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ي ذلك أرتورو أرديال  
 
ا مراد ، أخصائية النقل ، بما ف اء االقتصاديير   هذا العمل هو نتاج فريق من البنك الدولي بقيادة مبر غومبر  ، كببر الخبر

ي مهندس طرق أقدم ي مجال النقل؛ عبد الحكيم علي أحمد األغبر
 
ي مجال النقل ؛ يانشاو و   ؛ف

 
ة محمود علم ، خببر اقتصادي أول ف منبر 

ي طاقة ؛  
، أخصائ  ي نقل ؛  و لي

جاييل سماحة ، مستشار نقل ؛ أوسكار إدموندو دياز ، مستشار نقل ؛ ماريا خوسيه  و نوبوهيكو دايتو ، أخصائ 
. يتقدم الفريق بالشكر  ي النوع االجتماعي

 
ي مجال النقل ؛ سحر عبد العفو عمر العالول ، مستشارة ف

 
لينا عبد  ال   ساال بيلوفو ، مستشارة ف

يير   ي نقل أول ؛ مونالي ريناد ، كببر  ليوناردو كانيون روبيا ، و هللا، كببر األخصائيير  الحض 
تو بينيتبر  ، أخصائ  ي نقل أول ؛ دانيال ألبر

نو ، أخصائ 
ي الطاقة؛   ية؛ ومايكل بيبر ويلسون،  و أخصائير ي التنمية الحض 

 
ي أول ف

، لمراجعتهم ومساهماتهم. تم إعداد  المهنيير  بر صغجون خبر ، أخصائ 
ي ، مدير م 

ق األوسط وشمال أفريقيا ، وأوليفييه لو ببر ، مدير  العمل بتوجيه من إبراهيم خليل زكي الدجائ  مارسات النقل لمنطقة الشر
ي إرشادات إضافية من بول نومبا أم ، المدير اإلقليمي للبنية التحتية ، وساروج كومان جها ، المدير اإلقليمي 

  الممارسات السابق. تم تلقر
ق األوسط.  دائرةل  الشر

، من خالل المناقشات والمشاورات والبيانات والمعلومات  لم يكن ليتمكن الفريق من إعداد هذا ا  لعمل دون تعاون المساهمير  الخارجيير 
ى ، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ، وهيئة تن ظيم  المقدمة. ويود الفريق أن يعرب عن امتنانه لوزارة النقل األردنية، وأمانة عمان الكبر

ي ، وسلطة منطقة العقبة االقطاع   ي عقدت  بأهمية    قتصادية الخاصة. كما يود الفريق أن يقر  النقل البر
المعلومات القيمة واالجتماعات الير

ي األردن. 
 
ي لإلنشاء والتعمبر والمستشارين الذين يدعمون عمله ف  مع البنك األوروئر

مديري  ها  مجلس  أو  الدولي  البنك  نظر مجموعة  ورة وجهات 
بالض  تعكس  ال  العمل  هذا  ي 

ف  الواردة  واالستنتاجات  ات  والتفسبر النتائج 
ي هذا العمل. وال تشبر الحدود واأللوان والتسم

ي يمثلونها. ال يضمن البنك الدولي دقة البيانات الواردة ف 
يات  التنفيذيير  أو الحكومات الير

ي ألي  والمعلومات  
ي هذا العمل إل أي حكم صادر عن البنك الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوئ 

ي  األخرى المعروضة عل أي خريطة ف 
أراض 

 أو الموافقة عل هذه الحدود أو قبولها. 
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 ملخص تنفيذي

طري والقطاع  
ُ
 السياق الق

دوالًرا أمريكًيا   4،289بلغ نصيب الفرد من الناتج المحل  اإلجمال   المتوسط حيثفوق دخل  و المملكة األردنية الهاشمية ه  بلد ذ
  عام  

 
(.   3041)حوال     2020ف  

 
ي سبقت  2نمو عل مسار منخفض بلغ حوالي  تكانت البالد    دينار أردن

ي السنوات األرب  ع الير
 
ة  جائح٪ ف

ي عام  (19-دكوفيكورونا )
 
ي عام    ،2009، وأعاقتها سلسلة من الصدمات الخارجية )األزمة المالية العالمية ف

 
ي األول ف   ، 2011والربيع العرئر

ي عام 
 
، عل مدى العقد  و ( وأوجه عدم الكفاءة المحلية. نتيجة لذلك،  2012وأزمة الالجئير  السوريير  ف ي

لم يكن النمو االقتصادي    الماض 
 لتوفبر وظائف لسكان

ً
ايد عددهم بشعة وال لتحسير  مستويات المعيشة.    كافيا إل تفاقم نقاط ضعف  كورونا  جائحة    تأد و البالد الذين يبر 

ي الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  
 
. ومع ذلك، سجل األردن نمًوا حقيقًيا ف ي النصف األول من عام 1.8االقتصاد الكلي

 
عل الرغم   2021٪ ف

 الجائحة. منذ بداية  19-كوفيد  من تعرضه إلحدى أقوى موجات

كزون  مليون نسمة،    10.2مع تزايد عدد السكان البالغ حوال       ويتر
 
  األردن عل مدار    عمان،بشكل كبتر ف

 
ازداد الطلب عل التنقل ف

حصة وسائط    عتبر ومع ذلك، لم تتم تلبية الطلب بالتطوير المطلوب لوسائل النقل العام عالية الجودة. ت الماضية.   سنة الخمسة عشر 
بالمائة من الرحالت بواسطة    8بالمائة من الرحالت بالحافالت و   5بالمائة )  13النقل العام منخفضة بشكل ملحوظ، حيث تبلغ حوالي  

ي المائة من الرحالت، وتضاعف عدد المركبات   33يعتمد سكان األردن بشكل كببر عل المركبات الخاصة، مع حوالي و سيارات األجرة(. 
ف 

 عامي   الخاصة
 حيث وصل إل أكبر من مليون مركبة.   ،2018و  2008تقريًبا بير 

ي المقابل، ارتفع عدد المركبات العامة بنسبة  
ة، من أكبر من    45ف  . باإلضافة  42000إل أكبر من    29000بالمائة فقط خالل نفس الفبر

األجرة   الوقد    التقليدية، إل سيارات  الهاتف  النقل عبر تطبيقات  الماضية، مثل  ظهرت خدمات  القليلة  السنوات  ي 
و    Uberمحمول ف 

Careem    وPetra Ride    وGawwac    وJeeny  ((Easy Taxi   و    سابقاPinkي وركوب  فاعلة . وسائل النقل غبر اآللية )ال
( مثل المشر

حصة منخفضة  عل وجه الخصوص    الهوائية   يمثل ركوب الدراجاتو ليست شائعة بسبب نقص البنية التحتية الالزمة؛    الهوائية  الدراجات
ي  
ي  . ينتج عن هذا الوضع ضغط كببر عل البنية التحتية للنقل، وزيادة  وذجتقسيم النمللغاية ف 

ات سلبية عل  ف  االزدحام المروري، وتأثبر
 والبيئة، والصحة العامة، واالقتصاد. إمكانية الوصول، 

 تشخيص النقل العام: التوصيف والتحديات الرئيسية

 التشغيل  والمؤسس  ويخضع بشكل أساس  لقانون نقل الركاب  
  المقام األول بالتجزؤ عل المستويير 

 
  األردن ف

 
يتسم النقل العام ف

ي األردن    . 2017/ 19رقم  
ويرجع    معقد،عل الرغم من مشاركة عدد محدود من الكيانات، إال أن التكوين المؤسشي لقطاع النقل العام ف 

،   ضم وزارتير   فهو ي ذلك جزئًيا إل مركزيته.   النقل  قطاع  ، هيئة تنظيم  ية مينظ وجهة ت  واإلسكان؛ وزارة النقل ووزارة األشغال العامة    فنيتير  
ي )  ى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة )و   وثالث هيئات محلية( ؛  LTRCالبر اء  ASEZAهي أمانة عمان الكبر ( وسلطة منطقة الببر

ي نماذج النقل الشاملة  PDTRAللتنمية والسياحة ) 
 
ي األدوار والمسؤوليات بير  هذه األطراف، ونقص ف

(. ينتج عن هذا الوضع تضارب ف 
اتيجية و والم    طنية واضحة ومحدثة. حدثة، وعدم وجود اسبر

  المدن األردنية غتر منسق وغتر فعال وذ
 
  ال  و نظام النقل العام ف

 
حوال    بالد تغطية ضعيفة. يبلغ عدد مركبات النقل العام العاملة ف

ة، وأكتر من    4000رب من  اوما يق  حافلة،   1400 كة(، باإلضافة إل أكتر من    4000حافلة صغتر سيارة أجرة    16000سيارة أجرة )مشتر
ي المائة من الحافالت وسيارات األجرة مملوكة ويتم تشغيلها بشكل فردي.    85حوالي    تقليدية. 

استثناء عمان، حيث تدير المشغل  وذلك بف 
كة النقل المتعدد الشامل ، شر   27حافلة عل    135و    AutoBusمساًرا تحت العالمة التجارية    44حافلة عل    CMTC) ) 237الرئيشي

ي ك
 ف 
ً
كة خطا كات أخرى  Gürselونسورتيوم مع شر كية تحت اسم نظام حافالت عمان. تمتلك أرب  ع شر ي   حافلة، 100البر

رب  ا ما يق - والبافر
ة و  330من  ي باص(  كوسبر حافلة كببر

غبر موثوقة، مع عدم وجود جداول   والجدير بالذكر أن هذه الخدمات  . مملوكة بشكل فردي  -)ميي 
و محدودة للمستخدمير     المقدمة معلومات  الو   زمنية، الحافالت،  مرور  ي م    تكرار 

ي  تدئ 
ف  الخدمات  كز  تبر ما  غالًبا  ذلك،  إل  باإلضافة   .

، مما يؤدي إل    المسارات عالية   ربحية للمشغلير 
ي يمكن أن تكون أكبر

ي  الطلب، والير
المناطق    بقاءبعض المناطق مع  زيادة توفر الخدمة ف 

فإن البنية التحتية محدودة وذات جودة منخفضة، والمركبات ال تتم صيانتها    ذلك،. عالوة عل  غبر مخدومةذات الطلب المنخفض  
المركبات    وأصبحبانتظام.   العام  يما قدأسطول  النقل  التشغيلي ألسطول  العمر  يبلغ متوسط  وتقتض عمليات    سنوات،   10.6، حيث 

خيص.   التفتيش المتعلقة بالجدارة والسالمة واالنبعاثات عل تجديد البر
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فيما    لم يتم تكييف المركبات أو البنية التحتية لألشخاص ذوي القدرة المحدودة عل الحركة أو مراعاة االختالفات بير  الجنسير  
ي حوالي    . يتعلق بالتنقل 

ي مناطق    84بالمائة من سكان البالد من إعاقة ويعيش    13يعائ 
 
ية،بالمائة من هؤالء األشخاص ف حيث    حض 

الذين يحملون    مثلهم مثليواجهون،   اآلباء  أو  الحوامل  النساء  أو  السن  الحركية مثل كبار  اإلعاقة  ،األشخاص ذوي 
ا
العديد من    أطفاًل

الوصول إل وسائل النقل العام مادًيا وال اقتصادًيا، حيث أن الرحالت غالًبا ما تكون أكبر  لمثل هذه المجموعات  تحديات التنقل. ال يمكن  
ة،بناءا عل المسوحات   اإلعاقة، مما يؤدي إل تقليل الفرص.   تكلفة بالنسبة لألشخاص ذوي  ي المائة من النساء    33.6فإن حوالي    األخبر

 
ف

ي المائة من النساء غبر راضيات    18.1غبر راضيات عن نظام النقل العام الحالي و  
 
،. تشعر النساء أن نظام النقل العام  أبدا ف ذي    الحالي

ي احتياجاتهن. باإلضافة إل ذلك، يع  األمن الشخصي مصدر قلق ألن المركبات غالًبا ما تكون    تبر الطرق الطويلة والتوقفات المتعددة، ال يلير
ي المائة من النساء لشكل من أشكال المضايقات أثناء استخدام وسائل النقل العام.   62.6وتعرضت    آمنة، مزدحمة وغبر نظيفة وغبر  

 
ف

ي المائة من النساء يستخدمن وسائل النقل    50لذلك، فإن ثلث مستخدمي وسائل النقل العام فقط هم من النساء وأقل من    ونتيجة
 
ف

ي األردن، بحوالي  و العام.  
 
ي القوى العاملة ف

 
ي انخفاض معدل مشاركة المرأة ف

 
ا ف

ً
بالمائة. وجدت دراسة    14تساهم وسائل النقل العام أيض

ي المائة   47حديثة أن  
 
ي األردن رفضن وظائفف

 
 خيارات النقل العام القابلة للتطبيق.  غياببسبب    ا من النساء ف

ا، ً . يبلغ متوسط  يؤدي افتقار نظام النقل العام إل تكامل كل من الخدمات واألسعار إل أوقات تنقل طويلة وتكاليف نقل عالية  أختر

الذهاب والعودة   لك  2.5رحلة  النقل  اإلنفاق عل  ي سنوًيا.    2000ل أشة يزيد عن  ساعة، ومتوسط 
ي  و دينار أردئ 

 
تنفق األش األردنية ف

ي المائة من دخلها عل النقل بشكل    17المتوسط  
 
ي المائة. يتناقض هذا مع األرقام الخاصة    23بينما تصل هذه القيمة للشباب إل    عام،ف

 
ف

.  9.9ببلدان أخرى مثل المغرب، حيث ينفق المواطنون  ي المائة من دخلهم عل النقل واالتصاالت مجتمعير 
 ف 

  األردن وتقليل انبعاثات غازات    تعتتر معالجة تحديات النقل العام بحلول واقعية ومجدية أمًرا أساسًيا لتحسير  كفاءة نظام 
 
النقل ف

ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن بما   االحتباس الحراري. 
تقدر التكاليف السنوية بسبب عدم كفاءة النقل بما ال يقل عن ستة ف 

، ناهيك عن التأثبر الس  ي
ي ذلك تكلفة االزدحام المروري والوفيات واإلصابات وكذلك التدهور البيي 

ي الذي تسببه خدمات النقل الرديئة  ف  لير
ي حير  بلغت واردات    العمل، للوصول إل  

ي األردن. وف 
ي فاتورة الطاقة ف 

ا بشكل كببر ف 
ً
ي حالة المرأة. ويساهم قطاع النقل أيض

وال سيما ف 
ي عام    3.74البالد من الطاقة 

ولية المكرر  ،2019مليار دوالر أمريكي ف  ي نفس   1.4ة بلغت وارداتها من المنتجات الببر
مليار دوالر أمريكي ف 

 العام. 

ة.    األردن سيعود بفوائد بيئية كبتر
 
لم يتمكن األردن بعد من فصل النمو االقتصادي    تشتر التقديرات إل أن تحسير  نظام النقل العام ف

الكربون.   انبعاثات  الدفيئة.    والنقل،عن  انبعاثات غازات  ي 
الرئيشي ف  المساهم  ، هو  الطاقة  الدفيئة  و إل جانب  انبعاثات غازات  زادت 

ي عام    4،706المرتبطة بالنقل من  
ي أكسيد الكربون ف 

ي أكسيد الكربون    8787إل    2006جيجا جرام من مكاف   ثائ 
جيجا جرام من مكاف   ثائ 

ي عام  
ي ما بير     2016ف 

ي و    227.6وكلفت االقتصاد األردئ 
ي عام    455.1مليون دينار أردئ 

ي ف 
ي عام  .  2016مليون دينار أردئ 

  ، 2021وف 
النقل   انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع  ي  غرام  جيجا   10،600تجاوزت 

مليون دينار، مقاسة    545.7-272.8، تكلف االقتصاد األردئ 
إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن تزيد انبعاثات    (. لسعر الظل للكربون( )سيناريوهات منخفضة مقابل عالية  SPCبسعر الظل للكربون )

ي أكسيد الكربون سنوًيا عل مدار السنوات العشر    11000ازات الدفيئة السنوية من قطاع النقل إل أكبر من  غ
جيجا جرام من مكاف   ثائ 

ي سنوًيا، تقاس ب   780  -   391.4(. وهذا من شأنه أن يكلف االقتصاد  2030إل    2021القادمة )من  
سعر الظل للكربون  مليون دينار أردئ 

SPCي ذلك إدخال أنظمة النقل  . ومع ذلك، م
ي النقل العام، بما ف 

دد  ع التحسينات ف  مكن  فإنه من الم(،  BRT)بواسطة الباصات شيعة البر
النقل بمقدار   الدفيئة من قطاع  انبعاثات غازات  ي 

الزيادة ف   عامي    767000تقليل 
مما يقلل من زيادة    ،2030و    2021طن سنوًيا بير 

ء )  االنبعاثات بمقدار النصف تقريًبا  ي
تعتبر إزالة الكربون عن وسائل النقل العام   اتخاذ أي إجراء(.  عدممقارنة بسيناريو عدم القيام بأي شر

أكبر  الكهربة من بير   ز  النقل، تبر ي وسائل 
الكربون ف  إزالة  تقنيات  البالد. من بير  مختلف  ي 

الطاقة ف  استهالك  لتقليل  ا 
ً
أيض   أمًرا حاسًما 

ي األردن وال تزال فرصة غبر مستغلة بالكامل  التقنيات الناشئة الواعدة، لكنه
ي قطاع النقل العام ف 

ي بدايتها ف 
ي الا ال تزال ف 

ي حير  أنه  ف 
بالد. ف 

اد.  ي النقل ستعمل عل تقليل فاتورة االستبر
ائب الوقود، فإن مكاسب الكفاءة ف   من المحتمل أن تؤثر عل مستوى اإليرادات الناتجة عن ض 

ا أن يؤدي 
ً
ي، وخاصة بالنسبة للنساء ومن المتوقع أيض   رأس المال البشر

 
ة ف   األردن إل مكاسب كبتر

 
. تمثل  تعزيز نظام النقل العام ف

القوى   ي 
ف  محدودة  مشاركة   هو   العاملة،النساء  ذلك  حدة  من  يزيد  المشاركة    وما  هذه  تؤدي  قد  لهن.  المتاحة  النقل  خيارات  نقص 

ي اإل المنخفضة إل خسائر  
ي سنوًيا بحلول عام    46نتاجية تبلغ حوالي  ف 

إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لتحسير  نظام    2030مليون دينار أردئ 
ي )و النقل.   ي  HCIيقيس مؤشر رأس المال البشر

التعليم والصحة بير  األطفال اليوم سيقلل  ( الصادر عن البنك الدولي كيف أن النقص ف 
ي عام و . ير  مل ا من إنتاجية الجيل القادم من الع

ي األردن ف 
ي ف     ، 0.55  جائحة كورونا(  )قبل 2020كان مؤشر رأس المال البشر

ا
وهو أقل قليال

ي عام  
 من البلدان ذات الدخل  2010مما كان عليه ف 

ا
ق األوسط وشمال  فوق  وأقل قليال ي الشر

يتأثر مؤشر    (. MENAإفريقيا )   المتوسط ف 
ي األردن بشدة بالسنوات المتوقعة للدراسة 

ي ف  يلعب النقل، وخاصة النقل العام، دوًرا أساسًيا  و لألطفال اليوم. بالنسبة  رأس المال البشر
الصحية.   العالي والخدمات  التعليم  المدارس ومراكز  إل  األطفال والشباب  ي وصول 

العام    وبالمثل،ف  النقل  تمكير   يلعب  ي 
مهًما ف  دوًرا 
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، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من أوضاع  مثل الشباب والنساء واألشخاص ذوي القدرة المحدودة عل الحركة، من    مستضعفةالبالغير 
ي األردن أن عدم توفر وسائل النقل ي  78حالًيا، يرى  و الوصول إل الوظائف.   عقبة أمام الوصول إل العمل.  شكل بالمائة من خريجر

  البنية التحتية للنقل مع إيالء اهتمام محدود للمشا
 
 األولوية لالستثمار ف

ً
ايدة، أعىط األردن تاريخيا ة  لتلبية احتياجات التنقل المتر 

ي الغالب حول المركبات، وتوفر    وراكبر  الدراجات ووسائل النقل العام. 
 
ة للنقل تتمحور ف وقد أدى ذلك إل إنشاء بنية تحتية جديدة كببر

ي يمكن أن تغذي وسائل النقل    خدمات
نقل عام غبر فعالة وغبر منسقة وغبر موثوقة. تم التخلي عن وسائل النقل األنظف األخرى الير

ي انخفاض استخدام وسائل النقل العام. يع
 
، مما ساهم بشكل أكبر ف ي

تحسير  نظام النقل العام    تبر العام، مثل ركوب الدراجات والمشر
ا متضافرة.  بطريقة مستدامة وشاملة أمرً 

ً
، جنًبا إل جنب مع االستثمارات  السياسة العامة يلزم اتخاذ إجراءات  و ا أساسًيا ويتطلب جهود

ك وعكس اتجاهات التنقل الحالية.  اتيجية، للحث عل التحول من المركبات الخاصة إل النقل العام والمشبر   االسبر

  العديد من المشاري    ع والمبادرات لتحقيق هذا الهدف؛  تتخذ الحكومة األردنية خطوات نحو تعزيز النقل العام، وتش 
 
 ف
ً
ارك حاليا

ة، قدمت الحكومة العديد من المبادرات، بشكل رئيشي عل نطاق   ال تزال هناك حاجة إل جهود إضافية.  ذلك، ومع  ي السنوات األخبر
 
ف

ي عام  
 
العام. ف النقل  باستثمارات محددة، لتعزيز  تتعلق  أو  ي تشتد    ، 2017صغبر 

الير إطاًرا لإلصالحات  الجديد  العام  النقل  وضع قانون 
للمشغلير    اإللزامي  التجميع  إليها مع  األداء  وبالتالي ف  الصغار،الحاجة  ات  الخدمة مع مؤشر أمام تنسيق أفضل للطرق وعقود  الباب  تح 

ي يدعمها قانون   الرئيسية المتعلقة بالجودة والسالمة والتنقل األخض  وموثوقية الخدمة. 
لم    2017عل الرغم من أن عملية اإلصالح الير

ي عدد قليل من المدن، وتمفقد أجريت مناقشات مع الم    بعد،  ا تقدمحرز  ت
ت صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة، ويتم تطوير  شغلير  ف 

اتيجيات   ي    لنقل العام. باإلضافة إل ذلك، تقوم وزارة النقل ولجنة تنظيم  النقلل اسبر ( بإعداد مشاري    ع تجريبية للنقل العام  LTRC)   البر
ة من قبل الحكومة.   ي ثالث لجرش مباشر وع تجريير

ي إلعادة اإلعمار، بينما يتم التخطيط لمشر البنك األوروئر ي إربد والزرقاء بدعم من 
ف 

دد عالوة عل ذلك، فإن خط   ي   الباص شي    ع البر
ي تهدف إ   -عمان  بير  عّمان و  ف 

ل تحسير  خدمة النقل العام الزرقاء هو المبادرة األول الير
كبر  عل محافظة عمان. 

  و عل طول المناطق والطرق عالية الكثافة مع البر
ً
 مساهما

ا
ا عامال

ً
يمكن أن تكون رقمنة الخدمات الحكومية أيض

ي تقليل رحالت المركبات وتقليل الضغط عل البنية التحتية للنقل. 
ى مؤخًرا بتو   ف  ي الواقع، قامت أمانة عمان الكبر

سيع نطاق استخدام  ف 
ا، يمكن أن يكون   ً ي غضون عام. أخبر

ض أن يكون من الممكن تقييم تأثبر ذلك عل تقليل االزدحام ف 
ونية، ومن المفبر الخدمات اإللكبر

رص ضمان تلبية خيارات النقل لالحتياجات المختلفة للذكور واإلناث بمثابة عامل المساواة بير  الرجل والمرأة من حيث الوصول إل الف
ي عام  

ا ف 
ً
ي هذا الصدد، اعتمدت الحكومة األردنية أيض

مدونة قواعد السلوك  و مدونة قواعد السلوك للنقل العام.    2019االقتصادية. ف 
العام إلفادة جميع   النقل  ي وسائل 

الركاب والسائقير  والمشغلير  ف  القطاع، وتهدف إل تنظيم سلوك  ي هذا 
هذه هي األول من نوعها ف 

، وخ ي    صندوق تمكير  المرأةمدونة قواعد السلوك من خالل منحة    طبيقيتم اآلن تو اصة النساء والفتيات.  المستخدمير 
ق دول  ف    المشر

ي  م  بدعم    العرئر
َّ
د
َ
ق عل الرغم من المبادرات المذكورة  و من البنك الدولي لوزارة النقل، وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.  م 

جذاب وآمن ويمكن الوصول إليه وموثوق وبأسعار معقولة مع تقديم    أخض    أعاله، ال يزال أمام األردن طريق طويل لتحقيق نظام نقل عام
ي  خدمة محّسنة توفر للجميع

 إزالة الكربون.  تحقيق أجندةإمكانية الوصول إل الخدمات وفرص العمل وتساهم ف 

 

 تحديات  10أهم  

:   10يمكن تلخيص أهم  ي األردن عل النحو التالي
 تحديات يواجهها قطاع النقل العام ف 

 غازات الدفيئة واستهالك الطاقة من القطاع. ال زيادة عدد السكان وهيمنة السيارات الخاصة مما أدى إل ارتفاع مستوى انبعاثات  .1 
 ٪. 85القطاع عل المستوى التشغيلي بنسبة ملكية فردية مقدارها    تجزئ .2
.    تجزئ .3  القطاع عل المستوى المؤسشي
 ت واألسعار، مما يؤدي إل ارتفاع التكاليف ومدة الرحالت. عدم التكامل من حيث كل من الخدما  .4
ي وركوب الدراجات.  .5

ي ذلك المشر
ي وضع السياسات والتخطيط، بما ف 

 أوجه القصور ف 
 محدودية البنية التحتية ومرافق النقل العام منخفضة الجودة لمستخدمي وسائل النقل غبر المزودة بمحركات.  .6
ي وسائل النقل العام. عدم مراعاة الوصول الشام  .7

ي التنقل بير  الجنسير  ف 
 ل واالختالفات ف 

ة وشدة تعرض مستخدمي وسائل النقل العام آلثار االصطدامات.  .8  تعرض مركبات النقل العام ال حوادث اصطدام كثبر
 كل من القطاعير  العام والخاص.   قبل  محدودية االستثمار والموارد من  .9
كبر  عل الحوار ال . عدم استدامة 10

ام والقيادة لمواصلة البر ي النقل العام.  شامل االلبر 
 مع أصحاب المصلحة الرئيسيير  ف 
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 التوصيات 

دد   ي النقل العام مثل الباص شي    ع البر
 
ورًيا لتمكير  النمو االقتصادي والشمول. تعتبر االستثمارات ف من  يعتبر إصالح النقل العام أمًرا ض 

ت عل  المساعدة  القطاعالعوامل  ي وي،  عزيز 
وتوسيع    نبغ  نجاحها  لضمان  بإصالحات  ن  تقبر اإلصالحات  و فوائدها.    قنطا أن  تنفيذ  أثناء 

ي واالستثمارات، ي
كبر  واضح عل تتم هذه  أن   نبغ 

ي توفبر النقل العام للجميع، مع تركبر  واضح عل تغبر المناخ.  الشمولببر
 
 ف

 إصالح النقل العام 

ي من السيارات إل النقل العام، ستحتاج الحكومة إل اتخاذ قرارات حاسمة عندما يتعلق األمر بإصالح القطاع   لضمان التحول النموذجر
اء تراخيص الحافالت  وتشاوريةوالذي يجب أن يتم بطريقة شفافة   ،المجزأتعزيز نظام النقل العام  من خالل   . قد يشمل ذلك إعادة شر

ي ذلك تنفيذ برنامج إال 
 
ي عن  ودعم مخطط تحديث أسطول الحافالت بما ف ي خطة العمل عل  و الحافالت القديمة.    ستغناء التدريجر

ستبي 
 تقييم سبل العيش لمشغلي الحافالت الحاليير  وستوفر تداببر 
ً
 تخفيف من اآلثار السلبية. لل   ا

إدخال   ي 
ينبغ  ذلك،  مع  إضافيةبالتوازي  ذلك    تحسينات  ي 

 
ف بما  العام،  النقل  األجرةعل  هيكل  عل    دمج  الرحالت  تكلفة  لتقليل 

  . خالل المستخدمير  من  العام  النقل  جودة  تحسير   ا 
ً
أيض الذكي    ويجب  النقل  نظام  وتوفبر  ( ITS) دمج  الجودة    معلومات،  عالية 

، وإنشاء عقود تشغيل بناءا عل   ات األداء الرئيسيةللمستخدمير  من المرجح أن يحتاج نظام النقل العام الذي تم إصالحه  و (.  KPIs)  مؤشر
ي األردن إل دعم مالي من الحكومة

ي النفقات الرأسمالي ، ويفضل أن يكون ف 
 . ةمن خالل االستثمارات ف 

ي من ا  ي وضع  لتحفبر  التحول النموذجر
وتقييد  ،  سياسة إدارة مواقف السيارات. وهذه تشمل تنفيذ  تدابتر أخرىلسيارات الخاصة، ينبغ 

ي الحصول عل الموارد  فرض رسوم االزدحام وربما    الذروة، خالل ساعات    استخدام السيارات
ا ف 
ً
ي يمكن أن تساعد المحافظات أيض

، والير
ي تحسير  النقل العام. باإلضافة إل ذلك،  

ي يمكن استثمارها ف 
  وركوب الدراجاتالير

  تنفيذ البنية التحتية الالزمة للمسر
للسماح    ينبغ 

 بوصول آمن إل وسائل النقل العام. 

ي  يجب أن تنعكس اإلصالحات واالستثمارات المذ 
اتيجية نقل عام محدثة كورة أعاله ف  ي  استر

تيبات المؤسسية. ، وكذلك ف    األنظمة، والتر
المدن،   ي 

ي والتوسع ف 
النمو األفقر ي 

للتحكم ف  ي  الحض  التخطيط  اتيجيات  ا مراجعة سياسات واسبر
ً
ي أيض

نوينبغ  ذي 
َّ
ا من    انيضع  الل

ً
مزيد

 الضغط عل البنية التحتية. 

 

 

دد    كمحفز لتحسير  النقل العام الباص شي    ع البر

دد سيكون  ي  أظهر التشغيلعرض للبلد والمنطقة.  نموذجبمثابة  الباص شي    ع البر ي عمان إمكانات    التجريير
حالًيا لحافالت النقل الشي    ع ف 

ي تحديد التعديالت الالزمة. يالنظام للنجاح و 
ى ف   ساعد أمانة عمان الكبر

بإنشاء   دديوض  التر للباص شي    ع  موظ  هيئة  ممع  يعملون    تفرغير  فير   ي بالكامل 
يات  ال   ف  والمشبر المالية  واإلدارة  والعمليات  تخطيط 

دد   والشؤون القانونية وتطوير األعمال واالتصاالت وخدمات الركاب ي .  للباص شي    ع البر
ا إنشاء    وينبغ 

ً
لتشغيل النظام.   مركز تحكم كامل أيض

اتيجية العالمات التجارية واإلعالنستجعل و  دد نظام  إستر  جذاًبا للمستخدمير  الجدد.  الباص شي    ع البر

ي توفبر 
دد الشي    ع. المنافسة بير   نموذج عمل متكامل بشكل جيد مع المشغلير  الفرديير  الحاليير    ينبغ  والمشغلير  اآلخرين غبر    باص البر

ددل    خط تغذية )شبكة(؛ عل العكس من ذلك، من المستحسن أن يصبح المشغلون اآلخرون  ا مرغوب فيه يوض  و .  لباص شي    ع التر
دد لتشغيل وصيانة    عطاءات تنافسيةبإجراء   ي ذلك المستثمرين من القطاع الخاص.    الباص شي    ع البر

لجذب العبير  جدد إل القطاع، بما ف 
وري أيوكي ينجح  ا تطبيقه ضد النظام، سيكون من الض 

ً
يجب تطوير  و . خدمات النقل غتر الرسمية، ومواقف السيارات غتر الرسميةض

دد  باصاتلتسهيل حركة   سياسة إدارة مواقف السياراتوتنفيذ   ي جميع أنحاء المدينة.  االزدحام،وتقليل  الشي    ع،البر
 وتعزيز التنقل ف 
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   جزاء حل لأل يجب البحث عن 
دد ستر فيها يالبر   حركة المرور المختلطة   الشي    عباص التر

 
لتجنب التأخبر وفقدان الكفاءة، مما يقلل   ف

ات السفر الطويلة.   ي من جاذبية النظام بسبب فبر
ي ذلك المحطات المغلقة للسماح  تعديالت أخرى عل البنية التحتيةإجراء    وينبغ 

 
، بما ف

األسعار والتكنولوجيا والبنية    تكاملكون هناك حاجة إل  ية. سبالدفع المسبق لألجرة، باستخدام بروتوكول مفتوح لنظام تحصيل األجر 
 التحتية المادية لتوفبر تحول سلس. 

دد   مصدر قلق كببر   السالمة عل الطرق تعتبر   البر التحديد.    لعمان، وللباص شي    ع  ي عمان عل وجه 
 
ي ف

التغذية    وينبغ  أن تكون وحدة 
دد الرئيسية ألي نظام   وسائل  سمح لمستخدمي  ت بحيث  الهوائية  دراجاتركوب الو  ةرصفلأل   متطورة  عبارة عن شبكات ،للباص شي    ع البر
  التطورات الموجهة ، وخاصة المرتبطة بالنقل العام مثل  لالستثمارات األخرى يمكن  و بمحرك بالوصول إل النظام.    ة النقل غبر المزود
انزيت  أن تجذب القطاع الخاص.  المحطات،( أو TOD)  نحو التر

ي وسائل النقل العام 
 الوصول للجميع ف 

التصميم   معايبر  وضع  يتم  وأن   ، المؤسشي والمستوى  السياسات  مستوى  عل  االجتماعي  النوع  واعتبارات  الشمولية  بتعميم  يوض 
ي هذا الصدد ليتم تنفيذها كجزء من إصالح نظام النقل العام األوسع.  

 
ي زيادة األمن الشخصي للمرأة من خالل  و والتشغيل ف

ا، ينبغ  ً أخبر
ا، وجهودتوفبر  و   العام، النقل    عل   ابة قر ال، وتحسير   حمالت التوعية والتثقيف 

ً
تحفبر  النساء عل العمل  ل   ا مرافق ومركبات حافالت أكبر أمان

ي النقل العام. 
 ف 

 إزالة الكربون من وسائل النقل العام والتكيف مع تغبر المناخ

ب  الحكومة  تقوم  بأن  يوض  النقل،  قطاع  ي 
ف  الكربون  إزالة  من  والسوقية    وضعكجزء  والمالية  الفنية  والحواجز  للقضايا  شامل  تقييم 

ي وسائل النقل العام.    الكهربائيةوتوسيع نطاق استخدام الحافالت    طرحوالتنظيمية ل 
ا بو ف 

ً
ي  يوض أيض

  خطةوضع عل المستوى الوطي 
ي ذلك السياسات واأل   ، وتنفيذها لي اآلتنقل غبر  لل   تفصيلية 

وتقييم البنية التحتية الحالية واحتياجات    نظمة عل المستويات المحلية، بما ف 
ي واأل   النص ضاحة عل. باإلضافة إل ذلك، يجب  الموازنة اتيجر ي وثائق التخطيط االسبر

والخطط    نظمةاالستجابة المناخية والكوارث ف 
 التشغيلية. 

 إجراءات ذات أولوية 6أهم  

اء تراخيص النقل ا .1 ي شامل لحل تجزئة النقل العام عل    لعام. توحيد الحافالت وإنشاء صندوق إلعادة شر
يجب وضع برنامج وطي 

 : نامج من مكونير   ي أن يتضمن البر
. وينبغ   المستوى التشغيلي

 
العام - النقل  وسائل    

 
ف أو  االندماج  القائمة  كات  الشر ي 

ف  األفراد  المشغلير   لدمج  واقعية  اتيجية 
إسبر وضع  يجب   .

 .الجديدة

اء تراخيص الحافالت.  - اخيص الموروثة. يجب إنشاء ص شر ي لمعالجة البر
 ندوق وطي 

 
والعمليات.   .2 التعرفة  مشغلي تكامل  من  تتألف  تغذية  شبكة  مع  الشي    ع  دد  البر باص  تدمج  للعمليات  جديدة  خطة    يجب وضع 

ي الحافالت المدمجير  
 إنشاء نظام أوتوماتيكي لتحصيل األجرة وإنشاء غرفة مقاصة.  . وينبغ 

 
ي ذلك بروتوكول  تنفيذ أنظمة النقل الذكية .3

ي نظام النقل العام، بما ف 
وإدارة    التذاكر المفتوحة. يجب تنفيذ أنظمة النقل الذكية ف 

 األسطول وتقديم المعلومات للمستخدم. 
 

ي شوارع األردن، مع جمع الموارد  تثبيط ا برنامج إدارة الطلب عل حركة المرور.   .4
ستخدام السيارات من خالل تقليل عدد السيارات ف 

 هذا يشمل: و لتحسير  النقل العام. 
ي الشارع مقابل رسوم؛  إدارة وإنفاذ مواقف السيارات -

ي حالة عدم  و. يجب تخصيص مناطق لوقوف السيارات ف 
ف 

ي  السماح
دين بذلكلعدم  إصدار مخالفة  بتوقيف السيارات، ينبغ   .المتقيِّ
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ا تطبيق  االزدحام.  وفرض رسوم  السيارات    تقييد استخدام  -
ً
ي المناطق األكبر    استخدام  د يقيتيمكن أيض

 
السيارات ف

للسيارات أن تتنقل من خالل دفع رسوم. لتشجيع االنتقال إل المركبات عديمة االنبعاثات،    فيه  ازدحاًما: نظام يمكن 
 من التقييد.  يمكن إعفاء السيارات الكهربائية

 
ورية،. يجب أن تتضمن هذه الخطة جميع المكونات  الخطة الوطنية للسالمة عل الطرق  .5 ي ذلك: )أ( إدارة البيانات، )ب(    الض 

 
بما ف

  إدارة الشعة. باإلضافة إل الخطة الوطنية للسالمة عل الطرق، يجب وضع خطتير   و السياسة العامة، )ج( البنية التحتية اآلمنة، )د(  
: أخريير      عل المستوى المحلي

ي كمغذي رئيشي  تطوير شبكات  ل تصورا  الخطة  ضع. يجب أن ت المخطط الرئيس  للمشاة أ. 
أرصفة متطورة لتعزيز المشر

 .ألنظمة النقل العام

ي الدراجاتتصورا لالخطة    ضع. يجب أن ت الهوائية  ب. الخطة الرئيسية للدراجات   الهوائية   بنية تحتية آمنة ومحمية لراكير
ية لتغذية أنظمة النقل العام أو إكمال الميل األخبر من الرحالت.  ي المناطق الحض 

 
 ف
 

يالتجديد ال  .6 ي.  حض  وع التجديد الحض  دد بمشر ن تنفيذ الباص شي    ع البر رؤية عمان    أن تقوم  يمكن أن يشمل ذلكو . يجب أن يقبر
اء ا ( AVID) طوير لالستثمار والت ي وتحسينها وإعادة بيعها. بشر

 ألراض 
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 المقدمة والهدف 

  المملكة األردنية الهاشميةمع تزايد عدد السكان والتدفق الكبتر  
 
ايد الطلب عل التنقل ف . ومع ذلك، ال يتم  لالجئير  إل البالد ، يتر 

. أدى االفتقار إل وسائل نقل عامة   تلبية هذا الطلب بالتطوير المطلوب لوسائل النقل العام عالية الجودة ، وخاصة حلول النقل الجماعي
اء ، واالعتماد الكببر عل المركبات الخاصة إل زيادة الضغط عل البنية التحتية للنقل  آمنة، ومتاحة، وموثوقة، وبأسعار معقولة ،   وخض 

ية، والبيئة ، والصح ي المناطق الحض 
 
ات سلبية عل إمكانية الوصول ف ي األردن. وقد أدى هذا بدوره إل زيادة االزدحام المروري وتأثبر

 
ة  ف

ي األردن يمثل تحدًيا العامة، واالقتصاد. ومع ذلك، فإن معالجة مخت 
 
حيث أدى الوضع    ،لف احتياجات البنية التحتية للنقل والتنقل ف

ة.  ي البالد إل الحد بشكل كببر من قدرة الحكومة عل القيام باستثمارات كببر
 
 المالي الصعب ف

 
  تواجه وسائل النقل العام  

  تحديد ومعالجة التحديات والقيود الرئيسية البر
 
  هذا السياق ، يدعم البنك الدول  األردن ف

 
  تعيق  و ف

البر
  األردن. 

 
يسغ البنك الدولي إل تقديم المشورة  و  تحقيق نظام نقل عام سهل الوصول إليه وفعال وآمن وبأسعار معقولة ومستدام ف

 ية بناءا عل تشخيصات النقل العام والممارسات العالمية الجيدة لمواجهة هذه التحديات. والتوصيات العمل

 

 السياق القطري والقطاع  

 السياق االقتصادي

دوالًرا   4،289ذو دخل فوق المتوسط، حيث بلغ نصيب الفرد فيه من الناتج المحل  اإلجمال     1المملكة األردنية الهاشمية ه  بلد 
  عام 

 
(.   3041)حوال    22020أمريكًيا ف  

ي مض    دينار أردن 
ه ف  مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بشكل طفيف عن نظبر

ي عام دوالًرا أمريكيً   3320دوالًرا أمريكًيا و   3548وتونس )
ا للفرد، عل التوالي ، ف 

( ، يهيمن قطاع الخدمات عل اقتصاد المملكة،  32020
.  60رب من  ا والذي يشكل ما يق ي المائة من إجمالي الناتج المحلي

، حقق  و ف  ي المباشر الكببر ي الصادرات واالستثمار األجنير
بفضل الزيادة ف 

 عامي    6.5األردن متوسط نمو سنوي بلغ  
ي المائة بير 

؛ ومع ذلك ، تباطأ النمو االقتصادي منذ ذلك الحير  بسبب سلسلة    2009و    2000ف 
ي عام  

ي أو نحو ذلك )أي األزمة المالية العالمية ف 
ي عام    2009من الصدمات الخارجية عل مدى العقد الماض 

ي األول ف  ، والربيع العرئر
ي عام    2011

ي بدأت ف 
ي  2و  ( ، بمعدل نم2012، وأزمة الالجئير  السوريير  الير

ا خالل    2019- 2016٪ ف 
ً
، بينما ظل الحد من الفقر راكد

ي بلغ 
ة ، مع معدل فقر وطي  ي 15.7هذه الفبر

 4. 2018٪ ف 

.   19أثرت جائحة كوفيد      بشكل كبتر
د ، تقلص الناتج    عل االقتصاد األردن  انعكاًسا لالنكماش العالمي والنشاط االقتصادي المحلي المقيِّ

ي عام  
ي لألردن ف 

. عل الرغم من أن األردن أظهر مرونة  19  5لكوفيد   صدمةاثار ال٪ مع ظهور  1.6بنسبة    2020المحلي اإلجمالي الحقيقر

إال    ، بالنمو  يتعلق  فيما  األخرى  باالقتصادات   ملحوظة مقارنة 
 
ت للبالد  الرئيسية  ات  المؤشر  أن 
 
ا.  ه  ظ ً تدهوًرا كببر المحاكاة  و ر  يشبر تقدير 

ات ال   المصغر  ي المراحل األول من األزمة قبل أن يتعاف  ببطء مع    40عل الفقر إل أن معدل الفقر ارتفع بنحو    جائحةلتأثبر
ي المائة ف 

ف 
 6استئناف النشاط االقتصادي. 

ي ذلك المنح( بشكل كببر من  زاد العجز المالي  
ي عام    4.9للحكومة المركزية )بما ف 

ي المائة ف 
ي عام    7.3إل    2019ف 

ي المائة ف 
وبلغ    7. 2020ف 

ي عام    109رب من  ا الحكومة المركزية ما يق  8دين 
ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي ف 

ي عام    97.4مقارنة ب     2020ف 
ي المائة ف 

،  2019ف 

 
 المجموعات القطرية للبنك الدولي ومجموعات اإلقراض. . 2021البنك الدولي.   1

groups-lending-and-country-bank-ldwor-https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519 
 . 2021خريف   -إلى التعافي  هالتقرير االقتصادي للبنك الدولي في األردن ، في طريق البنك الدولي. قادم.  2
 العربية ، لبنان ، العراق". جمهورية مصر  -جاري(   - . "نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي 2021بنك بيانات البنك الدولي.  3

IQ-LB-EG-https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=JO 
 األردن".  -. "نسبة عدد الفقراء على خطوط الفقر الوطنية )٪ من السكان(  0212بنك بيانات البنك الدولي، مجموعة العمل المعنية بالفقر العالمي.  4

https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=JO 
 األردن".  - . "نمو الناتج المحلي اإلجمالي )٪ سنوية( 2021بنك بيانات البنك الدولي.  5

g/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JOhttps://data.worldbank.or      

 
على الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في األردن وإقليم  19تفاقم المحن: تغيرات في مستوى الفقر منذ ظهور كوفيد  .  2020المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والبنك الدولي.   6

 كردستان العراق ولبنان.
refugees-syrian-on-19-covid-of-onset-the-cesin-poverty-in-changes-misfortunes-https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/compounding 

 يشمل عجز الحكومة المركزية التناقض اإلحصائي واستخدام النقد وفقًا لمواصفات إحصائية مالية الحكومة لصندوق النقد الدولي.  7
  . 2020و   2019. ويشمل المتأخرات القديمة في  إجمالي الدين الحكومي والمضمون بما في ذلك حيازات الديون من قبل صندوق استثمار الضمان االجتماعي 8

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=JO-EG-LB-IQ
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=JO
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JO
https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/compounding-misfortunes-changes-in-poverty-since-the-onset-of-covid-19-on-syrian-refugees
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ي ذلك المنح( توسع بشكل كببر إل    وعجز الحساب الجاري 
 
ي عام  8)بما ف

 
٪ من  2.1  قارنة بنسبة م  2020٪ من إجمالي الناتج المحلي ف

ي عام  
 
ي إيرادات السفر والتحويالت المالية. بحلول عام    2019إجمالي الناتج المحلي ف

 
، سجل  2021بسبب االنخفاض غبر المسبوق ف

ي الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
 
ي النصف األول من عام 1.8األردن نمًوا حقيقًيا ف

 
  عل الرغم من تعرضه إلحدى أقوى موجات   2021٪ ف

ي عل أساس سنوي  و .  جائحةمنذ بداية ال  19  كوفيد  
ي من عام  3.2بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقر

 9. 2021٪ اعتباًرا من الرب  ع الثائ 

  يواجه بطالة عالية ومشاركة م
 
جائحة  تستمر تداعيات سوق العمل من صدمة    . ا وطابعا غتر رسمي  تدنيةال يزال سوق العمل األردن

ي الرب  ع األول من عام  25، حيث ارتفعت البطالة إل  19 كوفيد 
 
ي الرب  ع الرابع من   24.7 نسبةمقارنة ب  2021بالمائة ف

 
بالمائة المسجلة ف

ي الرب  ع األول من عام    19.3و    2020عام  
 
ي  و .  2020بالمائة ف

، انخفض عدد العاطلير  عن العمل بشكل  2021عام    منبحلول الرب  ع الثائ 
ي الم 24.8طفيف إل 

 
ا متواضًعا بنسبة  ف

ً
ي الرب  ع  1ائة. من ناحية أخرى، أظهرت مشاركة القوى العاملة انتعاش

 
٪ عل أساس رب  ع سنوي ف

ي من عام  33.7٪ لكنها انخفضت بعد ذلك إل  34.5لتصل إل    2021األول من عام  
الثائ  الرب  ع  ي 

 
ومن المثبر للقلق أن    10. 2021٪ ف

ة بالنس  ي من عام  الفجوة بير  الجنسير  ظلت مشكلة كببر
ي الرب  ع الثائ 

 
مانسبته    2020بة لألردن ، حيث بلغ معدل البطالة بير  الرجال ف

ي المائة ، بينما وصل إل   22.7
 
ي المائة بير  النساء.  33ف

 
  24-15من ناحية أخرى ، بلغت نسبة بطالة الشباب )المقابلة للفئة العمرية  11ف

ي من عام    48.5سنة(  
ي الرب  ع الثائ 

 
ي المائة ف

 
ي    50والبالغ    الجائحة سببه  توهي تحسنت بشكل طفيف مقارنة باالرتفاع الذي    ، 2021ف

 
ف

ي الرب  ع الرابع من عام  
 
  40.7حوالي  البالغ عود إل مستوى ما قبل الجائحة  يقبل أن   طويل . ومع ذلك، ال يزال أمامه طريق ل 2020المائة ف

ي الرب  ع األول من عام  
 
ي المائة ف

 
ي المائة، ي  14عند حوالي    12. 2020ف

 
 بير  البلدان    كونف

ي القوى العاملة هو األدئ 
 
معدل مشاركة اإلناث ف

ي  
ي ليست ف 

ي عام  و  13ضاع . وضع  الير
النساء، 18.7، كان    2020ف  ي األردن من 

رعاية  ال  مسؤوليات    ومع زيادة   14٪ فقط من العاملير  ف 
لية   ي تكثفت بسبب  للمرأة    والمسؤوليات المب  

النساء  ، انخفضت نسبة    19  كوفيد   غالق خالل جائحةحاالت اإل إغالق المدارس و الير
ي األردن6بدوام كامل بنسبة  بصورة دائمةالعامالت  

ي المرض.   ،٪ ف 
ي األشهر األول بعد تفشر

أكبر من ثلث األردنيير  يعملون بشكل غبر    ف 
كز الالجئون، الذي  ة وقريبة من الفقر. يبر ي أش فقبر

ي المائة من سكان األردن،   7ن يشكل السوريون منهم حوالي  رسمي ويعيشون ف 
بشكل    15ف 

ات االقتصاد   الرسمي وتعرضوا بشكل خاص لتأثبر القطاع غبر  ي 
ي تتطلب مهارات منخفضة ف 

الير الوظائف  ي 
يعتمد  و   16. المتباط  كببر ف 

، وهو    ير  ملا العديد من الع ي    40كبر من  أل   القائم   وضعالعل العمل غبر الرسمي
غبر    ير  ملا المائة من األردنيير  والغالبية العظم من العف 

 .  17األردنيير 

 

 

 

 

 

 
 . 2021خريف  - إلى التعافي   هالتقرير االقتصادي للبنك الدولي في األردن ، في طريقالبنك الدولي. قادم.  9

  .2021دائرة اإلحصاء األردنية.   10
   المرجع نفسه.  11
    المرجع نفسه. 12
    (."2020-2017)  -"األعداد السنوية للعمالة والبطالة . 2021دائرة اإلحصاء األردنية.  13

     http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/DOS_Database/START__12/EMPALL/ 

 
 ". 2020 -سنة حسب الجنس وفئات العمر الرئيسية    15األردنيون الذين تزيد أعمارهم عن  عاملون: ال 2.4"جدول األردن . 2021دائرة اإلحصاء األردنية.   14

                                                                              http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp_number.show_tables_y?lang=E&year1=2020&t_no=20  
 
 

 . األشخاص المسجلون المعنيون والالجئون وطالبو اللجوء في األردن. 2021شؤون الالجئين. ل السامية  مفوضيةال 15

     https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85841 
 . 22- 2017المالية  السنوات  . مراجعة األداء والتعلم إلطار الشراكة القطرية للمملكة األردنية الهاشمية لفترة2021مايو/أيار  7لبنك الدولي.  ا 16

     -Partnership-Country-the-for-Review-Learning-and-Performance-https://documents1.worldbank.org/curated/en/597911622223722422/pdf/Jordan
FY22.pdf-FY17-Period-the-for-Framework 

 
 . واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 18. تشخيص الوظائف في األردن. سلسلة الوظائف رقم  2019وينكلر ، هـ ، وأ. غونزاليس.   17
 

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/DOS_Database/START__12/EMPALL/
http://www.dos.gov.jo/owa-user/owa/emp_unemp_number.show_tables_y?lang=E&year1=2020&t_no=20
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85841
https://documents1.worldbank.org/curated/en/597911622223722422/pdf/Jordan-Performance-and-Learning-Review-for-the-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY17-FY22.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/597911622223722422/pdf/Jordan-Performance-and-Learning-Review-for-the-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY17-FY22.pdf
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  اتجاه 
 
  األردن غتر فعال وف

 
ي السنوات العشر الماضية، انخفض االستثمار العام بمقدار النصف، كنسبة مئوية   . نزول  كان االستثمار ف

 
ف

انية.   ي المباشر واالستثمار الخاص  و من الناتج المحلي اإلجمالي وكنسبة من إجمالي نفقات المبر  يجتذب األردن القليل من االستثمار األجنير
ا لتشخيص  

ً
. وفق ي األردنمجموعة المقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي

ي يواجهها القطاع   بنك الدولي للقطاع الخاص ف 
، فإن أهم المعوقات الير

لسوق العمل،    ةالمفرط  جزئةالتو الخاص هي )أ( ارتفاع تكاليف األعمال ، )ب( عدم القدرة عل التنبؤ بالسياسات ومخاطر االستثمار ، )ج(  
ي السوق. كان ل

 
ات شديدة عل ال  19  كوفيد جائحة  و )د( أوجه القصور المتعلقة بالمنافسة ف ا تأثبر

ً
ة والمتوسطة،    مؤسساتأيض الصغبر

ي توفر  
ي الطلب، وانخفاض  52الير

 
ي البالد. وقد شمل هذا انخفاض ف

 
ي القطاع الخاص ف

 
ي المائة من فرص العمل ف

 
ي   ف

 
العرض، وتشديد    ف

ي 
 
ي االستثمار. ف

 
وط االئتمان، وهبوط ف  18شر

اكة   . 2018التأسيسية وقرارات اإلصالح المؤسس  منذ عام اعتمدت الحكومة األردنية السياسة  يعات الشر وتشمل هذه القرارات تشر
ي عام  PPPبير  القطاعير  العام والخاص ) 

 
يات العامة. ومع ذلك، فإن تنفيذ اإلصالح يستغرق وقتا. ف ، طورت    2018( وإصالح نظام المشبر

الت كاء  الدولي وشر البنك  بالتعاون مع مجموعة   ، ،  الحكومة  اآلخرين  الخمسيةنمية  ا  مصفوفة اإلصالح 
ً
المصفوفة الحق . وتم تحديث 

ي م
ي    وسعودمجها مع جدول زمي 

 
وهي تعمل عل مواءمة إصالحات النمو وخلق    . 2024- 2021الخطة التنفيذية اإلرشادية للحكومة  ف

المختلفة األردن  من خطط  العمل  تكاليف    11وتتضمن    ، فرص  من  وتقلل  والصادرات،  االستثمار  تدعم  قطاعية  إصالحات  مع  ة  ركبر 
 األعمال، وتعزز قطاع السياحة ، وتحسن كفاءة القطاع العام ، وتتصدى لتجزئة سوق العمل. 

