحدة الأمريكية
الإمارات العربية املتحدة
م�صر
قطر
الكويت
العراق
اليمن
لبنان
�إيران
الأردن
اململكة العربية ال�سعودية
ليبيا

عدد الوفيات لكل مائة �ألف ن�سمة �سنوي ًا
2.9
4.3
4.7
5.1
6
8
10.6
10.9
12.8
15.2
18.7
20.2
21.5
22.6
23.2
26.3
27.4
73.4

امل�صدر :ن�شرة منظمة ال�صحة العاملية.2015 ،
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ت .النقل الربي

يعد قطاع النقل من �أكرث القطاعات حيوية يف الأردن ،ويقوم بدور رئي�سي يف دفع عجلة
ّ
االقت�صاد والتنمية .وقد قامت احلكومة الأردنية باال�ستثمار يف قطاع النقل خالل العقود
املا�ضية من �أجل تنمية مقومات القطاع وتطويرها من خالل تطوير الطرق الربية التي تعترب
�أ�سا�س النقل الربي على امل�ستوى الوطني ،وحت�سني النقل احل�ضري يف املدن وبني املحافظات
من خالل حت�سني اخلدمات اللوج�ستية املرافقة.
وزارة النقل هي اجلهة امل�س�ؤولة عن �أنواع النقل جميعها يف اململكة ،وهي امل�س�ؤولة عن التن�سيق
بني اجلهات التي تدير عمليات النقل جميعها ،وعن و�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة بهذا القطاع
وتكاملها ومتابعة تنفيذها .ولتحقيق ذلك ،قامت وزارة النقل ب�إطالق الإ�سرتاتيجية الوطنية
طويلة املدى يف ني�سان عام  ،2014وهي خطة متكاملة ترافقها خطة تنفيذية خلم�س �سنوات
( ،)2017-2014وذلك ملواجهة التحديات املتزايدة ب�سبب الطلب على نقل الب�ضائع والركاب
بوترية عالية ناجتة عن النمو ال�سكاين واالقت�صادي الذي يرتكز يف املناطق احل�ضرية يف
و�سط اململكة و�شمالها وجنوبها ،ما يتطلب تدخ ًال �سريع ًا ملعاجلة الت�شوهات التي نتجت عن
عدم مواكبة خدمات النقل الربي لهذه التحديات ،و�أن الت�أخري يف معاجلة هذه التحديات
�سي�ؤدي �إلى تفاقم الآثار ال�سلبية االقت�صادية وعدم القدرة على تلبية احتياجات املجتمع.
يعتمد االقت�صاد الأردين على النقل الربي يف جمال نقل الب�ضائع على الطرق ،وذلك لعدم
توفر البدائل ،حيث ميلك الأردن خط �سكة حديد تاريخية غري م�ستغلة يف نقل الب�ضائع
عدا اجلزء اجلنوبي من اخلط الذي مت حتديثه لربط مناجم الفو�سفات مبيناء العقبة،
بخالف ذلك ال يوجد �أي نظام �آخر لنقل الب�ضائع عدا الطرق ،ما �شكل �ضغط ًا �إ�ضافي ًا عليها
وتدهور حالتها �إلى حد خطري يف بع�ض املناطق وتدين ال�سالمة ،بالإ�ضافة �إلى الآثار ال�سلبية
اخلطرية على البيئة الناجتة عن ا�ستخدام ال�شاحنات يف النقل خ�صو�ص ًا القدمي منها ب�سبب
انبعاثات الغازات الدفيئة وال�ضو�ضاء الناجتة عنها.
وكما هي احلال يف نقل الب�ضائع ،يتم االعتماد �أي�ض ًا على �شبكات الطرق يف نقل الركاب ،وال
يوجد بدائل �أخرى .وتعترب املركبات اخلا�صة �أهم و�سيلة نقل ركاب يف الأردن خ�صو�ص ًا يف
العا�صمة ع ّمان ،حيث يعتمد �أكرث من ثلث عدد ال�سكان على ال�سيارات اخلا�صة التي ت�ستنفذ
ما يزيد على ثلث دخل الأ�سرة الأردنية .وال تزيد ح�صة النقل العام من عدد الرحالت يف
املناطق احل�ضرية عن  ،%14وهي من �أدنى الن�سب العاملية .كذلك ال تزيد ن�سبة الرحالت
م�شي ًا على الأقدام على  %25من عدد الرحالت ،وهي من الن�سب املتدنية جد ًا عاملي ًا �أي�ض ًا،
وذلك ب�سبب عدم توفر ممرات م�شاة منا�سبة ،وب�سبب غياب ثقافة ال�سري على الأقدام لدى
املجتمع الأردين.
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تتولى م�ؤ�س�سات عامة وخا�صة عدة م�س�ؤولية �إدارة و�سائل النقل بح�سب امل�ساحة اجلغرافية
ونوعية الو�سيلة امل�ستخدمة ،فعلى �سبيل املثال تتولى �أمانة ع ّمان م�س�ؤولية �إدارة و�سائل
النقل العام داخل حدود مدينة ع ّمان ،بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي املركبات
التي ترتبط مع املحافظات الأخرى ،وتتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي م�س�ؤولية و�ضع
�أ�س�س الأجور على م�ستوى اململكة.
عد �شبكة الطرق كافية ب�شكل عام لتغطية الطلب احلايل على نقل الركاب ،حيث ال توجد
ُت ّ
مناطق �أزمات حقيقية مزمنة� ،إال �أن غياب منظومة نقل عام ع�صرية متكاملة ومنتظمة
ومرغوبة اجتماعي ًا وعدم اعتماد �أ�ساليب حديثة كف�ؤة يف عمليات �إدارة املرور و�سلوكات
�سائقي ال�سيارات حتد من هذه الإمكانيات ،حيث �أنه بالرغم من كفاية البنية التحتية للطرق
�إال �أن جزء ًا كبري من االزدحامات املرورية القائمة داخل املناطق احل�ضرية ناجتة عن
ال�سلوك العام للأفراد.
كذلك ف�إن عدم تطبيق القوانني بكفاءة� ،أدى �إلى ت�ضاعف ال�سلوكات ال�سلبية على الطرقات،
الأمر الذي ي�ؤثر على ال�سالمة العامة لل�سائقني وامل�شاة على حد �سواء ،وي�ؤدي �إلى تراجع
كفاءة الطرق وزيادة تكاليف التنقل على املواطن .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن اعتماد احلكومات
ال�سابقة على ا�سترياد كميات كبرية من املركبات ب�أ�صنافها كافة جلني عوائد ر�سوم جمركية،
�أدى �إلى زيادة كبرية يف �أعدادها ،وبالتايل احلاجة �إلى �إن�شاء املزيد من الطرق والأنفاق
واجل�سور كعالج م�ؤقت لالزدياد امل�ضطرد يف عدد املركبات .وهناك م�ؤ�شرات �إح�صائية ت�شري
�إلى �أن الأردن كان امل�ستورد الأكرب عاملي ًا من ال�سيارات الكورية امل�ستعملة والرديئة ،ما �شكل
�أعباء مالية على �صيانة املركبات وعدم توفر متطلبات ال�سالمة العامة.

ث .اجلهات امل�س�ؤولة عن النقل الربي

هناك جهات عدة م�س�ؤولة عن النقل الربي ،وهي:
 وزارة النقل. وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان. وزارة الداخلية. هيئة تنظيم قطاع النقل. �أمانة ع ّمان الكربى والبلديات الأخرى. �شركة خط احلديد احلجازي. -م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة.
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ج .املحاور الرئي�سية للخطة الإ�سرتاتيجية الوطنية اخلا�صة بالنقل الربي
• ا�ستكمال البنية التحتية واال�ستغالل الأمثل ل�شبكات النقل احلالية.

• اتباع نهج النقل متعدد الو�سائط وحتقيق التكامل بني �أمناط النقل املختلفة.
• تعزيز م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف قطاع النقل من خالل زيادة اال�ستثمارات يف قطاع
النقل.
• الت�أكيد على البعد الإقليمي من خالل جعل الأردن مركز ًا حموري ًا للنقل.
• و�ضع �إ�سرتاتيجيات حتفز اال�ستثمار لتطوير القطاع من خالل ت�سهيل النقل والتجارة.
• حماية البيئة وتعزيز ال�سالمة واحلد من الآثار ال�سلبية الناجمة عن القطاع من خالل
التحول �إلى �أمناط النقل امل�ستدامة.
• الرتكيز على تلبية احتياجات املواطنني من خالل زيادة تناف�سية القطاع ،وتطوير
منظومة النقل العام ،وحتفيز ا�ستخدام و�سائط النقل اجلماعي.
عد ملخ�ص يو�ضح جمموع املوارد املالية الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة على املدى الق�صري
كما �أُ ّ
حتى عام  ،2018وعلى املتو�سط عام  ،2024وعلى املدى الطويل عام  ،2030والتي �شملت على
املدى الق�صري تنفيذ خطة الطرق مببلغ  490.1مليون دينار ،وال�سكك احلديدية مببلغ 90
مليون دينار ،والنقل العام مببلغ  106.1مليون دينار .ولدى الرجوع �إلى املبالغ املر�صودة �ضمن
املوازنة العامة حتى عام  ،2018يتبني �أن ما مت ر�صده �أو �صرفه حتى تاريخه ال يتعدى �سوى
ن�سب ب�سيطة من هذه املبالغ ،فمث ًال يف جمال ال�سكك احلديدية ،ف�إن ما مت ر�صده خالل الأعوام
 ،2015و ،2016و ،2017و ،2018كان  ،12و ،3.9و ،6.9و 4.0ماليني دينار على التوايل� ،أي ما
جمموعه  26.8مليون دينار ،وهو ال يزيد على  %30من املبالغ املقررة .وهذا ينطبق �أي�ض ًا
على املبالغ املر�صودة للنقل العام ،حيث بلغت للأعوام نف�سها لتغطية م�شروع البا�ص ال�سريع
الرتدد بني ع ّمان والزرقاء ،بالإ�ضافة �إلى م�شاريع البنية التحتية للنقل العام  ،1.0و،3.8
و ،4.8و� ،23.9أي ما جمموعه  33.5مليون دينار ،وهو ال يتجاوز  %32من املبالغ املقررة بح�سب
اخلطة الإ�سرتاتيجية.
�إن عدم توفر املوارد الالزمة لتطوير النقل الربي يعد العقبة الأ�سا�سية يف هذا القطاع،
وي�شمل ذلك املوارد املالية بالإ�ضافة �إلى املوارد الب�شرية ،حيث �أن اخلربات املرتاكمة املحلية
يف قطاع النقل ،تعد حمدودة خ�صو�ص ًا يف القطاع احلكومي.
بالإ�ضافة �إلى اخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية بعيدة املدى وما ت�ضمنته من خطة تنفيذية
ق�صرية املدى ،تقوم وزارة النقل ب�إ�صدار خطط �إ�سرتاتيجية دورية ت�صب �أهدافها يف الأهداف
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الإ�سرتاتيجية لهذه اخلطة ،غري �أن ماهية العالقة بني هذه الإ�سرتاتيجيات غري وا�ضحة.
ورغم �أنه قد اع ُتمدت اخلطة الوطنية ك�أحد مدخالت خطة الوزارة الإ�سرتاتيجية ال�سابقة
للفرتة � ،2017-2015إال �أنه مل ُتربط الأهداف الإ�سرتاتيجية لهذه اخلطة ب�أهداف اخلطة
الوطنية ب�شكل وا�ضح.
لقد ت�ضمنت اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�سابقة لوزارة النقل للفرتة
�أهداف �إ�سرتاتيجية ،هي:

