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تــم إعــداد هــذا التقريــر بطلــب مــن مؤسســة فريدريــش إيــرت كجــزء مــن جهودهــا التــي تركــز عــى دعــم ُصنــاع القـرار والجمهــور عامــة يف األردن يف
الوصــول إىل املعلومــات الالزمــة بخصــوص املســائل التــي تؤثــر عــى السياســات العامــة يف اململكــة ،وخاصــة تلــك املرتبطــة بتغـ ّـر املنــاخ .وإن هــذا التقريــر
هــو إســتمرار لدراســة بعنــوان «إســتعامل النقــل العــام يف عــان» أجراهــا مركــز دراســات البيئــة املبنيــة يف عــام  2014بالرشاكــة مــع حملــة مع ـاً ن َِصــل
( )www.maannasel.netالتــي احتضنتهــا منصــة ت َ َق ـ َّدم ( .)www.taqaddam.orgوكانــت قــد قدمــت هــذه الدراســة األصليــة نظــرة شــاملة ملوضــوع
النقــل العــام يف األردن ،وتضمنــت معلومــات مســتمدة مــن دراســات ومقابــات مــع مســؤولني ،وتغطيــات وســائط اإلعــام للموضــوع ،وأفالم ـاً وثائقيــة.
كــا تضمنــت مقابــات أجريــت مــع مســتخدمني منتظمــن للنقــل العــام ،وإختبــار أكــر مــن  12مــن خطــوط النقــل العــام التــي تخــدم مناطــق مختلفــة
مــن عـ ّـان وتصــل أيضــا بــن عــان وكل مــن مادبــا والزرقــاء .وإضافــة إىل ذلــك ،فــإن ملخصـاً للدراســة يهــدف إىل إيصــال نتائجهــا إىل قطــاع أوســع مــن
الجمهــور قُـ ِـد َم مــن خــال فيلــم صــور متحركــة بعنــوان «رحلــة باســمة اليوميــة إىل عملهــا».

ركــزت الدراســة األصليــة عــى تجربــة املســتعملني لخدمــات النقــل العــام (أي املســتهلكني) .أمــا هــذه الدراســة فإنهــا تركــز عــى املســؤولني عــن تقديــم
تلــك الخدمــات .وهــؤالء يشــملون بالطبــع مقدمــي هــذه الخدمــات (امل ُشــغلني) ،وكذلــك امل ُرشعــن وامل ٌنظمــن الذيــن يحــددون اإلطــار القانــوين والتنظيمــي
ـي الربملــان ،النــواب واألعيــان .أمــا املنظمــون ،فهــم وزارة النقــل وهيئــة تنظيــم النقــل الــري،
الــذي يعمــل فيــه املشــغلون .ويقصــد باملرشعــن أعضــاء مجلـ ْ
ـس إدارتهــا وزي ـ ُر النقــل ،وأمانــة عــان الكــرى ،املســؤولة عــن النقــل العــام ضمــن حدودهــا ،ومنطقــة العقبــة االقتصاديــة الخاصــة،
التــي يــرأس مجلـ َ
املســؤولة عــن النقــل العــام ضمــن حدودهــا .كــا تجــب اإلشــارة إىل أنــه تــم تقديــم مــروع قانــون جديــد للنقــل للربملــان الســابق (قانــون تنظيــم
نقــل الــركاب لســنة  ،)2015لكنــه مل يُقــر ومل ُيــرر قبــل حــل الربملــان .ويضــع مــروع القانــون هــذا أرضيــة وميهــد ملنــح الســلطات املحليــة (املحافظــات
والبلديــات) ســلطة اإلرشاف عــى املواصــات العامــة)1( .
وبالتــايل ،فــإن هــذه الوثيقــة متثّــل مــا ميكــن إعتبــاره «دراســة سياســات» إذ أنهــا تتفحــص كيفيــة صياغــة وتطبيــق السياســات املتعلقــة بالنقــل العــام،
وتنظــر أيضـاً إىل القــوى املتعــددة التــي تحددهــا .كذلــك تســتعرض السياســات واملامرســات الحاليــة ،وتتفحــص التغيـرات الواقعيــة والقابلــة للتطبيــق التــي
ميكــن ان تحســن نوعيــة النقــل العــام يف األردن.

فريق الدراسة

يتســم الفريــق الــذي أ َع ـ َّد هــذه الدراســة بالتنــوع ،ويضــم أعضــاء مــن طاقــم مركــز دراســات البيئــة املبنيــة ،الــذي بحكــم كونــه مركــز دراســات مهتــم
باملســائل املتصلــة باألمــور الحرضيــة يضــع موضــوع النقــل العــام يف مقدمــة إهتامماتــه .وتحديــدا ً ،فقــد قــام املركــز بإجـراء الدراســة املذكــورة أعــاه عــن
تجــارب مســتخدمي النقــل العــام يف األردن .وشــارك ثالثــة مــن أعضــاء فريقــه ،هــم محمــد األســد والرا زريقــات وتومــا زغلــول ،يف إعــداد الدراســة الســابقة
لهــذه الدراســة.
كــا ضــم فريــق الدراســة ســهر العالــول ،املديــرة الســابقة ملنصــة ت َق ـ َّدم والعضــوة ِ
املؤسســة لحملــة مع ـاً ن َِصــل ،التــي كان آخــر وأهــم منجزاتهــا نــر
خارطــة تغطــي  75مــن خطــوط النقــل العــام يف عـ ّـان .كــا يضــم الفريــق حــازم زريقــات ،أحــد أبــرز املختصــن بالنقــل يف األردن ،واملستشــار الحــايل
لشــؤون النقــل يف رشكــة إنجيكــون الهندســية األردنيــة ،والرئيــس الســابق لقســم إقتصاديــات النقــل والنمذجــة يف أمانــة عــان الكــرى .وهــو أيضــا عضــو
مؤســس يف حملــة مع ـاً ن َِصــل.
وكذلــك طلبنــا مــن نــور اإلمــام ،املحاميــة يف املكتــب العــريب للمحامــاة ،إجـراء مراجعــة ملســودة قانــون النقــل املقدمــة للربملــان الســابق التــي تطــرح مجمــل
مواقــف الســلطات وأصحــاب الشــأن (امل ُشــغلني أساسـاً) فيــا يتعلق مبســتقبل النقــل العــام يف األردن.
ولدى جميع أعضاء الفريق إهتامم قوي مبوضوع النقل العام ،وقد شاركوا مشاركة فعالة يف دراسته ويف تفحص الحلول املطروحة لتحسينه.
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مدخل الدراسة ومرتكزاتها

ترتكــز هــذه الدراســة عــى سلســلة مــن املقابــات واإلجتامعــات مــع ُمشــغلني و ُمرشعــن حاليــن وســابقني لديهــم عالقــة بالنقــل العــام يف األردن .وهــؤالء
هــم الســيدات والســادة (حســب الرتتيــب األبجــدي ومــع حفــظ األلقــاب))2( :
•أحمد الدعجة ،مالك رشكة سيارات تاكيس.
•أمين الصامدي ،املدير التنفيذي السابق للنقل واملرور يف أمانة عامن الكربى.
•جميل مجاهد ،املدير العام السابق لهيئة تنظيم النقل الربي ،واملديرالعام السابق إلدارة السري املركزية ،واملدير السابق للمعهد املروري.
•جواد العناين ،عضو سابق يف مجلس األعيان ،ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل يف املجلس.
•عامر البشري ،عضو سابق يف مجلس النواب ،ورئيس لجنة الخدمات العامة والنقل يف املجلس ،والنائب السابق ألمني عامن.
•عبد الرزاق الخشامن ،مالك رشكة نقل عام ،ورئيس نقابة أصحاب الباصات.
•عالء بطاينة ،عضو سابق يف مجلس األعيان ،واألمني العام السابق لوزارة النقل ،ووزير النقل السابق.
•عامر غرايبه ،األمني العام السابق لوزارة النقل ،ومدير املدينة السابق يف أمانة عامن الكربى.
•لينا شبيب ،وزيرة النقل السابقة.
•محمد حامد ،املدير العام السابق (واملؤسس) ملا يعرف اآلن بهيئة تنظيم النقل الربي.
•محمد حامد املريغي القعيد ،مالك و ُمشغل باصني للنقل العام.
•مروان الحمود ،املدير العام السابق لهيئة تنظيم النقل الربي.
•مروان الخيطان ،عضو مجلس مديري الرشكة املتكاملة للنقل املتعدد ،واملدير السابق لهيئة النقل العام.

وقــد كان واضحـاً لنــا مــن املقابــات واإلجتامعــات التــي عقدناهــا مــع هــذه املجموعــة مــن األشــخاص الذيــن كانــت أو مــا تـزال لديهــم صــات مبــارشة
ووثيقــة بقطــاع النقــل العــام أنهــم ميثلــون مبجموعهــم معرفــة وخــرة واســعة وعميقــة ،وأن هــذه املعرفــة والخــرة يجــب اإلســتفادة منهــا يف املســاعي
التــي تبذلهــا األردن يف التعامــل مــع التحديــات الكثــرة التــي يواجههــا النقــل العــام .وهــذا ينطبــق خاصــة عــى امل ُ َنظّمــن الســابقني يف القطــاع .ورغــم أنــه
للمســؤولني الحاليــن الفرصــة للمســاهمة يف الجهــود الهادفــة إىل التعامــل مــع شــؤون النقــل العــام ،إال إن املســؤولني الســابقني ليســوا ب ِِصلَــة عمومـاً بعمليــة
إتخــاذ الق ـرارات التــي تؤثــر عــى هــذا القطــاع .وقــد كان لألشــخاص الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم آراء ومواقــف مختلفــة قــد ال تتفــق بالــرورة مــع
بعضهــا البعــض ،ولكنهــا ذات قيمــة كــرى يف إغنــاء ِفهمنــا للمســائل املتصلــة بالنقــل العــام وإستكشــاف الحلــول املناســبة لهــا.
كذلــك يجــب التأكيــد أنــه بالرغــم مــن أننــا اســتفدنا كث ـرا مــا شــا َركَنا بــه الذيــن قابلناهــم ،وأن جــزءا ً كب ـرا ً مــن التقريــر يرتكــز عــى مــا تعلمنــاه
مــن أقوالهــم ،إال ان محتــوى التقريــر ال يعكــس بالــرورة آراءهــم ،وأنهــم بالتــايل غــر مســؤولني عــن محتوياتــه .إن هــذا التقريــر يعــر عــن مواقــف
وإســتنتاجات الفريــق الــذي عمــل عــى هــذا التقريــر.

