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 مقدمة

یھدف المشروع إلى تعزیز قدرات خمسة من البلدان النامیة والبلدان المتوسطة الدخل (األردن 
وباراغواي وجورجیا وصربیا وكازاخستان) من خالل تصمیم إطار لسیاسة نقل قائمة على أدلة، یعزز 

ضعت الربط في مجال النقل المستدام ویساھم في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالنق ُ     ل. وو      
لمساعدة البلدان على اإلبالغ عن التقدم الذي  (SITCIN)مؤشرات الربط في مجال النقل الداخلي المستدام 

، وبرنامج 2030تحرزه نحو تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة، وخطة التنمیة المستدامة لعام 
ّ                                     عمل فیینا. وستمك ن ھذه المؤشرات البلدان والمنظمات الخ ارجیة الشریكة لھا في المشروع من تقییم فعالیة                

نظم النقل وكفاءتھا ومستوى امتثال األطر الوطنیة اإلداریة والقانونیة للصكوك القانونیة لألمم المتحدة في 
للحدود، وتمكنھا من تحسین القدرة                                                  ً      ً       ً مجال النقل وتیسیر عبور الحدود. وستتیح لھا منظورا  محلیا  وعابرا  

سالمة وكفاءة الطاقة واألمن في قطاع النقل. كذلك ستتمكن البلدان من قیاس فعالیة جھودھا التنافسیة وال
الرامیة إلى توحید القواعد والوثائق ومواءمتھا، من خالل تنفیذ االتفاقیات الدولیة واإلقلیمیة والثنائیة في 

 مجال النقل والعبور بمزید من الفعالیة.

منظمات الحكومیة وغیر الحكومیة على تطبیق مؤشرات ویھدف المشروع إلى تعزیز قدرة ال
الربط، ومعالجة الثغرات التي تحددھا المؤشرات في البنى األساسیة المادیة وغیر المادیة، وتعزیز القدرة 
ً                                    ّ          الفنیة والمؤسسیة على تجمیع البیانات القطریة سنویا  ورصد التقدم المحرز. والنتائج المتوق عة من ھذا                                                   

ھیكل أساسي یستند إلیھ إعداد التقریر السنوي عن مؤشرات الربط. ویستخدم ھذا  المشروع ھي وضع
ز الربط في مجال النقل المستدام على المستویات  ّ                                              التقریر في وضع إطار لسیاسة نقل قائمة على أدلة یعز                                                  

مل أنشطة الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة، كما یعزز تنفیذ أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالنقل. وتش
المشروع تحدید أصحاب المصلحة، والتعریف بمؤشرات الربط، وتنظیم االجتماع نصف السنوي، وإنشاء 

 موقع للمشروع على شبكة اإلنترنت. 
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 مؤشرات الربط في مجال النقل الداخلي المستدام المستخدمة في تقییم  -1الشكل 
 والنقل البحري قطاع الطرق والسكك الحدیدیة

 تیسیر عبور الحدود  
 الفعالیة ●
 الوقت المطلوب عند الحدود ●
 الكلفة ●
 العملیات ●
حلول من خالل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونظم النقل  ●

 الذكي 

 

 البیئة والطاقة
 األسطول ●
 اتاالنبعاث ●
 ةلتحتیاالبنیة  ●

 
 نقل المواد الغذائیة القابلة للتلف والبضائع الخطرة

 المواد الغذائیة القابلة للتلفنقل  ●
األحكام العامة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق البریة أو  ●

 السكك الحدیدیة
 تدریب الموظفین المسؤولین عن نقل البضائع الخطرة ●
 الكشوفات وتدابیر الدعم األخرى لضمان االمتثال لشروط السالمة ●
 مل البضائع الخطرةأحكام متعلقة بمعدات النقل وعملیاتھ بما یش ●
 نقل البضائع الخطرة: الشروط المتعلقة بالبنیة األساسیة/األجھزة ●
 نقل البضائع الخطرة: الشروط اإلداریة ●

 للنقل ةلتحتیاالبنیة 
لحركة یة تحتالالبنیة  ●

المرور على الطرق 
 البریة/السكك الحدیدیة

  

 تعدد الوسائط
النقل المتعدد  ●

الوسائط/المختلط 
 الوسائط

 السالمة واألمن
قواعد/سلوكیات  ●

 الطرق والمرور 
قوانین  ●

 المركبات/السفن 
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 تقریر الربط الوطني في األردن

تجربة األردن في ھذا المجال مع التركیز بشكل خاص  (2020)یستعرض تقریر الربط الوطني 
یمتد خط األردن ولسكك الحدیدیة. او بنوعیھ: الطرق البريعلى وسائط النقل و بحريالعلى وسائط النقل 

        ً                  ً                  كیلومترا ، یتیح للبلد منفذا  إلى البحر األحمر.  26                                   ٌّ           الساحلي على طول خلیج العقبة، وھو خط  قصیر طولھ 
في األردن على أساس استدامتھا  البحریةالممرات والطرق البریة والسكك الحدیدیة     ّ            ویقی م ھذا البحث 

االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة وباعتماد مؤشرات الربط. وتندرج عدة فئات تحت االستدامة االقتصادیة 
الطویل. وترتبط غرار الفعالیة، والكلفة، والبنیة األساسیة التي تؤثر على النمو االقتصادي على المدى  ىعل

االستدامة االجتماعیة بالتكالیف االجتماعیة مثل الحوادث والتأخیر في حركة المرور، أما االستدامة البیئیة 
المؤشرات التي تم تقییمھا، والتي  1     ّ                                                       فتتعل ق بخفض انبعاثات غازات الدفیئة وما إلى ذلك. ویلخص الشكل 

 .فرعیة            ً                                قیست استنادا  إلى أسئلة مختلفة تتعلق بكل فئة 

               ً     ً                                                           ّ      التقییم اھتماما  خاصا  باالستدامة االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة لقطاع النقل، ویتوق ف عند  يویول
البنیة األساسیة لنقاط العبور الحدودیة في البلد لجھتي نوعیة الطرق وخدمات تكنولوجیا المعلومات. وقد 

ضع استبیان خاص للبحث في نوعیة قطاع النقل، وع رض على م ُ         و  جموعة كبیرة من أصحاب المصلحة ُ                                            
ّ                                  الوطنیین في القطاعین العام والخاص. وبناء  على المقابالت، تمك ن فریق البحث من إعطاء عالمة لقطاع                    ً                                        

ّ                               على أساس عالمات الفئات الست  المختلفة. ثم قارن فریق البحث النقل البحري السكك الحدیدیة والطرق و                          
التقدم  2خدم القاعدة الثالثیة لحساب التقدم. ویلخص الشكل واستلة العالمات بالعالمة القصوى المحتم

 المحرز في كل فئة. 

