مديرية سالمة النقل والبيئة  /وزارة النقل
سعٌا من وزارة النقل لرفع مستوى سالمة النقل بجمٌع انماطه (البري والبحري والسككً) الى
المستوٌات الدولٌة واالرتقاء بصناعة النقل فً المملكة االردنٌة الهاشمٌة الى اعلى درجات
المهنٌة واالحترافٌة من خالل توفٌر خدمات نقل للمجتمع امنه وتحافظ على البٌئة  ،قامت
الوزارة بإنشاء مدٌرٌة مختصة بأمور السالمة والبٌئة معا لتشكل داعما رئٌسٌا لها لتحقٌق
رؤٌتها المتمثلة بالوصول الى قطاع نقل مواكب للتطور امن ومستدام ومرن ٌجعل من االردن
مركزا محورٌا للنقل فً االقلٌم.
تتألف المدٌرٌة من االقسام التالٌة:
 .1قسم سالمة النقل.
 .2قسم سالمة البٌئة.
 .3قسم التحقٌق فً حوادث النقل.

قسم سالمة النقل:
ٌعنى هذا القسم بإعداد وتطوٌر وتنفٌذ السٌاسات المتعلقة بسالمة النقل من خالل:
.1

عمل دراسات وبحوث وخطط لرفع مستوى سالمة النقل بالتعاون والتنسٌق مع جمٌع
الشركاء فً قطاع النقل ووضع التوصٌات الالزمة لتحقٌق ذلك.

.2
.3
.4

.5

متابعة وتقٌٌم التقدم فً تنفٌذ هذه التوصٌات.
االجتماع وعقد ورشات العمل بشكل منتظم مع النظراء من الجهات المحلٌة واإلقلٌمٌة
والدولٌة لتبادل الخبرات فً مجال تحسٌن سالمة النقل.
دراسة انضمام الوزارة لالتفاقٌات الدولٌة المعنٌة بالسالمة على الطرق مثل :اتفاقٌة نقل
المواد الخطرة واتفاقٌة نقل المواد القابلة للتلف بالتعاون والتنسٌق مع شركائنا المحلٌٌن فً
قطاع النقل.
انشاء قاعدة بٌانات على المستوى الوطنً تدعم عمل الدراسات الخاصة بسالمة النقل
والتً تعد من قبل جمٌع المهتمٌن بهذا القطاع على المستوى الحكومً والقطاع الخاص.

قسم سالمة البيئة:
ٌقوم هذا القسم باألمور الرئٌسٌة التالٌة:
 .1متابعه سٌاسات التطوٌر البٌئً الحكومٌة واثرها على قطاع النقل.
 .2المشاركة فً اعداد ورسم السٌاسات البٌئٌة بالتعاون مع وزارة البٌئة من خالل المساهمة
فً وضع الخطة الوطنٌة الشاملة لمشروع االقتصاد االخضر من خالل:
أ .استخدام السٌارات الكهربائٌة بالتعاون مع الجهات المعنٌة.
ب .تشجٌع استخدام الدراجات الهوائٌة كنمط من انماط النقل داخل المدن.
 .3وضع السٌاسة البٌئٌة العامة لقطاع النقل بما ٌنسجم مع عوامل التغٌر المناخً لكافة انماط
النقل والمساهمة فً اعداد تقرٌر المساهمات الوطنٌة المقدمة لالتفاقٌة الدولٌة للتغٌر المناخً
كالتزام على حكومة المملكة االردنٌة الهاشمٌة من اجل تحسٌن البٌئة و المحافظة علٌها من
خالل تطبٌق برامج ومشارٌع تساهم فً تخفٌض انبعاث الغازات الدفٌئة الناجمة عن قطاع
النقل لٌكون صدٌقا للبٌئة مثل مشروع باص التردد السرٌع (عمان -الزرقاء) ،ومشروع سكة
الحدٌد الوطنٌة.
 .4المساهمة فً دراسات تقٌٌم االثر البٌئً لمشارٌع النقل الكبرى.

قسم التحقيق في حوادث النقل:
من اهم االمور المناطة بهذا القسم:
.1

.2

.3
.4

تنفٌذ التعلٌمات الخاصة بنظام التحقٌق بحوادث النقل بجمٌع انماطه للغاٌات البحثٌة
والدراسٌة للحد والتقلٌل من وقوع الحوادث فً قطاع النقل ورفع التوصٌات الالزمة
للجهات ذات العالقة.
اجراء مراجعة و تدقٌق خطة امن الموانئ ومدى مالئمتها لمتطلبات االمن البحري
الدولٌة فً الموانئ والمشاركة فً اعداد تمارٌن وهمٌة مع الهٌئة البحرٌة االردنٌة من
اجل مواجهة الكوارث البحرٌة فً المٌاه االقلٌمٌة.
تنسٌق االجتماعات الخاصة مع المعنٌٌن بجاهزٌة المطارات لالستجابة للكوارث
واالمور الطارئة.
انشاء وادامة غرفة عملٌات فً الوزارة مرتبطة بغرفة العملٌات الرئٌسٌة للمجلس
االعلى للدفاع المدنً فً وزارة الداخلٌة والمركز الوطنً لألمن وادارة االزمات
لمواجهة الكوارث والظروف الجوٌة الطارئة.
المهندس/عماد الحياري
مدير مديرية سالمة النقل والبيئة