التحديات املؤثرة يف النقل العام يف األردن

متكّنا خالل دراستنا لحالة النقل العام يف األردن من تحديد التحديات املرتابطة التالية:

أ -ال يبــدو ان النقــل العــام مــن أولويــات الدولــة ،وال يحظــي بــأي شــكل مــن األشــكال بنفــس درجــة اإلهتــام املعطــاة للهمــوم الوطنيــة األخــرى مثــل
األمــن والدفــاع والتعليــم والصحــة وجــذب اإلســتثامر .وبالرغــم مــن أنــه يلقــى إهتاممـاً متزايــدا ً -كــا يتضــح مــن الترصيحــات التــي يــديل بهــا عــدد مــن
األشــخاص ذي املواقــع القياديــة يف الدولــة ،فــإن هــذا اإلهتــام قلــا يرتجــم إىل أفعــال .ولكــن يُتوقــع ان تضطــر الدولــة ،عاجـاً ام آجـاً ،إىل التعامــل مــع
التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع بدرجــة أكــر مــن الجديــة بســبب تزايــد إحســاس مســتخدميه بتــدين مســتوى خدماتــه .وكذلــك ،كثـرا ً مــا تتحــدث
وســائل اإلعــام املحليــة عــن معانــاة مســتخدمي النقــل العــام.
وقــد بــدأت تظهــر حــركات عــى املســتوى الشــعبي تطالــب بتحســن النقــل العــام .فباإلضافــة إىل حملــة معـاً ن َِصــل ،فقــد بــدأ يظهــر يف الجامعــات مثـاً
 وخاصــة يف الجامعــة الهاشــمية  -مســتوى جديــد مــن النشــاط اإلحتجاجــي الــذي يركــز عــى رداءة نوعيــة خدمــات النقــل العــام يتضمــن مقاطعــاتومسـرات وإعتصامــات .ونجــد أيضـاً أنــه حتــى أولئــك الذيــن يعتمــدون عــى املركبــات الخاصــة يف تنقالتهــم قــد أصبحــوا أكــر تعاطفـاً مــع مســتخدمي
النقــل العــام ومعاناتهــم .ويعــود ذلــك جزئيـاً إىل اإلختناقــات املروريــة التــي تعــاين منهــا عـ ّـان وبقيــة املــدن األردنيــة الكبــرة ،والتــي يعانــون منهــا يوميـاً
بصفتهــم مســتخدمني للمركبــات الخاصــة .وقــد بــدأ هــؤالء يدركــون أن تحســن النقــل العــام وزيــادة اإلعتــاد عليــه ميكــن ان يســاهام يف تخفيــف هــذه
اإلختناقــات املروريــة.
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ب  -أن هــذا القطــاع ال يتلقــى مــن الدولــة أي دعــم مــايل ذي قيمــة ،وهــو أمــر غــر مســتغرب إذ أنــه ليــس مــن أولوياتهــا .إن الدولــة تتــرف عــى مبــدأ
أن هــذا القطــاع يجــب ان يكــون مكتفيـاً ماليـاً ،وبذلــك قــادرا ً عــى تغطيــة نفقاتــه بنفســه .وتحــدد هيئــة تنظيــم النقــل الــري عــادة أجــور ركــوب وســائط
النقــل العــام حســب صيغــة وضعتهــا تعتمــد عــى عوامــل تتضمــن كلفــة التشــغيل ونســبة إشــغال معينــة ،باإلضافــة إىل هامــش ربــح لل ُمشــغل .ولكــن
هنــاك إنتقــادات لهــذه الصيغــة ،منهــا أنهــا ال تأخــذ باإلعتبــار الخصائــص املحــددة لخطــوط النقــل العــام املختلفــة ،وخاصــة فيــا يتعلــق بأمــور مثــل عــدد
املســتخدمني ،الــذي ينعكــس يف نســب إشــغال مختلفــة .ولذلــك قــد تكــون هــذه الصيغــة مناســبة لبعــض امل ُشــغلني ولكــن ليــس للبعــض اآلخــر .وبذلــك
ال يتمكــن الكثــر مــن امل ُشــغلني مــن تحقيــق ربــح إال مــن خــال تقليــص عــدد رحــات الحافــات (أي تردداتهــا) ،وعــدم بــدء الرحــات إال بعــد إمتــاء
الحافلــة بالــركاب ،وهــذا يــؤدي بالتــايل إىل خدمــة رديئــة النوعيــة ال ميكــن اإلعتــاد عليهــا بفعاليــة.
كــا ان الدعــم الحكومــي للنقــل العــام يــكاد يكــون معدوم ـاً .والدعــم الوحيــد املقــدم حالي ـاً لهــذا القطــاع يقتــر عــى خطــوط النقــل التــي تخــدم
عــددا ً محــدودا ً مــن الجامعــات التــي تقــع خــارج املــدن ،وهــي جامعــة الحســن والجامعــة األردنيــة للعلــوم والتكنولوجيــا وجامعــة آل البيــت والجامعــة
الهاشــمية .وتبلــغ قيمــة الدعــم املقــدم لهــذه الخطــوط حــوايل  6ماليــن دينــار ســنوياً .وهــذا الدعــم إســتثايئ يف طبيعتــه ،إذ أنــه يقــدم فقــط بســبب البعــد
الجغـرايف لهــذه الجامعــات ،وبالتــايل فــإن املســتفيدين الرئيســيني مــن هــذه الخطــوط هــم الطــاب والطالبــات .وهــذا وضــع مؤســف ألن تقديــم الدعــم
لشــبكة النقــل العــام يف األردن بكاملــه ســيكون لــه آثــار إيجابيــة عــى اإلقتصــاد الوطنــي وعــى نوعيــة الحيــاة يف اململكــة .وتتجــى هــذه اآلثــار يف تقليــل
إســتهالك الطاقــة ومســتويات التلــوث ومعــدالت حــوادث الطــرق .كــا أن تحســن نوعيــة النقــل العــام ســيعني تخفيــض الوقــت والجهــد واملــال الــذي
ينفقــه أفـراد املجتمــع عــى التنقــل ،مــا ســيؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة.
وحســب دراســة أجرتهــا هيئــة تنظيــم النقــل الــري عــن وضــع النقــل العــام يف محافظــة جــرش ،تبــن أن تحســن نوعيــة النقــل العــام فيهــا إىل مســتوى
مقبــول (يعتمــد عــى زيــادة تــرددات الحافــات) يتطلــب دعـاً ســنوياً يســاوي نصــف الدخــل الحــايل لهــذا القطــاع يف املحافظــة ،أي  300ألــف دينــار .وإذا
أخذنــا باإلعتبــار أن عــدد ســكان املحافظــة يســاوي فقــط  %2.5مــن ســكان األردن ،فــإن دعــم النقــل العــام يف األردن بأكملــه يحتــاج إىل  12مليــون دينــارا ً
ســنوياً .يف املقابــل ،توصــل الســيد عامــر البشــر ،العضــو الســابق يف مجلــس النــواب ورئيــس لجنــة الخدمــات العامــة والنقــل فيــه ،يف ورقــة عمــل أعدهــا إىل
أن تحســن قطــاع النقــل العــام يف األردن يحتــاج إىل إنفــاق  800مليــون دينــار عــى إمتــداد  5ســنوات (أو  160مليــون دينــار ســنوياً) )3( .إن هــذا التبايــن
الكبــر بــن الرقمــن يعكــس تباينـاً يف مســتويات الخدمــة التــي يطمــح كل منهــا لتحقيقــه .واألغلــب أن الـــ  800مليــون دينــار يتضمــن إجـراء تحســينات يف
البنيــة التحتيــة للقطــاع ،وال يقتــر فقــط عــى الدعــم التشــغييل لــه .ولكــن هــذا التبايــن الكبــر بــن الرقمــن يُظهــر أيضـاً عــدم وجــود إجــاع وطنــي عــام
بشــأن املســتوى املطلــوب للخدمــات التــي عــى هــذا القطــاع أن يقدمــه ،كــا يعكــس عــدم كفايــة اإلحصــاءات املتوفــرة حاليـاً بخصــوص وضــع القطــاع.
وقــد واجهنــا يف إعــداد هــذا التقريــر مصاعــب عديــدة يف الحصــول عــى إحصــاءات دقيقــة وواضحــة ،ليــس فقــط بشــأن الطلــب عــى خدمــات النقــل
العــام (التــي يصعــب تحصيلهــا عمومـاً) ،ولكــن أيضـاً بخصــوص العــرض ،أي عــدد حافــات النقــل العــام وعــدد الخطــوط .وكثـرا ً مــا تكــون األرقــام التــي
تقدمهــا وســائل اإلعــام واملؤسســات الحكوميــة املعنيــة متعارضــة أو عــى األقــل غــر ُمتســقة.
يشــر قانــون النقــل العــام الجديــد املقــرح إىل تأســيس صنــدوق وحســابات لدعــم القطــاع تــأيت عائداتهــا مــن عــدة مصــادر مثــل فــرض رضيبــة عــى
إســتهالك الوقــود ،وكذلــك رســوم إصــدار الرتاخيــص والتصاريــح .ولكــن هنــاك درجــة مــن عــدم الوضــوح بخصــوص طريقــة تأســيس هــذا الصنــدوق وهــذه
الحســابات وإدارتهــا ،هــذا عــى اإلفـراض أن الربملــان الجديــد ســيقوم بإمـرار القانــون بشــكله الحــايل.
تحســن
وهنــا يجــب التشــديد عــى أنــه حتــى لــو بــدأت الحكومــة يف إعطــاء قطــاع النقــل العــام مــا يســتحقه مــن إهتــام ،فــإن ذلــك ال يضمــن تحقيــق ّ
مطابــق يف نوعيــة خدماتــه .وحتــى لــو تــم تأمــن مــوارد ماليــة ذات شــأن لدعــم القطــاع ،فــإن هنــاك حاجــة لضــان إنفــاق هــذه األمــوال بكفــاءة
وشــفافية .وهــذا يعنــي انــه يجــب إتخــاذ عــدد مــن اإلجـراءات لضــان عــدم إنفــاق أمــوال الدعــم مثـاً عــى زيــادة التوظيــف يف القطــاع العــام ،وبالتــايل
زيــادة بريوقراطيتــه املتضخمــة أص ـاً ،التــي هــي مشــكلة تعــاين منهــا املؤسســات الحكوميــة عامــة ،مبــا فيهــا تلــك املســؤولة عــن قطــاع النقــل العــام.
وبالتــايل هنــاك حاجــة إىل إج ـراء تغي ـرات هيكليــة يف بنيــة املؤسســات املعنيــة بقطــاع النقــل العــام بخصــوص أمــور تتضمــن عــدد موظفيهــا ،واآلليــات
واملعايــر املســتخدمة إلختيارهــم وتقييمهــم وتحديــد أجورهــم ،باإلضافــة إىل طريقــة توزيــع الســلطات داخــل هــذه املؤسســات .ولكــن ،بنــا ًء عــى
املحــاوالت الســابقة لتحســن وضــع القطــاع ،يبــدو أنــه مــن املســتبعد أن تطبــق هــذه اإلصالحــات قريب ـاً.
ج -هنــاك عــدد مــن املؤسســات العامــة املعنيــة بقطــاع النقــل العــام يف األردن تشــمل إدارة الســر املركزيــة وهيئــة تنظيــم النقــل الــري وأمانــة عــان
الكــرى ووزارة النقــل .إن التنســيق بــن هــذه الجهــات ضعيــف يف العــادة ،ويف بعــض األحيــان غــر موجــود أص ـاً .كــا ان هنــاك عــدد مــن الح ّي ـزات
الرماديــة بشــأن مســألة أيــن تنتهــي ســلطة أو صالحيــة مؤسســة معنيــة وأيــن تبــدأ ســلطة املؤسســة األخــرى.
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واألمثلــة عــى ذلــك كثــرة .فعــى ســبيل املثــال ،إن خطــوط النقــل التــي تســر بأكملهــا داخــل حــدود أمانــة عــان الكــرى تعمــل تحــت تنظيــم ورقابــة
األمانــة .أمــا تلــك التــي تصــل عــان مبناطــق خــارج حدودهــا ،فإنهــا تخضــع لتنظيــم ورقابــة هيئــة تنظيــم النقــل الــري التــي تنــص تعليامتهــا عــى منــع
املركبــات العاملــة عــى خطــوط تصــل عــان مبناطــق خارجهــا مــن نقــل الــركاب داخــل املدينــة ،حتــى ولــو كانــت املســافات التــي تقطعهــا فيهــا طويلــة
وحتــى لــو كان ذلــك مريحـاً ملســتخدمي النقــل العــام يف املدينــة .والــذي يحــدث هــو أن العديــد مــن هــذه الخطــوط تعمــل يف نهايــة األمــر (بســبب طــول
مســاراتها داخــل عــان) عــى نقــل الــركاب داخــل املدينــة بالرغــم مــن ذلــك يخالــف التعليــات التــي تحكــم عملهــا .ولهــذا اقــرح البعــض ان تبــدأ هــذه
الخطــوط وتنتهــي عنــد محطــات تقــع عــى أطـراف املــدن الكبــرة ،ويقــوم الــركاب مــن هنــاك باإلنتقــال إىل الحافــات العاملــة عــى الخطــوط الداخليــة يف
املــدن للوصــول إىل مقاصدهــم .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن هيئــة تنظيــم النقــل الــري ،وليــس أمانــة عــان الكــرى ،هــي التــي تحــدد آليــة تســعري تذاكــر
التنقــل عــى الخطــوط الواقعــة داخــل عــان ،مــا يقلــص مــن قــدرة األمانــة عــى إدارة وتنظيــم ظــروف عمــل هــذه الخطــوط بشــكل كامــل.
وينجــم عــن كل ذلــك نــوع مــن التضــارب بــن هــذه املؤسســات املختلفــة بشــأن ســلطة كل منهــا ،وحتــى درجــة مــن تبــادل اللــوم بينهــا .أضــف إىل ذلــك
أن قانــون النقــل الجديــد املقــرح سـ ُيمهد الطريــق يف حــال إقـراره لتحويــل بعــض الســلطات املتعلقــة بالنقــل العــام إىل املحافظــات والبلديــات وتجمعــات
البلديــات املتجــاورة .ومــع أن البلديــات يف اململكــة ،باســتثاء تلــك املرتبطــة بعــان والعقبــة ،تتصــف بدرجــة عاليــة مــن التبعيــة للحكومــة املركزيــة مــن
خــال وزارة الشــؤون البلديــة وبدرجــة محــدودة مــن اإلســتقاللية ،إال إنــه مــن املتوقــع نشــوء بعــض التضــارب بخصــوص إدارة النقــل العــام بــن هــذه
البلديــات وبــن املؤسســات الرقابيــة والتنظيميــة املركزيــة املســؤولة عــن النقــل العــام .ومــع ذلــك ،ســتكون هنــاك نتائــج إيجابيــة لتقليــص مركزيــة الســلطة
بخصــوص النقــل العــام إذ أن البلديــات ســتكون يف وضــع أفضــل (نظريـاً عــى األقــل) يف تقييــم إحتياجاتهــا بشــأن النقــل العــام مقارنــة مبؤسســات الحكومــة
املركزية.
د -إن الطريقــة التــي تشــكل بهــا قطــاع النقــل العــام عــر الســنني مل تكــن األفضــل بالنســبة للقطــاع (أنظــر إىل النــص عــن تاريــخ القطــاع يف املربــع الالحق).
وبالرغــم مــن صعوبــة الوصــول إىل إحصائــات دقيقــة (كــا ذكــر ســابقاً) ،إال أنــه مــن املعــروف أن القطــاع يضــم عــدة آالف مــن املشــغلني الفرديــن الذيــن
ميلكــون اكــر مــن  %85مــن أســطول حافــات النقــل العــام يف األردن .وغالبـاً مــا تعــود ملكيــة الحافــات العاملــة عــى خــط نقــل عــام معــن إىل مالكــن
مختلفــن ،ويصعــب إدارة  -أو تحســن أداء  -هــذا العــدد الكبــر مــن الحافــات التــي تعــود إىل هــذا العــدد الكبــر مــن املالكــن بكفــاءة .ومــا يزيــد مــن
تعقيــد األمــور هــو أن الذيــن ُمنحــوا تراخيــص تســيري حافــات عــى خطــوط معينــة ينظــرون إىل هــذه الرتاخيــص عــى أنهــا اســتحقاقات دامئــة ميكنهــم
حتــى توريثهــا ألبنائهــم .كــا أن القوانــن الرضيبيــة الحاليــة تشــجع امللكيــة الفرديــة للحافــات إذ أنهــا متنــح كميــة أكــر مــن اإلعفائــات لل ُمشــغلني األفـراد
مقارنــة بالــركات .وإن مثــل هــذه األوضــاع تســهم يف إبعــاد املســتثمرين الكبــار عــن دخــول هــذا القطــاع .وكذلــك فــإن هــذا الوضــع قــد تســبب جزئيـاً
بالنقــص النســبي يف عــدد حافــات النقــل العــام يف األردن ،إذ تشــر اإلحصــاءات إىل وجــود  0.2حافلــة لــكل ألــف شــخص ،بالرغــم مــن أن النســبة املُفَضَّ لــة
عامليـاً هــي حافلــة واحــدة لــكل ألــف شــخص )4( .وت ُلــزم مســودة القانــون املقــرح املقدمــة إىل الربملــان الســابق املالكــن األفـراد للحافــات العاملــة عــى
نفــس الخــط اإلندمــاج يف رشكــة ،ولكنــه مــن املســتبعد أن يكــون لهــذا اإلجـراء تأثــر كبــر عــى كيفيــة عمــل هــؤالء امل ُشــغلني إذ أنــه يُســمح لهــم مبواصلــة
إمتــاك مركباتهــم وإدارتهــا بعــد اإلندمــاج.
هـــ  -أفــاد عــدد ال بــأس بــه مــن الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم ان كثـرا ً مــن خطــوط النقــل العــام املوجــودة ال لــزوم لهــا ،وأن الـــ  1600خــط وأكــر
املوجــودة يف األردن ميكــن تقليصهــا إىل ربــع هــذا العــدد ،مــا ســيؤدي إىل زيــادة كفــاءة خدماتهــا)5( .
و -أشــار عــدد مــن املشــغلني إىل أن اإلزدحــام املــروري املتزايــد يؤثــر ســلباً وبشــدة عــى أرباحهــم وإنتاجيتهــم ،وأن حافــات النقــل العــام متــي وقتــا
متزايــدا ً حتــى تســتطيع إســتكامل خــط مســارها .ويضيفــون أنــه كلــا قلــت املســافة التــي يســتطيعون أن يعربوهــا يف اليــوم ،كلــا قــل عــدد الــركاب الذيــن
ميكــن أن ينقلوهــم ،مــا يؤثــر ســلباً عــى عوائدهــم املاليــة .ويــرى بعضهــم أن حــل هــذه املشــكلة قــد يكــون يف الحــد مــن  -أو حتــى منــع  -املركبــات
الخاصــة مــن الســر يف الشــوارع ذات اإلزدحــام املــروري التــي تســر عليهــا حافــات النقــل العــام ،عــى األقــل يف أوقــات الــذروة.
ز -بإســتثناء عــدد قليــل مــن الخطــوط التــي ت ُشــغلها الرشكــة املتكاملــة للنقــل املتعــدد ،التــي أدخلــت نظــام البطاقــات الذكيــة ،فــإن دفــع أجــرة ركــوب
الحافــات يتــم نقــدا ً ،مــا يجعــل دفعهــا وجمعهــا أكــر صعوبــة عــى الــركاب وامل ُشــغلني عــى حــد ســواء ،كــا انــه يُ َع ِّقــد عمليــة حــر وتســجيل األجــرة
املدفوعــة ،وبالتــايل يُع ّقــد عمليــة تطبيــق أي نظــام للدعــم.
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ح -إن أصعــب التحديــات املؤثــرة عــى النقــل العــام تظــل مؤسســية يف طبيعتهــا ،فالقطــاع العــام يف األردن يواجــه مع ّوقــات عديــدة ت ُ َقـ ِّوض بشــدة مســتوى
أدائــه .وإن الكثــر مــن مؤسســات القطــاع العــام تعــاين مــن مشــاكل عديــدة تتعلــق بتضخــم أعــداد موظفيهــا ،وبالتــايل تــدين أجورهــم وعــدم إمتــاك عــدد
كبــر منهــم القــدرات الفنيــة واإلداريــة الالزمــة التــي تُ َكِّنهــم مــن القيــام بأعاملهــم حســب معايــر مقبولــة .باإلضافــة إىل ذلــك ،فــإن السياســات والقـرارات
واإلجـراءات يف املؤسســات العامــة كثـرا ً مــا يتخذهــا األفـراد الذيــن يديرونهــا ،وال تكــون مــن خــال عمليــة مؤسســية إلتخــاذ القـرار .وحتــى هــؤالء األفـراد
يجــدون يف الكثــر مــن األحيــان أنهــم غــر قادريــن عــى إجـراء تغيـرات يرغبــون بهــا بفعــل عوامــل متعــددة تتضمــن قــر فــرة واليتهــم وقــوة جامعــات
املصالــح املعنيــة والبريوقراطيــة املتأصلــة .إن غيــاب املأسســة يف عمليــة إتخــاذ القـرار يتســبب مبشــاكل كثــرة ،منهــا أن السياســات والقـرارات واإلجـراءات
غالبــا مــا تتغــر مــع تغــر األشــخاص الذيــن يديــرون هــذه املؤسســات ،مــا يــؤدي إىل انقطاعــات وعــدم إســتمرارية .وبالتــايل ،وكــا ذكــر ســابقا ،حتــى لــو
أصبــح للنقــل العــام أولويــة لــدى الدولــة ،وتــم تزويــده باملخصصــات املاليــة الكافيــة ،فــإن هــذا لــن يضمــن تحــوالً إيجابيـاً للقطــاع إذا مل تقــوم املؤسســات
العامــة املعنيــة بإصالحــات هيكليــة داخليــة ،ومل تطـ ّور الكفــاءات املطلوبــة الالزمــة لتحســينه .كــا أن هــذه املؤسســات بحاجــة إىل مســتوى مــن إعــادة
الهيكلــة يركــز عــى تبســيط تقســيم الصالحيــات بخصــوص النقــل العــام فيــا بينهــا .ولكــن غالبيــة الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم أبــدوا عــدم تفــاؤل
بخصــوص إمكانيــة تحقيــق أي تحســينات ملموســة يف نوعيــة خدمــات النقــل العــام .كذلــك ،وبالرغــم مــن أن وســائل اإلعــام تنقــل الكثــر مــن األخبــار
عــن وعــود الســلطات املعنيــة بإجـراء تحســينات عــى النقــل العــام ،إال ان هــذه الوعــود تبقــى غــر متحققــة.
إن كل هــذه املشــاكل طبعـاً تؤثــر ســلبياً عــى نوعيــة خدمــات النقــل العــام يف األردن ،كــا يتضــح بالتفصيــل يف دراســة «إســتعامل النقــل العــام يف عــان»
املذكــورة ســابقاً .ويتضــح تــردي نوعيــة خدمــات النقــل العــام يف ضعــف التغطيــة الجغرافيــة وقلــة تــرددات الخدمــة عــى العديــد مــن الخطــوط ،وعــدم
وجــود معلومــات كافيــة عــن مســارات الخطــوط وجداولهــا الزمنيــة وأجــرة الركــوب ،وقلــة عــدد محطــات وقــوف الباصــات ،وســوء صيانــة املركبــات
ونظافتهــا.