2015

 2018 -خم�سة

• تطوير منظومة النقل العام ،و ُو�ضع �أربعة م�ؤ�شرات لقيا�س مدى حتقيق هذا الهدف ،هي:
 ن�سبة م�ساهمة قطاع النقل يف الناجت املحلي الإجمايل. ترتيب الأردن يف تقرير التناف�سية العاملي من م�ؤ�شر الأداء اللوج�ستي. ن�سبة �إجناز الربامج املدرجة �ضمن الإ�سرتاتيجية التي تهدف �إلى تطوير منظومة النقل. ن�سبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�سرتاتيجي.ومبراجعة هذه امل�ؤ�شرات ،جند �أنها غري كافية لقيا�س مدى حتقيق الهدف الإ�سرتاتيجي �أو
امل�ساهمة يف حتقيقه ب�شكل غري مبا�شر يف معظم الأحيان .كما �إن تطور معظم امل�ستهدفات غري
�إيجابي ،بالإ�ضافة �إلى كونها غري طموحة ومل يتم حتقيقها.
• تعزيز ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص ،و ُو�ضع ثالثة م�ؤ�شرات لها ،هي:
 عدد م�شاريع ال�شراكة. ن�سبة �إجناز الربامج املدرجة �ضمن الإ�سرتاتيجية. ن�سبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�سرتاتيجي.مل يتم حتقيق امل�ؤ�شر الأول بخ�صو�ص ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص .ومن غري الوا�ضح يف
اخلطة كيف مت حتقيق امل�ؤ�شرين الثاين والثالث ،وما هو نوع ال�شراكات التي ت�ؤدي �إلى حتقيق
الهدف.
• ت�سهيل منظومة النقل والتجارة ،و ُو�ضع ثالثة م�ؤ�شرات لهذا الهدف ،هي:
 عدد مذكرات التفاهم بني الأطراف �صاحبة العالقة. ن�سبة �إجناز الربامج املدرجة �ضمن الإ�سرتاتيجية التي تهدف �إلى ت�سهيل منظومة النقلوالتجارة.
 -ن�سبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�سرتاتيجي.
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مت حتقيق امل�ؤ�شر الأول م�ضاعف ًا ،بينما من غري الوا�ضح نوع الربامج واملبادرات التي �أدت �إلى
حتقيق امل�ؤ�شر الثاين� .أما الهدف الثالث فيتعلق بالإدارات الأخرى ومن غري الوا�ضح �آلية
حتقيقه.
• امل�ساهمة يف تخفيف الآثار البيئية ال�سلبية ،و ُو�ضع م�ؤ�شران لهذا الهدف ،هما:
 ن�سبة �إجناز الربامج املدرجة �ضمن �إ�سرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى التي تهدفلتح�سني نوعية البيئة.
 ن�سبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�سرتاتيجي.امل�ؤ�شر الأول مت ربطه باخلطة الإ�سرتاتيجية الوطنية طويلة الأمد ،ومن غري الوا�ضح
الربامج واملبادرات يف الإ�سرتاتيجية التي �ساهمت يف حتقيقه ،يف حني يتعلق امل�ؤ�شر الثاين
بالإدارات الأخرى �أي�ض ًا ،ومل يتم حتقيق امل�ستهدفات يف كال امل�ؤ�شرين.
• رفع الأداء امل�ؤ�س�سي ،و ُو�ضع �أربعة م�ؤ�شرات لهذا الهدف ،هي:
 ن�سبة ر�ضا املوظفني. ن�سبة ر�ضا �شركاء الوزارة. ن�سبة �إجناز الربامج املدرجة �ضمن الإ�سرتاتيجية التي تهدف �إلى رفع الأداء امل�ؤ�س�سي. ن�سبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�سرتاتيجي.يرتبط هذا الهدف باملوارد الب�شرية للوزارة وال�شركاء وكذلك باخلطة الإ�سرتاتيجية
الوطنية طويلة املدى ،ومت حتقيق امل�ؤ�شرين الأول والثاين فقط.
قامت الوزارة بعمل مراجعة للخطة ،وب ّينت ما مت �إجنازه ومدى حتقيق امل�ؤ�شرات املو�ضوعة
لكل هدف .كما قامت ب�إدراج الربامج وامل�شاريع الواردة يف خطتها الإ�سرتاتيجية ،ويف ما يلي
�أهم البنود التي لها عالقة بالنقل الربي:
 �إعداد �إ�سرتاتيجية النقل طويلة املدى املرحلة الثانيةُ /نفّذت بالكامل. درا�سة ربط ميناء املا�ضونة الربي مع �سكة احلديد� /أُجنز  %10من الدرا�سة امل�ستهدفة. درا�سة اجلدوى االقت�صادية مل�شروع امليناء الربي -ع ّمان-املا�ضونة� /أُجنزت الدرا�سة. درا�سة النقل واحلركة اليومية للأفراد� /أُلغيت الدرا�سة.	�إن�شاء �شبكة ال�سكك احلديدية الوطنية /مل ُيحقّق �أي �إجناز يف هذا الهدف.�	-إن�شاء و�صلة �سكة حديد مناجم الر�شيدية� /أُلغي هذا امل�شروع.
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 م�شروع �إدارة وتتبع املركبات احلكومية ،املرحلة االولى� /أُجنز هذا امل�شروع. م�شروع الربط للنقل العام بني مدينتي ع ّمان والزرقاء-حافالت الرتدد ال�سريع ،مل يتم�إجناز �سوى  %1.4من �أ�صل امل�ستهدف .%40
 م�شروع بنك معلومات قطاع النقل الأردين -منحة� /أُجنز امل�شروع بالكامل. م�شروع تطوير بنك معلومات النقل و�صيانته و�إدامته /مل ُيحقّق �أي �إجناز به.وقد مت ادراج امل�شاريع واملبادرات اخلا�صة بالإدارات التابعة للوزارة ،و�أهمها هيئة تنظيم
النقل الربي:
 تنفيذ خمرجات درا�سة املخطط ال�شمويل للمملكة /مل ُيحقّق �أي �إجناز.	�إعداد درا�سة تقييم خدمات النقل العام� /أُجنزت الدرا�سة بالكامل. ن�سبة الإجناز يف امل�شروع (مراكز االنطالق والو�صول)� /أُجنز  %90من امل�شروع. ن�سبة الإجناز يف امل�شروع (توفري مواقف حتميل وتنزيل)� /أُجنز  %68من امل�شروع. درا�سة احتياجات خدمة نقل طالب املدار�س احلكومية /درا�سات النقل اجلماعي� /أُجنز %30من �أ�صل .%50
 م�شروع مبيت ال�شاحنات يف الرمثا� /أُجنز  %10من امل�شروع. حتديث �أ�سطول حافالت النقل العام لتتوافق مع التنفيذ التدريجي مل�ستويات ال�شبكةالهرمية� /أُجنز كام ًال.
• م�ؤ�شرات القيا�س:
 حجم الإنفاق على دعم �أجور نقل الطلبة يف اجلامعات الر�سمية� /أُجنز  %23من �أ�صلامل�ستهدف البالغ .%46
	�إعادة ت�أهيل غرفة املراقبة ونظام كامريات املراقبة يف مراكز االنطالق والو�صول /ملُيحقّق �أي �إجناز.
 تطوير وت�شغيل املنظومة الإلكرتونية لإدارة وثيقة النقل (ب�ضائع)� /أُجنز  %20من هذاالهدف تقريب ًا.
 م�شروع تطوير البنية التحتية لنظام املعلومات اجليومكانية للنقل الربي ملحافظات مادباوالزرقاء و�إربد واملفرق� /أُجنز  %50من امل�شروع امل�ستهدف.
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	�إطالق الدرا�سة اال�ست�شارية املتعلقة ب�أنظمة النقل الذكية ،و�إعداد ال�شروط املرجعيةووثائق العطاء لتنفيذ امل�شروع� /أُجنزت الدرا�سة املطلوبة.