ي    كما أنها تركز عل التحول 
ي يناير/كانون الثائ 

، أنشأت وزارة التخطيط  2020الرقمي والنوع االجتماعي واالستثمار األخض  كمواضيع شاملة. ف 
ي  
ف  اإلصالح.  تنفيذ  ومراقبة  لتنسيق  لإلصالح  أمانة ش  الدولي  أولوياتها 2020أغسطس/آب    29والتعاون  برنامج  الحكومة  قدمت   ،

ة  ي من تأثبر جائحة  ، والذي   2023- 2021االقتصادية للفبر
ي    19.19كوفيد يهدف إل دعم النمو االقتصادي ومساعدة البالد عل التعاف 

ف 
ي ذلك  

ي االنتعاش االقتصادي والنمو المستجيب للمناخ ، بما ف 
وع ف  اتيجيات والخطط للشر موازاة ذلك ، تعمل الحكومة عل تعزيز االسبر

اتيجية الوطنية للنمو األخض  ، وخطط العمل ا    ، واتفاقية باريس المساهمات المحددة وطنيا،   2025-2021لوطنية للنمو األخض   االسبر
ي عل خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري ) عازم  األردن  أن    حيث

ة  GHGعل الصعيد الوطي  ي المائة حير عام    14( بنسبة كببر
ف 

ي    51000من انبعاثات خط األساس البالغة    2030
رهنا بتوافر المساعدات المالية الدولية    ذلك أكسيد الكربون و جيجا جرام من مكاف   ثائ 

م  20. 2030٪ إضافية بحلول عام  12.5بخفض غازات االحتباس الحراري بنسبة  ا ودعم وسائل التنفيذ، ملبر 

الكربون.  وانبعاثات  االقتصادي  النمو  بير   الفصل  ي 
ف  دوًرا محورًيا  النقل  التوقعات      21سيلعب  ظهر 

 
تقدير حديث ت إل  أن    22المستندة 

وي    ج للمركبات الكهربائية والوقود   القيادة، والبر المثال، قيود  النقل األخض  )عل سبيل  النقل لتشجيع التحول نحو  إصالحات سياسة 
ي األردن بنح

ي انبعاثات الكربون ف 
ألف طن سنوًيا    948و  الحيوي، وإنفاذ معايبر انبعاثات المركبات( يمكن أن تخفف من الزيادة المتوقعة ف 

ي عام 
 عامي  من زيادة خفض  مما سي،  2030ف 

ي المائة.  50بأكبر من    2030و  2021انبعاثات قطاع النقل بير 
 ف 

 

 

 

 
 . 22- 2017المالية  السنوات  مراجعة األداء والتعلم إلطار الشراكة القطرية للمملكة األردنية الهاشمية لفترة. 2021مايو/أيار   7البنك الدولي.  18

     -Partnership-Country-the-for-Review-Learning-and-Performance-97911622223722422/pdf/Jordanhttps://documents1.worldbank.org/curated/en/5
FY22.pdf-FY17-Period-the-for-Framework 

 
وتحفيز القطاع الخاص كشريك رئيسي لتوفير فرص عمل وتوظيف    يعتمد البرنامج على ثالثة مواضيع رئيسية ، بما في ذلك )أ( تحسين بيئة االستثمار واألعمال التجارية في األردن ؛ )ب( تعزيز المنافسة 19

 .تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة والسياحة والطاقة  مستدامة في ضوء قدرة القطاع العام المحدودة على استيعاب الخريجين ؛ )ج( دعم القطاعات االقتصادية ذات األولوية ، وعلى األخص قطاعات

 
 األردن. . NDC 2011 المساهمة المحددة وطنيا شراكة  20

map/country?iso=JOR-https://ndcpartnership.org/countries      
ورقة عمل خاصة ببحوث    .بلد  145ي أكسيد الكربون الناتجة عن النقل العالمي عن النمو االقتصادي: أدلة من  فهم دوافع فصل انبعاثات ثان.  2021فوستر ، في ، جيه يو ديم ، إس فولمر ، إف زانغ.   21

 ، مجموعة البنك الدولي.  9809السياسات رقم 

http://documents.worldbank.org/curated/en/766991634561185532/Understanding-Drivers-of-Decoupling-of-Global-Transport-CO2-Emissions-from-
Economic-Growth-Evidence-from-145-Countries 

 ". 2019-2004حافظة ( والكثافة السكانية حسب الم2: تقدير عدد سكان المملكة والمساحة )كم 4)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي  2021دائرة اإلحصاء األردنية.   22

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/597911622223722422/pdf/Jordan-Performance-and-Learning-Review-for-the-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY17-FY22.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/597911622223722422/pdf/Jordan-Performance-and-Learning-Review-for-the-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY17-FY22.pdf
https://ndcpartnership.org/countries-map/country?iso=JOR
http://documents.worldbank.org/curated/en/766991634561185532/Understanding-Drivers-of-Decoupling-of-Global-Transport-CO2-Emissions-from-Economic-Growth-Evidence-from-145-Countries
http://documents.worldbank.org/curated/en/766991634561185532/Understanding-Drivers-of-Decoupling-of-Global-Transport-CO2-Emissions-from-Economic-Growth-Evidence-from-145-Countries
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/


 

 
 

13 

  
 الديموغرافيا والسياق المكان 

وتبلغ أطول مسافة داخل حدودها    23ألف كيلومبر مرب  ع،   89تبلغ مساحة المملكة قرابة    محافظات وبلديات.   مقسم ال األردن بلد صغتر  
ا. ت   570قرابة   ً ي تنقسم بدورها إل    12المملكة    تضمنكيلومبر

لكل محافظة عاصمة أو مركز إداري، والذي  و بلدية.    110محافظة، والير
ي محافظة 

 
للبالد. والمدن الرئيسية    مركز األعمالالمركز التجاري و هي  عمان.    غالًبا ما يأخذ اسم المحافظة. عاصمة األردن هي عمان ف

 24(. 1إربد والزرقاء والرصيفة والرمثا ومادبا والعقبة والسلط )الشكل  هي  األخرى

 

 

 

 

 
   ".2019-2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2تقديرات عدد سكان المملكة والمساحة )كم : 4)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي 2021دائرة اإلحصاء األردنية.   23

      http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 
 

 ، مسوح األسرة والسكان".  2019عدد سكان المملكة حسب البلدية والجنس ، نهاية عام  ات. "تقدير2020مديرية اإلحصاء السكاني واالجتماعي.   24

     http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/Municipalities2019.pdf 

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/Municipalities2019.pdf
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خريطة األردن: المحافظات والمدن الرئيسية -  1الشكل   

 
 المصدر: البنك الدولي 

 

   
 
ة الماضية وهم من الشباب. زاد عدد سكان األردن بشكل ملحوظ ف تشبر التقديرات إل أن عدد السكان قد زاد   السنوات الخمس عشر

ي عام   5.6من  
ي عام   10.2إل   2004مليون نسمة ف 

ي السنوي   25. 2020مليون نسمة ف 
ة   3-2وكان النمو السكائ  ي المائة باستثناء الفبر

ما  ف 
ي ووصلت إل ما يق  2015-2011بير   

ي عام    9رب من  ا ، عندما زادت معدالت النمو السكائ 
ي المائة ف 

(. ويعزى هذا  2)الشكل    201326ف 
 إل التدفق الكببر لالجئير  القادمير  من البلدان

ً
ي عدد السكان جزئيا

المجاورة، ال سيما من سوريا منذ اندالع الحرب األهلية    النمو الكببر ف 
ي عام 

ي السنوات السابقة.  2011ف 
ي الفلسطينية ف 

 ومن العراق واألراض 

 
 األردن".  -. "السكان ، المجموع 2021بنك بيانات البنك الدولي.  25

     https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&locations=JO&start=1998 
 ". 2019- 2004رات عدد سكان المملكة حسب المحافظة والجنس : تقدي1)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي  2021دائرة اإلحصاء األردنية.   26

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2020&locations=JO&start=1998
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
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ي المائة من سكان األردن،   7يمثل الالجئون السوريون وحدهم حوالي  
 
تم احتساب الالجئير  أو المهاجرين  يكون قد  ولكن من المحتمل أال    27ف

السكان )و اآلخرين بشكل كامل.   السكان )  25٪( تقل أعمارهم عن  54.2أكبر من نصف  ي حير  أن أكبر من ثلث 
 
٪( تقل  34.4عاًما، ف

 (. 3)الشكل  28عاًما  15أعمارهم عن  

ي األردن  - 2الشكل 
ي السنوي ف 

 29( 2019-2004)عدد السكان ومعدل النمو السكائ 

 

ي ) - 3الشكل 
ي األردئ 

 30( 2019الهرم السكائ 

  

 
 األشخاص المسجلون المعنيون والالجئون وطالبو اللجوء في األردن. . 2021شؤون الالجئين.  السامية  مفوضيةلا 27

   https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85841 
 ". 2019-2004عدد سكان المملكة حسب الجنس والفئة العمرية ونسبة الجنس   ات: تقدير 2)السكان( ، جدول  -  . "اإلحصاء الديموغرافي2021دائرة اإلحصاء األردنية.   28

     http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 
   (.2021البيانات المستخدمة في إنشاء هذا الهرم مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )  29
 (. 2021البيانات المستخدمة في إنشاء هذا الهرم مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )  30

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85841
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
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  السنوات القادمة.  
 
  األردن ف

 
  ف

 
تقدر إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة أن عدد من المتوقع أن يستمر النمو السكان

إل   المملكة سيصل  ي    10.8سكان 
 
ي    12.6( و  2031سنوات )بحلول عام    10مليون نسمة ف

 
)بحلول عام    25غضون    مليون ف سنة 

ي  24ويمثل هذا زيادة بنسبة   31(. 2046
 
ي المائة ف

 
 سنة.   25ف

   
 
كز معظم سكان عمان ف ي المائة من سكان البالد ، وبلغ عدد سكانها    42تشكل محافظة عمان    األردن. يتر

 
ي عام   4.4ف

 
مليون نسمة ف

ي يبلغ عدد سكانها  و .  2019
ي المائة )ما يق  18.5تليها، من حيث عدد السكان، محافظات إربد، الير

 
الزرقاء،  و   ، مليون نسمة(  2رب من  ا ف

ي المئة من سكان الب  14.3ويبلغ عدد سكانها  
 
ي المقابل، تع  1.5الد )ف

 
ي الجنوب الجاف، أكبر محافظة    تبر مليون نسمة(. ف

 
معان، الواقعة ف

ي األردن ولكنها ال تمثل سوى  
 
السكان1.7ف البلديات  و (.  4)الشكل    32٪ من  بالسكان، فإن أكبر  ا 

ً
اكتظاظ المحافظات األكبر  تماشًيا مع 

 ( ى  الكبر عمان  هي  األردن  ي 
 
ف بالسكان  ا 

ً
ي    3،816،980اكتظاظ

 
ف )و (،  2019نسمة  ى  الكبر ى  و نسمة(،    929،224إربد  الكبر الزرقاء 

ي الزرقاء )   714،153)
 
ى ما يق  33نسمة(.   434،110نسمة(، والرصيفة ف مليون نسمة اعتباًرا من    4.2رب من  ا بلغ عدد سكان عمان الكبر

 34. 2020عام 

  35( 2019حصة السكان لكل محافظة أردنية )  - 4الشكل  

  

وت   القاهرة أو بغداد أو بتر
 
  أكتر مدن األردن معقولة ولكنها أقل بكثتر من تلك الموجودة ف

 
بالنسبة للمناطق  .  تعتتر الكثافة السكانية ف

ي 
إربد ) بالد ال  ف  ي محافظات 

نسمة/    584.6(، وعمان )2نسمة/كم  639.6جرش )و (،  2كمنسمة/    1.245.1، توجد أعل كثافة سكانية ف 
ي محافظات معان ) 2كم

 36(. 2كمنسمة/   30.1العقبة ) و (،  2كم  نسمة/   22.9المفرق )و    ،(2كمنسمة/    5.3(، بينما توجد أدئ  كثافة سكانية ف 
ى كثافة سكانية تقارب   وت ، وهي أعل    37، 2كم  نسمة/   5000تمثل عمان الكبر ي القاهرة أو بغداد أو ببر

وهو ما يتناقض مع تلك الموجودة ف 
 .  بكثبر

 . ا بالسكان، حيث    90.3  البلد شديد التحض 
ً
ية. ويعود ذلك إل أكبر المحافظات اكتظاظ ي المناطق الحض 

ي المائة من السكان يقطنون ف 
ف 
  : الحض  ي محافظة عمان، و  97.2ترتفع نسب سكان 

الزرقاء، و  96.4٪ ف  ي محافظة 
تمثل  92.3٪ ف  المقابل،  ي 

إربد. ف  ي محافظة 
٪ ف 

ي المائة عل التوالي  46.0و   40.9و   30.3سكان الريف ، حيث تبلغ   محافظات المفرق والكرك ومعان أكبر نسبة من 
 (. 5)الشكل   38ف 

 
 ديناميكيات السكان. . 2021دائرة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمم المتحدة.  31

   https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/400 
   ".2019- 2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2: تقدير عدد سكان المملكة والمساحة )كم 4)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي 2021دائرة اإلحصاء األردنية.   32

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 
   ، مسوح األسرة والسكان". 2019. "تقدير عدد سكان المملكة حسب البلدية والجنس ، نهاية عام 2020مديرية اإلحصاء السكاني واالجتماعي.  33

   http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/Municipalities2019.pdf 
 السكان".  -  2020السنوي األردني (. "الكتاب اإلحصائي 2021مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ) 2020بيانات عام  34

     http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Yearbook_2020/population.pdf 
 

 (. 2021ة األردنية )البيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من دائرة اإلحصاءات العام  35
 

   ".2019-2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2: تقدير عدد سكان المملكة والمساحة )كم 4)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي  2021دائرة اإلحصاء األردنية.   36

     http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 
    المرجع نفسه. 37
    ".2019-2004مملكة حسب المحافظة حضر / ريف  : تقدير عدد سكان ال3)السكان( ، جدول  -. "اإلحصاء الديموغرافي  2021دائرة اإلحصاء األردنية.   38

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/ 

https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/400
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Population_Estimares/Municipalities2019.pdf
http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Yearbook_2020/population.pdf
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
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 39( 2019حصة سكان الحض  والريف لكل محافظة أردنية )  - 5الشكل  

 

  الم
 
  األردن توسًعا سكانًيا شيًعا وتوسًعا ف

 
السنوات    . ساحةتشهد المدن ف ي 

ي عدد سكان األردن ف 
الموضح أعاله ف  الكببر  النمو  مع 

الماضية و  ة  ي حالة عمان، تمثل    هيمنةالخمس عشر
ا وشيًعا. ف 

ً
أفقًيا مفاجئ المدن توسًعا  الغالب، شهدت  ي 

ية ف  الحض  المناطق  سكان 
ًيا   ا حض 

ً
ا المدينة امتداد ن بسياسات تخطيط كببر ي لم يقبر   - تواجه مدن أخرى، وال سيما إربد والزرقاء و النقل.  نحو الغرب والشمال الغرئر

ي عدد السكان والحجم. وقد تسببت هذه التوسعات    - جنًبا إل جنب مع عمان ، القوة االقتصادية الدافعة للبالد  
 ف 
ا
نمًوا شيًعا مماثًل

ي ظل غياب أنظم
ي التنقل وإمكانية الوصول، ال سيما ف 

ة ف  ي تحديات خطبر
ي تركز عل الطرق  األفقية الشيعة ف 

ي الناجحة الير ة النقل الحض 
ي يرتفع فيها عدد الركاب، واالعتماد الكببر عل السيارات الخاصة الذي زاد من تفاقمه البناء ال

 للطرق.   مكثفالير

  
 سياق التغتر المناخ 

ا بير  المواسم، من    يتمتر  مناخ األردن بصيف طويل وحار وجاف وشتاء قصتر بارد.  ً ا كببر
ً
ي األردن اختالف

  -   5تختلف درجات الحرارة ف 
ي إل    10

الثائ  ي يناير/كانون 
ي أغسطس/آب.    35  -20درجات مئوية ف 

المائة من البالد بمناخ    75رب من  ا ما يقويتمبر   درجة مئوية ف  ي 
ف 

ي المائة  70وملم من متوسط هطول األمطار السنوي،    200صحراوي، مع أقل من  
ي / بير  نوفمبر   هطل منها ت  ف 

ين الثائ  مع    آذار / ومارس  تشر
ي السنوات العشر الماضية، شهد األردن ظواهر آب/ إل أغسطس  حزيران/ عدم هطول األمطار من يونيو 

جوية ودرجات حرارة غبر    ا . لكن ف 
 40عادية. 

ات تغتر المناخ.  ي ذلك درجات الحرارة الشديدة    األردن شديد التأثر بتأثتر
تتعرض المملكة لمجموعة متنوعة من المخاطر الطبيعية، بما ف 

ي األردن ، وتشكل  و والجفاف والعواصف والفيضانات.  
ي المائة من    37.5حوادث الفيضانات شائعة ف 

الكوارث الطبيعية )الشكل    كافةف 
 عامي  وحدث  (.  6

ي المتوسط بير 
ي أعقاب هطول األمطار  و ل أساس سنوي.  ، ستة فيضانات ع 2018و    1900ف 

ي الفيضانات ف 
عادة ما تأئر

ي  
الغزيرة ف  التحتية. كما يمكن أن تتسبب األمطار  الزراعية والبنية  ي 

الشتاء، مما يودي بحياة األرواح ويدمر األراض  الغزيرة خالل فصل 
ي محافظة عمان. 

ي الجبال والوديان ف 
كز ف   حدوث انهيارات أرضية تبر

 

 

 

 

 
 (. 2021دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )البيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من   39
     برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. -مرفق البيئة العالمية   تقرير التحديث الثاني لألردن. . 2020وزارة البيئة ، المملكة األردنية الهاشمية.  40

5.pdf-https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Jordan%E2%80%99s%20Second%20Biennial%20Update%20Report%20for%20web%2010-5.pdf
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ي األردن بشكل كببر حسب السنة. ومع زيادة حدوث الجفاف بمقدار  يختلف  
 
سنوات، يكون خطر حدوث    10كل    2.43هطول األمطار ف

ي تسبب اإلجهاد الحراري لألصول مرة  
ا. ومن المتوقع أن يحدث التعرض المطول للحرارة الشديدة الير

ً
ظواهر الحرارة الشديدة مرتفًعا أيض

ة الخ ي فبر
 
ا  و مس سنوات القادمة.  واحدة عل األقل ف ً فقد أثر    -يمكن أن يكون عدد األشخاص المتأثرين بأحداث األخطار الطبيعية كببر

ر   18000عل   1991فيضان عام  ي عام   180.000شخص ، وتض 
 
 41. 1999شخص من الجفاف ف

ي األردن ) - 6الشكل  
 42( 2018- 1900المتوسط السنوي لحدوث المخاطر الطبيعية ف 

  

 

ة وشدة بعض     األردن.   الخطرة   حداث الطبيعيةاأل تشتر توقعات تغتر المناخ إل زيادة وتتر
 
ي ظل السيناريو األساشي لتغبر المناخ،    ف

ف 
ي األردن بمقدار  

حر  الموجات  زيادة عدد  ، مع  2050درجة مئوية بحلول عام    2.4من المتوقع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية ف 
من  و   43ملم، بينما من المتوقع أن تزداد كثافة هطول األمطار.   8.76سينخفض هطول األمطار السنوي بمقدار  و قيع.  صالأيام  تناقص  و 

مع اتجاهات تغبر المناخ المتوقعة، من المتوقع حدوث درجات حرارة شديدة الحرارة  و المتوقع أن يزداد احتمال حدوث جفاف شديد.  
ي معظم أنحاء األردن 

ة الخمس سنوات القادمة، وإن لم تكن موحدة عبر المناطق. بشكل متكرر ف   44خالل فبر

ا من أجل التكيف.  
ً
  يخلق ضغوط

ستؤثر زيادة حدة  التأثتر المتوقع لتغتر المناخ عل األشخاص والموارد الطبيعية واالقتصاد األردن 
الحد من توافر الموارد المائية وجودتها عل جودة  مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر ، إل جانب    قاسية ومدة الظواهر الجوية ال

ي  
حياة األردنيير  وصحتهم، مع تشي    ع تدهور أصول البنية التحتية. وهذا بدوره سيؤثر عل اإلنتاجية والقدرة التنافسية لالقتصاد األردئ 

ي ذلك الزراعة والسياحة والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات وا 
   التصاالت. عبر قطاعات متعددة بما ف 

ي عن مسار انبعاثات الكربون ، وبناء قدرة السكان المعرضير  للخطر )مثل النس
ي فصل النمو االقتصادي األردئ 

اء  يلعب النقل دوًرا رئيسًيا ف 
ورية لمواءمة    التكيف مع   واألطفال وسكان الريف( عل  اآلثار المتوقعة لتغبر المناخ. ستكون السياسات المناسبة والتدخالت التنظيمية ض 

ية، الحض  المناطق  ي 
األردن ، وخاصة ف  ي 

التنقل ف  القطاع.    وذلك  اتجاهات  ي 
الكربون ف  العام و لتقليل كثافة  النقل  ز تمويل عمليات  يبر

ي النقل العام بشكل خ
ي القطاع. وتمويل مشاري    ع االستثمار ف 

 45اص كفرص إلحداث نقلة نوعية ف 

 
 . دراسة التنمية البيئية واالقتصادية الوطنية لتغير المناخ: التقرير الوطني األردني. 2010مقدم إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.  41

     adaptation/application/pdf/jordanneeds.pdf/https://unfccc.int/files 
    ."نقاط الضعف – بيانات المناخ  -. "البلد: األردن 2021لبنك الدولي، بوابة المعرفة لتغير المناخ. ا 42

 https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/vulnerability 

 
    "التوقعات.  -بيانات المناخ  -. "البلد: األردن 2021لبنك الدولي، بوابة المعرفة لتغير المناخ. ا 43

   projections-data-https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/climate 
  

44GFDRR. 2021   حرارة شديدة -. األردن. 
jordan/EH-https://thinkhazard.org/en/report/130    

 (. P177346البنك الدولي. قادم. مذكرة مفاهيمية. األردن: تقرير المناخ والتنمية القطري )  45

https://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/jordanneeds.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/vulnerability
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/jordan/climate-data-projections
https://thinkhazard.org/en/report/130-jordan/EH
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 نظرة عامة عل النقل والتنقل

 عل األداء االقتصادي للبالد. 
ً
  األردن سلبا

 
ي المائة عل األقل   6تمثل حاالت عدم الكفاءة هذه   تؤثر أوجه القصور المتعلقة بالنقل ف

 
ف

ي عمان من حيث التأخبر وهدر  
 
ى، فإن خسائر االزدحام المروري ف من الناتج المحلي اإلجمالي السنوي لألردن. وبحسب أمانة عمان الكبر

ي المائة من إجمالي ال  4.75مليار دينار سنوًيا ، وهو ما يمثل حوالي    1.5الوقود تصل إل  
 
. ف ناتج المحلي

وتشمل التكاليف األخرى الخسائر    46
ي تصل إل ما يق

ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن    1رب من  ا الناجمة عن الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور، والير
 
ف

ة )  ي السنوات األخبر
 
ي عام    296ف

 
ي ف

ي بتكاليف تبر و   47(؛ 2020مليون دينار أردئ 
ي    160و    54اوح بير   التلوث الضوضائ 

 
 48؛ 2014مليون دينار ف

ي حدود 
 
ي األردن ف

 
ي ف

.  332-143وانبعاثات الملوثات، حيث تقدر تكلفة التدهور البيي  ي
 49مليون دينار أردئ 

  األردن. 
 
ي المملكة من    الطرق ه  البنية التحتية الرئيسية للنقل ف

 
كم من الطرق الرئيسية و    2764كم منها    7377تتكون شبكة الطرق ف

ي عمان )  50كم من الطرق الثالثة.   2665كم من الطرق الثانوية و    1948
ي محافظير

 
كم( والمفرق    1.072بينما توجد أطول شبكات طرق ف

ي محافظات جرش ) و كم(،    1.080)
 
( واربد  2كم / كم    0.12البلقاء ) و (،  2كمكم/    0.13عجلون )و (،  2كم/كم  0.20توجد أعل كثافة للطرق ف

 51(. 2كم / كم   0.10)

  المملكة. 
 
ة ف ي تركز عل نقل الفوسفات، وتمتد شبكة سكة حديد    ال توجد شبكة سكك حديدية كبتر

شبكة سكة حديد العقبة، الير
ات.   509الحجاز حالًيا عل مسافة تزيد عن     تربط    شبكة سكة حديد الحجاز    كانت  52كيلومبر

ً
ي األصل، مرورا

المدينة المنورة ودمشق ف 
ي 
، تدير  بمحافظات معان والطفيلة والكرك وعمان والزرقاء والمفرق ف  ي الوقت الحاض 

. ف  األردن ، لكن الشبكة خارج الخدمة إل حد كببر
الع   أيام  ي 

أسبوعًيا وف  الحجاز قطارات ركاب فقط  تربط مدن عمان  مؤسسة سكة حديد   ، إل قطارات سياحية عرضية  طل، باإلضافة 
 53والزرقاء والمفرق باتجاه الحدود مع سوريا. 

ي األردن ،  يناء العقبة ولديها ثالثة مطارات رئيسيةوللمملكة منفذ إل البحر فقط عتر م
: مطار الملكة علياء الدولي ، وهو أكبر مطار ف 

ان المحلي  - ومطار عمان ي العقبة. وبالتالي ، فإن خط الطبر
ي عمان والثالث ف 

ي ف 
. األول والثائ   الدولي

ي ، ومطار الملك حسير 
ماركا المدئ 

 الوحيد يعمل بير  عمان والعقبة. 

ي وبير  المدن. يهيمن ال ي عل التنقل داخل البلد عل المستويير  الحض  ي    نقل التر
وهذا يتماشر مع البنية التحتية للنقل الموجودة ف 

الرئيسية   للخطة  ا 
ً
وفق عمان،  حالة  ي 

ف  الثمانينيات.  منذ  للطرق  التحتية  البنية  ي 
ف  ة  الكببر واالستثمارات  عمان  البالد  ي 

ف  والتنقل  للنقل 
كم مثل السلط والزرقاء ومادبا    100معظم الرحالت داخل المحافظة وبير  عمان والمدن الرئيسية عل مسافة أقل من  (، تتم  2010)

 واربد. 

 

 

 

 

 
 2021أمانة عمان الكبرى.    46
    .2020التقرير السنوي لحوادث السير في االردن لعام . 2021مديرية األمن العام.  47
 . 4- 1(: 2)  2. مجلة هندسة المرور واللوجستيات . ضوضاء المرور على الطرق في عمان ، األردن: التحقيق في الحجم والتكلفة2014قسوس ، ج. ، أ. الدخلله ، خ. س. الجدعان ، وم. الزيود.  48
   المملكة األردنية الهاشمية ، التحليل البيئي الُقطري لألردن.. 2009أغسطس/آب  18البنك الدولي.   49

ted/en/315631468284337239/pdf/478290ESW0JO0P1IC0disclosed09131101.pdfhttps://documents1.worldbank.org/cura     
 
 . 2018، التقرير السنوي  2018- 2014شبكة الطرق في المملكة لكل محافظة )كم( خالل الفترة . 2018قسم دراسات وأبحاث النقل بوزارة النقل.  - مديرية تخطيط وتطوير النقل  50

     https://www.mot.gov.jo/En/List/Annual_Reports 
)السكان( ،    -الديموغرافي . "اإلحصاء 2021ة األردنية. يتم احتساب كثافات الطرق بناًء على بيانات الكيلومترات من التقرير المذكور أعاله وبيانات مساحة المحافظة من دائرة اإلحصاءات العام 51

 ". 2019- 2004( والكثافة السكانية حسب المحافظة 2: تقدير عدد سكان المملكة والمساحة )كم 4جدول 

tistics/http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Sta 
     قطاع النقل في المملكة األردنية الهاشمية.. 2014البنك الدولي.  52

  :/http://jhr.gov.jo   المعلومات المتوفرة على موقع سكة حديد الحجاز األردنية: 53
 

https://documents1.worldbank.org/curated/en/315631468284337239/pdf/478290ESW0JO0P1IC0disclosed09131101.pdf
https://www.mot.gov.jo/En/List/Annual_Reports
http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/Demographi_Statistics/
http://jhr.gov.jo/
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  العديد من البلدان األخرى
 
  األردن إل حد كبتر مع تلك الموجودة ف

 
ي ف ، وتشمل هذه )أ( المركبات الخاصة؛    تتشابه خيارات النقل التر

ة )المعروفة باسم الكوسبر  ة والحافالت الصغبر ي  54)ب( والحافالت العامة الكببر
كة البيضاء الير ( وسيارات األجرة )سيارات األجرة المشبر

و    Uberمثل   النقل   ات خدمة( ؛ )د( مركب ذات العدادات تعمل عل طرق ثابتة( ؛ )ج( سيارات األجرة الصفراء )سيارات األجرة التقليدية  
Careem  ب ا 

ً
النقل غبر اآللية )المعروفة أيض ي ذلك الدراجاتةالنشط وسائل النقل  ؛ و )ـه( وسائط 

 
.    الهوائية   ( ، بما ف ي

يعتمد  و والمشر
ة.  بمحركاألردن بشكل كببر عل المركبات    الخاصة، وخاصة سيارات الركاب الصغبر

 عامي  ارتفع عدد السيارات الخاصة  
ي المملكة بير 

 
ي المائة ، من    93.5بنسبة    2018و    2008العاملة ف

 
مركبة.    1،105،422إل    571،408ف

ي ذلك السيارات والحافالت بنسبة  
 
ي المقابل، زادت المركبات العامة بما ف

 
ة، من    44.7ف ي نفس الفبر

 
ي المائة فقط ف

 
ي عام    29130ف

 
  2008ف

ي عام    42167إل  
 
ي األردن حوالي  (. إذ7)الشكل    201855ف

 
  1.5ا استمرت هذه االتجاهات، فسيكون عدد السيارات الخاصة العاملة ف

ي  
 
ي    1.8سنوات ، وحوالي    5مليون ف

 
ي    2.5سنوات ، وأكبر من    10مليون ف

 
ي حير  أن مركبات النقل العام ستكون بالكاد   25مليون ف

 
سنة ، ف

ي    200000  تتجاوز 
 
ي األردن يفضلون    ،مرجحة إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء   (. هذه النتيجة2046سنة ) بحلول عام    25ف

 
ألن معظم الناس ف

ي ، يرغب   300عل سبيل المثال ، بير  األشخاص الذين يقل راتبهم الشهري عن  -حالًيا امتالك سيارة بغض النظر عن دخلهم  
دينار أردئ 

 من استخدام وسائل النقل العام.   30
ا
ي امتالك سيارة بدال

 
 56بالمائة ف

ي األردن )  -  7الشكل 
 
ة الخاصة مقابل السيارات والحافالت العامة ف  57( 2018-2008عدد مركبات الركاب الصغبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    . في حين أن هناك ماركات أخرى لها موديالت وخصائص مماثلة في األردن ، فإن هذه كلها تسمى كوستر.Toyota Coasterيأتي اسم "كوستر" من العالمة التجارية والطراز األكثر شيوًعا:   54
  2014و    2011التقارير السنوية  . "عدد المركبات العاملة في المملكة".  2018،    2014،   2011قسم دراسات وأبحاث النقل ، وزارة النقل ، المملكة األردنية الهاشمية.  -مديرية تخطيط وتطوير النقل   55

 /:www.mot.gov.jo/En/List/Annual_Reports/https  .2018و 
   .. مجلة البلقاء للبحوث والدراساتمراجعة لخدمات النقل العام في األردن: التحديات والفرص.  2018شبيب ، ل.    56
 (. 2018و   2014و  2011البيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من التقارير السنوية لوزارة النقل األردنية ) 57

https://www.mot.gov.jo/En/List/Annual_Reports
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  السوق متدنية يقتض النقل العام بشكل أساس  عل الحافالت وسيارات األجرة ،  
 
ي    . وحصتها ف

 
يتضح انخفاض حصة النقل العام ف

ي عمان ) 
 
ي أحدث خطة رئيسية للنقل والتنقل ف

 
ي توضح أن  2010المدن األردنية ف

بالمائة فقط من الرحالت تتم بواسطة وسائل    13(، والير
ي المائة بواسطة سيارات األجرة ا   9بالمائة بالحافالت( و    5بالمائة بواسطة سيارات األجرة و    8النقل العام ) 

 
لصفراء ، بينما تستخدم  ف

ي  
 
ي المائة من الرحالت.    33السيارات الخاصة ف

 
ي  و ف

ي وسائط نقل أخرى    26يمثل المشر
 
بالمائة من الرحالت ويتم إجراء الرحالت المتبقية ف

ي الزرقاء، تكشف  وعل نفس المنوال(. 8مثل الحافالت المدرسية الخاصة )الشكل 
ي الموفرة للطاقة ف  ا  2011)  خطة النقل الحض 

ً
( أيض

ي الزرقاء ال تمثل سوى 
 
، بينما تمثل السيارات الخاصة    25و    16أن النقل العام والوسائط البطيئة ف   37بالمائة من الرحالت، عل التوالي

ي مشابه    تقسيم وسائط النقل (. (.  9)الشكل    58بالمائة من الرحالت 
ي عمان والزرقاء. ومع  للتقسيم  عل المستوى الوطي 

 
الذي حدث ف

كةهناك حاجة إل بيانات أحدث للحصول عل رؤية واضحة حول   ذلك،  . المستخدمة وسائط النقل المشبر

ي عمان )عدد الرحالت( ) - 8الشكل 
ي الزرقاء )عدد الرحالت( )  - 9الشكل  59( 2010نسبة االستخدام ف 

 60(  2008نسبة االستخدام ف 

  

ي منطقة  
ي المقابل، تتضمن المدن األخرى ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا نسبة أعل بكثبر من الرحالت بواسطة وسائل النقل العام. ف  الشر
ي عام    55عل سبيل المثال، تم إجراء  

ي اسطنبول ف 
ي المائة من الرحالت ف 

ي طهران    2017ف 
بواسطة وسائل النقل العام ، بينما كانت ف 

ي عام  35.13والرباط واإلسكندرية تشكل  
ي عام 21.5و   2017ف 

ي عام  19.8و  2015 ف 
عل التوالي  2015ف 

 (. 10)الشكل   61

ق األوسط وشمال إفريقيا  - 10الشكل  ي الشر
ي عمان والزرقاء ومدن أخرى ف 

 62حصص النقل العام ف 

  

 
58  WSP   وTRL   .برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة. 2المجلد  -. تطوير خطة نقل حضري موفر للطاقة لمنطقة وسط مدينة الزرقاء ، التقرير النهائي  2011والمستشارون المتحدون . 

Optimized.pdf-https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/Zarqa_Energy_Efficient_Urban_Transport_Plan_Volume%202_Rev 
 .التقرير النهائي - المخطط العام للنقل والتنقل لعمان . 2010والمستشارون المتحدون.  WSPمانة عمان الكبرى. لبيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من أا  59
الزرقاء ، التقرير النهائي  . تطوير خطة نقل حضري موفر للطاقة لمنطقة وسط مدينة Consolidated Consultants. 2011و   TRLو   WSPالبيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من   60

 . برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة. 2المجلد   -

.Optimized.pdf-ap.org/files/DocumentLibrary/Zarqa_Energy_Efficient_Urban_Transport_Plan_Volume%202_Revhttps://www.esmap.org/sites/esm 
  .2020. تقرير التنقل الحضري MEWA. 2020-UCLGو  UITPتم توفير البيانات الخاصة بالرباط من قبل وزارة الداخلية المغربية. تم استخراج بيانات اسطنبول وطهران واإلسكندرية من  61

.MEWA_Urban_Mobility_%20Report_2020.pdf-mewa.org/uploads/file/921e80d14cd24d8a8db14e7c757376d6/UITP_UCLG-http://uclg 
، وتقرير التنقل   2011، وخطة النقل الحضري الموفر للطاقة في منطقة وسط المدينة الزرقاء   2010البيانات المستخدمة إلنشاء هذا الرسم البياني مأخوذة من الخطة الرئيسية للنقل والتنقل في عمان    62

 ، ووزارة الداخلية المغربية.  2020الحضري 

https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/Zarqa_Energy_Efficient_Urban_Transport_Plan_Volume%202_Rev-Optimized.pdf
https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/Zarqa_Energy_Efficient_Urban_Transport_Plan_Volume%202_Rev-Optimized.pdf
http://uclg-mewa.org/uploads/file/921e80d14cd24d8a8db14e7c757376d6/UITP_UCLG-MEWA_Urban_Mobility_%20Report_2020.pdf
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ا تطبيقات للهاتف المحمول لتشغيل مركبات خدمة النقل
ً
كات التكنولوجيا أيض العديد من منصات خدمات  و .  أطلقت سلسلة من شر
ي األردن ، وتخضع خدماتها للتنظيم من قبل وزارة النقل. أكبر منصات  راسخة    نقل الركاب عبر تطبيقات الهاتف المحمول

 
بشكل جيد ف

ها استخداًما هي   رب من  ا مع ما يق  Uberسائق ، و    5600مركبة وأكبر من    5400رب من  ا ، مع ما يق  Careemمركبات الخدمة وأكبر
ي عمان  5100مركبة و    4800

 
سمح لها بالوصول إل المطار الس   ،سائق. تعمل هذه المنصات بشكل أساشي ف توصيل  أو    تقبالولكن ال ي 

ي إربد والزرقاء.   Careemتواجد  وي.  الركاب
 
ا ف

ً
)المعروفة    Jeenyو    Gawwacو    Petra Rideتشمل المنصات األصغر األخرى    63اآلن أيض

ا باسم  
ً
ي العديد من البلدان األخرى، عطلت  ذال   Pink( و  Easy Taxiسابق

 
ي توفر خدمات مشاركة السيارات بير  النساء. كما هو الحال ف

تستخدم    ، ذلك  األردن؛ ومع  ي 
 
ف األجرة  استخدام سيارات  الخدمات  الخدمة    Careemو    Uberهذه  األجرة كجزء من  ا سيارات 

ً
أيض

 ل منصتيهما. المقدمة من خال

  األردن. 
 
التحتية للمشاة سيئة؛ واألرصفة ضيقة وغبر    ال يتم اعتماد التنقل غتر اآلل  عل نطاق واسع ف البنية  ا ألن 

ً
ي ليس آمن

المشر
ي كثبر من األحيان إل مشاركة مساحة  كما أن  مستوية وتشكل عقبات؛  

 
ي معظم المناطق، مما يضطر المشاة ف

 
معابر المشاة غبر موجودة ف

نظر إليه    ذات المحرك. الطريق مع المركبات   ي األردن حيث ي 
 
ية ليس شائًعا ف ي المناطق الحض 

 
عالوة عل ذلك ، فإن ركوب الدراجات ف

 . الهوائية عل أنه نشاط ترفيهي وال توجد أساًسا بنية تحتية للدراجات ، مثل ممرات الدراجات أو اإلشارات أو مواقف الدراجات

ي تؤثر سلًبا عل اعتماد أنماط التنقل غبر اآللية التضاريس الجبلية لبعض المدن مثل عمان والظروف المناخية،  
من العوامل األخرى الير

ي جميع أنحاء العالم،  
ي فصل الصيف. ومع ذلك، نجحت مدن أخرى ف 

شوارع    فيها مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحرارة، خاصة ف 
ي إ جبلية ودرجات حرار 

ي تجعل الرحالت أكبر سالسة.   طرحة عالية، ف 
ي ذلك الدراجات الكهربائية الير

 الدراجات بنجاح كوسيلة للنقل، بما ف 

 
 
 

ي العديد من المدن. الدراجات ليست للجميع. ومع ذل
، يمكن أن تصبح  ك يتم التقليل من أهمية استخدام الدراجة كوسيلة نقل ف 

 لنسبة من السكان ويحت
ا
ية إل بنية تحتية لركوب  ها بأمان.  الدراجات حال ي المناطق الحض 

ت مدينة بوغوتا  وسعاج راكبو الدراجات ف 
ي أقل من    588إل  0البنية التحتية للدراجات من   نطاق  ، كولومبيا، من

ي ثالث سنوات    200تم بناء أول  و عاًما.   25كم ف 
كيلومبر ف 

 عامي  
ي المائة. سجل مسح التنقل لعام  3  واقع الدراجات ب  نسبة استخدام، مما أدى إل   2000و   1998فقط ، بير 

  1.2  ، 2019ف 
ي ذلك الرحالت القادمة من البلديات المجاورة. 

، أي ما  تحال ٪ من إجمالي الر 6.6تمثل الدراجات  و   مليون رحلة بالدراجات ، بما ف 
، مما يجذب  ر ٪. تحمي البنية التحتية للدراجات الركاب من حركة المرو 14.9رب من نصف الرحالت من السيارات ، بنسبة  ا يق

ي الدراجات الهوائية    المستخدمير  الذين يمكنهم استخدام الدراجة من نقطة البداية إل وجهتهم ، وكذلك الذين يمكن أن    راكير
. ألن خطوط تغذية يصبحوا   ظمة النقل الجماعي

 

 

كة واحدة فقط تستخدم نظام البطاقة الذكية.    األردن وهناك شر
 
ي عام    تربط الحافالت المدن الرئيسية ف

  759، كان هناك   2020ف 
 بير  المدن تشغلها  

ً
ة ،    669مركبة ، منها    2177خطا ي باص ، و    988حافلة كببر

ة.   520ميي  كة "المتكاملة"    64سيارة صغبر تستخدم شر
كة المتكاملة فقط نظام البطاقة الذكية لنقل الركاب بير  المدن.  اكة بير  القطاعير  العام والخا   ونتجت شر ص من قبل أمانة  من مبادرة الشر

ى.   ي مساهميها بسبب األزمة المالية والخالفات بير  المل   وقد تعرضتعمان الكبر
ات ف   العام والخاص.   ير  من القطاعير  لك ا لعديد من التغيبر

 

 

 

 

 

 

 
Careem -https://www.careem.com/enومدننا ، موقع  /https://www.uber.com/global/en/cities معلومات من استخدام أوبر في مدن حول العالم ، موقع أوبر اإللكتروني:  63

ae/cities/ 
 2021هيئة تنظيم قطاع النقل البري.   64

https://www.uber.com/global/en/cities/
https://www.careem.com/en-ae/cities/
https://www.careem.com/en-ae/cities/


 

 
 

23 

  األردن
 
 التشخيص: تحليل النقل العام ف

 اإلعداد المؤسس  

العام لم يتم   ي األردن  تطويرها بشكل كاف  يشكل األردن بنية مؤسسية معقدة للنقل 
 
العام ف النقل  لنظام  المؤسشي  التكوين  . يتسم 

ي القطاع )أ( وزارة األشغال العامة واإلسكان باعتبارها الجهة المسؤولة عن شبكة الطرق ؛ )ب(  
 
ذم. وتشمل المؤسسات العاملة ف بالتشر

ي )هيئة تنظيم ا و وزارة النقل بصفتها صانع السياسة وهيئة التنسيق ؛ )ج(  و  ( للسكك الحديدية والنقل العام والشاحنات  LTRCلنقل البر
 (. 11بصفتها الجهة المنظمة للنقل العام )الشكل  

ي والياتها القضائية. هذه  
 
ي ذلك التنظيم والتشغيل، ف

 
ي شؤون النقل، بما ف

 
ة ف باإلضافة إل ذلك، تتمتع ثالث سلطات محلية بسلطة كببر

ى ، وسلطة منط اء للتنمية والسياحة )ASEZAقة العقبة االقتصادية الخاصة )هي أمانة عمان الكبر (. غالًبا  PDTRA( ، وسلطة منطقة الببر
ا ، مما يؤدي إل تضارب األدوار والمسؤوليات بير  األطراف المعنية. باإلضافة إل المؤسسات  

ً
ما يكون التنسيق بير  هذه الكيانات ضعيف

ي ذلك االتحاد المذكورة أعاله ، فإن سلسلة من الجمعيات وا 
 
لهيئات ذات الطبيعة المتنوعة تكمل البيئة المؤسسية للنقل العام، بما ف

ية المحدودة المتاحة إل   جم الموارد المالية والتقنية والبشر بر
 
ي البنية المؤسسية    ضعف التطور العام ألصحاب الحافالت األردنية. كما ت

 
ف

 لقطاع النقل العام. 

ي األردن الهيكل   - 11الشكل 
المؤسشي للنقل العام ف 

 
ي تمر عبر مناطق سلطة عمان *

ي ذلك تلك الير
ى أو منطقة العقبة   وزارة األشغال العامة واإلسكان هي المسؤولة عن إنشاء وصيانة وتشغيل الطرق الرئيسية ، بما ف  الكبر

اء  .االقتصادية الخاصة أو منطقة الببر
نية التحتية للنقل العام ، والبناء ، والصيانة ، والتشغيل بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة واإلسكان وهيئة تنظيم  ** السلطات المختصة مسؤولة عن تخطيط الب

ي   . LTRCالنقل البر

وزارة األشغال العامة واإلسكان هي المسؤولة عن تخطيط وتطوير وصيانة وتشغيل البنية التحتية لشبكة    وزارة األشغال العامة واإلسكان. 
المدنالنق بير   ي  البر أو    ،ل  المحطات  مثل  العام  النقل  مرافق  وصيانة  بتطوير  تقوم  الشحن. كما  وعمليات  العام  للنقل  ليس  ولكن 

الطرق   السالمة عل  السياسات وتنظيم  ا صنع 
ً
أيض أدوارها  وتشمل  األخرى.  المختصة  المحلية  السلطات  بالتنسيق مع  المستودعات 

ي تركزت فيها حوادث المرور  باإلضافة إل معالجة السالمة عل الطرق من حيث محاذا 
ة الطريق، والتوسع، والنقاط السوداء )المواقع الير

 عل الطرق تاريخًيا(. 

ي مجال النقل العام بموجب قانون النقل رقم  وزارة النقل
:   2003/ 89. تتلخص أدوار ومسؤوليات وزارة النقل ف   عل النحو التالي
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i.  اف عل تنفيذها  .بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وضع السياسات العامة للنقل واإلشر

ii. كات لتشغيل نقل الركاب، والذي يتم تفويضه إل اخيص لألفراد والشر اف عل إصدار البر ي اإلشر  هيئة تنظيم النقل البر

ى  اء للتنمية والسياحة سلطة العقبة االقتصادية الخاصة و وأمانة عمان الكبر  .وسلطة منطقة الببر

iii.  يعات النافذةمتابعة تنفيذ مواصفات النقل  للتشر
ً
 .العام المعتمدة ومعايبر األداء وفقا

iv.   الدورية عن ات والتقارير  النشر العام وإصدار  النقل  ي ذلك 
 
النقل بما ف الالزمة لتطوير قطاع  البحوث والدراسات  ضمان 

 .أنشطته

v.   ي ذلك النقل العام. ويشمل ذلك التقارير والوثائق
 
إنشاء مستودع أو قاعدة بيانات لبيانات النقل لجميع وسائط النقل، بما ف

 والمقاالت وكذلك اإلحصائيات المتعلقة بوسائل النقل المختلفة.   السنوية مثل الخطط والدراسات

ييتم دعم وزارة النقل من قبل وكالة شبه مستقلة   . هيئة تنظيم النقل البر

ي.  ي عام    هيئة تنظيم النقل التر
 
ي أعقاب قانون    2000تم إنشائها ف

 
باعتبارها لجنة حكومية مستقلة يرأس مجلس إدارتها وزير النقل. وف

ي محل هيئة  ب  2010 البر النقل  المملكة، حلت هيئة تنظيم  ي 
 
ي ف البر النقل  أنواع  المتعلقة بجميع  السلطات والصالحيات األكبر  شأن 

ي بدورها حلت محل لجنة المرور بوزارة الداخلية. يقع المقر الرئيشي  PTPRCتنظيم النقل العام والركاب ) 
ي  ( ، والير لهيئة تنظيم النقل البر

ي عمان ولها فروع 
المملكة.    ف  ي مواقع أخرى من 

يمتع  تتأو مكاتب ف  البر النقل  العام خارج    هيئة تنظيم  النقل  الكاملة لتنظيم  بالسلطة 
اء.   ى ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة ومنطقة الببر ي  منطقة عمان الكبر ي  تشجع هيئة تنظيم النقل البر

من بير  أهدافها، االستثمار ف 
 وراء التنمية االقتصادية واالجتماعية. تشمل وظائف 

ً
ي سعيا يقطاع النقل البر :  هيئة تنظيم النقل البر  ما يلي

i. ي  .تنفيذ السياسات العامة للنقل البر

ii. ي  .وضع الخطط الالزمة إلنشاء وتشغيل وتنفيذ مرافق النقل البر

iii.  ي وتأمينها بمستوى جيد وبتكلفة مناسبةالعمل عل تلبية الطلب عل خدمات  .النقل البر

iv. ي تشمل ترخيص خدمات النقل العاملتخطيط  ال
ي والير  .شبكة خدمات ومرافق ومسارات النقل البر

v.  اف عل خدماتها ي بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة وإدارتها واإلشر  .تحديد مواقع مرافق النقل البر

vi.  ي وضع
خطط شق الطرق وبرامج صيانتها وإعداد التوصيات بشأنها بما يحقق  التنسيق مع الجهات المختصة ف 

 .المصلحة العامة للمستفيدين

vii.  .وضع وتنفيذ إجراءات الوقاية من حوادث النقل عل الطرق بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة 

اء ى، وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، وسلطة منطقة البتر ى،    للتنمية والسياحة.   أمانة عمان الكتر ي مناطق عمان الكبر
ف 

ى، ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة،   اء، تخطط أمانة عمان الكبر
وسلطة منطقة  ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ومنطقة الببر

اء للتنمية والسياحة  ي ، وتنظم النقل العام بالتنسيق مع    الببر ي قانون  هيئة تنظيم النقل البر
. تم نقل تخطيط  2017، عل النحو المحدد ف 

من   مدتها  )عقود  الحافالت  والتعاقد مع مشغلي  خيص  البر ي ذلك 
ف  بما  العام،  النقل  النقل عاًما(، وتحديد    15إل    10وتنظيم  ،  أجور 

اف اإلشر ومسؤوليات  األجرة،  الع  وترخيص سيارات  وسلطة  ى،  الكبر عمان  أمانة  ي 
ف  المختصة  السلطات  الخاصة، ال  االقتصادية    قبة 

اء للتنمية والسياحة ا عن بناء وصيانة البنية التحتية للطرق، ووضع سياسات  وسلطة منطقة الببر
ً
. هذه السلطات المختصة مسؤولة أيض

 وقوف السيارات ، واعتماد تصاري    ح وقوف السيارات. 

 

 اإلطار التنظيم  

   
 
ي القانون الرئيشي المتعلق بالنقل العام    األردن للقوانير  واألنظمة. يخضع اإلطار التنظيم  لقطاع النقل العام ف

المدن وبير  المدن   ف 
اخيص والتصاري    ح )  2017/ 19لقانون رقم  الخاصة با   األنظمةتتعلق اللوائح أو  و .  2017/ 19هو قانون نقل الركاب رقم   (  2002بمنح البر
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، وكذلك  2017/ 19القانون رقم    نصوص(. فيما يلي تلخيص ألهم  2017وتنظيم نقل الركاب من خالل استخدام التطبيقات الذكية ) 
 عل أداء خدمات النقل العام. نصوص كيفية تأثبر هذه ال 

:  2017/ 19من القانون رقم    3تصنف المادة  تصنيف خدمات نقل الركاب.   خدمات نقل الركاب عل النحو التالي

i. التقيد بمسارات وتوقيتات محددة وأجور  : نقل الركاب حسب طلب  خدمات نقل الركاب حسب الطلب الراكب دون 
 :  محددة أو متفق عليها. وتشمل هذه ما يلي

 
المتخصصة - السياخ   النقل  األثرية  خدمات  المواقع  ي ذلك 

 
ف بما  السياحية  األماكن  إل  والجماعات  األفراد  نقل   :

 .لألغراض السياحية داخل وخارج حدود المملكة

راد أو مجموعات مقابل أجر باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة  : تأجبر نقل أفخدمات التأجتر  -

 .وخارجها 

ة العامة لخدمة الركاب حسب احتياجاتهم  خدمات سيارات األجرة - ي تقدمها سيارات الركاب الصغبر
: الخدمات الير

ي التضي    ح. 
 