 (التقدم بالنسبة المئویة) لألردن تقریر الربط الوطني -2الشكل 
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 میناء العقبة األردني -ألف

أھمیة كبیرة ألنھ المنفذ البحري ال تتوفر ممرات مائیة داخلیة في األردن، ما یجعل میناء العقبة ذا 
األردن عضو في المنظمة البحریة ولقربھ من عدة بلدان.  ،الوحید إلى النقل المائي والشحن في البلد

انضم إلى جمیع االتفاقات الدولیة المتعلقة باألمن والسالمة البحریین، والتزم بتنفیذ المدونة وقد  .الدولیة
رفئیة على متن السفن األردنیة. كذلك انضم األردن إلى جمیع االتفاقات الدولیة ألمن السفن والمرافق الم

                                                              ّ                             ع اتفاقات ثنائیة مع بلدان المنطقة في مجال النقل البحري، كما وق ع اتفاقیة األمم المتحدة للنقل            ّ الدولیة ووق  
 ربیة. الدولي المتعدد الوسائط واتفاقیة جامعة الدول العربیة للنقل متعدد الوسائط بین الدول الع

البنیة األساسیة في المیناء دخول البضائع إلى السوق في المدیین القصیر والمتوسط.  تستوعبو
                   ً                                                                         والمیناء موصول جیدا  عبر الطرق البریة بأجزاء أخرى من األردن، وببلدان أخرى في المنطقة، ما یسھل 

على المنافسة                                              ً                                      عملیات النقل العابر، ویعطیھ عالمات جیدة نسبیا  في فئة الوسائط المتعددة. غیر أن قدرتھ
 الدولیة تراجعت بالمقارنة مع الدول المجاورة. 

د بنظام جدید، وأرصفة متخصصة، وذلك في مسعى إلى تطویر قطاع الخدمات  ّ                                                                  والمیناء مزو             
اللوجستیة األردني من خالل تھیئة مرافق متطورة، ومساحات للتخزین، وتوفیر الخبرات. وقد صدر 

لمتعدد الوسائط بما ینسجم مع االتفاقات الدولیة ذات الصلة. غیر أن القانون األردني المتعلق بالنقل ا
الموارد المالیة غیر متوفرة لتحسین كفاءة النقل المائي المتعدد الوسائط وزیادة قدرة األردن على المنافسة 
في ھذا المجال. ویساھم األسطول البحري في خفض كلفة النقل البحري وزیادة حجم البضائع، لكنھ غیر 
    ّ                       ّ                                                                  متوف ر في األردن. كذلك ال تتوف ر استثمارات إضافیة في قطاع خدمات الدعم اللوجستي كالتعبئة والتغلیف 
ّ                                                                  على سبیل المثال. ولم تتمك ن الحكومة من تحقیق كامل إمكاناتھا بسبب ضعف االھتمام في ھذا المجال                          

ص المتاحة مثل تنفیذ مشروع ومحدودیة الموارد المالیة. ومع ذلك، یمكن أن یستفید البلد من بعض الفر
النافذة الوطنیة الواحدة للتجارة، وازدیاد حجم التبادل التجاري بین مصر ودول الخلیج عبر میناء العقبة. 

 زیادة مستویات التلوث البیئي في خلیج العقبة بسبب زیادة حجم التجارة. من ویعاني المیناء 

على السفن األجنبیة وة إلى نظام مراقبة متقدم، ولضمان سالمة المیناء، تخضع جمیع السفن األردنی
                                      َ      ٌ                                 االمتثال لشروط السالمة واألمن. كذلك، یستخد م نظام  متطور لالستجابة في حاالت الحوادث  والمحلیة

ّ                                                                      داخل خلیج العقبة. إال أن  قطاع األمن في المیناء، شأنھ شأن قطاعات أخرى، یعاني من نقص في الموارد                        
تج عن البیروقراطیة الحكومیة، مما یؤثر على تنفیذ بعض المھام. وأصبحت المالیة ومن التأخر النا

              ّ                        ً        ً                                              الطائرات المسی رة بدون طیار تشكل تھدیدا  متزایدا  للسالمة واألمن، ما یستدعي اعتماد برامج للحمایة 
 المتقدمة.

 یخضعونفھم وفي میناء العقبة أرصفة متخصصة، وموظفوه مؤھلون للتعامل مع المواد الخطرة، 
                            ً                                                                 للتدریب على تأمین السالمة عمال  بالمدونة البحریة الدولیة للبضائع الخطرة، لتمكینھم من التعامل مع 
ب ھذه المواد. وكما في قطاع الطرق، یخضع تنظیم قضایا التصنیف وتعلیمات الطوارئ  ّ                                                                             احتمال تسر           

لى أشخاص مدربین من ذوي والتدریب إلى المدونة البحریة الدولیة للبضائع الخطرة. لكن المیناء یفتقر إ
الخبرة للتصدي للحوادث. وینبغي إجراء المزید من البحوث، سواء في ھذا القطاع أو في قطاعات أخرى، 
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حول نقل األغذیة والبضائع الخطرة. ویتیح بناء خط من السكك الحدیدیة یمتد من میناء العقبة إلى الموانئ 
إنشاء خط أنابیب لنقل النفط الفرصة لتصدیر النفط             ً                               البریة فرصة  كبرى للحد من الحوادث، كما یتیح

 العراقي عبر األردن.

    ّ                                 ، تت سق التشریعات األردنیة مع المعاییر البحريیتعلق بالجانب البیئي لمنظومة النقل  وفیما
خذت                                                                                            ُ واالتفاقات الدولیة ذات الصلة، وقد انضم البلد إلى جمیع االتفاقات المتعلقة بالبیئة البحریة. وات  

ّ  ءات لخفض نسبة الكربون في وقود السفن، وال سیما أن  إجرا مھددة بسبب كثافة األنشطة الصناعیة  البیئة                                              
واالقتصادیة على الساحل الضیق ومحدودیة الموارد المالیة المتاحة. كذلك یھدد تزاید عدد القوارب 

ض بشكل خاص السیاحیة الحیاة البحریة والشعاب المرجانیة في الخلیج. فالخلیج الصغیر الحجم  ّ            معر    
                                                                                ّ         لخطر التلوث الناجم عن تسرب مواد خطرة بسبب مشاكل عدة منھا على سبیل المثال ما یتعل ق بمواقع 
                          ّ                                                  ً             التخزین والتوزیع. لذلك، صن فت المنظمة البحریة الدولیة منطقة خلیج العقبة منطقة  خاصة. وتولي 

ث السفن.                ً     ً                                      الحكومة اھتماما  خاصا  بالخلیج وشعابھ المرجانیة لحمایة المنط ّ          قة من تلو           

ویعمل في القطاع البحري موظفون مھرة لدیھم درایة وخبرة في مجال عملھم. ویؤمن التعلیم 
لكن المیناء یشھد ھجرة خبراء أردنیین البحري في األردن موظفین مؤھلین یدعمون نمو القطاع البحري. 

                    ً                   الموارد المالیة سلبا  على صیانة المرافق وتؤثر محدودیة مؤھلین إلى البلدان المجاورة ذات األجور األعلى. 
ویمكن أن تتیح جمیع نقاط الضعف  البحریة وكذلك على مستقبل الربط بین خلیج العقبة والموانئ البریة.

