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شكر وتقدير

يصدر هذا التقرير (حالة البالد  )2020بجهد جماعي تعاون فيه العديد من الوزارات
واملؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص واملجتمع املدني وممثليهم ولهم جميع َا
الشكر والتقدير على تعاونهم وعلى األفكار واملالحظات التي قدموها خالل عملية
الدراسة والبحث إلجناز املراجعات القطاعية.
وأتقدم باسم املجلس االقتصادي واالجتماعي بخالص الشكر والتقدير للخبراء
واملختصني يف القطاعات واملجاالت املختلفة الذين قاموا بإعداد أوراق املراجعات التي
تضمنها التقرير ،وللمحكّ مني الذين تولّوا حتكيم هذه األوراق بطريقة علمية أسهمت يف
ّ

تعزيز جودة احملتوى .والشكر موصول هنا لألستاذ جعفر العقيلي احملرر واملدقق اللغوي،
على جهوده يف حترير التقرير واملراجعات البالغ عددها إثنان وعشرون مراجعة .والشكر
ايضا للمخرج الفني بسام حمدان على ما قدمه من مالحظات فنية خالل تنسيق التقرير
وتصميمه .كما يتقدم املجلس بالشكر اجلزيل لكل املشاركني يف جلسات العصف الذهني
وورش العمل على مدار فترة إعداد التقرير ،وملا قدموه من أفكار ومقترحات وتوصيات.
ويتقدم املجلس أيض ًا بالشكر اجلزيل لسعادة العني الدكتور مصطفى حمارنه ،الرئيس
السابق للمجلس ،وملعالي السيد محمد النابلسي ،األمني العام السابق للمجلس ،وللسيد
ناجح أبو الزين ،املستشار اإلعالمي السابق للمجلس ،لدورهم يف إعداد هذا التقرير الذي
بات بني أيديكم قبل انتقالهم من املجلس.
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كما أشكر األمني العام للمجلس عطوفة املهندس أحمد موسى الصوافني ،على دوره
االشرايف يف متابعة التقرير والتنسيق ما بني كافة اجلهات للخروج بالتقرير بشكله
النهائي.
الرئيسيني
املنسقَ ني
ويف اخلتام ،أشكر الزميل هشام الشطرات والزميلة نوف أبو شهاب،
َّ
ّ

للتقرير ،واللذين عمال على متابعة تفاصيله التنفيذية منذ اللحظة األولى ،وحتى
االنتهاء من عمل الفريق عليه .كما أشكر زميالتي وزمالئي يف املجلس االقتصادي
واالجتماعيً ّ ،
قدموه خالل إعداد التقرير من جهود
كل بحسب موقعه ،على ما ّ

وأخص بالذكر الباحثني يف دائرة الدراسات واألبحاث الزمالء :خلود احلالحلة،
وتعاون؛
ّ