 ضمن نطاق الخدمة المحددة ف

 
ii.  :نقل الركاب بمسارات وأجور نقل محددة، مع رحالت مجدولة وتواري    خ معلنة.   خدمات نقل الركاب المنتظمة 

 

iii.  هم من األشخاص بواسطة سيارات نقل ركاب مسجلة من/ إل مكان  خدمات النقل الخاص : نقل العمال أو الطالب أو غبر

 . محددة  ارات وأوقاتمسبفقط لألغراض المضح لهم من أجلها، وداخل حدود المملكة دون التقيد    ا إقامتهم واستخدامه

:  4نصت المادة   ي
ي للخدمات وفق اآلئر

 من القانون عل تصنيف خدمات نقل الركاب حسب النطاق الجغراف 

i.  :ي مواقع داخل الحدود اإلدارية للسلطة المختصة )أمانة    خدمات نقل الركاب المحلية
تبدأ خدمات نقل الركاب وتنتهي ف 

اء للتنمية والسياحة أو أي سلطة محلية أخرى(.   ى أو منطقة العقبة االقتصادية الخاصة أو سلطة منطقة الببر عمان الكبر
ي يتم إجرا 

كة داخل  ومن أمثلة وسائل النقل العام عل هذه الخدمات الرحالت الير ؤها بواسطة التاكشي أو الحافلة المشبر
اء ، وبلدية جرش ، وما إل ذلك.  ى ، ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة ، ومنطقة الببر  الحدود اإلدارية لعمان الكبر

 
ii.  :ة  تبدأ خدمات نقل الركاب من موقع داخل الحدود اإلدارية للسلطة المختصة )أمان   خدمات نقل الركاب داخل المحافظة

أو   للتنمية والسياحة،  اء  الببر الخاصة ، أو سلطة منطقة  العقبة االقتصادية  ى، أو سلطة منطقة  الكبر أي سلطة    عمان 
حدود   داخل  ولكن  السلطة  المختصة.  للسلطة  اإلدارية  الحدود  خارج  موقع  ي 

ف  وتنتهي  المحافظة  أو  أخرى(  محلية 
ي يتم إجراؤها بواسطة تاكشي    تشمل أمثلة النقل و .  صحيح  المحافظة المقابلة أو العكس

العام لهذه الخدمات الرحالت الير
كة بير  مدن أو بلدات أو قرى مختلفة داخل نفس المحافظة ، عل سبيل المثال ، بير  إربد والرمثا ، وكالهما  

أو حافلة مشبر
ي محافظة إربد. 

 ف 
 

iii.  :ي موقع خارج   خدمات نقل الركاب بير  المحافظات
خدمات نقل الركاب تبدأ من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي ف 

حدود تلك المحافظة أو العكس صحيح. ومن أمثلة وسائل النقل العام عل هذه الخدمات رحلة بالتاكشي أو الحافلة بير   
ي عمان وإربد. 

 محافظير
 

iv.  :ي مكان خارج المملكة. هذه    خدمات نقل الركاب تبدأ من موقع داخل   خدمة نقل الركاب الدولية
حدود المملكة وتنتهي ف 

  تتم إشائيل( وخارجها وعادة ما  و المملكة العربية السعودية،  و سوريا،  و المجاورة )العراق،    بلدانالخدمات بير  األردن وال
 عن طريق الحافالت. 

خيص.  ي األردن: تلك الصادرة قبل عام  التر
من قبل وزارة الداخلية وتلك الصادرة بعد    2001  يوجد حالًيا نوعان من تراخيص النقل العام ف 

يمن قبل    2001عام   كات لتشغيل خدمات النقل العام. ينص    هيئة تنظيم النقل البر ، وهي اآلن مسؤولة عن إصدار تراخيص لألفراد والشر
يهيئة تنظيم النقل  عل أنه ال يمكن تقديم خدمات نقل الركاب دون تسجيل    2017/ 19القانون رقم   وحيازة ترخيص. من ناحية    البر

اخيص قبل عام   ن  يتم  عل أنها تراخيص "ملكية" ولم يتم تنظيمها بشكل جيد. وغالبا ما كان  2001أخرى، تم إصدار البر
 
بير  أفراد   ها قلا ت

ة من المال.   األشة أو األقارب أو حير لآلخرين مقابل مبالغ كببر
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اخيص بعد عام خيص ونقله    2001  من ناحية أخرى ، يتم إصدار البر اخيص "استثمار" تحكمها عقود تشغيلية. وتعليمات إصدار البر كبر
اخيص إذا كانت ال ي ذلك إمكانية نقل البر

 
اخيص بعد  و ستستفيد من عملية التحديث أو االستبدال.    مركبةواضحة، بما ف يتم إصدار هذه البر

وط الم ا لمجموعة من الشر
ً
ا. وهي تستند إل الوقت، ويجب تجديدها سنوًيا من  دعوة مفتوحة للمشغلير  المحتملير  ووفق

ً
حددة مسبق

موافقة   دون  تحويلها  ي 
ينبغ  وال  السنوية،  االستثمار"  "رسوم  دفع  ي خالل  البر النقل  تنظيم  للمادة  هيئة  ا 

ً
وفق القانون رقم  - 6،  من  ب 

ي. تعتبر الرسوم المحصلة من قبل  2017/ 19 النقل البر قل العام، باإلضافة إل رسوم التصاري    ح طلبات ترخيص النعل    هيئة تنظيم 
ا لقانون البلديات رقم  

ً
جزء من الرسوم المحصلة     ويتم تخصيص،  2017لعام    تهوتعديال   2015/ 14األخرى، بمثابة إيرادات للخزينة، ووفق

ى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و وللبلديات.  ي حالة أمانة عمان الكبر
 
اء للف ، فإنها تصدر  تنمية والسياحةسلطة منطقة الببر

ي والياتها القضائية ولديها إمكانية الوصول إل الرسوم المحصلة
 
 لتغطية نفقاتها.   منها   تراخيص النقل العام ف

ي ، بالتنسيق مع الوكاالت األخرى ، مكلفة بإعداد دراسات حول رسوم    2-18تنص المادة    أجور النقل.  عل أن هيئة تنظيم النقل البر
ي من شأنها  

خدمات نقل الركاب ، من بير  أمور أخرى ، ولكن ال توجد سياسات واضحة فيما يتعلق بتسعبر ودعم خدمات النقل العام الير
المشغلير  من تحسير  مست تمكن  األ و تهم.  ا ويات خدمأن  المال والتشغيل    جور يتم تحديد  الوقود وتكاليف رأس  أسعار  بناءا عل  حالًيا 

ض.   واألرباح الحدية ومعدل اإلشغال المفبر

ي األردن، ينص قانون نقل الركاب رقم  توحيد قطاع النقل العام. 
 
أ ،  - 13، بموجب المادة   2017/ 19لمعالجة توحيد قطاع النقل العام ف

ي مايو عل أن  
ي غضون خمس سنوات من تاري    خ دخول القانون حبر  التنفيذ ف 

  أيار / يقوم المشغلون األفراد المرخص لهم بتعديل أوضاعهم ف 
كة إدار و .  2017 كة واحدة أو أن تصبح جزًءا من شر ي شر

ة  ي ينص القانون عل أنه يمكن تحقيق التعديل إما عن طريق دمج المشغلير  ف 
 األفراد بملكية مركباتهم. حيث يحتفظ المشغلون 

 
 
 

ي العديد من المدن من نظام نقل مجزأ ،  
 يتعائ 

 
 شك
 
ه عدد كببر من المالك الصغار. يعتمد التحدي عل كيفية دمج هؤالء  ل

ي عام  
ي نظام موحد. ف 

النقل العام المتكامل )  2010المالك الصغار ف  ( ، والذي استلزم دمج  SITP، أنشأت بوغوتا نظام 
ة. شجعت عملية تقديم العطاءات اتحاد صغار المالك من خالل منحهم المزيد من النقاط.   تم  و مالكي الحافالت الصغبر

ي ثالث مناطق من  
ي فازت بالمناقصة للعمل ف 

كات الير كتير  من الشر ا من قبل   SITPمنطقة    13تشكيل شر
ً
  المنشأة حديث

كتير  قبل بدء العمليات بسبب عدم فهمهما   1200منهم أكبر من فقط ؛ كان لكل  ير  كالمصغار ال مساهم. أفلست كلتا الشر
 لالستثمارات الالزمة وبسبب سوء إدارة المنظمة. 

 

ة أو االستقرار المالي المطلوب. يهدف    الصغار المعرفة أو الخبر
نظام النقل العام المتكامل  لم يكن لدى هؤالء المشغلير 

SITP   ي المدينة تحت نظام متكامل واحد باستخدام نفس نظام تحصيل األجرة. ترك هذا
  النقص   إل ضم جميع الحافالت ف 

ا و  وأبقوا ؛ مواقف محددةثالث مناطق خارج النظام المتكامل ، وبالتالي ، دون 
ً
عدم  عل  عل أسعار منخفضة مدفوعة نقد

باألسعار المدمجة. بعد عقد من الزمان ، ال تزال المدينة تكافح مع  تكامل أجرة، مما خلق منافسة غبر عادلة فيما يتعلق  
ي  المتكامل للوصول إل االستقرار.    ظهر نظام مواٍز  النظام  الذي يحتاجه  الرسمي عل   ويعتبر الطلب  الطابع    صغار   إضفاء 

وري أن  حيدهوتو   ير  لكا الم تكون العملية مصممة بشكل  م أمًرا مهًما لنظام النقل العام المستدام ؛ ومع ذلك ، فمن الض 
ي لديها مالكون صغار والقدرة المالية الالزمة  

كات الير جيد، ومن المرغوب فيه أن تشجع عمليات تقديم العطاءات إنشاء الشر
كات.  ي إدارة الشر

ة ف   والخبر

  

العام وبنيته التحتية، ويدعو إل    دعم حكوم  محدود للنقل العام.  النقل  ي تطوير 
النقل العام لالستثمار ف  القانون بأهمية إعانات  يقر 

ين والديزل، وتقدر وزارة النقل  دعم نقل الركابلصندوق  إنشاء   يبة عل البب   . ومن بير  المصادر الرئيسية إليرادات الصندوق، فرض ض 

ي و  . كما ينص القانون عل أن يتمتع    78سنوية المحتملة للصندوق قد تصل إل  أن اإليرادات ال  هيئة تنظيم النقل البر ي
مليون دينار أردئ 

ي والمالي  صندوق دعم نقل الركاب
هيئة تنظيم النقل  مستقلة يوافق عليها مجلس إدارة  وازنةواإلداري وأن تكون له م  باالستقالل القانوئ 

ي  . البر

ي تعزيز خدمات النقل العام والبنية التحتية، ال سيما بهدف )أ( تطوير مرافق نقل الركاب، )ب(  
دعم  و يتمثل الهدف من هذا الصندوق ف 
ي خدمات نقل الركاب ، و )د( تقديم المنح والقروض لدعم المرخص  و ، )ج(  لير  لديهمما عالوتطوير خدمات نقل الركاب ودعم  

االستثمار ف 
ي مجاالت ن

يو قل الركاب. أعدت وزارة النقل  لهم ف  الصندوق؛ ومع ذلك ، حير اآلن،    عمل  لتفعيل   مسودة أنظمة  هيئة تنظيم النقل البر
 هذا الصندوق. عمل لم يتم تفعيل  
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ية وبالتال  تعود بالنفع عل  
، تقتض إعانات النقل العام عل طرق مختارة تخدم الجامعات خارج المراكز الحض    الوقت الحال 

 
ف

  المقام األول
 
عد المسارات المختارة.    65. الطالب ف ها عل أساس ب  هذه مستقلة عن صندوق دعم نقل الركاب المذكور أعاله ويتم توفبر

يالمبلغ السنوي المخصص من م .   7حوالي    هو    إلعانات التعليم العالي هذه  وازنة هيئة تنظيم النقل البر ي
تتفق كل من    66مليون دينار أردئ 

يل  وزارة النق ة. ال توجد رقابة وتدقيق    وهيئة تنظيم النقل البر ا وغبر فعال بدرجة كببر
ً
عل أن التنفيذ الحالي لهذه اإلعانات ليس شفاف

ي لألجرة ) ITSبسبب االفتقار إل نظام نقل ذكي )الوضع  يتفاقم كما ،  ير   فّعال
ي ذلك التحصيل التلقائ 

 
 AFC .)67( بما ف

ي مارس/آذار 
 
ي سوق العمل من خالل دفع    األقل حظا ، أعلنت وزارة النقل عن خطط تهدف إل دمج المواطنير   2020ف

 
بالمائة من    25ف

 مع خطة الحكومة لتحسير  سبل عيش المواطنير  وتحسير  جودة خدمات النقل العام، األمر  
ً
تكاليف النقل الخاصة بهم. جاء ذلك تماشيا

ي عام  نساء ، وخاصة بالنسبة للشغيل الرئيسية أمام التالذي يشكل أحد العوائق  
 
  3000  صالحمليون دينار ل  1.8، تم تخصيص  2020. ف

اكة مع صندوق المعونة الوطنية. و شخص.   68تم إجراء المدفوعات النقدية بالشر

اتيجيات والدراسات والمشاري    ع  الخطط واالستر

  األردن، تم 
 
ةبهدف تعزيز نظام النقل العام ف   السنوات األختر

 
اتيجيات والدراسات والمشاري    ع ف .  إعداد سلسلة من الخطط واالستر

ي  
 
ي تم تفصيلها بشكل أكبر ف

اتيجيات والدراسات والمشاري    ع ذات الصلة بالنقل العام، والير تتضمن القائمة أدناه أحدث الخطط واالسبر
اتيجيات والدراسات والمشاري    ع. 2الملحق   : تحليل الخطط واالسبر

i. 69(2020)  2025- 2021 ة العمل الوطنية للنمو األخض  لقطاع النقلخط 

ii. اتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع النقل  70( 2015)  اإلسبر

iii. ي المملكة األردنية الهاشمية
ي للنقل العام ف 

 )201671)  تطوير النظام الوطي 

iv. ى  72  )2008)  2025  المخطط العام لعمان الكبر

v.   ي عمانالمخطط العام للنقل
 73  ).2010) والتنقل ف 

vi.  .ي منطقة وسط المدينة الزرقاء
ي الموفرة للطاقة ف   74(  2011)  خطة النقل الحض 

vii. ( وع حافالت األردن  75قيد العمل(   –  2017مشر

viii.   وع عمان دد مشر وع عمان للباص شي    ع البر دد  الزرقاء -ومشر  . (قيد العمل ) الباص شي    ع البر
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 العام توصيف وتحليل وسائل النقل 

  األردن  جزء يصف هذا ال
 
ي ذلك  نظام النقل العام الحال  ف

 
ي البالد ثم يركز عل عمان، بما ف

 
العام ف النقل   نظرة عامة عل 

ا
. يقدم أوال

ي البلقاء( ومادبا. 
 
ا عل أرب  ع مدن ومحافظات رئيسية أخرى: الزرقاء وإربد والسلط )ف

ً
 منطقة العاصمة، ويركز الحق

  األردن من ضعف نظام النقل العام. توصلت جميع الدراسات  
 
  األردن إل نفس النتيجة: يعان

 
ويرجع ذلك   حول نظام النقل العام ف

)أ( نظام ي تشمل 
الجزء والير ي هذا 

 
التفصيل ف ي تم وصفها بمزيد من 

الير العوامل  تكامل  ومجزأ،    ا إل مجموعة من  بير   )ب( عدم وجود 
اخيص الموروثو، الركوب تشغيل وأجرة ال  عل الطرق.  غياب الرقابةالطلب، و) ـه(   قديمة عن  )د( معلوماتوة ، )ج( البر

  هذا الصدد. 
 
  المستقبل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ف

 
  األردن ظاهرة للعيان وسوف تتفاقم ف

 
  إن تداعيات ضعف نظام النقل العام ف

ي األردن 
 
ات والوقود ال  2.3  - 2تكلف جوانب عدم كفاءة النقل ف :    1.5:  مهدور مليار دينار سنوًيا )التأخبر ي

مليار دينار سنوًيا؛ التدهور البيي 
ي الناجم عن    296مليون دينار سنوًيا؛ الوفيات واإلصابات بسبب حوادث الطرق:    143-332

ي السنة، والتلوث الضوضائ 
 
مليون دينار ف

ي السنة(.   160-54 النقل: 
 
 مليون دينار ف

ي األردن إل  
 
ي المائة عن عام    5)زيادة بنسبة    2030مليون نسمة بحلول عام    10.7مع توقع وصول عدد السكان ف

 
من  ، كما أنه  ( 2021ف

ي المائة عن عام    37)زيادة بنسبة    2030مليون بحلول عام    1.7المتوقع أن يصل عدد السيارات الخاصة إل  
 
درة بناءا عل  ، مق  2021ف

ايدة الحالية(،   سيؤدي هذا التقاعس إل  و ستكون عواقب التقاعس عن العمل عل تحسير  نظام النقل العام وخيمة.  و االتجاهات المبر 
 تآكل القدرة التنافسية االقتصادية لألردن واإلنتاجية والبيئة والصحة العامة.  مما سينتج عنهزيادة االزدحام وتشبع نظام النقل 

ة. تشتر   بيئية كبتر بفوائد  يعود  األردن    
 
ف العام  النقل  نظام  تحسير   أن  إل  النمو    التقديرات  بير   الفصل  من  بعد  األردن  يتمكن  لم 

ي عام  
مليون طن، مما كلف االقتصاد   10.6، تجاوزت انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل  2021االقتصادي وانبعاثات الكربون. ف 

ي  
ي ) مليو   545.7- 272.8األردئ 

أن  فسعر الظل المنخفض مقابل السعر المرتفع(. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء،   سيناريوهات  ن دينار أردئ 
ي المائة لتصل إل أكبر من    18بنسبة    قد تزيد   انبعاثات غازات الدفيئة السنوية من قطاع النقل

ي أكسيد    11ف 
مليون طن من مكاف   ثائ 

 (. 2030إل   2021لقادمة )من الكربون سنوًيا عل مدى السنوات العشر ا 

ي سنوًيا، مقاسا بسعر الظل للكربون.   780  -  391.4وهذا من شأنه أن يكلف االقتصاد  
ي    ،ومع ذلك  76مليون دينار أردئ 

مع التحسينات ف 
أنظمة   ي ذلك 

، بما ف  العام  دد النقل  البر الدفيئة من  BRT)  الباص شي    ع  انبعاثات غازات  ي 
الزيادة ف  ، يمكن تقليل  النقل بمقدار  (  قطاع 

 عامي    767000
ء  2030و    2021طن سنوًيا بير  ي

، مما يقلل من زيادة االنبعاثات بمقدار النصف تقريًبا مقارنة بسيناريو عدم القيام بأي شر
 اتخاذ أي إجراء(.  عدم)

ا المال    رأس 
 
ة ف   األردن سيحقق مكاسبا كبتر

 
العام ف النقل  التقديرات إل أن تحسير  نظام  ي. كما تشتر  المتوقع أن يعود    لبشر من 

ي تفاقمت جزئًيا بسبب 
ي القوى العاملة، والير

ة عل النساء. وقد تؤدي المشاركة المحدودة النشطة للمرأة ف    تحسير  نظام النقل بفوائد كببر
ي   االفتقار إل خيارات النقل للمرأة، إل خسائر 
ي سنوًيا بحلول عا  46نتاجية تبلغ حوالي اإل   ف 

إذا لم يتم اتخاذ أي    2030م  مليون دينار أردئ 
 77إجراء لتحسير  نظام النقل. 

ي القوى العاملة بشكل عام. عل نطاق أوسع، إذا استمر  
ي قطاع النقل العام إل زيادة مشاركة المرأة ف 

كما يمكن أن تؤدي التحسينات ف 
ي االعتماد بشدة عل السيارات الخاصة، فإن أولئك الذين ال يستطيعون ال 

ل وسائل النقل الخاصة )أولئك الذين لديهم  ع  صولحاألردن ف 
ي عدم القدرة عل الوصول إل الفرص .  

ي )و موارد أقل، مثل األقل ثراءا نسبًيا  والشباب( سيستمرون ف  (  HCIيقيس مؤشر رأس المال البشر
ي التعليم والصحة بير  األطفال اليوم سيقلل من إنتاجية 

. كان مؤشر  ير  ملا الجيل القادم من العالصادر عن البنك الدولي كيف أن النقص ف 

ي عام  
ي األردن ف 

ي ف  ي عام  0.55 كوفيد(  )قبل  2020رأس المال البشر
 مما كان عليه ف 

ا
، عندما كان مؤشر رأس المال 2010، وهو أقل قليال

ي   من البلدان ذات الدخل0.56البشر
ا
ق األوسط وشمال إفريقيا  فوق ، وأقل قليال ي منطقة الشر

 . المتوسط ف 

 
 .Sو  J.U Dim. و Vو   Fosterأخرى ، تم تطويره بواسطة   تستند الحسابات إلى النموذج التجريبي لنصيب الفرد من انبعاثات الكربون كدالة لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ، من بين أمور  76

Vollmer  وF. Zhang  ،.2021 مجموعة البنك الدولي. بلد 145. فهم دوافع فصل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل العالمي عن النمو االقتصادي: أدلة من . 

-of-decoupling-of-drivers-reports/documentdetail/766991634561185532/understanding-https://documents.worldbank.org/en/publication/documents
.countries-145-from-evidence-growth-economic-from-emissions-co2-orttransp-global 

. توقعات السكان في األردن على مستوى المملكة والمحافظات للفترة  2015المجلس األعلى للسكان.  -  2050تستند افتراضات السكان على استخالص المعلومات بافتراض النمو الخطي نحو توقعات عام 

2012 -2050 . 

n%20at%20the%20Kingdom%20and%20Governorates%20Level%20Forhttps://www.hpc.org.jo/sites/default/files/Jordanian%20Population%20Projectio
  .2050.pdf-%20the%20Period%202012 
النساء العامالت حسب فئة  ( وتشمل أعداد العاطالت عن العمل وأعداد  2021تستخدم المنهجية المتبعة في حساب الخسائر االقتصادية بسبب بطالة النساء، بيانات من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )  77

وما بعدها ، على افتراض    2020- 2017. تحسب المنهجية الراتب الذي ستتلقاه النساء العاطالت عن العمل الالتي يشكلن جزًءا من القوى العاملة إذا كن سيعملن خالل الفترة  2020-2017الراتب للفترة  

تي يُعتبرن  انت المرأة العاطلة عن العمل ستعمل ، فسيتم توزيعها على فئات الرواتب بعد توزيع النساء العامالت. كما تفترض أن عدد العاطالت ، الالفقدان هذه اإلنتاجية. ولهذا ، تفترض المنهجية أنه إذا ك

 اآلن يعملن ، سينمو بنفس معدل النساء العامالت لكل فئة من فئات الرواتب. 

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/766991634561185532/understanding-drivers-of-decoupling-of-global-transport-co2-emissions-from-economic-growth-evidence-from-145-countries
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/766991634561185532/understanding-drivers-of-decoupling-of-global-transport-co2-emissions-from-economic-growth-evidence-from-145-countries
https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/Jordanian%20Population%20Projection%20at%20the%20Kingdom%20and%20Governorates%20Level%20For%20the%20Period%202012-2050.pdf
https://www.hpc.org.jo/sites/default/files/Jordanian%20Population%20Projection%20at%20the%20Kingdom%20and%20Governorates%20Level%20For%20the%20Period%202012-2050.pdf
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ي عام 
 
ي أن الطفل المولود ف

ي المتوسط، أن  2020وهذا يعي 
 
ي األردن يمكن أن يتوقع، ف

 
ي المائة   55تمثل   ته كون إنتاجيت ف

 
إنتاجيته لو  من ف

ي األردن أعل بشكل طفيف بالنسبة للفتيات،  . كما أن مؤشر رأس المال البشر أثناء نشأته  تلقر التعليم والرعاية الصحية الكاملة  كان قد 
 
ي ف

ي  و المتوقعة لألطفال اليوم.    الدراسة   انخفض بشدة مقارنة بسنواتقد  ، و   0.53، مقارنة باألوالد، عند    0.58  بواقع نسبة رأس المال البشر
أغي    األردن وأفقر    20بير   ي 

 
المائة ف ي 

 
المائة هي    20ف ي 

 
النقل    78. 1.23ف النقل، وخاصة  األطفال  يلعب  ي وصول 

 
أساسًيا ف دوًرا  العام، 

ي ذل
 
، بما ف ي تمكير  البالغير 

 
ك  والشباب إل المدارس ومراكز التعليم العالي والخدمات الصحية. وبالمثل، يلعب النقل العام دوًرا مهًما ف

 الحركة، من الوصول إل مثل الشباب والنساء واألشخاص ذوي القدرة المحدودة عل  استضعافا أولئك الذين يعانون من أوضاع أكبر  
 الوظائف. 

  األردن: التوصيف
 
 النقل العام ف

  األردن بالت
 
. جزؤ  يتسم النقل العام ف  التشغيل  والمؤسس 

ي   عل المستويير 
 
، يتم تقديم خدمات النقل العام ف عل المستوى التشغيلي

ي الغالب مملوكة ومدارة  1األردن إل حد كببر بواسطة سيارات األجرة والحافالت )الجدول  
 
ي تكون ف

بالمائة    85حوالي  و .  من األفراد (، والير
، هناك ما يق  79من أسطول النقل العام يملكه ويديره أفراد.  ي

ة، باإلضافة    4000حافلة و    1400من    رب ا عل الصعيد الوطي  حافلة صغبر
ي المملكة   16000سيارة أجرة وأكبر من  4000إل أكبر من 

 
محطة رئيسية، بشكل   36وتخدم ما مجموعه   80سيارة أجرة تقليدية تعمل ف

ي أكبر المدن مثل عمان وإربد والزرقاء. 
لمواءمة العرض مع احتياجات    كون هناك حاجة إل برنامج استبدال/إلغاء الحافلة يس  81رئيشي ف 
 الطلب. 

 
 
 

  

ي تواجهها المدن هي  
ي باألسطول القديم الذي ي  كيفية التضفإحدى المشكالت الير

تحتاج الحكومات  و استبداله بآخر جديد.    نبغ 
ال من  الملوثة  القديمة  الحافالت  تلك  منع  إنشاء    سبر إل  تم  عندما  بوجوتا،  ي 

ف  الجديد.  للنظام  منافسة  إل  والتحول 
TransMilenio    ي عام
ي النظام القديم واستبدالها  دد  الباص شي    ع البر   ، كان عل الفائزين بمناقصة  2000ف 

اء حافالت تعمل ف  شر
دد   بحافالت  البر للحصول الباص شي    ع  األقل  إلغاء ثالث حافالت قديمة عل  إذن لتشغيل حافلة واحدة    . كان ال بد من  عل 
ي حالة أنوتم توفبر نقاط إضافية    متطلب،تضمنت وثائق العطاء الحد األدئ  من الحافالت ك و جديدة.  

اح حافالت    ف  تضمن االقبر
 . إضافية

 

ي المناقصات الالحق
ح مقدمو العروض إلغاء ة ف  دد الشي    ع. كانت   10، اقبر ي تمت  حافالت مقابل كل حافلة باص البر

المشكلة الير
بعض مالكي    ا قام، كانت الحافالت المتاحة لإللغاء أحدث وبالتالي أصبحت أكبر تكلفة. كم  جراءاتمواجهتها هي أنه مع تقدم اإل 

دد الشي    ع  حيث احتاج مشغل  ،بأسعارهم   بالمضاربة   الحافالت القديمة  الجديد إل إلغاء هذه لبدء تشغيل الحافالت    باص البر
أي دخل.  إذو الجديدة.   تدر  فلن   ، الجديدة  الحافالت  تشغيل  تعذر  الحافالت    منحيو ا  إلغاء  مخاطر  أعاله  الموصوف  الخيار 

ي   القديمة إل المشغل الخاص ، وهو أمر أكبر فائدة للحكومة. ومع ذلك ، يجب عل المشغل التأكد من وضع حدود 
وثائق    ف 

 لتجنب المضاربة. العطاء 

 

 

 
 
 

ألغت    ، ي مض 
اقتصادية. ف  نظام جديد وتقديم حوافز  الحكومة بوضع  أن تقوم  المشكلة  لمعالجة  المختلف  النهج  ويتضمن 

ي يبلغ عمرها  
ة الير ي المقابل ، قدمت وزارة المالية    20الحكومة جميع تراخيص سيارات األجرة والحافالت الصغبر

. ف  عاًما فأكبر
اد ، مما أدى إل خفض التكلفة بنسبة   إعانة وتم إعفاء المركبات الجديدة من  ائب االستبر يبة القيمة المضافة وض    30إل   25ض 

ي المائة.  
كات   ووضعت  البنوك معدالت فائدة منخفضة وكانت المركبات هي الضمان.   قدمتف  حافالت  ال  عل   إعالنات   الدعاية  شر

النظيفة لتمويل تجديد    طوير ل الكربون وآليات الت مدفوعات للبنوك نيابة عن أصحاب الحافالت. كما تم استخدام أموا   توسدد 
نامج التخريد ؛  ي  األسطول. يجب أن تكون هذه المبادرات مصحوبة ببر

ي ا  وف 
 . لسبر خالف ذلك ، ستستمر المركبات ف 

 

 

 
 . 2020. سبتمبر/أيلول  األردن  -مؤشر رأس المال البشري . 2020البنك الدولي.  78
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للغاية.   معقد  األردن    
 
ف العام  النقل  لقطاع  المؤسس   التكوين  فإن  تنظيمية، وسلطتير      وبالمثل،  وهيئة   ،  

 
فنيتير   

 
وزارتير يضم  هو 

ي األدوار والمسؤوليات بير  األطراف المعنية 
 
. ينتج عن هذا الوضع تضارب ف وخدمات نقل عام منخفضة الجودة وغبر فعالة    ،محليتير  

ي 
 
ة ف األردن زيادات كببر لذلك، يشهد  الحالية. ونتيجة  التنقل  لتلبية متطلبات  تكافح  السالمة    وغبر منسقة  المروري، وقضايا  االزدحام 

ي ذلك ارتفاع نفقات النقل وإعاقة الوص
 
ول  المرورية عل الطرق، وانبعاثات الملوثات المتعلقة بالنقل ، واآلثار االقتصادية السلبية بما ف

لسن ، والشباب. عل سبيل  إل الوظائف والخدمات، وخاصة بالنسبة للنساء ، واألشخاص ذوي القدرة المحدودة عل الحركة ، وكبار ا 
ي األردن أن عدم توفر وسائل النقل يمثل عقبة أمام الوصول إل العمل.  78المثال ، يرى    82بالمائة من خريجر

 

ي األردن  -  1الجدول 
 
 83أنواع مركبات النقل العام ف

 الصورة  الوصف  نوع المركبة
 .م 15.2باص بحجم كامل،  وأرضية منخفضة تصل إل  1كببر    باص

ا + مساحة تتسع ل   40- 30السعة: سائق +  
ً
راكًبا   50مقعد

ا 
ً
 واقف

 
 

 .م 15.2مركبة بحجم كامل بأرضية مرتفعة تصل إل   2باص كببر  
ا وال توجد مساحة    60-55السعة: السائق + 

ً
مقعد

 للمستخدمير  الواقفير  
 .يتضمن مساحة لألمتعة

 يستخدم عادة للنقل بير  المدن. 

 
 

فاخرة بحجم كامل وأرضية مرتفعة ومعايبر جودة   مركبة   حافلة 
 .م 15.2عالية ومرحاض، يصل إل 
شخص ، وال توجد مساحة    50السعة: سائق + مساعد +  

 للمستخدمير  الواقفير  
 .يتضمن مساحة لألمتعة

  يستخدم عادة للنقل بير  المدن. 
 

 ) ي باص )كوسبر
ما شابه  حافلة متوسطة الحجم ، خاصة تويوتا كوسبر أو  الميي 

 ذلك 
 راكب  22السعة: سائق +  

 
 

 
 والدراسات. . مجلة البلقاء للبحوث مراجعة لخدمات النقل العام في األردن: التحديات والفرص. 2018شبيب ، ل.  82
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 الصورة  الوصف  نوع المركبة
ي الركوب سيارة أجرة 

 
كير  ف

 .مركبة رباعية الدفع لنقل الركاب المشبر
 السعة: سائق + أربعة ركاب 

 
 

  األردن. 
 
حقيقة أن هيئة تنظيم    أدى اإلعداد المؤسس  والتشغيل  المعقد للنقل العام إل إمداد غتر فعال وغتر متوازن للنقل العام ف

ى وسلطة العقبة االقتصادية الخاصة و   ، بينما تقوم أمانة عمان الكبر ي
سلطة منطقة  قطاع النقل تنظم النقل العام عل المستوى الوطي 

اء للتنمية والسياحة خيص من وزارة الداخلية إل    الببر العام داخل حدودها، ونقل البر النقل  النقلبتنظيم  والهيئات    هيئة تنظيم قطاع 
ي األردن. 

 
ي  وقد أدى ذلك إل  المختصة األخرى ، وغياب التنسيق إل جانب تجزئة القطاع أدى إل تداخل العديد من المسارات ف

 
فائض ف

ي بعض المناطق، مما أدى إل حدوث ازدحام،  ب   اإلمداد 
 
ي حير  أن  وسائل النقل العام ف

 
. امعالنقل ال   تفتقر إل خدماتكانت  مناطق أخرى  ف

الحير استبداله و اإلضافة إل ذلك،  ب النقل  ي ا من هيئة تنظيم  العام والركاب )  ، خصصت بر النقل  ا لم تكن    (PTPRCهيئة تنظيم 
ً
طرق

ي   ،مربحة للمشغلير  
 من مالكي األراض 

ا
ا قليال

ً
من زيادة قيمة أراضيهم وممتلكاتهم. أدى هذا الوضع وسوء اإلدارة إل زيادة    ولكنها مكنت عدد

النقل العام والركاب )ديون   حالًيا، تعتمد الخدمة عل المشغلير  الذين يتنافسون عل    84، مما أدى إل اختفائها. ( PTPRCهيئة تنظيم 
. هناك مشكلة أخرى ناتجة  أمرا معقدا  قيق خدمة منسقة ومجدولةالمسارات األكبر ربحية، مما يؤدي إل مزيد من االزدحام، ويجعل تح

ي تربط   الوضععن هذا  
ي تنظمها    ما بير    تتعلق بالحافالت الير

ي ذلك من وإل عمان، والير
يالمدن، بما ف  . وال يسمح  هيئة تنظيم النقل البر

وجهتهم داخل عمان. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن هذه الحافالت بير  المدن تنقل  الذين    ،لهذه الحافالت بنقل ركاب داخل عمان
ى، مع تحديد   ى.  أجور النقل  الركاب داخل عمان، مما يخلق منافسة عل الطرق المرخصة ألمانة عمان الكبر من قبل أمانة عمان الكبر

ي هذه المشكلة هي و 
 جرة متكاملة، مما يجعل المواطنير  يبحثون عن خيارات أقل تكلفة. عدم وجود أ   أحد العوامل الرئيسية المساهمة ف 

  األردن غتر موثوقة وذات جودة متدنية
 
تقديم خدمات  تجعل    ة خدمة الحافالت المجزأية  . هيكلنتيجة لذلك، خدمات النقل العام ف

ي األردن ضعيفة، وال ت
معلومات    قدم، وال توفر تواترا ضعيفا زمنية، وت  جداوال   شملعالية الجودة أمًرا صعًبا. إن تغطية شبكة النقل العام ف 

الحافالت   محطات  فإن  ذلك،  عل  عالوة  موثوقة.  غبر  الخدمات  يجعل  مما  المقدمة،  الخدمات  عن  جودة  هي  للمستخدمير   ذات 
تتم الرحالت إل  و افة.  ، والمركبات تفتقر إل الصيانة والنظتوفرة منخفضة، واألرصفة للوصول إل المحطات منخفضة الجودة أو غبر م

ا عل وقت امتالء البصورة مرتجلة  حد كببر 
ً
 . مركبة، اعتماد

  المائة من متوسط دخلها عل النقل،   17تنفق األش األردنية  
 
  المائة، كما أن الدعم   23بينما ينفق الشباب ما يصل إل    85ف

 
  المحدود   ف

  وضع  
 
وبحسب آخر مسح أجرته    . سوءا   الوضع   زيد الستخدام وسائل النقل العام ي  86مستضعفالموجه للمستخدمير  الذين هم ف

العامة األردنية حول دخل ومضوفات األش األردنية ) السنوي عل  2018-2017دائرة اإلحصاءات  إنفاق األشة  ر متوسط 
ِّ
د
 
ق (، فقد 

.    2،038النقل بنحو   ي
ي اإلنفاق عل النقل )بنسبة  و دينار أردئ 

ي المرتبة الثانية بعد    17يأئر
ي المائة من متوسط الدخل السنوي لكل أشة( ف 

ف 
 السكن والمياه والكهرباء والغاز. 
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ي عام  USAIDتشبر دراسة أجرتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )
 
النقل تمثل عقبة رئيسية أمام    2014( ف الوصول إل إل أن تكلفة 

ي بعض المناطق مثل الشونة   23سلط الضوء عل أن حوالي تالوظائف. و 
 
ي المائة من رواتب الشباب مخصص لتغطية تكاليف النقل. ف

 
ف

األخرى مثل    بلدانتتناقض هذه األرقام مع تلك الخاصة بال  87بالمائة من الراتب.   46الجنوبية، يمكن أن تمثل هذه النفقات ما يصل إل  
ي المائة من دخلهم عل النقل واالتصاالت.  9.9المغرب ، حيث ينفق المواطنون  

 
 88ف

ا إل صيغة تجمع بير  التكاليف  أجور النقل العام ثابتة وغتر منسقة وال تعتمد عل المسافة المقطوعة
ً
ي، استناد . تحدد هيئة النقل البر

، ال   األمر الذي ،  جور النقليؤدي انخفاض الطلب إل زيادة أو لكل خط.    الركوب   جرة أتشغيلية والقدرة عل تحمل التكاليف للمستخدمير 
أن   العام.  يبدوره يمكن  النقل  استخدام وسائل  أ و ثبط  النقل  ال تكون  ة "تدعم"  جور  القصبر الرحالت  إذا كانت  ورة سلبية  بالض  الثابتة 

ي حساب هذا "الدعم  الرحالت  
 والذين يتم دفعهم إل ضواجي المدن. ومع ذلك، ينبغ 

ا
األطول، وعادة ما يقوم بها المواطنون األقل دخال

ي الحسابات الجادة، إل جانب عدم وجود دعم رسمي عملًيا، ي 
 
العائالت األردنية أمام بدائل نقل ال يمكن    ضعالمتبادل". هذا النقص ف

 . تكلفتها  تحمل 

ية    هناك دعم حكومي واحد لخدمات الحافالت العامة ال بعض الجامعات، عل سبيل المثال ، تلك الموجودة خارج المنطقة الحض 
، وجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، وجامعة آل البيت، والجامعة الهاشمية.  تلقر باص عمان دعما  يكما   89لعمان مثل جامعة الحسير 

ض أن تزيد   فبر ى. ي  اء الحافالت من قبل أمانة عمان الكبر لتضخم وأسعار الوقود؛ ومع  ل  نظرا سنوًيا    أجور النقللتشغيل النظام وتم شر
ي هذا السياق، الوذلك، هذا لم يتحقق دائما. 

 عل اإليرادات محدودة.   رقابةف 

بأكملها يعقد التخطيط المناسب    البالد ة، لكن عدم وجود نموذج نقل واحد يغىط   تدرك الحكومة أهمية وسائل النقل العام المالئم
العام.  ي طّورت    للنقل  البر النقل  تنظيم  ي    هيئة 

نقل وطي  أساس.    2016عام    باعتبار نموذج  النموذج  و كسنة  هذا  بأكملها يغطي    البالد 
ي عام 

ى نموذجها الخاص ف  ي عام  2008باستثناء عمان والعقبة. طورت أمانة عمان الكبر
 . 2019، والذي تم تحديثه ف 

المشاري    ع   العديد من    
 
العام وتشارك حالًيا ف النقل  تعزيز نظام  الحكومة خطوات نحو  اتخذت  الصعوبات، فقد  الرغم من  وعل 

الهدف.  قانو   لتحقيق هذا  السياق، وضع  ي هذا 
لعام  ف  العام  النقل  ل  2017ن  اإللزامي  التجميع  مع  اإلصالحات  لمثل هذه  صغار  إطاًرا 

)ا  أداء رئيسية  ات  إنشاء عقود خدمة مع مؤشر نحو  أول  ، كخطوة  و KPIsلمشغلير  األخض   والتنقل  الجودة والسالمة  موثوقية  ( حول 
ي    عل الرغم من أن عملية اإلصالح لم تتقدم بشكل جيد بعد ، فقد و الخدمة.  

ا واضحة ف 
ً
مصفوفة الوظائف  قدمت الحكومة األردنية أهداف

ي عامي  الخمسية وإصالح النمو  
ي اإلصالحات ف 

ي قدًما ف 
ي عدد قليل    تقدما   المناقشات مع المشغلير    أحرزت. كما  2022و    2021للمص 

ف 
اتيجيات النقل العام.   من المدن، وتمت صياغة اتفاقيات مستوى الخدمة، ويتم تطوير اسبر

، لضمان نجاح اإلصالحات.   ورية، بناءا عل تقييمات سبل العيش للمشغلير  ا لكل مدينة ض 
ً
ومع ذلك، فإن خطط التوحيد المصممة جيد

ي  وهيئة تنظيمباإلضافة إل ذلك، تقوم وزارة النقل   ي    النقل البر ي إربد والزرقاء بدعم من البنك األوروئر
بتجهبر  مشاري    ع النقل العام األولية ف 

ة  EBRDلإلنشاء والتعمبر ) ي ثالث مباشر وع تجريير
ي إربد لو جرش.  ل( ، وتقوم الحكومة بتنفيذ مشر

وع ف  حافلة    39  تقديميخطط المشر
ع  10بطول   نقل  المدينة، كنظام  ي 

ف  لخدمة طرق جديدة  الزرقاء، يخطط  أمتار  إل  بالنسبة  وبالمثل،  إليه.  الوصول  يسهل  ام حديث 
وع ل ي المدينة.  ربطحافلة عل طرق جديدة، مما يوفر ال  31  طرحالمشر

 بالمحطة المستقبلية ف 

 
 

ي جمهورية الدومينيكان ، يتم إجراء  
ي سانتو دومينغو ، ف 

ي   14ف 
ة مماثلة   16000بالمائة من جميع الرحالت ف  سيارة أجرة صغبر

، وكالة النقل الوطنية الدومينيكية ،    INTRANTبالمائة من الرحالت بواسطة الحافالت.    13لسيارات األجرة، مقارنة بنسبة  
كات حافالت عاملة جديدة شكلوها    ير  لكا الم  صغار   تتفاوض حالًيا مع محددة. هناك    مراتلم للتخلي عن مركباتهم وإنشاء شر

ي تمويل األساطيل من أجله.    ر مم
قد نجحت مفاوضات "الممر تلو الممر"  و واحد يعمل بنجاح، وقد دعم البنك المركزي الوطي 

ي المدينة.  صغار   هذه حيث كان يرأسها من جانب الحكومة مشغل صغبر سابق يتفهم ظروف وأوضاع 
 المشغلير  ف 
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  عام  
 
ا ف

ً
، اعتمدت وزارة النقل األردنية أيض . مدونة قواعد السلوك  مدونة قواعد السلوك للنقل العام  2019وبدعم من البنك الدول 

العام إلفادة جميع   النقل  ي وسائل 
 
الركاب والسائقير  والمشغلير  ف تنظيم سلوك  إل  القطاع وتهدف  ي هذا 

 
نوعها ف األول من  هذه هي 

ي  
 
، وخاصة النساء والفتيات، وبالتالي تحسير  الوصول إل الفرص االقتصادية وزيادة مشاركة المرأة ف

اعتماد  العمل. بعد  سوق  المستخدمير 
ي عام  

 
ي عالم عمل المرأة، يتم اآلن ت  2019مدونة السلوك ف

 
ي محاولة لتحسير  السالمة ف

 
برنامج  مدونة السلوك من خالل منحة  طبيق وف

ي 
 
ق   تمكير  المرأة ف وقد تضمن    من البنك الدولي إل وزارة النقل، بتعاون وثيق مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة. مقدم  بدعم    المشر

ي ذل
، باإلبالغ عن انتهاكات مدونة  ك )أ( تطوير تطبيق للهاتف المحمول، "مواصالئر

ً
 وإناثا

ً
" للسماح لمستخدمي وسائل النقل العام، ذكورا

ي ذلك االنتهاكات السلوكية والتشغيلية والقائمة عل النوع االجتماعي ؛ )ب( تنظيم دورات تدريبية ألصحاب المصلحة  
 
السلوك ، بما ف
مدونة قواعد السلوك وتطبيق    طرح، وما إل ذلك ، لالخاصة بالنوع االجتماعي ذلك مشغلي النقل العام ونقاط االتصال  الحكوميير  وك

والرسائل األساسية ووسائل االتصال لزيادة    ه الهاتف المحمول ؛ و )ج( إعداد خطة اتصاالت لتحديد أولويات االتصال وأهدافه وجماهبر 
ي المراحل النهائية  لتطبيق هو حاليا ا و الوعي بمدونة قواعد السلوك وتعزيز تطبيقات الهاتف المحمول. 

 
الحكومة   للحصول عل موافقةف

 األردنية. 

  محاولة لتقليل االعتماد عل المركبات الخاص  تناولباإلضافة إل  
 
ة وزيادة استخدام وسائل النقل العام،  إصالحات النقل العام وف

وع   دد الشي    عيجري تنفيذ أول مشر   األردن  لباص التر
 
. تتكون المرحلة األول  و .  ف وع عل مرحلتير  دد الشي    ع يتم تطوير المشر   لباص البر

ي عمان من ثالثة خطوط ، اثنان منها يخدمان الوجهات الرئيسية داخل مدينة عمان، بينما يربط الثالث عما 
 
يتم تمويل البنية  و ن بالزرقاء.  ف

ي عمان من قبل القطاع العام من خالل تمويل  
الزرقاء من  و عمان  بير   ربط  ال( ، ويتم تمويل  AFD)  من الوكالة الفرنسية للتنميةالتحتية ف 
،خالل  ي حير  سيتم تمويل العمليات من قبل القطاع الخاص المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

 . ف 

ي ال
بدأ  ي ، ومن المتوقع أن  تجريبعل سبيل الالمكتمل  جزء  المرحلة األول متقدمة بشكل جيد، حيث تعمل المركبات الحالية بالفعل ف 

ي عام  التشغيل  
ي هي قيد  و .  إحالتهعقد العمليات و عطاء  ، بمجرد طرح    2022الكامل عل جميع الخطوط ف 

سيتم دمج المرحلة الثانية، الير
دد الشي    عاإلعداد حالًيا، مع المرحلة األول من   العام األخرى، ال سيما من خالل    باص البر النقل  ي عمان وخدمات 

ي    عمليات الربطف 
ف 

 ما سيسهل النقل بير  الخدمات المختلفة، واالستفادة من الطلب عل المرحلة األول ، وتحسير  االتصال. محطة صويلح والمحطة، م

  النقل العام
 
  تطبيق أنظمة النقل الذكية ف

 
ى تقدما ف من خالل طرح أنظمة البطاقات الذكية    عالوة عل ذلك، أحرزت أمانة عمان الكتر
الن ي بعض خدمات 

الهاتف المحمول ف  ي حلول تكنولوجيا  وتطبيقات 
النقل ف  ى مساعدة وزارة  لب من أمانة عمان الكبر

 
العام. كما ط قل 

ي ذلك التحصيل االوتوماتيكي لألجور. 
 المعلومات، بما ف 

  الحد من رحالت المركبات. 
 