                          ً                                           ویؤثر انعدام الربط حالیا  بین المیناء والنظم البریة على تدفق السلع.               ً                    المذكورة فرصا  لمزید من التحسینات.
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 في میناء العقبة والمخاطرتحلیل مواطن القوة والضعف والفرص  -3الشكل 
  مواطن القوة

 :لتحتیةاالبنیة 
جیدة ذات قدرة على تلبیة احتیاجات السوق األردنیة  تحتیةبنیة  •

على المدیین القصیر والمتوسط. ولكن یجب أن تتوفر في المیناء 
 الجدید القدرة على تلبیة االحتیاجات على المدى الطویل 

 بالمقارنة مع الموانئ المجاورة دجی غاطس •
 :التنظیم

 المیناء وجاذبیتھتركیز شركة تطویر العقبة على تعزیز أداء  •
 :الموقع

المنفذ البحري األردني الوحید للبضائع القریب من عدة بلدان  •
(الجمھوریة العربیة السوریة، والعراق، والمملكة العربیة 

 السعودیة)
 الموقع الجیوسیاسي 

                 ً                  بلد مستقر مقارنة  بالبلدان المجاورة •
 :   ّ          مشغ ل الحاویات

ز على ئمحطة الحاویات حا          ّ                    اعتماد مشغ ل عالي الجودة إلدارة  •
                   ّ جوائز ألدائھ المتمی ز

 

 مواطن الضعف
 :الموقع

 محدودیة إعادة الشحن بسبب موقع العقبة في خلیج مغلق •
 ارتفاع تكالیف الشحن من أوروبا (عبر قناة السویس) •
محدودیة الفرص للسوائل السائبة (القرب من المملكة العربیة  •

 السعودیة)
 :النقل البري

عدد الشاحنات (سوق شدیدة التجزئة) ونوعیة الخدمات فائض في  •
 ردیئة

 :إجراءات الجمارك والتخلیص
        ّ                     عدم توف ر مختبر كامل التجھیز  •
 تأخیر في إجراءات التخلیص •

 :العملیات
 المركبات  ارصفھ عبورغیاب  •
استخدام مفرط لساحات الحاویات (یمكن أن یحد من القدرة  •

 االستیعابیة للمحطة)
 )2016    ً        یوما  في عام  10.14مكوث الحاویات (ارتفاع مدة  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفرص

 البضائع العابرة من وإلى:
تبوك، وھي مدینة سعودیة مجاورة فیھا عدد من المشاریع  •

 الجدیدة. ویمكن تأمین اإلمداد لھا من میناء العقبة
البضائع للتعافي من الحروب سوریا التي تتطلب الكثیر من  •

 األخیرة
 رغم شدة المنافسة الحاویات والمركباتالعراق، وبشكل خاص  •

 من خالل إنشاء خط أنابیب جدید تصدیر النفط العراقيتحسین 

 المخاطر
 :النقل البري

احتجاجات سائقي الشاحنات التي ال تزال تھدد بعرقلة النقل  •
 الداخلي في األردن

 :تسرب البضائع
مخاطر محتملة بسبب الموانئ المجاورة التي تقدم بدائل أسرع  •

 و/أو أرخص في حال إعادة فتح الحدود
 :إمدادات سائلة سائبة

اعتماد األردن على مرسى واحد للنفط قد یعیق اإلمداد في حال  •
وقوع حوادث (العمل جار على بناء مرسى جدید متنوع 

 االستخدامات)

 

 

 القوة الضعف

 الفرص األخطار
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 النقل بالسكك الحدیدیة في األردن  -باء

بعد اإلشارة إلى شبھ انعدام وجود ممرات مائیة داخلیة في األردن، ینتقل التقریر إلى موضوع 
النقل بالسكك الحدیدیة. المعابر الحدودیة الوحیدة للنقل بالسكك الحدیدیة ھي التي كانت تربط األردن 

. ویصاحب انعدام السكك 2010قل عبرھا أوقفت في عام بالجمھوریة العربیة السوریة، لكن عملیات الن
                                            ّ                                                      الحدیدیة للنقل غیاب تدابیر السالمة واألمن الفع الة. إال أن األحكام المتعلقة بنقل البضائع الخطرة تتواءم 
مع أنظمة النقل الدولي للبضائع الخطرة بالسكك الحدیدیة، وذلك في إطار االتفاق المتعلق بالنقل الدولي 

لحدیدیة، ولم یتم اإلبالغ عن أي حوادث تتعلق بنقل بضائع خطرة. وفي تلك المحطات الموجودة بالسكك ا
   ً                                          ً                                               أصال ، یكون متوسط وقت المناولة في الشحنات قصیرا  بشكل نسبي، لكن النقل المتعدد الوسائط منعدم في 

بین میناء العقبة قطاع السكك. وتشمل المشاریع المنوي تنفیذھا مشروع بناء خط جدید للسكك الحدیدیة 
                             ُ             ومیناء معان الجاف، لكنھ لم ی نجز حتى اآلن. 

وبالرغم من وجود دراسات تركز على تحسین خدمات السكك الحدیدیة، وعلى زیادة الوعي 
بأھمیتھا في تعزیز الناتج المحلي اإلجمالي للبلد، یواجھ قطاع السكك الحدیدیة عقبات فنیة جسیمة، من 

المتدنیة. وأدى النقص في الموظفین المحلیین من مھندسي السكك الحدیدیة ذوي أبرزھا مستویات الصیانة 
الخبرة والعاملین المدربین إلى ھیمنة الخبراء االستشاریین األجانب في ھذا القطاع. وتتوفر أموال كافیة 

العقبة ومیناء لتنفیذ المشاریع المخطط لھا، وقد بدأ بالفعل العمل على إنشاء خط السكك الحدیدیة بین میناء 
معان الجاف، بتمویل من مستثمرین سعودیین. إال أن عدم االستقرار السیاسي واالجتماعي واالقتصادي 

 في المنطقة ال یزال یسبب مشاكل في القطاع.

