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واخلدمات  التحتية  البنية  يف  ملحوظًا  تطورًا  الأخرية  اخلم�شة  العقود  خلل  الأردن  �شهد 

املنطقة  حكمت  التي  واجلغرافية  والقت�شادية  ال�شيا�شية  الأحداث  عليه  فر�شتها  العامة 

والزيادات ال�شكانية املفاجئة الناجتة عن هذه الأحداث، بالإ�شافة اإلى النزعة العاملية يف 

التو�شع احل�شري ب�شكل عام، حيث كان يعي�س ثلث �شكان العامل يف املناطق احل�شرية يف القرن 

املا�شي، واأ�شبح اليوم ما يزيد على 54% من عدد �شكان العامل يعي�شون يف املناطق احل�شرية، 

اأكرث حدة يف  2050، وكانت هذه الظاهرة  70% عام  اإلى  الن�شبة  اأن ت�شل هذه  املتوقع  ومن 

عام  بحلول   %72 اإلى  الن�شبة  هذه  ت�شل  اأن  ُيتوقع  حيث  املتو�شط،  الأبي�س  البحر  منطقة 

 .2050

ُتعّرف املناطق احل�شرية حمليًا بالتجمعات التي يبلغ عدد �شكانها 5000 ن�شمة فاأكرث، وت�شري 

اإذ بلغت ن�شبة �شكان  اإلى تزايد ال�شكان فيها بن�شبة تفوق التجمعات الريفية،  الإح�شاءات 

احل�شر 82.6%. ويعود اأحد اأ�شباب ارتفاع هذه الن�شبة يف الأردن اإلى اختلف تعريف املناطق 

احل�شرية من دولة اإلى اأخرى.

تقدمي
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ال�شكل رقم )1(: تطور ظاهرة التو�شع احل�شري يف العامل 2050-1900

.)UNDESA( امل�شدر: الأمم املتحدة/ دائرة القت�شاد وال�شوؤون الجتماعية

وب�شبب موقعه اجلغرايف يف منطقة ا�شطرابات م�شتمرة يف ال�شرق الو�شط، فقد ا�شطر الأردن 

عام  الأولى  كانت  الفل�شطينيني،  والنازحني  اللجئني  من  �شخمة  تدفقات  مع  التعامل  اإلى 

1948، والثانية عام 1967، حيث و�شل العدد اإلى مليونني يعي�شون يف الأردن بح�شب �شجلت 

ا�شت�شاف  كما  )الأونروا(.  الفل�شطينيني  اللجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة 

ومن   ،1991-1975 الأعوام  يف  اللبنانية  الأهلية  احلرب  اأثناء  لبنان  من  مهاجرين  الأردن 

العراق بعد حرب اخلليج الأولى عام 1991، والثانية عام 2003، وقد و�شل العدد اإلى ما يزيد 
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على 750 األف ن�شمة. كما ا�شتقبلت الأردن مهاجرين من كل من ليبيا وال�شومال واليمن ودول 

80% منهم  1.3 مليون ن�شمة، يعي�س اأكرث من  اأخرى، وموؤخرًا الهجرة ال�شورية ملا يزيد على 

يف املجمعات احل�شرية، واأحدث هذا تغريات اجتماعية واقت�شاديه اأثرت على �شوق الإ�شكان 

وخدمات البنية التحتية.

وقد ازداد عدد �شكان اململكة من 6.5 مليون ن�شمة تقريبًا عام 2004 اإلى اأكرث من 9.5 مليون 

ن�شمة عام 2016، ما فر�س على موؤ�ش�شات الدولة واقعًا عليها التعامل معه لتتمكن من تقدمي 

عام  من  العربي«  »الربيع  تبعات  زالت  وما  لل�شكان،  املتزايدة  للأعداد  ال�شرورية  اخلدمات 

2011 والأزمات التي رافقته، ت�شكل حتديًا كبريًا اجتاه املَنعة والتنمية يف املجالت جميعها 

يف الأردن.

العاملي،  القت�شادي  املنتدى  عن  ال�شادر   2018/2017 لعام  العاملية  التناف�شية  تقرير  ووفق 

يحتل الأردن مركزًا متو�شطًا هو املركز 65 من بني 137 دولة على م�شتوى العامل، بعد اأن �شجل 

املح�سلة،  النقاط  جمم�ع  ثبات  ورغم  ال�سابق.  الت�سنيف  يف  دولة   144 بني  من   63 املرتبة 

اإل اأن التغري يف املركز ناجت عن تغريات يف مراكز الدول الأخرى، يف حني حل الأردن �شابعًا 

اإلى الأمور الأخرى مقارنة احلالة العامة للبنية  على امل�شتوى العربي، حيث يتم بالإ�شافة 

التحتية ونوعية الطرق والبنية التحتية لل�شكك احلديدية واملوانئ والنقل اجلوي، وكذلك 

البنية  حمور  يف   58 املرتبة  يف  الأردن  جاء  وقد  والت�شالت.  للكهرباء  التحتية  البنية 

التحتية العام، ويف املركز 63 يف نوعية البنية التحتية. 

وبح�شب التقرير اأي�شًا، فاإن البنية التحتية كانت العامل الثالث من العوامل املعيقة للأعمال 

بعد عدم ا�شتقرار ال�شيا�شات ومعدلت ال�شرائب من اأ�شل 16 عامًل اعُتربت معيقة للأعمال يف 

الأردن يف تقرير 2017/2016، ويف املرتبة ال�شاد�شة يف تقرير 2018/2017.
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ال�شكل رقم )2(: العوامل املعيقة للأعمال يف الأردن

امل�شدر: تقرير التناف�شية العاملية، 2017/2016.

امل�شدر: تقرير التناف�شية العاملية، 2018/2017.

اإلى تقييم خطط املوؤ�ش�شات والدوائر احلكومية التي تتولى م�شوؤولية  تهدف هذه املراجعة 

البنية التحتية وامل�شاكل واملعيقات التي تواجهها يف تنفيذ هذه اخلطط، واإلى اإجراء تقييم 

نوعي حلالة البنية التحتية ومنعتها يف اململكة. وللتمكن من حتقيق هذه الأهداف، فقد مت 

الطلع على خطط املوؤ�ش�شات احلكومية ذات العلقة املعلنة والن�شرات اخلا�شة بها وزيارتها 
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ميدانيًا للتاأكد من املعلومات املن�شورة واحل�شول على معلومات اإ�شافية ت�شاعد يف اإجناز املهمة 

املطلوبة وحتقيق الهدف املرجو من هذه املراجعة.

أوالً: البنية التحتية 

البنية التحتية )Infrastructure( هي البنية املادية والتنظيمية الأ�شا�شية التي ت�شكل 

جمموعة من املرافق والأنظمة املرتابطة التي ت�شاهم يف النهو�س باملجتمع والقت�شاد والنمو 

تخدم  التي  اللزمة  الو�شائل  توفري  خلل  من  وذلك  الأف�شل،  نحو  العامة  احلياة  وتطوير 

الأفراد واملجتمعات والأعمال واملوؤ�ش�شات، وخلق بيئة منا�شبة لل�شتثمار، وهي اإحدى مقومات 

الدول احلديثة وراأ�شمالها العيني ودعامة اأ�شا�شية يف التنمية باأ�شكالها جميعًا.

)املياه،  العامة  اخلدمات  �شبكات  واملوا�شلت،  الطرق  �شبكات  التحتية:  البنية  وت�شمل 

الكهرباء، الت�شالت، ال�شرف ال�شحي وت�شريف مياه الأمطار(، قطاع النقل واملرور واملرافق 

العامة، �شاملة املباين اخلدمية واحلدائق وال�شاحات العامة. يف هذا التقرير �شيتم تناول: 

الطرق الربية، ت�شريف مياه الأمطار، النقل الربي، املن�شات الإدارية واخلدماتية، احلدائق 

واملتنزهات والفراغات العامة، بالإ�شافة اإلى الإ�شكان.

اأ. اأثر تطوير البنية التحتية على الو�شع القت�شادي والجتماعي
ال�شيا�شية  الأ�شعدة  على  لتاأثريها  نظرًا  احلياة  نوعية  تعزيز  يف  التحتية  البنية  ت�شاهم 

والتطور  الجتماعي  الرفاه  حتقيق  ميكن  ل  حيث  كافة،  والجتماعية  والقت�شادية 

القت�شادي املحلي دون توفري بنية حتتية م�شتدامة ومِنعة. ففي املجال القت�شادي، ي�شاهم 

توفري البنى التحتية يف دعم القت�شاد املحلي من خلل دعم امل�شاريع التنفيذية والت�شغيلية 

والإنتاجية الفردية وال�شناعية، وبالتايل امل�شاهمة يف توفري فر�س العمل والنهو�س باملجتمع 

ودعم وجذب امل�شاريع ال�شتثمارية التي من �شاأنها دعم القت�شاد املحلي ورفع م�شتوى تناف�شية 

والتعليم  ال�شحة  قطاعي  حت�شني  اإن  كما  وم�شتدام.  قوي  جمتمع  وبناء  املحلية  ال�شركات 

يقت�شي ال�شتثمار الأمثل يف البنى التحتية من خلل توفري املباين واملرافق العامة وفق اأف�شل 

املعايري العاملية، وتعزيز م�شرية النمو والتطور يف املجالت املختلفة، وبالتايل حتقيق الأهداف 

الوطنية وبناء جيل فاعل ي�شاهم يف بناء الدولة ب�شكل �شليم.

واملنظمات  املنا�شبات  يف  عليها  الرتكيز  مت  فقد  التحتية،  للبنية  الكبرية  للأهمية  ونظرًا 

املحلية والدولية كافة، فعلى �شبيل املثال احتوى الهدف التا�شع من اأهداف التنمية امل�شتدامة 

للأمم املتحدة، على اإقامة بنى حتتية قادرة على ال�شمود، وحتفيز الت�شنيع ال�شامل للجميع 
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والطاقة،  )النقل،  الأ�شا�شية  البنية  يف  ال�شتثمار  اأن  حيث  البتكار،  وت�شجيع  وامل�شتدام، 

امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  عنا�شر  من  حيوي  عن�شر  والت�شالت(  املعلومات  وتكنولوجيا 

والتمكني للمجتمعات يف كثري من البلدان. 

ومن خلل هذه املراجعة، �شيتم اإلقاء ال�شوء على حالة البنية التحتية والإ�شكان يف الأردن 

يف جمالت الطرق مبكوناتها جميعها، والنقل الربي، واملرافق الإدارية، واحلدائق واملتنزهات 

والفراغات العامة.

ب. الطرق الربية
اأركان  اأهم  من  واحدًا  يعترب  الذي  النقل  الرئي�شي خلدمة قطاع  ال�شريان  الطرق هي  �شبكة 

وغالبًا  الأ�سا�سية  ال�سبكة  وُتعّد  الدول،  يف  التنمية  اأركان  اأهم  ومن  القت�سادي،  الن�ساط 

الوحيدة يف الأردن التي تربط مناطق الإنتاج مبناطق ال�شتهلك، ومناطق الإنتاج مبناطق 

الت�شدير.

الإن�شان و�شلكها يف  الب�شر عرفها  اأهمية كبرية يف حياة  الطرق ظواهر جغرافية ذات  وُتعّد 

جت�اله وغزواته ورحالته التجارية. وللطرق دور اأ�سا�سي يف الن�ساط القت�سادي، لذا فهي 

ت�شاهم ب�شكل رئي�شي يف التنمية الزراعية وال�شناعية والتجارية والجتماعية.

ومن اأجل النهو�س بالتنمية، ل بد اأن يكون للدولة بنية حتتية منا�شبة، واأهمها طرق �شريعة 

واآمنة، ول بد من تخ�شي�س التمويل اللزم لإن�شائها واإدامتها و�شيانتها مب�شتوياتها املختلفة.

طريق  عن  اإما  اأوًل،  الطريق  حرم  على  ا�شتحواذًا  عام  ب�شكل  الطرق  اإن�شاء  عمليات  ت�شمل 

ال�شتملك كما هي احلال يف معظم الطرق اخلارجية ال�شريعة، اأو من خلل اإعداد املخططات 

التنظيمية الهيكلية للطرق الرئي�شية داخل املدن وخمططات ال�شتعمالت التنظيمية، ومن 

خلل عمليات الإفراز والتجزئة وفق الأحكام التنظيمية ال�شارية داخل حدود تنظيم املدن 

والقرى، وي�شمل ذلك تاليًا القيام باإن�شاء ج�شم الطرق ابتداء من الأعمال الرتابية واإن�شاء 

طبقات الطريق والأكتاف واجلزر الو�شطية، وكذلك بناء الأر�شفة خ�شو�شًا داخل املدن، كما 

وزراعة  الت�شجري  واأعمال  الأمطار  مياه  ت�شريف  و�شبكات  الرئي�شية  العّبارات  اإن�شاء  ي�شمل 

التقاطعات واجل�شور  اإن�شاء  واأي�شًا  الطريق،  واأعمال فر�س  الو�شطية  الطرق واجلزر  جوانب 

والأنفاق واجلدران ال�شتنادية والأ�شوار. 

ميتلك الأردن �شبكة طرق برية �شريعة جيدة البناء والهند�شة مقارنة ببع�س الدول الأخرى؛ 

وقد تطورت تطورًا كبريًا من حيث الت�شاميم والإن�شاء وال�شيانة. ففي حني كان جمموع اأطوال 

�شبكة الطرق املعبدة يف اململكة عام 1950 ما جمموعه 895 كم للطرق الرئي�شية والثانوية 
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وو�شطها  اململكة  �شمال  يف  مناطق  يف  وتتمركز  كم،   7900 بحدود  حاليًا  اأ�شبح  والقروية، 

وغربها. ويوجد هناك خط بّري رئي�شي من اأربعة م�شارب، ي�شل �شمال اململكة بجنوبها على 

طول امل�شافة، كما يوجد طريق بّري رئي�شي اآخر ي�شل احلدود العراقية )منطقة الروي�شد( 

حدود  �شمن  الواقعة  الطرق  اإلى  بالإ�شافة  هذا  العمري(،  )منطقة  ال�شعودية  احلدود  مع 

5000 كم تقريبًا، موزعة  اأمانة عّمان الكربى والبلديات الأخرى والتي ل تقل اأطوالها عن 

بني طرق رئي�شية وفرعية. 

ملواكبة  اململكة  الطرق يف معظم مناطق  اأعمال  ُنّفذت كميات كبرية من  املا�شية،  العقود  ويف 

رفت مليارات الدنانري  الزيادة الكبرية يف اأعداد ال�شكان واحلركة القت�شادية املتنامية، و�شُ

لإن�شاء �شبكة طرق معّبدة ل باأ�س بها، لكن كثري منها غري �شروري ويخدم مناطق نائية وغري 

منتجه، وكان الأجدر عمل طرق ترابية وزراعية بتكاليف اأقل لهذه املناطق. 