 ف
ً
 مهما

ً
ا ، ستكون مبادرات رقمنة الخدمات الحكومية مساهما ً  لمركزية الخدمات الحكومية،   أختر

ً
ونظرا

ي عمان.  يفإن رقمنة هذه الخدمات يمكن أن  
ي المدن، ال سيما ف 

ي تقليل االزدحام ف 
ي  و ساهم بشكل كببر ف 

ى مؤخًرا ف  بدأت أمانة عمان الكبر
ونية   ي استخدام الخدمات اإللكبر

ة  وينبغ   أشهر القادمة.  9- 6-3 ال تقييم تأثبر ذلك عل تقليل االزدحام خالل فبر

  عمان 
 النقل العام ف 

ى يومًيا.   200000حالًيا، يستخدم ما يقارب من    عمان الكتر
 
خدمة النقل العام األكبر استخداًما هي خدمة  راكب وسائل النقل العام ف

كة ،    سيارة األجرة كة النقل المتعدد الشاملة    لي وت  . راكب  120.000بواقع      هو   مي اليو   ستخدامال ا أن    حيث المشبر هذه الخدمة حافالت شر
(CMTC  ي تستوعب

ي اليوم ، وحافالت    32( الير
ي تنقلعمان  رؤية  ألف راكب ف 

ي اليوم،    23  الير
ي تستوعب    وباصات الكوسبر ألف راكب ف 

الير
ي اليوم. يستخدم    10

ي اليوم سيارات األجرة التقليدية.   85000آالف راكب ف 
للتنبؤ بالطلب عل النقل العام ، أعدت أمانة عمان    90راكب ف 

ي عام 
ى نموذج نقل لعمان ف  ي عام  2008الكبر

 . 2019، وتم تحديثه ف 
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ة.   وجودينأعداد مركبات ومشغل  النقل العام الم   عمان كبتر
 
ي عمان    5400من بير     ف

 
ي المملكة ، يعمل ف

 
ة    615حافلة ف حافلة كببر

.   202و ى عن    91حافلة من نوع كوسبر ا    69مساًرا ، منها    168أبلغت أمانة عمان الكبر
ً
ها باصاتطريق َسبرِّ 
 
. باإلضافة إل الحافالت،    ت كوسبر

ي عام  بلغ عدد سيارات األجرة التقليدية المسجلة وسيارات األ 
 
ي تعمل عل طرق ثابتة ف

عل    3001و    10460  ،2021  جرة البيضاء الير
 . التوالي

 ما    1000مركبة نقل عام لكل    0.88رب من  ا ينتج عن هذا ما يق  92
ا
نسمة، وهو ما يتوافق مع األرقام الخاصة بالمدن األخرى، عادة

ا للبنك الدولي والمرفق االستشاري    1.2و   0.5بير  
ً
 93للبنية التحتية بير  القطاعير  العام والخاص. ، وفق

ي عمان يتوافق مع عدد، عل سبيل المثال، المدن المغربية، حيث يوجد  
 
كة ف ي حير  أن عدد الحافالت وسيارات األجرة المشبر

 
ومع ذلك، ف

ي المغرب يشمل باإلضاف  1000لكل  واحد  رب من  حافلة أو تاكشي  ا ما يق
 
تتناقض  و ة إل ذلك شبكة ترام.  نسمة، فإن نظام النقل العام ف

ي عمان أقل 
 
ا مع المدن األخرى ذات أنظمة النقل العام األكبر تشابًها. عل سبيل المثال، عدد المركبات العامة للفرد ف

ً
  أرقام عمان أيض

ي أبيدجان ،  
 
ي أبيدجان، ال تمثل    94نسمة.   1000مركبة نقل عام لكل    4.11  حيث توجد ،  ساحل العاجبكثبر مما هو عليه ف

 
ومع ذلك، ف

ا عن  11السيارات الخاصة سوى  
ً
ى أيض ي المائة من جميع الرحالت. أبلغت أمانة عمان الكبر

 
 95. موقف حافالت  165محطات و  7ف

كم ، من أصل    1.287كم والحافالت عل مسافة    1020  مسافة  كم ، وتعمل باصات الكوسبر عل  504تعمل سيارات األجرة عل مسافة  و 
ي عمان.   6.355

 
ي أنحاء البالد ، فإن األ و   96كم من البنية التحتية للطرق ف

ر
ي باف

 
غبر منسقة وال تعتمد عل المسافة.    جور كما هو الحال ف

ي عمان بير   
 
ي وسائل النقل العام ف

 
اوح أجرة الرحلة ف مع عدم وجود تكامل لألجرة،    97دينار.   0.45دينار ، بمتوسط   0.65دينار و    0.25تبر

ي عمان الدفع مقابل كل جزء من رحلتهم. أما بالنسبة لسيارات األ 
 عل مستخدمي وسائل النقل العام ف 

الجهات  جرة ، فإن أحد أكبر  يتعير 
ي تجديد سيارات األجرة كل    مركبة.   330  ويضم  التكشي الممبر  هو    الفاعلة

  8ومع ذلك، فإن معظم سيارات األجرة مملوكة من أفراد. وينبغ 
ي )يوليو/تموز    688.5سنة، ورسوم التشغيل السنوية هي    12إل  

ا سيارات أجرة غبر م2021دينار أردئ 
ً
سجلة. وتشبر  ( ، ولكن يوجد أيض

.    192مشغل سيارات أجرة غبر رسمي و    3،001التقديرات إل أن هناك ما يقارب من    غبر رسمي
يكون العدد الكببر    وقد مشغل كوسبر

النقل   ايد للمركبات الخاصة، بالنسبة إل الحافالت، من أعراض ضعف نظام  التقليدية، جنًبا إل جنب مع العدد المبر  لسيارات األجرة 
ي سيناريو ال يتم فيه ات   و   للغاية.   ا نخفضتكون تشكل تواترا م العام، مع وجود مناطق ال تتوفر فيها وسائل النقل الجماعي أو  

،  ف  خاذ أي تداببر
داد سوًءا.  ي االزدحام والتلوث ، األمر الذي سبر 

ي المساهمة ف 
 سيستمر عدد سيارات األجرة والسيارات الخاصة ف 

  عمان ه    ةالرئيسي  الجهات الفاعلة
 
  قطاع الحافالت ف

 
كة المتكاملة للنقل المتعدد ف  Ammanرؤية عمان للنقل و    CMTC   الشر

Vision Transport  (AVT .)  كة المتكاملة للنقل المتعدد   تأسست ي عام    CMTC  الشر
كات    2004ف  كات ، ثالث منها شر وتضم أرب  ع شر

ي عام  
كة تكنولوجيا. بعد كفاحير  ماليير  ، ف  كة المتبقية هي شر كة المتكاملة للنقل المتعدد ، أصبحت    2011حافالت ، والشر مشغل    الشر

ى  73لحكومة األردنية  حافالت بير  القطاعير  العام والخاص ، حيث تمتلك ا  كة و أمانة عمان الكبر ي المائة من أسهم الشر
ي    10  تملك  ف 

ف 
البالغة  المائة المتبقية  النسبة  الخاص  القطاع  المائة. تشغل    17؛ ويملك  ي 

التابعة    AutoBusف  الحافالت  التجارية لخدمات  العالمة   ،
كة المتكاملة للنقل المتعدد ل قية من عمان، وعل نطاق أصغر،  مساًرا، ب  44حافلة تخدم    237،    لشر ي المناطق الغربية والشر

شكل رئيشي ف 
ي بعض أجزاء الجنوب. لدى  

كة المتكاملة للنقل المتعدد ف  ا إل المعلومات الخاصة    الشر
ً
ا خدمات تربط عمان بالبلديات األخرى. استناد

ً
أيض

كة المتكاملة للنقل المتعدد بحوالي ،  مبه
إحدى المشكالت الرئيسية  و بالمائة من طالب الجامعة.    60تنقل  رحلة يومًيا و   70000  تقوم الشر

ي صيانة الحافالت. 
كة هي عدم وجود سائقير  مرخصير  ومتخصصير  ف  ي تواجهها الشر

 الير

ي عام 
ى رؤية عمان لالستثمار والتطوير )2018ف  ي  AVID، أنشأت أمانة عمان الكبر

ى والير كة مملوكة بالكامل ألمانة عمان الكبر ( ، وهي شر
ي البلدية وممتلكاتها. رؤية عمان لالستثمار والتطوير تمتلك رؤية عمان للنقل،  

ي أن تصبح المطور الرئيشي ألراض 
يتمثل هدفها الرئيشي ف 

ي عام  
ي تهدف إل دعم النقل العام. ف 

ان كنظام حافالت عالي الجودة، مع تطبيق للهاتف  ، أنشأت رؤية عمان لالستثمار حافلة عم2019الير
ي يمكن أن تولد رمز االستجابة الشيعة  

ي تطبيق باص عمان، والير
  QRالمحمول وبطاقة ذكية للحافالت. يمكن تخزين البطاقة الذكية ف 

اء حافالت عمان، كما قامت شر  ى بشر كة رؤية عمان للنقل بطرح العطاء  الذي يقبله أجهزة القارئ داخل الحافالت. قامت أمانة عمان الكبر
كة المتكاملة للنقل المتعدد  كة  CMTCللعملية. فازت الشر ك مع شر وع مشبر ي مشر

كية ، بمناقصة تشغيل حافالت عمان.  Gürsel، ف   البر
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كة جديدة تسم   كتان شر ي وقت الحق، شكلت الشر
 
ة خمس سنوات أخرى ويعمل ب GAف ه  . ومدة العقد خمس سنوات مع تمديد لفبر

ي البنية التحتية. تدير    GAنساء.    10شخصا ، من بينهم    350
 
ي ذلك االستثمار ف

 
حافلة    135حالًيا    GAهي المسؤولة عن المستودع ، بما ف

Otokar    كية عل ا ، عل أن يتم تسليمها    12حافلة بطول    36مبر و    9.6حافلة بطول    100مساًرا ومن المتوقع أن تضيف    27البر ً مبر
ا إضافة  2022بحلول عام  

ً
ي عددها  حافلة كهربائية.   15. ومن المتوقع أيض

ي   151سيتم تمويل هذه الحافالت ال ير من قبل البنك األوروئر
كة   ى التشغيل من خالل تقديم الموارد إل رؤية عمان للنقل لتدفع لشر بناءا عل    GAإلعادة اإلعمار والتنمية. وتدعم أمانة عمان الكبر

ات باإلضافة إل وإدارة األسطول. لم يتم دمج أنظمة بطاقات    AFCمزود تكنولوجيا المعلومات إلدارة تحصيل األجور أوتوماتيكيا    الكيلومبر
و عمان  تسم    Autobusباص  تركية  كة  شر وهي   ، نفسه  التكنولوجيا  لمزود  امتالكهما  من  الرغم  عل  المحمول  الهاتف  وتطبيقات 

KenKart .98    يسمح تطبيقAutoBus    بينما ، ي
ي الوقت الحقيقر

 
للهواتف الذكية للمستخدمير  بالتخطيط لرحالتهم ألنه يوفر معلومات ف

كات أخرى   . وتملك أرب  ع شر ي
ي الوقت الحقيقر

 
ي    100ال يوفر تطبيق باص عمان حالًيا معلومات ف

ر
ة   330حوالي    -حافلة ، والباف حافلة كببر

 مملوكة ألفراد.  -وكوسبر 

  عمان غتر متوفرة إل حد كبتر المعلومات حول خدمات الن
 
. تم إنشاء أحد أكبر مصادر المعلومات من خالل مبادرة غبر  قل العام ف

ي عمان ،  
 
ي ذلك خريطة طرق النقل العام ف

 
ي يسم "معا نصل"، بما ف

ربحية. من خالل هذه المبادرة، تم تطوير وتحديث تطبيق تعاوئ 
إل المستخدمون  يرسلها  ي 

الير المعلومات  عل  لموفيت  بناءا  مشابه  بشكل  يعمل  وكان  مركزية.  بيانات  قاعدة   Moovit .99     ولتحسير
ي عام    Maan Naselالتطبيق، احتاجت "معا نصل"  

  2017إل تضمير  جميع المعلومات الرسمية عن طرق ومواقف الحافالت، لذلك ف 
 لم يعد يعمل. تم تسليم التطبيق إل الحكومة. لم يتم تحديث التطبيق أو صيانته منذ ذلك الحير  و 

دد   الباص شي    ع البر

  عمان
 
  وسائل النقل العام ف

 
ا ف ً ا كبتر ً دد الحال  تغيتر

وع الباص شي    ع التر وع هو أول مبادرة للنقل الجماعي تهدف  سُيحدث مشر . المشر

ة. وهو يتكوّ  كات الكببر كز الشر ي عمان، حيث تبر
: المرحلة  إل تحسير  خدمة النقل العام عل طول الممرات عالية الكثافة ف  ن من مرحلتير 

ا من المحطة  
ّ
ى ويتضمن خط ى تحت مسؤولية أمانة عمان الكبر ن. يقع الممر داخل عمان الكبر

األول متقدمة بشكل جيد وتتكون من ممري 
دد عمان    9كم( وخط من المدينة الرياضية إل محطة المهاجرين )حوالي    17إل صويلح )حوالي   رقاء، الذي  الز   - كم(. ممر الباص شي    ع البر

البداية عل أنه عبور خفيف، يقع تحت مسؤولية وزارة النقل. سيبلغ طول الممر حوالي   ي 
برَ ف 

َ
ت ع  ي  ا    19.3كان 

ً
ا ويتضمن خطط ً كيلومبر

 . لتوسعة الحقة إل مطار الملكة علياء الدولي
100 

ي محطة 
ي إطار خدمة واحدة متكاملة وسيتصالن ف 

ن ف  ي يجري تطويرها حالًيا برؤية تنموية موجهة نحو  سيتم تشغيل الممري 
المحطة، الير

ي صويلح  TODالعبور )
ي من عمان وسيتم ربطها بالمرحلة األول ف  كز المرحلة الثانية عل الجزء الجنوئر

ي رابط عير  غزال. سبر
(، وكذلك ف 

ى )الشكل   ي أس12والمحطة وعل مقربة من مقر أمانة عمان الكبر
ع من الحافالت المفصلية بطول  (. تنظر خطة الخدمة ف    18طول مجمَّ

ا و   ً ة. داخل الممر الحضي، ستعمل الحافالت    12مبر ا ، وبعضها سينطلق من الممر إل حركة مرور مختلطة لتقديم خدمات مباشر ً مبر
ي مستشق  الجامعة مع تقاطع مسجد 

الجامعة ، مما سيسمح    محلًيا؛ بعبارة أخرى، ستتوقف الحافالت عند كل موقف، باستثناء التجاوز ف 
ا ، سيمنح   ً بخدمات شيعة. ويتم تقاسم التجاوز من كال االتجاهير  ، لذلك يجب وضع بروتوكوالت تشغيلية لتجنب االصطدامات. أخبر

ا إدارة الرقابة  
ً
 عن نظام إصدار التذاكر وأيض

ا
ا لتحصيل اإلجور أوتوماتيكيا ويكون مسؤوال

ً
ا عقد

ً
دد أيض عل األسطول  نظام الباص شي    ع البر

 والمعلومات للمستخدم. 

دد بحوال   
  اليوم و    240.000يقدر الطلب عل نظام الباص شي    ع التر

 
  الساعة واالتجاه.   10.000رحلة ف

 
تم تقدير الطلب    راكب ف

ي عام 
ي عام  2010ف 

ي عام   2017، وتمت مراجعته ف 
ي إعادة المعايرة 2021، وتم تعديله مرة أخرى لخطة خدمة جديدة ف 

  2017لعام  . ف 
كة استشارات النقل   دد بناءا عل مدخالت الذروة الصباحية، وهو    Steer، قدرت شر الطلب اليومي والسنوي للركاب عل الباص شي    ع البر

، كان من المتوقع أن تتضمن المرحلة األول   ي السيناريو األساشي
. ف  رحلة يومًيا، وكان من المتوقع أن تتضمن    235،250األمر الطبيغي

ي الساعة واالتجاه ، ومن المتوقع أن يرتفع  الطلب    9،900رحلة يومًيا. ومن المتوقع أن ينقل النظام    149،538حوالي     2مرحلة  ال
راكب ف 

ي المائة سنوًيا.  4.4بنسبة  
 ف 

 
 في عمان تحت إشراف شريكها الفني المحلي ميونيخ.  KenKartتعمل   98
99https://moovitapp.com/  

 .سريع التردد في عمان والزرقاء. أمانة عمان الكبرى الباص  . تقرير تقييم األثر البيئي واالجتماعي ألنظمة 2018إنجيكون وستير ديفيز جليف.   100

ALG Transportation Logistics  وEuropraxis   وTransports Metropolitans de Barcelona. 2012 المناقصة المركزية  . المراجعة الفنية المستقلة لمشروع الباص سريع التردد في عمان(

 تقرير التقييم النهائي.  - ( 14/2012

https://moovitapp.com/
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يوليو/تموز     األسبوع األختر من 
 
دد ف التر الباص شي    ع  المرحلة األول من    مرحلة    2021بدأت عمليات 

 
أولية من "التشغيل  ، ف

هي   الناعم".  الناعم  التشغيل  م  17بطول    مسافة  توجد  حيث  رانيا،  الملكة  شارع  إل  صويلح  محطة  من  ا  ً للجامعة    واقفكيلومبر
ي محطة المدينة المنورة 

 
يف ناض بن جميل ف ي ثم    ،والمستشفيات، لربط المدينة الرياضية بشارع الشر

 
شارع الكندي إل شارع   السبر ف

ة   ي محطة المهاجرين.  المتصل  بسمة  األمبر
 
ى، لينتهي به المطاف ف حالًيا    وتعمل فيه بشارع عمر مطر ، حيث تقع مكاتب أمانة عمان الكبر

ا مع 12حافلة بطول    28 ً ة  انطالقة  مبر  دقائق.   5تقدم  بفبر

ى الحصول عل الح  19خالل عطلة نهاية األسبوع، يعمل النظام ب    افالت الحالية من باص عمان كجزء  حافلة. طلبت أمانة عمان الكبر
/كانون أول    135من أسطولها المكون من   ي ديسمبر

 
دد الشي    ع ف اء وتشغيل حافالت باص البر   2021حافلة. من المتوقع أن تبدأ مناقصة شر

ي مارس/آذار  
 
دد الشي    ع الجديدة ف ض أن تعمل حافالت باص البر   0.55ابتة عند  . األجرة الحالية للتشغيل الناعم ث2023، ومن المفبر

، ضمن  ي ويصل متوسط الطلب الحالي
ي أيام األسبوع، ال ما بير    16دينار أردئ 

 
ي اليوم، األمر    9000و   8000ساعة من التشغيل ف

 
رحلة ف

ين أول   ي أكتوبر/تشر
 
ي الغرف الصفية ف

 
ة بعد أن بدأت الجامعات التدريس وجاهيا ف ي عام 2021الذي شهد زيادة كببر

 
، كان من    2022. وف

ي المدينة الرياضية إل  
 
دد الشي    ع. وسيمتد هذا الخط من محطة المدينة المنورة ف المقرر افتتاح خط آخر من المرحلة األول من باص البر

 بممر عمان  
ا
ي هذه المرحلة. وسيكون عل باص عمان توفبر    -محطة المحطة ، متصال

 
حافلة إضافية. من المتوقع أن يضيف    24الزرقاء ف

ي هذا الخط اإل 
 
 رحلة يومية أخرى.  10000إل  9000ضاف

ي عمان والزرقاء  2والمرحلة   1المرحلة   -  12الشكل  
دد ف   من مشاري    ع الباص شي    ع البر

  
 المصدر/البنك الدولي 

دد قيد المناقشة والتنسيق بير  الهيئات، كما أن المزيد من 
االعتبارات أساسية  ال يزال الوضع المؤسس  والتشغيل  للباص شي    ع التر

دد دد ، المرحلة األول قيد اإلنشاء  لنجاح نظام الباص شي    ع التر وع الباص شي    ع البر ي تنفيذ مشر
التقدم الذي تحرزه الحكومة ف  . مع 

ي حير  أن خط عمان  
. ومع ذلك، ف  ي عمان قريًبا لتغيبر كببر

وحدة  الزرقاء مملوك ل  -وقريبة من االنتهاء، وستخضع وسائل النقل العام ف 
دد من  ى. وتم إطالق مناقصات الباص شي    ع البر ي وزارة النقل، فإن البنية التحتية داخل عمان مملوكة ألمانة عمان الكبر

  إدارة المشاري    ع ف 
ى  قبل وزارة األشغال العامة واإلسكان وبمجرد االنتهاء من األعمال، وسيتم تسليم البنية التحتية للنظام إل وزارة النقل وأمانة عمان ا  لكبر

 للتشغيل والصيانة. 
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دد، باإلضافة إل عدد الحافالت والمش تيب المؤسشي لهيئة الباص شي    ع البر ى حالًيا عل إعداد البر غلير   تعمل وزارة النقل وأمانة عمان الكبر
ي المرحلة األول باعتبارات مختلف 

 
ن ف ن. باإلضافة إل ذلك، ونتيجة لما ورد أعاله، يتم بناء الممري  ة بسبب التنسيق المحدود بير   للممري 

التنسيق المحدود أن تكون محطات ممر عمان   النقل. ومن األمثلة عل  ى ووزارة  ي منتصف الطريق، بينما    -أمانة عمان الكبر
 
الزرقاء ف

ي الطريق. وللسماح بهذا التبديل، يتم بناء بنية تحتية ملتوية. عال  ى عل جانير ي ممر أمانة عمان الكبر
 
وة عل ذلك،  ستوضع المحطات ف

ا ستبر ديفيس وغليف( لعام  
ً
)سابق دد دون تقييد خدمات خيارات النقل    2010أوصت دراسة ستبر ع البر بأن يبدأ تشغيل نظام الباص سبر

دد.   العام األخرى عل طول ممرات الباص شي    ع البر

 

دد دد الشي    ع قادرة  . عل الرغم من كونه نظام مفتو توحيد المشغلير  أساس  لنجاح نظام الباص شي    ع التر ح، )فإن حافالت باص البر
، مما   ي الممر الحضي والخروج منه(، فهو يحتاج إل حافالت خط تغذية )شبكة( منظمة تنقل المواطنير  إل الممر الرئيشي

 
عل البقاء ف

. وستكون حافالت خطوط التغذية جزًءا ال يتجزأ من ا  ا نظام  يسمح للمواطنير  باالنتقال بسالسة إل حافالت أكبر
ً
لنظام وستنظم أيض

ا من عدد ركاب النظام  
ً
يد حافالت خط التغذية أيض دد الشي    ع. سبر  الحافالت بطريقة ال يكون فيها حافالت تتنافس مع حافالت باص البر

كة   ى مع شر لكوسبر  اإلسبانية لدراسة تكامل الحافالت الحالية وباصات ا   IDOM، وهو أمر مهم الستدامته. تعاقدت أمانة عمان الكبر
ين أول   ي منتصف أكتوبر/تشر

 
دد الشي    ع كخطوط تغذية. بدأ جمع البيانات ف وكان من    2021وسيارات األجرة البيضاء مع نظام باص البر

/كانون األول    . 2021المقرر أن يستمر حير األسبوع األول من ديسمبر

  مدن أخرى 
 النقل العام ف 

  محافظات إربد  
 
  خدمات النقل العام ف

  عمان. تعان 
 
الخدمات ذات جودة    والزرقاء ومادبا والبلقاء من مشاكل مماثلة لتلك الموجودة ف

ي رسمي يعتمد  
 من جدول زمي 

ا
ا للطلب المرصود بدال

ً
متدنية وال يمكن االعتماد عليها، ويتم تقديمها من قبل مشغلير  صغار يعملون وفق

اف عل الخدمات م  ي هذه المحافظات وبير   عل البيانات. عالوة عل ذلك، فإن اإلشر
ي المدن ف 

حدود. والفرق بير  أنظمة النقل العام ف 
ي. ويلخص   اخيص والرقابة عل أنظمة هذه المدن تقع عل عاتق هيئة تنظيم النقل البر ى هو أن البر ي عمان الكبر

أنظمة النقل العام ف 
ي لكل محافظة من المحافظات الم  2الجدول   ذكورة أعاله ويقارن عدد المركبات والخطوط مع تلك  النتائج من هيئة تنظيم النقل البر

ى.   101الخاصة بأمانة عمان الكبر

ى  102بيانات النقل العام لمحافظات اربد والزرقاء ومادبا والبلقاء -  2الجدول   وعمان الكبر
ى  البلقاء مادبا  الزرقاء إربد   عمان الكتر

 615 26 0 46 36 عدد الحافالت 

 202 270 89 554 844 عدد باصات الكوستر 

 3,001 10 63 90 293  عدد سيارات األجرة 

 103252 194 63 222 356 عدد خطوط الحافالت 

  المدن األرب  ع، كما أن أنظمة تتبع الحافالت غتر موجودة عملًيا. 
 
ة ف يمتلك معظم مشغلي الحافالت   ال توجد مشغالت حافالت كبتر

 تتسع لحوالي 
ة أو الباصات الكوسبر ي البلقاء( حافلة أو حافلتير  ، معظمها من الحافالت الصغبر

ي إربد والزرقاء ومادبا والسلط )ف 
  23-22ف 

، ال توجد مستودعات، وعادة ما تك  المشغلير  الحافالت  راكًبا. أكبر مشغل يمتلك ما يصل إل خمس حافالت. ونظًرا لصغر حجم  ون 
ي إربد يتتبع أسطولها المكون من  

ي المدن األرب  ع، باستثناء مشغل ف 
ل السائق أو المالك. ال يوجد نظام تتبع للحافالت ف  متوقفة خارج مب  
ي المحطات. 

ا ف   خمس حافالت من خالل نظام تتبع بسيط بالكامبر

ا فقط وال يوجد نظام تذاكر. 
ً
داخل كل مدينة، هناك أسعار فردية تختلف حسب الخط. يتم دفع    يمكن دفع أجور النقل العام نقد

ي األردن أنظمة البطاقات الذكية أو تطبيقات  
ي عمان ، ال تستخدم مدن أخرى ف 

ا وال يتم إصدار أي تذاكر. عل عكس الوضع ف 
ً
الخدمات نقد

. الهاتف المحمول. لذلك، يعتمد نظام الدفع عل الثقة بير  المستخدمير  والسائقير  و   المشغلير 

 

 
ي. هيئة  101  2021تنظيم النقل البر
 المرجع نفسه.   102

ي.  103  2021هيئة تنظيم النقل البر
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عتتر نظام النقل العام الحال  دون المستوى األمثل ويدفع المستخدمير  للبحث عن خيارات نقل بديلة. 
ُ
، ال يتناسب    ي ي النظام الحالي

 
ف

ي األردن إل استخدام مزي    ج 
 
ايد ، خاصة مع نمو المدن. من الشائع أن يحتاج مستخدمو النقل العام ف عرض النقل العام مع الطلب المبر 

ألجرة والتشغيل  من الخطوط المختلفة للوصول إل وجهتهم. حقيقة أن المدن األرب  ع تقدم نظام نقل عام بدون تذاكر أو نموذج متكامل ل
ي ذلك  

 
ي هذا السياق، يبحث مستخدمو النقل العام عن خيارات نقل بديلة ، بما ف

 
ينتج عنه رحالت متعددة المراحل غبر مريحة ومكلفة. ف

 سيارات األجرة والخدمات غبر الرسمية. 

 
 
 

بطريقة مجزأة وغبر منسقة وغبر  العام  النقل  إمداد  نما   ، العالم  المدن حول  العديد من  ي 
إل  ف  اف، مما أدى   خاضعة لإلشر

حدوث ازدحام ناتج عن العديد من المركبات ذات اإلشغال المنخفض عل نفس الطرق. تعالج الحكومات التجزئة وتحاول  
، أدت إصالحات النقل العام إل  و وتشيلي ي بنما وكولومبيا وببر

إنشاء أنظمة متكاملة من خالل تحسير  أساطيل المركبات. وف 
، ويرجع ذلك جزئًيا إل ارتفاع تكلفة األسطول وندرة اإلعانات أو عدم وجودها؛ ومع ذلك،  خفض عدد الم ركبات بشكل كببر

ي  
ف  المثال،  بالخدمة. عل سبيل  المشمولة  غبر  والمناطق  التواتر  انخفاض  مع  الخدمات،  جودة  النهائية عل  النتائج  أثرت 

، نتج عن إصالحات الحافالت تخفيض عد  . 4600إل  8000د الحافالت من  سانتياغو، تشيلي
ات االنتظار الطويل ، ونقص خيارات النق ، واكتظاظ الحافالت. ومثال آخر هو ليما ،    نتيجة لذلك، احتج المستخدمون عل فبر

ي ممر محدد ، انتقل أسطول الحافالت من 
و ، حيث أدى إصالح الحافالت إل زيادة تكلفة السفر. ف   حافلة  153إل   1100ببر

. ومع ذلك،   ة ذات اإلشغال المنخفض تكلف النظام أكبر يستفيد النموذج المالي من تحسير  األساطيل نظًرا ألن األساطيل الكببر
ي  

ي ذلك المشر
ا مع جودة الخدمة، يمكن أن يتأثر المستخدم بالظروف غبر المريحة أثناء السفر، بما ف 

ً
عندما ال يكون هذا متوازن
المفرط    لمسافات طويلة وأوقات العدد  تقليل  أن  ي حير  

أطول. ف  إل رحالت  جم  تبر ي 
، والير المتعددة  االنتظار والتحويالت 

وري الستدامة النظام ، فإن النمذجة لتوزي    ع األسطول تتطلب عدة تكرارات لتجنب ترك المواطنير  بدون خدمة.   للمركبات ض 
ا مراعاة أنه لن تكون جميع الطرق مربحة أو حير 

ً
 مستدامة ذاتًيا. من المهم أيض

 

ا.   إن نقص المعلومات حول
ً
تم إجراء آخر تقدير    الطلب عل النقل العام يجعل التخطيط لنظام نقل عام مناسب أمرا أكتر تعقيد

ي عام  
ي دراسة    PTVمن قبل    2015للطلب ف 

ي المملكة األردنية الهاشميةف 
ي ف 
. من جانبها، أفادت هيئة  تطوير نظام النقل العام الوطي 

ي بعدم وجود معلومات عن الطلب اليومي لركاب وسائل النقل العام.   104تنظيم النقل البر

 تصور الخدمة

  وسائل النقل العام بشكل دوري
 
ي مسوحات المسافرين والسائقير  ف ِري هيئة تنظيم النقل التر

ْ
ج
ُ
. تغطي مسوحات الركاب والسائقير   ت

محطات ومحطات الصعود واإلنزال ، )ج( حالة المركبة، )د( توافر المعلومات ، )ـه(  مواضيعا مثل )أ( سلوك السائق أو الركاب ، )ب( ال
ي عام  

سائق نقل    185راكبا و    2،420، مشاركة    2017تواتر الخدمة ، )و( األجور، و )ز( الرضا العام. وشمل المسح األخبر الذي أجري ف 
ي أجرتها هيئ 

ظهر المسوحات الير
 
ي األردن  عام من جميع محافظات األردن. ت

ي وسائل النقل العام ف 
ي أن ركاب وسائقر ة تنظيم النقل البر

ي يواجهها نظام النقل العام. 
ا عن بعض التحديات الرئيسية الير

ً
 راضون نسبًيا عن الخدمات المتاحة ، ولكنها تكشف أيض

والركاب.  السائق  )كان    سلوك  السائقير   نسبًيا عن مظهر  الركاب راضون  ي حير  أن 
م   80ف  (، وعن  بالمائة  بالمسح راضير  المشاركير   ن 

ا ومواقف الحافالت، وفرض االنضباط عل مير  الحافالت)جميعها أعل من 
ً
بالمائة( ، فإن الرضا عن   70االمتثال للطرق المحددة مسبق

ي المائة )الشكل    70االمتثال لقواعد المرور وسعة المركبة أقل من  
ي المائة من    69  (. وقد يبدو هذا مرتفعا حيث أظهر المسح أن13ف 

ف 
السائقير  قد ارتكبوا مخالفات مرورية. وكانت هذه المخالفات تتعلق بشكل أساشي بقبول عدد أكبر من الركاب عل مير  الحافلة يتجاوز  

ي    80  الحد األقص المسموح به وتجاوز حدود الشعة. وهناك ارتياح كببر فيما يتعلق بسلوك الركاب تجاه السائقير  والمراقبير  ، مع رضا 
ف 

 (. 14المائة من السائقير  )الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
.  . مؤسسة الشباب الدولية. وزارة التنمية االجتماعية خدمات النقل وأثرها على عمالة الشباب وتنميتهم في األردن . 2014الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.   104

EN.pdf-transportStudy-https://iyfglobal.org/sites/default/files/library/Y4F 

https://iyfglobal.org/sites/default/files/library/Y4F-transportStudy-EN.pdf
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 رضا الركاب فيما يتعلق بالسائقير   -  13الشكل  

 

رضا السائقير  عل مير  الحافلة  - 14الشكل   

 

 عن إمكانية الوصول إل المحطات وموقعها )حوالي    المحطات والمواقف. 
ا
- 70يشعر مستخدمو وسائقو وسائل النقل العام بالرضا قليال

ي المحطات والمواقف هي قضية أكبر أ  65- 60بالمائة( والمواقف )حوالي    75
همية، مع وجود ما يزيد  بالمائة(. ويبدو أن السالمة واألمن ف 

 عن  
ا
ي المائة من المشا   50قليال

ي المسح من الركاب راضير  عن هذا األمر و  ف 
ي المائة و    52ركير  ف 

ي المائة من السائقير  غبر راضير     61ف 
ف 

 (. 15فيما يتعلق بالمحطات والمواقف، عل التوالي )الشكل 

ي الواقع، غالًبا ما تتجنب النساء استخدام وسائل النقل العام بسبب مخاوف تتعلق بالسالمة، وتشبر دراسة  
أجرتها مؤسسة الشباب  ف 

بالمائة من اآلباء ال يسمحون ألطفالهم باستخدام وسائل النقل العام لهذه األسباب. وتعتبر النظافة وتوافر المقاعد    30الدولية إل أن  
ا، حيث أعرب أقل من 

ً
ي المواقف والمحطات مصدر قلق أيض

ي ال 50وأماكن االستظالل والمراحيض ف 
ي المائة من المشاركير  ف 

مسح من  ف 
ي هذا الصدد )الشكل  

 (. 16الركاب والسائقير  عن رضاهم ف 

 الرضا فيما يتعلق بالمرافق  - 16 الشكل الرضا فيما يتعلق بالمحطات - 15الشكل 
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 عن    70فيما يتعلق بحالة المركبة، يشعر الركاب بالرضا نسبًيا عن نظافة المركبة وسالمتها )أكبر من    المركبات. 
ا
بالمائة( وراضون قليال

يد عل مير  المركبة )أقل من   ي المقابل، فإن    70التدفئة والتبر
 
٪ منهم راضون  93٪ من السائقير  راضون عن نظافة المركبة و  90بالمائة(. ف

يد عل مير  المركبة )الشكل عن التدفئة وا   (. 17لتبر

الرضا عن حالة المركبة -  17الشكل    
 

 

ي    60يشعر كل من الركاب والسائقير  بعدم الرضا بشكل كببر فيما يتعلق بتوافر المعلومات، حيث أعرب أكبر من    توافر المعلومات. 
ف 

والمغادرة.   الوصول  التفصيلية عن أوقات  والمعلومات  المعلومات  مكاتب  المسح عن عدم رضاهم عن توفر  ي 
المشاركير  ف  المائة من 

 )الشكل والرضا فيما يتعلق بتوافر معلومات الخاصة  
ا
 (. 18باألجرة أفضل قليال

الرضا فيما يتعلق بتوافر المعلومات  - 18الشكل     

 

ي المسح من الركاب غبر راضير  عن دقة مواعيد الوصول والمغادرة، وكان أكبر من    تواتر الخدمة. 
ي    60كان أكبر من نصف المشاركير  ف 

ف 
ي المسح غبر راضير  عن الخدمات الليلية المتاحة )الشكل  

٪  64٪ من الركاب و  57ومن هذا المنطلق، يوافق  .  (19المائة من المشاركير  ف 
 مساءا مقابل أجرة أعل.   9:00قديم الخدمات بعد الساعة من السائقير  عل استخدام أو ت
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رضا الركاب عن تواتر الخدمة  - 19الشكل      

 

ي ذلك    80(. من ناحية، أظهر المسح أن  21و   20)الشكالن    األجور والتغطية
 
ي المائة من الركاب راضون عن أجور النقل العام، بما ف

 
ف

، عن تغطية الشبكة    61و    72تناسب األجور  مع المسافة والمقدرة عل الدفع، وأن   ي المسح راضون، عل التوالي
 
ي المائة من المشاركير  ف

 
ف

ي يحتاجها الركاب، حيث يستخدم  وسهولة التحويل بير  الخطوط.  
ي    48يتناقض هذا مع نتائج المسح حول عدد عمليات التحويل الير

 
ف

ي كل رحلة، و 
ي المائة يستخدمون ثالثة، و  20المائة من الركاب اثنير  من وسائط النقل ف 

ي المائة يستخدمون أرب  ع وسائط نقل أو    12ف 
ف 

 .  أكبر

ظهر أن متوسط رحلة الذهاب والعودة اليومية هو  2014للتنمية الدولية )كما أنه يتناقض مع دراسة الوكالة األمريكية  
 
ي ت
ساعة،    2.5(، والير

النقل من نقطة الركوب إل وجهتهم.   39وأفاد    من وسيلتير  من وسائل 
المائة من المسافرين الشباب باستخدام أكبر ي 

من ناحية    105ف 
. وما يقارب من  74ألجور الحالية و  ٪ فقط من السائقير  راضون عن تناسب المسافة مع ا 65أخرى،   ٪ راضون عن تغطية النظام الحالي

ي المائة من السائقير  ال يؤيدون تطبيق نظام البطاقة الذكية أو استخدام بطاقات االئتمان لدفع األجرة.  60
 ف 

 الرضا عن أجور النقل  - 20الشكل   

 

 الرضا عن الشبكة والخدمات  - 21الشكل        

 

 
   المرجع نفسه.  105
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ي، فإن   الرضا العام.  ا لهيئة تنظيم النقل البر
ً
ي األردن.    71بالمائة من الركاب و  64وفق

 
بالمائة من السائقير  راضون عن نظام النقل العام ف

ي يواجهها النظام  
جرة، ومدد الرحالت الطويلة، وسالمة الطرق  نقص الخدمة وتكامل األ   -وال يمكن االستدالل عل التحديات الرئيسية الير

الشخصي   التكامل    – ومخاوف األمن  إل  االفتقار  جم  بر ي  المثال،  ي. عل سبيل  البر النقل  الذي أجرته هيئة تنظيم  المسح  اال من خالل 
ات سفر أطول وتكاليف أعل لكل رحلة، مما يؤدي غالًبا إل استخدام الر  كاب لوسائل النقل غبر الرسمية  المادي والخاص باألجور إل فبر

ي يقرون   40ما يقارب من    -مثل المركبات الخاصة مقابل أجر، لتنقالتهم  ي المائة من الركاب الذين شملهم مسح هيئة تنظيم النقل البر
 
ف

ي المحطات وبسبب أوقات التنقل األشع وانخفاض التكاليف. وم
 
ي الغالب لتجنب االزدحام ف

 
ع ذلك، كان  باستخدام هذه الخدمات، ف

ي    106معظم المستجيبير  راضير  عن وقت الرحلة أو أجور الرحلة. كما يتناقض الرضا العام مع دراسات أخرى، مثل دراسة "صداقة"، 
الير

ي المائة فقط من النساء راضيات إل حد ما عن وسائل النقل العام وأن غالبية النساء العامالت غبر راضيات. يشبر التقرير    38.8تظهر أن  
 
ف

ي ال يتماشر مع الرأي    107الصادر عن مركز دراسة البيئة المبنية  ا إل أن مستوى الرضا الذي كشف عنه مسح هيئة تنظيم النقل البر
ً
أيض

ر حالة واضحة من  ا  ه 
 
ظ ي سياق دراسة المركز، والذي ي 

 
لعام المنشور عل وسائل التواصل االجتماعي أو تم جمعه من المقابالت الميدانية ف

العام المنتظمير  ليسوا  النقل  ا أن مستخدمي 
ً
النقل العام عن الخدمات المقدمة لهم. وتظهر الدراسة أيض عدم رضا مستخدمي وسائل 

يهم توقعات عالية فيما يتعلق بنظام النقل العام والمؤسسات المسؤولة. ومع ذلك، فإن معظم مستخدمي وسائل النقل  متفائلير  أو لد
العام ليس لديهم أنظمة نقل عام أخرى للمقارنة، ومن المفهوم أنهم يعتقدون بالتالي أن الوضع الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتوقعوه من  

ي األردن. 
 
 الخدمات العامة ف

  المواصالت العامة
 
 السالمة عل الطرق ف

ي عام    عل الرغم من جهود الحكومة للحد من الحوادث المرورية واإلصابات، ال تزال السالمة عل الطرق تشكل مصدر قلق. 
،  2007ف 

األردن،  ي 
ف  للوفيات  رئيشي  ي سبب 

ثائ  المرور  ت حوادث  عام    108اعتبر أوائل  ي 
عبد هللا  2008وف  الملك  أصدر جاللة  تعليمات  ،  ي 

الثائ 
ي األردن بشكل كببر  

ي البالد. وعل الرغم من زيادة ملكية المركبات ف 
اتيجية شاملة للحد من الحوادث واإلصابات ف  للحكومة بوضع اسبر

ت حوادث المرور، حيث انخفضت إل 
َّ
ين، فقد قل ا شملوا   10857خالل العقد األول من القرن الحادي والعشر

ً
مركبة، بما   16734حادث

ي 
ي عام  3661 ذلك  ف 

ا مع مشاة، ف 
ً
ي عام  110630)من  2019حادث

ا ف 
ً
إصابة.   17013حالة وفاة و  643(. وأسفر ذلك عن 2007109حادث

ي عمان، و  43وقع حوالي 
ي األردن ف 

ي المائة من العدد اإلجمالي للحوادث ف 
ي المائة من إجمالي الوفيات المسجلة تتعلق بالمشاة، و   37ف 

ف 
ي المائة من    49
اوح أعمارهم بير   ف 

ي حوادث الطرق تبر
وقدرت التكلفة اإلجمالية للحوادث المرورية    110سنة.   28و    21السائقير  المتورطير  ف 

ي عامي  
ي المتوسط ، يتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب    296مليون دينار و    324بنحو    2020و    2019ف 

، وف  مليون دينار عل التوالي
ي األردن كل  

أشخاص    2306تقدر منظمة الصحة العالمية أن    111دقيقة.   48.4اعة، ويتم تسجيل حادث واحد كل  س  13.6حادث مروري ف 
ي عام  

ي األردن، بمعدل    2016لقوا حتفهم ف 
نسمة. وكانت نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث    100.000لكل    24.4نتيجة حوادث المرور ف 

ق البحر األبي ي بلدان شر
 112(. 18.2( والمتوسط العالمي ) 18ض المتوسط ) الطرق أعل بست نقاط من مثيلتها ف 

  حوادث الطرق، كما أن ركاب وسائل النقل العام معرضون بشكل كبتر  
 
تشتر اإلحصاءات إل مشاركة عالية لمركبات النقل العام ف

  حالة وقوع حادث
 
ي  لإلصابة أو الوفاة ف

ي كل من المناطق  . تظهر السجالت أن مركبات النقل العام مشاركة بشكل كببر ف 
حوادث الطرق ف 

مماثلة مكتظة،   أو مركبات  ة  أو حافالت صغبر يركبون حافالت  الذين  أولئك  العام، ال سيما  النقل  ية والريفية وأن ركاب وسائل  الحض 
ي حالة وقوع حوادث. ويزداد هذا األمر سوًءا بسبب عدم وجود أحزمة األمان 

الصالحة    معرضون بشكل خاص لخطر اإلصابة أو الوفاة ف 
ي معظم مركبات النقل العام. 

ات السالمة عل الطرق ف  ها من مبر   وغبر

 

 

 

 
ت شتيفتونغ.  106 ي النقل العام: وجهة . 2018فريدريش ايبر

 http://www.sadaqajo.org/page/52456. صداقة. نظر النساء مستخدمات وسائل النقل العام النوع االجتماعي ف 
 . مركز دراسة البيئة المبنية. تجربة استخدام المواصالت العامة في عمان. 2015منصة تقدم.  107

Project.pdf-Transportation-https://static1.squarespace.com/static/5671433fc647ad9f55531f40/t/56af508c76d99c5d80401610/1454330040793/Public 
ي األردن. المجلة األردنية للهندسة المدنية 2009المساعيد ، هاشم ر.  108

 . 343– 331(:  4) 3. حوادث السبر ف 
 المرجع نفسه.   109
ي السنوي لألردن . 2019دائرة اإلحصاء األردنية.  110

 . 2019الكتاب اإلحصائ 
111  . ي األردن عام  643حصدت حوادث الطرق  2020م. ولدالي

    جوردان تايمز.   تقرير مديرية األمن العام.  - 2019حياة ف 
 . 2018. تقرير الحالة العالمية بشأن السالمة على الطرق  2018منظمة الصحة العالمية.  112

https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684 
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ي  
 
، ف ة ومتوسطة عل التوالي ي حوادث المرور هي حافالت كببر

 
أفادت مديرية األمن العام أن ما يقارب من ثلث ورب  ع المركبات المسجلة ف

ة ال تمثل أكبر من   ي المائة من  15حير  أن سيارات الركاب الصغبر
 
ي الحوادث.   ف

 
ي    113المركبات المشاركة ف

 
ي تساهم ف

من بير  العوامل الير
هذه الحوادث، يمكن للمرء أن يسلط الضوء عل الحالة الميكانيكية السيئة للمركبات، واإلدارة غبر المناسبة لألساطيل، وغياب التطبيق  

ي تنظم ساعات عمل السائق، مما يؤدي إل ساعات قيادة  
يعات الير طويلة. باإلضافة إل ذلك، فإن عدم وجود معايبر واضحة  الصارم للتشر

ي زيادة قضايا السالمة عل الطرق المتع
 
ا ف

ً
لقة  حول معايبر األداء وجودة الخدمة المتعلقة بالخدمات والبنية التحتية والمركبات يساهم أيض

العام. ويبلغ متوسط   ي األر بالنقل 
 
العام ف النقل    114سنوات، وهو أعل من المعايبر الدولية.   10.6دن  العمر التشغيلي ألسطول مركبات 

ي القطاع من قبل كل من القطاعير   العام والخاص. 
 
 ويتفاقم هذا الوضع بسبب عدم االهتمام باالستثمار ف

 

 115إمكانية الوصول 

 عمان 

ى، وتم تقييم إمكانات هذه الخدمات لتمكير    تم تحليل إمكانية الوصول إل خدمات الحافالت الرسمية الحالية التابعة ألمانة عمان الكبر

السكان من الوصول إل الخدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية مثل التعليم والصحة ومراكز األعمال. وبشكل عام، وجد التحليل أن  

ي ال  73.4
ي نطاق  ف 

ى يمكنهم الوصول إل مرافق النقل العام ف  ـ     400مائة من سكان أمانة عمان الكبر  من أماكن إقامتهم، ويمكن ل
  90.1مبر

ي نطاق  
ي المائة الوصول إل مرافق النقل العام ف 

ي حير  أن اإلقامة عل بعد مسافة معينة من طرق أو مواقف النقل العام أو    800ف 
. ف  مبر

العام، نظًرا ألن الوصول يعتمد عل التشغيل الفعلي والتواتر والطريق الذي    المحطات ال يضمن  النقل  ورة الوصول إل خدمات 
بالض 

التخطيط   )ب( سياسات  و  السكان  النقل لخدمة  العامة خدمات  )أ(  لتحسير   إل فرص  تشبر  األرقام  فإن هذه  الحافالت،  عليه  تسبر 

ي لتشجيع التنمية الموجهة نحو العبو  ووجد    )عل سبيل المثال، تنمية عالية الكثافة حول خدمات النقل العام المتاحة(.  TODر الحض 

العام مقارنة بأنماط السفر األخرى. وبعض   النقل  ي 
تها النسبية ف  ى لتحسير  مبر  ا أن هناك فرًصا ضائعة ألمانة عمان الكبر

ً
التحليل أيض

الخدمة حالًيا، مما يشبر إل أنه ال يوجد تخطيط مستمر للخدمة، السيما  الوجهات )عل سبيل المثال، المستشفيات( هي خارج مناطق  

مع مشاورات العمالء، لتحسير  تشغيل الحافالت لتلبية طلب السوق. كما ال تتضمن الشبكة سوى فرص تحويل قليلة أو معدومة تقريًبا،  

 بتة ومنسقة ومرافق توقف/تحويل. األمر الذي يمكن أن يوسع من منطقة الخدمة إذا كان للخدمات جداول زمنية ثا 

ي الملحق  
: منهجية تحليل إمكانية الوصول. تتضمن النتائج مناطقا من/إل موقع  3يمكن العثور عل المنهجية المتبعة لهذا التحليل ف 

ي يمكن الوصول إليها ضمن موازنة محددة لوقت  
ة زمنية  محدد )المدارس والكليات والمستشفيات والمراكز التجارية( الير ي فبر

الرحلة ف 
ي الجدول 

 . 3معينة ويوم محدد من األسبوع. وتم تلخيص نتائج التحليل ف 

ي تستخدم وسائل   - 3الجدول   
كات الير ى الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إل الخدمات والشر النسبة المئوية لسكان أمانة عمان الكبر

 النقل  

دقيقة  دقيقة  30  دقائق  10 وقت الوصول ال/االنقطاع دقيقة     60 90   
 — 99.3 97.1 80.0 المدارس

 93.4 81.4 45.6 8.1 الكليات

 — 86.4 60.7 20.4 المستشفيات 

 98.5 96.5 87.1 — مراكز األعمال 
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ي تمت دراستها   التعليم. 
ي تتلك هي مناطق إمكانية الوصول الير

  7:30دقيقة من المدارس بدًءا من الساعة   60و  30و 10 عل بعد قع  الير
ي تقع عل بعد ذلك  ك ( و 22صباًحا يوم الثالثاء )الشكل  

ي الساعة    90و    60و    30و    10  تلك الير
 
ي تبدأ ف

  ، صباًحا   9:00دقيقة من الكليات الير
ظهر تحليل إمكانية الوصول إل23يوم الثالثاء )الشكل   ي فاتح(. ي 

ي غامق إل بي 
ي المائة من سكان أمانة عمان    99.3المدارس أن    ( )بي 

 
ف

ي غضون  
 
ى يمكنهم الوصول إل المدارس باستخدام وسائل النقل العام ف ي المائة    80و    97.1  ما نسبته دقيقة، بينما يمكن ل   60الكبر

 
ف

ي غضون  
 
.   10و  30الوصول إل المدارس بواسطة وسائل النقل العام ف  دقائق، عل التوالي

ي يقيم فيها السكان،  نظًرا للعد
ي معظم المناطق الير

 
ا عل األقدام ف ً د الكببر من المدارس والتوزي    ع الواسع النطاق، يمكن الوصول إليها سبر

ا. وعل العكس من ذلك، فإن إمكانية الوصول إل الكليات عن طريق وسائل النقل العام  
ً
ويبدو أن وسائل النقل العام تلعب دوًرا محدود

 عن حقيقة أن بعض المؤسسات    محدودة للغاية، 
ا
ى، فضال ي أمانة عمان الكبر

 
ويرجع ذلك أساًسا إل العدد المحدود لهذه المؤسسات ف

النقل الخاصة بها. وحوالي   ي مناطق تبعد    45و    81توفر وسائل 
 
ى يقيمون ف دقيقة، عل    30و    60بالمائة من سكان أمانة عمان الكبر

ي تستخدم وسا 
، عن الكليات الير ي غضون    8.1ئل النقل العام. وفقط  التوالي

 
ى يمكنهم الوصول إل كلية ف بالمائة من سكان أمانة عمان الكبر

ي هذه الحالة هو أكبر وضوحا. وتوجد بعض األحياء ذات    10
 
دقائق باستخدام وسائل النقل العام. إن تأثبر نقص وسائل النقل العام ف

ي أطر 
 
ى، يصعب الوصول إليها بوسائل النقل العام. الكثافة السكانية العالية نسبًيا، ال سيما ف  اف أمانة عمان الكبر

ى إل المدارس   - 22الشكل    أمانة عمان الكتر
 
 منطقة خدمات النقل العام ف

  غضون 
 
  الساعة  60دقيقة و  30دقائق و   10)يمكن الوصول إليها ف

 
ا يوم الثالثاء  7:30دقيقة ف

ً
  ا -صباح

  الداكن إل البب 
 لفاتح( من اللون البب 

 

 
 المصدر: البنك الدولي 
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ى إل الكليات 23الشكل رقم   : منطقة خدمات النقل العام والسكان بأمانة عمان الكتر
  غضون 

 
  الساعة  90دقيقة و  60دقيقة و  30دقائق و   10)يمكن الوصول إليها ف

 
ا يوم الثالثاء  9:00دقيقة ف

ً
  الداكن إل  -صباح

من اللون البب 
  
 الفاتح(البب 

 
 المصدر: البنك الدولي 

ي غضون    24يوضح الشكل    الصحة. 
ي يمكن الوصول منها ال المستشفيات ف 

ي الساعة    60و    30و    10المناطق الير
صباًحا    10:00دقيقة ف 

ظهر النتائج أن 
 
ي فاتح(. وت

ي غامق إل بي 
ي المائة من سكان أمانة عمان الكبر  86.4و   60.7و   20.4يوم الثالثاء )بي 

ى يمكنهم الوصول إل  ف 
ي غضون  

ي حير  أن بعض المستشفيات تخدمها العديد من    60و    30و    10مستشق  بواسطة وسائل النقل العام ف 
. ف  دقيقة عل التوالي

ة، إال أنه ال يمكن الوصول إل المستشفيات األخرى إال عن طريق مواصالت عامة واحدة أو حير وال واحدة. هذ ا  طرق النقل العام المباشر
ي لمسافات طويلة.  

، والذين هم من المحتمل أن يكونوا غبر قادرين عل المشر له تأثبر كببر عل أولئك الذين يحتاجون إل زيارة مستشق 
ي هذه األنواع من الرحالت. 

ي ف 
ي فيها اللجوء ال المشر

ي ينبغ 
 ومن ثم، سيكون هناك حاجة إل المزيد من التحليل بشأن األجزاء الير

ى إل المستشفيات 24الشكل رقم   : منطقة خدمات النقل العام بأمانة عمان الكتر
  غضون (

 
ا يوم الثالثاء  10:00دقيقة من الساعة  60دقيقة و  30دقائق و   10يمكن الوصول إليها ف

ً
   -صباح

  الداكن إل البب 
من اللون البب 

 )الفاتح

  
 المصدر: البنك الدولي 
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ل. يوضح الشكل  األعمال ا إمكانية الوصول إل التنقل العكشي من العمل إل المب  
ً
ي يمكن الوصول    25. درس التحليل أيض

المنطقة الير
ي غضون  

 
التجارية ف العام من مراكز األعمال  النقل  ي الساعة    90و  60و  30إليها بواسطة وسائل 

 
الثالثاء    5:00دقيقة ف ي يوم 

 
، ف   - مساءا

. ونظًرا ألن المرء يتنقل لمسافة أبعد عل    98.5، و  96.5، و87.1المناطق  وتضم هذه   ى، عل التوالي ي المائة من سكان أمانة عمان الكبر
 
ف

  . ي
ض وجود موازنات لتنقل أطول، فقد يكون التحليل يتضمن األجزاء الخاصة بالمشر بر

 
ف ي يمكن الوصول إليها، وي 

طول شبكة الطرق الير
ي    ويمكن الوصول إل طرق

 
 من االنتقال ال حافلة أخرى ف

ا
ي لمسافة أبعد، بدال

الحافالت المؤدية إل اتجاهات مختلفة من خالل المشر
ي بيانات شبكة النقل العام. 

 
 مرافق التحويل، ولكن هذه ليست مدرجة ف

ى من مراكز األعمال  - 25الشكل     منطقة خدمات النقل العام التابعة ألمانة عمان الكتر
  غضون  )يمكن الوصول

 
  الفاتح(  -مساًء يوم الثالثاء  5:00دقيقة من الساعة  90دقيقة و  60دقيقة و   30إليها ف

  الداكن إل البب 
 من اللون البب 

 
 المصدر: البنك الدولي 

 األردن 

. الملحق   ي
الوصول تعرض منهجية  : منهجية تحليل إمكانية  3تم إجراء مجموعة مكافئة من تحليالت إمكانية الوصول عل نطاق وطي 

 التحليالت. 

ي مراكز تعليمية وصحية واقتصادية مختارة ضمن موازنة محددة لوقت    4يوضح الجدول 
ي مناطق الخدمة ف 

حصص السكان المقيمير  ف 
ي المناطق الريفي

وضح التحليالت أن خدمات النقل العام تميل إل أن تكون محدودة ف 
 
ة وللرحالت  الرحلة باستخدام وسائل النقل العام. وت

 للتطبيق للوصول إل  
ا
ي أن يصبح خياًرا قابال

الفرص  بير  المدن فيما يتعلق بتواتر الخدمة. وبالنتيجة، فأن قطاع النقل العام يواجه تحدًيا ف 
ي المجتمعات السكنية، وخاصة لسكان الريف. 