تاريخ موجز وجزيئ للنقل العام يف األُردن
إن الوضــع اإلجــايل الحــايل للنقــل العــام يف األُردن يتصــف بدرجــة مــن عــدم الكفــاءة والفــوىض .وهــذا الوضــع هــو نتيجــة املامرســات التــي تحكمــت بوضــع النقــل
العــام خــال فــرة تزيــد عــى أربعــة عقــود ،وخاصــة فيــا يتعلــق بتحديــد مســارات خطوطهــا ومنــح الرتاخيــص للذيــن يديرونهــا .وقــد كان لعــدد كبــر مــن املؤسســات
الحكوميــة تأثــر عــى النقــل العــام خــال هــذه الفــرة .إن تاريــخ النقــل العــام يف األُردن مل يُكتــب بعــد ،وهــذا مــؤرش عــى ضآلــة الذاكــرة املؤسســية للقطــاع .وقــد متك ّنــا
مــن تجميــع رسد جــزيئ لتاريــخ القطــاع مــن خــال املقابــات التــي أجريناهــا ،وخاصــة مــع الذيــن شــهدوا تطــوره مبــارشة بأنفســهم خــال العقــود القليلــة املاضيــة .كانــت
عمليــة تحديــد خطــوط الســر ومنحهــا لل ُمشــغلني تتــم قبــل تأســيس هيئــة تنظيــم النقــل الــري يف عــام  2000مــن خــال لجــان الســر املركزيــة يف وزارة الداخليــة بطريقــة
تتصــف بدرجــة مــن العشــوائية تضمنــت أيضـاً قــدرا ً كبـرا ً مــن املحابــاة .وقــد ذُكــر أن امل ُشــغلني الذيــن حصلــوا عــى رخــص تســيري خطــوط للنقــل العــام كان أيضـاً لهــم
دور كبــر يف تحديــد مســارات الخطــوط .وهــذا يفــر جزئيـاً العــدد الكبــر مــن الخطــوط غــر الالزمــة التــي تتصــف بهــا شــبكة النقــل العــام يف األردن.
وقــد أُسســت مؤسســة النقــل العــام الحكوميــة يف عــام  1975لتقــدم خدمــات النقــل العــام مبــارشة يف عــان ،وأيضـاً بــن عــان وعــدد مــن املــدن املجــاورة .ولكــن الهيئــة
حلّــت يف عــام  2000بعــد أن تراكمــت ديــون عليهــا وصلــت إىل  15مليــون دينــار .ويبــدو أن ذلــك كان نتيجــة عــدة أســباب منهــا تضخــم كادر موظفيهــا ،وكذلــك تســيري
خطــوط تخــدم مناطــق ذات كثافــة ســكانية منخفضــة جــدا ً بســبب ضغــوط مــاك أراض متنفذيــن وذوي صــات لإلســتفادة مــن إرتفــاع قيمــة عقاراتهــم إذا وصلتهــا
خدمــات النقــل العــام .كــا ان معانــاة الهيئــة مــن نقــص املــوارد املاليــة تســبب جزئيـاً مــن توجيــه الحكومــة لهــا بتحديــد أجــور ركــوب تقــل عــن ســعر التكلفــة ،ولكــن
دون منحهـاً دعـاً ماليـاً يعـ ّوض هــذا الفــرق بــن العوائــد والتكلفــة .إن هــذا يعنــي أن الحكومــة فرضــت عــى مؤسســة النقــل العــام دعــم أُجــور النقــل ،ولكنهــا مل تقــدم
لهــا إطــارا ً مســتداماً ميكــن مــن خاللــه تغطيــة العجــز الناجــم عــن هــذا الدعــم.
انتقلــت إدارة القطــاع بعــد حــل مؤسســة النقــل العــام إىل هيئــة تنظيــم قطــاع النقــل العــام ،التــي إعيــد تســميتها هيئــة تنظيــم النقــل الــري ،يكــون دورهــا رقابي ـاً
وتنظيمي ـاً ،وال يتضمــن تشــغيل خطــوط .وقــد نُقلــت مســؤوليات الهيئــة إىل أمانــة عــان الكــرى يف عــام  2007يف املناطــق التابعــة لألمانــة .وكــا ذُكــر ســابقا يف هــذا
التقريــر ،فــإن قانــون النقــل العــام املقــرح ينقــل أيض ـاً بعــض الصالحيــات املتعلقــة بالنقــل العــام مــن الهيئــة إىل البلديــات واملحافظــات.
ويجــب أن نذكــر هنــا أن أمانــة عــان الكــرى قامــت بتجربــة رشاكــة بــن القطاعــن الخــاص والعــام مــن خــال تأســيس الرشكــة املتكاملــة التــي أصبحــت يف الســنوات
االُوىل مــن العقــد املــايض أكــر ُمشــغل للنقــل العــام يف األُردن .إال أن هــذا الرتتيــب مل ينجــح ،إذ تعــاين هــذه الرشكــة مــن خســائر ماليــة جســيمة منــذ ســنوات .ويبــدو
أن الرشكــة  -التــي تغــرت ملكيتهــا خــال الســنوات املاضيــة بحيــث أصبحــت تضــم مســتثمرين محليــن وأجانــب مــن القطــاع الخــاص وأمانــة عــان الكــرى والحكومــة
االُردنيــة  -كانــت قــد عانــت مــن ضعــف يف إدارتهــا ومــن محاولــة تلبيــة املتطلبــات املتعارضــة ملالكيهــا مــن القطاعــن العــام والخــاص بشــأن اإلنفــاق والعائــدات.
إن وضع النقل العام كان دوماً يف حالة تغري مستمر ،وهناك حاجة ماسة إىل إستقرار القطاع بشكل ميكن إدارته بفعالية وكفاءة.
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حلول ممكنة للقطاع

