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.المحاور الرئیسیة للعرض

البیئة التشریعیة والتنظیمیة الناظمة لقطاع النقل1.

.البنیة التحتیة في االردن2.

المركبات والسالمة على الطرق3.

النقل المستدام والتحدیات التي تواجھ االردن4.
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لالنقالتشریعیة والتنظیمیة الناظمة لقطاع البیئة 



:والتنفیذالتخطیط

نظیموالتالتخطیطمسؤولیةوالبلدیاتالعامةاالشغالوزارةتتقاسم•
.الطرقلشبكاتاالنشاءالىباإلضافة

حدودخارجالواقعةالطرقوالنافذةبالطرقاالشغالوزارةتتحدد•
دودحضمنالواقعةالطرقشبكاتمسؤولیةتقعحینفيالبلدیات

البلدیاتعلىالبلدیة

البنیة التحتیة



:الشمولیةوالمخططاتاالستراتیجيالتخطیط

فيلبلدیاتامنكبیرلعدداألمدبعیدالتخطیطاواالستراتیجیةالخططتنعدم•
المداقصیرالتخطیطعادةویتأثرالمحافظاتمراكزخارجالواقعةالمملكة
التحتیةنیةللبوالكميالنوعيالمستوىعلىالتأثیرإلىأدتاجتماعیةبعوامل

ادىالبلدیاتمنكبیرلعددومفعلةمتكاملةشمولیةمخططاتوجودعدمان•
Urban(العمرانيالزحففياضطرابحدوثالى sprawl)ادىوھذا
فيببسممانسبیاطویلةطرقعبرالتجمعاتھذهبخدمةالبلدیاتقیامالى

.حتیةالتالبنیةوبنوعیةالبلدیاتمشاریعفياالنفاقبنوعیةاالضرار

البنیة التحتیة



التحتیةالبنیة

التحتیةالبنیةتكامل
مختلفةالالخدماتتقدیمالماكنالوحیدالبدیلالطرقشبكاتتعتبر•

ھذهقدميممختلفبینالتنسیقینعدمحیث)اتصاالتومیاهكھرباء،(
الىادىوھذاالتحتیةالبنیةانشاءعنالمسؤولةوالجھاتالخدمات

خفضینحیثللحفریاتنتیجةالمملكةفيالطرقنوعیةفيتردي
%50-30منوالردمالحفرعندالنقللشبكاتالتشغیليالعمر

جمعاتتواحداثاالمطارتصریفاتجاھاتعلىالتأثیرالىباإلضافة
.الطریقنوعیةعلىتؤثرمائیة



التحتیةالبنیة

الطرقشبكاتوادامةصیانة

االدامةعملیاتتعیقالتيالمعوقاتاھماحداالقتصاديالعاملیعتبر•
توىمسعلىالـتأثیرالىاالقتصاديالعاملادىوقدالطرقلشبكات

االمدبعیدةالكلفارتفاعالىباإلضافةالصیانةعملیاتفيوالنوعالكم
ةمقارنالطرقعلىالالزمةالصیانةاجراءعدمعلىتترتبوالتي

.والدیمومةالصیانةألعمالالمتراكمةبالكلف



التحتیةالبنیة

الطرقشبكاتوادامةصیانة
التشغیليالعمرتقلیلالىادىالبریةبالطرقالبضائعنقلانحسار•

توىمستقلیلالىباإلضافةاالدامةمتطلباتعلىسلباواثر
.الخارجیةالطرقعلىالسالمة



التحتیةالبنیة
.Climate change)(التغیر المناخي 

اجئةالمفالفیضاناتمشاكلوتناميالحرارياالحتباسلظاھرةنتیجة
Flash floodفيفالتصریشبكاتعلىنفسھاالظواھرھذهفرضتفقد

لشبكاتشاءاالنكلفبزیادةساھممماالنقلبشبكاتالخاصةالتحتیةالبنى
للشبكةالوقائیةالصیانةكلفمعجنبالىجنباالطرق



الطرقعلىوالسالمةالمركبات



االردنفيالمركباتاعداد
 TYPE OFالمركب����������ة ن����������وع .NOالعدد

VEHICLES                       
1,140,435 ص�����������������������������������الون

SALOON                                               
25116                                            BUSESحافالت

296,011  & VANSش�����������������حن
TRUCKS                                              

15,978                                      TANKERSصھاریج

58077 ش��������������������������������������������������������������������������������������������������احنات 
TRAILERS                                                    

47701                                           OTHERSىاخر

1 637 981                                           TOTALالمجموع



Vehiclesوالمركباتالسكانأعداد via Popklllllklllllklllllklllllklllll

10.806



222222222AccidentsTrafficالحوادث المروریة

world jordan

Cost of accidents Injured Dead

643 Of Dead

518 BL. $

50 M
Injured 

1.25 M     Of Dead 

17013
Injured 

462 M. $



ي و في جمیع دول العالم نجد  ان السالمة المروریة تحظى باھتمام وطن•
القتصادي او دولي نظرا للتأثیرات السلبیة الكبیرة سواء على المستوى ا

الطرق حتى االجتماعي و التي تنتج من انخفاض مستوى السالمة على
.