 والخدمات االقتصادية غبر الموجودة ف 

  تستخدم وسائل النقل العامنسبة سكان األردن الذين يتمتعو  - 4الجدول 
 ن بإمكانية الوصول إل الخدمات واألعمال التجارية البر

 دقيقة  90 دقيقة  60 دقيقة  30  دقائق  10 االنقطاعوقت الوصول ال/ 
 — 96.0 90.7 70.5 المدارس

 64.8 51.9 26.0 4.4 الكليات

 — 70.6 42.0 11.7 المستشفيات 

 78.0 71.0 54.8 — مراكز األعمال 
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ي يستغرقها   مدةل ركز تحليل مراكز التعليم عل المدارس والكليات، مع وضع تقديرات ل  التعليم. 
ي    الير

وصول السكان داخل المناطق الير
ي حالة الكليات(.    90دقيقة )و    60و    30و    10بحدود    ،يمكن الوصول إليها عبر وسائل النقل العام

 
اض أن رحالت النقل  و دقيقة ف بافبر

ي الساعة  
 
بالمائة من األردنيير  الوصول إل المدرسة    96و    90.7و    70.5صباًحا يوم الثالثاء، فإنه بإمكان    7:30العام إل المدارس تتم ف

ي لمدة  
ي جميع أنحا   60و    30و    10باستخدام وسائل النقل العام و/أو بالمشر

 
. وتتضمن المجتمعات ف ء المملكة مدارسا  دقيقة، عل التوالي

ي    اليها   السكان  يمكن وصول
 
، المتوفرة بشكل رئيشي ف باستخدام وسائل النقل العام. وعل النقيض من ذلك، فإن خدمات التعليم العالي

، خاصة إذا كانت تعتمد عل وسائل النقل العام. ل متاحة المدن، هي    عدد أقل من األردنيير 

اض أن رحالت النقل العام إل الكل ي الساعة  بافبر
 
بالمائة من    64.8و    51.9و    26و    4.4صباًحا يوم الثالثاء، فإنه بإمكان    9:00يات تتم ف

ي غضون  
 
.    90و    60و    30و    10األردنيير  الوصول إل الكلية ف ي مدن مثل عمان، ويشبر التحليل  و دقيقة عل التوالي

 
ي الغالب ف

 
تقع الكليات ف

ة زمنية معقولة.    م محصورون للغاية، ولديه  إل أن سكان الريف ي غضون فبر
 
القدرة عل الوصول إل الكليات عبر خدمات النقل العام ف

ي يمكن الوصول    27والشكل   26يوضح الشكل و 
ي غضون   منها الالمناطق الير

 
ي غضون  ال    دقيقة و  60و   30و    10المدارس ف

 
الكليات ف

ي فاتح( باستخدام وس 90و   60و   30و   10
ي غامق إل بي 

 ائل النقل العام. دقيقة )بي 

ي األردن ال المدارس  - 26لشكل ا
منطقة خدمات النقل العام ف   

ي غضون )
دقيقة من   60دقيقة و  30دقائق و  10مكن الوصول إليها ف 

 ( صباًحا يوم الثالثاء 7:30الساعة 

 منطقة خدمات النقل العام األردنية ال الكليات  - 27الشكل 

ي غضون 
دقيقة   60دقيقة و  30دقائق و  10)يمكن الوصول إليها ف 

 صباًحا يوم الثالثاء(   9:00دقيقة من الساعة  90و

 
 المصدر: البنك الدولي 

 

 
 المصدر: البنك الدولي 

 

ي غضون    28يوضح الشكل    الصحة. 
ي يمكن الوصول منها ال المستشفيات ف 

دقيقة بواسطة وسائل النقل    60و    30و    10المناطق الير
ظهر النتائج أن    -صباًحا يوم الثالثاء    10:00العام )الساعة  

 
ي الفاتح(. وت

ي الغامق إل البي 
ي المائة من سكان    70.6و    42.0و    11.7من البي 

ف 
ي غضون  األردن يمكنهم الوص 

ي المناطق الريفية، من    60و   30و  10ول إل مستشق  بواسطة وسائل النقل العام ف 
. وف  دقيقة عل التوالي

النقل العام م  إل  حدودا المرجح أن يكون تواتر خدمات 
ً
ال، مما يؤدي جزئيا ي مناطق  قلة 

إليها. ونتيجة لذلك، يمكن    الير يمكن الوصول 
ي الوصول إل الخدمات  أن أولئك الذين يعتمدون ع  استخالص

ا شديدة ف 
ً
ي المناطق الريفية، يواجهون قيود

ل وسائل النقل العام، وخاصة ف 
ي خيارات السفر. 

 الحيوية مثل المستشفيات، ويضطرون إل قضاء وقت طويل للوصول إليها أو إعادة النظر ف 
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 منطقة خدمات النقل العام األردنية إل المستشفيات  - 28الشكل 
ي غضون )يمكن الوصو 

ي الفاتح(  -صباًحا يوم الثالثاء   10:00دقيقة من الساعة  60دقيقة و  30دقائق و  10ل إليها ف 
ي الداكن إل البي 

 من اللون البي 

 
 المصدر: البنك الدولي 

التجارية.  الوصول  األعمال  إمكانية  التنقل  كما تمت دراسة  ل.    ال  المب   العمل إل  الشكل  و العكشي من  ي يمكن    29يوضح 
الير المناطق 

ي من مراكز 
ي غضون    األعمال  الوصول إليها بواسطة وسائل النقل العام والمشر

ض التحليل    90و    60و    30التجارية ف  رحالت  أن  دقيقة. افبر
ي 
ي الساعة  تتم النقل العام والمشر

ي المائة من سكان األردن، عل    78.0و   71.0و  54.8أدناه  المناطق وتضم يوم الثالثاء.  ، مساءا  5:00ف 
ف 

  ، .  من حيث ا التوالي ي
ى،  وعند  لنقل العام والمشر وسائل النقل  نجد أن  مقارنة هذه النتائج مع التحليل الذي يركز عل أمانة عمان الكبر

ي أمانة عمان  
ي المائة  98.5، و  96.5، 87.1وصول أعل بكثبر )تقدم إمكانية العام ف 

(.  90و   60و  30لمدة   ف   دقيقة، عل التوالي

 التجارية  منطقة خدمات النقل العام األردنية من مراكز األعمال - 29الشكل 
ي غضون )

ي الفاتح -مساءا يوم الثالثاء   5:00دقيقة من الساعة  90دقيقة و  60دقيقة و  30يمكن الوصول إليها ف 
ي الداكن إل البي 

 ( من اللون البي 

 
 المصدر: البنك الدولي 
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  وسائل النقل العام 
 
 الوصول الشامل ف

  األردن، أي   13تشتر التقديرات الرسمية إل أن  
 
  المائة من السكان ف

 
. غالبية السكان ذوي اإلعاقة  مليون نسمة، لديهم إعاقات 1.1ف

ية،    -بالمائة    84  - ي المناطق الحض 
 
ي عدد األشخاص ذوي اإلعاقة، تليها إربد، والزرقاء.  حيث أن  يقيمون ف

 
عمان هي المحافظة الرائدة ف

ي عمان وحدها، هناك أكبر من  و 
 
ي ال  يواجهونشخص من ذوي اإلعاقة    300000تشبر التقديرات إل أنه ف

 
ة ف من    116تنقل. تحديات كببر

ي البلدان المجاورة.   الجدير بالذكر 
 
اعات ف ي المملكة عدد كببر من الالجئير  من الب  

 
ي هذه اإلحصاءات قد  وأنه يوجد ف

 
ي حير  أن تمثيلهم ف

 
ف

ي يواجهونها أ 
 . كبر يكون أقل، من المرجح أن تكون العقبات الير

ي للسكان ذوي اإلعاقة حسب المحافظات األ - 30شكل 
 117( 2016ردنية )التوزي    ع الجغراف 

 

النساء الحوامل أو اآلباء  أو    المدن األردنية، يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة ، وكذلك األشخاص ضعاف الحركة مثل كبار السن 
 
ف

   
 
ا ف ً   التنقل ونقًصا خطتر

 
 ، تحديات شديدة ف

ً
. يؤدي  الوصول إل األسواق والخدمات والفرصإمكانية  واألمهات الذين يحملون أطفاًل

ات المبر  إل  والالفتات    االفتقار  الملموسة  ائط  والشر األرصفة  منحدرات  مثل  العام  للنقل  التحتية  البنية  ي 
ف  الوصول  بإمكانية  المتعلقة 

إليه   ا المخصصة وقضبان اإلمساك والمقابض إل نظام نقل عام ال يمكن الوصول  إعاقة حركية، مما  من  الذين يعانون من  ألشخاص 
ي تهميشهم.  

ي الواقع، تفيد منظمويساهم ف 
ناشونال ) ف  أن إمكانية الوصول المادي تشكل    Handicap International )118ة هانديكاب إنبر

الخدمة.  إل  الوصول  أمام  رئيسًيا  ا 
ً
االجتماعي    119عائق الصجي  التأمير   نطاق  بتوسيع  المملكة  قيام  من  الرغم  عل  المثال،  سبيل  عل 

ي حير  أن الوصول إل   وكذلك، 120عقبة رئيسية تحد من المساعدة والتغطية. لألشخاص ذوي اإلعاقة، إال أن النقل غبر الفعال أدى إل 
ف 

ي األردن غالًبا ما يكونون غبر قادرين عل الذه
ي المجتمع، فإن األطفال ذوي اإلعاقة ف 

ط أساشي لالستقاللية والمشاركة ف  اب  التعليم هو شر
   ونتشب يإل المدرسة و 

ً
ي وقت مبكر ، مما يدفعهم لالعتماد ماليا

معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة    فإن  نتيجة لذلك،    121 عل اآلخرين. ف 
ي األردن  التعليم العالي  كمال  ومعدالت إ 

ي عام  محدودة لهم  وفرص الحصول عل العمل  ،منخفضة لألشخاص ذوو اإلعاقة ف 
،  2017. ف 

 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن. تقرير مكتب المساعدة التابع لمعهد دراسات التنمية. . الوضع الحالي 2018ثومبسون س.   116

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bb22804ed915d258ed26e2c/Persons_with_disabilities_in_Jordan.pdf 
  االعاقات في منطقة بلدية إربد الكبرى، إربد، األردن.تحليل القرار متعدد المعايير المستند إلى نظم المعلومات الجغرافية لتحليل إمكانية وصول ذوي . 2019الزعبي ، أ.م. ، أ.أ. نصير ، ل.م. طه.   117

 . 698 - 689:  58مجلة هندسة اإلسكندرية 
 هي منظمة دولية غير حكومية تدعم األشخاص ذوي اإلعاقة.  Handicap Internationalمنظمة  118
 . مرصد المساواة في الوصول: تقرير اإلعاقة في األردن. 2016انديكاب انترناشيونال. ه 119

 EN.pdf-Feb2016-EqualAccessMonitor-content/uploads/2016/02/HIs-http://globaldisability.org/wp 
 
 

 21المرجع نفسه، ص.   120
 

 المرجع نفسه.  121

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5bb22804ed915d258ed26e2c/Persons_with_disabilities_in_Jordan.pdf
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ي القطاع العام أقل من  ت نسبة كان
 
ي المائة وكان    0.1توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 
ي المائة فقط   0.5ف

 
ي القطاع الخاص. منهم  ف

 
  122ف

ي حالة المرأة.  والوضع يكون أسوأ 
 
 123ف

كال أخرى  عالوة عل ذلك، فإن العزلة واالعتماد عل اآلخرين يزيدان من التعرض للعنف الجسدي والجنشي واالستغالل االقتصادي وأش
ي األردن أن تكاليف النقل باهظة بالنسبة    30باإلضافة إل ذلك، ذكرت    124من اإلساءة. 

 
بالمائة من منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ف

 و لألشخاص ذوي اإلعاقة.  
 
 ت
 
تكشف بعض التجارب عن  و ر األدلة القصصية أن خدمات النقل العام أكبر كلفة للعمالء ذوي اإلعاقة.  ه  ظ

 125أضعاف أو أربعة أضعاف األسعار األصلية أو حير ترفض تقديم خدماتها لألشخاص ذوي اإلعاقة. حافالت وسيارات أجرة تتقاض  ثالثة  

أن هذه   إل  ا 
ً
أيض اإلشارة  مالية سيارة خاصة. وتجدر  لديهم موارد  الذين  اإلعاقة  األشخاص ذوو  ي  أن يشبر المرجح  نتيجة لذلك، من 

يواجه كبار السن والنساء الحوامل واألبوان، وال سيما الذين معهم عربات    التحديات ال تقتض عل األشخاص ذوي اإلعاقة وحدهم، حيث
ي 
 
.  األردن، وذلك من بير  العديد من التحديات األخرىاألطفال، تحديات تنقل مماثلة تتعلق بالنوعية الرديئة الحالية لنظام النقل العام ف

 من جوان  تبر يع و 
ً
 أساسيا

ً
ب حماية وتحسير  حياة وسبل عيش هؤالء السكان الذين يعانون من  تعزيز شمولية خدمات النقل العام جانبا

 مستضعفة. أوضاع  

مت بضمان وصول األشخاص ذوي اإلعاقة  ، صادقت المملكة عل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والتر   
وعل الصعيد الوطب 
النقل.  عام    إل وسائل  ي 
 
اإلعاقة.  2008ف ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  المملكة عل  المادة  و ، صادقت  اتفاقية حقوق    9تنص  من 

ي جميع جوانب الحياة،    من أجلاألشخاص ذوي اإلعاقة عل أنه "
تمكير  األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش المستقل والمشاركة الكاملة ف 

ن وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، عل قدم المساواة مع اآلخرين، إل البيئة المادية، والنقل،  تتخذ الدول األطراف التداببر المناسبة لضما 
ي ذلك تقنيات وأنظمة المعلومات واالتصاالت، و و 

المرافق والخدمات األخرى المفتوحة أو المقدمة  ال إل المعلومات واالتصاالت، بما ف 
ية والريفية."  ي كل من المناطق الحض 

 126للجمهور، ف 

اتيجية  ع   عمان، تدعو الرؤية اإلستر
 
الخطة الرئيسية للنقل  إل دمج ذوي اإلعاقة بينما تتضمن    لخطة عمانل مستوى البلدية ف

ا.   والتنقل
ً
ا إطاري

ً
ة من الفرص للنهوض    نهج ى نافذة كببر ي البنية التحتية للنقل الذي تنفذه أمانة عمان الكبر

كما يوفر برنامج االستثمار ف 
ي قطاع النقل العام. نطاق بأجندة الشمولية فيما يتعلق، من بير  أمور أخرى، بتوسيع  

 الوصول الشامل ف 

i.  ينمو  يوفر ال:  خطة عمان كبر     127، 2025  ( رؤية للمدينة نحو عام2008)   الحض 
ي تتضمن ضاحة الشمولية مع البر

والير
ي تحت  

ي  ن ينص عل "  طموح الخطة عل األشخاص ذوي اإلعاقة. البند الثائ 
تصور عمان كمجتمع يحتفل بتنوعه العرفر

ي 
والديي  ي 

للجميع؛  و   ،والثقاف  المجتمعية  الخدمات  إل  الوصول  ي 
ف  المساواة  بالمحرومير   و يوفر  خاص  بشكل  ي  هتم 

، ك  والمعاقير  ي الشؤون المدنية، وي  وي شر
ي    عزز أطفال المجتمع ف 

القيادة المدنية للغد ". عالوة عل ذلك، ينص المبدأ الثائ 
 من المجتمعات المنفصلة، من خالل السماح  تخطيط و  عل "  التخطيط والتنميةتحت  

ا
تطوير مجتمعات شاملة "بدال

االقتصادية،    -االجتماعية    خلفياتتوحد المواطنير  من مختلف ال بأنماط حياة مختلفة، وأنماط بناء، ومساحات عامة  
ي توفبر  ر  ع  والوالثقافية،  

المبنية" وف  ي "البيئة 
الحذر بشكل خاص الستيعاب األشخاص ذوي اإلعاقة ف  ي 

قية. يجب توج 
 الخدمات مثل النقل العام ". 

 
ii.   ح ى تقبر نظام نقل متكامل،    2025الرؤية التالية: "تحقيق بحلول عام    الخطة الرئيسية للنقل والتنقل ألمانة عمان الكبر

للمدينة ويساهم   المخطط  التطوير  إليه، وبأسعار معقولة، وآمن، ومستدام وصديق للبيئة، مما يسهل  الوصول  يمكن 
الصحة  ي 

ف  ي  إيجائر كاته  ،بشكل  وشر لمواطنيها  االقتصادية  الخطة".  ا والرفاهية  أن  حير   ي 
تشبر    وف  خاصةال  إل    بصورة 

األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن أهداف النقل الرئيسية لدعم الرؤية المذكورة أعاله تشمل تعزيز "إمكانية وصول المواطنير   

 
 . الوضع الحالي لألشخاص ذوي اإلعاقة في األردن. 2018طومسون س.ج  122
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 .  تحقيق أهداف التنمية المستدامة بواسطة األشخاص ذوي اإلعاقة ومن أجلهم وبالتعاون معهم . تقرير اإلعاقة والتنمية: 2019األمم المتحدة.   123
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السلع والخدمات، ال سيما من خالل توفبر نظام نقل عام شامل وبأسعار معقولة" وتحسير  "  الحياة داخل    نوعيةإل 
ى". وبالمثل، يدعو   إل "نظام نقل عام يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة    جوهريةالسياسات الالمبادئ و   جزءعمان الكبر

ي عمان"، يعالج إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة 
 128كبار السن والنساء الحوامل.   وكذلكلجميع مواطي 

 

 

 النوع االجتماع  والنقل العام 

  االعتبار الفروق  
 
  األردن ف

 
. ال تأخذ وسائل النقل العام ف   التنقل بير  الجنسير 

 
تختلف أنماط تنقل النساء وسلوكهن    واالحتياجات ف

، ال سيما تلك المتعلقة بأعمال  ي األردن عن سلوك الرجال. تنبع هذه االختالفات إل حد كببر من األدوار التقليدية للجنسير 
 
ي السفر ف

 
ف

ي األردن  
 
ي النساء ف

ي أعمال الرعاية غبر مدفوعة األجر، فإن هذا الرقم يصل إل ساعة أس  27الرعاية غبر مدفوعة األجر. بينما تقص 
 
 ف
ً
بوعيا

ي وسائل النقل العام. عل هذا النحو، تميل النساء إل القيام   مرأةوهذا له تأثبر مباشر عل أنماط سفر ال  129أرب  ع ساعات فقط للرجال. 
 
ف

أوقات مختلفة، وتغطي مواقع ي 
 
اليوم ف تكون أقض، وتنتشر عل مدار  ي 

والير الرحالت،  أكبر من  الوجهات    ا بعدد  ي ذلك 
 
بما ف متعددة، 

حية. لذلك، تميل النساء إل إعطاء األولوية للمرونة  مثل مدارس األطفال ومحالت البقالة ومراكز الرعاية الص  - المتعلقة بأعمال الرعاية  
ي خدمات النقل العام واأل 

ي االعتبار محطات التوقف المتعددة. باإلضافة إل ذلك، غالًبا ما تتطلب احتياجات المرأة    جور ف 
ي تأخذ ف 

الير
ا من االهتمام بالسالمة والت  استخدامأثناء  

ً
ي نظام   لرجال. ل   ها منوالراحة أكبر    واتر وسائل النقل العام مزيد

لم يتم تناول هذه االختالفات ف 
ي المملكة، والذي ي 

ا وغبر نظيف وغبر آمن، مما يزيد من مخاطر    غطي النقل العام ف 
ً
ا طويلة وتوقفات متعددة، وغالًبا ما يكون مكتظ

ً
طرق

م   ترى   س  المضايقات. 
َ
 ت
 
أنهد  خ األردن  ي 

ف  العام  النقل  وسائل  و ية"غبر كاف  ا مات  و االحباطتثبر  ،  للنساء  ت ،  بالنسبة   
ا
طويال ا 

ً
وقت ستغرق 

 س  الم  
َ
 ت
 
ي جعلذلك   ساهموقد  130مات. د  خ

 مستخدمي وسائل النقل العام، حيث  ف 
ثلثا مستخدمي وسائل النقل   أن األغلبية من الذكور بير 

ي األردن 
ي من المستخدم الواحد  من الذكور مقابل الثلثهم العام ف 

 131اإلناث.  اتالمتبقر

  ساعات الصباح، و تستخدم  
 
ة ف استخدامهن للمواصالت  سبب  النساء ُمستخدمات وسائل النقل العام بشكل أساس  الحافالت الكبتر

ي األردن يستخدمن وسائل النقل العام:    50. أقل من  ل سيارة خاصةعصول  حعدم توفر إمكانية ال  هو العامة  
ي المائة من النساء ف 

ف 
ة ) ي المائة(    32.6الحافالت الكببر

ي المائة   23.6، تليها سيارات األجرة ) ف 
(. تستخدم النساء وسائل النقل العام بشكل أكبر  31، الشكل  132ف 

ي الصباح.  
ي أيام األسبوع، وال سيما خالل ساعات الذروة ف 

ي المساء وو ف 
العام بشكل كببر ف  النقل  الليليتناقص طلبهم عل وسائل  ي 

،  ف 
باألمن   تتعلق  إل مخاوف  أساًسا  . ويرجع ذلك  إل موقع    133الشخصي أقل من نصف كيلومبر  النساء  ي معظم 

العام  محطة  تمشر النقل 
ي كل رحلة   للوصول   عل األقل (، ويسلكن طريقير   33لحافلة )الشكل  قدوم ا دقيقة    30و    15(، حيث ينتظرن غالًبا ما بير   32)الشكل  

  134ف 
ل سيارة خاصة، تليها تكلفة النقل  عصول ح (. السبب الرئيشي الستخدام النساء لوسائل النقل العام هو عدم توفر إمكانية ال34)الشكل 
مقارنة بخيارات النقل األخرى. ومع ذلك، ال تزال تكلفة النقل العام تشكل تحدًيا بالنسبة للمرأة ألنها مرتفعة بشكل ملحوظ    المعقولة   العام
 135رنة بدخلها. مقا 

 
128 WSP    .أمانة عمان الكبرى. التقرير النهائي - المخطط العام للنقل والتنقل لعمان . 2010والمستشارون المتحدون . 
   . منتدى البحوث االقتصادية.موجز سياسات اقتصاد الرعاية في األردن . 2020هيئة األمم المتحدة للمرأة.   129
  قة.ا االجتماعي في النقل العام: وجهة نظر النساء مستخدمات وسائل النقل العام. صد. النوع 2018فريدريش ايبرت شتيفتونغ.  130
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نسبة استخدام المرأة لوسائل النقل العام وسيارات  - 31الشكل 
 األجرة 

ا عل األقدام للوصول   - 32الشكل  ً ي تقطعها النساء عادة سبر
المسافة الير

 إل موقع الحافلة 

 
 

 
 

ي انتظار وسيلة النقل   - 33الشكل 
الوقت الذي تقضيه النساء ف 

 لرحلة ل
ي كل رحلة  - 34الشكل 

ي تسلكها النساء ف 
 عدد الطرق الير

 
 

 
 

  األردن  
 
تذكر النساء التحرش كأحد األسباب الرئيسية    وسائل النقل العام.   يحول دون استخدامها يظل األمن الشخص  عائقا للمرأة ف

ي تمنعهن من استخدام وسائل النقل العام. 
 ا تعرض ما يق  136الير

 
ي  رب من ث
بالمائة( لشكل من أشكال التحرش أثناء استخدام   62.6النساء )  لير
ي 
ي ذلك التحديق غبر المري    ح، والتحرش اللفط 

(. الشكاوى من  35)الشكل    137والتحرش الجسدي ، والمطاردة ،  وسائل النقل العام، بما ف 
ات.  ة بشكل خاص بير  الفتيات الصغبر ي تحدث فيها المضايقات هي الشارع    138االهتمام غبر المرغوب فيه منتشر

أكبر األماكن شيوًعا الير
 (. 36)الشكل  

  مختلفير   عل األقل لكل رحلة، فإن الوقت الذي  
 
ي يستخدمن وسائل النقل العام يسلكن طريقير

ه  نقضي تبالنظر إل أن معظم النساء الالئر
ي  
ي المضايقات من    139وسائل النقل العام.   همالنساء الستخدام  من توتر انتظار كل حافلة يزيد من فرص التحرش ويضيف  ف 

غالًبا ما تأئر
ومع ذلك، ذكرت بعض النساء أنهن يفضلن وسائل النقل العام،    140المارة، يليهم ركاب وسائل النقل العام والسائقون وموظفو الحافالت. 
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 من  بجانب نساء اخري  جلوسال  بإمكانهنو بأشخاص آخرين    اتمحاطنهن يكن  أل ال سيما الحافالت، عل سيارات األجرة الصفراء  
ا
ات، بدال

 141يمنحهن إحساًسا باألمان. وكل ذلك  الجلوس بمفردهن مع سائق سيارة أجرة، 

 

ي وسائل النقل العام: )أ( توظيف سائقات ومشغالت  
 
من بير  أمور أخرى، أفادت النساء أن التداببر التالية ستجعلهن يشعرن بأمان أكبر ف

ي  
 
طة  من النساء، )ب( تركيب مقاعد مخصصة للنساء ف المركبات، )ج( تجنب اكتظاظ المركبات و)د( أعداد أكبر من أفراد األمن والشر

ي المحطات. 
 
ات وأزرار الطوارئ ف  142والكامبر

ي وسائل النقل العام - 35الشكل 
ي تتعرض لها المرأة ف 

 نوع المضايقات الير
ي وسائل  - 36الشكل 

المكان الذي تعرضت فيه المرأة للمضايقات ف 
 النقل العام

 
 

 
 

 

 
    المرجع نفسه. 141
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ي الممر بهدف تثبيط المضايقات والنشل. 
ي الحافالت لزيادة المساحة ف 

ي بوجوتا ، تم تغيبر توزي    ع المقاعد ف 
 ف 

  

 

  وسائل النقل العام    االجتماع  نوع  اعتبارات العدم مراعاة    إن
 
  اقتصاد  يعرقل  ف

 
ال يزال الوصول إل    البالد. فرص المرأة ومشاركتها ف

ي الذهاب    143وسائل النقل العام. المرأة لالعمل هو السبب الرئيشي الستخدام  
ن عن "عدم رغبتهن ف  ومع ذلك، فإن العديد من النساء يعبر

ي المائة من النساء غبر راضيات،  3.63حوالي    144إل العمل أو المدرسة بعد اآلن بسبب سوء خدمات النقل العام المقدمة". 
ي   18.1و   ف 

ف 
(، و يذكرون ضعف خدمات النقل العام كعائق رئيشي  37)الشكل    145قدمة عن خدمات النقل العام المعل اإلطالق  المائة غبر راضيات  
ي الواقع، تعتقد  ال  للدخول، ليس فقط  

ي    80.5القوى العاملة، ولكن األماكن العامة بشكل عام. ف 
المائة من النساء أن النقل العام هو  ف 

ي المائة من النساء رفضن فرصة عمل بسبب االفتقار إل وسائل النقل العام الجيدة.  47وأن   146مفتاح المشاركة االقتصادية للمرأة 
 147ف 

ئل النقل العام أحد األسباب  إل جانب أعمال الرعاية غبر مدفوعة األجر واألجور المنخفضة أو غبر المتكافئة مقارنة بالرجال، تعتبر وسا 
ي البالد 

، تعتبر المشاركة االقتصادية للمرأة تحدًيا بالغ األهمية ف  ي األردن. وبالتالي
، حيث  الرئيسية لضعف بيئة العمل التمكينية للمرأة ف 

ي العالم. لم يتمكن األردن من تجاوز 148بالمائة فقط  14تبلغ النسبة  
ي  ، وهي واحدة من أدئ  المعدالت ف 

هذا السقف خالل العقد الماض 
ي المائة مقابل   51.6عل الرغم من ارتفاع معدل التعليم بير  النساء، حيث بلغ معدل االلتحاق بالجامعة  

ي المائة للرجال.   48.4ف 
ي    149ف 

ف 
ي تقليل ا 

ي األردن سوف يحتاج إل النظر ف 
بذل لزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة ف  ي تحول دون  هذا السياق، فإن أي جهد ي 

لحواجز الير
العام وسهولة استخدامها   النقل  النمو االقتصادي واالجتماعي    زيادة إل  لها  تنقل المرأة. ستؤدي زيادة إمكانية وصول المرأة إل وسائل 

تفع بنحو    -اإلجمالي   ظهر الدراسات أن الناتج المحلي اإلجمالي لألردن سبر
 
( إذا حقق    مليار   5.7مليارات دوالر أمريكي )حوالي    8ت ي

دينار أردئ 
ي التوظيف. مساواة الالبلد 

 150بير  الجنسير  ف 

 
    المرجع نفسه. 143
 المرجع نفسه.  144
 المرجع نفسه.   145
    المرجع نفسه. 146
 المرجع نفسه.  147
 (." 2020- 2017) - . "األعداد السنوية للعمالة والبطالة 2021األردن.   في دائرة اإلحصاء 148

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/DOS_Database/START__12/EMPALL/ 

 
 . منظور إحصائي -. تقرير المرأة األردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي  2021آذار/مارس  7األردن.  دائرة اإلحصاء في  149

perspective/-statistical-day-womens-international-the-of-occasion-the-on-report-womens-jordanianhttp://dosweb.dos.gov.jo/ . 

 
 الدولية. . منظمة العمل آثار عدم المساواة بين الجنسين في التوظيف واألجور في األردن ولبنان واألراضي الفلسطينية المحتلة: اإلجابة على ثالثة أسئلة . 2016تزاناتوس ز.   150

http://jorinfo.dos.gov.jo/Databank/pxweb/en/DOS_Database/START__12/EMPALL/
http://dosweb.dos.gov.jo/jordanian-womens-report-on-the-occasion-of-the-international-womens-day-statistical-perspective/
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 رضا المرأة عن وسائل النقل العام  - 37الشكل 

 

  سياسات النقل العام إال مؤخًرا. 
 
ي ومجموعات المستخدمير  والمنظمات    لم تبدأ جهود دمج النوع االجتماع  ف

يدفع المجتمع المدئ 
.    الجهود نحو الوطنية والدولية والجهات المانحة   ي  تم تحقيق إنجازي  و إصالح قطاع النقل العام من منظور النوع االجتماعي ن فيما  ن كببر

نشاء مدونة قواعد السلوك لمستخدمي ومشغلي  األول هو إ   نجاز كان اال و .  2019يتعلق بالنوع االجتماعي وسياسات النقل العام منذ عام  
ي إطار برنامج    ملي ا وع

، ف  ي أطلقتها وزارة النقل بدعم من البنك الدولي
ق، والذي يهدف إل تحسير     تمكير  المرأةالنقل العام، الير ي المشر

ف 
ي القوى العاملة. 

ي األردن، وبالتالي زيادة مشاركتها ف 
 وصول المرأة إل وسائل النقل العام ف 

إ  السلوك، وخطة    عداد وأعقب ذلك  تدريبية حول مدونة  العام، ومواد  النقل  ي 
أي سوء سلوك ف  لإلبالغ عن  المحمول  للهاتف  تطبيق 

ي هو  
ي للنقل العام المراعي للنوع االجتماعي اتصاالت. وكان اإلنجاز الثائ 

ي مارساإلطار الوطي 
وبقيادة    2021  آذار / ، الذي أطلقته وزارة النقل ف 

المتحدة(.    جهود منظمة )األمم  المرأة  الجنسير  وتمكير   للمساواة بير   المتحدة  األمم  الحكومية وبدعم من هيئة  األردنية غبر  صداقة 
  . ي ي االعتبار احتياجات النساء    وج  يت  دليل توجيهي للسياساتعبارة عن  هو  إطار العمل  و المرأة( واالتحاد األوروئر

نظام نقل عام يأخذ ف 
 عن زيادة السالمة واألمن والموثوقية وجودة الخدمات، لتحسير   المستخدمات من خالل تقلي 

ا
مشاركة المرأة  ل وقت وتكلفة النقل، فضال

 . جتماعية ال سياسية وا الو   ةقتصادياال

  وسائل النقل العام
 
 تغتر المناخ وإزالة الكربون ف

ي تغبر المناخ وفرص إزالة الكربون
 مساهمات النقل ف 

  البالديعتتر النقل من أكتر  
 
  انبعاثات غازات الدفيئة ف

 
 عن كونه أحد المساهمير  الرئيسيير  ف

ً
  األردن، فضال

 
. من  مستهلك  الطاقة ف

ي وتركيا وأوروبا،   خالل شبكة طرق واسعة تربطه مع البلدان المجاورة، يعمل األردن كمحور نقل مهم بير  بلدان مجلس التعاون الخليجر
ي المائة سنوًيا حير عام    6- 5البحر األبيض المتوسط. ومع توقع نمو الطلب بنسبة  وكذلك بير  العراق والبحر األحمر و 

، يمثل  2030ف 
ي األردن، بنسبة  ا قطاع النقل ما يق

ي المائة.  49رب من نصف استهالك الطاقة ف 
 151ف 

ي األردن. وبلغت واردات األردن من 
ي فاتورة الطاقة ف 

ا بشكل كببر ف 
ً
ي عام  3.74الطاقة  يساهم قطاع النقل أيض

، بينما  2019مليار دوالر ف 
ولية المكررة   ي نفس العام؛ وبلغ رصيد الحساب الجاري للبالد    1.4بلغت وارداتها من المنتجات الببر

مليار دوالر    0.9482-مليار دوالر ف 
ي عام  

الطاقة.    152. 2019أمريكي ف  اد  النقل عل تقليل فاتورة استبر ي 
الكفاءة ف  ، إل جانب    ويعتبر وستعمل مكاسب  ي

النقل األردئ  قطاع 
ي انبعاثات غازات الدفيئة  

ي عام    -الطاقة، من المساهمير  الرئيسيير  ف 
جيجا جرام من مكاف     31،063.32، بلغ إجمالي االنبعاثات    2016ف 

ي أكسيد الكربون. 
اق الوقود من قطاع النقل من إجمالي ا و ثائ  ي األردن، يشكل احبر

 153(. 38٪ )الشكل 28نبعاثات غازات الدفيئة ف 

 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  ( بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.SBURتقرير التحديث الثاني لألردن ) . 2020وزارة البيئة، المملكة األردنية الهاشمية.   151
المراجعة   -( والحساب الجاري مأخوذ من تقرير صندوق النقد الدولي لألردن n/profile/country/jorhttps://oec.world/e؛ 2019تكوين االستيراد من مرصد التعقيد االقتصادي )بيانات  152

 (. EBS / 21/56)  2021يونيو/حزيران  17الثانية بموجب الترتيب الموسع بموجب مرفق الصندوق الممدد، طلب زيادة الوصول وتعديل معايير األداء 
 . 2020األردنية الهاشمية.  وزارة البيئة، المملكة  153
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ي بير   
  641.8و مليون دوالر أمريكي    320.9من الناحية االقتصادية، كلفت انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع النقل وحده االقتصاد األردئ 

 ( أمريكي  دوالر  ي   455.1- 227.6مليون 
أردئ  دينار  عام  مليون  ي 

 
ف الدفيئة  الَح وي    154. 2016(  الغازات  انبعاثات  ي 

 
ف ايد  مبر  اتجاه  وجود  ظ 

ي األردن،  
 
بالنقل ف الدفيئة.    لكل منالمرتبطة  انبعاثات غازات  بالنقل من  و كمية وحصة جميع  المتعلقة  الدفيئة  انبعاثات غازات  زادت 

ي أكسيد الكربون )   4،706
  ثائ 

 
ي عام    16جيجا جرام من مكاف

 
ي أكسيد الكربون )   8787إل    2006بالمائة( ف

  ثائ 
 
  28جيجا جرام من مكاف

عام   ي 
 
ف وتوكول    155. 2016بالمائة(  لبر ا 

ً
وفق عنها  المبلغ  ة  المباشر الدفيئة  غازات  انبعاثات  اإلحصاءات هي  هذه  أن  إل  اإلشارة  وتجدر 

ي أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيبر 
ي ذلك ثائ 

 
يال، بما ف  . سو مونبر

وجير  والمركبات العضوية المتطايرة غبر 
ي أكسيد الكربون وأكسيد النيبر

يال، ثائ  ي ال يتحكم فيها بروتوكول مونبر
  تشمل الغازات األخرى الير

اق الوقود NMVOCsالميثانية ) ا أنشطة احبر
ً
يت. يشمل قطاع النقل أيض ي  ل( وأكسيد الكبر

مصدر الطاقة مع أعل مستويات انبعاثات ثائ 
ي األردن )الشكل    أكسيد 

 
المتطايرة ف العضوية  وجير  والمركبات 

النيبر المك39الكربون وأكاسيد  الشي    ع لمعدالت  النمو  نة وبدون  ن (. مع 
تحول جوهري إل وسائط النقل منخفضة الكربون، ال سيما النقل العام، يبدو أن انبعاثات غازات الدفيئة من قطاع الطرق من المحتمل  

ي المستقبل القريب.   أن تتجاوز تلك الخاصة 
 
التنقل فرصة لزيادة استخدام الطاقة النظيفة  و   156بقطاعات الطاقة األخرى ف بينما يمثل 

 وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، فإن السياسات الحكومية المتعلقة بالتنقل النظيف تزيد من اعتماد األردن عل السيارات الخاصة. 

 
  )فرنسا(. وزارة التحول البيئي، وADEMEالبنك الدولي،  تقرير اللجنة رفيعة المستوى ألسعار الكربون. . 2017، والمفوضية رفيعة المستوى بشأن أسعار الكربون.  ستيجليتز ج. ون.ستيرن 154
 ( بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ. برنامج األمم المتحدة اإلنمائي. SBURالثاني لألردن ) . تقرير التحديث2020وزارة البيئة، المملكة األردنية الهاشمية.   155
 (. P177346مذكرة مفاهيمية. األردن: تقرير المناخ والتنمية القطري )البنك الدولي. قادم، صريح.  156
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ي أكسيد الكربون بالجيغاغرام حسب القطاع )نسبة إجمالي  - 38الشكل 
ي مكاف   ثائ 

 )2016157انبعاثات غازات الدفيئة ف 

 

اق الوقود  - 39الشكل  يال من أنشطة احبر ي ال يتحكم فيها بروتوكول مونبر
ة والغازات األخرى الير  158( 2016مصدر الطاقة )لغازات الدفيئة غبر المباشر

 

هذه السيارات الخاصة عل الطريق    أعداد أدت السياسات والحوافز الحكومية لتشجيع السيارات الهجينة والكهربائية إل ارتفاع  
المنطقة،  بالبلدانمقارنة     

 
ف السيارات  21.2حيث كانت    األخرى  من  و  ،بالمائة  السيارات  1.4هجينة  من  عام    ،بالمائة  ي 

ف  كهربائية 
اوح من   ا الحكومة حوافز   تعل سبيل المثال، قدم  159. 2018 ي الذي يبر يير

اء السيارات الكهربائية، مثل التخفيض الض  ي    15إل   10لشر
ف 

 
 
)خ  المائة 
ِّ
ة    25من    َض ف الفبر المائة(، خالل  ي 

أد2021- 2015ف  ومع ذلك،  العامة   ت .  المالية  من    ضغوط  يبية  الض  اإليرادات  إلنعاش 
ي خالل جزء كببر من عام    المركبات يير

ي مايو 2019الكهربائية إل عكس التخفيض الض 
، ف  ، وافقت  2016  أيار / . وعل الجانب التنظيمي

خيص محطات شحن النظمة لجنة تنظيم الطاقة والمعادن عل األ   األجرة.   تحديد الكهربائية و  مركباتالخاصة ببر
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   . 28، ص.   1.8الجدول   تقرير جرد غازات الدفيئة. . 2020وزارة البيئة ، المملكة األردنية الهاشمية.  158
 في األردن.  ةالكهربائيبالمركبات : مراجع إضافية للتنقل 8، يمكن العثور على مراجع إضافية في الملحق  ةالكهربائيبالمركبات لمزيد من المعلومات حول التنقل  159
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  حال
 
ي خدمات النقل العام التحول    ة النقل العام، ال يزال اعتماد المركبات منخفضة الكربون أمرا ناشئا. ف

 
يمكن أن تشجع التحسينات ف

ات محتملة أكبر   ي النقل العام إل إحداث تأثبر
 
اء ف ، وسيؤدي استخدام المركبات الخض  ي من السيارات الخاصة إل النقل الجماعي النموذجر

ة، اتخذت الحكومة األردنية  الكهربائية  المركبات    باستخدام  مقارنةانبعاثات غازات الدفيئة  من حيث الحد من   ي اآلونة األخبر
 
الخاصة. ف

تتضمن سلسلة من خطط العمل والسياسات واألدوات األخرى  و الخطوات األول لتحسير  النقل العام وتقليل تأثبر النقل عل البيئة.  
ي هذا الصدد )الملحق  ا تداببر 

 
ي ذلك تحسينات النقل العام وتقليل آثار النقل  5ف

 
 عل البيئة(. : األدوات بما ف

وتشمل هذه الغاز الطبيغي والوقود الحيوي   ظهرت مجموعة من الحلول التقنية نحو تخضتر وسائل النقل العام، وخاصة الحافالت. 
ز الكهربائية البطاريات الكهربائية )الحافالت  الباصات ذات  والديزل الهجير  و  ي وسائل النقل، تبر

 
  (. من بير  تقنيات إزالة الكربون المختلفة ف

التقنيات   أكبر  بير   من  ةالكهربة 
َ
ل
ِّ
َعط التنقل    ، الواعدةو الناشئة    الم  يخلق  مركبات  حيث  المركبات  )التنقل    ةكهربائيبواسطة  بواسطة 

إدارتها  الكهربائية وإذا تمت  ية،  الحض  المناطق  ي 
 
الهواء ف الطاقة، وتحسير  جودة  المناخ، وتعزيز كفاءة  تغبر  آثار  للتخفيف من  ( فرًصا 

 لشبكات الكهربائية مع كل من القيم الفنية واالقتصادية. ل  فستعود بالنفعصحيح، الشكل الب

ي ا
 160لنقل العام استخدام المركبات الكهربائية ف 

ة الدولية إل أن قطاع النقل العام غالًبا ما   يتم تخطيط وتنظيم    . عتر المركبات الكهربائيةبمثابة رائد لنشر التنقل    يكونتشتر الختر
وجود مركبات كهربائية  ، من قبل السلطات المحلية، وبالتالي يسهل نسبًيا تنسيقه مع  الكهربائية النقل العام، وخاصة باستخدام الحافالت  

ي تعمل بالكهرباء. ع  كبر عل نطاق واسع، مما يوفر إمكانات أ 
انبعاثات غازات الدفيئة من مجرد المركبات الخاصة الير الوة عل  لتقليل 

، وتجنب  م  دارة الح  بإ شبكة الكهرباء  تقوم فرًصا ل  الكهربائيةذلك، يمكن أن يخلق الشحن المنسق ألساطيل الحافالت  ي اتيجر ل بشكل اسبر
القصوى   الحمل  شحن    مع ساعات  المثال،  سبيل  )عل  عالية  المتجددة  الطاقة  إمدادات  تكون  عندما  الكهرباء  من  المزيد  استهالك 

ال يع  ربائيةكهالحافالت  ي األردن، 
الشمسية بحد أقص(. ف  الطاقة  إنتاج  العام   تبر عندما يكون  النقل  الخاصة إل  السيارات  التحول من 

 الكهربائية. لنجاح الحافالت  أساسيا 

  األردن.    كهربائية  نقل  مركباتنشر  ل  بالطموحهناك عدد قليل من العوامل، من وجهات نظر قطاعية مختلفة، تدفع  
 
من منظور  ف

ايدة إل بنية تحتية وخدمات نقل عام وخاص بسبب ال ي عدد السكان؛    ةالكببر زيادة  النقل، كان هناك حاجة مبر 
من منظور الطاقة، هناك  و ف 

ي  
ي ناشر  نتيجة سنوات من الجهود لتحقيق أمن/استقالل زيادة ف 

مت    ية اإلمداد بالكهرباء وفائض كهربائ  البيئة، البر  الطاقة؛ ومن منظور 
 الحكومة األردنية  

ً
ي  و للحد من انبعاثات الكربون بموجب اتفاقية باريس.    بمساهمات طموحة محددة وطنيا

قرر األردن عل الصعيد الوطي 
ي المائة حير عام    14فيئة بنسبة  خفض انبعاثات غازات الد

م ب  2030ف  وط بنسبةناء عل  والبر  ي المائة بحلول    12.5  إضافية بواقع  شر
ف 

ي القطاعير  العام والخاص.  بواسطة مركبات كهربائيةنقل تكل هذه العوامل جعلت ال  161نفس العام. 
 خياًرا مناسًبا لكل من النقل ف 

   
 
  األردنالتنقل بواسطة مركبات كهربائية  مجال  تشمل الجهات الفاعلة الرئيسية ف

 
  ، أصحاب المصلحة من قطاع  النقل والطاقة  ،ف

. عل صعيد النقل، تشمل الكيانات الرئيسية وزارة  ةالمحلي  ةكمو باإلضافة إل أطراف أخرى تركز عل البيئة والتوحيد القياس  والح

ي النقل،   ي للموهيئة تنظيم النقل البر
وة  و ركبات الكهربائية.  ، واالتحاد األردئ  عل صعيد الطاقة، تشمل الكيانات الرئيسية وزارة الطاقة والبر

كات التوزي    ع.   كة الكهرباء الوطنية، وشر ي    هيئات تشمل الو المعدنية، وهيئة تنظيم الطاقة والمعادن، وشر
األخرى المشاركة بشكل كببر ف 

مركبات كهربائيةالتنقل   و   بواسطة  البيئة،  الملحق    مؤسسة وزارة  ى.  الكبر عمان  وأمانة  األردنية،  والمقاييس  أصحاب  5المواصفات   :

ي األردن واألدوار يقدم لمحة عامة عن األدوار والمسؤوليات الرئيسية ألصحاب  للتنقل بواسطة مركبات كهربائية  المصلحة الرئيسيير   
ف 

 المصلحة هؤالء. 

اتيجيات وخطط العمل عالية المستوى اإل  . يشكل عدد من االستر  
  األردن عل المستوى الوطب 

 
  طار الذي يحكم المركبات الكهربائية ف

ي تم تطويرها،  
اتيجيات وخطط العمل الوطنية الير إن الحكومة األردنية عازمة عل دعم نظام نقل مستدام للبالد، كما يتضح من االسبر

ي الملحق  
اتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنقل  6والواردة ف  ة، حددت    ركبات الكهربائيةعبر الم: االسبر ي اآلونة األخبر

ي األردن. ف 
خطة  ف 

البيئة   للنمو األخض  لوزارة  الوطنية  ، مما يشبر إل عدد من    2025-2021العمل  ا وطنية وقطاعية لستة قطاعات للنمو األخض 
ً
أهداف

ي الجدول    خدامالفرص لتحفبر  است
: وزارة البيئة إطار    7التفاصيل، انظر الملحق  )لمزيد من    5السيارات الكهربائية، عل النحو الملخص ف 

 
 األردن. . 2021شراكة المساهمات المحددة وطنيا.  160
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ي الغالب االستخدام الخاص لل  نظمةالنمو األخض  لقطاع النقل(. ومع ذلك، فإن األ 
 
الكهربائية مع    مركباتوالمبادرات الحالية تتناول ف

ي لنشر الحافالت   الكهربائية. عدم تقديم أي دعم منهجر

ي النقل العام،   -  5الجدول 
 
 الفرص المتعلقة بالتنقل بواسطة المركبات الكهربائية ف

ي األردن  
 
ي خطة العمل الوطنية للنمو األخض  ف

 
 2025162- 2021والمحددة ف

 اإلجراء اإلجراء الخاص بالقطاع 

ي أمانة  EN06 قطاع الطاقة 
 
اكة بير   تنفيذ محطات شحن المركبات الكهربائية وتقديم الخدمة ف ى من خالل الشر عمان الكبر

 .القطاعير  العام والخاص
 .تطوير وتنفيذ خطة عمل وطنية لتخزين الطاقة وخط أنابيب لالستثمار EN08 قطاع الطاقة 

ي المرتبطة بقطاع     TR06  قطاع النقل إقامة حوار بير  القطاعير  العام والخاص وخارطة طريق لتحسير  خدمات النقل البر
 .السياحة

اتيجية وخطة عمل وطنية للتنقل بواسطة مركبات كهربائية  TR11 قطاع النقل   وضع اسبر

ي عمان TR12  قطاع النقل
 
ي للتنقل بواسطة مركبات كهربائية وبناء القدرات للنقل العام ف  .تصميم وتنفيذ برنامج تجريير

 .لبلديات إربد والزرقاء ومادبا إنشاء أساطيل حافالت منخفضة الكربون   TR13 قطاع النقل 

  اإلعالن عن المبادرات وخطط العمل عل مستوى البلدية
 
ى زمام المبادرة ف ، أخذت أمانة عمان الكتر   j. وحددعل المستوى المحل 

ي  
ي ذلك )أ( تركيب محطات لشحن المركبات الكهربائية ف 

ا من اإلجراءات الملموسة، بما ف 
ً
ى، عل وجه الخصوص، عدد أمانة عمان الكبر

الخاصة   األجرة  استبدال سيارات  )ج(  بمركبات كهربائية.  ى  الكبر عمان  ألمانة  المملوكة  المركبات  استبدال  )ب(  المدينة؛  أنحاء  جميع 
دد   حافالت  توفبر هو    2030سيارات األجرة الصفراء( بسيارات األجرة الكهربائية. الهدف لعام  المؤجرة )معظمها    كهربائية للباص شي    ع البر

ي المائة، و  100بنسبة  
ي المائة،  20  بنسبة  مركبات كهربائية خاصة للركابف 

ي المائة 20كهربائية بنسبة   سيارات أجرةو ف 
 163. ف 

ي األردنحالة نشر التنقل بواسطة مركبات كهر 
   بائية ف 

   
 
  نشر الحافالت الكهربائية ف

 
  حير  أن التقدم ف

 
  الغالب من سيارات خاصة، ف

 
  األردن ف

 
يتألف مخزون السيارات الكهربائية الحال  ف

ا. 
ً
ي عام    البالد ال يزال محدود

ي المملكة ف 
ي للمركبات الكهربائية ف  وصل عدد المركبات    2019، وبحلول عام  2014بدأ االختبار التجريير

ي عمان. واعتباًرا من تموز )يوليو(    -٪  77  -(. غالبية هذه المركبات  40)الشكل    20000الكهربائية إل أكبر من  
، بلغ  2021كانت مسجلة ف 

ي األر 
  88الكهربائية عل الطرق نيسان )مع    مركباتتشمل العالمات التجارية الرئيسية لل  164مركبة.   26218دن  عدد المركبات الكهربائية ف 

ي المائة من مخزون ال
ي واي دي.  مركباتف  ي إم دبليو ومرسيدس وئر ي األردن(، تليها تسال ورينو وفيات وفورد وئر

 الكهربائية ف 

 
   . وزارة البيئة ، المملكة األردنية الهاشمية.2025- 2021. خطة العمل الوطنية للنمو األخضر لقطاع النقل 2020معهد النمو األخضر العالمي.  162

https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf 
 . 53عمان ، ص.  2050رؤية لعام    -. خطة مناخ عمان 2019أمانة عمان الكبرى.  163

https://www.ammancity.gov.jo/site_doc/climate.pdf?fbclid=IwAR063ZYGb7ESWZZFaBjaNxhYn1VKcU0OqU055JhTLGVXQcuw6v4FF2yl86I 
 . 2021هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.   164

https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf
https://www.ammancity.gov.jo/site_doc/climate.pdf?fbclid=IwAR063ZYGb7ESWZZFaBjaNxhYn1VKcU0OqU055JhTLGVXQcuw6v4FF2yl86I
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ي األر  -  40الشكل  
 
 165( 2021و   2019-2014دن )عدد المركبات الكهربائية المسجلة ف

 

ومقدمو   العامة  والهيئات  أوبر  يليهم  الخاصة،  السيارات  أصحاب  هم  األردن    
 
ف الكهربائية  للمركبات  األساسيون  المستخدمون 

ون المركبات المستعملة المستوردة. يضاف    الخدمات.  ي األردن هم الشباب الذين يشبر
المستخدمون األساسيون للمركبات الكهربائية ف 

الكهربائية المستعملة المستوردة وانخفاض تكاليف الصيانة والتشغيل مقارنة بالمركبات التقليدية،    مركباتإل ذلك انخفاض أسعار ال
ا  و فضة.  حيث أن أسعار الكهرباء منخ

ً
السيارات بالوعي العام    ونيعزز الذين  ،  فاعلير  مجتمعات المستخدمير  ال  توسع قد يفش هذا أيض

. وقبولها الكهربائية    من خالل نشاطهم عل وسائل التواصل االجتماعي

ا ل     مركباتأوبر المرتبة الثانية من حيث استخدام الرحالت  تحتل  
ً
ي األردن. وفق

ي EVConsultالكهربائية ف 
، تم إجراء ما    2019عام    ، ف 

ي ال  Uberبالمائة من رحالت    30رب من  ا يق
ي عمان ف 

ي ذلك ال  مركبات ف 
 166الهجينة والمركبات الكهربائية بالكامل.   مركبات الكهربائية، بما ف 

ال ا ، هناك عدد محدود من  ً المثال، بحلول عام    مركباتأخبر العامة ومقدمي الخدمات. عل سبيل  ،  2020الكهربائية مملوكة للهيئات 
ت  150امتلك الديوان الملكي الهاشمي أكبر من   ى سيارة كهربائية، بينما نشر ي قطاع الخدمات  كهربائيةسيارة أجرة    30 أمانة عمان الكبر

. ف 

ت أرامكس   167كهربائية.   فانات 10اللوجستية، نشر

  عدد المركبات الكهربائية    كان
 
ا مقارنة بعدد المركبات الكهربائية، مما يعيق أي زيادة ف

ً
  البنية التحتية للشحن بطيئ

 
التقدم المحرز ف

  األردن. 
 
اء والتجزئة للكهرباء من أرباح المستثمرين  168ف ي الشحن   تحد أسعار الشر

ي   ف 
، مما يثبط االستثمارات من القطاع  ه ومشغلي  الكهربائ 

ي ذلك المستثمرين والمشغلير  من القطاع الخاص  
الخاص. تم اتخاذ عدد قليل من المبادرات من قبل مختلف أصحاب المصلحة بما ف 

 الحكومية.  مؤسساتالتنمية وال هيئاتو 

ايد م بطريقة منهجية  ومع ذلك، فقد كانت اإلجراءات مجزأة إل حد ما، دون معالجة     مركبات ن الاحتياجات الشحن الملحة للعدد المبر 
ي محافظة    34، كان هناك  2021  تموز / اعتباًرا من يوليو و الكهربائية، وال تزال حالة تنفيذ المبادرات غبر معروفة.  

محطة شحن متوفرة ف 
ا للشحن  و   169عمان. 