الطرق  ل�شبكة  ال�شيانة  تكاليف  ارتفعت  الطرق وتعبيدها،  فتح  الكبرية يف  الزيادة  وب�شبب 

بال�شيانة  للقيام  املوارد  توفر  وعدم  اإنهاكها  نتيجة  جميعها  اململكة  مناطق  يف  املرتامية 

اللزمة للحفاظ عليها من التدهور بح�شب الأ�شول واملمار�شات الف�شلى يف اأعمال ال�شيانة يف 

الوقت املنا�شب. كما اإن اخللطات الإ�شفلتية يف املا�شي كانت تعتمد على مادة احلجر اجلريي 

اأن  غري  الطرق.  لهذه  ومكلفة  دورية  �شيانة  ي�شتلزم  كان  ما  ال�شعيفة،   )limestone(

اأمانة عّمان الكربى ووزارة ال�شغال العامة با�شرا يف الفرتة املا�شية با�شتعمال مادة البازلت 

الأقوى بالرغم من الرتفاع الطفيف يف التكلفة، علمًا اأن مادة البازلت متوفرة بكميات كبرية 

�شلبتها  ب�ش�شب  ا�شتخدامها  واإعادة  تدويرها  ميكن  كما  ا�شتدامة،  اأكرث  وتعترب  الأردن،  يف 

وموا�شفاتها العالية.

تق�شم الطرق يف الأردن من حيث م�شوؤولية التنفيذ والإدامة وال�شيانة اإلى ق�شمني: 

1. الطرق التي تقع حتت م�شوؤولية وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان

تتولى وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان م�شوؤولية التخطيط طويل الأمد وق�شري الأمد ل�شبكات 

الطرق يف الأردن، بينما تتولى البلديات م�شوؤولية تخطيط هذه ال�شبكات داخل حدودها. اأما 

الطرق التي تقع حتت م�شوؤولية الوزارة، فهي �شبكة الطرق النافذة التي ت�شل بني البلديات 

واملحافظات والقرى اأو التي متر خللها، بالإ�شافة اإلى الطرق الثانوية والزراعية الواقعة 

خارج حدود البلديات، والتي تقوم الوزارة بالعمليات اخلا�شة بهذه الطرق جميعها من حيث 

ال�شتملك والتخطيط والتنفيذ بعنا�شرها كاملة وب�شيانتها، وهي واحدة من اأهم م�شوؤوليات 

اإلى   2016  -  2013 الوزارة التي ي�شري هدفها الإ�شرتاتيجي الأول يف خطتها الإ�شرتاتيجية 
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اآمنة ذات مردود اقت�شادي وتنموي«. وت�شري الأهداف املرحلية اخلا�شة بهذا  »توفري طرق 

الهدف اإلى تنفيذ �شبكة الطرق الرئي�شية والثانوية والقروية والزراعية باململكة وتاأهيلها 

و�شيانتها واإدامتها لربط املحافظات واملراكز احلدودية واملناطق التنموية والقرى والتجمعات 

معايري  توفري  بهدف  وكذلك  التنمية،  حتقيق  يف  لت�شاهم  الإنتاج  مواقع  وخدمة  ال�شكانية، 

ال�شراكة  وت�شجيع  الطرق،  �شبكة  اإن�شاء  برنامج  وا�شتكمال  الطرق،  على  املرورية  ال�شلمة 

املختلفة. لقد جاءت هذه الأهداف  امل�شاريع  العام واخلا�س من خلل تنفيذ  القطاعني  بني 

الأ�شغال  لوزارة  الإ�شرتاتيجية  الأهداف  منا�شبة وحتقق  اأعوام  ال�شابقة لأربعة  يف اخلطة 

العامة والإ�شكان يف تطوير البنية التحتية يف جمال الطرق، اإل اأنها اأهداف عامة غري قابلة 

للقيا�س ت�شلح لكل زمان ومكان، ومل يرافقها خطة تنفيذية وموؤ�شرات ميكن من خللها قيا�س 

الأداء ومدى التقدم يف حتقيق الأهداف الرئي�شية واملرحلية، رغم اأن هناك خططًا �شنوية 

تقوم باإعدادها الوزارة ترافق املوازنات ال�شنوية اإل اأنها غري معلنة، ول يتم ربطها باخلطة 

الإ�شرتاتيجية للوزارة لتحقيق مقايي�س الأداء وتقييم الإجناز. 

2017-2021، فقد ورد يف الأهداف الإ�شرتاتيجية  اأما بخ�شو�س اخلطة اخلم�شية الأخرية 

للوزارة الهدفني اخلا�شني بالطرق: وهما: الأول، »�شبكة طرق رئي�شية وممرات تنموية اآمنة 

يف اأنحاء اململكة جميعها ذات مردود اقت�شادي وتنموي«، والهدف الثاين، »�شبكة طرق قروية 

للهدف  اأداء  موؤ�شرا  وُو�شع  التطور«.  حتقيق  يف  امل�شاهمة  �شاأنها  من  واآمنة  متكاملة  وزراعية 

الأول، يتعلقان بن�شبة تقليل عدد احلوادث الناجتة عن عيوب الطرق، ون�شبة ر�شا املواطنني 

وموؤ�شرا اأداء للهدف الثاين، يتعلقان بزيادة اأطوال الطرق املنجزة بالعتماد على معايري فنية 

معتمدة، وزيادة اإن�شاء الطرق والتقاطعات يف اأنحاء اململكة جميعها لكل حمافظة؛ من الوا�شح 

الطرق.  الوزارة جميعها يف جمال  اأعمال  اأنها ل تغطي  اإل  للقيا�س،  الأهداف قابلة  اأن هذه 

كما اإنه مل حُتّدد م�شتهدفات لها، ومن غري الوا�شح ما اإذا مت قيا�شها قبل تنفيذ اخلطة، وبعد 

مرور العام الأول )2017( على التنفيذ. ويبني اجلدول رقم )1( اأن اأطوال الطرق يف اململكة 

تبلغ حوايل 7299 كم، وذلك بح�شب اإح�شاءات وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان لعام 2013 

)املتوفر(.
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اجلدول رقم )1(: اأطوال الطرق يف اململكة بح�شب النوع واملحافظة
ال�شنة

املحافظة

املجموع عام طرق قروية )كم(طرق ثانوية )كم(طرق رئي�شية )كم(
2013

201120122013201120122013201120122013

2602602771911932035305375641044عّمان
162162162356377377326326329868اإربد

4504504502952952953333353351080املفرق
137137137143143143282282287567البلقاء

249249249989898121124129476الزرقاء
298298298162164164234234234696الكرك

153153161232331444444236الطفيلة
522522522227227227444444793معان
51515299106106230232234392مادبا

838383899494237239241418جر�س
565656105105105132132132293عجلون
297297307445151787878436العقبة

2,7182,7182,7541,8321,8761,8942,5912,6072,6517,299املجموع

امل�شدر: وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان، 2013.

 2017 عام  العامة  الأ�شغال  وزارة  م�شوؤولية  حتت  تقع  التي  الطرق  اأطوال  و�شلت  وقد  هذا، 

اإلى حوايل 7900 كم، وحتتاج �شيانتها الدورية اإلى مبالغ كبرية، وما يتم ر�شده يف املوازنة ل 

يتجاوز 10 - 20% من هذه املبالغ �شنويًا �شمن قائمة امل�شاريع الراأ�شمالية، ناهيك عن الرتاكم 

ال�شيانة  اأعمال  يف  التاأخر  ان  علمًا  ال�شابقة،  املتعاقبة  ال�شنوات  يف  ال�شيانة  احتياجات  يف 

ال�شارع  اإن�شاء  اإعادة  اإلى  يوؤدي  وقد  عديدة،  ملرات  ال�شيانة  تكاليف  م�شاعفة  اإلى  يوؤدي 

العلوية  الطبقات  �شيانة  كفاية  وعدم  ال�شفلية  طبقاته  يف  الأ�شرار  تراكم  ب�شبب  بالكامل 

مرورًا  بالعقبة  عّمان  يربط  الذي  ال�شحراوية  الطريق  يف  ح�شل  ما  وهذا  العادة،  هي  كما 

مبدن اجلنوب، حيث جتاوزت التكلفة ع�شرة اأ�شعاف تكاليف ال�شيانة رغم اأن جزءًا من هذه 

التكاليف �شيكون لتغطية تكاليف حت�شينات الطريق وتو�شعتها.
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ال�شكل رقم )3( : �شبكة الطرق، الأردن. �شنة الأ�شا�س )2010(

ومن اجلدير بالذكر اأنه نظرًا لعدم توفر نظام اآخر لنقل الب�شائع داخل اململكة �شوى الطرق 

ت�شكل  باأ�شرار  يت�شبب  ما  القائمة،  الطرق  �شبكة  اإ�شافيًا على  ي�شكل عبئًا  فاإن ذلك  الربية، 

النمو  مع  �شيتفاقم  الو�شع  اأن  علمًا  الطرق،  يف  املرورية  ال�شلمة  على  كبريًا  خطرًا  مبجملها 

وجود  اأهمها  احللول،  بع�س  اإلى  الجتاه  من  هنا  بد  ل  اإذ  اململكة،  ت�شهده  الذي  القت�شادي 

اإلى  بالإ�شافة  اآمنة،  طرق  �شبكة  على  للحفاظ  ومدرو�شة  علمية  م�شتمرة،  �شيانة  خطط 

تطوير بدائل لنقل الب�شائع داخل الأردن مثل ا�شتخدام �شكة حديد العقبة لنقل الب�شائع.

ولدى متابعة اأعمال الطرق يف اململكة عامة، ميكن للمخت�شني ملحظة تراجع م�شتوى تنفيذ 

الطبقات الأخرية من ج�شم الطريق يف العقود الأخرية رغم التطور التكنولوجي يف هذا املجال، 

وتراجع ح�شن اأداء املقاولني املحليني العاملني يف هذا املجال، وبخا�شة يف الطبقات الإ�شفلتية 

من حيث ا�شتوائية �شطح الطريق، ومواقع الت�شال الطولية والعر�شية )اللحامات(، وظهور 

الت�شققات ال�شريعة. ومن امللحظ اأنه قد مت جتنب هذه الظاهرة يف اأجزاء املمر التنموي يف 

�شرق عّمان.

العميق  لإميانها  كبريًا  اهتمامًا  اجلانب  هذا  تويل  الوزارة  فاإن  الطرق،  �شيانة  بخ�شو�س  اأما 

اأن �شيانة الطرق واملحافظة عليها ل تقل اأهمية عن تنفيذها بهدف املحافظة على م�شتوى 
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خدمة الطرق وتاأمني ال�شلمة مل�شتخدميه، اإل اأن الوزارة تعطي اأولوية لتلبية الحتياجات 

التمويل،  الطرق وتعبيدها يف ظل حمدودية  باأعمال فتح  املواطنني  املتكررة من  واملطالبات 

ويكون ذلك على ح�شاب اأعمال ال�شيانة التي ل تتم املطالبة بها من املواطنني اإل بعد ح�شول 

ي�شعب  حالة  اإلى  وت�شل  عليها،  ال�شري  �شعوبة  اإلى  توؤدي  الطريق  ج�شم  يف  ج�شيمة  اأ�شرار 

�شيانتها بالطرق العادية الب�شيطة.

وما تقوم به الوزارة حاليًا يف جمال �شيانة الطرق بعد مرور فرتة زمنية من عمر الطريق، 

امليداين من خمت�شني، وطرح عطاءات �شيانة دورية بح�شب  الك�شف  معاينتها من خلل  هو 

احلاجة، ونوع ال�شيانة املطلوبة، وتوفر املخ�ش�شات.

اإن الأ�شلوب العلمي لأعمال ال�شيانة يتمثل يف حتديد احتياجات �شبكات الطرق من خلل م�شح 

انت�شارها  ومدى  الأ�شرار  م�شتويات  ويو�شح  الإ�شفلتية،  الر�شف  طبقات  اأو�شاع  يحدد  �شامل 

من  بال�شتفادة  وذلك  ال�شيانة،  لأعمال  �شنوية  خطط  واإعداد  حديثة  اأجهزة  با�شتخدام 

التقنيات احلديثة والأ�شاليب املتطورة للتعرف على م�شاكل الطرق وتقييم تاأثريها على كل 

اأعمال  اإلى  �شيانة عادية حتتاج  كانت  �شواء  ال�شيانة  م�شتوى  وم�شتخدميها وحتديد  طريق 

الطريق  مل�شتخدمي  والأمان  ال�شلمة  تكفل  التي  اخلدمة  من  جيد  م�شتوى  ل�شمان  ب�شيطة 

ولتجنب مزيد من الأ�شرار.

الطريق،  ج�شم  اإلى  بالإ�شافة  كافة،  الطريق  عنا�شر  ال�شيانة  من  النوع  هذا  وي�شمل 

ودهان  مرورية  واإ�سارات  واأكتاف  والأنفاق  واجل�س�ر  الأمطار  ت�سريف  خط�ط  مثل 

التي  الوقائية  ال�شيانة  اأو  منها  العوائق  واإزالة  الطريق  نظافة  وكذلك  الطريق، 

الطبقة  ا�شتبدال  اأو  اإ�شفلتية  طبقة  اإ�شافة  خلل  من  الطريق  عمر  اإطالة  على  تعمل 

الأخرى. وعنا�شرها  الطريق  من  اأجزاء  اإن�شاء  اإعادة  اأو  متكاملة  �شيانة  وعمل   املوجودة 

ومن الو�شائل احلديثة التي يتم ا�شتخدامها لأغرا�س �شيانة الطرق، نظام الت�شوير الرقمي 

الر�شفية،  غري  الطرق  بعنا�شر  اخلا�شة  البيانات  توفري  اإلى  يهدف  والذي  للطرق،  املتحرك 

كالل�حات الإر�سادية، واخلط�ط املرورية، وعالمات الطرق وتقييمها، وحتديد العنا�سر التي 

حتتاج اإلى �شيانة، ويتم حتديث قاعدة البيانات اخلا�شة بها يف الوزارة.

2. الطرق الواقعة �شمن حدود اأمانة عّمان الكربى والبلديات الأخرى

هي الطرق الرئي�شية والفرعية الواقعة �شمن حدود اأمانة عّمان الكربى والبلديات و�شلطة 

منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة واملجال�س القروية، وتقع م�شوؤولية تنفيذ هذه الطرق 

�شيانتها.  وكذلك  عنا�شرها  بكامل  والتنفيذ  التخطيط  اإلى  ال�شتملك  من  ابتداء  عليها 
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وتقوم البلديات بتنفيذ اعمال الطرق من مواردها اخلا�شة وبح�شب توفرها. ومن امللحظ 

يف  التزامها  ومدى  اأدائها  لقيا�س  معلنة  اإ�شرتاتيجية  خطط  لديها  لي�س  البلديات  معظم  اأن 

بح�شب  حدودها  �شمن  الطرق  بتنفيذ  بالتايل  وتقوم  ملواطنيها،  املطلوبة  اخلدمات  تقدمي 

توفر املخ�ش�شات ودون تخطيط م�شبق يعتمد على �شيا�شات وا�شحة ومدرو�شة �شمن �شمولية 

حتدد توجهات النمو العمراين يف البلدية.

يعترب  الكربى  املحافظات  مدن  يف  وخا�شة   ،)urban sprawl( العمراين  الت�شتت  اإن 

الرئي�شية  باملدن  املحيطة  الطرق  �شبكة  يف  والهدر  املدرو�س  غري  الإنفاق  يف  رئي�شيًا  �شببًا 

)suburban( الذي ي�شتنزف مواردها ب�شكل كبري وا�شطرارها لفتح طرق خلدمة جتمعات 

غياب  اإلى  بالإ�شافة  اأحيانًا،  التنظيم  حدود  خارج  املناطق  هذه  تكون  وقد  قليلة،  �شكانية 

التي  املدن  لهذه  الع�شوائي  التو�شع  من  حتد  اأن  ميكن  كان  للمدن  مكتملة  �شمولية  خمططات 

 )zoning( اعتمدت يف درا�شاتها التخطيطية وت�شنيف الأرا�شي على ا�شتعمالت الأرا�شي

للمدن،  والبيئي  واخلدمي  والجتماعي  الإن�شاين  البعد  تدر�س  متكاملة  خمططات  من  بدًل 

ودون توفر خطط معلنة لعدة �شنوات حتدد الطرق املنوي فتحها وتعبيدها. 