ح .تخطيط النقل والتنقل

تتولى وزارة النقل تطوير ال�سيا�سات العامة للنقل يف الأردن ،حيث �أ�صدرت وثيقة ال�سيا�سات
العامة لقطاع النقل الأردين التي ميكن اعتبارها مرجعية للم�ؤ�س�سات املعنية بالتخطيط
لقطاع النقل كافة عن طريق توفري منهجية ومعلومات ت�شكل �أ�سا�س ًا لتحديد �أهداف اخلطة
الوطنية يف هذا القطاع.
وقد ا�شتملت هذه الوثيقة على جمموعة من املبادئ التي يجب �أخذها بعني االعتبار يف
تخطيط النقل والتنقل كما يلي:
• ا�ستكمال البنية الأ�سا�سية لل�شبكات احلالية واال�ستغالل الأمثل ملرافق النقل وتطبيق
نظام 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 والبنية
التحتية 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 النمو
االقت�صادي والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال وكف�ؤ.
• الت�أكيد على البعد الإقليمي واال�ستفادة من املوقع اجلغرايف للأردن وا�ستثماره بال�شكل
الأمثل.
• تعزيز �سالمة النقل وحماية البيئة واحلد من الآثار ال�سلبية الناجتة عن قطاع النقل
بحيث ي�ساهم نظام النقل بالتنمية امل�ستدامة.
• ت�أمني نقل �آمن وبتكلفة مقبولة لغايات حتقيق �أهداف التنمية االجتماعية بحيث
تكون خدمات النقل متاحة ل�شرائح املجتمع كافة بع�ض النظر عن الو�ضع االجتماعي
واالقت�صادي والأ�صل واجلن�س واملوقع اجلغرايف.
كما ركزت خطة التحفيز االقت�صادي الأردين للأعوام  2022 - 2018يف جمال النقل على �أهمية
توفري وتطوير خدمات نقل نوعية و�آمنة يكون لها �أثر �إيجابي على املواطن ،وحتافظ على
ال�سالمة والبيئة ،وتقدم خدمات النقل الالزمة لقطاعات االقت�صاد الوطني ب�أقل تكلفة و�أكرث
كفاءة ممكنة من خالل  14م�شروع ًا� ،إما بتمويل حكومي �أو عن طريق ا�ستثمار القطاع اخلا�ص.
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خ .مواقف ال�سيارات

�إن عدم توفر نظام نقل وتنقل �آمن وحديث ،وعدم كفايته يف املناطق احل�ضرية خا�صة يف مدينة
ع ّمان والبلديات الكربى ،والذي ميثل �أكرب التحديات البيئية واالقت�صادية واالجتماعية
التي تواجه امل�ؤ�س�سات والأفراد� ،أدى �إلى اعتماد ال�سكان على ا�ستخدام ال�سيارات اخلا�صة ،ما
ت�سبب يف تفاقم م�شكلة االزدحامات املرورية ،وارتفاع الطلب على مواقف ال�سيارات ،خا�صة
التي تعاين املدن من نق�ص وا�ضح يف �أعدادها ،وعدم ا�ستغالل املن�ش�أ منها كمواقف �سيارات
خالف ًا للقوانني والأنظمة املعتمدة خ�صو�ص ًا يف املراكز احل�ضرية التجارية.
وهناك غياب للتنظيم املدرو�س للمناطق احل�ضرية وعلى الأخ�ص التجارية منها ،والذي مل
ي�أخذ بعني االعتبار الزيادة ال�سكانية وارتفاع ن�سبة ال�سيارات اخلا�صة ال �سيما يف العا�صمة
ع ّمان واملدن الكربى بالرغم من ا�شرتاط نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى -وزارة
البلديات ،ونظام الأبنية والتنظيم يف مدينة ع ّمان اللذين ين�صان ب�شكل وا�ضح على �ضرورة
توفري العدد الالزم من مواقف ال�سيارات �ضمن حدود العقار ،لفئات البناء العام واخلا�ص
ومتعدد اال�ستعمال جميعها� ،إال �أن النظام كان يجيز عدم ت�أمني مواقف وا�ستيفاء ر�سوم بدل
مواقف ،الأمر الذي ت�سبب يف تفاقم امل�شكلة� ،إال �أنه �أُجريت الحق ًا عدة تعديالت على هذه
الأنظمة كان �آخرها نظام الأبنية وتنظيم املدن والقرى رقم ( )136ل�سنة  ،2016ونظام
الأبنية والتنظيم يف مدينة ع ّمان رقم ( )28ل�سنة  ،2018حيث مت و�ضع ا�شرتاطات قا�سية
وغرامات مرتفعة ل�ضمان ت�أمني �أعداد �إ�ضافية من مواقف ال�سيارات �إال يف حاالت حمدودة
ناجتة عن طبيعة الأر�ض وباحلد الأدنى.
وللتغلب على ظاهرة الأعداد الكبرية من ال�سيارات اخلا�صة التي يحتاجها املواطن يف تنقالته
اليومية لعدم توفر البدائل ،ف�إن على البلديات و�أمانة ع ّمان الكربى حتفيز القطاع اخلا�ص
على �إن�شاء مواقف عامة خ�صو�ص ًا يف املناطق التجارية املزدحمة.

د .جممعات النقل العام

بح�سب �إح�صاءات هيئة تنظيم قطاع النقل الربي ،يوجد يف الأردن  28مركز انطالق وو�صول،
�أربعة منها يف حمافظة العا�صمة وثالثة يف كل من حمافظة الزرقاء والبلقاء و�إربد والكرك،
واثنان يف كل من حمافظة مادبا واملفرق ومعان والطفيلة والعقبة ،وواحد يف كل من حمافظة
جر�ش وعجلون .وتتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي �إدارة هذه املراكز يف املحافظات،
ويجري العمل بح�سب خطة الهيئة على �إعادة ت�أهيل  10مراكز ،وذلك لتوفري اخلدمات
الأ�سا�سية يف معظم مراكز االنطالق والو�صول ،مثل :الإنارة ،املقاعد ،الوحدات ال�صحية،
املظالت وال�شواخ�ص التي تبني �أ�سماء اخلطوط ،لوحات املعلومات الإر�شادية ،وتنظيم دخول
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و�سائط النقل وخروجها وحركتها ،وتنظيم الب�سطات داخل املجمعات ،والتي تعيق حركة
الركاب وو�سائط النقل .علم ًا �أنه ال يوجد نظام وا�ضح لإدارة هذه املجمعات .كما ال تتوفر �أي
معلومات داخل هذه املجمعات حول اخلطوط املتوفرة وم�ساراتها والأجور لكل خط.