ً
للبدائل التكنولوجية، فإن البنية التحتية    وتتيح المجالنظًرا ألن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن ال تفرض معياًرا معين

ي األردن.  مركباتللشحن المتوفرة متوافقة جزئًيا فقط مع األنواع المختلفة لل
 الكهربائية ف 

 

 

 
من قبل هيئة تنظيم الطاقة   2021. تم توفير بيانات عام GGGI-UNIDO. معلومات أساسية عن التنقل بواسطة مركبات كهربائية في األردن. عرض تقديمي في ورشة عمل 2021اإلمام ، ر.    165

 والمعادن. 
166 EVConsult. 2019  .في األردن  بواسطة المركبات الكهربائيةلتنقل لدراسة حالة  - بواسطة المركبات الكهربائيةلبرامج التنقل  الكبرى صورة ال . 
 . GGGI-UNIDOفي األردن. عرض تقديمي في ورشة عمل  هربائيةك بواسطة مركبات عن التنقل  معلومات أساسية. 2021اإلمام ، ر.  167
168EVConsult. 2019   .عن التنقل  معلومات أساسية.  2021في األردن. واإلمام ، ر.  للتنقل بواسطة السيارات الكهربائيةدراسة حالة  - التنقل بواسطة السيارات الكهربائيةلبرامج  برىكال صورة ال  

 . UNIDO-GGGIعرض تقديمي في ورشة عمل  في األردن. بواسطة السيارات الكهربائية
 . 2021هيئة تنظيم الطاقة والمعادن.  169
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  نشر الحا
 
ا ف

ً
  األردن بطيئ

 
ي  زال  يال    الكهربائية. فالت  كان قطاع النقل العام ف

 
ي  استخدام المركبات الكهربائية ف

 
ي األردن ف

 
النقل العام ف

ي عام  
 
اء للتنمية والسياحة  ، أعلنت2019مراحله األول. ف ي    ياح مكوكية للس  كهربائيتير   عن نشر حافلتير     PDTRA  سلطة منطقة الببر

 
ف

ي إلعادة اإلعمار والتنمية، تسغ حالًيا إل تحسير  خدمات   ى، وبدعم تمويلي من البنك األوروئر اء. وبالمثل، فإن أمانة عمان الكبر
النقل  الببر

ي من خالل تجديد أسطول الحافالت وأنماط النقل العام األكبر مراعاة للبيئة.   ي  والحض 
 
ى ف ي هذا السياق، أطلقت أمانة عمان الكبر

 
ف

اء ما يصل إل    2020  كانون األول/يسمبر د ا تجريبًيا لشر
ً
وع ي إلعادة اإلعمار    كهربائيةحافلة    15مشر تعمل بالبطارية بدعم من البنك األوروئر
ي البالد.  170والتنمية والصندوق األخض  للمناخ. 

 
ي تأثبر قوي ، كونه األول من نوعه ف  من المتوقع أن يكون لهذا النموذج التجريير

ا للبنية    إعداداتتتطلب الحافالت الكهربائية، المزودة بحزم بطارية أكتر من السيارات الكهربائية وذات المسارات الثابتة،  
ً
مختلف

    التحتية للشحن
 
. تشمل الفرص  الخاصة بالشحن  مزودي البنية التحتية/الخدمات لوهذا يمثل فرًصا وتحديات عل حد سواء    . الكهربان

ي شبكة الكهرباء.  لالستجابة  لالمركبات بالشبكة واستخدام أساطيل الحافالت كأدوات   ربط إمكانية نشر تقنيات
 
لطلب لتحقيق التوازن ف

ي حير  أن البنية التحتية للشحن الشي    ع أغل بكثبر  و 
 
ة، ف ي حدود زمنية قصبر

 
ة ف تشمل التحديات الحاجة إل ملء بطاريات ذات سعة كببر

ء.   من بدائل الشحن البطي

  ذلك الحافالت  
 
ي إل انبعاثات إضافية من توليد الكهرباء،  الكهربائية  قد يؤدي دمج المركبات الكهربائية بما ف   أنظمة النقل الحض 

 
ف

ا عل نوع محطات الطاقة. 
ً
ال يمكن الحد من انبعاثات السيارات الكهربائية إال إذا كانت شبكة الكهرباء "نظيفة"، مما يسلط الضوء    اعتماد

ي  و عل أهمية معالجة إزالة الكربون من قطاعي الطاقة والنقل جنًبا إل جنب.  
تتمثل إحدى الطرق الرئيسية لتخضبر شبكات الكهرباء ف 

 استخدام حلول الطاقة المتجددة. 

، وصلت مساهمة الطاقة المتجددة بنهاية عام  عل الصع  ي
٪ من إجمالي طاقة  25.7ميجاوات، وتمثل حوالي    1470م إل    2019يد الوطي 

٪ من إجمالي الكهرباء المولدة. 15.1و    171التوليد 
ي يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة    172

هدف الحكومة هو مضاعفة الكهرباء الير
ى، تدرك  . وعل مستوى  2030بحلول عام   ا   خطة مناخ عمانأمانة عمان الكبر الطاقة المتجددة يمكن أن يتم من خالل    ستخدامأن 

 173. الشمسية الحلول القائمة عل الشبكة وكذلك الحلول خارج الشبكة، مثل البنية التحتية للشحن بالطاقة

ى   ائها.   الكهربائيةالنتقال إل الحافالت  بشأن اومن المخاوف الكتر عل الرغم من أن التكاليف تعتمد بشكل كببر    هو ارتفاع تكلفة شر
الحافالت   إال أن  السياق،  )  الكهربائيةعل  اء أعل  ) CAPEXتتمبر  بأسعار شر ( عند مقارنتها  OPEX( ولكن تكاليف تشغيل وصيانة أقل 

الباص شي    ع بحافالت الديزل التقليدية. عل سبيل المثال، تقدر دراسة تستكشف خيارات مختلفة للحافالت منخفضة الكربون ألنظمة  
دد  ي عمان أنه بالنسبة للحافالت الرئيسية  البر

ية ف  دد  الحض  ي عّمان،  للباص شي    ع البر
ي  حلالف 

مركبات هجينة يتطلب رأس مال  المتمثل ف 
ي المائة من    35أكبر بنسبة  

ي  ف 
ي تعمل بالديز الحل الذي يتمثل ف 

ي حير  أن الحل الهجير  سيكون أعل بنسبة  لالمركبات الير
ي المائة،    66، ف 

ف 
الشي    ع أعل بنسبة   الشحن  المائة تقريًبا.    90وسيكون حل  ي 

التشغيلية بنسبة  وف  النفقات  المقابل، سيتم تخفيض  ي 
٪ تقريًبا من  1ف 

 المال سنوًيا.  استثمار رأس

ي المائة و    34تشبر الدراسة نفسها إل أن النفقات الرأسمالية لحافالت الخطوط المغذية ستكون أعل بنسبة 
ي المائة للمركبات    140ف 

ف 
، عل عكس مركبات الديزل.  ي تعمل بالبطارية، عل التوالي

سيتم تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة   174الهجينة والمركبات الكهربائية الير
ي المائة وأكبر من    1.5
.   2ف  ي المائة من تكلفة االستثمار سنويا، عل التوالي

اء مقدًما كمقياس لمقارنة حلول  وبالتالي   175ف  ، فإن سعر الشر
ي وضع غبر مؤات.  الكهربائيةالحافالت يضع الحافالت 

 ف 
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 ميغاواط.  83ميغاواط ، والغاز الطبيعي  605ميغاواط ، والبخار  814ميغاواط ، والديزل 
 . 20، ص.   2019. التقرير السنوي 2019شركة الكهرباء الوطنية ، المملكة األردنية الهاشمية.  172
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ا باسم تكلفة دورة الحياة،  فالت المختلفة هو التكلفة اإلجمالية للملكيةالمقياس األفضل لمقارنة تكاليف تقنيات الحا
ً
، والمعروفة أيض

ود بالوقود المرتبط بها أو البنية التحتية للشحن، عل   اء وتشغيل وصيانة المركبة، والبر  ي يتم تعريفها عل أنها مجموع تكاليف شر
مدى  والير

ة حياة محددة. أظهرت دراسة أجراها البنك ا  ي تعمل  فبر
ي أمريكا الالتينية أن الحافالت الكهربائية الير

 
لدولي حول التكلفة اإلجمالية للملكية ف

ي تشيلي  9بالبطاريات يمكن أن يكون لها تكلفة إجمالية للملكية تصل إل 
 
ي سانتياغو ف

 
ي المائة أقل من حافالت الديزل ف

 
وأن الحافالت    ،ف

ي يمكن أن  
ي مكسيكو سيير

 
ي حير  أن اإلعانات الحالية لحافالت    15إل    امتالكها تكلفة    تصل الهجينة ف

 
ي المائة أقل من حافالت الديزل ، ف

 
ف

ي    20الديزل تسمح لتقنيات الديزل بأن تكون أكبر قدرة عل المنافسة بنسبة تصل إل  
 
ي المائة من أي نوع من الحافالت الكهربائية ف

 
ف

ي سياق األردن  نظًرا ألن التكاليف تعتمد  و   176مونتيفيديو، أوروغواي. 
 
لتعزيز اتخاذ بشكل كببر عل السياق ، يلزم إجراء تحليل دقيق ف

 . المستثمرين والمشغلير  وأصحاب المصلحة اآلخرينالقرارات من قبل 

 
 

الرأسمالية للحافالت  المضغوط.  ب  الخاصة أعل من تلك    الكهربائية  النفقات  الطبيغي  والغاز  بالديزل  تعمل  ي 
الير الحافالت 

ي بوجوتا،    عنض ال
ي سنوات. ف 

ي من المتوقع أن تدوم ما بير  سبع وثمائ 
الرئيشي لمثل هذه التكاليف المرتفعة هو البطارية، والير

التكاليف المرتفعو  ونية إل  ةللتعويض عن  العام    15، تم تغيبر امتيازات الحافالت اإللكبر ي 
البطارية ف  ،  7.5عاًما، مع تغيبر 

بامتيازات   لتقن   10مقارنة  المضغوط. سنوات  الطبيغي  والغاز  الديزل  بالمدينة  و   يات  يوجد  اليوم،  من  ا    حافلة   483اعتبارً
. يوضح هذا المثال أن تقنية  2022و    2021  عامي    ما تبقر منإل النظام بين  ى ستنضمحافلة أخر   1،002تعمل، مع    كهربائية
 . ةمالي جدوى يكون لها  تحتاج إل تعديالت عل نموذج األعمال العادي حير    الكهربائية الحافالت

 

  األردن. 
 
المحددتان مع دراسة    كانت هناك دراسات جدوى محدودة تتناول إمكانية نشر الحافالت الكهربائية ف الدراستان  تتوافق 

ي عام GGGIأجراها المعهد العالمي للنمو األخض  )
دد  البديلة    كهربائيةلتقييم خيارات الحافالت ال 2019( ف  ي عمان و    الشي    علباص البر

ف 
دد الشي    ع بير  عمان والزرقاء، ي عام    GGGI  المعهد العالمي للنمو األخض  ودراسة أجرتها الجامعة األردنية و   باص البر

لتقييم العديد    2020ف 
إال    1920لعام    GGGI  المعهد العالمي للنمو األخض    . ال تنظر دراسة177حافالت الديزل   مقابلمن خيارات الحافالت منخفضة الكربون  

ي اعتماد الحافالت 
دد ألنظمة  الكهربائيةف  ي مساهمة الطاقة   الباص شي    ع البر

المذكورة أعاله من الناحية االقتصادية والمالية عند النظر ف 
ة وخفض تكاليف الصيانة.   الشمسية الكببر

ي المحطات أمر ممكن ومرب  ح وأن اعتماد وضع الشحن الهجير  الذي يجمع  
ا أن الحافالت الكهربائية شيعة الشحن ف 

ً
وجدت الدراسة أيض

للنظام.   القوة والمرونة  ا من 
ً
مزيد يجلب  أن  المحطات من شأنه  ي 

الشي    ع ف  المستودع والشحن  ي 
ء ف  البطي الشحن  العامل  و بير   يكمن 

ي تسعبر الكهرباء. تحسب دراسة  الرئيشي المحدد للجدوى  
انبعاثات غازات الدفيئة وملوثات الهواء لمقارنة    2020الفعلية والربحية ف 

أن الحافالت منخفضة    ت الدراسةكد وأ خيارات الحافالت منخفضة الكربون مع حافالت الديزل من خالل التقييمات المالية واالقتصادية.  
ة حياة نة أقل ولديها  الكربون تميل إل تحمل تكاليف طاقة وصيا  ي تعمل بالبطارية.    فبر

خلصت  و أطول، خاصة الحافالت الكهربائية الير
دد الشي    عيمكن أن تكون منافسة للطرق الرئيسية    الكهربائيةالدراسة إل أن الحافالت   ي عمان ولكن ليس للطرق المغذية.    لباص البر

ف 
ي ظل ظروف معينة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية وأسعار الكهرباء وأسعار    ةالكهربائي ومع ذلك، قد تختلف القدرة التنافسية للحافالت  

ف 
 الديزل. 

  األردن. من خالل  يقوم البنك الدول  حالًيا بإجراء تقييم شامل ومتعمق إلمكانية التنقل  
 
  قطاع النقل العام ف

 
  المركبات الكهربائية ف

الر  ي وتقييم السوق؛  من المتوقع أن تتناول الدراسة مجموعة من القضايا 
التقييم الفي  ي ذلك 

التكلفة عل  و ئيسية بما ف  الفوائد وتحليل 
؛   والمحلي ي 

الوطي  الو المستويير   طاقة  ذلك كفاءة  ي 
ف  بما  الفرص  والبطاريات    مركبةتحليل  ذلك(  إل  وما  والنطاقات  للحجم  )بالنسبة 

وتقنيات الشحن الذكية؛ وما يرتبط بها من متطلبات البنية التحتية للشحن واالستثمارات )الشبكة وتعزيزات التوليد( لقطاع الحافالت  
يد المتنقلة المستدا العامة  ؛ وتوصيات السياسةالكهربائية مة وزيادة استخدام البنية التحتية للشحن  . إن الجدوى من دمج خيارات التبر

ا جزًءا رئيسًيا من هذه الدراسة. 
ً
 القائم عل الطاقة المتجددة وفوائدها وتكاليفها ستكون أيض
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  عل الرغم من العوائق، 
 
تشمل العوامل المواتية   النقل العام فرصة غتر مستغلة لألردن.  تبقر عملية استخدام المركبات الكهربائية ف

ية؛ )ج( إمداد كاٍف بالكهرباء مع زيادة حصة  ات)أ( زخم قوي للسياس ي المناطق الحض 
 
؛ )ب( عدم تلبية الطلب عل التنقل، وخاصة ف

، األمر الذي أدى إل المركبات الخاصةل مستعملي  الكهربائية من قب   المركباتمصادر الطاقة المتجددة؛ )د( اإلقبال المثبر لإلعجاب عل  
ي األردن نشط وحريص عل    مركباتتوعية الجمهور بمزايا ال

 
ما بدفع  الالكهربائية؛ )ـه( أن مجتمع المانحير  ف

 
د
 
بمركبات  أجندة التنقل  ق

. كهربائية   ي
 من خالل الدعم المالي والتقي 

 تحليل األثر االقتصادي 

ي المائة من    9. من ناحية أخرى، يمثل قطاع النقل  العام الوظائف وتوفر للمجتمع إمكانية الوصول إل الفرصتخلق وسائل النقل  
 
ف

ي 
الناتج المحلي اإلجمالي الوطي 

ي األردن.   6.6ويعمل به    178
 
ي المائة من القوى العاملة ف

 
ي النصف األول من عام    179ف

 
، خلق  2019بينما ف

ي المائة من الوظائف الرسمية،  4.9قطاع النقل 
 
ي النصف األول من عام  10.5وارتفع هذا الرقم إل  180ف

 
ي المائة ف

 
مما يجعل   181، 2020ف

ي خلقت وظائف
الير األول  ة  العشر القطاعات  أحد  يع  ا النقل  الخصوص،  البالد. عل وجه  ي 

 
العام    تبر ف العمل  النقل  لفرص  مهًما  مصدًرا 

ي ذلك القيادة، ال تتطلب  
 
لألشخاص غبر المهرة وذوي الدخل المنخفض. إنه قطاع مهم القتصاد البالد حيث أن معظم الوظائف، بما ف

 تدريبا. 

 
 
ي من ناحية أخرى، فإن حقيقة أن بعض الوظائف ال يمكن الوصول إليها إال عن طريق السيارات الخاصة ت لديهم دخل    أولئك الذين  حائر

، وخاصة ذوي الدخل المنخفض ، إمكانية ال  ل وظائف ذات أجر أفضل، مما يساهم  عصول حأعل بالفعل. يوفر النقل العام للمواطنير 
ي البالد. باإلضافة إل ذلك، يولد بناء أنظمة  

ي توزي    ع أفضل للدخل ف 
دد ف  جديدة حيث يلزم عمالة غبر مؤهلة    ا وظائف  الباص شي    ع البر

ي بوجوتا، كولومبيا ، سيوفر   ،خرىاأل عمل  الفرص  ومن  لبنائها. 
دد   القادمممر  التجميع الحافالت. ف    17يبلغ طوله   لذيا للباص شي    ع البر

ا  ً ة. كما أدت مناقصة تجديد الحافالت لعام 18000  ،كيلومبر ة وغبر مباشر كة تجميع   إل زيادة الوظائف 2018وظيفة مباشر ة لشر المباشر
 بالمائة.   150الحافالت بنسبة 

 
 

 
دد تعمل أنظمة  ، مما يتيح لهم سهولة الوصول إل المزيد من فرص  BRT) الباص شي    ع البر ( عل تقليل أوقات سفر المواطنير 

جم إل دخل أعل. مع   ي االزدحام يبر
ه ف  دد   ، نظام  Metroplusالعمل. الوقت الذي يتم توفبر ،    BRT  الباص شي    ع البر ي ميديلير 

ف 
ي التوظيف ، حيث زاد بنسبة    حدثكولومبيا ،  

ي ف  ي الما   5تغيبر إيجائر
ي ساعات العمل األسبوعية بنسبة  ف 

ئة باإلضافة إل زيادة ف 
المائة. كما    10 ي 
.   انخفضتف  بشكل كببر الرسمية  غبر  ع  182الوظائف 

 
للنمو    تبر ت أساسًيا  أمًرا  الوظائف  إل  الوصول  إمكانية 

دد االقتصادي، كما يساهم التخطيط لممرات  ي ذلك الباص شي    ع البر
ي تربط المواطنير  بالوظائف ف 

 . ألمر ا  الير

 

 

 

 

 

 
 . 2021-2021. خطة العمل الوطنية للنمو األخضر لقطاع النقل  2020وزارة البيئة.   178

http://www.moenv.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/20022_jordan_transport_v10_rc_web.pdf 
 ". 2021 - سنة فأكثر )التوزيع النسبي(  15لموظفون بعمر : ا4.4. "الجدول  2021دائرة اإلحصاءات العامة.   179
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  المائة من متوسط    23- 17ومع ذلك، فإن معظم المواطنير  ينفقون  
 
  األردنف

 
ويرجع ذلك    183. دخلهم عل نظام النقل العام الحال  ف

ي ال تسمح  
ي التقرير، جنًبا إل جنب مع معلومات نمط السفر القديمة، والير

 
ا ف

ً
لهيئة تنظيم  إل مدى تجزئة النظام، كما هو موضح سابق

ي   البر بناءا عل معلومات موثوقة.  ل تخطيط  الأو أي سلطة مختصة بالنقل  العام  النقل  المواطنير  يستقلون عادة  و خدمات  حقيقة أن 
ون فيها المركبات، مما يزيد من تكلفة    العديد  ي كل مرة يغبر

 
ي أنه يجب عليهم الدفع ف

من مركبات النقل العام للوصول إل وجهتهم يعي 
 الرحلة. 

ات تحسير  الوصول.  دد مع متر 
دد من الجوانب اإليجابية األخرى ألنظمة    تم تصميم أنظمة الباص شي    ع التر (  BRT)   الباص شي    ع البر

أنظمة  هي   تم تصميم  العام.  النقل  إل وسائل  الوصول  ي 
 
ف دد التحسينات  البر اإلعاقات  BRT)  الباص شي    ع  للمواطنير  ذوي  للسماح   )

النظام وكذلك لتسهيل استخدامها من قبل كبار السن واألطفال والحوامل.   تنفيذ وسائل مساعدة أخرى  و الجسدية باستخدام  يؤدي 
اإل  مثل  النظام  أمور  للمعاقير  الستخدام  السمع، من بير   االتصال لضعاف  ات  برايل واألدلة مع مبر  بلغة  والمعلومات  الصوتية  عالنات 

 أخرى، إل زيادة الوصول إل النظام وإمكانية وصول السكان المحرومير  إل الخدمات والوظائف. 

  و 
 
ايد خسارة اقتصادية للم  ا النقل وما يرتبط به  مجال  تمثل أوجه القصور ف ٪ من إجمال   6جتمع والبلد، عل األقل  من ازدحام متر 

 . ي عالم اليوم، تع  الناتج المحل 
 
ي بلد ما.    تبر ف

 
ي المدن دافًعا لالستثمار ف

 
كات إلنشاء مكاتبها اإلقليمية وبالتالي فهي تجودة الحياة ف

جذب الشر
ي هذا الصدد، حيث يؤدي االفتقار إل نظام نقل عام  ع  ي  و خلق فرص عمل.  

 
ي االعتبار ف

 
ي يتم أخذها ف

تبر االزدحام المروري أحد العوامل الير
ي األردن  لقدرة التنافسية  ا   فقدانموثوق ومتكامل وشي    ع إل  

ي البلدان األخرى ذات أنظمة النقل العام  للمدن ف 
مقارنة بالمدن المماثلة ف 

 األفضل. 

ي حركة المرور المختلطة منخفضة، مما يزيد من أوقات السفر. يمكن أن يؤدي تطبيق أنظمة  الشعات التجا 
ي وسائل النقل العام ف 

رية ف 
دد  ا من الوقت لألنشطة األخرى أو إمكانية    50( إل تقليل أوقات السفر بنسبة  BRT)  الباص شي    ع البر

ً
بالمائة، مما يوفر للمستخدمير  مزيد

عل    -البلدان من خفض نفقاتها بسبب االزدحام المروري    كذلك  تمكن  وقد ول إل وظائف ذات أجر أفضل.  السفر لمسافات أطول للوص
ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي  4.75سبيل المثال ، تمثل الخسارة االقتصادية السنوية لعمان بسبب االزدحام المروري  

واآلثار    - 184ف 
ي 
ي المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن(،   0.5)ما يصل إل    السلبية ذات الصلة مثل التلوث الضوضائ 

والوفيات واإلصابات ،    185ف 
ي الو 

٪ من الناتج المحلي اإلجمالي لألردن(. 1 لحد ، والصحة والسالمة )تدهور البيي 
186 

 
 

ي تنقالتهم اليومية قضاء  
جم وسائل النقل العام عالية الجودة إل جودة حياة. يمكن للمواطنير  الذين يوفرون الوقت ف  بر

 
ت

ي االستجمامالمزيد من الوقت مع عائالتهم أو  
ي مارس  مسح   . أظهر ف 

ي بوغوتا أن    2001  آذار / أجري ف 
ي المائة من    82.9ف 

ف 
ي  توفبر  ال  المستخدمير  حددوا 

األول من  ف  المرحلة  ي 
أهمية ف  األكبر  الجانب  باعتباره  الذي ،  TransMilenioالوقت    األمر 

ي المائة من المستخدمير  الذين حددوا األمن باعتباره األهم.  10.6تناقض مع ي
ي المائة من المستخدمير   37أشار حوالي و ف 

  ف 
ه يستخدم لقضاء المزيد من الوقت مع العائل ي المائة يستخدمون الوقت  21، و  ة إل أن الوقت الذي يتم توفبر

  الذي تم   ف 
ي المائة يستخدمونه للقراءة ، و    13للراحة، و    هبر وفت

فيهية أو الرياضية. تتنافس المدن عل جودة    10ف  ي المائة لألنشطة البر
ف 

ي يمكن أن توفرها ل
  الحياة الير

ً
 عاليا

ا
ي جذب الموظفير  المؤهلير  تأهيال

ا رئيسًيا ف  مواطنيها وتلعب أنظمة النقل العام الجيدة دورً
 بناءا عل ما تقدمه المدينة.   هم الذين يمكنهم اختيار مكان عيش

 

ى بمصدر دخل متنوع.  ائب الممتلكات، ورسوم التطوير، ورسوم التصاري    ح،    تتمتع أمانة عمان الكتر ى من ض  ي موارد أمانة عمان الكبر
تأئر

يبة الوقود.   ي موارد  و والمخالفات المرورية، والتحويل من الحكومة الوطنية من خالل ض 
 من ذلك، تأئر

ا
ي    بدال فقط  هيئة تنظيم النقل البر

خيص وتخصيص الم . تلحكومة الوطنية لدفع تكاليف ال من ا  وازنة من رسوم التسجيل ورسوم البر  نقل بالحافالت للطالب الجامعيير 

 

 
  . خدمات النقل وتأثيرها على عمالة الشباب وتنميتهم في األردن. مؤسسة الشباب الدولية. وزارة التنمية االجتماعية.2014الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.   183

EN.pdf-transportStudy-.org/sites/default/files/library/Y4Fhttps://iyfglobal 
 2021أمانة عمان الكبرى.  184
(:  2)  2. ضوضاء المرور على الطرق في عمان ، األردن: التحقيق في الحجم والتكلفة. مجلة هندسة المرور واللوجستيات 2014قسوس ، ج. ، عبد هللا الدخل هللا ، خ. س. جدعان ، ومحمد الزيود.  185

104-107 . 
   .2020. التقرير السنوي لحوادث السير في االردن لعام 2021مديرية األمن العام.  186

 ألردن. ل . المملكة األردنية الهاشمية ، التحليل البيئي 2009أغسطس/آب    18لبنك الدولي.  ا

https://documents1.worldbank.org/curated/en/315631468284337239/pdf/478290ESW0JO0P1IC0disclosed09131101.pdf 
 2020. التقرير السنوي لحوادث السير في االردن لعام 2021مديرية األمن العام. 

https://iyfglobal.org/sites/default/files/library/Y4F-transportStudy-EN.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/315631468284337239/pdf/478290ESW0JO0P1IC0disclosed09131101.pdf
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  حول الممرات. 
العام عالية الجودة إل تطوير وزيادة قيمة األراض  النقل  دد   تؤدي وسائل  البر الباص شي    ع  تنفيذ  ن  ويمكن أن يقبر

ي قيمة الممتل  TODالتنمية الموجهة نحو العبور    بإجراءات
 
جم إل زيادة ف ي تبر

ة ومتوسطة  الير كات وتطوير أعمال تجارية جديدة، صغبر

دد كي تزدهر األعمال الجديدة، من المهم أن يتم تنفيذ نظام  و عل حد سواء.   ا لدراسة  و بأرصفة عريضة    الباص شي    ع البر
ً
عالية الجودة. وفق

ي  
 
ي يمكن االستفادة منها ف

ي أمريكا  أجراها معهد سياسات النقل والتنمية حول مقدار األموال الير
 
ية مع ممرات عبور ف االستثمارات الحض 

أنظمة هناك  دد   الشمالية،  البر ي   الباص شي    ع 
التستفيد    الير مبالغ تصل  لكل دوالر من    134.54إل    من  استثمارات  ي 

 
ف أمريكًيا  دوالًرا 

دد  االستثمار العابر، وهذا هو حال خط كليفالند   thLineHeal .187 للباص شي    ع البر

ى، يمكن أن تكون تسلط   ي حالة أمانة عمان الكبر
 
ي تشجيع االستثمارات عل طول الممر. ف

 
رؤية    الوثيقة الضوء عل أهمية دور الحكومة ف

وي    ج مصحوًبا ب  AVID  عمان لالستثمار والتطوير  مقابلة مع تقسيم المناطق    أنظمةهي المسؤولة عن تعزيز االستثمارات. يجب أن يكون البر

يبية المحتملة.  الذي يسمح باالستث ي المنطقة باإلضافة إل الحوافز الض 
 
ورية ف من المحتمل أن يتكاثف الممر بير  الزرقاء  و مارات الض 

 وعمان بالحوافز المناسبة. 

 
 

دد   ية الجديدة والتجديد    BRTال يعتبر الباص شي    ع البر ا محفز للتطورات الحض 
ً

 من حلول النقل العام فحسب، بل إنه أيض
ا
حال

المناطق عل طول نظام ي تقسيم 
ات ف  التغيبر أن  مثال عل كيف  ازيل، هي  البر ي. كوريتيبا،  دد   الحض  البر   BRT  الباص شي    ع 

ي الممر. 
النقل الرئيسية    188جذبت المستثمرين وتطورات جديدة ف  ايير   ي من شأنها أن تصبح شر

اختارت المدينة الممرات الير
ي عل طول الممرات لتشجيع التطورات عالية الكثافة.  

ت تقسيم المناطق واستخدامات األراض  تم تخصيص ما ال يقل  و وغبر
دد ء نظام بالمائة من المساحة كمناطق إلزامية مخصصة للخدمات والمحالت التجارية. ثم تم بنا   50عن  عل    الباص شي    ع البر

ي ونظام الحافالت عالي الجودة، إل إعادة تطوير المدينة  طول تلك الممرات. أدى الجمع بير  كال العنضي  
ن، والتنظيم الحض 

ممرات   دد عل طول  البر المزدحمة وأنظمة  و .  الباص شي    ع  المدن  من  العام  النقل  دد تستفيد وسائل  البر ذات    الباص شي    ع 
جانب    التخطيط إل  هذا،  ا  األنظمة  الجيد. 

ً
أيض تجذب  ا كثيفة 

ً
مدن يخلق  أن  يمكن  المناطق،  لتقسيم  الالزمة  والحوافز 

 االستثمارات الخاصة. 

 

دد )  . BRTأثبتت أنظمة الباص شي    ع التر ا قدرتها عل تحسير  السالمة عل الطرق واألمن الشخص 
ً
خفضت أنظمة الباص شي    ع   ( أيض

دد الوفيات عل طول ممراتها. تشبر الدراسات إل أن االنخفاض بنسبة  
ي معدل الوفيات والمراضة الناجمة عن حوادث    50البر

ي المائة ف 
ف 

ة   ي   22إل    7عاًما يمكن أن يؤدي إل زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة  24المرور عل الطرق خالل فبر
يتم    189 المائة. ف 

ي توفرها  تحسير  نظام اإل و   ة الشع  علأكبر ضامة    رقابةتحقيق ذلك من خالل تحسينات عل األرصفة، مع  
شارات. ومن المزايا األخرى الير

دد  أنظمة   ي المحطات، مما  الباص شي    ع البر
ات داخل الحافالت، وكذلك ف  ، مع وجود كامبر وتجديد الحافالت تحسير  األمن الشخصي

 إل تقليل النشل والمضايقات والسلوكيات السلبية األخرى.  يؤدي 

 

  النقل العام 
 
 دور القطاع الخاص ف

٪ من الناتج المحل  اإلجمال  للمملكة. 10يمثل قطاع النقل أكتر من  
ي ذلك النقل العام، قطاعا جذابا    190

يمكن أن يكون النقل، بما ف 
 لالستثمار. 

 

 

 

 
    . المزيد من التطوير لدوالرك العابر. معهد النقل وسياسة التنمية.2013هوك، و. ، وأ. وينستوك، وس. لوتشو.   187
  األراضي نحو تنمية حضرية مستدامة.. تحويل المدن بالعبور: تكامل العبور واستخدام 2012سوزوكي، إتش ، سيرفيرو آر ، ويوتشي ، ك.  188
 واشنطن العاصمة: البنك الدولي.  الحصيلة المرتفعة إلصابات المرور: غير مقبولة ويمكن منعها. . 2017البنك الدولي.   189
  . استعراض قطاع النقل في المملكة األردنية الهاشمية.2014البنك الدولي.  190
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  النقل العام منخفضة. 
 
العام إل حد كببر من    ومع ذلك، ال تزال المشاركة الحالية للقطاع الخاص ف النقل  يمكن أن يستفيد قطاع 

ي البنية التحتية للنقل العام هو أقل من  فيما يتعلق بالبنية التحتية، فإن االستثمار الحو مشاركة القطاع الخاص.  
 
٪ من  1الي للحكومة ف
ي االقتصادات ذات الدخل المتوسط  

 
، وهو أقل مما هو عليه ف ي النقل العام بير   الناتج المحلي اإلجمالي

 
اوح االستثمارات ف   1، حيث تبر

. 3و ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي
191 

ي تنفيذ  
 
مطار الملكة علياء ومحطة حاويات العقبة مع البنية التحتية للنقل العام. عل وجه الخصوص،  يمكن تكرار التجارب الناجحة ف
وع دد   يمكن أن ينطبق هذا عل مشر ي ذلك كال الممرات، وكذلك المحطات والمBRT  الباص شي    ع البر

 
. فيما يتعلق بتشغيل  واقف، بما ف

دد نظام   كات الحافالت الخاصة الالباص شي    ع البر دولية تكرار أفضل الممارسات من البلدان األخرى. عالوة عل ذلك، يمكن  ، يمكن لشر
اء الحافالت من قبل القطاع الخاص. من المتوقع أن   ي ال  AVID  رؤية عمان لالستثمار والتطوير   لعبت أيضا شر

مؤخًرا دوًرا    ا  تم إنشاؤهير
فيما  خاصة  العام،  النقل  ووسائل  عمان  ي 

 
ف الخاص  القطاع  مشاركة  ي 

 
ف تدخالت   رئيسًيا  تنفيذ  وكذلك  المدينة  بتكثيف  التنمية    يتعلق 

 . TOD الموجهة نحو العبور  

 
 

. 

ي مدينة غواتيماال، عملت الحكومة مع القطاع الخاص، الذي دفع تكاليف  
وكذلك لبعض    تحويل ومحطة    موقف   13ف 

ي مناطق أخرى مخصصة  
ي المحطات وف 

كات بتسويق اإلعالنات ف  مح للشر ي المقابل، س 
جسور المشاة للوصول إل النظام. ف 

ي عام   من قبلتوجد محطة أخرى بمدخل تحت األرض تم بناؤها  و عل طول الممر. 
عاًما   15، بعد  2022مركز تجاري. ف 

و األنفاق  من البناء، سيتم نقل المتاجر الموجودة  ي وصلة مبر
دد ف   .إل البلدية للباص شي    ع البر

ي النقل العام من حيث  يحتاج القطاع الخاص إل نظام نقل عام يتسم بالكفاءة  
ا المساهمة ف 

ً
قوته العاملة، ولكن يمكنه أيض

ا مالًيا 
ً
ي الوقت نفسه عائد

ي تحقق ف 
ي البنية التحتية، والير

 . من خالل االستثمار ف 

  

. يمكن للمشغلير  من القطاع الخاص بناء المرافق وصيانتها وتشغيلها ودفع رسوم المحطات بير  المدن فرصة لالستثمار الخاصتمثل 

ي المحطات،  
ك الركاب ف  للحكومة. تغطي فوائد المحطات بير  المدن العديد من الجوانب. يتم تقليل االزدحام ألن الحافالت بير  المدن تبر

ي أكسيد الكربون وتحسير   حيث ينتقلون إل نظام ا 
ا تقليل انبعاثات ثائ 

ً
لمدينة. مع عدم دخول الحافالت بير  المدن إل المدينة، يتم أيض

الصحة من جانب الحكومة. باإلضافة إل ذلك، لن تنقل الحافالت بير  المدن الركاب بشكل غبر    عل  جودة الهواء، مما يقلل من النفقات 
.    رسمي داخل حدود المدينة، مما يعود  ا تحسير  محيط  و بالفائدة عل مشغلي الحافالت المحليير 

ً
من خالل االستثمار الخاص، يمكن أيض

ا للمستخدمير  من الحافالت بير  المدن إل أنظمة    توفبر المحطات، من خالل  
ً
الباص شي    ع  أرصفة أفضل، وإضاءة أفضل ، ونقل أكبر أمان

دد  و.  البر  أو المبر

 
 

ي 
ي والية ال  ف 

 ، كان هناك مساحة عامة غبر منظمة وغبر ممهدة مع مرافق رديئة  مكسيك كيوداد أزتيكا، ف 
َ
ت س 

 
 ت

 
 خ
َ
بير     تحويللل  مد

  . ي
ي منطقة العاصمة فيما بينها ومع مكسيكو سيير

ي تربط بير  مختلف البلديات ف 
من خالل التنظيم  و الخدمات المختلفة الير

ساعتير  يومًيا وتضع الخدمات تحت تضفهم.  بحوالي  لركاب  عل ا اآلن    الوقت   توفر   تحويلواالستثمار الخاص، تم بناء محطة  
امتياز  مع  بالكامل من قبل القطاع الخاص    ا تم بناؤهو يومًيا.    تحويل عملية ن   180.000تتعامل المحطة متعددة الوسائط مع  

ا قدره   30لمدة   وسائل النقل العام وكذلك الجي الذي تم    و ، واستفاد منه مستخدممليون دوالر أمريكي  68عاًما شمل استثمارً
 .بناؤه فيه

 رئيسًيا 
ا
وع. قدمت الحكومة ا كان التوافق بير  األطراف المعنية عامال لمنح الحوافز الصحيحة للقطاع   لنظاملنجاح هذا المشر

ي تقديم خدمة أفضل. 
.  و  الخاص لالستثمار. كما شارك مشغلو النقل ف   لم تخلق هذه االستثمارات تكلفة إضافية للمستخدمير 

 

 

حافالت من خالل منح عقود طويلة األجل  لل  مواقف القطاع الخاص لبناء  عل  بعض المدن    عتمدتا   مواقف الحافالت واإلعالنات. 
كة اإلعالنات مسؤولية بناء وصيانة وتشغيل البنية التحتية وم كات اإلعالن. تتول شر ي ذلك اإلضاءة. تمكنت    وقف لشر

الحافالت، بما ف 
ي الوقت ال

ي بعض المدن من تضمير  الخرائط والمعلومات ف 
ي عل جودة الخدمة. كما أن  لخدمة الحافالت، م  حقيقر ما يؤثر بشكل إيجائر

الخدمات اإلضافية، مثل   ي أدرجت بعض 
الير كات  الشر المحمولة والواي فاي، كما قامت بعض    محطاتهناك بعض  للهواتف  الشحن 

ات إيجابية عل البيئة. مبر   جم إل تأثبر
كات اإلعالن بتضمير  األلواح الشمسية أو الحدائق عل السطح، مما يبر ة أخرى لهذا المخطط  شر
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كة الخاصة ويمكن للمدينة أن تطلب إصالحات لم  واقف هي أن مخاطر تعرض م الحافالت    وقف الحافالت للتخريب تقع عل عاتق الشر
 بشعة. 

 
 

ا من الركاب ً  ي  يمكن أن    ، األمر الذيتنقل أنظمة النقل الجماعي عدًدا كببر
ي بعض األحيان،  برَ

جم إل فرصة جذابة للمستثمرين. ف 
ي مدينة  

ا الستعادة االستثمار من خالل القطاع الخاص. ف 
ً
ا طرق

ً
وري أن يتخذ القطاع العام الخطوة األول ثم يجد الحق من الض 

ي الحدود الجنوبية للمدينة. بعد ثالث سنوات،  
قام مستثمر خاص  غواتيماال، أنشأت الحكومة محطة نقل متعددة الوسائط ف 

دد الشي    عورشة  منطقة  لسيارات و ل   موقف ببناء مركز تسوق فوق   نتيجة لذلك، يدفع المستثمر مقابل صيانة   . لباصات البر
 .محطة التحويل متعدد الوسائط ويدفع للمدينة نصف استثمار رأس المال األصلي 

ا أصبحت فرصة لتطو 
ً

ي تقدم خدمات للركاب، ويمكنها  تربط المحطات متعددة الوسائط الركاب، ولكنها أيض
ير المناطق الير

ا إنشاء رحالت جديدة، وتزويد المستثمرين بمساحة يمكنهم من خاللها العثور عل فرص عمل. 
ً

 أيض

 

العام.  النقل    تشغيل 
 
ا ف

ً
أيض الخاصة  الحافالت  تفيد تجربة مشغل   أن  الممارسات    يمكن  أفضل  تقديم  الخاصير   للمشغلير   يمكن 

يمكن  و الحوافز والعقوبات المناسبة، يمكنهم تقليل التكاليف وتقديم خدمة أكبر كفاءة.    وبوجود العالمية والمحلية المتعلقة بالنقل العام.  
كة مع مشغلير  أصغر ت

العام، مع  جميع األطراف،    عود بالفائدة علللمشغلير  الخاصير  إنشاء مشاري    ع مشبر النقل  وكذلك مستخدمي 
 تحسير  الخدمات المتكاملة. 

. يمكن االستفادة من التمويل الخاص للمركبات األنظف،  يمكن أن تستفيد عملية إدخال تقنيات الحافالت األنظف من التمويل الخاص

اكة بير  القطاعير  العام والخاص أو التأجبر أو ا  الستئجار. وتبحث صناديق االستثمار الدولية  وخاصة الحافالت الكهربائية، من خالل الشر
اء   ي يمكنهم الوصول إليها للمشاري    ع الخض 

اء أساطيل خالية من االنبعاثات بسبب معدالت الفائدة المنخفضة الير عن فرص لتمويل شر
دد لسداد ثمن الحافالت. باإلضافة إل ذلك، يمكن ي قدمتها هيئات الباص شي    ع البر

البنية    وكذلك بسبب الضمانات الير تمويل إنشاء 
دد من خالل قروض من المنظمات متعددة األطراف أو البنوك التجارية ومن خالل بعض المخططات   التحتية لنظام الباص شي    ع البر

باألصول.   المدعوم  التوريق  مثل  من  و األخرى  الرغم  ، عل  ي
الير اء  الخض  السندات  للحصول عل  التقدم  ا 

ً
أيض للحكومات  طول  يمكن 

دد. شبكات نطاق ، يمكن أن تصبح مصدًرا لتوسيع االجراءات   الباص شي    ع البر

 
 

ي يمكن  
المالي والير السوق  أنشأها  التحتية. وهناك أدوات جديدة  البنية  لتمويل  ا مختلفة 

ً
يمكن للحكومات أن تجد طرق

ي بوجوتا، تم تمويل بعض ممرات  
ي النقل العام. ف 

األصول، مما  ب  المدعوموريق  تال من خالل    TransMilenioاستخدامها ف 
. تقدم أنظمة   ي معدل الفائدة بمقدار نقطتير 

ا ف 
ً

دد يمثل انخفاض ة البنية التحتية منخفضة التكلفة عند    الباص شي    ع البر مبر 
ي تتعامل مع قدرات مماثلة، ويمكن لشبكتها أن تنمو بشكل أشع. لذلك، فإن  

مقارنتها بأنظمة النقل الجماعي األخرى الير
 تمويل المناسب يساعد الحكومات عل تشي    ع بناء البنية التحتية. إيجاد ال

 

دد   المركبات ذات األغراض الخاصة.    وهي (، SPVذات غرض خاص ) أداة تتضمن بعض نماذج األعمال الخاصة بأنظمة الباص شي    ع البر
كة تأسست للقيام بنشاط أو غرض تجاري محدد وإل  كات(  األدواتالالزمة لذلك. تم إنشاء    نقديةالموارد ال  يجاد شر ذات األغراض    )الشر

اء الحافالت وقد تم استخدامها، عل وجه الخصوص، لتقليل مخاطر الصفقة عندما ال يكون لدى المشغلير    الخاصة لتوجيه التمويل لشر
المالي للحص   مصنغي  الذراع 

البنوك وصناديق االستثمار وحير الخاصة جمع األموال من  كات ذات األغراض  ول عل قرض. يمكن للشر
ي   ةمفيد  ية الهيكل  هسداد القروض. هذ ل  ات الحافالت لتمويل أسطول الحافالت، مما يوفر للمستثمرين أو المقرضير  ضمان

بشكل خاص ف 
 البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. 
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 التوصيات 

  قدًما نحو نظام نقل عام مناسب وموثوق. 
تستند النصائح والتوصيات    يقدم هذا الجزء قائمة بالتوصيات الرئيسية لألردن للمص 

ي هذا ال
 
ي األ جزء العملية المدرجة ف

 
يحدد التحديات والقيود الرئيسية لتحقيق نظام نقل  السابقة والذي  جزاءإل العمل التحليلي المقدم ف

ي األردن
 
أثناء    تم الرجوع اليها باإلضافة إل الممارسات الجيدة العالمية   ،عام سهل الوصول إليه وفعال وآمن وبأسعار معقولة ومستدام ف

تير    ي ركبر 
 
دد باصات الشيع ال و : )أ( إصالح النقل العام و )ب(   أساسيتير   الدراسة. تم تجميع التوصيات ف كمحرك لتحسير  النقل العام،    ة البر

 
َّ
ي النقل العام : )أ( الوصول إل جميع وسائل النقل العام و )ب( إزالة الكربون  شاملير   ير   وحل

 
 (. 41والتكيف مع تغبر المناخ )الشكل   ف

 

ركائز التوصيات والحلول الشاملة  -  41الشكل  

 
 

 الركائز 

 إصالح النقل العام 

اتيجية النقل العام.  ة. ومع ذلك، يجب أن يتحقق هذا   استر ي السنوات األخبر
من الواضح أن عمان أعطت األولوية للمواصالت العامة ف 

قابلة   ولكنها  واضحة  ات  أهداف ومؤشر لوضع  تحديثها  يجب  ي 
والير األردن،  ي 

ف  العام  النقل  اتيجية  اسبر أخرى كجزء من  ي مدن 
ف  ا 

ً
أيض

اتيجية.    للتحقيق وواقعية لقياس ي فعالية تنفيذ االسبر
أن يشمل ذلك خارطة طريق ذات معالم واضحة والخطوات الالزمة إلزالة    وينبغ 

اتيجية. و الكربون من القطاع.  ي قلب االسبر
ي األردن من خالل وضع المستخدم ف 

 ستتحسن وسائل النقل العام ف 

تيبات المؤسسية والالمركزية.  تيب المؤسشي الجديد    التر ي جميع المدن األردنية.  يعتبر البر
ورًيا لوسائل النقل العام للعمل بكفاءة ف  ض 

تيب الجديد المزيد من الالمركزية وطرح أدوار محددة بوضوح لمختلف المؤسسات المعنية. أثبتت أمانة عمان   يجب أن يشمل هذا البر
ى ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة   اء للتنمية والسياحةالكبر ،    PDTRA  وسلطة منطقة الببر أنها تعمل بكفاءة عل المستوى المحلي

ى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة و  ات أمانة عمان الكبر  إل خبر
ً
كبر  عل سلطاتها القضائية. واستنادا

اء  مع البر سلطة منطقة الببر
ي أجزاء أخرى من البالد. كون هناك حاجة إل مزيد من ي والتعلم منها، س  PDTRA  للتنمية والسياحة

 الالمركزية ف 
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ً
ي نظام نقل عام أخض  ومستدام ماليا

 
كبر  جهودها عل تطوير السياسات الالزمة لتحقيق تقدم ف

وهذا من شأنه أن يسمح لوزارة النقل ببر
اف ي لإلشر قل المحلية/اإلقليمية هذه  والتنسيق مع السلطات المحلية/اإلقليمية. ستقوم سلطات الن  عل  للبالد وهيئة تنظيم النقل البر

 .  بتنفيذ جميع تخطيطات النقل بناءا عل معلومات محدثة، وتعيير  الطرق وإدارة العقود مع المشغلير 

 . التنظيم  اء وتشغيل    اإلطار  إجراءات جديدة للحصول عل تراخيص شر لوضع  أخرى،  أمور  بير   الحالية، من  األنظمة  يجب مراجعة 
اف لكل مدينة أو محافظة. ولمراقبة الخدمة وتقييمها،  الحافالت، خاصة للحافالت الكب ة، بناءا عل نظام نقل عام موحد وخاضع لإلشر بر

ي ي
ات األداء الرئيسية وتنفيذها.    نبغ  ي ي  2017  سنةيمكن إضافة مقال إل قانون النقل العام لو تصميم مؤشر

ي لتحديد معايبر الجودة الير
  نبغ 

ي عقود الخدمة. و 
 
، والنظافة، والسالمة/األمن، واالنبعاثات، واستخدام تتبع أنظمة  واتر بشأن التوقيت، والت ا تشمل معايبر هذه تضمينها ف

ي الوقت ال GPSالنقل الذكية/نظام تحديد المواقع العالمي )
 
ي ( لتوفبر معلومات ف

للمستخدمير  عند وصول ومغادرة الحافالت، وما    حقيقر
 َس و إل ذلك.  

 
 مَ ت

 
ا من إنشاء مخطط حوافز وعقوبات للمشغلير  من شأنه أن يفيد جودة خدمة النقل العام. ك

ً
ات األداء الرئيسية أيض  ن مؤشر

الحاسمة.  القرارات  مشغلي    اتخاذ  بتوحيد  يتعلق  فيما  وتشاورية  شفافة  بطريقة  حاسمة  قرارات  اتخاذ  إل  األردنية  الحكومة  تحتاج 
كات رسمية، بدًءا  الحافالت. يجب اتخاذ إجرا  ي شر

 
اتيجية واقعية لدمج المشغلير  األفراد ف

ي هذا الصدد من خالل تطوير وتنفيذ اسبر
 
ءات ف

ي إل المدن الوسيطة األخرى مثل جرش وإربد والزرقاء والسلط ومادبا.    ادا متدا من عمان و 
إدخال المشغلير  األفراد الحاليير  وإدماجهم    وينبغ 

اخيص، ودعم مخطط تحديث أسطول الحافالت،   اء البر ي أنظمة النقل الجديدة باستخدام تكامل األجرة والدفع. قد يشمل ذلك إعادة شر
 
ف

 وتنفيذ برنامج تخريد للحافالت القديمة لمواصلة تطوير النظام وتنظيمه بشكل أفضل. 

. التفاوض مع صغار الم ة. أحد الخيارات هو من خالل مفاوضات عل    الكير  هناك طرق مختلفة للتفاوض مع مالكي الحافالت الصغبر
ة   خبر بير   تجمع  كة 

مشبر مشاري    ع  أو  جديدة  مؤسسات  إنشاء  تشجع عل  المدينة  والمالية    ير  لك ا المصغار  مستوى  اإلدارية  والقدرات 
ا، ال تظهر التجار 

ً
. كما ذكرنا سابق كات األكبر كات من قبل مالك صغار فقط. يجب  للشر ب الدولية نتائج إيجابية عندما يتم تشكيل الشر

ي  
 ف 
ً
، مع عدم تركهم جانبا كات بالكامل من قبل صغار المشغلير  إعداد وثائق المناقصة بطريقة تحقق التوازن حيث ال يتم تشكيل الشر

بد  المباشر مع مشغلير  صغار لكل ممر  التفاوض  الوقت. نهج آخر هو  ي وقت واحد. لكال  نفس 
المشغلير  ف  التفاوض مع جميع   من 

ا
ال

 ، يجب أن تعتمد الحكومة عل شخص يعرف القطاع بعمق لقيادة المفاوضات.  البديلير   النهجير   

ي تداببر التخفيف من اآلثار السلبية عل األفرا مجرد انتقال
، وكذلك ف  ي تقييم سبل العيش لمشغلي الحافالت الحاليير 

ي النظر ف 
د. . ينبغ 

اح تدخالت    ،النظام  لا قتنا من خالل   اقبر يجب  األجرة.  هيكل  تحديث  ذلك  ي 
ف  بما   ، التحسير  إل  ا 

ً
أيض العام  النقل  ستحتاج خدمات 

  . ي ، وبرامج إعادة تشكيل  و للتخفيف من أي تأثبر سلير ي برنامج شبكة األمان االجتماعي
يمكن أن تتضمن هذه التدخالت إدراج األفراد ف 

ي القطاع أو 
، والتعويض    المهارات )التدريب عل دور جديد ف  نشاط مختلف(، وبرامج إضفاء الطابع الرسمي عل المشغلير  غبر الرسميير 

يبية، والحصول عل االئتمان بمعدالت منخفضة، وما إل ذلك. يجب أن يحدد تقييم سبل عيش   لمرة واحدة للمركبات، واإلعفاءات الض 
حة أن تع ا كيف يمكن إلجراءات التخفيف المقبر

ً
اك   كذلكمل  مشغلي الحافالت أيض ات اإليجابية، مثل إشر عل خلق المزيد من التأثبر

النقل.   ي قطاع 
العمل ف  ي سوق 

النساء ف  ي المزيد من 
األ  وينبغ  المالكير   الذي يفضل حالًيا  ائب  الض  لقانون  ا إجراء مراجعة 

ً
عل    فراد أيض
ي النقل العام. 

كات، وكذلك قانون االستثمارات الخاصة ف   الشر

يجب عل وزارة النقل وسلطات النقل بالمحافظات تحديث نماذج النقل بالمدن لتطوير تصميم تشغيلي يعتمد    النقل. تحديث نماذج  
عل الطلب الفعلي مع األصول والوجهات الحالية. سيسمح ذلك للمدن بتقدير أساطيل الحافالت والخدمات المطلوبة باإلضافة إل  

الذكية وتوفبر معلومات ع النقل  أنظمة  الخدمات. من  دمج  الرئيسية لتحسير  جودة  األداء  ات  للمستخدمير  وتنفيذ مؤشر الجودة  الية 
، ويفضل أن   ي والمحلي

ي األردن إل دعم مالي من الحكومة عل المستويير  الوطي 
المرجح أن يحتاج نظام النقل العام الذي تم إصالحه ف 
 . ي اإلنفاق الرأسمالي

 يكون ذلك من خالل االستثمارات ف 

م نموذج حديث، يمكن قياس كفاءة وربحية الطرق الحالية كجزء من شبكة نقل عام جيدة التخطيط. ومع ذلك، يجب أن يتم  باستخدا 
ي الذروة الصباحي 

ي تصميم  ةذلك بعناية. ستساعد توقعات الطلب المستندة إل البيانات ف 
 عن ذروة منتصف النهار وبعد الظهر، ف 

ا
، فضال

ي االعتبار إشغال الحافالت وتل   ممكنة  أفضل طرق
الحافالت. يمكن أن يؤثر عدم القيام   واتر لحافالت مع األساطيل المطلوبة، مع األخذ ف 

 بذلك بشكل كببر عل جودة الخدمات، مما يؤثر بدوره عل المستخدم وبالتالي يؤثر سلًبا عل الطلب. 