ودعاء املصري ،وزياد درادكة ،ومحمود الشعالن ،ونبيل الشرع وهدى عامر؛ ويف الدائرة
االعالمية :حنني الظاهر ومحمد باكير ،ويف الدائرة اإلدارية :الرا قعوار ،وديانا الترك،
وربى احلياري ،ومحمد رحيمة ،وإميان عوكل ،وعصام أبو الهيجاء ،وهديل الزايدي،
ُ
وسوسن أبو الزينات ،ومحمد سعادة ،ومجدي احلراسيس ،وحنة الدبابنة ،وأحمد
رمان ،وسعد النمروطي.
العداربة ،ومحمود البستنجي ،ومحمد أبو ّ
الرئيـس التنفيذي للمجلس االقتصادي واالجتماعي
د .محمد أحمد احلاليقة
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أعده املجلس االقتصادي
نضع بني يدي القارئ تقرير حالة البالد لعام  ،2020الذي ّ
واالجتماعي استكماال للتقريرين السنويني اللذين أصدرهما على مدار العامني السابقني
املتتاليني  2018و.2019
وحتديات صعبة؛ متثلت بجائحة (كورونا) املفاجئة
ويظهر هذا التقرير يف ظل ظروف
ّ
التي داهمت العالم عامة ،واألردن خاصة ،دومنا سابق إنذار ،لتزيد التحديات تعقيدا ،إذ
األردن كان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قبل اجلائحة ،مما زاد األمر صعوبة يف ّ
ظل
إن
ّ
ّ
فتعمقت األزمة
اجلائحة؛ والتي ما زالت مستمرة وتشكل خطرا على العالم حتى اللحظة،
ّ
ظل ما نتج عن اجلائحة من ّ
وازدادت التحديات يف ّ
توقف للقطاعات عن العمل ،وتسريح
ّ
وتعطل أعداد كبيرة انعكست على نسبة البطالة ،وزادت
عدد من العمال من وظائفهم
حدة التوترات االجتماعية ،وعايش قطاع التعليم أزمة لم متر عليه من ذي قبل ،رغم
ّ
أن هذا التصدي
احملاوالت املستمرة يف التصدي لتأثير اجلائحة على قطاع التعليم ،إال ّ
يرتق إلى املستوى املطلوب ،عدا الكارثة التي أملت بالقطاع الصحي األهم واألول يف
لم
ِ
مواجهة هذه اجلائحة ،والذي أجهده الوضع الوبائي الناجت عن اجلائحة.
إن الهدف من هذا العمل البحثي هو استكمال الفعل الرقابي يف متابعة أعمال اجلهات
ّ
احلكومية من خالل حتديد اآلثار املترتبة على جائحة كورونا وطرق االستجابة لها
ّ
وحث تلك اجلهات على املزيد من الشفافية واالستمرار يف إطار
يف مختلف القطاعات،
ّ
واحلث على الشفافية يف متابعة العمل املؤسسي للقطاعات واملجاالت املختلفة
املساءلة
وبشكل يساهم يف تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسة.
واتُّ بعت يف إعداد املراجعات يف هذا التقرير املنهجية نفسها املتبعة يف التقريرين السابقني
للعامني  2018و ،2019ابتداء من اختيار فرق البحث من ذوي االختصاص لكل قطاع أو
مسودات املراجعات
مجال ،مرورا بتحكيم املراجعات األولية من خبراء ،وصوال إلى عرض
ّ
ضمن جلسات عصف ذهني عبر تقنية البرنامج املرئي ( )zoomنظرا للظرف
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الراهن؛ لالستماع إلى أصحاب املصالح واالختصاص من اجلهات احلكومية والقطاع اخلاص
واملجتمع املدني لالستفادة من معارفهم وجتاربهم وتضمني توصياتهم ومالحظاتهم يف
املراجعات لتصبح بصيغتها شبه النهائية .وقد اعتمد التقرير املعلومات والبيانات الواردة
أي معلومات داخل
عن عام  2020وكان تاريخ  2020/12/31التاريخ النهائي إلضافة ّ
التقرير.
يتضمن ّ
كل منها مجموعة من املراجعات،
وقد ُق ِّسم التقرير إلى ثمانية محاور رئيسية
ّ

