المهام :ــــ

مهام ومسؤوليات مديرية متابعة وتقييم النقل

 -1متابعة وتقييم تنفيذ السياسة الوطنية للنقل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للو ازرة من اجل مواصلة تعزيز
وتطوير قطاع النقل الوطني وأنظمته.
 -2متابعة وتقييم تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل من قبل المؤسسات والهيئات التابعة للو ازرة لضمان إحراز تقدم
نحو تحقيق رؤية الو ازرة ورسالتها وأهدافها االستراتيجية .

 -3تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل في مختلف المراحل والتوصية باي تعديالت حيثما يتطلب

األمر ذلك.

 - 4مراقبة أداء قطاع النقل بجميع أنماطه وفقا ألهداف مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء الموضوعة من
قبل مديرية التطوير والتخطيط االستراتيجي ،لضمان كفاءة وفعالية وااللتزام سياسات قطاع النقل والمعايير

والمتطلبات التنظيمية.

 -5مراقبة حجم حركة النقل واألداء لجميع أنماط النقل وفقا لمجموعة مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء.

 -6متابعة نسب االنجاز واالنفاق لمشاريع تنمية قطاع النقل التي تم تضمينها في خطة الحكومة واألجندة الوطنية
بالتنسيق مع الجهات المعنية واعداد التقارير المطلوبة.

 -7تقييم أثر ونتائج السياسات واالستراتيجيات قطاع النقل بالتنسيق مع وبمشاركة الشركاء الرئيسيين والمؤسسات
والهيئات التابعة للو ازرة واعداد التقرير والتوصيات ذات الصلة للتصحيح عند الحاجة.

 -8تقديم المشورة الفنية عند اعداد وتحديث االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل بين االردن والدول

المجاورة لمديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل.

 -9التنسيق مع وبين مختلف الشركاء العاملين في قطاع النقل لمتابعة قضايا قطاع النقل .

 -01ضمان االلتزام بالقواعد الفنية والمواصفات والمعايير المعمول بها وفقا للتشريعات المعمول بها.

 -00المشاركة الفنية في اعداد وتحديث تشريعات النقل بالتعاون والتنسيق مع وحدة الشؤون القانونية.
 -02المشاركة في إعداد الدراسات في مجال النقل .

قسم متابعة وتقييم النقل الجوي:ــــ
المهام والمسؤوليات-:

 -0مراقبة تنفيذ سياسات النقل الجوي من جانب جميع األطراف المعنية في قطاع النقل الجوي.

 -2مراقبة تنفيذ استراتيجية النقل الجوي لقطاع النقل الجوي وفقا لمجموعة مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير

األداء.

 -3تق ييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجة النقل الجوي في مراحل مختلفة والتوصية باي تعديل حيثما لزم االمر.
 -4متابعة أداء قطاع النقل الجوي وفقا ألهداف مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء ويتم هذا عن

طريق مديرية التطوير التخطيط االستراتيجي ،لضمان كفاءة وفعالية استنادا لسياسات النقل الجوي والمعايير

والمتطلبات التنظيمية.

 -5متابعة حجم حركة النقل الجوي أدائه مقارنة بمؤشرات األداء الرئيسية ومجموعة معايير األداء.

 -6متابعة نسب االنجاز واالنفاق في مشاريع تطوير البنية التحية في قطاع النقل الجوي التي يتم تضمينها
في خطة الحكومة واألجندة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية واعداد التقارير المطلوبة.

 -7تقييم أثر ونتائج سياسات واستراتيجيات النقل الجوي بالتنسيق مع وبمشاركة الشركات والهيئات

والمؤسسات المعنية التابعة للو ازرة والمشغلين (الشركاء الرئيسيين) ،واعداد التقرير والتوصيات باي تعديل عند

الحاجة.

 -8تقديم المشورة الفنية عند اعداد وتحديث االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل الجوي بين االردن
والدول المجاورة لمديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل.

 -9التنسيق مع وبين مختلف الشركاء العاملين في قطاع النقل الجوي لمتابعة القضايا ذات العالقة.

 -01التأكيد على االلتزام بالقواعد الفنية للطيران والمواصفات والمعايير المعمول بها وفقا للتشريعات المعمول بها.
 -00التنسيق مع هيئة تنظيم الطيران المدني والشركاء الرئيسيين عن طريق تقارير دورية (شهرية ،ربع سنوية وسنوية)
تتعلق بقطاع النقل الجوي.

 -02متابعة المنظمات الدولية وأنشطتها في قطاع النقل الجوي.

 -2 قسم متابعة وتقييم النقل البحري:ــ ـ
المهام والمسؤوليات-:

 -0مراقبة تنفيذ سياسات النقل البحري من قبل جميع األطراف المعنية في قطاع النقل البحري.

 -2مراقبة استراتيجية تنفيذ النقل البحري لقطاع النقل البحري وفقا لمجموعة مؤشرات األداء الرئيسية

ومعايير األداء.

 -3تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجية النقل البحري في مختلف المراحل ،والتوصية باي تعديالت حيثما

لزم االمر.