ي المعروض متحديد حجم األسطول الجديد
ي . حالًيا، هناك زيادة ف 

األسطول. ومع ذلك، يجب أن تأخذ    زيادة حجمن المركبات، وينبغ 
ي االعتبار أن االستخدام األمثل له "يعاقب" المستخدم عن طريق زيادة عمليات ال

ي لمسافات    تحويل عملية تحسير  األسطول ف 
والمشر

 و أطول للوصول إل نقاط التوقف المحددة.  
 
ستخدام األمثل لألسطول يؤثر عل المواطنير   ظهر التجربة الدولية أن إعطاء األولوية لال ت

المالية وجودة   الجدوى  التوازن بير   ا تحقيق 
ً
أيض المهم  الجديد، من  السفر. لذلك، عند تحديد حجم األسطول  من خالل زيادة وقت 

 الخدمة. 
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ة من ال  ي األردن معتادون عل نظام غبر رسمي برحالت مباشر
 
َهة؛ لذلك، فإن  التواصل هو جانب رئيشي آخر. المواطنون ف ج  منشأ إل الو 

 أمرا صعبا. إل الوجهة النهائية، سيكون   ها نظام يحتاج فيه المواطنون إل السبر إل محطة الحافالت أو موقف الحافالت، أو من  طرح

ي األردن. ال توجد جداول زمنية،    معلومات النقل العام. 
 
يعتبر نقص المعلومات أحد الشكاوى الرئيسية لمستخدمي وسائل النقل العام ف

ي أي وقت سيصلون إل وجهاتهم. سوف تساعد أنظمة  
 
والخدمات غبر موثوقة. وال يعرف المستخدمون مير ستتوقف الحافالت وال ف

ي معالجة هذه المشكلة. تقدم  
 
ي تديرها AutoBusالنقل الذكية ف

ي عمان الير
 
كة المتكاملة للنقل المتعدد   ، خدمة الحافالت ف    CMTC  الشر

ي الوقت ال
 
ي بالفعل معلومات ف

ي يو .  حقيقر
ي عمان والمدن الوسيطة األخرى. يجب أن تكون   نبغ 

 
ي جميع خدمات النقل العام ف

 
تنفيذ ذلك ف

، وتتمثل إحدى أفضل ال ، بما  وسائل النقل العام جذابة لجميع المواطنير  ي توفبر المعلومات للمستخدمير 
 
طرق لبدء تحسير  الجاذبية ف

ي حالة نظام عمان  
 
ي ذلك أوقات السفر. وهذا سيثبت ف

 
ي أنه أشع من استخدام السيارة.    للباص الشي    عف

اء المعدات الالزمة لهذا    وينبغ  شر
 تنفيذه. الغرض وصيانتها وتحديثها حير ال تصبح قديمة بعد سنوات قليلة من  

ي حالة عّمان، الباص    مج التخريد. برنا
 
هناك حاجة إل برنامج تخريد لتجنب تنافس الحافالت القديمة مع األنظمة الجديدة، ال سيما ف

دد. من حيث المبدأ، ستصبح بعض الحافالت مغذيات لنظام الباص الشي    ع. ومع ذلك، نظًرا ألن المعروض من المركبات مرتفع   شي    ع البر
ي حالة سيارات األ 

 
جرة البيضاء ، فإن بعضها سيحتاج إل الغاء. تحتاج الحكومة إل تطوير برنامج تخريد يتضمن إجراءات  للغاية ، خاصة ف

ي سيتم 
ي يمكن إعادة استخدامها عن البقية الير

. يمكن القيام بذلك من خالل  التخلص منها وعمليات واضحة لفصل المركبات الحالية الير

اء حافالت قديمة  و ء لتجديد األسطول،  كجزء من متطلبات وثائق العطا   -القطاع الخاص   طلب من المشغلير  شر  آنذاكتعمل  تكون قد ي 
ي تم التخلص منها، يمكن  الباص الشي    ع  واستبدالها بحافالت جديدة )

ي حالة عمان(. مع وجود شهادة بالعدد المطلوب من الحافالت الير
ف 

 للمشغل الحصول عل تضي    ح لتشغيل حافلة واحدة جديدة. 

ي  إذا تم تضمير  
دد  هذا المخطط ف  ي إصالح  الباص شي    ع البر

ي عمان أو ف 
الحافالت، فسيكون من المهم تحديد الحد األقص للسعر    اتف 

دد  نظًرا ألن المشغل الجديد لممر  و .  هبمركباته  / مركبتهالذي يمكن لمالك صغبر بيع   خدمة حافالت أخرى سيكون  ل أو  الباص شي    ع البر
ي أ 
ي توليد بدء  ل قرب وقت ممكن لمهتًما بتشغيل حافالت جديدة ف 

ي السعر.    مضاربات دخل، فقد تكون هناك    ف 
قد يكون هذا هو الحال و ف 

ي وقت الحق من هذه اإل 
. أما الخيار  الحافالت الحديثة من  بر أكعدد  ، عندما يكون هناك عدد أقل من الحافالت القديمة و جراءات خاصة ف 

اء   الحافالت القديمة وإلغائها. اآلخر فيستلزم دعًما حكومًيا لشر

التحدي الرئيشي الذي تواجهه المدن األردنية هو انخفاض حصة النقل العام. لتقليل  الطلب عل النقل العام وإدارة الطلب عل النقل.  
ي الالزم من السيارات الخاصة إل   أنظمة النقل    النقل العام، باإلضافة إل تحسير  وسائط  استخدام السيارات وتحقيق التحول النموذجر

ي العام، ي
وضع تداببر أخرى. يمكن أن يشمل ذلك تنفيذ سياسة إدارة مواقف السيارات، وتقييد استخدام السيارات خالل ساعات    نبغ 

ي تحسير   
ي يمكن استثمارها ف 

ي الحصول عل الموارد الير
ا ف 
ً
ي يمكن أن تساعد المحافظات أيض

الذروة، وفرض رسوم االزدحام المحتمل، والير
ي ل العام.  النق

ي موازاة ذلك تطبيق إجراءات  وينبغ 
تداببر للحد من استخدام  كذلك  تنفيذ نظام نقل عام ميسور التكلفة وآمن وموثوق و   ف 

  . السيارات

مشغلي القطاع الخاص والمستثمرين. يجب وضع منهجية علمية    حشد يحتاج هيكل األجرة الحالي إل مراجعة لجذب و   هيكل األجرة. 
ا إنشا 

ً
ي )تذكرة واحدة للرحلة بأكملها(. وسيتعير  أيض

ء  جديدة لتحديد األجرة، مع مراعاة كل من الربحية للمشغلير  وقابلية التشغيل البيي 
. تقوم أمانة عمان ا  اء أسطول الحافالت لتغطية العجز  غرفة مقاصة لتحصيل األجرة وإعادة توزي    ع الدخل بير  المشغلير  ى حاليا بشر لكبر

ي تشغيل خدمة  
تحتاج أمانة عمان  و عمان. إذا لم يزداد الطلب، فقد تتعرض الموارد المالية المحدودة بالفعل للمدينة للخطر.    باصف 

ى إل خلق بيئة عمل مناسبة لجذب المستثمرين الذين يجلبون األموال إل نظام النقل العام ول يس فقط المشغلير  الذين ليس لديهم  الكبر
 أي حصة مالية. 

ي األردن إل إعانات لتوفبر أ   اإلعانات. 
. من ناحية  جور  من المرجح أن يحتاج نظام النقل العام الذي تم إصالحه ف  معقولة للمستخدمير 

ي شكل رأس مال مقدًما لتغطية النفقات  
  ة ضف متكرر عملية  الرأسمالية ألسطول المركبات أو كأخرى، يمكن أن يكون الدعم لإلمداد، ف 

تشغيلية  OPEX)  للتشغيل هذا  مصاريف  يستهدف  أن  يمكن  للمستخدم.  األجرة  لخفض  للطلب،  إعانات  هناك  أخرى،  ناحية  من   .)
يوض بدعم االستثمارات    اإلعاقة، من بير  أمور أخرى.   أو    مجموعات سكانية محددة بناءا عل معايبر الدخل المنخفض أو الجنس أو العمر  

ة باألجر  ي ستكون مرتبطة مباشر
ا حافًزا للمشغلير  لتقديم خدمة جيدة، والير

ً
ي السداد. سيصبح أيض

ة  الرأسمالية، مما يوفر للحكومة اليقير  ف 
ويدهم بفرص أفض  ل  المحصلة. عل جانب الطلب، يمكن توجيه اإلعانات لألش ذات الدخل المنخفض واألشخاص ذوي اإلعاقة لبر 

 للوصول إل الوظائف والخدمات واألسواق. 

ي مدن أخرى    مدونة السلوك. 
ي الزرقاء وعمان وبعد ذلك ف 

يجب تفعيل مدونة قواعد السلوك بدًءا من إطالق تطبيق الهاتف المحمول ف 
ات األ  ، يجب وضع مؤشر . ولضمان المراقبة والتقييم الفعالير   داء الرئيسية لضمان تنفيذ  بناءا عل الدروس المستفادة من كلتا المدينتير 
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فرقة عمل شر   تدريب  يجب  السنوية. كما  اخيص  البر بتجديد  وربطها  السلوك   مدونة 
َ
بفعالية  ط ونساء( لالستجابة  )رجال  ية مخصصة 

 لشكاوى سوء السلوك وضمان تطبيق العقوبات. 

اتيجية وخطة السالمة عل الطرق.  ي األردن.    معالجة موضوعيجب    استر
 
  بالتالي   هناكو الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث الطرق ف

، يجب أن تتضمن الخطة  و حاجة ماسة إل خطة وطنية للسالمة عل الطرق.  السياسة العامة، وتحليل البيانات، وتنفيذ  وضع كحد أدئ 
، ويجب أن يكون األشخاص  البنية التحتية اآلمنة، واستخدام حزام األمان، وإدارة الشعة. يجب أن تكون   شوارع المدن األردنية آمنة للسبر

ا عل استخدام األرصفة وعبور الشوارع دون المخاطرة بحياتهم.  
ً
ي الحركة قادرين أيض

 
األرصفة هي المغذي  و الذين يعانون من صعوبة ف

ي بعض ال
 
ي عمان ضيقة وغبر مستوية وغبر موجودة ف

 
مناطق. بعض األرصفة تغزوها السيارات  الرئيشي ألنظمة النقل العام. األرصفة ف

ا ويجب وضع اإلجراءات الخاصة  مركبة  فحص الكما أن  يجبر المشاة عل السبر عل الطرقات.  مما  الواقفة عليها أو الباعة  
ً
مطلوب أيض

 بذلك. 

ي األردن.    تقليل انبعاثات الملوثات. 
 
ي تنبعث منها الملوثات وإدخال تقنيات منخفضة االنبعاثات ف

وري تقليل عدد المركبات الير من الض 
ي تحل محل القديمة    أئر تست

الفوائد الرئيسية إلصالح النقل العام من حيث البيئة والصحة العامة من انخفاض عدد المركبات الجديدة الير
ي تقدم خدمة معينة. سيؤدي ذلك إل

ي أكسيد الكربون وغازات الدفيئة األخرى وتحسير  جودة الهواء. وهذا بدوره  الير
 تقليل انبعاثات ثائ 

 . ي تقليل أمراض الجهاز التنفشي
 
 سيكون له تأثبر مهم ف

ة   -  42الشكل   حسب مستوى االستعجال ومستوى األولوية   1توصيات الركبر 

 

 

 

دد   كمحفز لتحسير  النقل العام  الباص شي    ع البر

  عمان. 
 
دد ف ي عمان إل بعض التعديالت لتعزيز    نجاح المرحلة األول من الباص شي    ع التر

دد ف  تحتاج المرحلة األول من الباص شي    ع البر
(فرص نجاحها. أظهر ال ى عل تحديد    نجاح   الشي    ع إمكانات  للباصالناعم الجاري حالًيا    تشغيل )األولي النظام وساعد أمانة عمان الكبر
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فرصة إلعادة تقييم نظام النقل    الباص الشي    عنظام    شكلوالمنطقة. ي  بالد لل  عرض  الشي    ع نموذج  الباصصبح  ي الالزمة لكي    التعديالت
ي من مستخدمي السيارات   تيبات المؤسسية ونموذج األعمال، ولتحقيق الحاجة الملحة للتحول النموذجر ي ذلك البر

 
ي األردن، بما ف

 
العام ف

 إل وسائل النقل العام. 

ي عمان وإنشاء بنية تحتية جديدة،  للباصمع التشغيل الناعم  تعلم المستمر من أنظمة الباص الشي    ع األخرى. ال
 
تجربة   تكون الشي    ع ف

تشمل بعض المدن الموض بزيارتها من قبل المسؤولير   و .  توسعهحيث يمكن للنظام معالجة التحديات الناشئة عن    مهمة،البلدان األخرى  
ي 
 
ي وبوغوتا.    مجال الباص الشي    عالحكوميير  للتعلم من تجارب  هم ف

دراسية   جوالتيمكن إجراء  و اسطنبول وجاكرتا وكيتو ومكسيكو سيير
مشغلي   إل  للتحدث   

المشغلير  الشي    علبعض  ا   الباص  ي 
 
ف االنتقال  تجربة  عل  سيتعرفون  حيث   ، مما  الدوليير  المماثلة،  القتصادات 

 . كات األكبر ا القدوم إل األردن  و يساعدهم عل فهم أنه من الممكن تحقيق االستقرار المالي كجزء من الشر
ً
يمكن للمشغلير  الدوليير  أيض

اكات مستقبلية.  ا من إقامة عالقات لشر
ً
اتهم، مما سيمكنهم أيض  لمشاركة خبر

ا   هيئة الباص الشي    ع.  النقل  تم وضع تصور للباص  النقل العام ومشاري    ع  ي أمانة  ل لشي    ع عمان وتنفيذه من قبل دائرة 
 
لبنية التحتية ف

ى  الكبر ي تمتد داخل حدود عمان  ،عمان 
الير النقل لممر عمان  ، ومن قبل  للممرات  العامة واإلسكان ووزارة  إن الزرقاء.    -وزارة األشغال 

دد هيئة  معقد، ويوض بإنشاء  الباص الشي    ع أمر  تشغيل نظام   طاقم عمل مكرس بالكامل للعمل    هيئة. سيكون لدى الللباص شي    ع البر
الشي    ععل تخطيط   القانونية وتطوير األعمال وخدمات االتصاالت والركاب.    الباص  يات والشؤون  المالية والمشبر والعمليات واإلدارة 

ا إنشاء مركز و 
ً
 كامل لتشغيل النظام. رقابة  يجب أيض

دد .  نموذج عمل ناجح للباص شي    ع التر ي . مطلوب نموذج عمل متكامل بشكل جيد مع المشغلير  األفراد الحاليير 
لمنافسة  إدارة ا   وينبغ 

 مشغلي 
دد، و   بير  ي باص  األخرى   الحافالت الباص شي    ع البر

كة(. يجب تشجيع    والميي  ( وسيارات األجرة )سيارات األجرة المشبر )كوسبر
ي و   الباصلنظام حافالت    ير  بعض المشغلير  اآلخرين عل أن يصبحوا مغذي التكامل المادي والتشغيلي والتكنولوجر الخاص  الشي    ع مع 

دد إجراء عطاءات تنافسية لتشغيل وصيانة  يوض بو .  باألجور  ي ذلك استثمارات من    الباص شي    ع البر
لجذب العبير  جدد إل القطاع، بما ف 

ممولي  ل  سيتم الدفع  يجب أن يكون لدى جميع أصحاب المصلحة المعلومات الالزمة فيما يتعلق بتدفق األموال وكيفو القطاع الخاص.  
اء وتشغيل الحافالت.  التحصيل األوتوماتيكي لألجور،ومشغل  باصاألسطول ومشغل ال   لشر

ددحشد مستثمري القطاع الخاص لنظام   دد . بالنسبة لحافالت  الباص شي    ع التر ، هناك حاجة  الكهربائية والحافالت    الباص شي    ع البر
التنافسية. ي اء  ي االعتبار خيارات الشر

ي إل نموذج أعمال يأخذ ف 
التفكبر ف  ي 

اء عن التشغيل    واستئجارها   تأجبر الحافالت  نبغ  وفصل الشر
ي والصيانة.  

ي التجديد والتطوير    وينبغ 
ا ف 
ً
اء الحافالت ولكن أيض ي شر

أن تستفيد وسائل النقل العام من مشاركة القطاع الخاص، ليس فقط ف 
يير    اللذي  الحض  )المرحلة    ن يدرا   قد ن    الشهيد  يمكن تضمير  طريق  المثال،  النقل. عل سبيل  ألنظمة  إضافًيا   

ا
موك  1دخًل البر ( وشارع 

 تطوير. الإعادة  لمشاري    ع كمناطق  AVID رؤية عمان لالستثمار والتطوير  ( من قبل2)المرحلة  

دد   نظام الباص شي    ع التر
 
ي أن تكامل الخدمات األخرى ف

ع تنافس ي. ال ينبغ  دد الباص سبر مع وسائط النقل األخرى عل طول نفس   البر
دد. بل عل العكس من ذلك، يجب أن تصبح الحافالت وسيارات األجرة األخرى مغذيات لنظام    -الممر   يوفر التكامل  و   الباص شي    ع البر

ي كل  تحويالت سلسة ويجب أن يشمل )أ( األجرة، من حيث كيفية توزي    ع الدخل وتسديد المدفوعات للخدمات المختلفة  
المستخدمة ف 

ي  
؛ )ب( التكنولوجيا، للسماح بالتحويل بير  الخدمات المختلفة ببطاقة واحدة، والير وري لكسب المستخدمير  رحلة، وهو تحٍد ولكنه ض 

؛ و )ج( البنية التحتية المادية، حيث سيتعير  عل بعض   ي
 للتشغيل البيي 

ا
 مفتوًحا قابال

ا
الوصول إل    ةالمغذيالوسائط  تتطلب بروتوكوًل

ول فيها لالنتقال بأمان إل  . ممر المنطقة يمكن للركاب الب    األساشي

الحافالت/سيارات األجرة ليصبحوا   كات  ة مغذيوسائط  نظًرا لعدم وجود مجال لجميع مشغلي  ي شر
، يجب عليهم االرتباط/االندماج ف 

اخيص الممنوحة. إذا أصبح المشغلون   دد م  لنظا   ةمغذيوسائط  جديدة وإعادة البر ، فستحتاج حافالتهم إل استثمارات  الباص شي    ع البر
ا فرض الرقابة عل خدمات النقل غبر الرسمية.  و األسطول.    بالرقابة عللدمج نظام التذاكر والسماح 

ً
وري أيض كي يعمل النظام، من الض 

دد يمكن أن تؤثر المنافسة غبر العادلة عل الشؤون المالية لنظام و   ا يعرض استقراره للخطر. ، ممالباص شي    ع البر
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ي يجزاء  يجب البحث عن حل لأل   . متقطعممر حضي غتر  
دد فيها    دخلالير حركة المرور المختلطة لتجنب التأخبر    ال  الباص شي    ع البر

ات السفر الطويلة.   ينطبق هذا عل كل من المرحلة األول والمرحلة الثانية  و وفقدان كفاءة النظام، مما يقلل من جاذبية النظام بسبب فبر
دد من   دد   فيها الباص شي    عتعارض  ي . تحتوي المرحلة األول بالفعل عل أربعة تقاطعات حيث  الباص شي    ع البر مع تدفقات المركبات    البر

ي إعطاء األولوية للحافالت من خالل اإلشارات، مما يمنع الحافالت من  
 
ي  أن تصبح عالقة  الخاصة. يتمثل أحد الحلول ف

 
  عند   الزحامف

دد تشغيل   ا  األمر  بشكل كامل. ومع ذلك، قد يكون لهذا    الباص شي    ع البر
ً
قيود مع نمو النظام ووجود المزيد من الحافالت قيد  البعض  أيض

السيارات هو األفضل. باإلضافة إل ذلك، يجب إيالء االهتمام للصيانة: ستتطلب البنية  ب  الذي يحيد التشغيل. سيكون حل البنية التحتية  
دد التحتية الجديدة لحافالت   ي تبط   صيانة دورية لضمان عدم فقدان مزايا الممر ال  الباص شي    ع البر

حضي بسبب عيوب الطريق الير
 الحافالت. 

التحتية.   البنية  ي بعض  تحسينات 
 
اتجاه وف ي كل 

 
األول من مسار واحد ف المرحلة  ي 

 
المبنية والمصممة ف التحتية  البنية  تتكون معظم 

ي ممر عمان 
 
ي حالة تعطل الحافالت، يجب وضع خطة إل  - الحاالت، وخاصة ف

 
خراج الحافالت من الممر  الزرقاء، يكون الفاصل مرتفًعا. ف

ا  الثانية  المرحلة  التحسير  اآلخر بتصميم  ي بشعة. يتعلق 
أن  لير ي االعتبار  ت يجب 

 
الجنوبية، حيث تقل    امتداد أخذ ف المحطة  الخط إل 

   900المسافة عن  
ً
ا فرصة لبناء محطة تعيد تطوير المنطقة. يجب أيض

ً
النظام وسيكون أيض . سيؤدي ذلك إل زيادة الطلب عل  ا  مبر

ي السيارات إل النظام. 
 تقييم البنية التحتية للركن والركوب لجذب سائقر

ي السنوات القادمة، يجب    تحسير  المحطات والدفع المسبق. 
ي عمان ف 

دد ف  ي الطلب عل نظام الباص شي    ع البر
مع الزيادة المتوقعة ف 

ي يو .  مغط مقعد بسيط كيببناء محطات مغلقة. يحتوي النظام حالًيا عل محطات حافالت مع خطط لبر 
السماح بالدفع المسبق    نبغ 

ي ال
يشكل  إنشاء المحطات وصيانتها  و .  الباص الشي    عمستخدمير  عن ركوب  للتذاكر قبل ركوب الحافالت لتجنب إبطاء الحافالت وثي 

ا فرصة رائعة لجذب االستثمار الخاص. 
ً
 أيض

  إلصدار التذاكر.  
ي بروتوكول مفتوح قابل للتشغيل البيب 

دد  يوض باستخدام بروتوكول مفتوح لنظام تحصيل األجرة ف  الباص شي    ع البر
ال و .  لعمان ي األردن، بحيث يتمكن الركاب من االنتقال بير   ا   باصسيسمح ذلك بدمج حافالت 

لشي    ع مع المشغلير  الحاليير  اآلخرين ف 
دد   شي    ع  الباص  خطوط مختلفة من حافالت كة المتكاملة  إل طرق أخرى تخدمها   البر ي المستقبل،    CMTC  الشر

ها. ف  ورؤية عمان وغبر
ي لتحصيل األ 

اء أجهزة  و .  جرةلتعزيز الكفاءة والسماح بدمج األ   جور يمكن أن يرتبط هذا بنظام وطي  من خالل بروتوكول مفتوح، يمكن شر
ي  
ي ستكون بمثابة    باصات الكوسبر قراءة غبر مكلفة واستخدامها ف 

 للنظام.  ة مغذيوسائط والحافالت العادية وسيارات األجرة البيضاء الير

ي  إدارة المواقف.  ي تعمل داخل وخارج الممر، 
دد الير ي مع التشغيل المخطط لحافالت الباص شي    ع البر

تطوير وتنفيذ سياسة إدارة    نبغ 
دد مواقف السيارات الخاصة لتسهيل حركة حافالت   ي جميع أنحاء المدينة. سيكو الباص شي    ع البر

ن  ، وتقليل االزدحام، وتعزيز التنقل ف 
دد هذا عامل نجاح رئيشي   ي عمان.  للباص شي    ع البر

 ف 

دد  تعتبر السالمة عل الطرق مصدر قلق كببر لعمان و   . اآلل  الخطة الرئيسية للنقل غتر   ي عمان عل وجه التحديد.  للباص شي    ع البر
ف 

دد التغذية الرئيسية ألي نظام    وسيلة يجب أن تكون   متطورة بشكل جيد للسماح    هوائية  دراجاتشبكات  و   أرصفةعبارة عن    باص شي    ع البر
ي عمان، تم وضع األسوار    اآللي لمستخدمي النقل غبر  

ا توفبر معابر آمنة للمشاة. ف 
ً
بالوصول إل النظام. عل مستوى الشارع، يجب أيض

حافالت    فادينب اآلخر من السياج، متبقصد إبعاد المشاة عن الممر ولكن كان لها تأثبر معاكس. اآلن، يسبر المشاة داخل الممر عل الجان
دد  البر الذي يركز عل توفبر حلول صديقة  الباص شي    ع  ي  الحض  التخطيط  الوصول إل وجهاتهم. هناك حاجة إل  ، حير يتمكنوا من 

/   يمكن تحقيق ذلك من خالل تطوير وتنفيذ خطةو للمشاة تسمح بالتشارك اآلمن للشوارع.   يحرئيسية  للنقل غبر اآللي تركز عل    ةض 
دد. المناطق المحيطة بممرات   الباص شي    ع البر

دد. ل  دعايةالعالمة التجارية وال  العالمة    لباص شي    ع التر اتيجية  ي تطوير إسبر
ي عمان، ينبغ 

الحالي ف  الحافالت  انخفاض عدد ركاب  مع 
دد لجعل نظام    دعايةالتجارية وال النظام الجديد،  باإلضافة  و جذاًبا للمستخدمير  الجدد.    الباص شي    ع البر إل توعية المواطنير  بفوائد 

ي ي
وي    ج ويمثل إطالق حملة اتصال لتوضيح كيف يمكن لهذا النظام أن يغبر المدينة.  نبغ  دد لعالمة التجارية وا البر أدوات   للباص شي    ع البر

ي الذي تمس الحاجة إليه؛   دد يمكن أن تصبح حافالت  و قوية للتحول النموذجر ي عمان    الباص شي    ع البر
 ف 

ً
 للمدينة، وتخلق شعورا

ً
مرجعا

 فخورين بنظام نقل عالي الجودة. 
 باالنتماء، وتجعل المواطنير 
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اف لتأمير  الطلب.  ي تتنافس عل نفس    السياسة واإلشر
تحتاج الحكومة إل ضمان وجود نموذج تشغيلي مركزي يتجنب تداخل الطرق الير

  الستقلوا هؤالء الركاب الذين لوال ذلك  هذه  أخذ  تغبر الرسمية، بحيث ال    هناك حاجة إل اهتمام خاص فيما يتعلق بالخدماتو الركاب.  
دد نظام   . ةمغذيوسائطه الو  الباص شي    ع البر

ية.  ي الممرات الرئيسية داخل وبير  المدن الرئيسية هي أهم مقياس لنجاح أنظمة النقل   التنمية الحض 
 
ية جيدة التصميم ف التنمية الحض 

للباص شي    ع الزرقاء  -العام. ويوض بشدة أن يكون هناك تطوير عالي الكثافة مع استخدامات مختلطة عل طول الممرات، مثل ممر عمان
دد  النل  ا خالفو .  البر سينتقل  التذلك،  تحقيق  العام  النقل  وسائل  تستطيع  ال  ا، حيث 

ً
بعيد للعيش  جيدة    واتر اس  لتقديم خدمة  الالزم 

ا فرصة ل و ومستدامة.  
ً
  لرؤية عمان لالستثمار والتطوير   تطوير ال؛ بدأت مشاري    ع  TODsرات الموجهة نحو العبور  ي لتطو يمثل هذا الممر أيض

AVID   و االنطالق،  ي 
 
األ تم  ف وتوفبر  التفويض  والتطوير  موال  إعطاء  لالستثمار  عمان  المتعلقة    AVIDلرؤية  للتطورات  األولوية  إلعطاء 
دد بحافالت  ي عمان.   TODs التطويرات الموجهة نحو العبور  جعليس  ، مما الباص شي    ع البر

 
 حقيقة واقعة ف

  ، يدفعون مقابل البنية التحتية. هناك فرصة ليس فقط لجعل المستثمرين من القطاع الخاص الحافالت بير  المدن ومحطات التحويل
اؤها من قبل مستثمرين    بل كذلك ى يمكن شر لتشغيل محطات الحافالت وصيانتها. حير المحطات قيد اإلنشاء من قبل أمانة عمان الكبر

الخاص.   القطاع  الموارد.  و من  لتحرير  الخاص  باالستثمار  المستقبلية، يوض  للمحطات  أن    تثبت وأبالنسبة  الدولية  محطات  التجربة 
لتوفبر معلومات أكبر وأفضل   التقنيات  ي ذلك أحدث 

 
، بما ف الخدمات للمواطنير  المزيد من  الخاص تقدم  للقطاع  المملوكة  الحافالت 

 .  للمستخدمير 

ة   -  43الشكل    حسب مستوى االستعجال ومستوى األولوية   2توصيات الركبر 
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 الحلول الشاملة 

ي وسائل النقل 
 العام الوصول للجميع ف 

المؤسشي    الوصول للجميع.  السياسات والمستوى  التنقل عل مستوى  الشمول لألشخاص ذوي اإلعاقة وقلة  اعتبارات  ي تعميم 
ينبغ 

 عن تقديم  
ا
لضمان الوصول الشامل إل كل مستوى من مستويات نظام النقل العام. يجب أن يضمن تخطيط وتنظيم النقل العام، فضال

ي   الخدمات، من قبل البر النقل  تنظيم  ى  و    LTRC  هيئة  الكبر الخاصةو   GAMأمانة عمان  االقتصادية  العقبة     ASEZA  سلطة منطقة 
اء  منطقة  وسلطة هم ممن يواجهون    PDTRA   للتنمية والسياحة  الببر الوصول الجيد إل خدمات النقل العام لألشخاص ذوي اإلعاقة وغبر

، مثل النساء وكبار  المستضعفير  لمستخدمير  والسائقير  والمشغلير  تزويد األشخاص  تحديات مختلفة. تتضمن مدونة قواعد السلوك ل 
ي نهاية

 
ي احتياجاتهم، مما سيؤدي ف ي تلير

ي   المطاف السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، بخدمات النقل العام والمركبات الير
 
إل زيادة دورهم ف

 المجتمع ومشاركتهم االقتصادية. 

طوير معايبر التصميم والتشغيل ليتم تنفيذها كجزء من مبادرة إصالح أوسع لتعزيز حوكمة القطاع وإنفاذ يمكن أن تشمل التداببر األخرى ت 
ي   نصبيجب أن تو  192أنظمة المراقبة والتتبع.  خالل  منمعايبر الخدمة  

ي الضي    ح للوصول الشامل لنظام النقل العام ف 
األولوية عل التبي 

ى والمدن األخرى  ي وتحديث تلك الخاصة بأمانة عمان الكبر اتيجية    ،خطط التنقل الحض  للتنقل عل    تحول باإلضافة إل اعتماد اسبر
ات أداء رئيسية مصممة بعناية تسمح بمراقبة التقدم  ي مع مؤشر

 وتقييمه.  المحرز المستوى الوطي 

النوع االجتماع   تعزيز  اعتبارات  ، ال سيما بهدف  الجنسير  بير   الفروق واالحتياجات  إل مراعاة  األردن  ي 
العام ف  النقل  تحتاج وسائل   .

المرأة تعتبر مصاريف النقل العام واألمن الشخصي من بير  األسباب الرئيسية لضعف استخدام  و استخدام وسائل النقل العام بير  النساء.  
النقل العام وي ي نبلوسائل 

تطبيق الهاتف  و   ،النقل العام  ملي ا مدونة قواعد السلوك لمستخدمي ومشغلي وع  إنمعالجة هذه القضايا.    غ 
ي وسائل النقل العامسوء  المحمول الذي سيمكن المستخدمير  من اإلبالغ عن أي  

والمبادئ التوجيهية لسياسة وزارة النقل بشأن    ،سلوك ف 
نظًرا لطبيعة تنقالت    م المراعي للنوع االجتماعي هي بعض المبادرات الجارية. ومع ذلك، فإن تطوير وتنفيذ السياسات أمر ملح. النقل العا 

ي مواقع وأوقات متعددة خالل اليوم، يمكن تحديد  
ي تكون أكبر من حيث العدد ومتناثرة ف 

مختلفة. قد يسمح ذلك    جور أ   خططالنساء، الير
ي باستخدام العديد من ا 

ي إطار زمي 
عود بالنفع  لن يهذا  عدد الرحالت و   حسبالحافالت    ألجور ركوبخصم  تقديم  أو    معير    لحافالت ف 

، هناك حاجة إل الكثبر من الوعي والتعليم.   عل  يمكن إجراء حمالت للمشغلير  والسائقير   و النساء وحدهن. فيما يتعلق باألمن الشخصي
ي البنية التحتية والمركبات إل زيادة الشعور باألمان  و وأماكن العمل المختلفة والمدارس.  

ات ف  باإلضافة إل ذلك، قد تؤدي بعض التغيبر
ي الشوارع، أو    كذلك للمستخدمير  اآلخرين. لدى النساء و 

ي مواقف ومحطات الحافالت، وكذلك ف 
تتضمن بعض األمثلة إضاءة أفضل ف 

ي  و لركاب.  للناس، وبالتالي ردع السلوك غبر الالئق  لرؤية  ال إعدادات مقاعد بديلة للمركبات، حيث يمكن زيادة  
من شأن تجنب االزدحام ف 

ي الحد من مشكالت األمن الشخصي عل مير  المركبالمركبات من خالل معايبر الجودة ل 
ا ف 
ً
،  كذلك.  ةخدمات النقل العام أن يساهم أيض

ي الم
ا، تميل النساء إل الشعور    واقفيمكن زيادة المراقبة ف  ً ات وطاقم األمن وما إل ذلك. أخبر والمحطات والمركبات من خالل الكامبر

ي قطاع النقل العام، كسائقشجيع  هناك حاجة لتحفبر  وتالنساء األخريات.    قرببمزيد من الراحة واألمان  
عل سبيل    اتالنساء للعمل ف 

ي هذا الصدد. 
 المثال، وتثقيف السكان ف 
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 إزالة الكربون من وسائل النقل العام والتكيف مع تغبر المناخ

وري وضع خطة تحدد األهداف    خطة إزالة الكربون.  الكربون. ولتحقيق ذلك، من الض  اقتصاد خال من  يجب أن يتجه األردن نحو 
واإلجراءات المتوافقة مع أهداف المناخ العالمية. يجب تحديد أهداف واضحة عل المدى القريب والمتوسط والطويل. ويتمثل التحدي  

ي من وسائط النقل الخ ي تحقيق تحول نموذجر
 
اصة إل وسائل النقل العامة. وبدًءا من انخفاض حصة النقل العام، يجب معالجة  األكبر ف

ي هذه الحصة من خالل تداببر غبر عادية، وتنفيذ إصالحات النقل المذكورة أعاله، وتنفيذ نظام  
 
دد الزيادة ف ذي المعيار    الباص شي    ع البر

ي مدن أخرى.  
 
ي عمان ليتم تكراره عل نطاق أصغر ف

 
ي ف ي وينب الذهير

ا، يجب  و استكمال ذلك بمركبات أنظف، خاصة وعامة.    غ  ً كذلك  أخبر
وي    ج للدراجات  ا عل األقدام.   الهوائية استكمال ذلك بالبر ً  كوسيلة نقل والمزيد من الرحالت سبر

ي عل الحكومة   الحافالت الكهربائية. 
الفنية والمالية   تقييم شامل للقضايا والحواجز إعداد كجزء من إزالة الكربون عن قطاع النقل، ينبغ 

والتنظيمية   الحافالت    لطرحوالسوقية  استخدام  نطاق  العام.    الكهربائية وتوسيع  النقل  ي وسائل 
 
دراسات  و ف لحافالت  ل جدوى  الكانت 

ة فيما يتعلق    الكهربائية ي األردن محدودة النطاق. لذلك، يمكن للحكومة االستفادة من دراسة جدوى قوية وشاملة التخاذ قرارات مستنبر
 
ف

 والبنية التحتية المقابلة )محطات الشحن، وما إل ذلك(.   الكهربائيةالمحتمل عل نطاق واسع للحافالت  باالنتشار 

ي الطاقة الالزمة    ال يمكن تحقيق إزالة الكربون بعمق اال  النقل والطاقة جنًبا إل جنب. يجب أن يستر نزع الكربون عن قطاع  
عندما تأئر

الذي يحتاج إل دعم من خالل    بواسطة مركبات كهربائيةهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للتنقل  .  لنقل الوقود من مصادر أنظف
تو كهرباء أنظف.   ي 

إنجازات ملحوظة ف  المتجددة،  بينما حقق األردن  الطاقة  يمكن تحقيق حصص أعل من مصادر  فإنه  وسيع نطاق 
الطاقة المتجددة مع الحفاظ عل شبكة طاقة موثوقة ومرنة. عالوة عل ذلك، يمكن استخدام الحلول المبتكرة خارج الشبكة، مثل البنية  

 التحتية للشحن بالطاقة الشمسية، بشكل أفضل عند االقتضاء. 

ي وركوب الدراجات اآلل  خطة التنقل غتر  
ي تنفيذ خطة تعزز المشر

ي قدًما ف 
  . كجزء من أجندة إزالة الكربون، تحتاج المدن األردنية إل المص 

ة.    الهوائية يجب أن تتضمن الخطة إرشادات معتمدة من الحكومة الوطنية، ويجب ترك  و كجزء من التنقالت اليومية والرحالت القصبر
لالستثمارات    الموازنة  وتقديرات  نظمةن تتضمن هذه الخطة تقييًما للبنية التحتية الحالية والسياسات واأل يجب أو تفاصيل التنفيذ للمدن.  

ورية من حيث بناء بنية تحتية آمنة للدراجات ، يجب  و واألرصفة.    الهوائية  الض  المغذي الرئيشي ألنظمة النقل العام هو األرصفة. وبالتالي
ا    الهوائية  تعتبر الدراجاتو ها.  ونستخدمي  ذينالأن تكون واسعة وأن تحمي المشاة  

ً
ميسورة التكلفة ألنظمة النقل العام.   ةمغذيوسائط  أيض

ي الم الهوائية لتعزيز ذلك، يجب توفبر مواقف للدراجاتو 
 والمحطات الرئيسية.   واقفف 

  . ا فرصة للتقليل من  تشجيع التنقل غتر اآلل 
ً
ي األردن أيض

ي البالد من خالل  قد يشكل صغر سن السكان ف 
النقل ف  الضغط عل نظام 

وي    ج ألنماط النقل غبر اآللية والبديلة
 من استخدام المركبات الخاصة عل نطاق واسع.    ، البر

ا
من خالل تنفيذ    شجيعيمكن أن يتم التو بدال

ا إل مسارات دراجات  ةتدخالت التمدن التكتيكي
ً
جم الحق ي تبر

ا، وأرصفة أوسع،  هوائية  الير
ً
سيكون من المهم تحديد  و وساحات.  أكبر أمان

لهذه التدخالت منخفضة التكلفة. ومن شأن التداببر األخرى، مثل "أيام خالية من السيارات" أو "أيام األحد    بارزة للغاية نقاط رئيسية  
 لخاصة. الخالية من السيارات" أن تمنح األردنيير  الفرصة لرؤية المدن بشكل مختلف وتجربة وسائل نقل بديلة للمركبة ا 

يجب حماية أصول النقل العام من مخاطر المناخ والكوارث، مع ضمان سالمة الناس وحماية األصول القيمة    التكيف مع تغتر المناخ. 
كات.   ت و للمواطنير  والشر ي 

الير الحالية والمستقبلية  المناخ  ي تقييم مخاطر تغبر 
القائمة واالستثمارات    تعرض لها ينبغ  العام  النقل  أصول 

االستثمار ودراسات   أن تدمج خطط  التقييم، يجب  بناءا عل هذا   . المستهدفير  المستفيدين  السكان   عن ضعف 
ا
لها، فضال المخطط 

جوانب مخاطر  ضمن  من شأن نظام إدارة األصول الذي يتو اإلعداد والتصاميم التداببر الالزمة للتخفيف من المخاطر واآلثار المحتملة.  
ن السلطات والمشغلير  من إجراء التحليالت و 

ّ
خطط الصيانة وخطط االستجابة القائمة عل السيناريوهات    وضعالمناخ والكوارث أن يمك

التحتية واألصول.  البنية  ي تؤثر عل قابلية تشغيل 
الير المناخية  ا    لألحداث 

ً
أيض المناخية    النص علعالوة عل ذلك، يجب  االستجابة 

ي واأل الخاصة بو  اتيجر ي وثائق التخطيط االسبر
 ف 
ا
مختلف  من  سيتطلب ذلك مشاركة وتعاون  و والخطط التشغيلية.    نظمة الكوارث ضاحة

ي ذلك المستجيب
ي تنظم خدمات المرافق وتشغلها،  ير  أصحاب المصلحة، بما ف 

 األوائل، والسلطات األمنية، والمحافظات، والكيانات الير
  . ي
ورًيا لحماية  ستكو و والمجتمع المدئ  وتوكوالت الراسخة والتدريب الدوري والفعال الذي يشارك فيه األطراف ذات الصلة أمًرا ض  ن البر

 األصول القيمة مع تجنب أي كوارث ثانوية تتعلق بالمستفيدين و/أو أصولهم الخاصة. 

 



 

 
 

77 

 

 إجراءات ذات أولوية 6أعل 

اء  .1 ي ي  تراخيص النقل العام. توحيد الحافالت وإنشاء صندوق إلعادة شر
ي شامل لحل تجزئة النقل العام عل   نبغ 

وضع برنامج وطي 

 . ي أن يتضمنالمستوى التشغيلي
نامج م   ينبغ   : كونير   البر

 

القائمة أو الجديدة. من    التكامل مع المواصالت العامة.  - كات  ي الشر
 
اتيجية واقعية لدمج المشغلير  األفراد ف

ي وضع إسبر
ينبغ 

كات قائمة يمكن أن تكون جزًءا من تحديث النقل العام. ومن ناحية أخرى، يمكن  ناحية أخرى، يمكن   كات شر أن تكون هذه الشر

  . كات جديدة تخدم مناطقا ال تصلها حالًيا وسائل النقل الجماعي ا شر
ً
كات أيض يمكن لسيارات األجرة البيضاء  و أن تكون هذه الشر

  . ا تقديم الخدمة حير الميل األخبر
ً
. الربط مع  ن يتم تنظيمها حسب المناطق بناءا عل الحاجة إل  يجب أهذه  أيض  الميل األخبر

اخيص.  - اء التر ي من شأنها   شر
ي لجمع األموال من برامج إدارة الطلب عل المرور المذكورة أدناه، والير

يجب إنشاء صندوق وطي 

السوق.   من  أخرى  مرة  اخيص  البر اء  لشر نامج  البر تمويل  تعمل عل  إدارة  وأن  يمكن  والعقبة،  اء  والببر ى  الكبر عمان  حالة  ي 
 
ف

الدخل   المحلية وسداده من  السلطات  القضائية.  الصندوق من قبل  أمانة  و المتولد داخل والياتها  الواردة من  البيانات  تشبر 

ى إل أن    دينار.  يونمل   9حافلة ستكلف   2002عمان الكبر

 

دد يجب وضع خطة عمليات جديدة تدمج  التعرفة وتكامل العمليات.   .2 مع شبكة تغذية تتألف من مشغلي الحافالت    الباض شي    ع البر

 وإنشاء غرفة مقاصة.  يل األجور اوتوماتيكيا تحص سيتم إنشاء نظام و الموحدة. 

 

الذكية.  .3 النقل  أنظمة  البالد    تنفيذ  مستوى  عل  مفتوح  بروتوكول  بتنفيذ  الذكيةيوض  النقل  العام.    ألنظمة  شأن للنقل    ومن 

وتوكول   الشحن و   الخاصالبر البطاقات ومحطة  المحدود من مزودي  للعدد  التكلفة نظًرا  باإلضا اءةالقر أجهزة  زيادة  فة إل ذلك،  . 

، مثل   ي ستصبح مغذيات لنظام النقل الجماعي
والحافالت العادية األخرى، أن تحتوي عل أجهزة  باصات الكوسبر  يمكن للمركبات الير

ي    وتعتبر هذا مطلوب لتوحيد نظام النقل العام.  و التذاكر واألجرة.  إصدار  قراءة غبر مكلفة، مما يضمن التكامل من حيث  
المعلومات ف 

ال ي الوقت 
ل   حقيقر للمستخدمير   و   يثقوا مهمة  النظام  ي 

يوفر  وَض ي  و لرحالتهم؛    وا خططيف  بأن  الذكي   النقل  معلومات    نظام 

، وأن تكون ملفات   مفتوحة، بحيث يمكن تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الجديدة لتوفبر معلومات موثوقة    GTFSللمستخدمير 

ي للمستخدم. 
ا إنشاء مركز  وينبغ 

ً
 كامل لتشغيل النظام.   رقابة أيض

 

نامج إل تقليل عدد السيارات من خالل تثبيط استخدامها وتعزيز التحول.  برنامج إدارة الطلب عل حركة المرور.   .4 يهدف هذا البر

ا إل جمع الموارد لتحسير  النقل العام. و 
ً
: و ي  هدف أيض وع هي  مكونات هذا المشر

 

ي  إدارة المواقف.   -
ي الشارع مقابل رسوم. ف 

سمح فيها بوقوف السيارات ف  ى مناطق ي  ي حالة عمان، ستحدد أمانة عمان الكبر
ف 

منح المخالفات للمخا 
 
ي الشارع، ت

سمح فيها بوقوف السيارات ف  ي ال ي 
نامج تكلفته الخاصة  األرباع الير . يجب أن يغطي البر لفير 

نامج فيها هي عل طول ممرات    ا وأن يجمع موارد ي يجب تنفيذ هذا البر
إضافية لصندوق تحسير  النقل العام. الممرات األول الير

دد حافالت   البر .    200بطول    منطقة عازلةمع    الباص شي    ع  ي  مبر
األمر تطبيق  وينبغ  األخرى حي  ذات  المدن  ي 

ا ف 
ً
يتم  أيض ث 

ي ذلك الزرقاء وإربد. 
 التخطيط الستثمارات النقل العام، بما ف 

 

ي عمان    عليجب تطبيق قيود  االزدحام.  ورسوم عل  السيارات    فرض قيود عل  -
ي المناطق األكبر ازدحاًما وخاصة ف 

السيارات ف 

دد حيث توجد معابر   نامج بعض االستثناءات، حيث يمكن للمستخدم دفع رسوم  و .  الباص شي    ع البر   سبر لليمكن أن يتضمن البر

ي الشوارع  
ي تم  سيتم إعادة توج و يمكن إعفاء المركبات عديمة االنبعاثات.  و السيارات.  المفروض فيها قيود عل  ف 

يه الموارد الير

 جمعها إل صندوق تحسير  النقل العام. 

 

 



 

 
 

78 

ي ذلك: )أ( إدارة البيانات،  الخطة الوطنية للسالمة عل الطرق  .5
 
ورية، بما ف . يجب أن تحتوي هذه الخطة عل جميع المكونات الض 

طة الوطنية للسالمة عل الطرق، يجب وضع  )ب( والسياسة العامة، )ج( والبنية التحتية اآلمنة، )د( وإدارة الشعة. باإلضافة إل الخ

  عل المستويات المحلية: خطتير  أخريير   

المغذي الرئيشي لنظام النقل العام هو شبكة أرصفة متطورة. يجب أن تحدد هذه الخطة    المخطط الرئيس  للمشاة.  . أ 

ي .  للحافالت  أو المحطة أو المحطة الطرفية  وقفمالالممرات غبر اآلمنة للمشاة للسبر للوصول إل  
أن يبدأ    وينبغ 

ي حالة عمان، يمكن ربطه بنظام  عرضتحسير  األرصفة بممر "
 
دد "، والذي ف ، ويجب أن يكون له  الباص شي    ع البر

ي حالة الزرقاء وإربد    وازنةم
 
  ة يكييمكن تنفيذ تداببر العمران التكتو بنظام النقل العام الجديد.  يمكن ربطه  مخصصة، وف

ا للمشاة. 
ً
 لعرض فوائد البنية التحتية األكبر أمان

 

وسيلة نقل من قبل السكان، يجب بناء   الهوائية اعتبار الدراجات جديا   كي يتم  الخطة الرئيسية للدراجات الهوائية.  . ب 

الدراجات ي  لراكير ومحمية  آمنة  تحتية  ية.    الهوائية  بنية  الحض  المناطق  ي 
 
ي ف

شبكا   وينبغ  عل  المدن  تعمل  ت  أن 

ي تسمح لمستخدمي وسائل النقل غبر اآللية بإكمال رحالت الوجهة األصلية، وكذلك لتغذية    الهوائية  الدراجات
الير

الرحالت.   من  األخبر  الميل  إلكمال  أو  العام،  النقل  للدراجاتو أنظمة  المحرك والدراجات    الهوائية   يمكن    ذات 

ي حالة عمان، يجب أن تتضمن    الكهربائية  السكوتر ( ودراجات  كهربائية )الدراجات ال
 
استخدام هذه البنية التحتية. ف

دد البنية التحتية حديثة البناء لحافالت   قد  وهذه  عل طول الممرات.    الهوائية   ممرات للدراجات  الباص شي    ع البر

 . الهوائية تكون نقطة البداية لشبكة الدراجات

 

 

ي .6 ي. يمكن القيام بذلك من خالل االستثمار  . يوض باالستفادة من  التجديد الحض  ي النقل لتحفبر  التجديد الحض 
االستثمارات ف 

كبر   
ي والتخطيط لها وبيعها للمطورين. يمكن أن تشمل إعادة تطوير هذه الشوارع استخدامات مختلطة مع البر

اء األراض  ي شر
ف 

ي 
ي ذلك األرصفة، الير

رؤية     من شأنها زيادة قيمة األرض. يمكن أن تلعببشكل خاص عل المساحات العامة عالية الجودة، بما ف 

ي عمان  AVID  عمان لالستثمار والتطوير 
ي لطريق الشهيد )المرحلة  ، هذا الدور ف  دد   1مع التجديد الحض  (  من الباص شي    ع البر

موك ) دد   2المرحلة  وشارع البر  ).من الباص شي    ع البر
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  تم 1الملحق 
 جمعها : البيانات والمعلومات البر

. تشمل البيانات والمعلومات الرئيسية   اعتمد إعداد هذا التقرير بشكل كببر عل جمع البيانات والمعلومات باإلضافة إل العمل التحليلي
 : ي تم جمعها ما يلي

 الير

i.   لنقل  تنظيم ا بيانات من المنشورات واالجتماعات مع المؤسسات ذات الصلة بالنقل العام وأصحاب المصلحة اآلخرين: هيئة
ى وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  ي وأمانة عمان الكبر : البر ي ذلك ما يلي

 
 ، بما ف

 عدد مركبات النقل العام لكل نوع  -

 عدد طرق النقل العام  -

، عدد م -  محطات النقل العام/ واقفعدد المشغلير 

 طلب الركاب حسب الوالية القضائية،  -

 طول شبكة النقل العام  -

 المركبات المؤجرة. بيانات عن  -
 

ii.  يعات واألنظمة والسياسات المتاحة  التشر

iii.   اتيجيات  2خطط وبرامج ومشاري    ع النقل العام المخطط لها والجارية والمنفذة )انظر الملحق : تحليل الخطط واالسبر

 (والدراسات والمشاري    ع

iv. ي األردن   األدبيات
 عن حالة نظام النقل العام ف 

v. ي النقل العام ل لرضا الركاب وال  ةالسنوي اتحو المس
 2017سنة سائقير  ف 

vi.  .ي والتوقعات االقتصادية
ي باإلضافة إل اتجاهات النمو السكائ 

كيبة السكانية واالقتصاد األردئ   معلومات عن البر
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اتيجيات والدراسات والمشاري    ع 2الملحق   : تحليل الخطط واالستر

 

 (2020)  2025- 2021خطة العمل الوطنية للنمو األخض  لقطاع النقل 

ي أطلقتها وزارة البيئة، إطار عمل للنمو األخض  وإجراءات محددة لقطاع النقلخطة العمل الوطنية للنمو األخض  لقطاع النقلتحدد  
  . ، الير

، )ب( النمو االقتصادي المستدام، )ج( التنمية االجتوهي   ماعية والحد  تركز عل الجوانب الخمسة التالية: )أ( تعزيز رأس المال الطبيغي
 من الفقر، )د( كفاءة الموارد، )ـه( التكيف مع تغبر المناخ والتخفيف من حدته. 