اإ�شرتاتيجية  باإعداد  تقوم  الكربى  عّمان  اأمانة  فاإن  الأخرى،  البلديات  معظم  بخلف 

حماور  �شبعة  من  املكونة   2017-2015 الكربى  عّمان  اأمانة  اإ�شرتاتيجية  اآخرها  كان  دورية 

رئي�شية، وجاءت »البنية التحتية والأ�شغال« يف املحور الإ�شرتاتيجي الثالث، واأحد الأهداف 

الإ�شرتاتيجية �شمن هذا املحور، والتي تن�س على »�شبكة طرق ونقل فعالة وكفوؤة واآمنة وفق 

اأف�شل املمار�شات الدولية«. وي�شتمل هذا الهدف على اإن�شاء الطرق واإدامتها مبا فيها اجل�شور 

موؤ�شرات  ع�شرة  ُو�شعت  وقد  التكميلية.  والأعمال  الأر�شفة  وكذلك  والقنوات،  والأنفاق 

الروتينية  الأعمال  اإطار  الأكرب منها يف  الهدف، ويقع اجلزء  لقيا�س مدى حتقيق هذا  اأداء 

ال�شنوية لأمانة عّمان، ومت حتقيق معظمها كليًا اأو جزئيًا. كما �شملت الإ�شرتاتيجية م�شاريع 

اإن�شاء نفق التاج، وهو و�شلة مرورية مهمة ي�شل  نوعية ت�شاهم يف حتقيق هذا الهدف، منها 

و�شط مدينة عّمان )جممع رغدان( ب�شواحيها ال�شرقية واجلنوبية من خلل �شارع الريموك 

باجتاه �شارع احلزام الدائري، وهو ا�شتمرارية ل�شارع الأردن الذي ي�شل �شمال اململكة بو�شطها 

وله اأثر كبري يف ت�شهيل حركة املرور و�شط املدينة، اإل اأنه مل يتم تنفيذ هذا امل�شروع املهم 

ب�شبب عدم توفر املوارد املالية اللزمة رغم اأنه قد مت الإعلن عنه كاأحد م�شاريع ال�شراكة 

مع القطاع اخلا�س. 

وكما هي احلال يف وزارة الأ�شغال العامة، فاإن اأعمال �شيانة الطرق خ�شو�شًا الوقائية منها غري 

منتظمة، وتاأتي بح�شب امل�شاهدات ال�شخ�شية وتقدير املخت�شني من دون ا�شتعمال الو�شائل 

العلمية احلديثة يف ر�شد حالة الطريق وتقدير اأهميتها واإعداد الربامج الدورية لل�شيانة 
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بح�شب الأولويات. وتكون اأعمال هذا النوع من ال�شيانة بح�شب توفر املخ�ش�شات، وهي على 

الأغلب غري كافية، ما اأدى اإلى تردي حالة الطرق وتراكم الحتياجات اإلى ال�شيانة. ومما 

املعنية  املوؤ�ش�شات اخلدمية  الطرق من قبل  اأعمال احلفريات يف  �شوءًا، هو كرثة  الو�شع  زاد 

بتقدمي خدمات تزويد املباين مبياه ال�شرب وال�شرف ال�شحي والتزويد بالكهرباء والت�شالت 

من جهات متعددة، وغياب التن�شيق يف ما بينها وبني البلديات لو�شع اأهداف م�شرتكة، وعلى 

املعنية،  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  بني  املوازنات  ومواءمة  اخلدمات  تقدمي  عمليات  تنظيم  �شعيد 

كما هي احلال يف معظم مدن العامل، وكما هو احلال يف مدينة العقبة، حيث يتم اإن�شاء كامل 

خدمات البنية التحتية يف املناطق التي يتم تطويرها ب�شكل متكامل، وخدمة قطع الأرا�شي 

اخلالية جتنبًا حلفر ال�شارع بعد اإن�شائه م�شتقبًل، حيث يخ�شر ال�شارع يف حال حفره اأكرث من 

50% من عمره الت�شغيلي حتى يف احلالت التي يتم فيها اإعادة الأو�شاع ب�شكل جيد واللتزام 

باملوا�شفات، وهذا قليًل ما يحدث.

كما اأدى ِقدم �سبكات خط�ط املياه واحلاجة اإلى ا�ستبدالها، وعدم ت�فر �سبكة �سرف �سحي 

اإلى  واحلاجة  امل�شكلة  تفاقم  اإلى  اأدى  ما  الطرق،  حفر  اإلى  احلاجة  اإلى  املناطق  معظم  يف 

خم�ش�شات م�شاعفة لتح�شني �شبكات الطرق يف املدن، والرتقاء بها اإلى م�شتوى منا�شب يليق 

باملدن والقرى.

الطرق  من  كبريًا  عددًا  اأن  الأخرى،  واملدن  عّمان  العا�شمة  يف  امللحظة  الظواهر  من  ولعل 

واملوا�شفات  باملعايري  اللتزام  ودون  مراحل،  على  اإن�شاوؤها  مت  منها،  والفرعية  الرئي�شية 

الهند�شية من الت�شميم والتنفيذ، حيث انها مل تن�شاأ وفق خمططات ودرا�شات هند�شية، اإمنا 

جاءت لتقدمي خدمات م�شتعجلة فر�شت على املدن لأ�شباب خمتلفة اأو خلدمة اأبنية قائمة 

البنية التحتية بح�شب  واأُن�شئت خدمات  التعامل معه،  فر�شت نف�شها، واأ�شبحت واقعًا يجب 

ال��سع القائم لهذه الطرق، ومنها ت�سريف مياه الأمطار، ما اأدى اإلى ف��سى يف خط�ط هذه 

اخلدمات وعدم توزيعها يف ج�شم ال�شارع بح�شب الأ�شول الهند�شية. وهذا وا�شح يف الكثري من 

الطرق، ويوؤثر على م�شتوى خدمتها ب�شكل كبري.

وب�شبب حمدودية املوارد الفنية واملالية، يجب الرتكيز على ال�شراكة احلقيقية بني القطاع 

خلل  من  وتعبيدها  الطرق  باإن�شاء  ال�شركات  قيام  خلل  من  فقط  لي�س  والعام  اخلا�س 

عطاءات من جهات خمتلفة، اإمنا ال�شركة احلقيقية من خلل اإن�شاء م�شارات بديلة متكاملة 

من طرق وج�شور واأنفاق من قبل ال�شركات اخلا�شة بال�شراكة مع اجلهات احلكومية �شاحبة 

هذه  خلل  من  التنقل  خدمات  لتقدمي  جميعها  العامل  دول  يف  احلال  هي  كما  الخت�شا�س، 

امل�شارات مقابل دفع اأجرة رمزية مقابل هذه اخلدمات. 

ونظرًا للدور املهم الذي تلعبه �شبكة الطرق يف تطوير نوعية احلياة الجتماعية والقت�شادية 
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مع  ال�شراكة  وتعزيز  املجال،  هذا  يف  التعاون  كافة  الدولة  ملوؤ�ش�شات  املهم  من  فاإن  للمواطن، 

القطاع اخلا�س وامل�شاركة املجتمعية، خا�شة يف جمال الت�شريعات و�شيادة القانون، وتطبيق 

اأن  حيث  اخل�شو�س،  بهذا  العام  الوعي  م�شتوى  ورفع  الطرق،  على  املرورية  ال�شلمة  معايري 

تدين م�شتوى ال�شلمة العامة وما يتبعه من حوادث الطرق يت�شبب بتكاليف مادية ومعنوية 

مبا�شرة على الأطراف كافة.

وي�شري التقرير العاملي عن حالة ال�شلمة على الطرق 2015، اإلى اأن م�شتوى ال�شلمة املرورية 

ي�شل اإلى معدل خم�شة من اأ�شل 10 نقاط، ويعزى ذلك لعدة ع�امل، اأهمها عدم تطبيق الق�انني 

املتعلقة بال�شلمة املرورية وعدم كفاية اللفتات املروية، والنق�س الكبري يف علمات الطريق 

)Road Marking( وحالة الطرق الفنية. ويبني اجلدول رقم )2( اأن ن�شبة الوفيات يف 

الأردن من اأعلى ن�شب الوفيات عامليًا مقارنة بدول متقدمة خمتارة وبع�س الدول يف املنطقة.

اجلدول رقم )2(: ن�شب الوفيات عامليًا على الطرق )دول خمتارة( 

عدد الوفيات لكل مائة األف ن�شمة �شنويًاالدولة
2.9اململكة املتحدة 

4.3اأملانيا 
4.7اليابان 
5.1فرن�شا 

6كندا 
8البحرين 

10.6الوليات املتحدة الأمريكية
10.9الإمارات العربية املتحدة

12.8م�شر 
15.2قطر 

18.7الكويت 
20.2العراق 

21.5اليمن 
22.6لبنان 
23.2اإيران 

26.3الأردن 
27.4اململكة العربية ال�شعودية

73.4ليبيا 
امل�شدر: ن�شرة منظمة ال�شحة العاملية، 2015.
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ت. النقل الربي 
عجلة  دفع  يف  رئي�شي  بدور  ويقوم  الأردن،  يف  حيوية  القطاعات  اأكرث  من  النقل  قطاع  يعّد 

القت�شاد والتنمية. وقد قامت احلكومة الأردنية بال�شتثمار يف قطاع النقل خلل العقود 

املا�شية من اأجل تنمية مقومات القطاع وتطويرها من خلل تطوير الطرق الربية التي تعترب 

اأ�شا�س النقل الربي على امل�شتوى الوطني، وحت�شني النقل احل�شري يف املدن وبني املحافظات 

من خلل حت�شني اخلدمات اللوج�شتية املرافقة. 

وزارة النقل هي اجلهة امل�شوؤولة عن اأنواع النقل جميعها يف اململكة، وهي امل�شوؤولة عن التن�شيق 

القطاع  بهذا  اخلا�شة  ال�شيا�شات  و�شع  وعن  جميعها،  النقل  عمليات  تدير  التي  اجلهات  بني 

وتكاملها ومتابعة تنفيذها. ولتحقيق ذلك، قامت وزارة النقل باإطلق الإ�شرتاتيجية الوطنية 

طويلة املدى يف ني�شان عام 2014، وهي خطة متكاملة ترافقها خطة تنفيذية خلم�س �شنوات 

)2014-2017(، وذلك ملواجهة التحديات املتزايدة ب�شبب الطلب على نقل الب�شائع والركاب 

املناطق احل�شرية يف  الذي يرتكز يف  ال�شكاين والقت�شادي  النمو  بوترية عالية ناجتة عن 

و�شط اململكة و�شمالها وجنوبها، ما يتطلب تدخًل �شريعًا ملعاجلة الت�شوهات التي نتجت عن 

التحديات  التاأخري يف معاجلة هذه  واأن  التحديات،  لهذه  الربي  النقل  عدم مواكبة خدمات 

�شيوؤدي اإلى تفاقم الآثار ال�شلبية القت�شادية وعدم القدرة على تلبية احتياجات املجتمع.

الب�شائع على الطرق، وذلك لعدم  النقل الربي يف جمال نقل  يعتمد القت�شاد الأردين على 

الب�شائع  نقل  يف  م�شتغلة  غري  تاريخية  حديد  �شكة  خط  الأردن  ميلك  حيث  البدائل،  توفر 

العقبة،  مبيناء  الفو�شفات  مناجم  لربط  حتديثه  مت  الذي  اخلط  من  اجلنوبي  اجلزء  عدا 

بخلف ذلك ل يوجد اأي نظام اآخر لنقل الب�شائع عدا الطرق، ما �شكل �شغطًا اإ�شافيًا عليها 

وتدهور حالتها اإلى حد خطري يف بع�س املناطق وتدين ال�شلمة، بالإ�شافة اإلى الآثار ال�شلبية 

اخلطرية على البيئة الناجتة عن ا�شتخدام ال�شاحنات يف النقل خ�شو�شًا القدمي منها ب�شبب 

انبعاثات الغازات الدفيئة وال�شو�شاء الناجتة عنها.

وكما هي احلال يف نقل الب�شائع، يتم العتماد اأي�شًا على �شبكات الطرق يف نقل الركاب، ول 

اأهم و�شيلة نقل ركاب يف الأردن خ�شو�شًا يف  اأخرى. وتعترب املركبات اخلا�شة  يوجد بدائل 

العا�شمة عّمان، حيث يعتمد اأكرث من ثلث عدد ال�شكان على ال�شيارات اخلا�شة التي ت�شتنفذ 

ما يزيد على ثلث دخل الأ�شرة الأردنية. ول تزيد ح�شة النقل العام من عدد الرحلت يف 

الرحلت  ن�شبة  العاملية. كذلك ل تزيد  الن�شب  اأدنى  14%، وهي من  املناطق احل�شرية عن 

اأي�شًا،  املتدنية جدًا عامليًا  الن�شب  25% من عدد الرحلت، وهي من  م�شيًا على الأقدام على 

وذلك ب�شبب عدم توفر ممرات م�شاة منا�شبة، وب�شبب غياب ثقافة ال�شري على الأقدام لدى 

املجتمع الأردين.
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تتولى موؤ�ش�شات عامة وخا�شة عدة م�شوؤولية اإدارة و�شائل النقل بح�شب امل�شاحة اجلغرافية 

و�شائل  اإدارة  م�شوؤولية  عّمان  اأمانة  تتولى  املثال  �شبيل  فعلى  امل�شتخدمة،  الو�شيلة  ونوعية 

النقل العام داخل حدود مدينة عّمان، بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي املركبات 

التي ترتبط مع املحافظات الأخرى، وتتولى هيئة تنظيم قطاع النقل الربي م�شوؤولية و�شع 

اأ�ش�س الأجور على م�شتوى اململكة.

ُتعّد �شبكة الطرق كافية ب�شكل عام لتغطية الطلب احلايل على نقل الركاب، حيث ل توجد 

ومنتظمة  متكاملة  ع�شرية  عام  نقل  منظومة  غياب  اأن  اإل  مزمنة،  حقيقية  اأزمات  مناطق 

و�شلوكات  املرور  اإدارة  عمليات  يف  كفوؤة  حديثة  اأ�شاليب  اعتماد  وعدم  اجتماعيًا  ومرغوبة 

�شائقي ال�شيارات حتد من هذه الإمكانيات، حيث اأنه بالرغم من كفاية البنية التحتية للطرق 

عن  ناجتة  احل�شرية  املناطق  داخل  القائمة  املرورية  الزدحامات  من  كبري  جزءًا  اأن  اإل 

ال�شلوك العام للأفراد. 