تبدأ فيه كل مراجعة مبلخص تنفيذي ،وحتديد اآلثار املترتبة على جائحة كورونا،
ومراجعة استراتيجيات كل قطاع يف مجال أولوياتها ،ومتابعة إمكانية تنفيذها يف ظل
ظروف اجلائحة ،وحتليل موازنات اجلهات والوزارات ودراسة مدى ربطها باالستراتيجيات
أي تغيير سيطرأ عليها ،ومراجعة التوصيات يف تقريري حالة البالد
ومراجعة ّ
 2018و ،2019إلى أن تنتهي املراجعة مبجموعة من التوصيات التي تخدم املرحلتني
احلالية واملستقبلية.
خرج التقرير مبجموعة من التوصيات التي نتمنى على اجلهات املختصة االطالع عليها،
بشح اإلمكانيات املتاحة حاليا
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيقها ،مع علمنا األكيد
ّ
واجلائحة األليمة التي أملت بنا ،وقد كان أبرز التوصيات على املستوى الشمولي؛ تعديل
بعض التشريعات الناظمة مبا يخدم عملية التنمية املستدامة ،ووضع استراتيجيات
متكاملة لتحقيق أهداف حطط التنمية ،والتشبيك بني الوزارات واملؤسسات املختلفة
لتحقيق وحدة الهدف الذي يخدم اجلهات على اختالف تصنيفاتها ،وتوفير الدعم
املالي للجامعات األردنية ومراكز البحث العلمي املختبرات إلنشاء حتالف لتطوير سريع
الختبار محددة لـ ( )COVID-19وغيره من املستجدات ،وتطوير لقاحات ومطاعيم
جديدة.
أن هذه اجلائحة املفاجئة
إن النتيجة التي خلصنا إليها من تقرير حالة البالد ّ ،2020
ّ
كان مبثابة جرس إنذار ّ
لكل القطاعات بدون استثناء ،من أجل إعداد خطة طوارئ ُتبنى
ألي طارئ ضرورة
على أهداف واضحة وإجراءات سليمة ،بحيث يصبح التحدي واملواجهة ّ
من ضرورات اإلجناز وعدم تعثر سير العمل.
إن تقرير حالة البالد  ،2020والذي جاء ّ
عصية غير مسبوقة،
جل عمله يف ظروف
ختاماّ ،
ّ
يحتم علينا أن نعيد حساباتنا ،بغية البناء على اإلجناز واستمرار عملية التنمية،
ّ
وتضييق الفجوة االجتماعية احلاصلة بني فئات الشعب األردني ،فالفقر والبطالة
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مضادة للتطوير واإلبداع
والواسطة واحملسوبية وغياب الرقابة واملساءلة أصبحت عوامل
ّ
واالستثمار؛ خاصة مع تلك احلمالت الواسعة للمطالبة باحلقوق عبر مواقع التواصل
االجتماعي املختلفة ،وتقدمي التظلمات بني الفينة واألخرى ،يف بلد احتفل مبئويته
األولى قبل بضعة أيام.
ولألمانة العلمية والعملية؛ ما كان لهذا اجلهد البحثي الرقابي الكبير أن يظهر إلى حيز
الوجود دون تضافر اجلهود وتعاونها من قبل الوزارات واملؤسسات يف القطاعني العام
واخلاص واملجتمع املدني والباحثني وفريق العمل يف املجلس االقتصادي واالجتماعي
من أجل إجناح هذا العمل املهم جدا يف تاريخ الوطن يف ّ
ظل جائحة كارثية على مستوى
العالم ككل.

الرئيس التنفيذي للمجلس االقتصادي واالجتماعي
د .محمد أحمد احلاليقة
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امللخص التنفيذي
يعيش العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة قد تتجاوز يف بعض جوانبها أزمة الكساد
الكبير التي حدثت يف ثالثينات القرن املاضي ،إذ تشكل جائحة فيروس كورونا املستجد
( )COVID-19خطر ًا كبير ًا ليس على البشرية فقط ،وإمنا على اقتصاديات الدول أيض ًا،

لهذا اضطرت كثير من الدول إلى اتخاذ إجراءات عاجلة حفاظ ًا على أرواح مواطنيها وذلك
بوقف أنشطة القطاعني العام واخلاص جزئي ًا أو كلّي ًا للسيطرة على ّ
تفشي الفيروس ،مما
أثّ ر على النظام االجتماعي واالقتصادي للعالم أجمع .وأدى ذلك إلى حدوث خلل يف