ذ .النقل والتنقل يف �أمانة ع ّمان الكربى و�سلطة منطقة العقبة والبلديات

ط ّورت �أمانة ع ّمان الكربى خطة �شمولية للنقل والتنقل عام  )TMMP( 2010بعد �أن انتقلت
�إليها املهام �ضمن حدود املدينة مبوجب القانون امل�ؤقت رقم ( )51لعام  ،2007والذي �أ�صبحت
�أمانة ع ّمان مبوجبه م�س�ؤولة عن تخطيط وتنظيم عمليات النقل العام الداخلية ومرافقه
وو�سائله �ضمن حدودها ،والإ�شراف عليها ،وتلبية الطلب على خدمة النقل العام الداخلي
وتوفريها بامل�ستوى الالئق ،والتكلفة املالئمة ،وحتديد املوا�صفات وو�ضع ال�شروط الالزمة
لو�سائط النقل العام امل�ستخدمة داخل مناطق الأمانة للمحافظة على البيئة وال�سالمة
العامة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
الأهداف الرئي�سية خلطة النقل والتنقل:
• حت�سني التنقل العام للأ�شخا�ص والب�ضائع.
• حت�سني ال�سالمة مل�ستخدمي النقل العام جميعهم ،وتعزير م�سارات امل�شاة.
• تخفي�ض االعتماد على ال�سيارات اخلا�صة ،وت�شجيع و�سائط النقل املتعدد.
• تعزيز و�صول املواطنني �إلى الب�ضائع واخلدمات عن طريق موا�صالت عامة �شاملة وقليلة
التكلفة.
• تخفيف �آثار االزدحامات املرورية يف �شبكات الطرق للمواطنني والزوار والأعمال.
• تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة واالنبعاثات امللوثة للبيئة ،امل�صاحبة لها والناجتة عن النقل
و�آثار التزود بالطاقة على االقت�صاد.
• �ضمان �أن يلعب النقل دور ًا �إيجابي ًا يف حتقيق منو اقت�صادي م�ستمر وم�ستدام لأمانة ع ّمان
الكربى.
• حت�سني نوعية احلياة �ضمن حدود �أمانة ع ّمان الكربى.
بناء على خمرجات اخلطة الإ�سرتاتيجية متت املبا�شرة بالدرا�سات الالزمة لتطوير نظام
ً
البا�ص ال�سريع من �ضمن خطة �شاملة للنقل واملرور يف �أمانة ع ّمان الكربى ،ومت حتديد ثالثة
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خطوط رئي�سية كم�شروع ريادي على ثالثة حماور رئي�سية بطول  32كم .كما متت املبا�شرة
ب�أعمال الدرا�سة لإن�شاء خطوط املرتوعلى ثالثة م�سارات رئي�سية مقرتحة .وقد تبني
نتيجة هذه الدرا�سة �أن �أحد اخلطوط فقط ذو جدوى بطول  10كم تقريب ًا ،و�أن التكاليف
املقدرة مرتفعة جد ًا مقارنة مع نظام البا�ص ال�سريع.
ّ
بعد انتهاء الدرا�سات الالزمة مل�سارات البا�ص ال�سريع ،و�إعداد املخططات الأولية ،وتق�سيم
امل�شروع �إلى  13حزمة لأغرا�ض التنفيذُ ،بو�شر بتنفيذ احلزمة الأولى يف حزيران 2010
ملقاطع من م�سارات البا�ص �أمام اجلامعة الأردنية مت �إجنازها عام  .2011ثم ُطرحت احلزمة
الثانية للجزء الواقع من الدوار اخلام�س حتى ر�أ�س العني يف و�سط املدينة ،و�أوقفت احلكومة
امل�شروع يف �آذار  2011لأ�سباب خمتلفة ،و�أعادت درا�سته ،علم ًا �أنه كان من املقرر االنتهاء من
امل�شروع كام ًال عام  .2013و�أُعيد العمل يف امل�شروع منذ بداية عام  ،2016ومن املتوقع االنتهاء
منه عام .2020
وتقوم �أمانة ع ّمان حالي ًا بدرا�سة تنفيذ خط مرتو رئي�سي خلدمة مدينة ع ّمان مع �شركات
متخ�ص�صة يف هذا املجال على طريقة الت�صميم والبناء والت�شغيل والنقل ( )DBOTبحيث
يتم متويلة من ال�شركة وا�ستثماره ملدة حمددة وذلك الرتفاع التكلفة ،وعدم قدرة الأمانة
على توفري التمويل الالزم.
وبالإ�ضافة �إلى خطتها بتوفري نقل عام منتظم ،قامت الأمانة بدعم النقل العام من خالل
امل�ساهمة ب�شركة املتكاملة للنقل املتعدد� ،إال �أنها تعرثت ،ومل حتقق الأهداف املن�شودة .كما
قامت الأمانة ب�شراء  100حافلة جديدة لتكون نواة ل�شركة نقل متلكها هي ،ويتم ت�شغيلها من
خالل القطاع اخلا�ص ،وذلك لتح�سني خدمات النقل يف املدينة.
�صدرت اخلطة الإ�سرتاتيجية لأمانة ع ّمان للنقل والتنقل ( )TMMPعام  ،2010بناء
على معلومات و�إح�صاءات ُجمعت قبل ذلك بعدة �سنوات ،وب�سبب زيادة عدد ال�سكان الكبرية،
والتو�سع الأفقي يف املدينة �أ�صبحت هذه اخلطة بحاجة �إلى حتديث وتطوير لرتاعي املتغريات
الكبرية التي طر�أت على مدخالتها.
و�صدر قانون تنظيم نقل الركاب اجلديد يف ني�سان  2017لينظم عمليات النقل ،ومن �أهم ما
جاء فيه �إن�شاء �صندوق دعم نقل الركاب ،والهدف منه متويل تطوير مرافق النقل واخلدمات
واال�ستثمار فيها ،وكذلك توفري املنح والقرو�ض لدعم املرخ�ص لهم يف جمال النقل .ومن
�أهم م�صادر هذا ال�صندوق ما تخ�ص�صه احلكومة خلدمة هذا القطاع ،بالإ�ضافة �إلى الر�سوم
والبدالت والغرامات امل�ستوفاة من القطاع وبدالت اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إلى اقتطاع ع�شرين
فل�س ًا عن كل لرت بنزين و�سوالر من قيمة ما ت�ستورده �أو تنتجه م�صفاة البرتول الأردنية� ،إال
�أن هذا ال�صندوق املهم لقطاع النقل مل يتم العمل به.
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وبالإ�ضافة �إلى �أمانة ع ّمان الكربى ،ف�إن �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ،تقوم
ب�إدارة عمليات النقل وو�ضع اخلطط اخلا�صة به ومتابعة تنفيذها ،وتقدمي خدمات النقل
العام من خالل �شركات متخ�ص�صة ،و�إن�شاء البنية التحتية الالزمة خلدمة قطاع النقل �ضمن
حدودها.
�أما بخ�صو�ص البلديات ،فقد ن�ص قانون النقل العام على �إمكانية تفوي�ض هيئة تنظيم قطاع
النقل الربي �صالحياتها �إلى البلديات وال�سلطات املحلية بحيث تكون قادرة على تنظيم
عمليات النقل العام و�إدارتها داخل حدودها ،كما هي احلال يف �أمانة ع ّمان الكربى و�سلطة
العقبة� ،إال �أن البلديات بو�ضعها احلايل غري قادرة على ذلك لعدم توفر الإمكانات الفنية
واملالية لذلك ،وعليه يجب على البلديات الكربى املبا�شرة ب�إيجاد نواة لإدارة عمليات النقل
العام وتطويرها لت�صبح قادرة على تنظيم النقل العام ،وهي �صاحبة الوالية على الطرق
والبنية التحتية �ضمن حدودها ،وبالتايل الأقرب �إلى املواطنني والأكرث قدرة على تقدير
احتياجاتهم.

ر .ال�سكك احلديدية

بد�أ النقل بال�سكك احلديدية يف الأردن يف مطلع القرن الع�شرين ،عندما قامت الدولة
العثمانية ب�إن�شاء خط حديد احلجاز بني
عامي  1900و ،1908وكان غر�ض الدولة العثمانية
ّ
من �إن�شاء ذلك اخلط ت�سهيل و�صول احلجاج لت�أدية فري�ضة احلج �إلى مكة املكرمة� ،إ�ضافة
�إلى امل�ساهمة يف ب�سط �سيطرة العثمانيني على واليات الإمرباطورية العثمانية يف ال�شام
واحلجاز .وبعد الثورة العربية الكربى ،تعر�ضت �أجزاء من ذلك اخلط يف منطقة جنوب
الأردن �إلى �أ�ضرار تعذر ترميمها.
 - 1اخلط احلجازي (حالي ًا)
بلغ طول اخلط احلجازي داخل الأرا�ضي الأردنية  451.5كم ،وميتد من منطقة احلدود
الأردنية -ال�سورية يف منطقة جابر يف ال�شمال حتى مركز حدود املدورة بني الأردن-
ال�سعودية جنوب ًا .ويوجد عدة حمطات للقطار ،من بينها حمطات ع ّمان واملفرق والزرقاء
ومعان وغريها .وي�ستخدم القطار لنقل الب�ضائع كالإ�سمنت وال�سيارات ونقل امل�شتقات
النفطية .وتنظم م�ؤ�س�سة اخلط احلديدي احلجازي الأردين رحالت منتظمة �أ�سبوعي ًا ويف
العطل الر�سمية للراغبني �إلى حمطة اجليزة القريبة من مطار امللكة علياء ،و�إلى حمطة
الق�صر� -أم احلريان بالقرب من م�ؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون ،و�إلى كل من الزرقاء واملفرق.
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وقبل الأزمة ال�سورية يف بداية العام  ،2011كانت امل�ؤ�س�سة تنظم رحالت قطار ركاب بواقع
رحلة يومي ًا من ع ّمان �إلى دم�شق ،كما كان ي�شغّل عدة قطارات �شحن ب�ضائع بني الأردن و�سوريا.
� - 2سكة حديد العقبة
�أن�ش�أت اجلهات املخت�صة يف اململكة اخلط احلديدي الذي يربط مناطق تعدين الفو�سفات يف
جنوب اململكة مبيناء العقبة ،حيث ُبدئ العمل بتقوية جزء اخلط احلديدي احلجازي من
مناجم احل�سا حتى حمطة بطن الغول ،و�إن�شاء خط جديد من بطن الغول حتى ميناء العقبة
يف ت�شرين الثاين عام  1972وافتتح ر�سمي ًا بتاريخ  .1975/11/14و�أُ�سندت �إدارة هذا اخلط
�إلى م�ؤ�س�سة م�ستقلة �أطلق عليها ا�سم «م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة .ويف عام  ،1982مت ربط
مناجم الفو�سفات يف وادي الأبي�ض باخلط احلديدي عند تفرع احل�سا وبطول 22كم ،لي�صبح
الطول الإجمايل للخط 293.341كم .وقد بلغ جمموع الأطنان التي مت حتميلها خالل عام
 2017بح�سب �أرقام م�ؤ�س�سة �سكة حديد العقبة حوايل  1.5مليون طن.