ھ في وتعزى الحوادث المروریة الى عدة اسباب والتي قد تكون مجتمع•
الحادث الواحد او منفردة  وھي بمعظمھا ناتجة عن ضعف في 
و عیوب سلوكیات  مستخدمي الطریق أو في التصمیم الھندسي للطرق أ

فنیة في المركبات

المروریةالحوادث



عناصر الحادث 
متعددةعالجیةإجراءاتإلىالحوادثأسبابفيالتداخلھذایحتاج
عزیزوتالخاصوالقطاعالحكومیینالشركاءمختلفبینوتعاوناألوجھ
.الجھاتھذهمنالمبذولةالجھودبینوالتنسیقالتناغم

98%

1.1%0.9%

توزیع عناصر الحادث المروري

انسان 
مركبة
طریق

المروریةالحوادث



ترتیب االردن نسبة الى دول العالم
وفاة لكل عشرة االف مركبة

4.3 victim per 10 thousands Veh. -2017
3.5 victim per 10 thousands Veh. -2018



االردنفيالمستدامالنقل

الھاناذ،المستدامةالتنمیةمنیتجزأالجزءاالمستدامالنقلیعد•
.مستدامنقلمعھیترافقمالممستدامةتنمیةانشاءیمكن

وجھینامةالمستدوالتنمیةالمستدامالنقلاعتبارالىالبعضذھبوقد•
»االستدامة«واحدةلعملة

خضراءلوسائعلىالمعتمدالنقلبأنھالمستدامالنقلتعریفویمكن**
ومكوناتالعوادم(ومخرجات)االولیةالطاقةمصادر(مدخالتذات

كوكبفيیعیةالطبالمواردعلىتؤثروالبالبیئةتضرال)التالفةالمركبة
.االرض



االردنفيالمستدامالنقل

قیمةاثربربطالمستدامللنقلتعریفھفيالبعضیذھبكما•
وعكسھلةللدوالمحليالناتجعلىالتنقلفيالمستھلكالوقت
.للدولةالمحلىالناتجفيالنقلمساھمةعلى

ربطھمنشمولیةاكثرمعنىالمستدامالنقلمفھومیمنحوھذا•
.البیئيباالثرفقط



االردنفيالمستدامالنقلنحوالمضيتحدیات

.النمو السكاني والھجرات القسریة1.

التخطیط العمراني 2.

.الوضع االقتصادي المحلي 3.



االردنفيالمستدامالنقلنحوالمضيتحدیات

:النمو السكاني والھجرات القسریة•

للسكانبیعيالطللنموكنتیجةاالخیرینالعقدینفيالسكانارتفاعادى•
زیادةالى2011بعدماوحتى1990منابتداءالقسریةوالھجرات
شكلمماللسكانالدیمغرافيالتوزیعفيوخللالسكانفيمضطربة

.التحتیةالبنىعلىاضافیةاعباء



االردنفيالمستدامالنقلنحوالمضيتحدیات

:النمو السكاني والھجرات القسریة

اال2كم/شخص116بحدودھيالسكانیةالكثافةانمنالرغموعلى•
لىاادىالشمالومحافظاتالعاصمةفيالقسریةالھجراتتمركزان

ىالباإلضافةالمناطقھذهفيالسكانیةالكثافةفيمرھقةزیادة
.للدولةالرئیسیةاالماكنفيالطبیعيالسكانيالتمركز



االردنفيالمستدامالنقلنحوالمضيتحدیات

التخطیط العمراني•
لنقل یعتبر التخطیط العمراني احد اھم العوامل الجوھریة في تحقیق ا

اع ھو المستدام ولعل احد اھم اسباب التراجع في المستوى الخدمي للقط

غیاب التخطیط العمراني الفعال في المملكة والذي ادى نشوء بؤر

.مروریة ساخنة داخل شبكة الطرق وخصوصا في العاصمة 



االردنفيالمستدامالنقلنحوالمضيتحدیات

الوضع االقتصادي المحلي•

ة نتیجة الرتفاع الرسوم الجمركی: معدل اعمار المركباتتناقص•
والضرائب وضعف االعفاءات التشجیعیة لقطاع النقل 

.الھجین و االنواع االخرى/الكھربائي
.ضعف االنفاق على المشاریع الكبرى•
قطاع المستوى النوعي لالستثمار في القطاع  ونوعیة الشراكة مع ال•

الخاص
.  الوضع السیاسي االقلیمي•



شكرا لحسن استماعكم

المھندس مجدي ابو حمودة

MAJDI.ABUHAMMOUDEH@MOT.GOV.JO
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