أسواق الطاقة والعمالت والسلع واملواد االستهالكية واإلنتاجية والطيران وغيرها.
تتناول هذه املراجعة حتليل السياستني املالية والنقدية يف األردن ،ويرصد اجلزء
األول منها اجتاهات السياسة املالية ،واإلجراءات احلكومية خالل عام  2019وبداية
عام  ،2020واإلجراءات املتخذة خالل جائحة "كورونا" ،وأثر اجلائحة على املتغيرات
َ
جناعة بعض السياسات ،خاصة ما ُنفذ ضمن احلزمة االقتصادية
املالية ،كما يناقش
التي أطلقتها احلكومة ،فقد أظهرت البيانات األولية الصادرة عن وزارة املالية انخفاض
اإليرادات احمللية بنسبة  %15.9خالل الفترة بني كانون الثاني وحزيران ،2020
وأعادت وزارة املالية النظر يف أولويات بنود املوازنة العامة لعام  2020ضمن اإلجراءات
املستهدفة الحتواء اآلثار املالية املتوقعة للجائحة ،ف ُأوقفت الزيادات املقرة ملوظفي
اجلهازين احلكومي والعسكري ،وكذلك املكافآت وعالوة العمل اإلضايف وبدل التنقالت
ومخصصات البنزين ،واقتُ طعت نسبة من رواتب الفئات العلیا ،و ُأوقف صرف رواتب

"الثالث عشر" و"الرابع عشر" و"اخلامس عشر" ،واقتُ طع ما نسبته  %50من املستحقات

املالیة للمستخدمنی على حساب شراء اخلدمات ،وأوقفت التعیینات .ويف جانب التخفيف

على القطاعات االقتصادية املتأثرة باجلائحةُ ،خفضت الضریبة العامة على املبیعات
بدال من ُ ،%16
ً
وقرر تقسیط املبالغ املستحقة
للفنادق واملطاعم السیاحیة لتصبح %8
وسمح للمستوردین بسحب البضائع قبل تأدیة
على القطاع السیاحي لضریبة الدخلُ ،
الرسوم والضرائب .وعلى الرغم من اإلجراءات التي اتخذتها وزارة املالية ّإل أن االوضاع

جانبي ضبط اإلنفاق والتهرب
املالية بحاجة إلى املزيد من اإلجراءات ،وخاصة يف
َ
الضريبي.

فيتتبع تطورات السياسة النقدية ويقدم تقييم ًا موضوعي ًا
أما اجلزء الثاني من املراجعة
ّ
ً
استجابة لألزمة ،وذلك
حترك البنك املركزي سريع ًا
الجتاهات السياسة النقدية ،إذ
ّ

باتباع سياسة نقدية توسعية من خالل ضخ سيولة إضافية يف السوق املصريف ،وتخفيض
ً
فضال عن تأجيل أقساط القروض للفئات املتضررة ،وتخفيض كلف متويل
أسعار الفائدة،
برامج البنك املركزي ،ودعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ،وتخفيض عموالت ضمان
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القروض ،وعدم إدراج العمالء ضمن قائمة املتخلفني عن الدفع ،وعدم حتميلهم العموالت
يف مجال الشيكات.
ويتعرض اجلزء الثالث من املراجعة إلى البرامج االقتصادية واإلصالحية يف مجال
ّ
السياستني املالية والنقدية ،باستعراض خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني
( ،)2020-2018والتي توقفت بعد ثالثة أشهر منذ بدء تنفيذها ،لتجاهل بعض
الوزارات االستراتيجيات واخلطط الوطنية املقررة وجلوئها إلى خطط خاصة بها ترى
مشروع النهضة
أنها "غير مسبوقة" وتنقل اململكة إلى "مستوى جديد" .وقد استُ بدل
ُ
الوطني بخطة التحفيز ،وهو يتضمن أولويات احلكومة ( )2020-2019الهادفة إلى
حتسني حياة املواطن ،وتعهدت احلكومة بتنفيذ هذه األولويات من خالل برنامج زمني
ومؤشرات أداء قابلة للقياس ،لكن مؤشرات األداء لم تتحقق بالشكل املطلوب على الرغم
من إطالق رئاسة الوزراء خمس حزم اقتصادية تنفيذية ،ثم بدأت جائحة "كورونا" ما
أدى إلى ُّ
تعطل تنفيذ األولويات.
املقدمة يف تقرير حالة البالد لعام ،2019
أما اجلزء الرابع من املراجعة فيتابع التوصيات
ّ
التي دعت إلى وضع خطة بجدول زمني واضح إللغاء بعض الوحدات احلكومية أو دمج
الوحدات العاملة يف القطاع نفسه أو ذات األهداف والغايات املتشابهة ،وإطالق مشروع
يعد رافعة لالقتصاد الوطني (كمشروع السكك احلديدية) بتمويل
تنموي ضخم
ّ
جزئي من مخصصات اإلنفاق الرأسمالي يف موازنة عام  ،2020ووضع برنامج إصالح
يقدم لصندوق النقد الدولي ،ومراجعة اإلعفاءات الضريبية للمناطق التنموية
وطني َّ