ز .ت�صريف مياه الأمطار

�شبكات ت�صريف مياه الأمطار هي ال�شبكات التي يتم �إن�شا�ؤها للتحكم يف املياه الناجمة عن
هطول الأمطار� أو ذوبان الثلوج ،حيث يتم توجيه املياه ال�سطحية التي ال تتخلل �إلى باطن
الأر�ض �إلى �شبكات حتت من�سوب ال�شارع ليتم اال�ستفادة منها يف تعبئة ال�سدود �أو خزانات
جتميع مياه الأمطار �أو مبا ُيعرف باحل�صاد املائي .ونظر ًا ل�شح املياه يف الأردن ،ف�إن هذه املياه
ال�سطحية تعترب مورد ًا مهم ًا ملعادلة الطلب على املياه الناجت عن الزيادة ال�سكانية امل�ضطردة
خا�صة يف ال�سنوات الأخرية� ،إال �أن مياه الأمطار تعترب من �أكرب التحديات من حيث �أن حجم
املياه ال�سطحية وكثافتها قد تت�سبب بالفي�ضانات ،وقد ّ
ت�شكل ملوثات حمتملة ت�صيب امل�صادر
املائية .ومن متابعة التغيريات املناخية التي ت�شهدها اململكة ،فقد تعر�ضت بع�ض املدن �إلى
الفي�ضانات التي �أدت �إلى العديد من اخل�سائر املادية ،بالإ�ضافة �إلى اخل�سائر الب�شرية،
ويعزى ذلك �إلى ِقدم هذه ال�شبكات وتهالكها �أو عدم كفاءتها.
�إن التو�سع ال�سريع والع�شوائي يف املدن والقرى والأرياف الأردنية الناجت عن الهجرات
الق�سرية ،وزيادة النمو ال�سكاين ،وانعدام اال�ستعداد الفني والإداري لهذا التو�سع ،جنم عنه
�إرباك �شديد يف �إن�شاء هذه ال�شبكات .ففي ع ّمان مث ًال ،جند بع�ض املمار�سات اخلاطئة من
املواطنني مثل ت�صريف مياه الأمطار يف املباين من خالل �شبكات ال�صرف ال�صحي ،ما ي�ؤدي يف
كثري من الأحيان �إلى تدفقات مياه �أمطار كبرية وم�ؤذية داخل املباين �أو يف الطرق ،واختالط
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مياه الأمطار التي تتدفق �إلى ال�سدود مبياه املجاري ،ما ي�ؤدي �إلى تلوثها ،وكذلك زيادة كبرية
يف كميات مياه املجاري املوجهة �إلى حمطات التنقية وارتفاع تكلفة التخل�ص منها .كما �إن
الروا�سب الرتابية الناجتة من القطع اخلالية واملنت�شرة داخل املدن ،ومن املباين حتت
الإن�شاء تت�سبب يف كثري من الأحوال باغالق املناهل وع ّبارات الطرق.
وتتولى كل من وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان ،و�أمانة ع ّمان الكربى والبلديات ،و�سلطة
منطقة العقبة االقت�صادية م�س�ؤولية �إن�شاء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار يف املناطق الواقعة
�ضمن اخت�صا�صها.
وبالرغم من �أهمية �إن�شاء �شبكات ت�صريف مياه الأمطار� ،إال �أن اخلطط والإ�سرتاتيجيات
العائدة للم�ؤ�س�سات ذات العالقة ،تفتقر ب�شكل كبري �إلى تخطيط �سليم ومنظم لتطوير هذه
ال�شبكات .كما ال حتتوي غالبية هذه الإ�سرتاتيجيات على خطط لتطوير �شبكات ت�صريف
مياه الأمطار با�ستثناء بع�ض �أعمال ال�صيانة الدورية ،و�إن�شاء ع ّبارات جديدة بح�سب
احلاجة.
ومت ّثل الفي�ضانات ال�سطحية يف مدينة ع ّمان حتدي ًا متكرر ًا؛ ففي اخلام�س من ت�شرين الثاين
 ،2015ت�سبب هطول �أمطار �شديدة الغزارة ملدة  30دقيقة يف حدوث في�ضانات �شديدة يف
املدينة ،ت�سببت بخ�سائر يف الأرواح و�أ�ضرار باملمتلكات وال�شوارع والبنية التحتية ،وحما�صرة
العديد من الأ�شخا�ص يف �سياراتهم ومنازلهم .لذا ف�إن ت�صميم �شبكة ت�صريف مياه الأمطار
عد �إحدى �أولويات مدينة ع ّمان .ويتطلب نظام ت�صريف مياه الأمطار
و�إدارتها ب�شكل فعالُ ،ي ّ
احلايل يف ع ّمان ،حت�سينات �شاملة ،ت�شمل :تعديل القوانني خا�صة تلك املتعلقة ب�أ�س�س
ملكية قيعان الأودية ،التخطيط طويل الأمد ،تطوير املرافق القائمة ،رفع القدرات الفنية،
وتعديل املوا�صفات و�أعمال ال�صيانة .كما تقوم �أمانة ع ّمان الكربى بتنفيذ �شبكات ت�صريف
مياه الأمطار من عبارات �صندوقية و�أنبوبية �ضمن خطة �أمانة ع ّمان الإ�سرتاتيجية لرفع
كفاءة ال�شبكات القائمة و�إن�شاء خطوط جديدة يف مواقع مت ر�صدها �شهدت يف املوا�سم
املطرية جتمعات للمياه وبتكلفة حوايل  10ماليني دينار �سنوي ًا.
وتقوم �أمانة ع ّمان الكربى والبلديات الأخرى ،ب�إن�شاء معظم �شبكات ت�صريف مياه الأمطار
دون وجود خمططات �شمولية لربط �شبكات الت�صريف واخلطوط الرئي�سية جميعها يف املدن،
ويتم ذلك من خالل معاينة املواقع ومراقبتها يف املو�سم املطري وتقدير �أحجام القنوات
الالزمة دون �أ�س�س علمية لتقدير كميات الأمطار احلالية وامل�ستقبلية لفرتة عمر امل�شروع،
لهذا الغر�ض قامت �أمانة ع ّمان من خالل �إ�سرتاتيجية منعة املدينة بو�ضع هدف �إ�سرتاتيجي
لتطوير خمطط �شمويل لت�صريف مياه الأمطار يف ع ّمان باعتبارها �إحدى الق�ضايا الرئي�سية
امللحة ،ويجب �أن يتم ذلك يف البلديات الأخرى �أي�ض ًا.
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�س .املن�ش�آت واملرافق الإدارية واخلدماتية

تتولى وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان م�س�ؤولية �إن�شاء املباين احلكومية العامة يف املحافظات،
يف ما تتولى البلديات و�أمانة ع ّمان الكربى م�س�ؤولية �إن�شاء املباين اخلدمية التابعة لهذه
امل�ؤ�س�سات .وتعود ملكية حوايل  %65من املباين امل�ستخدمة للحكومة الأردنية.

�ش .احلدائق واملتنزهات والفراغات العامة

تقطن الغالبية العظمى من �سكان املدن الكربى يف �شقق �سكنية ،ما يتطلب من �إدارات هذه املدن
الرتكيز على �إن�شاء احلدائق الكربى والفراغات احل�ضرية.
ويعد �إن�شاء احلدائق واملتنزهات والفراغات العامة� ،أحد �أهم معايري تخطيط املدينة
ّ
الناجحة ،وتعترب رئة املدينة ومتنف�س ًا ل�سكانها من �صخب احلياة خ�صو�ص ًا يف املدن الكربى
التي يقطن الغالبية العظمى من �سكانها يف �شقق �سكنية مكتظة .وقد �أولت القطاعات املحلية
والوطنية كافة �أهمية و�أولوية كبرية لإن�شاء احلدائق والفراغات العامة يف املدن ،فعلى
�سبيل املثال قامت �أمانة ع ّمان على امتداد ال�سنوات ال�سابقة ب�إن�شاء ما يزيد على 141حديقة،
و�أكرث من خم�سة متنزهات عامة ،وذلك لتوفري مكان ل�سكانها وزوارها ملمار�سة الن�شاطات
الرتفيهية واالجتماعية والريا�ضية مع احلفاظ على بيئة �صحية و�سليمة ،ورغم ذلك ف�إن
املناطق احل�ضرية يف الأردن تعاين من نق�ص كبري يف املناطق اخل�ضراء والفراغات العامة
بح�سب املعايري الدولية ومتطلبات منظمة ال�صحة العاملية التي ت�شري �إلى �ضرورة توفري ما
م�ساحته  9م 2للفرد الواحد من �سكان املناطق احل�ضرية على الأقل ،يف حني �أن ما يتوفر يف
العا�صمة ع ّمان مث ًال ال يزيد على ثلث ما هو مطلوب.
يجب على البلديات كافة باختالف �أحجامها وموازناتها االجتاه نحو تخ�ضري املدن ،وذلك
للحد من ظاهرة الت�صحر واجلوانب ال�سلبية املرافقة لها ،وذلك من خالل ا�ستغالل الأرا�ضي
اململوكة لها �أو زراعة جوانب الطرق �أو من خالل زراعة قطع الأرا�ضي ال�صغرية التي متلكها
على �شكل حدائق �صغرية ( )Pocket Gardensخلدمة الأحياء املختلفة ولتجميل
املدينة من خالل زيادة الرقعة اخل�ضراء واملحافظة عليها ومتابعة �صيانتها ،حيث �أن %90
من م�ساحة اململكة مهددة بالت�صحر وذلك بح�سب تقرير حالة البيئة يف الأردن لعام ،2016
ال�صادر عن وزارة البيئة ،هذا بالإ�ضافة �إلى معاناة الأردن من تدهور الأرا�ضي نتيجة للعديد
من ال�ضغوط على موارده الأر�ضية كانحبا�س الأمطار ،وتكرار فرتات اجلفاف.
وبالرغم من هذه املخاطر ومن الدور الكبري الذي تلعبه الفراغات واحلدائق العامة يف حت�سني
نوعية حياة املواطن وجذب امل�ستثمرين وال�سياح� ،إال �أن عدد ًا قلي ًال جد ًا من الإ�سرتاتيجيات
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الوطنية قد تطرقت �إلى هذه املو�ضوع ،حيث مت الرتكيز على ا�ستغالل الأرا�ضي الزراعية
بهدف حتقيق الأمن الغذائي وحت�سني البيئة ومكافحة الت�صحر دون ذكر احلدائق واملتنزهات
العامة كمتنف�س ح�ضري لل�سكان.

�ص .التكاليف احلالية لإدارة قطاع البنية التحتية و�صيانته وت�شغيله

خ�ص�صت املوازنة العامة للأردن ل�سنة  2018ما قيمته حوايل  420مليون دينار للوزارات التي
تتولى م�س�ؤولية قطاع البنية التحتية الأردنية موزعة كما يلي:
اجلدول رقم ( :)3املبالغ املخ�ص�صة لقطاع البنية التحتية يف عدة وزارات يف موازنة 2019

الوزارة

املبلغ املخ�ص�ص (دينار)

وزارة ال�ش�ؤون البلدية

178,200,000

وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان

90,808,000

وزارة املياه والري

45,643,000

وزارة النقل

53,897,000

وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

51,030,000

املجموع

419,578,000

امل�صدر :قانون املوازنة العامة ل�سنة .2018

�أما موازنة �أمانة ع ّمان الكربى لعام  2018فقد بلغت  498مليون دينار ،مت تخ�صي�ص ما يقارب
 %60منها للم�شاريع الر�أ�سمالية التي ت�شمل :امل�شاريع الإمنائية ،اال�ستمالكات ،امل�شاريع
املمولة ،وت�سديد القرو�ض ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي خدمات البنى التحتية وامل�شاريع البيئية.