العمل   االستثمار    13تتضمن خطة  إجراءات إلعداد  ذلك سبعة  ي 
 
ف بما  النقل،  قطاع  من خالل  األخض   النمو  لتحقيق  أولوية  ذا  إجراءا 

ات التحويلية التالية: )أ( زيادة الوصول إل   وإيضاحه وستة إجراءات تمكينية إلصالح السياسات والمؤسسات. الهدف هو تحقيق التأثبر
العام   النقل  الفردية،  وسائل  السيارات  عل  االعتماد  لتقليل  والعام  الخاص  التمويل  زيادة  بير   ومن خالل  والتعاون  الحوار  زيادة  )ب( 

ي قطاعات النقل الفرعية الرئيسية،  
 
بواسطة مركبات  )ج( تعزيز البيئة المواتية النتقال المملكة نحو التنقل  والقطاعير  العام والخاص ف

 انبعاثات الملوثات من قطاع النقل. ، و )د( تقليل ةكهربائي

 :  ترتبط اإلجراءات عل نطاق واسع بوسائل النقل العام وتشمل ما يلي

i.  للمفرق والزرقاء وإربد خطط عمل النقل والتنقل وخطط االستثمار الرأسمالي تطوير/تحديث. 

ii. ي للمواصالت العامة وتحديد آليات زيادة رأس المال للب
 .نية التحتية للنقل العاماعتماد وتفعيل الصندوق الوطي 

iii. تعزيز حوكمة قطاع النقل وتنفيذ أجندة اإلصالح لتحسير  صنع سياسة قطاع النقل. 
iv. ي جميع البلديات

 .زيادة خدمات حافالت المدارس العامة ف 

v. ي المناطق التجارية المحلية وبالقرب من وسائل النقل العام
اء للمشاة ف   .تنفيذ البنية التحتية الخض 

vi. ي المرتبطة بالسياحةتطوير حوار ب  .ير  القطاعير  العام والخاص وخارطة طريق لتحسير  خدمات النقل البر

vii. نشر أنظمة النقل الذكية (ITS) ي عمان ط لتكامل النم
 . واألجرة لوسائل النقل العامة والخاصة ف 

viii. ي للتمبر  وبرنامج لبناء القدرات للنقل المستدام
 . إنشاء مركز وطي 

ix.  اتيجية كة بير  القطاعير  العام والخاص وخارطة طريق لتحسير  االستدامة البيئية لقطاع الخدمات  تطوير اسبر
مشبر

 . اللوجستية

x. ي عمان
اكة بير  القطاعير  العام والخاص لتحسير  إدارة مواقف السيارات ف   . تطوير وتنفيذ شر

xi.   اتيجية وخطة عمل وطنية للتنقل  ة. كهربائيبواسطة مركبات  وضع اسبر

xii. ي للتنقل تصميم وتنفيذ برنام ي عمان  ةكهربائيبواسطة مركبات  ج تجريير
ي مجال النقل العام ف 

 . وبناء القدرات ف 

xiii.  .ي بلديات إربد والزرقاء ومادبا
 إنشاء أساطيل حافالت منخفضة الكربون ف 

اتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع النقل )   ( 2015اإلسبر

اتيجية الوطنية طويلة المدى لقطاع النقل ي    االسبر
ي تم تحقيقها بالفعل ف 

هي مبادرة من وزارة النقل األردنية تهدف إل تعزيز النتائج الير
ي إطار 

ي المملكة ف 
ي األردن. الهدف هو تلبية الطلب عل النقل ف 

  قطاع النقل وتعزيز عملية تحديث نظام النقل لدعم التنمية االقتصادية ف 
 يئية. االستدامة االجتماعية واالقتصادية والمالية والب

ي األردن،  
اتيجية وخطة عملها التنفيذية )أ( تحليل شامل للوضع الحالي فيما يتعلق بالنقل ف 

)ب( تطوير  وتتضمن منهجية تحديد اإلسبر
النقل حير عام   لتحليل وتوقع ظروف  الوسائط  متعدد  للنقل  ي 

التداببر واالستثمارات و ،  2030نموذج وطي  لتقييم  أدوات  تطوير  )ج( 
 . حة وتقييم آثارها، و )د( تطوير عملية تشاور مكثفة مع أصحاب المصلحة المعنيير 

 المقبر

ي تم تحديدها، تنص  
ي والسكان يعتمدون عل السيارات والطرق  من بير  تحديات النقل الرئيسية الير

اتيجية عل أن االقتصاد األردئ  االسبر
ا عل أن تو بدائل النقل األخرى.    عدم تطور وتسلط الضوء عل  

ً
اتيجية الضوء أيض بالشكل األمثل     يتم حركة المرور ال   فعيل تسلط االسبر

ي تم صيانتها  يوأن البنية التحتية ال  
تركز  و الضغط عل قطاع الطرق.  من  يات اتباع نهج متعدد الوسائط يقلل  تتطلب هذه التحدو .  كما ينبغ 
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إل جنب مع سلسلة من   جنًبا  النقل،  نظام  ي 
 
ف ابطة وتسهم  النقل مبر تكون جميع وسائط  متسق حيث  إطار عمل  اتيجية عل  االسبر

 . اتاالستثمارات وتداببر السياس

تحسير  استخدام المرافق القائمة، )ج(  و )أ( استكمال الشبكة الحالية، )ب(   التالية:   ولوياتاأل مبادئ و التستند تداببر السياسة العامة إل  
ي قطاع النقل،    السغي و الجمع بير  استثمارات وسياسات البنية التحتية، )ـه(  و اتباع نهج متعدد الوسائط، )د(  و 

 
إل مشاركة القطاع الخاص ف

، )ح(  التأكيد عل البعد اإلو حماية البيئة، )ز( و )و(  . و قليمي  تركبر  سياسة النقل عل المواطنير 

حة لقطاع النقل العام ا للجداول الزمنية    : تشمل اإلجراءات المقبر
ً
لحافالت الوسيطة، )ب(  ل   وبمواقف)أ( تشغيل خدمات الحافالت وفق

ي الممرات الرئيسية، )د(  و تنفيذ شبكة حافالت جديدة، )ج(  و 
 
تطوير المرافق للمسافرين ووضع  و تنفيذ حلول النقل الجماعي الشي    ع ف

توفبر مناطق خدمة للحافالت والركاب عند المعابر الحدودية، )و( تجديد  و الحافالت، )ـه(    واقف مبادئ توجيهية لمحطات الحافالت وم
ي مؤسو أسطول حافالت النقل العام ووضع معايبر دنيا للمركبات، )ز(  

 
،  إعادة هيكلة القطاع من خالل دمج صغار المشغلير  ف سات أكبر

اخيص القديمة، )ي( و مراجعة نظام األجرة، )ط( و )ح(   تقييم الحاجة إل تقديم الدعم. و إصدار عقود جديدة تحل محل البر

ي المملكة األردنية الهاشمية )
ي للنقل العام ف 

 (2016تطوير النظام الوطي 

اتيجية الوطنية لقطاع النقل طويلة األجل  تتبع هذه الدراسة   ي األردن  وتعتمد ع اإلسبر
 
ي حللت نظام النقل العام ف

ل الدراسات السابقة الير
ات وتحسينات لتطوير نظام جديد وحديث وجذاب ومتكامل وعالمي المستوى وحديث للنقل عام لألردن.  حت تغيبر  واقبر

العام كمصدر رئيشي للمدخالت. ويشمل المسح عدد المركبات   ي للنقل 
ي المحطة، وتعداد  تستخدم الدراسة أول مسح وطي 

والركاب ف 
ي المحطة والمركبة، و 

،  تالركاب داخل المركبة، ومقابالت الركاب ف  ركز عل الطلب عل النقل، والعرض، والتكاليف عل المشغلير  المحليير 
ي كأداة تحليل و ، واإلعانات.  جور وخطط األ 

ومالي لحساب    ويستخدم نموذج تشغيلي   ،يتم استخدام نموذج النقل المتعدد الوسائط الوطي 
ي ذلك تقديم اإلعانات والعق

ح الدراسة إصالح القطاع، بما ف  ي المستقبل. وتقبر
ود  التكاليف واإليرادات والدعم الالزم لنظام النقل العام ف 

ح اإلحالة  وإجراءات ي المقبر
 ألردن. ل، كما تحدد مسار تنفيذ نظام النقل العام الوطي 

ح الخدمات بير  المدن،  
ي المقبر

ية.  الخدمات   ويغطي نظام النقل العام الوطي  ح النظام عقود خدمة جديدة سيتم  و اإلقليمية، والحض  يقبر
ي سيتم تقديمها.  

ي ذلك متطلبات واضحة حول جودة الخدمة الير
ي عطاءات وتكون مؤقتة فقط، بما ف 

يجب إنهاء جميع العقود  و طرحها ف 
سيكون للنظام الجديد محطات حافالت رسمية ومسارات حافالت رسمية وجداول زمنية بأوقات المغادرة وأوقات الوصول،  الحالية.  

ي محطات ال   تقاطع مما يسمح بال
إرادة سياسية قوية والعديد من المناقشات والمفاوضات    وجود   . سيتطلب تنفيذ النظام الجديد تحويلف 

ي البنية  سيتطلب ال و بير  جميع أصحاب المصلحة.  
 عاًما لدعم الخدمات غبر الهادفة للرب  ح أو لالستثمارات ف 

ا
ا تمويًل

ً
ح أيض نظام المقبر

 والحافالت. التحتية  

ى    )2008)  2025المخطط العام لعمان الكبر

ي عام  
ى، ف  ي لعمان الكبر

ي ضوء توقعات النمو السكائ 
 
ى، أطلقت البلدية  2008ف للتخطيط لهذا النمو ومعالجة    الخطة الرئيسية لعمان الكبر

ية الملحة ذات الصلة.   ىتهدف  و مختلف قضايا التنمية الحض  إل جعل عمان مدينة صالحة للعيش بحلول    الخطة الرئيسية لعمان الكبر
ي عدة جوانب، ال سيما من خالل دمج  ، مع ال2025عام  

كبر  عل المجتمع واالقتصاد والبنية التحتية والخدمات والبيئة، وكانت مبتكرة ف 
بر

 مشاركة عامة شاملة ومشاركة قوية ألصحاب المصلحة. 

يتتضمن الخطة الرئيسية   كبر  عل التكثيف و   قديملت  خطة نمو حض 
ى، مع البر ي عمان الكبر

عل طول ممرات    عزيز الت التوجه العام للنمو ف 
ية،  هي تالتنمية.   ، والنقل، والبنية التحتية الحض  ي

ي ذلك حدود النمو، واستخدام األراض 
حدد مجاالت السياسة ذات األولوية للنمو، بما ف 

ا سلسلة من مخططات المناطق لثمانية مناطق  
ً
. تتضمن الخطة الرئيسية أيض ي

اث الطبيغي والثقاف 
ي  والخدمات، والبر

تخطيط محددة ف 
ا خاصة بها، مثل مناطق    228ل     يةخطط المجتمع الالخطة الرئيسية و 

ً
اتيجية وتتطلب خطط ي تعتبر أحياء اسبر

مجتمع داخل المناطق الير
 . اث الطبيغي

اث أو مناطق البر  البر
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اث الطبيغي والثقا 
ي وتوزي    ع الكثافة والبر

ي والنقل والخدمات والبنية التحتية  توضح خطط المناطق المحددة بالتفصيل استخدام األراض 
 
ف

أول   اتيجية نمو مؤقتة كمرحلة  إسبر الرئيسية  الخطة  تتضمن  إل ذلك،  الثمانية. باإلضافة  التخطيط  لكل منطقة من مناطق  ية  الحض 
االستخدامات   ي و إلنشاء مجتمعات متعددة 

 
ف التاريخية  األحياء  من  الكثافة  عالية  تطوير  الكثافة إلطالق ضغوط  عمان، وخطة    عالية 

ي ال  10تكثيف الممرات ل   
ي الصناعية لتوجيه موقع وخدمة أراض 

اتيجية األراض  ي، وإسبر ي عمان  تشغيلممرات نقل حض 
 
عل المدى    ف

 الطويل. 

، وشبكة الطرق المحورية والطرق الدائرية، والوسائل المتعددة،   ي
فيما يتعلق بالنقل، تغطي الخطة الرئيسية سياسات استخدام األراض 

ي عل طول وسائل  و  ، الذي يستهدف التنمية والتوسع الحض   عن النمو الذكي
ا
كبر  عل النقل العام، فضال

التوازن داخل نظام النقل، مع البر
ي ذل

 
ك نظام النقل العام الرئيسية. الممرات. وال تزال الخطة الرئيسية هي الوثيقة اإلرشادية الرئيسية لمشاري    ع النقل التابعة للبلدية، بما ف

دد  ي تسمح للمطورين بزيادة نسبة المساحة األرضية  الباص شي    ع البر
، والطرق الدائرية، وسياسة التكثيف عل طول ممرات التطوير الير

 يتم تطبيق الخطة الرئيسية عل مراحل مدتها خمس سنوات وحسب المنطقة. و عن طريق إضافة طوابق.  

ي عمان )
 ( 2010المخطط العام للمواصالت والتنقل ف 

لعمانمد  تعت العام  المخطط  عل  عمان  ي 
ف  والتنقل  للنقل  الرئيسية  و   الخطة  وسياسات  ومبادئ  أهداف  من  مجموعة    غايات وتوفر 

اتيجيات يمكن الوصول إليه، وبأسعار  و متكامل،  نظام نقل  ،  2025لتحقيق رؤية النقل المحددة لعمان: "تحقيق بحلول عام    النقل  واسبر
ي الرفاه الصجي واالقتصادي لمواطنيها  و معقولة،  

ي ف  آمن ومستدام وصديق للبيئة يسّهل التطوير المخطط للمدينة ويساهم بشكل إيجائر
كاتها".   وشر

ي 
ي عمان، وتسلط الضوء عل اعتماده القوي عل شبكة الطرق وقلة االستثمار ف 

النقل العام. كما يعرض    تحدد الخطة نظام النقل الحالي ف 
ستخدم لبناء مصفوفات لنموذج النقل متعدد الوسائط ودراسة الجوانب المتعلقة  

 
ي ت
ي تم جمعها من خالل المسوحات، والير

البيانات الير
 بالتنقل مثل المالمح الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية، والوصول إل وسائل النقل الخاصة والعامة، وأنماط التنقل. 

لعام   الرئيسية  األهداف  بير   والخدمات،  2025من  السلع  إل  الوصول  وإمكانية  والشحن،  األشخاص  تنقل   : تحسير  الخطة  تشمل   ،
والسالمة لجميع المستخدمير  من خالل نظام نقل شامل متعدد الوسائط. كما تشمل تقليل االعتماد عل السيارات وتشجيع وسائل  

ي تدعمها الخطة إنشاء قدرة  النقل البديلة مع تقليل آثار االزد
حام واستهالك الطاقة وانبعاثات الملوثات. وتشمل األهداف األخرى الير

ي الدولة ل
ي مجال النقل. لتخطيط ل مؤسسية ف 

 نظام نقل مستدام وتوجيه قرارات االستثمار ف 

مع   منسجم  نقل  نظام  وتنفيذ  تخطيط  )أ(  من خالل  واألهداف  الرؤية  تحقيق  الخطة كيفية  ي 
ف  المقدمة  والسياسات  المبادئ  تحدد 

اتيجيات  ى اسبر إدارة الطلب للحد من نمو   إجراءات، )ب( وتعزيز النقل العام وأنماط التنقل غبر اآللية وتنفيذ المخطط العام لعمان الكبر
ي سعة الطرق، )ج( وضع مجموعة من سياسات النقل وإنشاء منظمة نقل متعددة الوظائف  حركة المرور عل الط

رق والحد من التوسع ف 
 لتعظيم استثمارات القطاعير  العام والخاص لضمان استدامة النقل العام.   سغي مسؤولة عن تنفيذها، و )د( ال

ي يتعير   
ا سلسلة من األهداف الكمية الير

ً
. وتشمل تلك المتعلقة بالنقل العام )أ( زيادة حصة  2025تحقيقها بحلول عام  تحدد الخطة أيض

ي المائة، )ب( وتقلي   40النقل العام إل  
ي ساعة الذروة من    صف 

ي وسائل النقل العام للرحلة ف 
ي    30إل    45الوقت ف 

دقيقة، و)ج( الزيادة ف 
ي نطاق  

ي المائة إل    55من  عل األقل،  دقائق    10خدمة واحدة كل  ل  اتر و تالذروة    ذاتوسائل النقل العام    من مبر    400عدد األش ف 
  60ف 

ي المائة. 
 ف 

ي يتم 
ا لتطبيق المبادئ والسياسات المذكورة أعاله، والير

ً
اتيجيات األكبر تحديد اتيجية شاملة وسلسلة من االسبر ا، تحدد الخطة اسبر ً   أخبر

اتيجية الشاملة عل بناء نموذج طلب النقل متعدد الوسائط لتركز  و تقييمها اقتصادًيا واجتماعًيا وبيئًيا.  اتيجيات محددة  وضع  االسبر اسبر
. كما   ي

وفر إرشادات اإلطار المرجغي الستخدامها  تواختبار السيناريوهات المستقبلية، مما يضمن السالمة واالتساق مع استخدام األراض 
ى لتقييم ومراجعة مشاري    ع التنمية   ي أمانة عمان الكبر

ي لها تأثبر عل التنقل.  ف 
اتيجيات المو و المستقبلية الير ع إل )أ( إدارة  يضا تشبر اسبر

حركة الشحن، )ح(  و السيارات، )ز(    ومواقفالمشاة، )و(  و سالمة الطرق، )ـه(  و النقل العام، )د(  و تحسينات الشبكة، )ج(  و الطلب، )ب(  
ي وسط المدينة. و 

 أنظمة النقل الذكية، و)ط( حركة المرور ف 
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ي ذلك مشاري    ع النقل العام: تنفيذ خطوط النقل الشي    ع الخفيف،  
 
اتيجيات المذكورة أعاله، بما ف ح الخطة برنامج عمل وتنفيذ لالسبر تقبر

الحافالت، من بير  أمور أخرى.    واقف، وتنفيذ نظام البطاقة الذكية، وتعزيز خدمات النقل العام، ورفع مستوى مقاطعوإنشاء مرافق الت
 المشاة والشحن ومواقف السيارات وإدارة الطلب.  نطاقي    ع األخرى بالطرق الشيعة وإدارة المرور والسالمة و تتعلق المشار 

ي منطقة وسط المدينة الزرقاء ) 
ي الموفرة للطاقة ف   )2011خطة النقل الحض 

ح   ي منطقة وسط المدينة الزرقاءتقبر
ي الموفر للطاقة ف  ي تم إجراؤها،    12  خطة النقل الحض 

ا بناءا عل نماذج الطاقة واالنبعاثات الير
ً
وع مشر

ي إطار  
 
ي عمان الذي تم تطويره ف

 
ي تعتمد عل نموذج النقل ف

ي عمانوالير
. كما تم إجراء مسوحات مرورية  الخطة الرئيسية للنقل والتنقل ف 

ي  
 
ي منطقة وسط مدينة الزرقاء.   14ف

 
ي االعتبار مناطق  تم و تقاطع طرق تغطي الطرق الرئيسية ف

 
ي عمان مع األخذ ف

 
تعديل نموذج النقل ف

عمان الثالث األقرب واألكبر قابلية للمقارنة مع الزرقاء من حيث الخصائص االجتماعية واالقتصادية. بعد ذلك، تم استخدام البيانات  
، لحساب توليد الرحالت لمدينة الزرقاء. تم  ة الثالخاصة بالزرقاء، جنًبا إل جنب مع الخصائص االجتماعية واالقتصادية لهذه المناطق الث

 استخدام النموذج الدولي النبعاثات المركبات لتوليد معامالت االنبعاثات لمدخالت نموذج االنبعاث. 

اح   ا    12تم اقبر
ً
وع  :التالي كمشر

i. ي وتخطيط النقل من خالل خطوط حافالت جديدة تربط مناطق التطوير الجديدة ب
وسط مدينة الزرقاء  تكامل استخدام األراض 

ات السياس ي عدة عقودات وتغيبر
ي ذلك تجميع المشغلير  المشاركير  ف 

 .، بما ف 

ii.   ي الزرقاء
ية ف  ي ذلك شبكة خدمة حافالت جديدة لخدمة المناطق الحض 

  من خالل تحسينات عل خدمات النقل العام، بما ف 
ات هيكلية عل مراحل.   مجموعات تعاقدية، مما يتيح الفرصة إلجراء تغيبر

iii. حة من خالل خطوط حافالت جديدة ت دد المقبر الخدمات  ربط  ركز عل  تحسير  إمكانية الوصول إل محطة الباص شي    ع البر
ي تركز عل الطالب والخدمات لعامة  تقاطعمن نقاط ال  ثقةالمنب

، ومراجعة عقود الحافالت، والتميبر  بير  فئات الخدمات الير
اتيجية الو الناس.  وع إسبر اتيجية خدمة الحافالت المكوكية.   ركنيتضمن المشر  والركوب واسبر

iv.  ي ذلك توفبر معلومات عن الخدمتحسينات عل محطة النقل العام للمركبات والر
، لكل من المحطات الحالية  اتكاب، بما ف 

 .والجديدة

v.   ي ذلك
العام، بما ف  النقل  ي تذاكر 

ات ف  أنحاء األردن لخدمة  متمبر   مقياس أجرة    طرح التغيبر ي جميع 
الجودة للخدمات ف  عالي 

أجرة   ومقياس  و   اعتياديالزرقاء  متكاملة،  وطنية  مت  طرح لشبكة  الرحالت  و تذاكر  األجزاء،  التذاكر  إصدار  آالت    طرحعددة 
ونية.   اإللكبر

vi. ي ذلك موقع م
.  واقف تحسينات عل البنية التحتية للنقل العام، بما ف  ي

ي الوقت الحقيقر
 الحافالت الثابتة بمعلومات الخدمة ف 

vii. مركبات جديدة منخفضة االنبعاثات من خالل استخدام المركبات الهجينة أو استخدام الغاز الطبيغي المضغوط  طرح. 

viii.  و المشاة  المشاة وجسور  المشاة ومعابر  ي ذلك ممرات 
ف  بما   ، ي

المشر لتشجيع  ي 
للمشر التحتية  البنية    الفتات تحسينات عل 

 المشاة. 
ix.  تركيب إجراءات أنظمة النقل الذكية (ITS) ي ذلك التحسينات عل إشارات المرور الحالية، وتركيب إشارات مرور جديدة،    ، بما

ف 

ية المتكيف مع حركة المرور ي حركة المرور الحض 
 .وتنسيق اإلشارات بواسطة نظام مركزي للتحكم ف 

x.  .تحسينات عل التقاطعات وممرات الطرق الشيعة 
xi.  اتيجية وقوف السيارات، تغطي مواقف السيارات ع ي ذلك توسيع السعة الحالية(، ومواقف السيارات  تنفيذ إسبر

ل الشارع )بما ف 

ي ذلك مواقف السيارات متعددة الطوابق(، وتكنولوجيا  
 .السيارات واإلنفاذ ركنخارج نطاق الشارع )بما ف 

xii.  ي تسببها أنماط السفر الحالية واستخدام وسا
ئط النقل  تنفيذ حملة توعية بالسفر لتحسير  فهم الجمهور العام للمشاكل الير

 المختلفة وتوعيتهم بفرص السفر والنقل. 
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وع حافالت األردن )  قائم(  –  2017مشر

ي عام  
 
ي مدن الزرقاء وإربد ومادبا بهدف  2017ف

 
ي دراسة أنظمة خدمة الحافالت المحلية ف

 
ي إلعادة اإلعمار والتنمية ف ، شارك البنك األوروئر

وع حافالت يركز عل توفبر خدمات حافالت   ذات    من خالل حافالت جديدة جيد، وآمنة، وموثوقة، ومحددة زمنًيا  ذات تواتر  تطوير مشر
ي 
 
إعادة هيكلة  جودة عالية ف ا 

ً
أيض وع  ح المشر اقبر المدن.  ، مما يمنح    قطاع  هذه  كات أكبر ي الحافالت إلنشاء شر البر النقل  تنظيم    هيئة 

ا من  
ً
ي مرحلة الحقة، ولكن بعد ذلك تم إزالتها مع مادبا،    الرقابة علوالبلديات مزيد

 
وع ف خدمات النقل. تم إضافة مدينة السلط إل المشر

كبر  ع 
  إربد والزرقاء. ل المدينتير  الرائدتير   بعد قرار البر

ي المدن المختارة وعدد الخطوط وعدد الحافالت  
 
وع تقييم كمية وتغطية خدمات الحافالت المحلية ف ية للمشر تضمنت المرحلة التحضبر

ا جديدة للحافالت، إل جانب أساطيل حافالت  
ً
وع طرق ح المشر وسيارات األجرة وكذلك عدد مشغلي الحافالت. بناءا عل هذا التقييم، اقبر

ومستودعات   الومرافق،  جديدة  ذلك كيان    باإلضافة  ي 
 
ف بما  الحافالت  تشغيل  الحافالت  لهيكل  تشغيل  ووحدات  الحافالت  تأجبر 

 .الجديدة، من أجل خدمات فعالة وآمنة وموثوقة

ي الزرقاء وإربد، ويقوم  
ي إلعادة اإلعمار والتنمية حالًيا عل مدينير كز    باستكماليركز البنك األوروئر وع، الذي سبر عل توفبر  تصميم المشر

 التذاكر. إصدار حافالت جديدة، ومستودع للحافالت، ونظام 

وع عمان  دد مشر وع عمان للباص شي    ع البر دد الزرقاء  -ومشر  ( قائم) للباص شي    ع البر

ي أعقاب  
ي شبكة النقل العام الجديدة  ف 

حة ف  ي عمان لعام    الخطة الرئيسية للنقل والتنقل  المقبر
، قررت الحكومة الوطنية وأمانة  2025ف 

دد من خالل تنفيذ الخطوط التالية الموض بها خالل المرحلة األول من   ي تطوير شبكة حافالت للباص شي    ع البر
ى البدء ف  عمان الكبر

وع   دد مشر البر دد : خطوط عّمان  الباص شي    ع  البر ال   للباص شي    ع  المدينة  المحطة إل صويلح ومن  المهاجرين،  من  رياضية إل محطة 
ي  و 

تخدم الوجهات الرئيسية داخل مدينة عمان، وكذلك الخط من الزرقاء إل عمان )المحطة(. تم التخطيط الستكمال المرحلة األول ف 
وع حافالت  2022أوائل عام   كز المرحلة الثانية الالحقة من مشر دد  ، وسبر ي من عمان، وتالباص شي    ع البر رتبط بالمرحلة  عل الجزء الجنوئر

العام األخرى.   النقل  ي صويلح والمحطة، وخدمات 
ي عمان من قبل    وبينما األول، ال سيما ف 

التحتية للمرحلة األول ف  البنية  يتم تمويل 
.    المؤسسة العامةالزرقاء من خالل  -القطاع العام بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم تمويل رابط عمان تم  سيو للضمان االجتماعي

 تمويل العمليات من قبل القطاع الخاص. 

ي عام 
ى عل تصميم البنية التحتية، وتخطيط العمليات، وإعداد عقد البناء والتشغيل لخطوط عمان  2009ف  ، تعاقدت أمانة عمان الكبر

ي إطار المرحلة األول. 
ي عام    ف 

ي إطار المرحلة األول. الزرقاء،    -دراسات وتصاميم خط عمان  بشأن  ، تعاقدت الحكومة  2014ف 
ا ف 
ً
بدأ  و   أيض

ي إطار نظام    بناء
دد لالحزم المختلفة ف   عامي  الباص شي    ع البر

بنسبة تزيد عن  تم  و وجاري االنتهاء من األعمال.    2019و   2015عّمان بير 
ي المائة استكمال  50
دد بناء    ف  ي عام    الباص شي    ع البر

عل الرغم من تطوير  و مرات.    لكنه توقف عدة  2010بير  عمان والزرقاء، والذي بدأ ف 
دد مشاري    ع  ى لدمج  -لعمان وعمان  الباص شي    ع البر الزرقاء بشكل منفصل من حيث التصميم والبناء، تخطط الحكومة وأمانة عمان الكبر

 . تشغيل كال النظامير   

دد الخطوط التالية:  وع الباص شي    ع البر  تتضمن المرحلة األول من مشر

i.   دد للباص شي    ع  خط عّمان لجامعة األردنية والكليات  ا يربط بير  المحطة وصويلح عبر تقاطع المدينة الرياضية، ويخدم    البر
كم تقريًبا بالمحاذاة التالية، يربط نقاط توليد الطلب الهامة ونقاط الجذب: محطة    17المجاورة. وهو عبارة عن خط بطول  

شارع  –شارع األقص   -حابس المجالي   -شارع األمبر حمزة بن الحسير     - شارع االستقالل   -)تقاطع شارع الجيش(    - المحطة  
ستة   الالممر إل الشمال من تقاطع المدينة الرياضية هو شارع رئيشي مقسم  جزءدوار صويلح.  -ارع الملكة رانيا ش -الشهيد 

إضافية و  مس المواقع.  / ارات مع ممرات  ي بعض 
أربعة  و أو طرق خدمة ف  أساشي من  الممر بشكل  ي من  الجنوئر الجزء  يتكون 

ي بها ستة سا م
 ت. مسارا رات، باستثناء بعض المواقع الير

ii. عمان دد   يمتد خط  البر يربط محطة    للباص شي    ع  الذي  بسمة  ة  األمبر شارع  عبر  الرياضية  المدينة  إل  المتحف  ساحة  من 
.   قاطعالمهاجرين بالمدينة الرياضية، حيث سيكون الت

ً
ض أن تكون بوابة وصول  و مع الخط الموصوف أعاله ممكنا من المفبر

 الشمالي والغر  إل وسط المدينة 
ي عمان والعديد من المناطق  من الجانبير 

ا بالقرب من القطاع المالي ف 
ً
ي للمدينة، وتعمل أيض ئر
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ات وسيكون له    9التجارية. يبلغ طول هذا الخط حوالي   : ميدان المتحف    ترسيم الطرقكيلومبر ي طالب    -التالي شارع علي بن أئر
ة بسمة    - الرياضية. سوف يمر عبر منطقة ذات إمكانات    تقاطع المدينة  -شارع ناض بن جميل    - شارع الكندي    - شارع األمبر

ة.   تنموية كببر
iii.   محطة يربط  الذي  بسمة  ة  األمبر عبر شارع  الرياضية  المدينة  إل  المتحف  من ساحة  دد  البر للباص شي    ع  عمان  يمتد خط 

.    قاطع المهاجرين بالمدينة الرياضية، حيث سيكون الت
ً
ض أن  و مع الخط الموصوف أعاله ممكنا بوابة وصول    كون ي من المفبر

ي للمدينة، و إل وسط المدينة من الجانبير    ي عمان والعديد من المناطق    يسبر  الشمالي والغرئر
 
ا بالقرب من القطاع المالي ف

ً
أيض

ات وسيكون له    9يبلغ طول هذا الخط حوالي  و التجارية.   سيم  كيلومبر : ميدان المتحف  البر ي طالب    -التالي   - شارع علي بن أئر
ة بسم سوف يمر عبر منطقة ذات إمكانات  و تقاطع المدينة الرياضية.    -شارع ناض بن جميل    -شارع الكندي    - ة  شارع األمبر

ة.   تنموية كببر
iv.   ي عمان بمحطة الحافالت القديمة

 
بط الخط المحطة ف اد. وسبر

الخط الممتد من عمان إل الزرقاء، والذي سيتبع ممر أوتسبر
اد عمان   ي الزرقاء عبر اوتوسبر

 
سيمكم وسيكون له ال   19.3سيبلغ طول الخط حوالي  و )شارع الشهيد(.  الزرقاء    -ف :  للطرق  التالي   بر

تقاطع البيبشي   -جش ماركا    - شارع الجيش   -تقاطع عير  غزال    - شارع الجيش   -شارع الملك عبد هللا األول   -محطة المحطة  
 محطة الزرقاء.  -تقاطع طريق دمشق الشي    ع  -تقاطع ممر عمان  -

مر محطات ومواقف ومسارات مخصصة للمركبات المفصلية. ستستخدم حافالت باص النقل الشي    ع محطات الحافالت  سيشمل كل م
ي المحطة والزرقاء وسيتم إنشاء محطة جديدة بالقرب من دوار صويلح. سيكون  

دد الموجودة ف  ي عمان م  للباص شي    ع البر
كل    واقفف 

  وقفجامعة البلقاء وم  وقفطريق ماركا وم  وقففقط عل طول الممر: م  واقفأرب  ع م  سيتم إنشاء و الزرقاء،  -مبر وبالنسبة لخط عمان  500
حيث يمكن للمسافرين االنتقال من وإل خطوط التغذية الرئيسية أو نقاط   واقفالم  تعيير  سيتم  و الزرقاء الجنوبية.    وقفالرصيفة وم

دد سيعتمد إصدار التذاكر لنظام  و الطلب الرئيسية.   مبدئًيا عل أنظمة البطاقات الذكية والورق، ومن المتصور وجود    الباص شي    ع البر
دد.  مستودع لدعم عمليات   الباص شي    ع البر

ي ذلك مجمع  تهدف المرحلة الثانية من المشر 
وع إل استكمال المرحلة األول لتوفبر إمكانية الوصول إل مناطق األنشطة الرئيسية بما ف 

. وسيتكون من    الملك حسير  لألعمال، وحدائق الحسير  العامة، ي وادي السبر
الباص  كم من مسارات حافالت    50والمنطقة الصناعية ف 

دد ضمن ي من عمان وأجزاء من جنوب  عل طول    ةالحالي  أولوية المرور   شي    ع البر ي وطريق المطار والجانب الغرئر
شارع الملك عبد هللا الثائ 

 .عمان ومنطقة ساحة الجمارك

دد من المتوقع أن يتم دمج نظام   اتيجيات    الباص شي    ع البر ات عل هذه الخدمات بسبب اسبر مع خدمات النقل العام الحالية ومع أي تغيبر
 النقل المستقبلية. وأنظمة 
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 : منهجية تحليل إمكانية الوصول 3الملحق 

ي إطار هذه الدراسة لتقييم إمكانية وصول السكان إل الخدمات االجتماعية  
 
واالقتصادية األساسية مثل  تم إجراء تحليل إمكانية الوصول ف

العام ) النقل  الوصول إل وسائل  إمكانية  الخاصة بحزمة  PTAAالتعليم والصحة ومراكز األعمال، باستخدام مجموعة أدوات تحليل   )
ArcGIS Pro    منESRI .193    ي شبك  45والشكل    44يوضح الشكل

 
م وطرق    X  100م    100  194ات المعلومات المستخدمة: توزي    ع السكان ف

ى  195النقل العام   197ولكامل المملكة.  196ألمانة عمان الكبر

اضات التالية ا االفبر
ً
 :تضمن التحليل أيض

i.  ات زمنية محددة ضمن مسافة سبر
ض أنها تقع عل فبر ا( لكل   250معقولة )عل سبيل المثال، يتم تحديد المواقف ويفبر ً مبر

 .مسار

ii.   عل طول كل    9:00صباًحا و    6:00تم تحديد الجداول الزمنية، حيث تعمل الحافالت عل أساس كل ساعة بير  الساعة . مساءا

ىكمانة عمان الأ  (طريق لخدمات  ا   إنهاء مع  أخرى( للمناطق األخرى والخدمات بير  المدن  و مخفض )كل ساعة واتر  وعل ت  )بر

 .المسافات الطويلةذات طرق  لبحلول منتصف الليل ل 

iii.   المختلطة هي المرور  ي حركة 
للحافالت ف  التشغيلية  ى( كم/ساعة  10الشعة  الكبر ي أي مكان    15و )أمانة عمان 

كم/ساعة )ف 

 (. آخر

iv.   ي بشعة
 198كم/ساعة عل شبكة الطرق.   5تشمل رحالت النقل العام الحافالت والمشر

ي تعتبر معقولة لكل نوع من أنواع المراكز. باإلضافة إل 
 ذلك، تم إجراء تحليل للمراكز التعليمية والصحية والتجارية المختلفة لألوقات الير

ى 44الشكل   ي أمانة عمان الكبر
: توزي    ع السكان وطرق النقل العام الرسمية ف   

 
 المصدر: البنك الدولي 

 

 
193ESRI    المساهمون في ،OpenStreetMap . 
    . “السكان مهمون”. جامعة ساوثهامبتون.2020وورلد بوب.  194

https://www.worldpop.org/geodata/summary?id=50001.  
 . 2020أمانة عمان الكبرى  195
196    ateramman/https://www.citypopulation.de/en/jordan/gre 
 ( للخدمات في المحافظات التالية: عجلون، العقبة، البلقاء، الكرك، معان، مادبا، المفرق، الطفيلة. 2003( للخدمات  بين المدن والخدمات في الزرقاء وإربد ، ووزارة النقل )2019وزارة النقل ) 197
198OpenStreetMap.  

https://www.worldpop.org/geodata/summary?id=50001
https://www.citypopulation.de/en/jordan/greateramman/
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ي األردن توزي    ع السكان وطرق النقل  -  45الشكل  
 
العام الرسمية ف  

 

 

 المصدر: البنك الدولي 

نشر  التحليل منطقة من/إل موقع )مدارس، كليات، مستشفيات، ومراكز أعمال( يمكن الوصول إليها ضمن موازنة   بناءا عل ما سبق، ي 
ة زمنية معينة ويوم من األسبوع. يوضح الشكل    60محددة لمدة الرحلة )عل سبيل المثال،   ي فبر

ي يمكن    46دقيقة( ف 
 للمنطقة الير

ا
مثاال

ي  
ي الساعة    60غضون  الوصول إليها ف 

ي يوم الثالثاء الذي يبدأ ف 
، ف  صباًحا، حيث يتم تمثيل الموقع بدائرة    9:00دقيقة من موقع معير 

ي يمكن الوصول إليها بواسطة مضلع أخض  أفتح.  
اء ويتم تمثيل المنطقة الير تمتد هذه المنطقة عل طول الطرق وخدمات النقل  و خض 

ة بخطوط رمادية.   ى الذين يمكنهم الوصول إل هذه  و العام، وتتمثل األخبر ي أمانة عمان الكبر
تسمح هذه المناطق بتقدير عدد السكان ف 

ي المحدد. 
 المواقع ضمن اإلطار الزمي 
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 مثال عل منطقة خدمة موقع معير   -  46الشكل  

( ي غضون  يمكن الوصول إلي
 
التحويل دقيقة من   0صباًحا يوم الثالثاء ومع   9:00دقيقة، من الساعة    60ها ف ) 

 
 المصدر: البنك الدولي 

ي ذلك التواتر المنخفض للحافالت، مما يؤدي إل مناطق  
يجب أن تعتبر نتائج التحليل إرشادية نظًرا لقيود المنهجية المستخدمة، بما ف 

ة للغاية يمكن  . متغبر ي محطات الحافالت بشكل كببر
 الوصول إليها ضمن موازنة وقت السفر، حيث يمكن أن يتغبر وقت االنتظار ف 
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  ذلك إدخال تحسينات عل النقل العام وتقليل  4الملحق  
 
: أدوات بما ف

 آثار النقل عل البيئة

النقل   المدى للنقل وضعت وزارة  اتيجية وخطة عمل وطنية طويلة  ي األردن،  199اسبر
 
للتخفيف من آثار تغبر    ف ي تتضمن خطوات 

والير
 :  المناخ. تشمل السياسات البارزة ما يلي

i.   النقل بالسكك الحديدية، مع وجود روابط جيدة بير  الوسائط والشبكات وخدمات ي ذلك 
 
تنفيذ نهج متعدد الوسائط بما ف

 .النقل

ii.   البيئة من خالل زيادة الكربون وتحسير  كفاءة    عدد مستخدمي حماية  النقل منخفضة  تعزيز  توفبر  أنماط  الطاقة من خالل 

 . التقنيات المبتكرة

iii.  .ا أو غبر كاٍف
ً
 توفبر درجة أكبر من إمكانية الوصول، ال سيما عندما يكون التوفبر الحالي لخدمات النقل العام ضعيف

ي وضعتها وزارة البيئة أي السياسة الوطنية لتغبر المناخ  تهدف  
ا إل تعزيز وسائط النقل منخفضة الكربون وتسهيل التغيبر إل تقنيات  الير

ً
ض

خطة العمل الوطنية للنمو األخض  لقطاع  وبالمثل، فإن    200أردن قادر عل الصمود أمام تغبر المناخ. لوصول ال  النقل منخفضة الكربون ل 
ة  النقل ي وضعتها وزارة البيئة، تحدد قائمة باإلج2025- 2021للفبر

: إطار  5راءات تجاه التخفيف من آثار تغبر المناخ )انظر الملحق ، الير

 201النمو األخض  لوزارة البيئة لقطاع النقل(. 

ي من السيارات الخاصة إل النقل العام من خالل تعزيز الوسائط المتعددة وتحسير  وسائل   : )أ( تحقيق تحول نموذجر الهدف ذو شقير 
غازات الدفيئة وتلوث الهواء و )ب(  انبعاثات النقل العام، مما سيؤدي إل تقليل مستويات االزدحام عل شبكة الطرق، وبالتالي الحد من 

المركبا  ي هذه  استبدال 
أو كهربائية. ف  الداخلي بمركبات هجينة  اق 

االحبر الخاصة بمحركات  األحفوري والسيارات  بالوقود  ي تعمل 
الير ت 

ي الطاقة المولدة لشحن المركبات عن طريق زيادة استخدام الطاقة المتجددة. 
ي خفض عامل الكربون ف 

ي النظر ف 
 الحالة، ينبغ 

د مجموعة متنوعة من الوثائق والخطط
ِّ
َمه
ُ
  الطريق إل األمام.   ت

اتيجية عل المستويير  البلدي والوطب 
وتشمل هذه الوثائق    االستر

اتيجية )أ(   ى  ؛ )ب(  2025رؤية األردن  االسبر كوثيقة إرشادية لتطوير نظام    2010الخطة الرئيسية للنقل والتنقل التابعة ألمانة عمان الكبر
ى حير عام   اتيجية عمان المرنةا ؛ )ج(    2025النقل داخل منطقة عمان الكبر   لمعهد روكفيلر مدينة مرنة    100، وهي جزء من إرشادات  سبر

ي أدرجت مشاريع
دد لخطة تنقل متكاملة، و   ا والير و؛ )د( الباص شي    ع البر ضعت بدعم  2050خطة عمان المناخية، رؤية لعام و ، والمبر ، و 

اء  سلسلة من المشاري    ع للنقل والتنقل؛ )ـه(    تحدد من البنك الدولي و  ى  2021خطة عمل المدينة الخض  اكة بير  أمانة عمان الكبر ، وهي شر
ي إلعادة اإلعمار والتنمية لتعزيز اإلصالحات القطاعية وتطوير المشاري    ع ذات األولوية لتحديث البنية التحتية والخدمات    والبنك األوروئر

 البلدية. 

ى هي مدينة تكون فيها رؤية أمانة عمان الكبر  تكون غالبية المركبات  و . واسعة االنتشار المواصالت العامة نظيفة وفعالة و "ى لعمان الكبر
ي وسط المدينة ". عل هذا المنوا و الخاصة وسيارات األجرة تعمل بالكهرباء. 

ي وسيلة أساسية للتنقل ف 
  للمناخ  خطة عمان، ليكون المشر

ي أكبر  2050لعام  
ي البالد  ا خفان ، تستهدف ثائ 

ي االنبعاثات ف 
دد (. حاليا، مشاري    ع  47من قطاع النقل )الشكل    - ض ف  ي    الباص شي    ع البر

ف 
النقل العام فيما يتعلق بالتخطيط والتشغيل وتحصيل  و .  قائمةعمان والزرقاء   من خالل دمج هذه الخدمات بشكل جيد مع خدمات 

دد  األجرة وما إل ذلك، يمكن ل  ى من خالل تقديم بديل سفر قابل للتطبيق وتنافشي  لباص شي    ع البر ي عمان الكبر
تغيبر التنقل بشكل كببر ف 

ي  
ي عمان والزرقاء وإربد ومادبا، بما ف 

ا إعادة تنظيم وإعادة هيكلة خدمات النقل العام ف 
ً
مع بصمة منخفضة الكربون. ومن المتصور أيض

 أنظمة النقل الذكية.  طرحذلك  

 
199 PTV Transport Consult GmbH    وTrasporti e Territorio. 2015TRT  اإلستراتيجية الوطنية لقطاع النقل طويلة األجل. وزارة النقل، المملكة األردنية الهاشمية . . 

. https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/EN/EB_Info_Page/long-term_national_transport_strategy_project.pdf 
 

 بدعم من مرفق البيئة العالمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  .2020-2013السياسة الوطنية لتغير المناخ في المملكة األردنية الهاشمية . 2013األردنية الهاشمية.   وزارة البيئة، المملكة 200

https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-
database/JORDAN%29%20The%20National%20Climate%20Change%20policy%20of%20the%20Hashemite%20Kingdom%20of%20Jordan%202013-
2020.pdf 

 . وزارة البيئة، المملكة األردنية الهاشمية. 2025- 2021. خطة العمل الوطنية للنمو األخضر لقطاع النقل 2020معهد النمو األخضر العالمي.   201

https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf 

https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/EN/EB_Info_Page/long-term_national_transport_strategy_project.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/JORDAN%29%20The%20National%20Climate%20Change%20policy%20of%20the%20Hashemite%20Kingdom%20of%20Jordan%202013-2020.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/JORDAN%29%20The%20National%20Climate%20Change%20policy%20of%20the%20Hashemite%20Kingdom%20of%20Jordan%202013-2020.pdf
https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/policy-database/JORDAN%29%20The%20National%20Climate%20Change%20policy%20of%20the%20Hashemite%20Kingdom%20of%20Jordan%202013-2020.pdf
https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf
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ي هدف خفض االنبعاثات لعام  -  47الشكل  
 
 2050202مساهمات القطاع ف

 

 

  

 
 . 53، ص. عمان 2050رؤية لعام   -عمان لمناخ الخطة  2019 .أمانة عمان الكبرى   202

     https://www.ammancity.gov.jo/site_doc/climate.pdf?fbclid=IwAR063ZYGb7ESWZZFaBjaNxhYn1VKcU0OqU055JhTLGVXQcuw6v4FF2yl86I 

https://www.ammancity.gov.jo/site_doc/climate.pdf?fbclid=IwAR063ZYGb7ESWZZFaBjaNxhYn1VKcU0OqU055JhTLGVXQcuw6v4FF2yl86I
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مركبات  5الملحق   بواسطة  للتنقل  الرئيسيون  المصلحة  أصحاب   :

  األردن واألدوار 
 
 كهربائية ف

ي األردن واألدوار203
 
 الجدول 6 -  أصحاب المصلحة الرئيسيون للتنقل بواسطة المركبات الكهربائية ف

المصلحة صاحب  الفئة   الدور 

وة المعدنية  السلطات الوطنية  ي تحقيق األهداف الوطنية، بما  وزارة الطاقة والبر
يدير وينظم قطاع الطاقة ف 

ي قطاع النقل
ي ذلك كفاءة توفبر الطاقة ف 

 ف 

يدعم حلول طاقة النقل المستدامة والسياسات التنظيمية   وزارة النقل 
 ذات الصلة

الحلول المستدامة والسياسات التنظيمية لتحقيق  يدعم  وزارة البيئة 
 أهداف تغبر المناخ 

ي والمواصالت 
ي   هيئة تنظيم األراض 

يقدم خدمات النقل العام، ويطرح الباصات الكهربائية ف 
 المحافظات الجنوبية 

تحسير  أنظمة الطاقة للتعامل مع السيارات الكهربائية  هيئة تنظيم الطاقة والمعادن 
اخيص لمحطات  )عل  سبيل المثال، منح التصاري    ح والبر

ي العامة والخاصة( 
 الشحن الكهربائ 

ى، وسلطات منطقة العقبة االقتصادية   السلطات المحلية  أمانة عمان الكبر

اء للتنمية والسياحةالخاصة ،  ،  وسلطة منطقة الببر

 والسلطات المحلية للمدن األخرى 

ي ذلك توفبر 
وسائل النقل العام داخل  التنمية المحلية بما ف 

 المحليات 

يمثل أصحاب السيارات الكهربائية ويبلغ مخاوفهم   جمعية السيارات الكهربائية األردنية  الوسطاء/الجمعيات
ي 
 للحكومة والمجتمع المدئ 

يضع معايبر لبطاريات السيارات الكهربائية ويوفر مرفق   هيئة المواصفات والمقاييس األردنية 
 اختبار 

 الباعة / المصنعون

 

ال موتورز ، نيسان موتور ، فيات  تسال، رينو األردن ، جب 
ي إم دبليو  ، فولكس فاجن ، ئر

ي 
 يوفر السيارات الكهربائية للسوق األردئ 

مشغلو محطات 
 الشحن 

كة النعيم لتقنية الطاقة، إيشارج  ، شر مجموعة المناصبر
كة الخليج األردنية للطاقة ،  ، )ألمانيا(، شر ي أيون إنرجر

 أورانج األردن 

ي 
 يوفر البنية التحتية للشحن والخدمات للسوق األردئ 

كة الكهرباء الوطنية مرفق الكهرباء  ي األردن  شر
 يحدد المرفق المسؤول عن تشغيل نظام الطاقة ف 

كات توزي    ع   شر
 الكهرباء

كة توزي    ع الكهرباء،   كة الكهرباء األردنية المحدودة، شر شر
كة كهرباء   محافظة إربد شر

 يوفر خدمات الكهرباء للمستخدمير  النهائيير  

كة مشغلو النقل  كة عمان للمواصالت ،  Arival شر  Gürsel، شر
Autobus  وهلم جرا ، 

ي األردن 
 يقدم خدمات النقل العام ف 

   المصدر: البنك الدولي 

 
 المنظمات الدولية وشركاء التنمية غير مدرجين في الجدول.   203
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بواسطة  6الملحق   بالتنقل  المتعلقة  العمل  وخطط  اتيجيات  اإلستر  :

  األردن مركبات  
 
 كهربائية ف

ي األردن  -  7الجدول 
 
اتيجيات وخطط العمل المتعلقة بالتنقل بواسطة المركبات الكهربائية ف اإلسبر  

اتيجيات وخطط العمل   السلطة  االستر

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي  ( 2024-2018مصفوفة اإلصالح المحدثة ) 

وة المعدنية  خطة العمل الوطنية الثانية لكفاءة الطاقة  وزارة الطاقة والبر

اتيجية النقل الوطنية األردنية طويلة المدى   وزارة النقل اسبر

 وزارات وهيئات متعددة  2025رؤية األردن  

اتيجية الرئيسية للطاقة   وة المعدنية  2030االسبر  وزارة الطاقة والبر

ي األردن 
 وزارات وهيئات متعددة  المساهمات المحددة وطنيا ف 

 وزارة البيئة الخطة الوطنية للنمو األخض  

المستدامير    واإلنتاج  لالستهالك  العمل  وخطة  الوطنية  اتيجية 
اإلسبر
2016 -2025 

 وزارة البيئة

األخض    للنمو  الوطنية  العمل  والطاقة    -خطط  النقل  - 2021قطاعي 
2025 

 وزارة البيئة

 المصدر: البنك الدولي 
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 البيئة للنمو األخض  لقطاع النقل: إطار وزارة 7الملحق 

ي  
 2042025- 2021ملخص خطة عمل النمو األخض  لقطاع النقل األردئ 

اإلجراء  اسم #  
إجمال  تكلفة التنفيذ  
التقديرية )دوالر  

 )  أمريك 

 أهداف النمو األخض  ذات الصلة 

رأس المال  
الطبيغ  
 المحسن 

النمو 
االقتصادي  
 المستدام 

االجتماعية  التنمية 
 والحد من الفقر 

 كفاءة الموارد 
التخفيف من  
آثار تغتر المناخ 
 والتكيف معه 

TR01 

تطوير و/أو تحديث خطط عمل النقل 
والتنقل وخطط االستثمار الرأسمالية  
ي المفرق  

ية الثانوية ف  للمناطق الحض 
 والزرقاء وإربد 

5,000,000  X X  X 

TR02 

ي للنقل اعتماد وتفعيل الصندوق 
الوطي 

العامة وتحديد آليات زيادة رأس المال  
 للبنية التحتية للنقل العام 

51,000,000  X X  X 

TR03 

تنفيذ برنامج تعزيز حوكمة قطاع النقل  
وجدول أعمال اإلصالح لزيادة فعالية  

 وكفاءة عملية صنع سياسات النقل العام

1,000,000  X X  X 

TR04 

خدمات الحافالت  توسيع نطاق توفبر  
ي جميع البلديات 

المدرسية العامة ف 
وع  (Scale-Up Smart Move )مشر

15,000,000 X X X   

TR05 

تنفيذ برنامج تحسير  البنية التحتية  
ي المناطق التجارية  

اء للمشاة ف  الخض 
 المحلية وبالقرب من وسائل النقل العام

25,000,000 X  X  X 

TR06 

القطاعير  العام تطوير حوار بير  
والخاص وخارطة طريق لتحسير   

ي المرتبطة بقطاع   خدمات النقل البر
 السياحة 

1,000,000  X   X 

TR07 

دعم نشر أنظمة النقل الذكية للسماح  
بدمج نموذج وأجرة أنظمة النقل العام 

ي مدينة عمان 
 والخاص ف 

9,870,000 X X   X 

TR08 
ي للتمبر  وبرنامج 

بناء  إنشاء مركز وطي 
 القدرات للنقل المستدام

1,000,000  X   X 

TR09 

كة  اتيجية وخريطة طريق مشبر وضع اسبر
بير  القطاعير  العام والخاص لتحسير  
االستدامة البيئية لقطاع الخدمات  

 اللوجستية 

1,000,000  X   X 

TR10 

اكة بير  القطاعير  العام  تطوير وتنفيذ شر
والخاص لتحسير  إدارة مواقف 

ي عمان 
 السيارات ف 

11,000,000  X X X X 

TR11 
اتيجية وخطة عمل وطنية   وضع اسبر
 للتنقل بواسطة المركبات الكهربائية 

1,000,000 X   X X 

TR12 

ي للتنقل   تصميم وتنفيذ برنامج تجريير
بواسطة المركبات الكهربائية وبناء  

ي عمان 
 القدرات للنقل العام ف 

5,000,000 X   X X 

TR13 
إنشاء أساطيل حافالت بلدية منخفضة 

 الكربون لبلديات إربد والزرقاء ومادبا 
22,000,000  X X  X 

 

 
 ." وزارة البيئة، المملكة األردنية الهاشمية. 2025- 2021. "خطة العمل الوطنية للنمو األخضر لقطاع النقل 2020معهد النمو األخضر العالمي.   204

https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf 

https://gggi.org/site/assets/uploads/2020/10/20022_Jordan_Transport_v11_HL_Web.pdf
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