تــم إقـراح عــدد جيــد مــن الحلــول ملشــاكل القطــاع خــال املقابــات التــي أجريناهــا ،بعضهــا نظــري وبعضهــا اآلخــر فنــي ومفصــل .كــا أن بعــض هــذه
الحلــول تقــع تحــت عنــوان «قامئــة متنيــات» بالنتائــج املأمــول بهــا أكــر مــا هــي خطــة عمــل .وتتضمــن الحلــول املقرتحــة مــا يــي:
أ  -يجــب ان يصبــح النقــل العــام أولويــة لــدى ُص ّنــاع الق ـرار .وهنــاك شــعور بأنــه إىل أن يتحقــق ذلــك ،فــا ميكــن أن نتوقــع حــدوث تحســن كبــر يف
نوعيــة النقــل العــام يف االُردن.

ب  -عــى الدولــة تقديــم الدعــم للنقــل العــام .وقــد طــرح الذيــن قابلناهــم أفــكارا ً عامــة عديــدة بشــأن مصــادر التمويــل الــازم لهــذا الدعــم (مثــل رضيبــة
عــى الوقــود) وإيجــاد هيــكل للتمويــل (صنــدوق أو حســاب متخصــص) وآليــات توزيعــه (دعــم مببلــغ مقطــوع لل ُمشــغلني أو عقــود تعتمــد عــى الدخــل
ينصــب
اإلجــايل أو الدخــل الصــايف  ...إلــخ) .ومل نجــد تفضيــل ألي مــن هــذه األفــكار بــن الذيــن قابلناهــم عامــة ،ويبــدو أن إهتاممهــم يف هــذه املرحلــة َ
عــى ضــان قبــول مفهــوم الدعــم وتأييــده ،وليــس عــى إقـراح تفاصيــل بخصــوص تطبيقــه.
ج  -يجــب إعــادة التفكــر بـــاإلطار املؤســي  /التنظيمــي الــذى يحكــم النقــل العــام يف االُردن وإعــادة هيكلتــه .وكــا ذُكــر ســابقا ،فــإن حــدود دور كل
مــن مؤسســات القطــاع العــام املختلفــة املعنيــة بالنقــل العــام (هيئــة تنظيــم النقــل الــري وأمانــة عــان الكــرى ووزارة النقــل وأيضـاً البلديــات) مــا تـزال
تفتقــر إىل وضــوح تــام.
د  -يحتــاج موضــوع امللكيــة الفرديــة لحافــات النقــل العــام إىل إعــادة تفكــر .مــن املؤكــد انــه مــن األســهل عــى منظمــي القطــاع التعامــل مــع بضعــة
ُمشــغلني بــدالً مــن التعامــل مــع اآلالف منهــم كــا هــو الحــال اآلن .كــا أنــه ميكــن لل ُمشــغلني الكبــار اإلســتفادة مــن حجمهــم التشــغييل الكبــر يف إدارة
عملياتهــم مــا سيســمح لهــم بخفــض تكاليــف التشــغيل لــكل راكــب أو لــكل وحــدة مســافة ،وكذلــك إدخــال تحســينات عــى الخدمــة ليســت يف متنــاول
امل ُشــغلني الصغــار.
ال بــد هنــا مــن اإلشــارة إىل أن مثــل هــذه األفــكار ال تحظــى بالــرورة بقبــول امل ُشــغلني ،وهــذا أمــر متوقــع بســبب عــدم وجــود مصلحــة لهــم يف تغيــر
الوضــع القائــم .بالعكــس ،فإنهــم يخشــون ان تــؤدي التغيـرات للوضــع القائــم إىل تــآكل إمتيازاتهــم الحاليــة .ولذلــك ال بــد مــن تقديــم حوافــز لهــم  -أساسـاً
مــن خــال الدعــم املــايل  -إلقناعهــم بقبــول فكــرة الدمــج يف رشكات .أمــا الخيــارات األخــرى ،فتتضمــن رشاء الحكومــة للرتاخيــص املمنوحــة لصغــار امل ُشــغلني
حســب األســعار الســائدة يف الســوق ،ثــم إعــادة بيعهــا مل ُشــغلني أكــر حجـاً .ومــن الطريــف اإلشــارة إىل أنــه ال يوجــد إجــاع بشــأن املبلــغ املطلــوب دفعــه
لـراء جميــع هــذه الرتاخيــص ،إذ تراوحــت التقديـرات التــي قُدمــت لنــا بــن  200مليــون ومليــار (بليــون) دينــار.
ومــن الــروري يف هــذا الســياق أن نضيــف أننــا الحظنــا وجــود قــدر كبــر مــن عــدم الثقــة بــن امل ُنظِّمــن وامل ُشــغلني .فامل ُنظِّمــون مــن جهتهــم يشــكون
مــن صعوبــة التعامــل مــع هــذا العــدد الكبــر مــن صغــار امل ُشــغلني ،الذيــن يشـكّلون مجموعــة ضغــط لديهــا قــدر ُمهــم مــن القــوة السياســية ،والذيــن
يشــعرون أن الخطــوط التــي يشــغلونها ملــك أبــدي مســتحق لهــم بغــض النظــر عــن نوعيــة الخدمــة التــي يقدمونهــا .أمــا امل ُشــغلون ،فــإن عــددا ً كب ـرا ً
منهــم يشــعر بأنهــم ُمســتثنيون مــن عمليــات إتخــاذ القـرار يف املســائل التــي تؤثــر عليهــم .ويضيفــون أنــه متــت إستشــارة قلــة منهــم فقــط خــال عمليــة
صياغــة قانــون النقــل العــام الجديــد املقــرح .وهــم يشــكون أيض ـاً مــن أن الرضائــب املفروضــة عليهــم مرتفعــة ،وأن اإلج ـراءات البريوقراطيــة املفرطــة
تص ّعــب عليهــم مامرســة عملهــم بسالســة ،بــل ت ُص ّعــب عليهــم يف بعــض األحيــان اإلســتمرار يف العمــل .ويقــول العديــد منهــم أيض ـاً أن بعــض امل ُشــغلني
يحظــون مبعاملــة تفضيليــة مــن امل ُنظمــن بفضــل صالتهــم بهــم ،يف حــن يُعامــل اآلخــرون بشــكل يسء .ومــن الواضــح أن بنــاء عالقــة مــن الثقــة بــن
الجانبــن ســيكون خطــوة هامــة يف إتجــاه إصــاح هــذا القطــاع .ولكــن يجــب اإلشــارة إىل أنــه مــن املهــم لــدى تطويــر عالقــة إيجابيــة بــن الطرفــن أن ال
يشــعر الجمهــور بــأن هنــاك تواطــؤ بينهــا عــى حســاب مســتخدمي النقــل العــام .لذلــك يجــب أن تتصــف الجهــود الهادفــة إلصــاح القطــاع وتطويــره
بالعدالــة والشــفافية والحوكمــة الرشــيدة.
هـــ  -يجــب تنفيــذ نظــام البــاص الرسيــع املخطــط إقامتــه يف عــان وأيضـاً بــن عــان والزرقــاء .وهنــاك إحســاس بــأن مرشوعــات كبــرة وطموحــة كهــذه
قــد تُشــكل نقطــة تح ـ ّول يف تأكيــد أهميــة النقــل العــام وت َ َب ّنيــه ودعمــه مــن الدولــة .بــل أن البعــض يشــعر أن نظــام الخــط الرسيــع يجــب أن يكــون
الخطــوة األوىل يف تأســيس نظــم متعــددة للنقــل العــام الطموحــة مثــل خطــوط ال ـرام وشــبكات املــرو التــي تقــع تحــت األرض .كــا أنــه مــن املهــم
اإلشــارة إىل أن الكثرييــن أكــدوا عــى أن نظــام البــاص الرسيــع لــن ينجــح إذا مل يكــن مدعومـاً بشــبكة خطــوط نقــل عــام ثانويــة تغذيــه وتربطــه مبناطــق
التــي ال ميــر فيهــا.
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و -يجــب دمــج الخطــوط بحيــث تلغــى تلــك الزائــدة عــن الحاجــة .ويعتقــد بعــض مــن قابلناهــم أنــه ميكــن إلغــاء ودمــج ثالثــة أربــاع خطــوط النقــل
العــام الحاليــة التــي تتعــدى الـــ  1600خــط بســبب التكـرار يف مســاراتها ،كــا يعتقــدون ان شــبكة نقــل عــام ُمخُططــة بشــكل جيــد وتتكــون مــن عــدد أقل
بكثــر مــن الخطــوط ســتكون أكــر كفــاءة مــا هــو موجــود حاليـاً.
ز -يجــب إعتــاد نظــم ذكيــة لدفــع أجــرة الركــوب ومتابعــة ســر حافــات النقــل العــام عــى نطــاق واســع .إن التقنيــات الخاصــة يف هــذا الشــأن موجــودة
وتســتعمل لبعــض الخطــوط ،ولكــن عــى نطــاق محــدود جــدا ً .وإن تطبيــق هــذه النظــم يف دفــع األجــرة ويف املتابعــة سيُ َح ّســن نوعيــة الخدمــة املقدمــة
وس ُي َس ـ ِّهل عمليــة إســتخدام النقــل العــام ،وس ـ ُي َمكّن تطبيــق أكــر ســهولة لنظــم الدعــم امل ُ َو َّجهــة مثــل أجــور ركــوب مخفضــة للطــاب وكبــار الســن،
وسيســمح بجمــع بيانــات أكــر وأدق عــن الخطــوط وجــداول حركــة حافالتهــا ومــوارد أجــور ركوبهــا.
ح  -يجــب نــر املعلومــات عــن النقــل العــام بشــكل واســع عــى الجمهــور .ويتضمــن ذلــك معلومــات عــن مســارات الخطــوط واألجــرة والــرددات
وجــداول حركــة الحافــات.
ط  -يجــب رفــع حــد التأمــن األقــى املســموح لــركات النقــل العــام .إن الحــدود الحاليــة منخفضــة جــدا ً ،وبالتــايل فــإن حادثـاً واحــدا ً تنتــج عنــه إصابــة
خطــرة أو وفــاة ميكــن أن يتســبب بإفــاس امل ُشَ ــغل املالــك للحافلــة املتورطــة بالحــادث ،حتــى لــو كان امل ُشــغل كبـرا ً .كــا ان رفــع حــد التأمــن األقــى
سيشــجع ُمشــغلني كبرييــن عــى دخــول القطــاع.
ي  -كذلــك تضمنــت الحلــول املقرتحــة تســهيل إج ـراءات منــح رخــص القيــادة للحافــات كبــرة الحجــم أو الســاح بتوظيــف ســائقني أجانــب لهــذه
الحافــات ،إذ أن هنــاك نقــص يف أعــداد هــؤالء الســائقني بســبب صعوبــة الحصــول عــى ُرخــص قيــادة لهــذه الحافــات .كــا اقــرح البعــض تأســيس رشطــة
متخصصــة بالنقــل العــام مــن أجــل تســهيل تطبيــق اإلجـراءات التنظيميــة والرقابيــة ومعاقبــة الســائقني امل ُخالفــن (كــا يف تقــايض أجــرة زائــدة أو رفــض
تقديــم خدمــة للــركاب) ألن املؤسســات املعنيــة بذلــك حاليـاً ليــس لديهــا ســلطات الضبــط العــديل الالزمــة.
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مــن املتوقــع ان تقــوم أي حكومــة بتنظيــم الخدمــات التــي يقدمهــا القطــاع الخــاص للجمهــور .والهــدف مــن عمليــة التنظيــم هــذه هــو ضــان خدمــة
املصلحــة العامــة .وميكــن لعمليــة التنظيــم أن تكــون محــدودة ،وميكــن ان تكــون كثيفــة وثقيلــة الوطــأة ،أي قــد تكــون أقــل او أكــر مــا يلــزم لضــان
خدمــة املصلحــة العامــة عــى أحســن وجــه.
وحينــا تكــون الخدمــة أساســية ورضوريــة وحيويــة لتمكــن أفـراد املجتمــع مــن تســيري شــؤون حياتهــم اليوميــة بشــكل مقبــول ،فــإن ضــان حصولهــم
عــى هــذه الخدمــة يعتــر حقــا أساســياً .ويف ظــروف عديــدة ،فــإن حصولهــم عــى الخدمــة يتحقــق فقــط مــن خــال دعــم مبــارش مــن الحكومــة ،كــا