كذلك فاإن عدم تطبيق القوانني بكفاءة، اأدى اإلى ت�شاعف ال�شلوكات ال�شلبية على الطرقات، 

اإلى تراجع  الأمر الذي يوؤثر على ال�شلمة العامة لل�شائقني وامل�شاة على حد �شواء، ويوؤدي 

كفاءة الطرق وزيادة تكاليف التنقل على املواطن. هذا بالإ�شافة اإلى اأن اعتماد احلكومات 

ال�شابقة على ا�شترياد كميات كبرية من املركبات باأ�شنافها كافة جلني عوائد ر�شوم جمركية، 

والأنفاق  الطرق  من  املزيد  اإن�شاء  اإلى  احلاجة  وبالتايل  اأعدادها،  يف  كبرية  زيادة  اإلى  اأدى 

واجل�شور كعلج موؤقت للزدياد امل�شطرد يف عدد املركبات. وهناك موؤ�شرات اإح�شائية ت�شري 

اإلى اأن الأردن كان امل�شتورد الأكرب عامليًا من ال�شيارات الكورية امل�شتعملة والرديئة، ما �شكل 

اأعباء مالية على �شيانة املركبات وعدم توفر متطلبات ال�شلمة العامة.

ث. اجلهات امل�شوؤولة عن النقل الربي
هناك جهات عدة م�شوؤولة عن النقل الربي، وهي:

- وزارة النقل.

- وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان. 

- وزارة الداخلية.

- هيئة تنظيم قطاع النقل. 

- اأمانة عّمان الكربى والبلديات الأخرى.

- �شركة خط احلديد احلجازي. 

- موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة.
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ج. املحاور الرئي�شية للخطة الإ�شرتاتيجية الوطنية اخلا�شة بالنقل الربي 
احلالية. النقل  ل�شبكات  الأمثل  وال�شتغلل  التحتية  البنية  ا�شتكمال  	•

املختلفة. النقل  اأمناط  بني  التكامل  وحتقيق  ال��سائط  متعدد  النقل  نهج  اتباع  	•

قطاع  يف  ال�شتثمارات  زيادة  خلل  من  النقل  قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  م�شاهمة  تعزيز  	•
النقل.

للنقل. حموريًا  مركزًا  الأردن  جعل  خلل  من  الإقليمي  البعد  على  التاأكيد  	•

والتجارة. النقل  ت�شهيل  خلل  من  القطاع  لتطوير  ال�شتثمار  حتفز  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  	•

وتعزيز ال�شلمة واحلد من الآثار ال�شلبية الناجمة عن القطاع من خلل  البيئة  حماية  	•
التح�ل اإلى اأمناط النقل امل�ستدامة.

وتطوير  القطاع،  تناف�شية  زيادة  خلل  من  املواطنني  احتياجات  تلبية  على  الرتكيز  	•
منظومة النقل العام، وحتفيز ا�شتخدام و�شائط النقل اجلماعي.

كما اأُعّد ملخ�س يو�شح جمموع املوارد املالية اللزمة لتنفيذ هذه اخلطة على املدى الق�شري 

حتى عام 2018، وعلى املتو�شط عام 2024، وعلى املدى الطويل عام 2030، والتي �شملت على 

 90 وال�شكك احلديدية مببلغ  دينار،  مليون   490.1 الطرق مببلغ  تنفيذ خطة  الق�شري  املدى 

مليون دينار، والنقل العام مببلغ 106.1 مليون دينار. ولدى الرجوع اإلى املبالغ املر�شودة �شمن 

املوازنة العامة حتى عام 2018، يتبني اأن ما مت ر�شده اأو �شرفه حتى تاريخه ل يتعدى �شوى 

ن�شب ب�شيطة من هذه املبالغ، فمثًل يف جمال ال�شكك احلديدية، فاإن ما مت ر�شده خلل الأعوام 

2015، و2016، و2017، و2018، كان 12، و3.9، و6.9، و4.0 مليني دينار على التوايل، اأي ما 

اأي�شًا  املقررة. وهذا ينطبق  املبالغ  من   %30 مليون دينار، وهو ل يزيد على   26.8 جمموعه 

على املبالغ املر�شودة للنقل العام، حيث بلغت للأعوام نف�شها لتغطية م�شروع البا�س ال�شريع 

و3.8،   ،1.0 العام  للنقل  التحتية  البنية  م�شاريع  اإلى  بالإ�شافة  والزرقاء،  عّمان  بني  الرتدد 

و4.8، و23.9، اأي ما جمموعه 33.5 مليون دينار، وهو ل يتجاوز 32% من املبالغ املقررة بح�شب 

اخلطة الإ�شرتاتيجية. 

القطاع،  هذا  يف  الأ�شا�شية  العقبة  يعد  الربي  النقل  لتطوير  اللزمة  املوارد  توفر  عدم  اإن 

وي�شمل ذلك املوارد املالية بالإ�شافة اإلى املوارد الب�شرية، حيث اأن اخلربات املرتاكمة املحلية 

يف قطاع النقل، تعد حمدودة خ�شو�شًا يف القطاع احلكومي.

بالإ�شافة اإلى اخلطة الإ�شرتاتيجية الوطنية بعيدة املدى وما ت�شمنته من خطة تنفيذية 

ق�شرية املدى، تقوم وزارة النقل باإ�شدار خطط اإ�شرتاتيجية دورية ت�شب اأهدافها يف الأهداف 
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الإ�شرتاتيجية لهذه اخلطة، غري اأن ماهية العلقة بني هذه الإ�شرتاتيجيات غري وا�شحة. 

ورغم اأنه قد اعُتمدت اخلطة الوطنية كاأحد مدخلت خطة الوزارة الإ�شرتاتيجية ال�شابقة 

للفرتة 2015-2017، اإل اأنه مل ُتربط الأهداف الإ�شرتاتيجية لهذه اخلطة باأهداف اخلطة 

الوطنية ب�شكل وا�شح.

خم�شة   2018  -  2015 للفرتة  النقل  لوزارة  ال�شابقة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  ت�شمنت  لقد 

اأهداف اإ�شرتاتيجية، هي: 

اأربعة موؤ�شرات لقيا�س مدى حتقيق هذا الهدف، هي: وُو�شع  العام،  النقل  منظومة  •	تطوير 

ن�شبة م�شاهمة قطاع النقل يف الناجت املحلي الإجمايل.   -

ترتيب الأردن يف تقرير التناف�شية العاملي من موؤ�شر الأداء اللوج�شتي.  -

ن�شبة اإجناز الربامج املدرجة �شمن الإ�شرتاتيجية التي تهدف اإلى تطوير منظومة النقل.   -

ن�شبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�شرتاتيجي.   -

ومبراجعة هذه املوؤ�شرات، جند اأنها غري كافية لقيا�س مدى حتقيق الهدف الإ�شرتاتيجي اأو 

امل�شاهمة يف حتقيقه ب�شكل غري مبا�شر يف معظم الأحيان. كما اإن تطور معظم امل�شتهدفات غري 

اإيجابي، بالإ�شافة اإلى كونها غري طموحة ومل يتم حتقيقها.

واخلا�س، وُو�شع ثلثة موؤ�شرات لها، هي:  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  •	تعزيز 

- عدد م�شاريع ال�شراكة. 

- ن�شبة اإجناز الربامج املدرجة �شمن الإ�شرتاتيجية. 

- ن�شبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�شرتاتيجي.

يف  الوا�شح  غري  ومن  اخلا�س.  القطاع  مع  ال�شراكة  بخ�شو�س  الأول  املوؤ�شر  حتقيق  يتم  مل 

اخلطة كيف مت حتقيق املوؤ�شرين الثاين والثالث، وما هو نوع ال�شراكات التي توؤدي اإلى حتقيق 

الهدف.

ثلثة موؤ�شرات لهذا الهدف، هي:  وُو�شع  والتجارة،  النقل  منظومة  •	ت�شهيل 

عدد مذكرات التفاهم بني الأطراف �شاحبة العلقة.   -

ن�شبة اإجناز الربامج املدرجة �شمن الإ�شرتاتيجية التي تهدف اإلى ت�شهيل منظومة النقل   -

والتجارة. 

ن�شبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�شرتاتيجي.  -
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مت حتقيق املوؤ�شر الأول م�شاعفًا، بينما من غري الوا�شح نوع الربامج واملبادرات التي اأدت اإلى 

اآلية  الوا�شح  غري  ومن  الأخرى  بالإدارات  فيتعلق  الثالث  الهدف  اأما  الثاين.  املوؤ�شر  حتقيق 

حتقيقه.

موؤ�شران لهذا الهدف، هما: وُو�شع  ال�شلبية،  البيئية  الآثار  تخفيف  يف  •	امل�شاهمة 

ن�شبة اإجناز الربامج املدرجة �شمن اإ�شرتاتيجية النقل الوطنية طويلة املدى التي تهدف   -

لتح�شني نوعية البيئة. 

ن�شبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�شرتاتيجي.  -

الوا�شح  غري  ومن  الأمد،  طويلة  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  باخلطة  ربطه  مت  الأول  املوؤ�شر 

املوؤ�شر الثاين  الربامج واملبادرات يف الإ�شرتاتيجية التي �شاهمت يف حتقيقه، يف حني يتعلق 

بالإدارات الأخرى اأي�شًا، ومل يتم حتقيق امل�شتهدفات يف كل املوؤ�شرين.

الهدف، هي: لهذا  موؤ�شرات  اأربعة  وُو�شع  املوؤ�ش�شي،  الأداء  •	رفع 

ن�شبة ر�شا املوظفني.  -

ن�شبة ر�شا �شركاء الوزارة.   -

ن�شبة اإجناز الربامج املدرجة �شمن الإ�شرتاتيجية التي تهدف اإلى رفع الأداء املوؤ�ش�شي.   -

ن�شبة حتقيق املديريات والوحدات لأهدافها املرتبطة بالهدف الإ�شرتاتيجي.  -

الإ�شرتاتيجية  باخلطة  وكذلك  وال�شركاء  للوزارة  الب�شرية  باملوارد  الهدف  هذا  يرتبط 

الوطنية طويلة املدى، ومت حتقيق املوؤ�شرين الأول والثاين فقط.

قامت الوزارة بعمل مراجعة للخطة، وبّينت ما مت اإجنازه ومدى حتقيق املوؤ�شرات املو�شوعة 

لكل هدف. كما قامت باإدراج الربامج وامل�شاريع الواردة يف خطتها الإ�شرتاتيجية، ويف ما يلي 

اأهم البنود التي لها علقة بالنقل الربي: 

-  اإعداد اإ�شرتاتيجية النقل طويلة املدى املرحلة الثانية/ ُنّفذت بالكامل. 

-  درا�شة ربط ميناء املا�شونة الربي مع �شكة احلديد/ اأجُنز 10% من الدرا�شة امل�شتهدفة.

-  درا�شة اجلدوى القت�شادية مل�شروع امليناء الربي- عّمان-املا�شونة/ اأجُنزت الدرا�شة.

درا�شة النقل واحلركة اليومية للأفراد/ اأُلغيت الدرا�شة.  -

اإن�شاء �شبكة ال�شكك احلديدية الوطنية/ مل ُيحّقق اأي اإجناز يف هذا الهدف.  -

اإن�شاء و�شلة �شكة حديد مناجم الر�شيدية/ اأُلغي هذا امل�شروع.  -
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-  م�شروع اإدارة وتتبع املركبات احلكومية، املرحلة الولى/ اأجُنز هذا امل�شروع. 

م�شروع الربط للنقل العام بني مدينتي عّمان والزرقاء-حافلت الرتدد ال�شريع، مل يتم   -

اإجناز �شوى 1.4% من اأ�شل امل�شتهدف %40.

م�شروع بنك معلومات قطاع النقل الأردين- منحة/ اأُجنز امل�شروع بالكامل.  -

م�شروع تطوير بنك معلومات النقل و�شيانته واإدامته/ مل ُيحّقق اأي اإجناز به.  -

تنظيم  هيئة  واأهمها  للوزارة،  التابعة  بالإدارات  اخلا�شة  واملبادرات  امل�شاريع  ادراج  مت  وقد 

النقل الربي: 

تنفيذ خمرجات درا�شة املخطط ال�شمويل للمملكة/ مل ُيحّقق اأي اإجناز.   -

اإعداد درا�شة تقييم خدمات النقل العام/ اأُجنزت الدرا�شة بالكامل.  -

ن�شبة الإجناز يف امل�شروع )مراكز النطلق والو�شول(/ اأُجنز 90% من امل�شروع.  -

ن�شبة الإجناز يف امل�شروع )توفري مواقف حتميل وتنزيل(/ اأُجنز 68% من امل�شروع.  -

درا�شة احتياجات خدمة نقل طلب املدار�س احلكومية/ درا�شات النقل اجلماعي/ اأجُنز   -

30% من اأ�شل %50.

م�شروع مبيت ال�شاحنات يف الرمثا/ اأُجنز 10% من امل�شروع.  -

ال�شبكة  مل�شتويات  التدريجي  التنفيذ  مع  لتتوافق  العام  النقل  حافلت  اأ�شطول  حتديث   -

الهرمية/ اأُجنز كامًل.

القيا�س: موؤ�شرات  	•

اأ�شل  23% من  اأجُنز  الر�شمية/  اأجور نقل الطلبة يف اجلامعات  حجم الإنفاق على دعم   -

امل�شتهدف البالغ %46.

اإعادة تاأهيل غرفة املراقبة ونظام كامريات املراقبة يف مراكز النطلق والو�شول/ مل   -

ُيحّقق اأي اإجناز.

تطوير وت�شغيل املنظومة الإلكرتونية لإدارة وثيقة النقل )ب�شائع(/ اأجُنز 20% من هذا   -

الهدف تقريبًا.

م�شروع تطوير البنية التحتية لنظام املعلومات اجليومكانية للنقل الربي ملحافظات مادبا   -

والزرقاء واإربد واملفرق/ اأُجنز 50% من امل�شروع امل�شتهدف.
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اإطالق الدرا�سة ال�ست�سارية املتعلقة باأنظمة النقل الذكية، واإعداد ال�سروط املرجعية   -

ووثائق العطاء لتنفيذ امل�شروع/ اأُجنزت الدرا�شة املطلوبة.

ح. تخطيط النقل والتنقل
تتولى وزارة النقل تطوير ال�شيا�شات العامة للنقل يف الأردن، حيث اأ�شدرت وثيقة ال�شيا�شات 

بالتخطيط  املعنية  للموؤ�ش�شات  مرجعية  اعتبارها  ميكن  التي  الأردين  النقل  لقطاع  العامة 

لقطاع النقل كافة عن طريق توفري منهجية ومعلومات ت�شكل اأ�شا�شًا لتحديد اأهداف اخلطة 

الوطنية يف هذا القطاع.

يف  العتبار  بعني  اأخذها  يجب  التي  املبادئ  من  جمموعة  على  الوثيقة  هذه  ا�شتملت  وقد 

تخطيط النقل والتنقل كما يلي:

وتطبيق  النقل  ملرافق  الأمثل  وال�شتغلل  احلالية  لل�شبكات  الأ�شا�شية  البنية  ا�شتكمال  	•
نظام النقل متعدد الو�شائط لي�شاهم يف تعزيز التناف�شية وت�شهيل النقل والتجارة.

والبنية  الكربى  النقل  م�شاريع  حتتاج  حيث  النقل،  قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  دور  تعزيز  	•
التحتية الأ�شا�شية اإلى ا�شتثمارات ودعم من احلكومة ب�شكل مبا�شر اأو من خلل ال�شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�س.

النمو  حتفيز  لغايات  وذلك  القطاع،  لتطوير  ال�شتثمارات  حتفز  اإ�شرتاتيجيات  و�شع  	•
القت�شادي والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال وكفوؤ.