�ض .التو�صيات

من خالل ا�ستعرا�ض قطاع البنية التحتية ،يتبني �أن امل�شكلة الرئي�سية التي يواجهها هذا
القطاع هي توفر املخ�ص�صات املالية ،بالإ�ضافة �إلى �أمور فنية و�إدارية �أخرى ،ومنها حتديد
الأولويات وااللتزام باخلطط التي يتم �إعدادها ،وميكن تلخي�ص التو�صيات كما يلي:
• �إعداد خطط �إ�سرتاتيجية مل�شاريع البنى التحتية ق�صرية ومتو�سطة وطويلة املدى
بالتن�سيق بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات املختلفة يف القطاعات جميعها ومب�شاركة القطاع
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اخلا�ص ،وربطها بخطط تنفيذية ومالية ،وااللتزام بتنفيذها ومراجعتها دوري ًا وتقييم
الإجناز يف كل مرحلة.
• �إعداد خطة لأعمال �صيانة املن�ش�آت جميعها التابعة للجهات احلكومية وعلى الأخ�ص
خطة ل�صيانة الطرق بعد تقييمها وحتديد الأولويات.
• التن�سيق بني اجلهات جميعها التي تقوم بتنفيذ �أعمال البنية التحتية ،وعلى الأخ�ص
داخل املدن والقرى لتجنب تكرار الأعمال وحفر ال�شوارع املنجزة حديث ًا ،ويف�ضل �أن يتم
ذلك من خالل نظام حمو�سب يو�ضح �أولويات العمل و�آلية التن�سيق بني الدوائر وامل�ؤ�س�سات
املختلفة.
• الرتكيز على تنفيذ الأعمال بح�سب الأ�صول الفنية والهند�سية ،وتطبيق املوا�صفات،
وحت�سني نوعية املنتج الهند�سي من حيث الدقة والإتقان بح�سب املعايري الدولية.
• �إعداد خمططات �شمولية لت�صريف مياه الأمطار وعلى الأخ�ص للتجمعات احل�ضرية،
وتنفيذها على مراحل بح�سب الأولويات ،وكذلك �إعداد خطة ملواجهة خماطر الفي�ضانات
لكل جتمع.
• �إعداد خطط تنفيذية لقطاع النقل وربطها مالي ًا و�ضرورة و�ضعها يف �سلم الأولويات
عند �إعداد املوازنات املختلفة لدور هذا القطاع املهم يف حتقيق التنمية الذي مل يحدث
عليه �أي تطوير خالل العقود املا�ضية.
• توفري وتدريب وت�أهيل الكوادر الفنية القادرة على تخطيط وتطويرالنقل العام.
• �إيجاد حلول مرورية ،وتطبيق �أنظمة املرور الذكية ،وتطبيق نظام ال�سري لتخفي�ض
االزدحامات املرورية والآثار االقت�صادية واالجتماعية والبيئية امل�صاحبة لها.
• تطبيق مفاهيم الأبنية اخل�ضراء يف الأعمال جميعها ،وتطبيق مبادئ و�أهداف التنمية
امل�ستدامة.
• الرتكيز على زيادة الفراغات العامة ،وزيادة الرقعة اخل�ضراء ،و�إعداد خطط �سنوية
لزيادتها للو�صول �إلى املعدالت الدولية املطلوبة.
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ط .اجلهات امل�س�ؤولة عن �أعمال البنية التحتية:
• وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان.
• وزارة ال�ش�ؤون البلدية.
• وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
• وزارة النقل.
• م�ؤ�س�سة الإ�سكان والتطوير احل�ضري.
• �إدارة ترخي�ص ال�سائقني واملركبات.
• �أمانة ع ّمان الكربى.
• البلديات.
• �سلطة �إقليم العقبة.

ظ .الت�شريعات التي حتكم قطاع البنية التحتية

• نظام الأبنية احلكومية وتعديالته رقم ( )64ل�سنة .2007
• قانون البناء الوطني رقم ( )7ل�سنة .1993
• قانون اال�ستمالك وتعديالته رقم ( )12ل�سنة .1987
• نظام الأ�شغال احلكومية رقم ( )71ل�سنة .1986
• نظام الطرق النافذة رقم ( )82ل�سنة .2001
• قانون الطرق رقم ( )24ل�سنة .1986
• قانون نقابة املهند�سني وتعديالته رقم ( )15ل�سنة .1972
• قانون نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني رقم ( )13ل�سنة .1987
• نظام الأ�شغال احلكومية رقم ( )73ل�سنة .1986
• نظام تنظيم و�إدارة وزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان رقم ( )55ل�سنة .1996
• نظام ر�سوم الإعالنات على الطرق رقم ( )75ل�سنة .2002
• نظام الأبعاد الق�صوى والأوزان الإجمالية وقوة املحرك للمركبات رقم ( )42ل�سنة
.2002
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• الكودات يف مراحل الت�صميم والتنفيذ والإ�شراف وال�صيانة والت�شغيل على ال�سالمة
العامة.
• التعليمات اخلا�صة مبنح ت�صاريح البنى التحتية لوزارة الأ�شغال العامة والإ�سكان،
البلديات� ،أمانة ع ّمان الكربى ،و�سلطة �إقليم العقبة.
• عقد املقاولة املوحد ب�إ�صداراته جميعها (فيديك).
• قانون البلديات رقم ( )41ل�سنة .2015
• نظام خدمة ا�صطفاف املركبات رقم ( )28ل�سنة .2017
• نظام اللوازم والأ�شغال لأمانة ع ّمان الكربى رقم ( )153ل�سنة .2016
• نظام الأر�صفة يف �أمانة ع ّمان الكربى رقم ( )152ل�سنة .2016
• نظام ت�سمية ال�شوارع واملباين وترقيمها يف �أمانة ع ّمان الكربى رقم ( )149ل�سنة .2016
• نظام ال�شوارع والطرق و�صيانتها �ضمن حدود �أمانة ع ّمان الكربى رقم ( )144ل�سنة
.2016
• نظام الأبنية والتنظيم يف مدينة ع ّمان رقم ( )67ل�سنة .1979
• قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية امل�ؤقت رقم ( )79ل�سنة .1966
ثانياً :اإلسكان
عد الإ�سكان من القطاعات املهمة يف الأردن ،فهو �أحد �أعمدة االقت�صاد الوطني باعتباره
ُي ّ
حمرك ًا رئي�سي ًا لقطاع الإن�شاءات واملقاوالت ،وهو يعزز ا�ستقرار الفرد واملجتمع ،وي�ساهم
يف االرتقاء بامل�ستوى املعي�شي� .أحدث اللجوء الق�صري جراء الأزمة العراقية لعام 2003
وال�سورية عام  ،2012تغريات اجتماعية واقت�صاديه �أثرت يف �سوق الإ�سكان وخدمات البنية
التحتية ،ما و�ضع القطاع يف مواجهة حتديات كبرية مثل :ارتفاع تكاليف امل�ساكن� ،ضعف
املقدرة املالية للمواطنني ،الفجوة بني العر�ض والطلب الإ�سكاين� ،صعوبة �شروط الإقرا�ض
ال�سكني� ،ضعف ا�ستدامة برامج دعم التمويل الإ�سكاين ،ونق�ص املعرو�ض من قطع الأرا�ضي
ال�سكنية ال�صغرية.
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وقد �ساهم ارتفاع الطلب على الوحدات ال�سكنية وزيادة �أ�سعار املواد الإن�شائية يف زيادة �أ�سعار
بيع ال�شقق ال�سكنية ب�شكل كبري ،كما ارتفعت بالتايل قيمة �إيجارات ال�شقق ال�سكنية ،و�أدى
هذا االرتفاع �إلى عدم متكن العديد من املواطنني يف احلدود الدنيا من الدخل املتو�سط يف
احل�صول على م�سكن ب�أ�سعار منا�سبة ،حيث ت�شري تقديرات امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير
احل�ضري �إلى �أن احلاجة ال�سنوية لتملك الوحدات ال�سكنية تبلغ حوايل � 33ألف وحدة
قبل اللجوء ال�سوري ،وقد اختلت هذه املعادلة بعد اللجوء ال�سوري ،وازدادت �أعداد امل�ساكن
املطلوبة بحوايل � 60ألف م�سكن.
يتم توفري ال�سكن يف الأردن من خالل ثالث جهات رئي�سية ،هي:
• امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري.
• امل�ستثمرون يف قطاع الإ�سكان /قطاع خا�ص.
• البناء ال�شخ�صي اخلا�ص /قطاع خا�ص.
وقد بلغت م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف الإنتاج  %99لعام .2017