هــو الحــال يف الخدمــات التعليميــة والصحيــة .ويضــاف إىل ذلــك يف العديــد مــن دول العــامل الخدمــات املرتبطــة بالحركــة التــي يُعتــر النقــل العــام جــزءا ً
أساســياً منهــا .ولــي تدعــم الدولــة تقديــم هــذه الخدمــات ،عليهــا تخصيــص أمــوال دعــم ملُقَدميهــا مــن القطــاع الخــاص أو حتــى تقديــم الخدمــة املعنيــة
مبــارشة ،ســواء منفــردة أو بالرشاكــة مــع القطــاع الخــاص.
وعــى الدولــة توســيع دورهــا لتقديــم هــذه الخدمــات األساســية بحيــث يتجــاوز دور امل ُنظّــم ،إذ ســيكون عليهــا القيــام أيض ـاً بــدور ُم َقــدم الدعــم ،بــل
ميكــن ان تضطــر إىل القيــام بــدور ُم َق ـ ِّدم الخدمــة.
وقــد قامــت الدولــة األردنيــة بــدور ُم َق ـ ِّدم خدمــة النقــل العــام ،وامتلكــت حافــات للنقــل العــام وأدارتهــا لربــع قــرن مــن الزمــن مــن خــال مؤسســة
النقــل العــام .لكــن هــذه التجربــة مل تكــن ناجحــة ألنــه مل يكــن لــدى الســلطات خطــة واضحــة بخصــوص تأمــن املخصصــات املاليــة الالزمــة لتقديــم
الدعــم املطلــوب للخدمــة .وهــي تأخــذ حاليـاً دورا ً خجــوالً بصفتهــا ُمقَدمـاً للدعــم مــن خــال دعمهــا للخطــوط التــي تخــدم عــددا ً صغـرا ً مــن الجامعــات
املوجــودة يف مناطــق نائيــة .وبالتــايل ،فــإن دور الدولــة يقتــر عــى دور امل ُنظِّــم .هنــا يجــب أن نذكــر أن الدولــة متلــك حصــة مســيطرة يف رشكــة املتكاملــة،
التــي هــي رشكــة مســاهمة عامــة .ولكــن ذلــك نتــج عــن قيــام الحكومــة األردنيــة ب ـراء هــذه الحصــة حينــا قــرر مالكــو حصــص األغلبيــة الكويتيــون
بيــع حصصهــم ومل يكــن هنــاك مــن يشــريها .ومل ترغــب الحكومــة بالســاح بإنهيــار أكــر رشكــة ُمشــغلة للنقــل العــام يف األردن وبالتــايل الخدمــات التــي
تقدمهــا ،أو إعطــاء إنطبــاع للمســتثمرين الخليجيــن أن األردن ال يدعــم أو ال يحمــي إســتثامراتهم.
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ويجــب أن نذكــر يف هــذا الســياق أن الدولــة متلــك محطــات اإلنطــاق والوصــول التــي تخــدم شــبكة النقــل العــام ،والتــي ميكــن أن ميتلكهــا و  /أو يُشــغلها
مســتثمرون مــن القطــاع الخــاص .وهــذا أمــر قــد يكــون مــن املفيــد إعــادة النظــر فيــه إذ أن مشــاركة القطــاع الخــاص يف إمتــاك هــذه املحطــات وبناءهــا
وإدارتهــا (رمبــا عــى أســاس ترتيبــات البنــاء  -التشــغيل  -نقــل امللكيــة) قــد يكــون لــه تأثــر إيجــايب عــى كل املعنيــن ،إذ أن الحكومــة ســتحصل عــى
دخــل مــن خــال منــح إمتيــازات للقطــاع الخــاص لبنــاء هــذه املحطــات وتشــغيلها دون أن تضطــر للتعامــل مــع تحديــات إدارتهــا .وســيقدم ذلــك فرصـاً
إســتثامرية جديــدة مــن خــال الدخــل الــذي ســيحصل عليــه املســتثمرون مــن امل ُشــغلني مقابــل إســتخدام امل ُشــغلني ملرافــق املحطــات أو مــن تأجــر
املســاحات التجاريــة التــي تحويهــا املحطــات .كــا ســيحصل مســتخدمو هــذه املحطــات مــن الجمهــور عــى خدمــات ذات نوعيــة أفضــل مــا هــو ســائد
إذا أدارهــا القطــاع الخــاص.
ولســوء الحــظ ،مل تكــن الدولــة قــادرة عــر الســنوات حتــى عــى مامرســة دور امل ُنظّــم بشــكل معقــول .وإن نظــام النقــل العــام الحــايل ال يخــدم الجمهــور
بشــكل مقبــول .ومــن أوضــح عالمــات ذلــك ظهــور قطــاع غــر رســمي يقــدم خدمــات النقــل العــام مــن خــال حافــات خاصــة صغــرة غــر ُمرخصــة.
وحســب تقدي ـرات هيئــة تنظيــم النقــل الــري ،هنــاك حــوايل  30ألــف مركبــة تقــوم بهــذا النشــاط .وإن ظهــور م َق ِّدمــي خدمــة غــر مرخصــن مــا كان
ليحــدث لــو ان نظــام النقــل العــام الحــايل يلبــي إحتياجــات مســتخدميه بشــكل مناســب .لذلــك هنــاك حاجــة إىل إعــادة تقييــم دور الدولــة يف قطــاع النقــل
العــام بصفتهــا ُمنظّـاً و ُم َقــدم خدمــة و ُم َقــدم دعــم.
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حســب منظورنــا ،فإننــا نتفــق عــى أن أي إصــاح لقطــاع النقــل العــام يف األردن يجــب أن يتضمــن نظام ـاً للدعــم يغطــي عــددا ً كب ـرا ً مــن الخطــوط
املوجــودة .كــا نعتقــد ان إيجــاد نظــام للدعــم يجــب ان يكــون نقطــة اإلنطــاق األوىل نحــو تحســن حالــة النقــل العــام ،وأن ذلــك سيســمح بتنفيــذ الكثــر
مــن الحلــول املذكــورة ســابقاً .كذلــك فــإن تطبيــق نظــام الدعــم ســيكون مــؤرشا ً عــى أن الدولــة تعطــي النقــل العــام مســتوى أعــى مــن األولويــة .وميكــن
تقديــم هــذا الدعــم مــن خــال آليــات معينــة مثــل إيجــاد صنــدوق أو حســابات للنقــل العــام ،كــا هــو مشــار إليــه يف قانــون النقــل الجديــد املقــرح.
ولكــن يجــب التأكيــد عــى أن التجــارب الســابقة تُبـ ّـن أنــه مــن األفضــل أن يســتمر القطــاع العــام يف اإلبتعــاد عــن مامرســة دور ُم َقــدم الخدمــات .وبــدالً
مــن ذلــك ،ســيكون للقطــاع العــام دور ب ّنــاء وأكــر إيجابيـ ًة بصفتــه ُمنظِّــم و ُم َقــدم دعــم .ويجــب أن تعمــل هــذه الهيئــات التنظيميــة والرقابيــة مبوجــب
معايــر واضحــة بشــأن عــدد موظفيهــا ومؤهالتهــم ،وكذلــك ســلطاتهم ومســؤولياتهم ومســاءلتهم .وهــذا رشط آخــر يجــب إدراجــه يف أي عــاج لتحســن
النقــل العــام.
ومــن الخيــارات األوىل ملعالجــة حالــة النقــل العــام يف األردن تطويــر خطــة دعــم مل ُشَ ــغيل النقــل العــام تأخــذ باألعتبــار كالً مــن عــدد الــركاب الذيــن يتــم
نقلهــم واملســافات املقطوعــة .وســيكون مــن الســهل جمــع مثــل هــذ البيانــات مــن خــال تركيــب أجهــزة متابعــة عــى حافــات النقــل العــام وإســتعامل
بطاقــات ذكيــة أو أي تقنيــات أخــرى حديثــة لدفــع أجــرة الركــوب.
ويكــن عــرض هــذا الدعــم عــى إئتــاف ،أو إئتالفــات ،مــن امل ُشــغلني الذيــن يتأهلــون لــه مــن خــال تلبيــة مــؤرشات أداء محــددة بشــأن الحافــات ونوعيــة
ُ
الخدمــة .وتتضمــن هــذه املــؤرشات معايــر ترتبــط بأمــور مثــل عــدد املركبــات اململوكــة والصيانــة والنظافــة والــرددات ،وكذلــك تركيــب نظــم تَتَبُّــع
وبطاقــات دفــع ذكيــة كــا ذكــر أعــاه .وســيقدم هــذا الدعــم حافـزا ً لل ُمشــغلني لإلندمــاج وتحســن مركباتهــم ورفــع مســتوى الخدمــة امل ُقدمــة ،إذ أنهــم
ســيدركون أن ذلــك سيســهم يف تغطيــة نفقاتهــم وتأمــن ربــح لهــم .كــا أن مثــل هــذا الدعــم سيشــجع املســتثمرين الكبــار عــى دخــول هــذا القطــاع مــن
خــال رشاء تراخيــص خطــوط قامئــة أو جديــدة و  /أو تشــغيل مركبــات عليهــا.
وميكــن اإلعتــاد عــى طــرف ثالــث محايــد للمســاعدة يف تحديــد النظــام الــذي ســيتم تقديــم الدعــم مــن خاللــه .ويف هــذا الخصــوص ،ميكــن للســلطات
املعنيــة جمــع كل أجــور الركــوب ،ثــم دفــع مبلغـاً مــن املــال مل ُ َقــدم الخدمــة يغطــي نفقاتــه ويؤمــن لــه هامــش ربــح ،أو مــا يُعــرف بنظــام « َعقــد التكلفــة
اإلجامليــة» ،أو ميكــن الســاح ملُقَدمــي الخدمــة بجمــع أجــور الركــوب واإلحتفــاظ بهــا ،ثــم تقديــم الدعــم لهــم إذا كانــت الخطــوط غــر مربحــة ،وهــذا مــا
يُعــرف باســم « َعقــد التكلفــة الصافيــة» .وبالتــايل ،فــإن امل ُشــغلني ســيعملون بطريقــة مشــابهة تقريبـاً لــركات خدمــات عامــة يف األردن مثــل رشكــة ميا ُهنــا
أو رشكــة الكهربــاء األردنيــة .إن رشكــة ميا ُهنــا تُــز ّود امليــاه ملحافظــات عـ ّـان ومأدبــا والزرقــاء .وهــي مملوكــة بالكامــل لســلطة امليــاه األردنيــة .امــا رشكــة
الكهربــاء األردنيــة فهــي رشكــة مســاهمة عامــة تــدار عــى أســس تجاريــة ،وتــوزع الكهربــاء يف عــان والســلط والزرقــاء ومادبــا .وكال الرشكتــن تعمــان
يف إطــار نظــام للدعــم ،أي انهــا تشــريان املــاء والكهربــاء مــن الحكومــة بأســعار مدعومــة ،وتبيعهــا للجمهــور بأســعار تحقــق لهــا هامــش ربــح تحــدده
الحكومــة .وهــا تقومــان مبهمتهــا بكفــاءة معقولــة ،وتقدمــان للجمهــور خدمــة ذات نوعيــة جيــدة.
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إن وجــود اآلالف مــن ُم َق ِّدمــي خدمــات النقــل العــام طبعـاً يُعقــد أي محــاوالت لتنظيــم هــذا القطــاع .ومــع ذلــك ميكــن البــدء بتطبيــق النمــوذج املذكــور
أعــاه مــن خــال القيــام برتتيبــات تشــمل عــددا ً محــدودا ً مــن امل ُشــغلني وعــددا ً محــدودا ً مــن الخطــوط .وتبعـاً لذلــك ،يتــم تطويرالنظــام وضبــط تفاصيــل
ســره وتوســيعه تدريجيـاً .وهــذا يتضمــن إعــادة النظــر بتجربــة رشكــة امل ُتكاملــة التــي َمثّلــت بدايــة واعــدة ،لكنهــا مل تنجــح بســبب عــدم وجــود وضــوح
بشــأن مقــدار الدعــم املقــدم لهــا وكيفيــة تقدميــه ،وكذلــك بســبب مســائل تتصــل بضعــف اإلدارة .إن كل هــذا لــن يكــون بســيطاً ولــن يكــون ســهل
التطبيــق ،وســيكون هنــاك إرتــكاب لألخطــاء وتعلــم للــدروس ،ولكــن النتائــج ســتكون رغــم ذلــك أفضــل بكثــر مــا هــو قائــم حاليـاً.