بال�شكل  وا�شتثماره  للأردن  اجلغرايف  املوقع  من  وال�شتفادة  الإقليمي  البعد  على  التاأكيد  	•
الأمثل.

تعزيز �شلمة النقل وحماية البيئة واحلد من الآثار ال�شلبية الناجتة عن قطاع النقل  	•
بحيث ي�شاهم نظام النقل بالتنمية امل�شتدامة.

بحيث  الجتماعية  التنمية  اأهداف  حتقيق  لغايات  مقبولة  وبتكلفة  اآمن  نقل  تاأمني  	•
الجتماعي  الو�شع  عن  النظر  بع�س  كافة  املجتمع  ل�شرائح  متاحة  النقل  خدمات  تكون 

والقت�شادي والأ�شل واجلن�س واملوقع اجلغرايف.

كما ركزت خطة التحفيز القت�شادي الأردين للأعوام 2018 - 2022 يف جمال النقل على اأهمية 

على  وحتافظ  املواطن،  على  اإيجابي  اأثر  لها  يكون  واآمنة  نوعية  نقل  خدمات  وتطوير  توفري 

ال�شلمة والبيئة، وتقدم خدمات النقل اللزمة لقطاعات القت�شاد الوطني باأقل تكلفة واأكرث 

كفاءة ممكنة من خلل 14 م�شروعًا، اإما بتمويل حكومي اأو عن طريق ا�شتثمار القطاع اخلا�س.
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خ. مواقف ال�شيارات
اإن عدم توفر نظام نقل وتنقل اآمن وحديث، وعدم كفايته يف املناطق احل�شرية خا�شة يف مدينة 

والجتماعية  والقت�شادية  البيئية  التحديات  اأكرب  ميثل  والذي  الكربى،  والبلديات  عّمان 

التي تواجه املوؤ�ش�شات والأفراد، اأدى اإلى اعتماد ال�شكان على ا�شتخدام ال�شيارات اخلا�شة، ما 

ت�شبب يف تفاقم م�شكلة الزدحامات املرورية، وارتفاع الطلب على مواقف ال�شيارات، خا�شة 

�شيارات  كمواقف  منها  املن�شاأ  ا�شتغلل  وعدم  اأعدادها،  يف  وا�شح  نق�س  من  املدن  تعاين  التي 

خلفًا للقوانني والأنظمة املعتمدة خ�شو�شًا يف املراكز احل�شرية التجارية.

وهناك غياب للتنظيم املدرو�س للمناطق احل�شرية وعلى الأخ�س التجارية منها، والذي مل 

ياأخذ بعني العتبار الزيادة ال�شكانية وارتفاع ن�شبة ال�شيارات اخلا�شة ل �شيما يف العا�شمة 

وزارة  والقرى-  للمدن  والتنظيم  الأبنية  نظام  ا�سرتاط  من  بالرغم  الكربى  واملدن  عّمان 

البلديات، ونظام الأبنية والتنظيم يف مدينة عّمان اللذين ين�شان ب�شكل وا�شح على �شرورة 

واخلا�س  العام  البناء  لفئات  العقار،  حدود  �شمن  ال�شيارات  مواقف  من  اللزم  العدد  توفري 

ومتعدد ال�شتعمال جميعها، اإل اأن النظام كان يجيز عدم تاأمني مواقف وا�شتيفاء ر�شوم بدل 

مواقف، الأمر الذي ت�شبب يف تفاقم امل�شكلة، اإل اأنه اأُجريت لحقًا عدة تعديلت على هذه 

ونظام   ،2016 ل�شنة   )136( رقم  والقرى  املدن  وتنظيم  الأبنية  نظام  اآخرها  كان  الأنظمة 

الأبنية والتنظيم يف مدينة عّمان رقم )28( ل�شنة 2018، حيث مت و�شع ا�شرتاطات قا�شية 

وغرامات مرتفعة ل�شمان تاأمني اأعداد اإ�شافية من مواقف ال�شيارات اإل يف حالت حمدودة 

ناجتة عن طبيعة الأر�س وباحلد الأدنى. 

وللتغلب على ظاهرة الأعداد الكبرية من ال�شيارات اخلا�شة التي يحتاجها املواطن يف تنقلته 

اليومية لعدم توفر البدائل، فاإن على البلديات واأمانة عّمان الكربى حتفيز القطاع اخلا�س 

على اإن�شاء مواقف عامة خ�شو�شًا يف املناطق التجارية املزدحمة. 

د. جممعات النقل العام
بح�شب اإح�شاءات هيئة تنظيم قطاع النقل الربي، يوجد يف الأردن 28 مركز انطلق وو�شول، 

اأربعة منها يف حمافظة العا�شمة وثلثة يف كل من حمافظة الزرقاء والبلقاء واإربد والكرك، 

واثنان يف كل من حمافظة مادبا واملفرق ومعان والطفيلة والعقبة، وواحد يف كل من حمافظة 

املحافظات،  املراكز يف  اإدارة هذه  الربي  النقل  جر�س وعجلون. وتتولى هيئة تنظيم قطاع 

اخلدمات  لتوفري  وذلك  مراكز،   10 تاأهيل  اإعادة  على  الهيئة  خطة  بح�شب  العمل  ويجري 

ال�شحية،  الوحدات  املقاعد،  الإنارة،  مثل:  والو�شول،  النطلق  مراكز  معظم  يف  الأ�شا�شية 

املظالت وال�س�اخ�ص التي تبني اأ�سماء اخلط�ط، ل�حات املعل�مات الإر�سادية، وتنظيم دخ�ل 
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حركة  تعيق  والتي  املجمعات،  داخل  الب�شطات  وتنظيم  وحركتها،  وخروجها  النقل  و�شائط 

الركاب وو�شائط النقل. علمًا اأنه ل يوجد نظام وا�شح لإدارة هذه املجمعات. كما ل تتوفر اأي 

معل�مات داخل هذه املجمعات ح�ل اخلط�ط املت�فرة وم�ساراتها والأج�ر لكل خط.

ذ. النقل والتنقل يف اأمانة عّمان الكربى و�شلطة منطقة العقبة والبلديات
طّورت اأمانة عّمان الكربى خطة �شمولية للنقل والتنقل عام TMMP( 2010( بعد اأن انتقلت 

اإليها املهام �شمن حدود املدينة مبوجب القانون املوؤقت رقم )51( لعام 2007، والذي اأ�شبحت 

اأمانة عّمان مبوجبه م�شوؤولة عن تخطيط وتنظيم عمليات النقل العام الداخلية ومرافقه 

الداخلي  العام  النقل  خدمة  على  الطلب  وتلبية  عليها،  والإ�شراف  حدودها،  �شمن  وو�شائله 

الالزمة  ال�سروط  وو�سع  امل�ا�سفات  وحتديد  املالئمة،  والتكلفة  الالئق،  بامل�ست�ى  وت�فريها 

وال�شلمة  البيئة  على  للمحافظة  الأمانة  مناطق  داخل  امل�شتخدمة  العام  النقل  لو�شائط 

العامة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الأهداف الرئي�شية خلطة النقل والتنقل:

والب�شائع. للأ�شخا�س  العام  التنقل  حت�شني  	•

مل�شتخدمي النقل العام جميعهم، وتعزير م�شارات امل�شاة. ال�شلمة  حت�شني  	•

املتعدد. النقل  و�شائط  وت�شجيع  اخلا�شة،  ال�شيارات  على  العتماد  تخفي�س  	•

تعزيز و�شول املواطنني اإلى الب�شائع واخلدمات عن طريق موا�شلت عامة �شاملة وقليلة  	•
التكلفة.

والأعمال. والزوار  للمواطنني  الطرق  �شبكات  يف  املرورية  الزدحامات  اآثار  تخفيف  	•

تخفي�س ا�شتهلك الطاقة والنبعاثات امللوثة للبيئة، امل�شاحبة لها والناجتة عن النقل  	•
واآثار التزود بالطاقة على القت�شاد.

�شمان اأن يلعب النقل دورًا اإيجابيًا يف حتقيق منو اقت�شادي م�شتمر وم�شتدام لأمانة عّمان  	•
الكربى.

الكربى. عّمان  اأمانة  حدود  �شمن  احلياة  نوعية  حت�شني  	•

نظام  لتطوير  اللزمة  بالدرا�شات  املبا�شرة  متت  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  خمرجات  على  بناًء 

البا�س ال�شريع من �شمن خطة �شاملة للنقل واملرور يف اأمانة عّمان الكربى، ومت حتديد ثلثة 
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خط�ط رئي�سية كم�سروع ريادي على ثالثة حماور رئي�سية بط�ل 32 كم. كما متت املبا�شرة 

تبني  وقد  مقرتحة.  رئي�سية  م�سارات  ثالثة  املرتوعلى  خط�ط  لإن�ساء  الدرا�سة  باأعمال 

نتيجة هذه الدرا�سة اأن اأحد اخلط�ط فقط ذو جدوى بط�ل 10 كم تقريبًا، واأن التكاليف 

املقّدرة مرتفعة جدًا مقارنة مع نظام البا�س ال�شريع. 

واإعداد املخططات الأولية، وتق�شيم  ال�شريع،  البا�س  مل�شارات  اللزمة  الدرا�شات  انتهاء  بعد 

 2010 حزيران  يف  الأولى  احلزمة  بتنفيذ  ُبو�شر  التنفيذ،  لأغرا�س  حزمة   13 اإلى  امل�شروع 

ملقاطع من م�شارات البا�س اأمام اجلامعة الأردنية مت اإجنازها عام 2011. ثم ُطرحت احلزمة 

الثانية للجزء الواقع من الدوار اخلام�س حتى راأ�س العني يف و�شط املدينة، واأوقفت احلكومة 

امل�شروع يف اآذار 2011 لأ�شباب خمتلفة، واأعادت درا�شته، علمًا اأنه كان من املقرر النتهاء من 

امل�شروع كامًل عام 2013. واأُعيد العمل يف امل�شروع منذ بداية عام 2016، ومن املتوقع النتهاء 

منه عام 2020.

وتقوم اأمانة عّمان حاليًا بدرا�شة تنفيذ خط مرتو رئي�شي خلدمة مدينة عّمان مع �شركات 

متخ�ش�شة يف هذا املجال على طريقة الت�شميم والبناء والت�شغيل والنقل )DBOT( بحيث 

يتم متويلة من ال�شركة وا�شتثماره ملدة حمددة وذلك لرتفاع التكلفة، وعدم قدرة الأمانة 

على توفري التمويل اللزم. 

العام من خلل  النقل  الأمانة بدعم  نقل عام منتظم، قامت  بتوفري  اإلى خطتها  وبالإ�شافة 

امل�شاهمة ب�شركة املتكاملة للنقل املتعدد، اإل اأنها تعرثت، ومل حتقق الأهداف املن�شودة. كما 

قامت الأمانة ب�شراء 100 حافلة جديدة لتكون نواة ل�شركة نقل متلكها هي، ويتم ت�شغيلها من 

خلل القطاع اخلا�س، وذلك لتح�شني خدمات النقل يف املدينة.

بناء   ،2010 عام   )TMMP( والتنقل  للنقل  عّمان  لأمانة  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  �شدرت 

على معلومات واإح�شاءات ُجمعت قبل ذلك بعدة �شنوات، وب�شبب زيادة عدد ال�شكان الكبرية، 

والتو�شع الأفقي يف املدينة اأ�شبحت هذه اخلطة بحاجة اإلى حتديث وتطوير لرتاعي املتغريات 

الكبرية التي طراأت على مدخلتها. 

و�شدر قانون تنظيم نقل الركاب اجلديد يف ني�شان 2017 لينظم عمليات النقل، ومن اأهم ما 

جاء فيه اإن�شاء �شندوق دعم نقل الركاب، والهدف منه متويل تطوير مرافق النقل واخلدمات 

ومن  النقل.  جمال  يف  لهم  املرخ�س  لدعم  والقرو�س  املنح  توفري  وكذلك  فيها،  وال�شتثمار 

اأهم م�شادر هذا ال�شندوق ما تخ�ش�شه احلكومة خلدمة هذا القطاع، بالإ�شافة اإلى الر�شوم 

والبدلت والغرامات امل�شتوفاة من القطاع وبدلت ال�شتثمار، بالإ�شافة اإلى اقتطاع ع�شرين 

فل�شًا عن كل لرت بنزين و�شولر من قيمة ما ت�شتورده اأو تنتجه م�شفاة البرتول الأردنية، اإل 

اأن هذا ال�شندوق املهم لقطاع النقل مل يتم العمل به. 
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اأمانة عّمان الكربى، فاإن �شلطة منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة، تقوم  اإلى  وبالإ�شافة 

باإدارة عمليات النقل وو�شع اخلطط اخلا�شة به ومتابعة تنفيذها، وتقدمي خدمات النقل 

العام من خلل �شركات متخ�ش�شة، واإن�شاء البنية التحتية اللزمة خلدمة قطاع النقل �شمن 

حدودها.

اأما بخ�شو�س البلديات، فقد ن�س قانون النقل العام على اإمكانية تفوي�س هيئة تنظيم قطاع 

تنظيم  على  قادرة  تكون  بحيث  املحلية  وال�شلطات  البلديات  اإلى  �شلحياتها  الربي  النقل 

اأمانة عّمان الكربى و�شلطة  عمليات النقل العام واإدارتها داخل حدودها، كما هي احلال يف 

الفنية  الإمكانات  لعدم توفر  البلديات بو�شعها احلايل غري قادرة على ذلك  اأن  اإل  العقبة، 

واملالية لذلك، وعليه يجب على البلديات الكربى املبا�شرة باإيجاد نواة لإدارة عمليات النقل 

الطرق  على  الولية  �شاحبة  وهي  العام،  النقل  تنظيم  على  قادرة  لت�شبح  وتطويرها  العام 

اإلى املواطنني والأكرث قدرة على تقدير  والبنية التحتية �شمن حدودها، وبالتايل الأقرب 

احتياجاتهم.

ر. ال�شكك احلديدية
الدولة  قامت  عندما  الع�شرين،  القرن  مطلع  يف  الأردن  يف  احلديدية  بال�شكك  النقل  بداأ 

العثمانية باإن�شاء خط حديد احلجاز بني عامّي 1900 و1908، وكان غر�س الدولة العثمانية 

اإ�شافة  اإلى مكة املكرمة،  اإن�شاء ذلك اخلط ت�شهيل و�شول احلجاج لتاأدية فري�شة احلج  من 

ال�شام  يف  العثمانية  الإمرباطورية  وليات  على  العثمانيني  �شيطرة  ب�شط  يف  امل�شاهمة  اإلى 

جنوب  منطقة  يف  اخلط  ذلك  من  اأجزاء  تعر�شت  الكربى،  العربية  الثورة  وبعد  واحلجاز. 

الأردن اإلى اأ�شرار تعذر ترميمها.