�أ .امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري

عد امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري اجلهة الرئي�سية املنظمة للإ�سكان يف
ُت ّ
الدولة الأردنية ،وهي التي حتدد �سيا�سات الإ�سكان ،وترعى قطاع الإ�سكان ،وهي امل�س�ؤولة
عن حتقيق الأهداف الوطنية من خالل توفري ال�سكن املنا�سب ،ورعاية القطاع ،وتوفري
ال�سكن املنا�سب خ�صو�ص ًا لذوي الدخل املحدود يف املجتمع الأردين .كما ت�ساهم امل�ؤ�س�سة يف
دعم االقت�صاد الأردين وتنمية املناطق التي ت�ستهدفها م�شاريعها ،ويتم ذلك من خالل تنفيذ
خططها الإ�سرتاتيجية التي كان �آخرها اخلطة الإ�سرتاتيجية والربنامج التنفيذي للفرتة
.2019-2016
تهدف ال�سيا�سة العامة للم�ؤ�س�سة �إلى الآتي:
• توفري ال�سكن املنا�سب لذوي الدخل املتو�سط واملتدين من خالل �إن�شاء جتمعات �سكنية
أرا�ض خمدومة مب�ساحات منا�سبة و�أ�سعار متاحة للفئات
متكاملة ،ومن خالل توفري قطع � ٍ
امل�ستهدفة من املجتمع ،وذلك من خمزونها من قطع الأرا�ضي التي ُفو�ضت �إلى امل�ؤ�س�سة من
�أرا�ضي اخلزينة� ،أو قطع الأرا�ضي التي قامت امل�ؤ�س�سة ب�شرائها �سابق ًا ب�أ�سعار مقبولة.
• امل�ساهمة يف رفد االقت�صاد الأردين ،وتن�شيط اال�ستثمار يف قطاع ال�سكان ،وحتقيق
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االكتفاء الذاتي للم�ؤ�س�سة.
• و�ضع الت�شريعات الناظمة للقطاع مبا فيها عملية التمويل ،والعمل كمرجعية ا�ست�شارية
يف هذا املجال على امل�ستوى املحلي والإقليمي.
• توجيه القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف تلبية االحتياجات ال�سكنية وت�سهيل الإجراءات
وتب�سيطها و�إزالة املعوقات التي قد تعرت�ضه.
• رفع كفاءة امل�ؤ�س�سة الإدارية واملالية والرتكيز على التميز والإبداع.
• حتقيق ر�ضا قطاع وا�سع من متلقي اخلدمة يف املجتمع الأردين.
املهام الرئي�سية للم�ؤ�س�سة.
• تقدمي التو�صيات ملجل�س الوزراء حول ال�سيا�سات العامة للإ�سكان وعالقتها بالتنظيم والبيئة.
• متابعة تطبيق الإ�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان و�إعداد �أي ت�شريعات �ضرورية لتنفيذها.
• �إجراء الدرا�سات والبحوث �ضمن الوحدات التنموية الإقليمية لإن�شاء �أحياء جديدة يف
مناطق التو�سع ال�سكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها و�إن�شاء مناطق
جديدة للتجمعات ال�سكانية.
• القيام بالدرا�سات ال�سكانية واالجتماعية واالقت�صادية وال�صحية والبيئية ذات
العالقة بالإ�سكان والتطوير احل�ضري لغايات حتديد احلاجة ال�سكنية ،وتوفري اخلدمات
ال�ضرورية يف املناطق املكتظة بال�سكان ،والعمل على �إزالة مظاهر التخلف والبناء
الع�شوائي وم�ساعدة �ساكنيها على توفري ال�سكن املنا�سب لهم.
• ت�شجيع احلرف ال�صناعية ال�صغرية وبرامج التدريب املهني يف املناطق التي تقام بها
م�شاريع امل�ؤ�س�سة وتطويرها.
• العمل على توفري قرو�ض للم�ستفيدين من م�شاريع الإ�سكان والتطوير احل�ضري ،وذلك
بالتعاون مع اجلهات املمولة املعنية.
• �إقامة م�شاريع ا�ستثمارية مبا�شرة �أو �إبرام عقود ا�ستثمار مع م�ستثمرين من القطاع
اخلا�ص مبا يتفق مع �أهداف امل�ؤ�س�سة.

ب .التحديات التي تواجه قطاع الإ�سكان

• ارتفاع تكاليف توفري امل�ساكن و�ضعف القدرة ال�شرائية لدى املواطنني.
• نق�ص املعرو�ض من قطع الأرا�ضي ال�سكنية �صغرية امل�ساحة يف املناطق احل�ضرية.
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• الفجوة بني العر�ض والطلب الإ�سكاين يف ما يخ�ص م�ساحات الوحدات ال�سكنية و�أ�سعارها.
• الت�شتت العمراين الذي ي�ؤدي �إلى عدم كفاءة البنية التحتية والتو�سع على ح�ساب
الأرا�ضي الزراعية.
• �صعوبة �شروط و�ضمانات الإقرا�ض ال�سكني و�ضعف ا�ستدامة برامج دعم التمويل
الإ�سكاين.
• قدم الإ�سرتاتيجية الوطنية للإ�سكان التي �أُقرت عام  1989حيث �أ�صبحت ال تواكب
املتغريات الأخرية.
• الزيادة الطبيعية يف عدد ال�سكان ،والتزايد الناجم عن الهجرات الق�سرية الناجتة عن
اللجوء ب�سبب الظروف الإقليمية يف دول اجلوار ،و�أي�ض ًا الوافدين وعودة املغرتبني.
• الفقر والزيادة الكبرية يف عدد ال�سكان ،ما ي�ؤدي �إلى �سوء يف ا�ستعمال الأرا�ضي ،وت�شكيل
ب�ؤر �سكنيه تعاين من نق�ص اخلدمات الأ�سا�سية ،وظهور ال�سكن الع�شوائي واالعتداء على
�أرا�ضي اخلزينة.
• انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي ،ما ي�ؤثر على م�ستوى املعي�شة وارتفاع م�ستويات
الفقر.

ت .اخلطة الإ�سرتاتيجية والربنامج التنفيذي للم�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير
احل�ضري 2019-2016
مت تطوير خطة �إ�سرتاتيجية مدتها �أربعة �سنوات وبو�شر بتطبيقها اعتبارا من عام .2016
وح ّددت ثالثة �أهداف رئي�سية و 11هدف ًا
كما ُروجعت اخلطة بح�سب ما هو مقرر عام ُ ،2017
ت�شغيلي ًا ،كما ُو�ضعت م�ؤ�شرات �أداء لقيا�س مدى حتقيق الأهداف ،وم�ستهدفات لكل م�ؤ�شر.
الأهداف الإ�سرتاتيجية:
• امل�ساهمة يف متكني ذوي الدخل املتدين واملتو�سط من الو�صول �إلى ال�سكن املالئم يف
مناطق اململكة كافة ،و ُو�ضعت �أهداف ت�شغيلية ،هي:
وح ّدد م�ؤ�شرا �أداء لهذا الهدف :الأول هو عدد الأ�سر
 ت�سويق م�شاريع امل�ؤ�س�سة املنجزةُ ،امل�ستفيدة من قطع الأرا�ضي املخدومة ،ورغم �أن امل�ستهدف مل يكن طموح ًا ،فلم يتجاوز
معدل حتقيق هذه امل�ؤ�شر  %20لل�سنوات جميعها� .أما امل�ؤ�شر الثاين فهو قيا�س عدد الأ�سر
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امل�ستفيدة من الوحدات ال�سكنية ،وقد مت حتقيق معدل �أعلى من امل�ستهدف عام ،2015
بينما مل يتم قيا�سه عام  ،2016و�أُجنز �أقل من  %5منه عام .2017
وح ّددت ثالثة
	�إنتاج قطع � ٍأرا�ض خمدومة و�شقق �سكنية تنا�سب الأ�سر امل�ستهدفةُ ،
م�ؤ�شرات لهذا الهدف :الأول هو عدد ال�شقق والوحدات ال�سكنية املنتجة /قرية اّ
امللحة،
ومل يتحقّق �أي �إجناز يف هذا امل�ؤ�شر .امل�ؤ�شر الثاين هو عدد الوحدات ال�سكنية املنتجة
�سنوي ًا ،وحتقّق �أقل من  %50عام  ،2016لكن مل يتحقق �أي �إجناز عام  .2017امل�ؤ�شر الثالث
هو عدد قطع الأرا�ضي املنتجة ،و�أُجنز �أقل من  %65من امل�ستهدف فقط عام .2017
 تطوير املناطق الع�شوائية متدنية اخلدمات بح�سب الطلب ،و ُو�ضع م�ؤ�شر واحد لقيا�سهذا الهدف هو عدد الأ�سر امل�ستفيدة من امل�شاريع ،ومل يتحقّق �أي �إجناز يف هذا الهدف.
	�إيجاد خمزون �إ�سرتاتيجي من الأرا�ضي مب�ؤ�شر واحد هو قيمة املبالغ املخ�ص�صة ل�شراءالأرا�ضي ،ومل يتحقّق �أي �إجناز عام  ،2016وحتقّق �أقل من  %25من امل�ستهدف عام 2017
رغم �أن املبالغ املخ�ص�صة �ضئيلة جد ًا مقارنة مع �أ�سعار الأرا�ضي ،وقد يكون هذا هو ال�سبب
وراء عدم حتقيق امل�ستهدف.
 درا�سة االحتياجات ال�سكنية للمجتمع املحلي ،ومل ُتنجز �أي درا�سة يف هذا املجال. امل�ساهمة يف تنظيم فعالية قطاع الإ�سكان وتعزيزها لرفد االقت�صاد الوطني عرب اال�ستثمارالإ�سكاين .وقد و�ضعت �أهداف ت�شغيلية لهذا الهدف الإ�سرتاتيجي �إال �أنه مل يتبني ما �إذا
قي�ست امل�ؤ�شرات اخلا�صة بها .و ُو�ضع لهذا الهدف م�ؤ�شران :الأول ،ن�سبة م�ساهمة القطاع
اخلا�ص املنظم يف تلبية احلاجة ال�سكنية ،وحتقّقت امل�ستهدفات لهذا امل�ؤ�شر؛ وامل�ؤ�شر
الثاين ،ن�سبة زيادة الإنفاق على امل�شاريع اال�ستثمارية التجارية ،وحتقّقت امل�ستهدفات يف
هذا امل�ؤ�شر �أي�ض ًا.
 تعزيز الكفاءة والأداء امل�ؤ�س�سي وتطويرهما .وكما يف الهدف ال�سابقُ ،و�ضعت �أهدافت�شغيلية لهذا الهدف الإ�سرتاتيجي �إال �أنه مل يتبني ما �إذا قي�ست امل�ؤ�شرات اخلا�صة
بها .وما مت قيا�سه يف هذا الهدف هو �أربعة م�ؤ�شرات :الأول ،درجة ر�ضا متلقي اخلدمة،
وحتقّقت امل�ستهدفات لهذا امل�ؤ�شر؛ الثاين ،ن�سبة املوظفني امل�شاركني يف الدورات التدريبية،
وحتقّق معدل يزيد على  %50من امل�ستهدف لل�سنوات جميعها؛ الثالث ،عدد الدورات
التدريبية املتخ�ص�صة ،و�أُجنز امل�ستهدف لل�سنوات جميعها لهذا امل�ؤ�شر ،وهذا ينطبق على
امل�ؤ�شر الرابع اخلا�ص بن�سبة الر�ضا الوظيفي.
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ث .معوقات تنفيذ اخلطة الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة
• حمور �شراء الأرا�ضي