 -4مراقبة أداء قطاع النقل البحري وفقا لألهداف ومؤشرات ومعايير األداء الرئيسية الموضوعة من قبل

مديرية تخطيط وتطوير النقل لضمان الكفاءة والفعالية وااللتزام بسياسات النقل البحري والمعايير والمتطلبات

التنظيمية.

 -5مراقبة حجم حركة النقل البحري وأدائه مقارنة بمؤشرات ومعايير األداء الرئيسية .

 -6متابعة نسب االنجاز واالنفاق لمشاريع النقل البحري التي تم تضمينها في خطة الحكومة واألجندة الوطنية
بالتنسيق مع الجهات المعنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واعداد التقارير المطلوبة.

 -7التنسيق مع هيئات/مؤسسات النقل البحري والشركاء الرئيسيين عن طريق اعداد تقارير دورية تتعلق
بقطاع النقل البحري.

 -8تقييم أثر ونتائج سياسات واستراتيجيات النقل البحري بالتنسيق مع وبمشاركة الهيئات والمؤسسات التابعة
للو ازرة والشرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرئيسيين واعداد التقارير والتوصيات ذات الصلة الجراء اي تعديالت عند الحاجة.

 -9تقديم المشورة الفنية عند اعداد وتحديث االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل بين االردن والدول

المجاورة في قطاع النقل البحري لمديرية اتفاقيات ومعاهدات النقل.

 -01التنسيق مع وبين مختلف أصحاب المصلحة العاملين في القطاع لمتابعة القضايا المتعلقة بالنقل

البحري.

 -00ضمان االلتزام بالقواعد الفنية البحرية والمواصفات والمعايير المطبقة وفقا للتشريعات المعمول بها.

 -3قسم متابعة وتقييم النقل البري:ــــ

المهام والمسؤوليات:

 -0مراقبة ومتابعة تنفيذ سياسات النقل البري بأنواعه السككي والطرقي بالتنسيق مع جميع األطراف المعنية
في قطاع النقل لبري.

 -2مراقبة تنفيذ استراتيجية النقل الطرقي والسككي وفقا لمجموعة مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء.
 -3تقييم فعالية عملية تنفيذ استراتيجية النقل البري في مراحله المختلفة ،والتوصية بالتعديالت المطلوبة.
مراقبة أداء قطاع النقل البري وفقا ألهداف مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء الموضوعة من قبل

مديرية تتخطيط وتطوير النقل ،لضمان كفاءة وفعالية وااللتزام بسياسات النقل البري والمعايير والمتطلبات

التنظيمية مراقبة حجم حركة النقل البري واداؤه وفقا لمجموعة لمؤشرات ومعايير األداء.

 -4متابعة نسب االنجاز واالنفاق لمشاريع النقل البري التي تم تضمينها في خطة الحكومة واألجندة الوطنية
بالتنسيق مع الجهات المعنية واعداد التقارير المطلوبة.

 -5تقييم أثر ونتائج سياسات واستراتيجيات النقل البري بالتنسيق مع الشركاء الرئيسيين في هذا المجال
والهيئات والمؤسسات التابعة للو ازرة واعداد التقرير والتوصيات باي تعديل عند الحاجة.

 -6تقديم المشورة الفنية عند اعداد وتحديث االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال النقل البري بين االردن
والدول المجاورة لمديرية العالقات الخارجية.

 -7التنسيق مع وبين مختلف الشركاء العاملين في قطاع النقل البري لمتابعة القضايا المتعلقة بهذا

المجال.

-8التاكيد على االلتزام بالقواعد الفنية للنقل البري والمواصفات والمعايير المعمول بها وفقا للتشريعات

الناظمة .

 -9التنسيق مع مختلف هيئات النقل الطرقي والسككي والشركاء الرئيسيين عن طريق تقارير دورية
(شهرية ،ربع سنوية وسنوية) تتعلق بقطاع النقل البري.

مخرجات مديرية متابعة وتقييم النقل
المخرجات:
-1
-

للو ازرة.
-2
-3
-4
-5

النقل.

تقرير دوري تقييمي يضم :

تنفيــ ـ ـ ـ ــذ السياســ ـ ـ ـ ــة الوطنيــ ـ ـ ـ ــة للنقــ ـ ـ ـ ــل مــ ـ ـ ـ ــن قبــ ـ ـ ـ ــل مؤسسـ ـ ـ ـ ـ ــات وشــ ـ ـ ـ ــركات وهيئـ ـ ـ ـ ـ ــات النقــ ـ ـ ـ ــل التابعـ ـ ـ ـ ـ ــة

تنفيذ استراتيجيات قطاع النقل من قبل هيئات ومؤسسات و ازرة النقل.
فعالية عملية تنفيذ استراتيجية قطاع النقل.

مؤشرات اداء قطاع النقل وفقا لألهداف ومؤشرات ومعايير االداء.

تقرير دوري عن حجم حركة النقل وادائه لكافة انماط النقل.

تقري دوري عن نسب االنفاق واالنجاز في مشاريع تطوير قطاع النقل.
تقري دوري تقييمي عن نتائج سياسات واستراتيجيات وتوصيات قطاع النقل.

تق ـ ـ ـ ـ ـ ــارير دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــة محدث ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن انش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة المؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ــات والهيئ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات التابع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــو ازرة