1 - اخلط احلجازي )حاليًا(

احلدود  منطقة  من  وميتد  كم،   451.5 الأردنية  الأرا�شي  داخل  احلجازي  اخلط  طول  بلغ 

الأردن-  بني  املدورة  حدود  مركز  حتى  ال�شمال  يف  جابر  منطقة  يف  ال�شورية  الأردنية- 

والزرقاء  واملفرق  عّمان  حمطات  بينها  من  للقطار،  حمطات  عدة  ويوجد  جنوبًا.  ال�شعودية 

امل�شتقات  ونقل  وال�شيارات  كالإ�شمنت  الب�شائع  لنقل  القطار  وي�شتخدم  وغريها.  ومعان 

النفطية. وتنظم موؤ�ش�شة اخلط احلديدي احلجازي الأردين رحلت منتظمة اأ�شبوعيًا ويف 

حمطة  واإلى  علياء،  امللكة  مطار  من  القريبة  اجليزة  حمطة  اإلى  للراغبني  الر�شمية  العطل 

الق�شر- اأم احلريان بالقرب من موؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزيون، واإلى كل من الزرقاء واملفرق. 
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وقبل الأزمة ال�شورية يف بداية العام 2011، كانت املوؤ�ش�شة تنظم رحلت قطار ركاب بواقع 

رحلة يوميًا من عّمان اإلى دم�شق، كما كان ي�شّغل عدة قطارات �شحن ب�شائع بني الأردن و�شوريا.

2 - �شكة حديد العقبة

اأن�شاأت اجلهات املخت�شة يف اململكة اخلط احلديدي الذي يربط مناطق تعدين الفو�شفات يف 

جنوب اململكة مبيناء العقبة، حيث ُبدئ العمل بتقوية جزء اخلط احلديدي احلجازي من 

مناجم احل�شا حتى حمطة بطن الغول، واإن�شاء خط جديد من بطن الغول حتى ميناء العقبة 

يف ت�شرين الثاين عام 1972 وافتتح ر�شميًا بتاريخ 1975/11/14. واأُ�شندت اإدارة هذا اخلط 

اإلى موؤ�ش�شة م�شتقلة اأطلق عليها ا�شم »موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة. ويف عام 1982، مت ربط 

مناجم الفو�شفات يف وادي الأبي�س باخلط احلديدي عند تفرع احل�شا وبطول 22كم، لي�شبح 

293.341كم. وقد بلغ جمموع الأطنان التي مت حتميلها خلل عام  الطول الإجمايل للخط 

2017 بح�شب اأرقام موؤ�ش�شة �شكة حديد العقبة حوايل 1.5 مليون طن.

ز. ت�شريف مياه الأمطار
اإن�شاوؤها للتحكم يف املياه الناجمة عن  �شبكات ت�شريف مياه الأمطار هي ال�شبكات التي يتم 

هطول الأمطار اأو ذوبان الثلوج، حيث يتم توجيه املياه ال�شطحية التي ل تتخلل اإلى باطن 

اأو خزانات  ال�شدود  ليتم ال�شتفادة منها يف تعبئة  ال�شارع  اإلى �شبكات حتت من�شوب  الأر�س 

جتميع مياه الأمطار اأو مبا ُيعرف باحل�شاد املائي. ونظرًا ل�شح املياه يف الأردن، فاإن هذه املياه 

ال�شطحية تعترب موردًا مهمًا ملعادلة الطلب على املياه الناجت عن الزيادة ال�شكانية امل�شطردة 

خا�شة يف ال�شنوات الأخرية، اإل اأن مياه الأمطار تعترب من اأكرب التحديات من حيث اأن حجم 

املياه ال�شطحية وكثافتها قد تت�شبب بالفي�شانات، وقد ت�ّشكل ملوثات حمتملة ت�شيب امل�شادر 

اإلى  املائية. ومن متابعة التغيريات املناخية التي ت�شهدها اململكة، فقد تعر�شت بع�س املدن 

الب�شرية،  اخل�شائر  اإلى  بالإ�شافة  املادية،  اخل�شائر  من  العديد  اإلى  اأدت  التي  الفي�شانات 

ويعزى ذلك اإلى ِقدم هذه ال�شبكات وتهالكها اأو عدم كفاءتها.

الهجرات  عن  الناجت  الأردنية  والأرياف  والقرى  املدن  يف  والع�شوائي  ال�شريع  التو�شع  اإن 

الق�شرية، وزيادة النمو ال�شكاين، وانعدام ال�شتعداد الفني والإداري لهذا التو�شع، جنم عنه 

من  اخلاطئة  املمار�شات  بع�س  جند  مثًل،  عّمان  ففي  ال�شبكات.  هذه  اإن�شاء  يف  �شديد  اإرباك 

املواطنني مثل ت�شريف مياه الأمطار يف املباين من خلل �شبكات ال�شرف ال�شحي، ما يوؤدي يف 

كثري من الأحيان اإلى تدفقات مياه اأمطار كبرية وم�ؤذية داخل املباين اأو يف الطرق، واختالط 
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مياه الأمطار التي تتدفق اإلى ال�شدود مبياه املجاري، ما يوؤدي اإلى تلوثها، وكذلك زيادة كبرية 

اإن  منها. كما  التخل�س  تكلفة  وارتفاع  التنقية  اإلى حمطات  املوجهة  املجاري  مياه  يف كميات 

حتت  املباين  ومن  املدن،  داخل  واملنت�شرة  اخلالية  القطع  من  الناجتة  الرتابية  الروا�شب 

الإن�شاء تت�شبب يف كثري من الأحوال باغلق املناهل وعّبارات الطرق.

و�شلطة  والبلديات،  الكربى  عّمان  واأمانة  والإ�شكان،  العامة  الأ�شغال  وزارة  من  كل  وتتولى 

منطقة العقبة القت�شادية م�شوؤولية اإن�شاء �شبكات ت�شريف مياه الأمطار يف املناطق الواقعة 

�شمن اخت�شا�شها. 

والإ�شرتاتيجيات  اخلطط  اأن  اإل  الأمطار،  مياه  ت�شريف  �شبكات  اإن�شاء  اأهمية  من  وبالرغم 

العائدة للموؤ�ش�شات ذات العلقة، تفتقر ب�شكل كبري اإلى تخطيط �شليم ومنظم لتطوير هذه 

ال�شبكات. كما ل حتتوي غالبية هذه الإ�شرتاتيجيات على خطط لتطوير �شبكات ت�شريف 

بح�شب  جديدة  عّبارات  واإن�شاء  الدورية،  ال�شيانة  اأعمال  بع�س  با�شتثناء  الأمطار  مياه 

احلاجة.

ومتّثل الفي�شانات ال�شطحية يف مدينة عّمان حتديًا متكررًا؛ ففي اخلام�س من ت�شرين الثاين 

يف  �شديدة  في�شانات  حدوث  يف  دقيقة   30 ملدة  الغزارة  �شديدة  اأمطار  هطول  ت�شبب   ،2015

املدينة، ت�شببت بخ�شائر يف الأرواح واأ�شرار باملمتلكات وال�شوارع والبنية التحتية، وحما�شرة 

العديد من الأ�شخا�س يف �شياراتهم ومنازلهم. لذا فاإن ت�شميم �شبكة ت�شريف مياه الأمطار 

واإدارتها ب�شكل فعال، ُيعّد اإحدى اأولويات مدينة عّمان. ويتطلب نظام ت�شريف مياه الأمطار 

باأ�ش�س  املتعلقة  تلك  خا�شة  القوانني  تعديل  ت�شمل:  �شاملة،  حت�شينات  عّمان،  يف  احلايل 

ملكية قيعان الأودية، التخطيط طويل الأمد، تطوير املرافق القائمة، رفع القدرات الفنية، 

وتعديل املوا�شفات واأعمال ال�شيانة. كما تقوم اأمانة عّمان الكربى بتنفيذ �شبكات ت�شريف 

لرفع  الإ�شرتاتيجية  اأمانة عّمان  واأنبوبية �شمن خطة  الأمطار من عبارات �شندوقية  مياه 

امل�ا�سم  يف  �سهدت  ر�سدها  مت  م�اقع  يف  جديدة  خط�ط  واإن�ساء  القائمة  ال�سبكات  كفاءة 

املطرية جتمعات للمياه وبتكلفة حوايل 10 مليني دينار �شنويًا. 

اأمانة عّمان الكربى والبلديات الأخرى، باإن�شاء معظم �شبكات ت�شريف مياه الأمطار  وتقوم 

دون وج�د خمططات �سم�لية لربط �سبكات الت�سريف واخلط�ط الرئي�سية جميعها يف املدن، 

القنوات  اأحجام  وتقدير  املطري  املو�شم  يف  ومراقبتها  املواقع  معاينة  خلل  من  ذلك  ويتم 

امل�شروع،  اأ�ش�س علمية لتقدير كميات الأمطار احلالية وامل�شتقبلية لفرتة عمر  اللزمة دون 

لهذا الغر�س قامت اأمانة عّمان من خلل اإ�شرتاتيجية منعة املدينة بو�شع هدف اإ�شرتاتيجي 

لتطوير خمطط �شمويل لت�شريف مياه الأمطار يف عّمان باعتبارها اإحدى الق�شايا الرئي�شية 

امللحة، ويجب اأن يتم ذلك يف البلديات الأخرى اأي�شًا.



تقرير حالة البالد: البنية التحتية واإلسكان

31

�س. املن�شاآت واملرافق الإدارية واخلدماتية
تتولى وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان م�شوؤولية اإن�شاء املباين احلكومية العامة يف املحافظات، 

لهذه  التابعة  اخلدمية  املباين  اإن�شاء  م�شوؤولية  الكربى  عّمان  واأمانة  البلديات  تتولى  ما  يف 

املوؤ�ش�شات. وتعود ملكية حوايل 65% من املباين امل�شتخدمة للحكومة الأردنية. 

�س. احلدائق واملتنزهات والفراغات العامة
تقطن الغالبية العظمى من �شكان املدن الكربى يف �شقق �شكنية، ما يتطلب من اإدارات هذه املدن 

الرتكيز على اإن�شاء احلدائق الكربى والفراغات احل�شرية.

املدينة  تخطيط  معايري  اأهم  اأحد  العامة،  والفراغات  واملتنزهات  احلدائق  اإن�شاء  ويعّد 

الناجحة، وتعترب رئة املدينة ومتنف�شًا ل�شكانها من �شخب احلياة خ�شو�شًا يف املدن الكربى 

التي يقطن الغالبية العظمى من �شكانها يف �شقق �شكنية مكتظة. وقد اأولت القطاعات املحلية 

فعلى  املدن،  يف  العامة  والفراغات  احلدائق  لإن�شاء  كبرية  واأولوية  اأهمية  كافة  والوطنية 

�شبيل املثال قامت اأمانة عّمان على امتداد ال�شنوات ال�شابقة باإن�شاء ما يزيد على 141حديقة، 

الن�شاطات  ملمار�شة  وزوارها  ل�شكانها  مكان  لتوفري  وذلك  عامة،  متنزهات  خم�شة  من  واأكرث 

الرتفيهية والجتماعية والريا�شية مع احلفاظ على بيئة �شحية و�شليمة، ورغم ذلك فاإن 

العامة  والفراغات  اخل�شراء  املناطق  يف  كبري  نق�س  من  تعاين  الأردن  يف  احل�شرية  املناطق 

اإلى �شرورة توفري ما  التي ت�شري  العاملية  ال�شحة  الدولية ومتطلبات منظمة  املعايري  بح�شب 

م�شاحته 9 م2 للفرد الواحد من �شكان املناطق احل�شرية على الأقل، يف حني اأن ما يتوفر يف 

العا�شمة عّمان مثًل ل يزيد على ثلث ما هو مطلوب.

وذلك  املدن،  تخ�شري  نحو  الجتاه  وموازناتها  اأحجامها  باختلف  كافة  البلديات  على  يجب 

للحد من ظاهرة الت�شحر واجلوانب ال�شلبية املرافقة لها، وذلك من خلل ا�شتغلل الأرا�شي 

اململوكة لها اأو زراعة جوانب الطرق اأو من خلل زراعة قطع الأرا�شي ال�شغرية التي متلكها 

ولتجميل  املختلفة  الأحياء  خلدمة   )Pocket Gardens( �شغرية  حدائق  �شكل  على 

املدينة من خلل زيادة الرقعة اخل�شراء واملحافظة عليها ومتابعة �شيانتها، حيث اأن %90 

من م�شاحة اململكة مهددة بالت�شحر وذلك بح�شب تقرير حالة البيئة يف الأردن لعام 2016، 

ال�شادر عن وزارة البيئة، هذا بالإ�شافة اإلى معاناة الأردن من تدهور الأرا�شي نتيجة للعديد 

من ال�سغ�ط على م�ارده الأر�سية كانحبا�ص الأمطار، وتكرار فرتات اجلفاف. 

وبالرغم من هذه املخاطر ومن الدور الكبري الذي تلعبه الفراغات واحلدائق العامة يف حت�شني 

نوعية حياة املواطن وجذب امل�شتثمرين وال�شياح، اإل اأن عددًا قليًل جدًا من الإ�شرتاتيجيات 
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الزراعية  الأرا�شي  ا�شتغلل  الرتكيز على  املو�شوع، حيث مت  اإلى هذه  الوطنية قد تطرقت 

بهدف حتقيق الأمن الغذائي وحت�شني البيئة ومكافحة الت�شحر دون ذكر احلدائق واملتنزهات 

العامة كمتنف�س ح�شري لل�شكان.

�س. التكاليف احلالية لإدارة قطاع البنية التحتية و�شيانته وت�شغيله
خ�ش�شت املوازنة العامة للأردن ل�شنة 2018 ما قيمته حوايل 420 مليون دينار للوزارات التي 

تتولى م�شوؤولية قطاع البنية التحتية الأردنية موزعة كما يلي: 

اجلدول رقم )3(: املبالغ املخ�ش�شة لقطاع البنية التحتية يف عدة وزارات يف موازنة 2019

املبلغ املخ�ش�س )دينار(الوزارة

178,200,000وزارة ال�شوؤون البلدية

90,808,000وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان

45,643,000وزارة املياه والري

53,897,000وزارة النقل

51,030,000وزارة الطاقة والرثوة املعدنية

419,578,000 املجموع

امل�شدر: قانون املوازنة العامة ل�شنة 2018.

اأما موازنة اأمانة عّمان الكربى لعام 2018 فقد بلغت 498 مليون دينار، مت تخ�شي�س ما يقارب 

امل�شاريع  ال�شتملكات،  الإمنائية،  امل�شاريع  ت�شمل:  التي  الراأ�شمالية  للم�شاريع  منها   %60

املمولة، وت�شديد القرو�س، بالإ�شافة اإلى تقدمي خدمات البنى التحتية وامل�شاريع البيئية.

�س. التو�شيات
هذا  يواجهها  التي  الرئي�شية  امل�شكلة  اأن  يتبني  التحتية،  البنية  قطاع  ا�شتعرا�س  خلل  من 

القطاع هي توفر املخ�ش�شات املالية، بالإ�شافة اإلى اأمور فنية واإدارية اأخرى، ومنها حتديد 

الأولويات واللتزام باخلطط التي يتم اإعدادها، وميكن تلخي�س التو�شيات كما يلي:

املدى  وطويلة  ومتو�شطة  ق�شرية  التحتية  البنى  مل�شاريع  اإ�شرتاتيجية  خطط  اإعداد  	•
القطاع  ومب�شاركة  جميعها  القطاعات  يف  املختلفة  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  بني  بالتن�شيق 
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اخلا�س، وربطها بخطط تنفيذية ومالية، واللتزام بتنفيذها ومراجعتها دوريًا وتقييم 

الإجناز يف كل مرحلة.