 تخفي�ض ال�سقوف املخ�ص�صة ل�شراء الأرا�ضي بقرار من وزارة املالية /املوازنة العامة. ا�ستخدام خمزون الأرا�ضي التي متلكها امل�ؤ�س�سة لغايات تنفيذ املبادرة امللكية للإ�سكانأرا�ض تعود
(�سكن كرمي لعي�ش كرمي) ،مقابل وعود من احلكومة بتعوي�ض امل�ؤ�س�سة ب� ٍ
للخزينة ،ومل يتم ذلك.
 ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي يف مراكز املحافظات مقارنة باملبالغ املر�صودة لهذه الغاية.أرا�ض للخزينة داخل مناطق التنظيم �صاحلة لإقامة م�شاريع �إ�سكانية عليها.
 عدم وجود � ٍ ارتفاع تكلفة �إي�صال خدمات البنية التحتية. عدم التزام اجلهات اخلدماتية ب�إي�صال خدمات البنية التحتية مل�شاريع امل�ؤ�س�سة.• حمور الت�سويق
 عدم �إقبال املواطنني على �شراء الوحدات ال�سكنية يف بع�ض امل�شاريع يف املحافظات لبعدهاعن خدمات املدار�س والأ�سواق واملراكز ال�صحية ،يف حني متتنع اجلهات اخلدمية الأخرى
عن تقدمي هذه اخلدمات داخل مواقع امل�شاريع حلني �إ�شغال املوقع بن�سب معينة من
ال�سكان.
	�إعطاء الأولوية لت�سويق م�شروع املبادرة امللكية للإ�سكان. عدم مقدرة الفئة امل�ستهدفة على توفري متطلبات اجلهات التمويلية املقر�ضة. و�ضع البنوك ل�سقوف مالية لغايات القرو�ض الإ�سكانية �أدى �إلى �صعوبة يف احل�صول علىقرو�ض �إ�سكانية جديدة.
• حمور الإنتاج
	�إعطاء الأولوية لتنفيذ م�شاريع ال�شقق ال�سكنية للمبادرة امللكية للإ�سكان وت�سويقهاوت�أجيل العمل على تنفيذ بع�ض م�شاريع امل�ؤ�س�سة.
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 ت�أخر بع�ض املقاولني يف تنفيذ بع�ض امل�شاريع. ت�أجيل تنفيذ بع�ض امل�شاريع لعدم توفر املخ�ص�صات املالية لتنفيذها ب�سبب ال�سقوف التياعتمدت من املوازنة.

ج .امل�ستثمرون يف قطاع الإ�سكان

ي�شكل امل�ستثمرون يف قطاع الإ�سكان قطاع ًا مهم ًا يف توفري ال�سكن املنا�سب لفئات كبرية من
املجتمع الأردين مب�ستوياته االقت�صادية جميعها ،حيث تقوم �شركات الإ�سكان بتوفري ما
يزيد على  %70من الوحدات ال�سكنية يف املناطق احل�ضرية يف اململكة ،وهم ي�شكلون البديل
املنا�سب ل�سد الفراغ الذي تركته م�ؤ�س�سة الإ�سكان نتيجة التخلي عن دورها الإنتاجي يف �إن�شاء
أرا�ض لذوي
الوحدات ال�سكنية يف ال�سنوات الأخرية والتوجه ب�شكل حمدود نحو توفري قطع � ٍ
الدخل املتدين واملتو�سط� .إال �أن قطاع اال�ستثمار يف الإ�سكان يعاين مما تتعر�ض له امل�ؤ�س�سة
العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري من حتديات ،بالإ�ضافة �إلى حتديات �أخرى ،منها:
 ارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي ال�صاحلة للإ�سكان ،وحمدودية ما هو معرو�ض منها داخل حدودالتنظيم.
 ارتفاع �أ�سعار مواد البناء وتذبذبها ال�سريع. التغري يف القوانني والت�شريعات الناظمة للقطاع. عدم و�ضوح الأحكام التنظيمية لقطع الأرا�ضي وعدم وجود خمططات تنظيم تف�صيلية. عدم القدرة على تلبية حاجة الأ�سواق من امل�ساحات املرغوبة ب�سبب ما ُيفر�ض من قواننيو�أنظمة وتعليمات (علم ًا �أن الرتكيبة الفتية الدميغرافية يف الأردن ،وتدين م�ستوى
دخول املواطنني يحتّم على �أمانة ع ّمان والبلديات ت�شجيع ال�شقق ذات امل�ساحات ال�صغرية
( 90 - 50م )2وترويجها وترخي�صها� ،إال �أنه ب�سبب الأزمات املرورية الناجتة عن عدم
توفر نقل عام منتظم ،وا�ضطرار املواطنني امتالك مركبات خا�صة ت�ستهلك �أكرث من ثلث
دخل الأ�سرة ،ا�ضطر البلديات �إلى �إ�صدار �أنظمة متنع البناء يف م�ساحات كهذه لتخفي�ض
الكثافة ال�سكانية.
 عدم التزام بع�ض ال�شركات باملوا�صفات والكودات املعتمدة يف البناء. �صعوبة احل�صول على التمويل خ�صو�ص ًا لذوي الدخل املحدود ل�شراء ال�شقق. عدم وجود �آلية قانونية �سهلة التطبيق تنظم العالقة بني مالكي ال�شقق. -التجاوزات القانونية يف الأبنية ،والتي ت�ؤثر على الن�سيج املعماري وعلى املجتمع.
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ح .التو�صيات

من الأمور التي يجب مراعاتها لتن�شيط وحت�سني الإ�سكان:
• حت�سني كفاءة نظام التمويل الإ�سكاين من خالل رفع �سقف القرو�ض ال�سكنية ودعم
�أ�سعار الفائدة و�إعطاء فرتة �سماح كافية وزيادة مدة ال�سداد.
• تفعيل دور القطاع اخلا�ص يف تلبية االحتياجات ال�سكنية يف ظل انح�سار دور م�ؤ�س�سة
الإ�سكان يف هذا املجال من خالل منحه الت�سهيالت واالمتيازات التي تتمتع بها اجلهات
احلكومية وت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني اخلا�ص والعام.
• توفري البنية التحتية من طرق ونقل عام و�شبكات �صرف �صحي ومياه وكهرباء وات�صاالت
لت�شجيع اال�ستثمار يف الإ�سكان وتخفي�ض التكاليف على امل�ستثمرين.
• التخطيط ال�شمويل املالئم بهدف ا�ستعادة التنوع احليوي والتوجه نحو تخطيط اخ�ضر
أرا�ض مب�ساحات ومواقع منا�سبة ،ومنع الت�شتت العمراين
للبيئات العمرانية ،وتوفري قطع � ٍ
والتو�سع على ح�ساب الأرا�ضي الزراعية ،وكذلك ت�شجيع اال�ستعمال املتعدد للمباين
ومواءمة احتياجات ال�سوق مع التوجهات العمرانية والأحكام التنظيمية.
• تقدمي الإعفاءات من ر�سوم ت�سجيل ونقل امللكية.
• و�ضع الت�شريعات املالئمة لتنظيم العالقة بني املالكني يف العقار الواحد ،و�إيجاد �آليات
منا�سبة حلل اخلالفات يف ما بينهم دون اال�ضطرار �إلى اللجوء للمحاكم ،وكذلك �إيجاد عالقة
متوازنة بني املالكني وامل�ستاجرين ،وت�شجيع القطاع اخلا�ص للإنتاج ال�سكني بغر�ض الت�أجري.
خ .اجلهات امل�س�ؤولة عن قطاع الإ�سكان واخلطط واملبادرات القائمةوزارة الأ�شغال العامة
والإ�سكان.
• البنك املركزي الأردين.
• دائرة الإح�صاءات العامة.
• �أمانة ع ّمان الكربى والبلديات الأخرى.
• البنوك وامل�ؤ�س�سات التمويلية و�شركات الت�أجري التمويلي يف الأردن.
• جمعية امل�ستثمرين يف قطاع الإ�سكان.
• نقابة مقاويل الإن�شاءات الأردنيني.
• نقابة املهند�سني الأردنيني.
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د .الت�شريعات التي حتكم قطاع الإ�سكان
• قانون امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري رقم ( )28ل�سنة .1992
•

نظام بدل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير احل�ضري رقم ()72

ل�سنة .2014
• تعليمات نقل امللكية والتنازل عن حق اال�ستفادة ا�ستناد ًا �إلى املادة ( )16من قانون
امل�ؤ�س�سة رقم ( )28ل�سنة  1992وتعديالته.
• تعليمات تنظيم الرهن ل�سنة .2007
• تعليمات االدخار يف �صندوق �إ�سكان املنتفعني من م�شاريع دائرة التطوير احل�ضري ل�سنة
.1988
• قانون تنظيم قطاع الإن�شاءات ل�سنة .2009
• قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية رقم ( )79ل�سنة .1966
• نظام الأبنية والتنظيم يف مدينة ع ّمان رقم ( )67ل�سنة .1979
• قانون ملكية الطوابق وال�شقق رقم ( )25ل�سنة .1968
• قانون ر�سوم ت�سجيل الأرا�ضي رقم ( )26ل�سنة .1958
• قانون �ضريبة بيع العقار رقم ( )21ل�سنة .1974
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