مالحظات

1.1قامت املحامية نور اإلمام بإعداد مراجعة لقانون النقل املقرتح ترتافق مع هذه الدراسة.
2.2تــم االكتفــاء بذكــر الوظائــف واملناصــب املتعلقــة مبــارشة بالنقــل العــام فقــط لــدى التعريــف باألشــخاص الذيــن أجرينــا مقابــات معهــم .ويجــب الذكــر
أن عــددا ً مــن الذيــن أرشنــا إليهــم بأنهــم مســؤولون ســابقون كانــوا يف املناصــب املعنيــة حينــا قابلناهــم.
3.3أنظر إىل عامر البشري« ،رؤية نيابية إلصالح قطاع النقل العام».
4.4أنظــر إىل جميــل مجاهــد« ،النقــل يف عــان :تزايــد الســكان وتناقــص الحافــات» ،صحيفــة الغــد( .2016 /3/15 ،ميكــن اإلطــاع عــى املقالــة مــن خــال
الرابــط اإللكــروين التــايل)http://OPp77w :
5.5هــذا مــا أكــده الفريــق الــذي قــام بإعــداد خريطــة معـاً نصــل التــي تغطــي حــوايل  75مــن خطــوط النقــل العــام يف عــان التــي يبلــغ عددهــا حــوايل
 300خط ـاً .وقــد ارتــأى أعضــاء الفريــق أن هــذه الخطــوط الـــ  75توفــر تغطيــة مناســبة للمدينــة بأكملهــا ،وأن غالبيــة بقيــة الخطــوط إجــاالً زائــدة
ومكــررة ،وال حاجــة لهــا.

أعضاء فريق الدراسة

توما زغلول ،مسؤول بحث وتنسيق سابق يف مركز دراسات البيئة املبنية.
حازم زريقات ،مستشار للنقل يف رشكة إنجيكون ،وعضو مؤسس يف مبادرة معاً نصل.
سامية كيايل ،مستشارة بحث وتنسيق سابقة يف مركز دراسات البيئة املبنية.
سهر العالول ،عضو مؤسس يف مبادرة معاً نصل.
عيل عطاري ،مسؤول بحث وتنسيق يف مركز دراسات البيئة املبنية.
الرا زريقات ،املديرة املشاركة ملركز دراسات البيئة املبنية.
محمد األسد( ،املؤلف الرئييس لهذا التقرير) ،مدير مركز دراسات البيئة املبنية.
باإلضافــة لذلــك ،فقــد قامــت نــور اإلمــام ،املحاميــة يف املكتــب العــريب للمحامــاة ،بإعــداد مراجعــة لقانــون النقــل املقــرح (قانــون تنظيــم نقــل الــركاب
لســنة  )2015الــذي كان قــد قُــدم للربملــان الســابق.
هذا التقرير ُمرتجم عن التقرير األصيل الذي كُتب باللغة اإلنجليزية.
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مراجعة عامة ملسودة قانون تنظيم نقل الركاب لسنة 2015
مقدمة:

يعتــر قطــاع نقــل الــركاب مــن أكــر التحديــات التــي تواجههــا الحكومــة األردنيــة .وينظــم قطــاع النقــل الــري للــركاب والبضائــع يف األردن مجموعــة مــن
القوانــن واألنظمــة والتعليــات تتجــاوز يف عددهــا  50ترشيــع وضعــت بهــدف تنظيــم أعــال القطــاع.
تعــد هيئــة تنظيــم النقــل الــري املرجــع األســايس لتنظيــم النقــل يف األردن ،باإلضافــة اىل الجهــات املختصــة التــي تتضمــن أمانــة عــان الكــرى والبلديــات
التــي يفوضهــا مديــر عــام الهيئــة بتنظيــم شــؤون النقــل الــري ،وذلــك مبوجــب قانــون نقــل الــركاب املؤقــت لعــام .2010
وبإنتظــار صــدور القانــون املعــدل لقانــون نقــل الــركاب الــذي انتهــى مجلــس األعيــان مــن مراجعتــه بوضــع مالحظــات أعيــد عــى أثرهــا ملجلــس النــواب
متهيــدا ً لصــدوره بشــكله النهــايئ بعــد توشــيحه بــاإلرادة امللكيــة ،ســيعلن هــذا القانــون إنطــاق عمليــة تطويــر قطــاع النقــل مــن خــال التعديــات التــي
أدخلــت عليــه والتــي تتضمــن تفعيــل آليــة دعــم قطــاع نقــل الــركاب مــن خــال إنشــاء صنــدوق متخصــص لذلــك ،وإيجــاد األســس لالمركزيــة القطــاع،
وتصويــب أوضــاع مـزاويل مهنــة نقــل الــركاب مــن خــال دمــج املشــغلني الفرديــن يف رشكات لتحســن جــودة الخدمــة.
تســتعرض هــذه املطالعــة أبــرز محــاور القانــون ضمــن عرشيــن ســؤال وذلــك لتوضيــح أحــكام القانــون وإيضــاح بعــض املالحظــات للمهتمــن قبــل إقـرار

القانــون بشــكله النهــايئ.

1.1ما هي إرتباطات القانون؟
يرتبط هذا لقانون بشكل أسايس بقانون هيئة تنظيم النقل الربي لسنة .2011
2.2ماذا ينظم القانون؟
ينظــم القانــون خدمــات نقــل الــركاب عــى الطــرق الربيــة بجميــع وســائط النقــل واآلليــات املحركــة واملتحركــة والخدمــات ذات العالقــة بنقــل الــركاب،
ومنهــا إدارة وتشــغيل وســائط النقــل وأنظمــة تحصيــل األجــور ومرافــق النقــل.
وعليــه ،ال توجــد عالقــة بــن أحــكام هــذا القانــون وقانــون النقــل الــري بالســكك الحديديــة الــذي ينظمــه قانــون الســكك الحديديــة رقــم ( )24لســنة 2012
ونظــام رخــص ورســوم الســكك الحديدية رقــم ( )97لســنة .2014
3.3ما هي الجهات األساسية التي يخاطبها القانون؟
هيئة تنظيم النقل الربي:
تتمتــع الهيئــة بشــخصية إعتباريــة مســتقلة إداريــا وماليـاً ،وأنشــئت مبوجــب القانــون رقــم ( )4لســنة  ،2011إن مقرهــا عــان ولهــا الحــق يف فتــح فــروع
أخــرى يف املحافظــات .وهــي تهــدف إىل تنظيــم النقــل الــري والرقابــة عليــه وتشــجيع اإلســتثامر فيــه.
الجهة املختصة:
تعتــر الجهــة املختصــة آمانــة عــان الكــرى أو بلديــات مراكــز املحافظــات أو أي ســلطة محليــة متــارس صالحيــات املجالــس البلديــة ،أو أي جهــة أخــرى

يتــم تفويضهــا مــن الهيئــة للقيــام بتنظيــم النقــل الــركاب وفقــا ألحــكام قانــون هيئــة تنظيــم النقــل الــري.
مالحظة:

نالحــظ مــن تعريــف الجهــة املختصــة الــوارد يف القانــون بأنــه حــدد الجهــة املختصــة وتــرك البــاب مفتوحـاً أمــام الهيئــة لتفويــض أي جهــة للقيــام
مبهــام الجهــة املختصــة.
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ومــن املمكــن وفقـاً لتعريــف الجهــة املختصــة تفويــض مجالــس املحافظــات أو مجالســها التنفيذيــة للقيــام مبهــام الجهــة املختصــة ســندا ً ألحــكام قانــون
الالمركزيــة رقــم ( )49لســنة .2015
حــدد القانــون للجهــة املختصــة مهــام وصالحيــات متعلقــة مبرافــق وخدمــات نقــل الــركاب الداخليــة ،كــا أنــه لهــا الحــق يف إنشــاء إدارة متخصصــة لتــويل
مهامهــا .ويتــم تحديــد مهامهــا وصالحياتهــا مبوجــب تعليــات.
املرخص له:
هــو الشــخص الطبيعــي أو املعنــوي (رشكــة أو مؤسســة) الــذي يحصــل عــى موافقــة الهيئــة أو الجهــة املختصــة لتقديــم خدمــات نقــل الــركاب التــي
تتضمــن نقــل الــركاب وأمتعتهــم الشــخصية ،وإدارة وتشــغيل وســائط ومرافــق النقــل وأنظمــة تحصيــل األجــور واملعلومــات للــركاب ،وأي خدمــات أخــرى
ذات عالقــة بالنقــل.