الأخ�س  وعلى  احلكومية  للجهات  التابعة  جميعها  املن�شاآت  �شيانة  لأعمال  خطة  اإعداد  	•
خطة ل�شيانة الطرق بعد تقييمها وحتديد الأولويات.

الأخ�س  وعلى  التحتية،  البنية  اأعمال  بتنفيذ  تقوم  التي  جميعها  اجلهات  بني  التن�شيق  	•
داخل املدن والقرى لتجنب تكرار الأعمال وحفر ال�شوارع املنجزة حديثًا، ويف�شل اأن يتم 

ذلك من خلل نظام حمو�شب يو�شح اأولويات العمل واآلية التن�شيق بني الدوائر واملوؤ�ش�شات 

املختلفة.

املوا�شفات،  وتطبيق  والهند�شية،  الفنية  الأ�شول  بح�شب  الأعمال  تنفيذ  على  الرتكيز  	•
وحت�شني نوعية املنتج الهند�شي من حيث الدقة والإتقان بح�شب املعايري الدولية.

احل�شرية،  للتجمعات  الأخ�س  وعلى  الأمطار  مياه  لت�شريف  �شمولية  خمططات  اإعداد  	•
وتنفيذها على مراحل بح�شب الأولويات، وكذلك اإعداد خطة ملواجهة خماطر الفي�شانات 

لكل جتمع.

الأولويات  �شلم  يف  و�شعها  و�شرورة  ماليًا  وربطها  النقل  لقطاع  تنفيذية  خطط  اإعداد  	•
عند اإعداد املوازنات املختلفة لدور هذا القطاع املهم يف حتقيق التنمية الذي مل يحدث 

عليه اأي تطوير خلل العقود املا�شية.

العام. وتطويرالنقل  تخطيط  على  القادرة  الفنية  الكوادر  وتاأهيل  وتدريب  توفري  	•

لتخفي�س  ال�شري  نظام  وتطبيق  الذكية،  املرور  اأنظمة  وتطبيق  مرورية،  حلول  اإيجاد  	•
الزدحامات املرورية والآثار القت�شادية والجتماعية والبيئية امل�شاحبة لها.

تطبيق مفاهيم الأبنية اخل�شراء يف الأعمال جميعها، وتطبيق مبادئ واأهداف التنمية  	•
امل�شتدامة.

�شنوية  خطط  واإعداد  اخل�شراء،  الرقعة  وزيادة  العامة،  الفراغات  زيادة  على  الرتكيز  	•
لزيادتها للو�شول اإلى املعدلت الدولية املطلوبة.
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ط. اجلهات امل�س�ؤولة عن اأعمال البنية التحتية: 
والإ�شكان. العامة  الأ�شغال  وزارة  	•

البلدية. ال�شوؤون  وزارة  	•

الدويل. والتعاون  التخطيط  وزارة  	•

النقل. وزارة  	•

احل�شري. والتطوير  الإ�شكان  موؤ�ش�شة  	•

واملركبات. ال�شائقني  ترخي�س  اإدارة  	•

الكربى. عّمان  اأمانة  	•

البلديات. 	•

العقبة. اإقليم  �شلطة  	•

ظ. الت�شريعات التي حتكم قطاع البنية التحتية 
احلكومية وتعديلته رقم )64( ل�شنة 2007. الأبنية  نظام  	•

)7( ل�شنة 1993. رقم  الوطني  البناء  قانون  	•

)12( ل�شنة 1987. رقم  وتعديلته  ال�شتملك  قانون  	•

نظام الأ�شغال احلكومية رقم )71( ل�شنة 1986. 	•

رقم )82( ل�شنة 2001. النافذة  الطرق  نظام  	•

)24( ل�شنة 1986.  رقم  الطرق  قانون  	•

قانون نقابة املهند�شني وتعديلته رقم )15( ل�شنة 1972. 	•

مقاويل الإن�شاءات الأردنيني رقم )13( ل�شنة 1987. نقابة  قانون  	•

رقم )73( ل�شنة 1986. احلكومية  الأ�شغال  نظام  	•

والإ�شكان رقم )55( ل�شنة 1996. العامة  الأ�شغال  وزارة  واإدارة  تنظيم  نظام  	•

رقم )75( ل�شنة 2002. الطرق  على  الإعلنات  ر�شوم  نظام  	•

ل�شنة   )42( رقم  للمركبات  املحرك  وقوة  الإجمالية  والأوزان  الق�شوى  الأبعاد  نظام  	•
.2002
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ال�شلمة  على  والت�شغيل  وال�شيانة  والإ�شراف  والتنفيذ  الت�شميم  مراحل  يف  الكودات  	•
العامة.

والإ�شكان،  العامة  الأ�شغال  لوزارة  التحتية  البنى  ت�شاريح  مبنح  اخلا�شة  التعليمات  	•
البلديات، اأمانة عّمان الكربى، و�شلطة اإقليم العقبة.

)فيديك(. جميعها  باإ�شداراته  املوحد  املقاولة  عقد  	•

)41( ل�شنة 2015. رقم  البلديات  قانون  	•

املركبات رقم )28( ل�شنة 2017. ا�شطفاف  خدمة  نظام  	•

عّمان الكربى رقم )153( ل�شنة 2016. لأمانة  والأ�شغال  اللوازم  نظام  	•

اأمانة عّمان الكربى رقم )152( ل�شنة 2016. يف  الأر�شفة  نظام  	•

ال�شوارع واملباين وترقيمها يف اأمانة عّمان الكربى رقم )149( ل�شنة 2016. ت�شمية  نظام  	•

ل�شنة   )144( رقم  الكربى  عّمان  اأمانة  حدود  �شمن  و�شيانتها  والطرق  ال�شوارع  نظام  	•
.2016

يف مدينة عّمان رقم )67( ل�شنة 1979. والتنظيم  الأبنية  نظام  	•

قانون تنظيم املدن والقرى والأبنية املوؤقت رقم )79( ل�شنة 1966. 	•

ثانياً: اإلسكان 

باعتباره  الوطني  القت�شاد  اأعمدة  اأحد  فهو  الأردن،  يف  املهمة  القطاعات  من  الإ�شكان  ُيعّد 

وي�شاهم  واملجتمع،  الفرد  ا�شتقرار  يعزز  وهو  واملقاولت،  الإن�شاءات  لقطاع  رئي�شيًا  حمركًا 

 2003 لعام  العراقية  الأزمة  جراء  الق�شري  اللجوء  اأحدث  املعي�شي.  بامل�شتوى  الرتقاء  يف 

وال�شورية عام 2012، تغريات اجتماعية واقت�شاديه اأثرت يف �شوق الإ�شكان وخدمات البنية 

�شعف  امل�شاكن،  تكاليف  ارتفاع  مثل:  كبرية  حتديات  مواجهة  يف  القطاع  و�شع  ما  التحتية، 

املقدرة املالية للم�اطنني، الفج�ة بني العر�ص والطلب الإ�سكاين، �سع�بة �سروط الإقرا�ص 

ال�شكني، �شعف ا�شتدامة برامج دعم التمويل الإ�شكاين، ونق�س املعرو�س من قطع الأرا�شي 

ال�شكنية ال�شغرية. 
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وقد �شاهم ارتفاع الطلب على الوحدات ال�شكنية وزيادة اأ�شعار املواد الإن�شائية يف زيادة اأ�شعار 

بيع ال�شقق ال�شكنية ب�شكل كبري، كما ارتفعت بالتايل قيمة اإيجارات ال�شقق ال�شكنية، واأدى 

املتو�شط يف  الدخل  الدنيا من  املواطنني يف احلدود  العديد من  اإلى عدم متكن  هذا الرتفاع 

احل�شول على م�شكن باأ�شعار منا�شبة، حيث ت�شري تقديرات املوؤ�ش�شة العامة للإ�شكان والتطوير 

وحدة  األف   33 حوايل  تبلغ  ال�شكنية  الوحدات  لتملك  ال�شنوية  احلاجة  اأن  اإلى  احل�شري 

قبل اللجوء ال�شوري، وقد اختلت هذه املعادلة بعد اللجوء ال�شوري، وازدادت اأعداد امل�شاكن 

املطلوبة بحوايل 60 األف م�شكن.

يتم توفري ال�شكن يف الأردن من خلل ثلث جهات رئي�شية، هي: 

احل�شري. والتطوير  للإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  	•

خا�س. قطاع  الإ�شكان/  قطاع  يف  امل�شتثمرون  	•

قطاع خا�س. اخلا�س/  ال�شخ�شي  البناء  	•

وقد بلغت م�شاهمة القطاع اخلا�س يف الإنتاج 99% لعام 2017.

اأ. املوؤ�ش�شة العامة للإ�شكان والتطوير احل�شري
يف  للإ�شكان  املنظمة  الرئي�شية  اجلهة  احل�شري  والتطوير  للإ�شكان  العامة  املوؤ�ش�شة  ُتعّد 

امل�شوؤولة  الإ�شكان، وهي  الإ�شكان، وترعى قطاع  �شيا�شات  التي حتدد  الأردنية، وهي  الدولة 

وتوفري  القطاع،  ورعاية  املنا�شب،  ال�شكن  توفري  خلل  من  الوطنية  الأهداف  حتقيق  عن 

املوؤ�ش�شة يف  املنا�شب خ�شو�شًا لذوي الدخل املحدود يف املجتمع الأردين. كما ت�شاهم  ال�شكن 

دعم القت�شاد الأردين وتنمية املناطق التي ت�شتهدفها م�شاريعها، ويتم ذلك من خلل تنفيذ 

خططها الإ�شرتاتيجية التي كان اآخرها اخلطة الإ�شرتاتيجية والربنامج التنفيذي للفرتة 

.2019-2016

تهدف ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة اإلى الآتي:

�شكنية  جتمعات  اإن�شاء  خلل  من  واملتدين  املتو�شط  الدخل  لذوي  املنا�شب  ال�شكن  توفري  	•
متكاملة، ومن خلل توفري قطع اأرا�ٍس خمدومة مب�شاحات منا�شبة واأ�شعار متاحة للفئات 

امل�شتهدفة من املجتمع، وذلك من خمزونها من قطع الأرا�شي التي ُفو�شت اإلى املوؤ�ش�شة من 

اأرا�شي اخلزينة، اأو قطع الأرا�شي التي قامت املوؤ�ش�شة ب�شرائها �شابقًا باأ�شعار مقبولة.

وحتقيق  ال�شكان،  قطاع  يف  ال�شتثمار  وتن�شيط  الأردين،  القت�شاد  رفد  يف  امل�شاهمة  	•
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الكتفاء الذاتي للموؤ�ش�شة.

و�شع الت�شريعات الناظمة للقطاع مبا فيها عملية التمويل، والعمل كمرجعية ا�شت�شارية  	•
يف هذا املجال على امل�شتوى املحلي والإقليمي. 

الإجراءات  وت�شهيل  ال�شكنية  الحتياجات  تلبية  يف  للم�شاهمة  اخلا�س  القطاع  توجيه  	•
وتب�شيطها واإزالة املعوقات التي قد تعرت�شه.

والإبداع. التميز  على  والرتكيز  واملالية  الإدارية  املوؤ�ش�شة  كفاءة  رفع  	•

متلقي اخلدمة يف املجتمع الأردين. من  وا�شع  قطاع  ر�شا  حتقيق  	•

املهام الرئي�شية للموؤ�ش�شة.

ملجل�س الوزراء حول ال�شيا�شات العامة للإ�شكان وعلقتها بالتنظيم والبيئة.  التو�شيات  تقدمي  	•

متابعة تطبيق الإ�شرتاتيجية الوطنية للإ�شكان واإعداد اأي ت�شريعات �شرورية لتنفيذها.  	•

اإجراء الدرا�شات والبحوث �شمن الوحدات التنموية الإقليمية لإن�شاء اأحياء جديدة يف  	•
مناطق التو�شع ال�شكني داخل حدود البلديات ومناطق التنظيم وخارجها واإن�شاء مناطق 

جديدة للتجمعات ال�شكانية.

ذات  والبيئية  وال�شحية  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شكانية  بالدرا�شات  القيام  	•
العلقة بالإ�شكان والتطوير احل�شري لغايات حتديد احلاجة ال�شكنية، وتوفري اخلدمات 

والبناء  التخلف  مظاهر  اإزالة  على  والعمل  بال�شكان،  املكتظة  املناطق  يف  ال�شرورية 

الع�شوائي وم�شاعدة �شاكنيها على توفري ال�شكن املنا�شب لهم.

بها  تقام  التي  املناطق  يف  املهني  التدريب  وبرامج  ال�شغرية  ال�شناعية  احلرف  ت�شجيع  	•
م�شاريع املوؤ�ش�شة وتطويرها.

وذلك  احل�شري،  والتطوير  الإ�شكان  م�شاريع  من  للم�شتفيدين  قرو�س  توفري  على  العمل  	•
بالتعاون مع اجلهات املمولة املعنية.

القطاع  من  م�شتثمرين  مع  ا�شتثمار  عقود  اإبرام  اأو  مبا�شرة  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإقامة  	•
اخلا�س مبا يتفق مع اأهداف املوؤ�ش�شة.

ب. التحديات التي تواجه قطاع الإ�شكان
املواطنني. لدى  ال�شرائية  القدرة  و�شعف  امل�شاكن  توفري  تكاليف  ارتفاع  	•

احل�شرية. املناطق  يف  امل�شاحة  �شغرية  ال�شكنية  الأرا�شي  قطع  من  املعرو�س  نق�س  	•
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الفجوة بني العر�س والطلب الإ�شكاين يف ما يخ�س م�شاحات الوحدات ال�شكنية واأ�شعارها. 	•

ح�شاب  على  والتو�شع  التحتية  البنية  كفاءة  عدم  اإلى  يوؤدي  الذي  العمراين  الت�شتت  	•
الأرا�شي الزراعية.

التم�يل  دعم  برامج  ا�ستدامة  و�سعف  ال�سكني  الإقرا�ص  و�سمانات  �سروط  �سع�بة  	•
الإ�شكاين.

تواكب  ل  اأ�شبحت  حيث   1989 عام  اأُقرت  التي  للإ�شكان  الوطنية  الإ�شرتاتيجية  قدم  	•
املتغريات الأخرية.

الطبيعية يف عدد ال�شكان، والتزايد الناجم عن الهجرات الق�شرية الناجتة عن  الزيادة  	•
اللجوء ب�شبب الظروف الإقليمية يف دول اجلوار، واأي�شًا الوافدين وعودة املغرتبني.

الفقر والزيادة الكبرية يف عدد ال�شكان، ما يوؤدي اإلى �شوء يف ا�شتعمال الأرا�شي، وت�شكيل  	•
بوؤر �شكنيه تعاين من نق�س اخلدمات الأ�شا�شية، وظهور ال�شكن الع�شوائي والعتداء على 

اأرا�شي اخلزينة.

م�شتويات  وارتفاع  املعي�شة  م�شتوى  على  يوؤثر  ما  القت�شادي،  النمو  معدلت  انخفا�س  	•
الفقر. 

ت. اخلطة الإ�شرتاتيجية والربنامج التنفيذي للموؤ�ش�شة العامة للإ�شكان والتطوير 
احل�شري 2019-2016

مت تطوير خطة اإ�شرتاتيجية مدتها اأربعة �شنوات وبو�شر بتطبيقها اعتبارا من عام 2016. 