 النقل الطرقي -جیم

 تیسیر عبور الحدود -1

ستفادة الكاملة                           ً                               للطرق في األردن ضعیفة نسبیا ، إذ تحول المصالح الخاصة دون اال تحتیةالالبنیة 
ّ                            ً       ً                                ُّ    من إمكانات األردن. ویشك ل تیسیر عبور الحدود التزاما  سیاسیا  على أعلى المستویات في البلد، ات خذت                       

                                                                      ً            في إطاره عدة تدابیر كإصدار القوانین واإلعالنات، إال أن تنفیذھا كان ضعیفا  إلى حد ما. 
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 مقارنة بین العالمات التي سجلتھا قطاعات النقل المختلفة -4الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، لكنھم مدربون بشكل جید جدا  ومتوفرون على مدار الساعة. وینس ق  ّ   عدد الموظفین غیر كاف                                ً                            ٍ                    
ّ  موظفو نقاط العبور الحدودیة مع جھات أخرى مثل السلطات األمنیة وغیرھا من سلطات الحدود. لكن                                                                                        

ّ                                                                الھواجس األمنیة تشك ل باعث قلق بارز، وال سیما بالنسبة إلى المشغلین الدولیین، بسبب عد م الیقین                  
السیاسي. وتحتاج المراكز المجاورة إلى مزید من التعاون فیما بینھا، وتفتقر إلى األموال واإلعانات وإلى 

التعاون عبر جل أمن القدرة على معالجة العقبات غیر المادیة، وتحقیق اإلمكانات االقتصادیة واالجتماعیة 
         ً                                 شرین قدما  وتكالیف العبور ھي أرخص في األردن عذات ال حاویاتكما أن تكالیف صادرات ال . الحدود

من متوسطھا في المنطقة. وتندر الدراسات الثنائیة أو متعددة األطراف المتعلقة بالتعاون عبر الحدود، 
وذلك بالتوافق مع عدم توفر آلیة للتنسیق والتفویض بین وكاالت البلدان المجاورة، ما یؤدي إلى غیاب 

العابر على الطرق في بلدان المنطقة. ومع ذلك، تحرص الحكومة األردنیة نظام جمركي موحد للمرور 
على زیادة الربط اإلقلیمي، وتسعى إلى التنسیق بین اإلدارات ذات الصلة، وإلى تطبیق مشروع النافذة 

 الوطنیة الواحدة للتجارة بشكل كامل. 

راف برخص القیادة إلى وتستند األنظمة والشروط المتعلقة بوزن المركبات وأبعادھا واالعت
. وال یزال قانون التأشیرات األردني یحد من نقل الشاحنات الدولیة االتفاقیات وإجراءات التصدیق

والحافالت، مما یتسبب في عدم إدماج النقل متعدد الوسائط بشكل كاف في سالسل اإلمداد الرئیسیة. وتتیح 
    ً                                           فرصا  جدیدة في المنطقة، مثل الربط المحتمل بطریق التجارة المتزایدة للسلع نتیجة العولمة ونمو الصین 

 عبر باكستان وإیران والعراق.  اي تھدف الصین إلى إنشائھتالحریر ال

 الحدیدیة السككالنقل عبر 

 البريالنقل  بحرياالنقل  الحدیدیة السككالنقل عبر 

 الحدود عبر العبور تیسیر

 والطاقة البیئة

 تعدد الوسائط

 القابلة الغذائیة المواد نقل
 الخطرة والبضائع للتلف

 واألمن السالمة

 للنقل األساسیة البنیة
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     ُ   َّ                                                                    َ        وإذ ی توق ع أن یستأنف الشرق األوسط نموه، یظھر تزاید في التعاون والتكامل اإلقلیمی ین، وفي 
یع مشتركة عبر الحدود، وتوسیع التجارة، المخاوف بشأن األمن العام. وتتضمن اإلمكانیات إنشاء مشار

ً          فیما یتیح إنعاش الصناعات الوطنیة فرصا  للمنطقة ویوفر فرص عمل. ومن المتوقع أیضا  أن تزداد                                          ً                                      
صادرات المنتجات الزراعیة. لكن التنمیة اإلقلیمیة تعتمد إلى حد كبیر على التطورات السیاسیة، وال سیما 

              ً                                             نطقة یؤثر سلبا  على الخطط والمشاریع الطموحة. وقد تسبب فیروس أن عدم االستقرار السیاسي في الم
 بتھدید مماثل، قد تكون آثاره غیر متوقعة. 19-كوفید

أما من ناحیة التكنولوجیا، فنقاط العبور الحدودیة مجھزة بآالت التتبع اإللكتروني واألشعة السینیة، 
ن بعض األجھزة، وال سیما أجھزة التفتیش         ّ                                          كما تتوف ر معدات خاصة لرصد دخول السلع الدولیة. إال أ

، باتت عتیقة، ھذا عدا عن الضعف في البنیة األساسیة في بعض المراكز الحدودیة. السینیةباألشعة 
لت نقاط العبور الحدودیة إلى رقمنة العملیات، من خالل تعزیز نظام الجمارك اإللكترونیة، ونظام  ّ                                                                                         وتحو     

                                                            ّ   ا نظام التحصیل اإللكتروني ونظام إدارة أساطیل المركبات فلم یطب قا التصاریح اإللكترونیة وغیر ذلك. أم
            ّ                                                                                بعد. ولم یطب ق أي من اتفاقات المرور العابر بشكل كامل، ولم ینضم األردن إلى اتفاقیة النقل البري 

 الدولي. 

 للنقل  تحتیةالالبنیة  -2

. وازداد یةتحتالي البنى   ّ            ً        ً                                      حق ق األردن نموا  مستداما  بفضل العدید من وكاالت تمویل االستثمار ف
في البلد بسبب نشاط القطاع السیاحي. ولكبار المقاولین وجود أساسي في السوق یة تحتالالطلب على البنیة 

األردنیة، أما السكان المحلیین في سن العمل، فیتراجع عددھم رغم ما یتمتعون بھ من مھارات قویة في 
اع البناء من ارتفاع مستوى البطالة، ما یتسبب في ھجرة قطاع البناء. وكما في قطاع المیاه، یعاني قط

 عدد كبیر من العمال الماھرین إلى بلدان الخلیج الغنیة المجاورة. 

                                                                      ً                  وجمیع الطرق، بما في ذلك الطرق المؤدیة إلى نقاط عبور الحدود، مصممة وفقا  للمعاییر الدولیة 
ّ    بور الحدودیة ضمن فئة واحدة، وھي مجھ زة                              ّ                      وتستوفي المواصفات الفنیة المحد دة. وتقع طرق نقاط الع                                   

ً                                                             بوسائل موحدة للتحكم المروري وفقا  للمعاییر الدولیة. ومع ذلك، فاإلطار التنظیمي والتشریعي قد ثبط                                  
ً سلبا   ھمة المستثمرین. ویعتمد نمو قطاع البناء في المستقبل على التمویل، ویتأثر بالنظم المالیة والتنظیمیة      

التمویل الدولي  ومن شأن تأمیندام الشفافیة الذي یؤدي إلى تأخیر العدید من المشاریع. غیر المالئمة، وبانع
بسبب الظروف  عدیدة في نمو ھذا القطاع الذي یواجھ تحدیاتأن یساھما واإلقلیمي وإشراك القطاع الخاص 

 اإلقلیمیة غیر المتوقعة. 