مالحظة:

مل يضع القانون قيود عىل جنسية املرخص له ،ويتم تصنيف املرخص لهم مبوجب نظام.

املستفيد:
هو متلقي خدمة النقل  /الراكب.
اللجنة اإلستشارية:
وهــي لجنــة تنشــئها الهيئــة يف كل محافظــة تضــم أطرافـاً عــن الجهــات املعنيــة بخدمــات النقــل .مل يحــدد القانــون لهــا أي مهمــة أو صالحيــة وامنــا أحــال
ذلــك إىل صــدور تعليــات.
4.4كيف ميكن لشخص ما مزاولة خدمات نقل الركاب؟
ميكــن مزاولــة خدمــات نقــل الــركاب بعــد أن يتــم الحصــول عــى املوافقــة عــى مزاولــة خدمــات نقــل الــركاب بعــد التســجيل يف الهيئــة ،ومــن ثــم يجــب
الحصــول عــى ترخيــص تقديــم خدمــات النقــل والحصــول عــى ترصيــح لوســائط النقــل إذا كانــت الخدمــة تشــغيلية بعــد التوقيــع عــى عقــد التشــغيل
مــع الهيئــة أو الجهــة املختصــة.
5.5ما هو الرتخيص؟
املوافقة التي تصدرها الهيئة أو الجهة املختصة للشخص املعنوي (رشكة أو مؤسسة) أو الطبيعي لتقديم خدمات نقل الركاب.
ال يجوز التنازل عن الرتخيص أو تحويله اىل الغري إال مبوافقة املدير العام للهيئة أو من يفوضه
.
مينــع القانــون أي شــخص مــن تقديــم خدمــات نقــل الــركاب دون الحصــول عــى الرتخيــص تحــت طائلــة املســائلة القانونيــة إذ يفــرض القانــون غرامــة
مقدارهــا  5000دينــار عــى مــن ي ـزاول خدمــات نقــل الــركاب دون ترخيــص.
يُلغى الرتخيص حكامً يف حال تعرض الشخص املعنوي املرخص له للتصفية اإلختيارية أو اإلجبارية.

مالحظة:

قــرر مجلــس األعيــان حــن ُعــرض القانــون عليــه تعديــل املــادة بحيــث تعهــد الجهــة املختصــة تشــغيل وإدارة الوســائط واملرافــق العائــدة
للمرخــص لــه الــذي تــم تصفيتــه إختياريــاً أو إجباريــاً ملشــغل آخــر وذلــك لضــان إســتمرارية تقديــم الخدمــة للمســتفيدين.
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6.6ما هو الترصيح؟
املوافقــة التــي تصــدر عــن الهيئــة أو الجهــة املختصــة لوســائط نقــل الــركاب لتقديــم خدمــات نقــل الــركاب باختــاف أنواعهــا (الســياحي والتأجــر واملنتظــم
والخــاص) ،وال يجــوز إســتخدام حافــات غــر مــرح لهــا بنقــل الــركاب.
متنــح التصاريــح بشــكل ســنوي ،ومينــع القانــون تقديــم خدمــات نقــل الــركاب يف حــال إنتهــاء الترصيــح أو وقفــه أو إلغائــه تحــت طائلــة املســائلة القانونيــة
وبغرامــة مقدارهــا  5000دينار.
يحظر القانون إستخدام حافلة للنقل الخاص للركاب دون حصولها عىل ترصيح سواء كان إستخدامها بأجر أو بدون أجر.
يفرض القانون عقوبة ملن يستخدم حافلة دون ترصيح بغرامة مالية مقدارها  500 - 50دينار.
7.7هل هناك تصنيف لخدمات النقل؟
صنف القانون خدمات النقل كام ييل:
1.1خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة.
2.2خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة.
ويندرج تحت خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة ما ييل:
1.1خدمــات نقــل الــركاب وفــق الطلــب :نقــل الــركاب وفــق طلبهــم دون التقيــد مبســارات وتوقيــت محــددة وبأجــور محــددة أو متفــق عليهــا .وتشــمل
مــا يــي:
•خدمــة النقــل الســياحي املتخصــص :وهــي خدمــة نقــل الــركاب واملجموعــات الســياحية بـرا ً اىل األماكــن الســياحية مبــا يف ذلــك األماكــن األثريــة والدينيــة
لألغـراض الســياحية داخــل حــدود اململكــة وخارجها.
•خدمــة التأجــر :وهــي خدمــة تأجــر وســائط نقــل الــركاب مقابــل أجــر لنقــل أف ـراد أو مجموعــات باســتثناء املجموعــات الســياحية داخــل حــدود
اململكــة وخارجهــا.
•خدمــة ســيارة األجــرة (التاكــي) :وهــي الخدمــة املقدمــة بواســطة ســيارات الركــوب الصغــرة العموميــة (التاكــي) لخدمــة الــركاب وفــق رغباتهــم
وضمــن نطــاق الخدمــة املحــددة يف الترصيــح.
2.2خدمات نقل الركاب املنتظمة :وهي خدمات نقل الركاب مبسارات وأجور محددة وبرحالت منتظمة ومبواعيد معلن عنها.
3.3خدمــات النقــل الخــاص :وهــي خدمــات نقــل العاملــن أو الطــاب أو املنتســبني لــدى األشــخاص املعنويــن بوســائط نقــل الــركاب املســجلة بإســمها مــن
مــكان إقامتهــم اىل مقــر األشــخاص املعنويــة وبالعكــس ،ووميكــن إســتخدامها للغايــات التــي تــم ترخيصهــا ملامرســتها داخــل اململكــة دون التقيــد مبســارات
وتوقيــت محــدد وأجــور محــددة أو غــر محــددة.
ويندرج تحت خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة ما ييل:
•خدمــة النقــل العــام الداخليــة :وهــي خدمــة نقــل الــركاب التــي تبــدأ بتحميــل الــركاب مــن موقــع داخــل املناطــق الواقعــة ضمــن الحــدود اإلداريــة
للجهــة املختصــة وتنتهــي بتنزيلهــم يف موقــع آخــر داخــل حدودهــا.
•خدمــة النقــل العــام داخــل املحافظــة :وهــي خدمــة نقــل الــركاب التــي تبــدأ بتحميــل الــركاب مــن موقــع داخــل املناطــق الواقعــة ضمــن الحــدود
اإلداريــة للجهــة املختصــة أو املحافظــة وتنتهــي بتنزيلهــم يف موقــع آخــر خــارج الحــدود اإلداريــة للجهــة املختصــة ولكــن داخــل حــدود املحافظــة التابعــة
لهــا إداريــا وبالعكــس.
•خدمــة النقــل العــام بــن املحافظــات :وهــي خدمــة نقــل الــركاب التــي تبــدأ بتحميــل الــركاب مــن موقــع داخــل املحافظــة وتنتهــي بتنزيلهــم يف موقــع
آخــر داخــل حــدود محافظــة أخــرى.
•خدمة النقل العام الدويل :وهي خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع آخر داخل حدود الدولة األخرى وبالعكس.
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8.8ما هي حقوق وإلتزامات املستفيد من الخدمة؟
للمســتفيد (الراكــب) مــن الخدمــة الحــق بنقلــه بالتعرفــة مــن مــكان اإلنطــاق إىل مــكان الوصــول مــن قبــل املرخــص لــه مــع توفــر كافــة متطلبــات األمــان
والســامة والراحــة الواجــب توافرهــا يف وســائط نقــل الركاب.
يعاقب املستفيد بغرامة مقدارها  10دنانري وال تزيد عن  20دينار يف حال امتنع عن دفع األجرة.
9.9كيف ينظم القانون آلية اصدار تذاكر الركوب وأسعار خدمات النقل؟
تحــدد الهيئــة أو الجهــة املختصــة آليــة إصــدار تذاكــر الركــوب مبــا يف ذلــك التذاكــر الصالحــة ألكــر مــن خــط وطريقــة إســتيفائها ،ويحــدد مجلــس الهيئــة
أســس تحديــد أســعار خدمــات النقــل العــام وإســتخدام مرافــق نقــل الــركاب.
للهيئــة إل ـزام املرخــص لــه مبوجــب اإلتفاقيــات أو العقــود التــي تربمهــا معــه بتقديــم خدمــات النقــل العــام مجان ـاً أو بأســعار مخفضــة لبعــض رشائــح
املســتفيدين مــن املجتمــع.
 .1.هل يقرر القانون آلية لدعم تطوير قطاع نقل الركاب؟
أدرج القانــون آليتــن لدعــم تطويــر قطــاع نقــل الــركاب .األوىل التــي تــم إســتحداثها تشــر إىل إنشــاء صنــدوق وطنــي لدعــم نقــل الــركاب ،واآلليــة الثانيــة
مؤقتــة وهــي عبــارة عــن حســاب آلــت إليــه موجــودات وحقــوق وإلتزامــات صنــدوق دعــم النقــل يف أمانــة عــان الكــرى الــذي كان قــد أنشــئ مبوجــب
أحــكام قانــون نقــل الــركاب ضمــن حــدود أمانــة عــان الكــرى رقــم ( )51لســنة  2007امللغــي .كــا اســتحدث القانــون آليــة مســتقلة لدعــم أجــور النقــل.
الصندوق الوطني لدعم نقل الركاب:
تض ّمــن القانــون املعــدل إضافــة نوعيــة بالنــص عــى صنــدوق وطنــي لدعــم نقــل الــركاب ينشــأ يف الهيئــة .ومنــح القانــون الصنــدوق شــخصية إعتباريــة
مســتقلة إداريـاً وماليـاً ومبوازنــة خاصــة مســتقلة يقرهــا مجلــس الهيئــة.
أهداف الصندوق:
•تطوير مرافق نقل الركاب.
•دعم تطوير خدمات نقل الركاب والعاملني فيها.
•اإلستثامر يف خدمات نقل الركاب.
•توفري املنح والقروض للمرخص لهم يف مجاالت نقل الركاب.
موارد الصندوق:
•املبالغ التي تخصصها الحكومة له يف املوازنة العامة.
•بدل إستثامر خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة املختصة من املرخص لهم.
•الرسوم والغرامات املستوفاة مبوجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
•بدل الخدمات املتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.
•الهبات والتربعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس الهيئة رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غري أردين.
•األموال التي تخصصها الهيئة للصندوق.
أفرد القانون موردا ً هاماً للصندوق يتمثل يف اقتطاع مبلغ  20فلس عن كل لرت بنزين أو سوالر تنتجه مصفاة البرتول األردنية أو أي جهة أخرى.
تحديد أوجه اإلنفاق:
يتم تحديد أوجه إنفاق موارد الصندوق مبوجب تعليامت يصدرها مجلس الهيئة تُراعى فيها األولويات واإلحتياجات بحسب مناطق اململكة .
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حساب عوائد نقل الركاب ومرافقه:
هــو حســاب مؤقــت مدتــه خمــس ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ القانــون .وتــؤول لــه وفقـاً ألحــكام القانــون موجــودات وحقــوق وإلتزامــات صنــدوق عوائــد
نقــل الــركاب امل ُنشــأ مبوجــب القانــون امللغــي رقــم ( )51لســنة ( 2007قانــون نقــل الــركاب ضمــن حــدود أمانــة عــان الكــرى).
وتــؤول حــن إنتهــاء الخمــس ســنوات املحــددة يف القانــون جميــع موجــودات الحســاب إىل صنــدوق دعــم نقــل الــركاب امل ُنشــأ مبوجــب أحــكام القانــون
املعــدل.
يكون للحساب إستقالل إداري ومايل وموازنة مستقلة يقرها مجلس أمانة عامن الكربى.
موارد الحساب:
•املبالغ التي تخصصها الحكومة له يف املوازنة العامة.
•أجور خدمات نقل الركاب الداخلية التي تقدمها الجهة املختصة من خاللها أو من خالل املرخص لهم.
•الرسوم والغرامات املستوفاة مبوجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.
•األموال التي تخصصها له الجهة املختصة يف موازنتها.
•بدل الخدمات املتعلقة بنقل الركاب ومرافقها داخل مناطق الجهة املختصة.
•القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس الجهة املختصة.
•الهبات والتربعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس الجهة املختصة رشيطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غري أردين.