كما ُروجعت اخلطة بح�شب ما هو مقرر عام 2017، وُحّددت ثلثة اأهداف رئي�شية و11 هدفًا 

ت�شغيليًا، كما ُو�شعت موؤ�شرات اأداء لقيا�س مدى حتقيق الأهداف، وم�شتهدفات لكل موؤ�شر. 

الأهداف الإ�شرتاتيجية: 

يف  امللئم  ال�شكن  اإلى  الو�شول  من  واملتو�شط  املتدين  الدخل  ذوي  متكني  يف  امل�شاهمة  	•
مناطق اململكة كافة، وُو�شعت اأهداف ت�شغيلية، هي: 

اأداء لهذا الهدف: الأول هو عدد الأ�شر  ت�شويق م�شاريع املوؤ�ش�شة املنجزة، وُحّدد موؤ�شرا   -

امل�شتهدف مل يكن طموحًا، فلم يتجاوز  اأن  الأرا�شي املخدومة، ورغم  امل�شتفيدة من قطع 

معدل حتقيق هذه املوؤ�شر 20% لل�شنوات جميعها. اأما املوؤ�شر الثاين فهو قيا�س عدد الأ�شر 



تقرير حالة البالد: البنية التحتية واإلسكان

39

 ،2015 عام  امل�شتهدف  من  اأعلى  معدل  حتقيق  مت  وقد  ال�شكنية،  الوحدات  من  امل�شتفيدة 

بينما مل يتم قيا�شه عام 2016، واأُجنز اأقل من 5% منه عام 2017.

ثلثة  وُحّددت  امل�شتهدفة،  الأ�شر  تنا�شب  �شكنية  و�شقق  خمدومة  اأرا�ٍس  قطع  اإنتاج   -

موؤ�شرات لهذا الهدف: الأول هو عدد ال�شقق والوحدات ال�شكنية املنتجة/ قرية املّلحة، 

املنتجة  ال�شكنية  الوحدات  الثاين هو عدد  املوؤ�شر  املوؤ�شر.  اإجناز يف هذا  اأي  ومل يتحّقق 

�شنويًا، وحتّقق اأقل من 50% عام 2016، لكن مل يتحقق اأي اإجناز عام 2017. املوؤ�شر الثالث 

هو عدد قطع الأرا�شي املنتجة، واأُجنز اأقل من 65% من امل�شتهدف فقط عام 2017.

لقيا�س  واحد  موؤ�شر  وُو�شع  الطلب،  بح�شب  اخلدمات  متدنية  الع�شوائية  املناطق  تطوير   -

هذا الهدف هو عدد الأ�شر امل�شتفيدة من امل�شاريع، ومل يتحّقق اأي اإجناز يف هذا الهدف.

املبالغ املخ�ش�شة ل�شراء  اإ�شرتاتيجي من الأرا�شي مبوؤ�شر واحد هو قيمة  اإيجاد خمزون   -

الأرا�شي، ومل يتحّقق اأي اإجناز عام 2016، وحتّقق اأقل من 25% من امل�شتهدف عام 2017 

رغم اأن املبالغ املخ�ش�شة �شئيلة جدًا مقارنة مع اأ�شعار الأرا�شي، وقد يكون هذا هو ال�شبب 

وراء عدم حتقيق امل�شتهدف.

درا�شة الحتياجات ال�شكنية للمجتمع املحلي، ومل ُتنجز اأي درا�شة يف هذا املجال.  -

امل�شاهمة يف تنظيم فعالية قطاع الإ�شكان وتعزيزها لرفد القت�شاد الوطني عرب ال�شتثمار   -

الإ�شكاين. وقد و�شعت اأهداف ت�شغيلية لهذا الهدف الإ�شرتاتيجي اإل اأنه مل يتبني ما اإذا 

قي�شت املوؤ�شرات اخلا�شة بها. وُو�شع لهذا الهدف موؤ�شران: الأول، ن�شبة م�شاهمة القطاع 

واملوؤ�شر  املوؤ�شر؛  لهذا  امل�شتهدفات  وحتّققت  ال�شكنية،  احلاجة  تلبية  يف  املنظم  اخلا�س 

الثاين، ن�شبة زيادة الإنفاق على امل�شاريع ال�شتثمارية التجارية، وحتّققت امل�شتهدفات يف 

هذا املوؤ�شر اأي�شًا.

اأهداف  ُو�شعت  ال�شابق،  الهدف  يف  وكما  وتطويرهما.  املوؤ�ش�شي  والأداء  الكفاءة  تعزيز   -

اخلا�شة  املوؤ�شرات  قي�شت  اإذا  ما  يتبني  مل  اأنه  اإل  الإ�شرتاتيجي  الهدف  لهذا  ت�شغيلية 

بها. وما مت قيا�شه يف هذا الهدف هو اأربعة موؤ�شرات: الأول، درجة ر�شا متلقي اخلدمة، 

وحتّققت امل�شتهدفات لهذا املوؤ�شر؛ الثاين، ن�شبة املوظفني امل�شاركني يف الدورات التدريبية، 

الدورات  عدد  الثالث،  جميعها؛  لل�شنوات  امل�شتهدف  من   %50 على  يزيد  معدل  وحتّقق 

التدريبية املتخ�ش�شة، واأُجنز امل�شتهدف لل�شنوات جميعها لهذا املوؤ�شر، وهذا ينطبق على 

املوؤ�شر الرابع اخلا�س بن�شبة الر�شا الوظيفي. 
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ث. معوقات تنفيذ اخلطة الإ�شرتاتيجية للموؤ�ش�شة
الأرا�شي �شراء  حمور  	•

تخفي�س ال�شقوف املخ�ش�شة ل�شراء الأرا�شي بقرار من وزارة املالية/ املوازنة العامة.  -

للإ�شكان  امللكية  املبادرة  تنفيذ  لغايات  املوؤ�ش�شة  متلكها  التي  الأرا�شي  خمزون  ا�شتخدام   -

تعود  باأرا�ٍس  املوؤ�ش�شة  بتعوي�س  احلكومة  من  وعود  مقابل  كرمي(،  لعي�س  كرمي  )�شكن 

للخزينة، ومل يتم ذلك. 

ارتفاع اأ�شعار الأرا�شي يف مراكز املحافظات مقارنة باملبالغ املر�شودة لهذه الغاية.  -

عدم وجود اأرا�ٍس للخزينة داخل مناطق التنظيم �شاحلة لإقامة م�شاريع اإ�شكانية عليها.  -

ارتفاع تكلفة اإي�شال خدمات البنية التحتية.  -

عدم التزام اجلهات اخلدماتية باإي�شال خدمات البنية التحتية مل�شاريع املوؤ�ش�شة.  -

الت�شويق •	حمور 

عدم اإقبال املواطنني على �شراء الوحدات ال�شكنية يف بع�س امل�شاريع يف املحافظات لبعدها   -

عن خدمات املدار�س والأ�شواق واملراكز ال�شحية، يف حني متتنع اجلهات اخلدمية الأخرى 

من  معينة  بن�شب  املوقع  اإ�شغال  حلني  امل�شاريع  مواقع  داخل  اخلدمات  هذه  تقدمي  عن 

ال�شكان. 

اإعطاء الأولوية لت�شويق م�شروع املبادرة امللكية للإ�شكان.  -

عدم مقدرة الفئة امل�شتهدفة على توفري متطلبات اجلهات التمويلية املقر�شة.  -

و�شع البنوك ل�شقوف مالية لغايات القرو�س الإ�شكانية اأدى اإلى �شعوبة يف احل�شول على   -

قرو�س اإ�شكانية جديدة.

الإنتاج حمور  	•

وت�شويقها  للإ�شكان  امللكية  للمبادرة  ال�شكنية  ال�شقق  م�شاريع  لتنفيذ  الأولوية  اإعطاء   -

وتاأجيل العمل على تنفيذ بع�س م�شاريع املوؤ�ش�شة. 
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تاأخر بع�س املقاولني يف تنفيذ بع�س امل�شاريع.  -

تاأجيل تنفيذ بع�س امل�شاريع لعدم توفر املخ�ش�شات املالية لتنفيذها ب�شبب ال�شقوف التي   -

اعتمدت من املوازنة.

ج. امل�شتثمرون يف قطاع الإ�شكان
من  كبرية  لفئات  املنا�شب  ال�شكن  توفري  يف  مهمًا  قطاعًا  الإ�شكان  قطاع  يف  امل�شتثمرون  ي�شكل 

ما  بتوفري  الإ�شكان  �شركات  تقوم  حيث  جميعها،  القت�شادية  مب�شتوياته  الأردين  املجتمع 

يزيد على 70% من الوحدات ال�شكنية يف املناطق احل�شرية يف اململكة، وهم ي�شكلون البديل 

املنا�شب ل�شد الفراغ الذي تركته موؤ�ش�شة الإ�شكان نتيجة التخلي عن دورها الإنتاجي يف اإن�شاء 

الوحدات ال�شكنية يف ال�شنوات الأخرية والتوجه ب�شكل حمدود نحو توفري قطع اأرا�ٍس لذوي 

الدخل املتدين واملتو�شط. اإل اأن قطاع ال�شتثمار يف الإ�شكان يعاين مما تتعر�س له املوؤ�ش�شة 

العامة للإ�شكان والتطوير احل�شري من حتديات، بالإ�شافة اإلى حتديات اأخرى، منها: 

منها داخل حدود  ما هو معرو�س  للإ�شكان، وحمدودية  ال�شاحلة  الأرا�شي  اأ�شعار  ارتفاع   -

التنظيم. 

ارتفاع اأ�شعار مواد البناء وتذبذبها ال�شريع.  -

التغري يف القوانني والت�شريعات الناظمة للقطاع.   -

عدم و�شوح الأحكام التنظيمية لقطع الأرا�شي وعدم وجود خمططات تنظيم تف�شيلية.  -

عدم القدرة على تلبية حاجة الأ�شواق من امل�شاحات املرغوبة ب�شبب ما ُيفر�س من قوانني   -

م�شتوى  وتدين  الأردن،  يف  الدميغرافية  الفتية  الرتكيبة  اأن  )علمًا  وتعليمات  واأنظمة 

دخول املواطنني يحّتم على اأمانة عّمان والبلديات ت�شجيع ال�شقق ذات امل�شاحات ال�شغرية 

90 م2( وترويجها وترخي�شها، اإل اأنه ب�شبب الأزمات املرورية الناجتة عن عدم   -  50(

توفر نقل عام منتظم، وا�شطرار املواطنني امتلك مركبات خا�شة ت�شتهلك اأكرث من ثلث 

دخل الأ�شرة، ا�شطر البلديات اإلى اإ�شدار اأنظمة متنع البناء يف م�شاحات كهذه لتخفي�س 

الكثافة ال�شكانية. 

عدم التزام بع�س ال�شركات باملوا�شفات والكودات املعتمدة يف البناء.  -

�شعوبة احل�شول على التمويل خ�شو�شًا لذوي الدخل املحدود ل�شراء ال�شقق.  -

عدم وجود اآلية قانونية �شهلة التطبيق تنظم العلقة بني مالكي ال�شقق.  -

التجاوزات القانونية يف الأبنية، والتي توؤثر على الن�شيج املعماري وعلى املجتمع.  -
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ح. التو�شيات
من الأمور التي يجب مراعاتها لتن�شيط وحت�شني الإ�شكان:

ودعم  ال�شكنية  القرو�س  �شقف  رفع  خلل  من  الإ�شكاين  التمويل  نظام  كفاءة  حت�شني  	•
اأ�شعار الفائدة واإعطاء فرتة �شماح كافية وزيادة مدة ال�شداد.

موؤ�ش�شة  دور  انح�شار  ظل  يف  ال�شكنية  الحتياجات  تلبية  يف  اخلا�س  القطاع  دور  تفعيل  	•
اجلهات  بها  تتمتع  التي  والمتيازات  الت�شهيلت  منحه  خلل  من  املجال  هذا  يف  الإ�شكان 

احلكومية وت�شجيع ال�شراكة بني القطاعني اخلا�س والعام.

البنية التحتية من طرق ونقل عام و�شبكات �شرف �شحي ومياه وكهرباء وات�شالت  توفري  	•
لت�شجيع ال�شتثمار يف الإ�شكان وتخفي�س التكاليف على امل�شتثمرين.

التخطيط ال�شمويل امللئم بهدف ا�شتعادة التنوع احليوي والتوجه نحو تخطيط اخ�شر  	•
للبيئات العمرانية، وتوفري قطع اأرا�ٍس مب�شاحات ومواقع منا�شبة، ومنع الت�شتت العمراين 

للمباين  املتعدد  ال�شتعمال  ت�شجيع  وكذلك  الزراعية،  الأرا�شي  ح�شاب  على  والتو�شع 

ومواءمة احتياجات ال�شوق مع التوجهات العمرانية والأحكام التنظيمية.

امللكية. ونقل  ت�شجيل  ر�شوم  من  الإعفاءات  تقدمي  	•

اآليات  واإيجاد  الواحد،  العقار  يف  املالكني  بني  العلقة  لتنظيم  امللئمة  الت�شريعات  و�شع  	•
منا�شبة حلل اخللفات يف ما بينهم دون ال�شطرار اإلى اللجوء للمحاكم، وكذلك اإيجاد علقة 

متوازنة بني املالكني وامل�شتاجرين، وت�شجيع القطاع اخلا�س للإنتاج ال�شكني بغر�س التاأجري.

 

العامة  الأ�شغال  القائمةوزارة  واملبادرات  واخلطط  الإ�شكان  قطاع  عن  امل�شوؤولة  اجلهات  خ. 

والإ�شكان. 

الأردين. املركزي  البنك  	•

العامة. الإح�شاءات  دائرة  	•

والبلديات الأخرى. الكربى  عّمان  اأمانة  	•

الأردن.  يف  التمويلي  التاأجري  و�شركات  التمويلية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  	•

الإ�شكان.  قطاع  يف  امل�شتثمرين  جمعية  	•

الأردنيني. الإن�شاءات  مقاويل  نقابة  	•

املهند�شني الأردنيني. نقابة  	•
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د. الت�شريعات التي حتكم قطاع الإ�شكان

قانون املوؤ�ش�شة العامة للإ�شكان والتطوير احل�شري رقم )28( ل�شنة 1992. 	•

نظام بدل اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة العامة للإ�شكان والتطوير احل�شري رقم )72(  	•
ل�شنة 2014. 

قانون  من   )16( املادة  اإلى  ا�شتنادًا  ال�شتفادة  حق  عن  والتنازل  امللكية  نقل  تعليمات  	•
املوؤ�ش�شة رقم )28( ل�شنة 1992 وتعديلته.

.2007 ل�شنة  الرهن  تنظيم  تعليمات  	•

الدخار يف �شندوق اإ�شكان املنتفعني من م�شاريع دائرة التطوير احل�شري ل�شنة  تعليمات  	•
.1988

.2009 ل�شنة  الإن�شاءات  قطاع  تنظيم  قانون  	•

املدن والقرى والأبنية رقم )79( ل�شنة 1966. تنظيم  قانون  	•

يف مدينة عّمان رقم )67( ل�شنة 1979. والتنظيم  الأبنية  نظام  	•

ملكية الطوابق وال�شقق رقم )25( ل�شنة 1968.  قانون  	•

الأرا�شي رقم )26( ل�شنة 1958. ت�شجيل  ر�شوم  قانون  	•

)21( ل�شنة 1974. رقم  العقار  بيع  �شريبة  قانون  	•
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