 السالمة واألمن -3

                                                   َ                                    تتسق التشریعات األردنیة في مجال السالمة واألمن المروری ین مع اتفاقیات األمم المتحدة واألحكام 
ً                    ُ  ّ        ذات الصلة المتفق علیھا دولیا ، وتستخدم الوثائق المعترف بھا دولیا  لتسجیل المركبات. وت طب ق قواعد                                     ً                            

ستخدام الھاتف المحمول أثناء أخرى للسالمة فیما یتعلق بنقل الركاب، واستخدام أحزمة األمان، وحظر ا
ً                        القیادة، وتحمیل البضائع وتفریغھا. ویعتمد البلد في حاالت الحوادث نظما  فعالة في اإلبالغ، وتفتیش                                                                     
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                                    ً                                                         المركبات، واالستجابة بعد التصادم، فضال  عن قاعدة بیانات متعلقة بالسالمة یمكن االعتماد علیھا بدرجة 
ر في سعیھ إلى تالفي ا ّ                     عالیة. وقد طو              ً                                                 لحوادث، أسسا  جدیدة لمنح رخص القیادة للسائقین. إضافة إلى ذلك،             

    َّ                                                       یطب ق نظام النقاط على السائقین في حاالت انتھاك قانون السیر. 

                                                   ً            بة إلنفاذ القانون، ومستوى اإلنفاذ متفاوت. ویفتقر أیضا  إلى تدابیر                           ّ ویفتقر األردن إلى ھیئات مدر  
ت الخارجة عن السیطرة على المنحدرات الشدیدة. والعدید أخرى في السالمة مثل طرقات ھروب الشاحنا

                          ّ                                                                    من القوانین الوطنیة غیر مت سق بشكل كامل مع اتفاقیات األمم المتحدة أو االتفاقیات الدولیة. وتستغرق 
                                     ً     ً                                                    توصیات اللجان المتخصصة والباحثین وقتا  طویال  للتنفیذ بسبب عدم كفایة التنسیق والتعاون بین األطراف 

ّ                                                   ّ                         وتخط ط وزارة األشغال العامة واإلسكان لتطبیق نظام صیانة فع ال، والعتماد نظام نقل ذكي المعنیة.     
یستوفي المعاییر الدولیة لضمان التشغیل البیني وخفض انبعاثات الكربون في النقل البري. وعلى نحو 

، 2025و 2020مي مماثل، أعدت وزارة النقل استراتیجیة وطنیة للسالمة على الطرق للفترة الممتدة بین عا
لكن تنفیذ خطط  تلحظ توفیر جسور للمشاة على طول الطرق الرابطة، ال سیما في المناطق الحضریة.

وزارة األشغال العامة والطرق والمعھد المروري األردني، واستراتیجیة وزارة النقل یتأخر بشدة بسبب 
 اریة.التغییرات السریعة على صعید اتخاذ القرارات على المستویات الوز

 نقل المواد الغذائیة القابلة للتلف والبضائع الخطرة  -4

تتولى المؤسسة العامة للغذاء والدواء في األردن، وھي وكالة حكومیة، مسؤولیة مواءمة 
                                                                         ً                          التشریعات الوطنیة مع المعاییر الدولیة والقواعد واألحكام المتفق علیھا دولیا . وتتسق القواعد التي تسري 

ة القابلة للتلف والبضائع الخطرة مع المعاییر واألحكام الدولیة ذات الصلة. ومن األمثلة على المواد الغذائی
على ذلك التصنیفات والتوثیق وإجراءات الموافقة الرسمیة لھیئات التفتیش ووضع العالمات على الحاویات 

قل السلع القابلة والمركبات، واشتراط وجود مستشار للسالمة، إضافة إلى األنظمة والشروط المتعلقة بن
ضعت تعلیمات خاصة بحاالت الطوارئ، وخطط توجیھیة وأمنیة بشأن البضائع شدیدة  ُ                                                                        للتلف. كذلك و              
الخطورة. وتتسق أحكام نقل السلع الخطرة بشكل تام مع االتفاق األوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع 

، ونظام اإلبالغ عن الحوادث غیر  الخطرة بالطرق البریة. ومع ذلك، فعدد األشخاص المدربین غیر ٍ                              كاف    
موجود، وقاعدة البیانات محدودة، وال یجرى ما یكفي من البحوث لتحسین خدمات نقل المواد الغذائیة 
القابلة للتلف والبضائع الخطرة. وفي غیاب التدریب التوعوي على المسائل األمنیة واالفتقار إلى معلومات 

       ً                                               یق طویال . ویمكن حل العدید من المشاكل من خالل إنشاء معھد حول تصنیف األنفاق، ال یزال الطر
 للتدریب في ھذه المجاالت، لكن التمویل الالزم غیر كاف في الوقت الراھن.

 تعدد الوسائط  -5

   ّ                                          ویت سق القانون األردني حول النقل متعدد الوسائط یعمل األردن على تطویر النقل متعدد الوسائط 
دد الوسائط، وترتبط محطة میناء العقبة بشبكات الطرق والسكك الحدیدیة. مع اتفاقات النقل الدولي متع

ً    لكن قطاعي النقل واللوجستیات یفتقران إلى الموارد البشریة المتخصصة التي تؤدي دورا  رئیسیا  في         ً                                                                               
، تطویر شبكة نقل متعدد/مختلط الوسائط تتسم بالكفاءة والتنافسیة. ویتیح األردن، بحكم موقعھ االستراتیجي
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ر إنشاء خط السكك الحدیدیة،                                                                       ّ إمكانات كبیرة للتدفق الدولي للصادرات والواردات والسلع العابرة. وقد تأخ  
 ما أدى إلى وقف مشروع النقل متعدد الوسائط المقترن بتجھیز البضائع المنقولة بالحاویات.  

تشریعات الوطنیة وتجدر اإلشارة إلى أن إدارة العامل البیئي للنقل البري في األردن تخضع لل
في  15المتعلقة بالضوضاء وانبعاثات المركبات والمتسقة مع المعاییر واالتفاقیات الدولیة. ویعتمد حوالي 

المركبات الكھربائیة على المائة من إجمالي أسطول مركبات الركاب على الوقود البدیل مثل الغاز، و
لفنیة في النقل البري، ویبلغ متوسط عمر الھجینة. وما من أنظمة وضوابط لتحدید العمر والشروط ا

    ً                                                                        عاما  في حین أن عمر بعض الشاحنات یزید على الحد المسوح بھ. ویتیح الوضع الحالي  17األسطول 
 للطرق بطریقة تراعي البیئة. یة تحتالالمزید من الفرص لتعزیز البنیة  19-وانتشار جائحة كوفید

 تحلیل مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر -6

 المخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة الموضوع

تیسیر  -1
عبور 
 الحدود

 النقل البري

التزام سیاسي كبیر  •
 ؛بتیسیر عبور الحدود

مجموعة من  •
اإلعالنات السیاسیة 
والقوانین والصكوك 

المتعلقة بالتعاون 
(معاھدات 

ثنائیة/ثالثیة، 
 ؛واتفاقات، وجمعیات)