مالحظة:

مل ينــص القانــون عــى أهــداف الحســاب ،وإمنــا ورد يف مطلــع املــادة بأنــه يتــم العمــل بالحســاب مبراعــاة أحــكام املــادة الخاصــة بإنشــاء الصنــدوق.
هــل يُقصــد مــن ذلــك بــأن الحســاب يعمــل بالتــوازي مــع الصنــدوق؟ أم أنــه يتبــع أمانــة عــان أو الجهــة املختصــة؟ أم أنــه يحقــق أهدافـاً ليســت
مــن أهــداف الصنــدوق؟ أفضــل الــردود أن يصــار اىل صياغــة املــادة بشــكل ال يحمــل التأويــل.
آلية مستحدثة لدعم أجور النقل:
يف حــال كانــت اإلي ـرادات املســتوفاة مــن خدمــة نقــل الــركاب أقــل مــن التكلفــة التشــغيلية ،فــان الهيئــة تعمــل عــى دعــم أجــور النقــل مــن خــال
صنــدوق دعــم نقــل الــركاب .كــا أن القانــون ألــزم الهيئــة بتعويــض املرخــص لــه عــن النقــص يف مداخيلــه بطريقــة تحددهــا الهيئــة وتبــن فيهــا كيفيــة
إحتســاب النقــص الحاصــل ج ـراء إلزامهــا للمرخــص لــه بتقديــم خدمــات نقــل الــركاب مجان ـاً أو بأســعار مخفضــة لبعــض رشائــح املســتفيدين.
 .11ما هي آلية توفيق أوضاع املرخص لهم؟
أدرج القانــون املعــدل نــص جديــد يلــزم املرخصــن األف ـراد بتوفيــق أوضاعهــم خــال مــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ نفــاذ القانــون .ويف حــال تخلــف
املرخــص لــه عــن ذلــك فللهيئــة أو الجهــة املختصــة إتخــاذ االج ـراءات الالزمــة بحقهــم.
آليات توفيق األوضاع:
يتــم ذلــك مــن خــال تأســيس رشكــة واحــدة تتكــون مــن مجموعــة مــن املرخــص لهــم أو املــرح لهــم األفـراد ،غايتهــا نقــل الــركاب عــى خــط واحــد أو
مجموعــة مــن الخطــوط التــي تخــدم منطقــة واحــدة.
الحوافز التي يقدمها القانون للرشكات:
تتضمــن الحوافــز التــي يقدمهــا القانــون لتحفيــز املرخــص لهــم عــى توفيــق أوضاعهــم وفق ـاً ألحــكام القانــون ولضــان تنظيــم نقــل الــركاب إعفــاء
الــركات التــي تتشـكّل مــن إندمــاج املشــغلني الفرديــن مــن رضائــب ورســوم تتضمــن رســوم الجــارك ورضيبــة املبيعــات عــى وســائط النقــل .وتصــدر
عــن الهيئــة تعليــات بذلــك.
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 .12كيفية تنظيم النقل الخاص؟
يســتفيد مــن هــذا النــوع مــن خدمــات النقــل العــال وطلبــة املــدارس وغريهــم مــن األشــخاص املرتبطــن مــع هيئــات معنويــة ،وقــد يكــون مأجــور أو
غــر مأجــور.
يجب الحصول عىل موافقة الهيئة قبل تسجيل أي حافلة أو حافلة متوسطة للنقل الخاص لدى إدارة ترخيص السواقني واملركبات ألول مرة.
تحــدد التعليــات التــي تصــدر عــن مجلــس الهيئــة األشــخاص املعنويــن الذيــن يجــوز لهــم متلــك الحافــات والحافــات املتوســطة املســجلة للنقــل الخــاص
ورشوط وإج ـراءات الحصــول عــى هــذه املوافقــة والترصيــح بإســتخدامها للنقــل الخــاص ،كــا تحــدد املواصفــات والــروط الفنيــة الواجــب توافرهــا يف
الحافلــة املســجلة للنقــل الخــاص مبقتــى تعليــات يصدرهــا املجلــس لهــذه الغايــة.
يحظــر عــى أي شــخص تشــغيل الحافلــة والحافلــة املتوســطة املســجلة للنقــل الخــاص إال بعــد الحصــول عــى ترصيــح مــن الهيئــة ســواء كان النقــل بأجــر
أو بــدون أجــر.
ال يجوز إستخدام هذه الحافالت املرصح لها لغري الغاية املخصصة.
 .13هل يجوز أن تتملك الهيئة أو الجهة املختصة وسائط النقل؟
حظــر القانــون عــى الهيئــة متلــك وســائط النقــل العــام للــركاب أو تشــغيلها ،ولكنــه أجــاز للجهــة املختصــة متلــك وســائط النقــل دون تشــغيلها ،ومنحهــا
الحــق بالتعاقــد مــع مرخــص لــه لتشــغيلها لحســابها.
 .14ما هي مهام الجهة املختصة؟
تتــوىل الجهــة املختصــة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة بخدمــات النقــل العــام يف اململكــة املهــام والصالحيــات املتعلقــة مبرافــق وخدمــات النقــل
العــام الداخليــة التاليــة:
•تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها ،عىل أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب.
•إعداد الدراسات بخصوص جودة خدمات نقل الركاب ومستواها وأجورها.
•إعداد الدراسات لتطوير خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبية الطلب عليها.
•العمل عىل تلبية الطلب عىل خدمات النقل العام وتوفريها باملستوى الالئق.
•تحديد مواقع مراكز اإلنطالق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات املختصة.
•إنشاء وصيانة وإدارة مرافق الركاب واإلرشاف عليها.
•منــح التصاريــح لتقديــم خدمــات نقــل الــركاب مبوجــب عقــود مربمــة مــع املرخــص لهــم وتزويــد الهيئــة بنســخ مــن هــذه العقــود وفقـاً ألســس التعاقــد
الصــادرة عــن الهيئــة لغايــات تقديــم خدمــات نقــل الــركاب واســتيفاء الرســوم املتعلقــة بذلــك.
•تحديد أسعار خدمات النقل وفق األسس الصادرة عن الهيئة.
•مراقبة املرخص لهم وإتخاذ اإلجراءات املناسبة بخصوص ذلك.
•تلقي الشكاوى من املرخص لهم واملستفيدين ومتابعتها والبت فيها.
•تخصيص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب.
•تحديد مسارات الخطوط الخارجية ضمن الحدود اإلدارية مع الجهة املختصة وباإلتفاق مع الهيئة.
•دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعايري واضحة.

مالحظة:

يتضــح مــا ســبق بــأن الهيئــة أوكلــت العديــد مــن املهــام للجهــة املختصــة ،بينــا كانــت ممنوحــة فقــط يف قانــون نقــل الــركاب لعــام لعــام 2010
ألمانــة عــان .وهــذا مــن شــأنه تعزيــز مبــدأ الالمركزيــة الــذي يتــم التحضــر لــه.
نظ ـرا ً للمهــام امللقــاة عــى عاتــق الجهــة املختصــة ،فقــد أجــاز لهــا القانــون إنشــاء إدارة متخصصــة لتــويل املهــام والصالحيــات املرتبطــة بهــذه
املهــام.
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 .15هل يجوز للهيئة التنازل عن مهامها ألي جهة؟
ميــارس مجلــس الجهــة املختصــة ضمــن مناطــق إختصاصــه صالحيــات مجلــس ادارة الهيئــة وميــارس رئيــس الجهــة املختصــة صالحيــات املديــر العــام للهيئــة
فيــا يتعلــق بتنفيــذ األحــكام املتعلقــة بصالحيــات املديــر.
كــا أن قانــون هيئــة تنظيــم النقــل الــري منــح املجلــس تفويــض أي مــن الصالحيــات املنصــوص عليهــا يف القانــون ألي ســلطة محليــة متــارس صالحيــات
املجالــس البلديــة وذلــك بنــاء عــى تنســيب املديــر العــام .ويجــوز تفويــض البلديــات ومراكــز املحافظــات الصالحيــات املشــار إليهــا فيــا يتعلــق بالنقــل
الــري ضمــن حــدود أكــر مــن بلديــة إذا كانــت بلديــة معينــة أو مركــز املحافظــة تشــكل مركـزا ً لشــبكة النقــل الــري بــن تلــك البلديــات.
 .16ما هي العقوبات التي يفرضها القانون؟
نص القانون عىل شكلني من أشكال العقوبات:
 عقوبة مالية تتمثل يف تغريم املخالف مبلغ مايل حده األدىن  10دنانري واألعىل  5000دينار. عقوبات إجرائية. .17ما هي األفعال املعاقب عليها بالغرامة مبوجب القانون؟
•اإلستمرار مبزاولة خدمات نقل الركاب عىل الرغم انتهاء الترصيح أو الرتخيص أو صدور قرار بوقفه أو إلغائه.
•اإلستمرار مبزاولة أي خدمة من خدمات نقل الركاب دون ترخيص مسبق من الهيئة.
•إستخدام واسطة النقل دون ترصيح ساري املفعول صادر عن الهيئة أو الجهة املختصة.
•تج ّول وسائط النقل الدويل غري األردنية داخل املدن.
•عدم تقيد وسائط النقل الدولية غري األردنية باملسار املحدد لها من قبل الهيئة.
•إمتناع املستفيد عن دفع األجرة.
 .18ما هي العقوبات اإلجرائية؟
يف حــال مخالفــة املرخــص لــه أحــكام القانــون أو رشوط الرتخيــص أو التصاريــح أو العقــود فيتــم إيقــاع العقوبــات التاليــة عليــه بعــد إنــذاره ومــي 30
يوم ـاً دون تصويــب املخالفــة:
•وقف العمل بالرتخيص أو الترصيح.
•مصادرة قيمة الكفالة املالية املقدمة من املرخص له.
•إلغاء الرتخيص أو الترصيح لجميع الخطوط أو بعضها.
•حرمان املخالف من الحصول عىل ترخيص ملدة ال تزيد عن  3سنوات.
يتــوىل موظــف الهيئــة املفــوض مــن املديــر العــام أو موظــف الجهــة املختصــة املفــوض مــن رئيــس الجهــة املختصــة ضمــن مناطــق إختصاصهــم مهــام
تنفيــذ احــكام القانــون ومراقبــة إلتـزام املرخــص لهــم ،وللموظــف املفــوض الحــق يف توجيــه اإلنــذارات واإلشــعارات وتحريــر الضبوطــات واإلســتعانة باألمــن
العــام لضبــط وحجــز الحافــات املخالفــة.
 .19ما هي آلية اإلعرتاض عىل قرارات الهيئة؟
مل يتضمــن القانــون آليــة محــددة لإلع ـراض عــى الق ـرارات التــي تصــدر عــن الهيئــة ،ولكــن ميكــن بهــذا الصــدد إتبــاع اآلليــة الــواردة يف قانــون هيئــة
تنظيــم النقــل الــري.
 .20ما هي عالقة قانون نقل الركاب بقانون صندوق االستثامر األردين رقم ( )16لسنة 2016؟
باإلســتناد إىل أحــكام القانــون الــذي منــح الصنــدوق حقــوق حرصيــة يف إســتثامرات عيّنهــا القانــون ،ومنهــا إنشــاء الســكك الحديديــة ،فقــد منــح القانــون
الصنـ َ
ـدوق الحــق يف املســاهمة يف أي نشــاط إقتصــادي ضمــن قطــاع النقــل.
وعليــه ،يف حــال أن ســاهم الصنــدوق يف أنشــطة ضمــن قطــاع النقــل ،فإنــه يســتفيد مــن كافــة اإلعفــاءات الرضيبيــة والجمركيــة ومــن الرســوم يف املجــال
الــذي يســاهم بــه.
إن هذا التلخيص يعتمد عىل التقرير الذي أعدته املحامية نور اإلمام عن مسودة القانون.
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