ازدیاد الوعي بأھمیة  •
المناطق العابرة 
للحدود بالنسبة 
 ؛لمستقبل المنطقة

   ّ            توف ر موظفین من  •
ذوي الخبرة والتدریب 

    ّ           الجی د (من جمیع 
الفئات)، وإن بعدد 

غیر كاف، على مدار 
الساعة في جمیع 

محطات التخلیص 
 ؛البریة والداخلیة

برامج تدریبیة فعالة  •
متعددة المستویات 

(عامة أساسیة، 
ومتقدمة، 

 ؛)ومتخصصة/مركزة
التنسیق بین الجمارك  •

واألمن والسلطات 
األخرى ذات الصلة 

عدم تطبیق أي من  •
اتفاقات النقل العابر 

 ؛بشكل كامل
ضعف تنفیذ اإلعالنات  •

السیاسیة والقوانین 
والصكوك المتعلقة 

 ؛عاونبالت
عدم انضمام األردن  •

إلى اتفاقیة النقل 
 ؛الدولي البري

إحداث تغییرات في  •
القیود والقواعد 

واإلجراءات المتعلقة 
بالنقل دون أن تقدم 

مة  ِ    الكیانات المنظ               
إعالم المشغلین في 
      َ         القطاع ین الخاص 
 ؛والعام بشكل واف

   ّ                    تأث ر المشغلین الدولیین  •
بالشواغل األمنیة 

وانعدام الیقین 
 ؛یاسيالس

محدودیة قدرات  •
الموارد المؤسسیة 

والبشریة والنقص في 
عدد موظفي الجمارك 

في بعض المراكز 
 ؛الحدودیة

حرص الحكومة األردنیة  •
على زیادة التواصل 

 اإلقلیمي في المستقبل، 
ما یزید من احتمال دعم 

صانعي القرار 
الحكومیین للمشاریع 

 ؛اإلنمائیة الجدیدة
تطبیق مشروع النافذة  •

الواحدة للتجارة بشكل 
كامل (الذي بدأ في 

)، 2020حزیران/یونیو 
ما یتیح الفرصة لتنفیذ 

الخدمات التي تزید 
ّ           كفاءة وتحس ن التنسیق ال          

بین اإلدارات المعنیة 
لتلبیة احتیاجات 

 ؛الجمارك
مساھمة العولمة في  •

زیادة عملیات نقل 
مساھمة النمو  -البضائع 

السریع في الصین في 
 إیجاد فرص جدیدة

   ّ                   توق ع استئناف النمو في  •
 ؛منطقة الشرق األوسط

إحراز مزید من التقدم  •
في التعاون والتكامل 

 ؛اإلقلیمیین
ازدیاد الشواغل األمنیة  •

 ؛العامة

عتماد التنمیة اإلقلیمیة ا- •
بشكل كبیر على التطورات 

 ؛السیاسیة
عدم االستقرار السیاسي  •

                        ً في المنطقة وانعكاسھ سلبا  
على الخطط والمشاریع 

 ؛الطموحة
اآلثار غیر المتوقعة  •

 ؛19-لجائحة كوفید
تراجع القدرة التنافسیة  •

 الدولیة لمیناء العقبة مقارنة
 ؛بموانئ الدول المجاورة

        ُ            ّ   اعتماد ن ھح مبتكرة تخف ض  •
التكالیف في قطاع السكك 

 ؛الحدیدیة والنقل الجوي
            َ          ارتفاع مستوی ي الضوضاء  •

 ؛البیئیة وتلوث الھواء
 ؛ضعف البنیة التحتیة •
عدم تخصیص صنادیق  •

كافیة للتعاون عبر الحدود 
والنشاطات العابرة للحدود 

 ؛وعملیات التكامل
ة بشكل كامل عدم االستفاد •

 .من إمكانات األردن
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على جمیع نقاط 
 ؛العبور الحدودیة

تجھیز جمیع نقاط  •
العبور الحدودیة 

المفتوحة أمام الحركة 
الدولیة للسلع بالمعدات 

والتكنولوجیات 
 ؛الالزمة

ُ             تطبیق ن ظ م تكنولوجیة  • ُ       
جدیدة كالتعقب 

اإللكتروني والفحص 
 ؛باألشعة السینیة

تطبیق نظام النافذة  •
الواحدة اإللكتروني، 

والجمارك 
اإللكترونیة، والنظام 

اإللكتروني لمنح 
األذونات والرخص، 
والنظام اإللكتروني 
 ؛للنقل البري الدولي

توفیر نظام إلكتروني  •
متكامل للمعلومات 

المسبقة عن البضائع 
یتیح التخلیص المسبق 

وتطبیقھ على جمیع 
 ؛السلع

لمؤدي الربط الطرقي ا •
إلى میناء العقبة 

البحري في حالة 
 ؛مقبولة

   ّ            توف ر قدرات غیر  •
ُ   َ            م ست ثمرة في بعض 

 ؛الطرق البریة
تشجیع االستثمارات،  •

ال سیما من الصنادیق 
 ؛الخلیجیة واألوروبیة

توفر العدید من  •
الدراسات 

والمنشورات بشأن 
التعاون عبر الحدود، 
 ؛          ُ          ال سیما الن ھج الوطنیة

تعاون عدة مناطق  •
عبر الحدود مع 

شركاء اقتصادیین 
واجتماعیین ناشطین 

في مجال التعاون عبر 

تقادم بعض المعدات،  •
ال سیما أجھزة التفتیش 

 ؛باألشعة السینیة
ضعف البنیة األساسیة  •

في بعض المراكز 
 ؛الحدودیة

       ّ        عدم توف ر تعریف  •
واضح للمنطقة 

الحدودیة، ما یسبب 
 ؛في األنظمة     ً غموضا  

محافظة الحدود إلى  •
حد ما على دورھا 

كفاصل بین المناطق 
الطرفیة الواقعة 

 ؛عندھا
عدم تنسیق الجھود  •

إلقامة اتصاالت 
رسمیة للتعاون مع 
 ؛المراكز المجاورة

النقص في التنسیق  •
واتخاذ التدابیر أو 

انعدامھا بشكل كلي 
للتصدي للعقبات غیر 

 ؛المادیة
االستفادة من عدم  •

إمكانیات التعاون 
الرسمي عبر الحدود 

ٍ     بشكل كاف  من         
الناحیتین االقتصادیة 

 ؛واالجتماعیة
م إجراء دراسات دع •

أو متعددة  ثنائیة
األطراف إال في 

 ؛الحاالت االستثنائیة
محدودیة عملیات النقل  •

بالشاحنات والحافالت 
بسبب التشریعات 
األردنیة المتعلقة 
 ؛بتأشیرات الدخول

عدم مالءمة النقل  •
متعدد الوسائط المدمج 
ضمن سالسل اإلمداد 

 ؛الرئیسیة
ّ   عدم توفر نظام منس ق  •                 

للعبور الجمركي 
البري في بلدان 

 ؛المنطقة

وقوع األردن على حدود  •
المملكة العربیة السعودیة 
الغنیة ذات الناتج المحلي 
اإلجمالي المرتفع، وعلى 
حدود الجمھوریة العربیة 

السوریة والعراق حیث 
االنتعاش االقتصادي 

 ؛    ّ متوق ع
مجاورة األردن لبلدان  •

 ؛غنیة بموارد الطاقة
إنشاء مشاریع مشتركة  •

عبر الحدود وتوسیع 
العالقات التجاریة بین 

 ؛بلدان المنطقة
إمكانیة االستفادة من  •

استخدامات جدیدة 
باإلضافة إلى تجارة 

السلع، مثل النقل 
الجماعي عبر األردن 
ألشخاص من مختلف 

الشعوب إلى البلدان 
 ؛المجاورة

الربط مع طریق الحریر  •
الذي تنوي الصین 

إنشاؤه عبر باكستان 
 ؛العراقوإیران و

زیادة الطلب على النقل  •
نتیجة برامج إنعاش 
 القطاعات الوطنیة 

            ً        ما یتیح فرصا  لتحسین 
 ؛الربط بین الطرق

تعزیز تصدیر المنتجات  •
 ؛الزراعیة

زیادة وعي الجھات  •
المعنیة وصانعي القرار 
الحكومیین بالحاجة إلى 

 ؛التنمیة اإلقلیمیة
إنشاء نظام تحصیل  •

رسوم إلكتروني على 
الطرق الدولیة مثل 

 .طریق الصحراء



-13- 

 المخاطر الفرص نقاط الضعف نقاط القوة الموضوع
الحدود (تعاون غیر 

 ؛رسمي)
تبادل المعلومات  •

والبیانات بین مختلف 
 ؛سلطات الحدود

مشاركة المستشارین  •
بشكل نشط في 

 ؛العملیة
تشغیل مناطق المراقبة  •

المحاذیة لخطوط 
المرور في جمیع 

 ؛األوقات
اتخاذ جمیع إجراءات  •

التحكم في محطات 
التخلیص الداخلیة 

وتشغیل نظام إدارة 
 ؛المخاطر الجمركیة

تدني كلفة تصدیر  •
ونقل الوحدة التي 

    ً      قدما  أدنى  20تعادل 
 ؛عن متوسط المنطقة

استناد شروط القبول  •
 ؛إلى االتفاقیات الدولیة

االعتراف برخص  •
القیادة باالستناد إلى 

لسیر على اتفاقیة ا
الطرق واالتفاقیة 

الدولیة لتنسیق الرقابة 
على البضائع عند 

 ؛الحدود
استناد الشروط  •

المتعلقة بوزن وحجم 
المركبة إلى الشھادة 
 .الدولیة لوزن المركبة

غیاب آلیات التنسیق  •
والتفویض بین 
وكاالت الدول 

 ؛المجاورة
عدم تطبیق برامج  •

 .إدارة األساطیل

البنیة  -2
التحتیة 

 للنقل 

 النقل البري

الحضور القوي لكبار  •
المقاولین في السوق 

 ؛األردنیة
                ً تحقیق األردن نموا   •

       ً       مستداما  بوصفھ 
       ً      ً    مستفیدا  كبیرا  من 

وكاالت التمویل التي 
تدعم االستثمار في 

 ؛البنى التحتیة
توفر مھارات قویة  •

لدى السكان المحلیین 

ارتفاع مستویات  •
 البطالة في قطاع البناء

االرتفاع السریع في  •
ھجرة العمال الماھرین 
إلى دول الخلیج الغنیة 

 ؛المجاورة
عدم تشجیع اإلطار  •

التنظیمي والتشریعي 
 ؛للمستثمرین

استمرار الوصول إلى  •
التمویل اإلقلیمي والدولي 

(بشكل منح وقروض) 
ومشاركة القطاع الخاص 

ع النقل، ما یؤدي في قطا
إلى نمو مستمر في ھذا 

 ؛القطاع
مساھمة الممرات  •

االقتصادیة كبنى أساسیة 
في عولمة القطاعات 

 ؛الصناعیة

خطر تخفیض التمویل  •
الضخم نتیجة لعدم 

                         ً االستقرار اإلقلیمي (سیاسیا  
 ؛         ً          ً واقتصادیا  واجتماعیا )

التأخیر الكبیر في تنفیذ  •
األنشطة المخطط لھا بسبب 

الظروف اإلقلیمیة غیر 
 ؛المتوقعة

احتمال حدوث نقص في  •
الید العاملة الماھرة بسبب 

ان لدالھجرة إلى الب
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البالغین سن العمل 
العاملین في قطاع 

 ؛البناء
مساھمة الموقع  •

الجغرافي االستراتیجي 
لألردن في إیجاد طلب 

قوي على خدمات 
البنیة التحتیة للنقل 

 ؛والمرافق
تصمیم جمیع الطرق،  •

بما في ذلك الطرق 
الواقعة في نقاط 

العبور الحدودیة، 
فنیة  بمواصفات

تستوفي المعاییر 
 ؛الدولیة

اندراج الطرق في  •
جمیع نقاط العبور 
الحدودیة في الفئة 

عینھا، واتساق وسائل 
التحكم المروري 

بشكل كامل (إشارات 
المرور والالفتات 
وعالمات الطرق) 

 ؛    ً                 وفقا  للمعاییر الدولیة
تدفق الوفود السیاحیة  •

إلى األردن، ما زاد 
الطلب على البنى 

 .التحتیة

انخفاض عدد السكان  •
 ؛البالغین سن العمل

االعتماد الجزئي على  •
األجنبي التمویل 

لتعزیز النمو في قطاع 
 ؛اءالبن

غیاب الشفافیة الذي  •
یؤدي إلى تأخیرات 

رة في العدید         َّ             غیر مبر 
 ؛من المشاریع

عدم كفایة النظم المالیة  •
والتنظیمیة، ما یعیق 

 ؛تمویل المشاریع
غیاب مسارب  •

الصعود على 
 .المنحدرات

إنشاء خط للسكة  •
الحدیدیة بین العقبة 

والمدینة المنورة وإعادة 
تأھیل سكة حدید 

 .الحجاز

                        ً المجاورة التي توفر أجورا  
أعلى، ما یضعف قدرة 

الشركات على زیادة 
 .إنتاجھا

متعدد النقل  -3
 الوسائط

 النقل البري

األردن طرف في  •
اتفاق ممر النقل بین 

أوروبا والقوقاز وآسیا 
(TRACECA) 

 16المبرم في 
 ؛2009حزیران/یونیو 

توقیع األردن اتفاقیات  •
حول النقل الدولي 

 ؛المختلط للسلع
اتساق القانون األردني  •

المتعلق بتعدد الوسائط 
مع االتفاقات الدولیة 
المتعلقة بالنقل متعدد 

 ؛الوسائط
الربط الجید بین  •

محطات میناء العقبة 

االفتقار إلى الموارد  •
البشریة المتخصصة 

في مجال النقل 
لوجستیة، والخدمات ال

الالزمة لتطویر نقل 
متعدد/مختلط الوسائط 

یتسم بالكفاءة 
 .والتنافسیة

موقع األردن  •
االستراتیجي الذي یتیح 
إمكانات كبیرة للتدفقات 

الدولیة من السلع 
المصدرة والمستوردة 

 .والعابرة

التأخیر في بناء خط السكك  •
الحدیدیة من العقبة إلى 
المدینة المنورة بسبب 

ستقبلیة الظروف الم
 اإلقلیمیة غیر المتوقعة 

على تحسین  ً ا  ما یؤثر سلب
                    ّ   الشحن المختلط والمتعد د 

الوسائط والمشترك 
 .للحاویات
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وشبكة الطرق والسكك 

 ؛الحدیدیة
متوسط الوقت الذي  •

تستغرقھ مناولة 
الشحنات في المحطات 

          ً قصیر نسبیا  
(الفوسفات والبوتاسیوم 

 .بشكل أساسي)

 االستنتاجات والتوصیات -دال

                                  ّ                                                       یحتاج األردن إلى إنشاء سوق للنقل یت سم بحسن األداء والقدرة على التنافس والجودة والفعالیة من 
من ھذا السوق ھو تحدیث عملیات النقل البري وتحسین مستواھا، وإجراء  حیث الكلفة واالستدامة. والھدف

ین التنظیمي والمؤسسي للقطاع، وتھیئة بیئة مناسبة للنقل االستراتیجي. ویتیح ھذا  َ                                                                             تغییرات في اإلطار                 
                                                      ً                                         النھج، الذي تقوده وزارة النقل والجھات المعنیة استنادا  إلى خطة عمل استراتیجیة، إمكانات لالستثمار

 في األسطول والتكنولوجیا والحلول الرقمیة وتدریب الید العاملة، بھدف الحفاظ على القدرة التنافسیة. 

 سیاسة النقل -1

یظھر التحلیل أن قطاع النقل، وال سیما على المستوى الحكومي (أي وحدات وزارة النقل)، یفتقر 
تنظیمي لتحسین اإلنتاجیة وإلغاء التدابیر إلى التمویل الكافي لتعزیز بناء القدرات. ویجب تطویر اإلطار ال

غیر المنطقیة، ال سیما في الحاالت التي یحد فیھا الحظر من إمكانیة تحقیق فوائد لوجستیة. وعلى الحكومة 
أن تعمل على تبسیط البناء المؤسسي لمیناء العقبة. ویجب أن یكون الھدف العام من تنظیم عملیات النقل 

سین اإلنتاجیة. وینبغي إیالء اھتمام خاص إلعداد استراتیجیة وطنیة شاملة لنقل تأمین معاییر الجودة وتح
البضائع الخطرة في إطار الجھود الرامیة إلى تعزیز السالمة وحركة المرور وحمایة البیئة وتحسین أداء 

میع السالسل اللوجستیة. ومن شأن اعتماد إطار تشریعي متماسك ألنظمة النقل متعدد الوسائط تحدید ج
االختناقات والتحدیات واالتجاھات المستقبلیة مع جمیع أصحاب المصلحة في السالسل اللوجستیة. وعلى 
المستوى الدولي، ینبغي تعزیز مصالح المانحین على صعید ثنائي لجھة االستثمار في المنطقة، لتأمین 

 التمویل لعدد من مشاریع النقل. 
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یجب تطبیق معاییر صارمة للوصول إلى السوق (مقومات االستمراریة المالیة وشروط المالءمة 
لشركات النقل) وتنفیذ الشروط التنظیمیة بفعالیة لضمان استیفاء عملیات النقل لمعاییر الكفاءة واألمان 

األولویات، من خالل تنظیم فترات القیادة والراحة،  واالستدامة والجودة. ویأتي أمن السائقین على رأس
والتأكد من استیفاء الشروط الفنیة للمركبات، من حیث الوزن واألبعاد على الطرق على سبیل المثال. 
                                                                                   ً           ویوصى بإنشاء مرصد للنقل البري وقطاع اللوجستیات ومأسستھ، لرصد القطاع وتقییمھ استنادا  إلى مصادر 
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ي موجودة بالفعل، لكن یمكن تحسینھا من حیث التواتر والدقة واإلتاحة للجمھور). ذات صلة للبیانات (وھ
وفي السیاق نفسھ، یجب التركیز على الجزء التعلیمي لألطراف المعنیین، من خالل توفیر التدریب على 

ل إلى الرقمنة                                                                                        ّ سبیل المثال، وال سیما في مجال المواد الغذائیة القابلة للتلف والبضائع الخطرة. ویمكن التحو  
من خالل تطبیق نظم تكنولوجیا المعلومات لتعزیز سلسلة النقل بجمیع مراحلھا، من تخطیط وإدارة األسطول 
وعالقات مع العمالء. ویجب تعزیز الجمع بین عوامل متعددة مثل القدرات والموارد، ال سیما داخل وحدات 

 ذة الوطنیة للتجارة الحدیث.                             ً                      وزارة النقل، مع السعي تحدیدا  إلى تنفیذ مشروع الناف
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ّ                   ً       ً                                                          ألن  التمویل یشكل جزءا  أساسیا  من عملیة تحسین قطاع النقل، ال بد من تسلیط الضوء على أھمیة   
جذب التمویل اإلقلیمي والدولي عبر المنح والقروض، وفي الوقت عینھ جذب استثمارات القطاع الخاص. 

تربط بین نقاط العبور وعلى وزارة األشغال العامة واإلسكان إیالء مزید من االھتمام لشبكة الطرق التي 
، الذي 15الحدودیة في األردن وبین طرقاتھ الداخلیة، مع التركیز بشكل خاص على الطریق الصحراوي 

ر  ّ   یتطلب اھتماما  خاصا  لتشغیلھ بشكل كامل في أقرب وقت ممكن وضمان أمنھ. وعلى األردن أن یطو                                                                  ً     ً             
والركاب، وذلك عبر توجیھ الجھود والتمویل نظام السكك الحدیدیة شبھ الغائب الستخدامھ في نقل البضائع 

لتنفیذ المشروع الوطني للسكك الحدیدیة في المستقبل القریب. والتمویل ضروري بشكل خاص إلعادة 
 كم).   160معان الجدیدة ( -تأھیل خط سكة حدید الحجاز وبناء وصلة العقبة 
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ریة، وھي جزء من التراث الثقافي األردني، لجھة إمكانیة یجب دراسة وضع قاطرات األردن البخا
تشغیلھا واالستفادة منھا في خدمات السیاحة والنقل. ویجب تحدیث التشریعات الوطنیة المتعلقة بالمواد 
الغذائیة القابلة للتلف بما یتسق مع المعاییر والشروط الدولیة المتعلقة بالنقل وباختبار وتصنیف مجموعة من 

ت المحددة، والموافقة والتصدیق على ما یتوافق مع ھذه المعاییر. ویساھم تحسین برامج إعادة الشراء المعدا
القائمة وغیرھا من األدوات العامة وتنفیذھا في تجدید األسطول األردني. واألھم من ذلك ھو أن تستفید 

 .19-ي سببتھا جائحة كوفیدالجھات المعنیة جمیعھا من االھتمام الكبیر الذي یولى لتصحیح الظروف الت
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