شوهت
وتلك املمنوحة لتشجيع االستثمار ،وإعادة النظر مبعدالت ضريبة املبيعات التي ّ

الهيكل الضريبي ،وإعادة النظر يف آليات تسعير املشتقات النفطية ،وتنظيم التجارة
اإللكترونية.
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المقدمة

تقدم هذه املراجعة عرض ًا ألداء السياستني املالية والنقدية ،من خالل رصد ما ُنفذ من

اخلطط واالستراتيجيات والسياسات ،ومتابعة التوصيات التي احتواها تقريرا حالة
البالد لعامي  2018و .2019وتستعرض املراجعة آثار جائحة "كورونا" على السياستني
املالية والنقدية ،وأهم األولويات ،وسبل معاجلة أثار اجلائحة واحلد منها ما بعد األزمة،
وسبل التطوير والفرص املتاحة ،كما حتلل مضمون السياسات االقتصادية واجتاهاتها
والرؤى والتصورات اجلديدة املقترحة ،وتقترح التوصيات املالئمة.

أو ً
ال :السياسة المالية
 1.1اجتاهات السياسة املالية 2020/2019

اجتهت السياسة املالية يف نهاية عام  2019إلى املزيد من التشدد ،فقد قلّصت احلكومة
اإلنفاق الرأسمالي بإلغاء بعض املشاريع أو تأجيلها ألسباب مرتبطة باملخصصات
واألوضاع املالية ،ورصدت للنفقات الرأسمالية موازنة تبلغ  1243مليون دينار يف موازنة
عام  ،2019لكن املوازنة الفعلية بلغت  915مليون دينار فقط وبنسبة انحراف  %26عن
املستهدف .وجاء ذلك على الرغم من استهداف قانون املوازنة العامة لذلك العام حتفيز
النمو االقتصادي ،مع اإلشارة إلى أن السياسة املالية اتسمت يف األصل بالتشدد نتيجة
املستهدفة للحكومة بدخول قانون ضريبة الدخل ( )2019حيز التنفيذ،
اإلجراءات
َ
ً
فضال عن عدم وجود خطط
ومتطلبات صندوق النقد الدولي االنكماشية يف معظمها،

وبرامج جديدة ذات مستوى يحقق منو ًا استثنائي ًا.

ونفّ ذت احلكومة يف نهاية عام  2019إصالحات هيكلية متثلت يف دمج وإلغاء عدد من
الوحدات احلكوميةّ ،إل أنها لم تكن ذات وزن ،إذ لم ينعكس أثر الدمج بشكل إيجابي

يف موازنة عام  .2020كما أدخلت احلكومة أسالیب شراء جدیدة؛ كاملزاد العكسي،
وأقرت زیادة رواتب
واالتفاقیات اإلطاریة املفتوحة واملغلقة وفق أفضل املعاییر العاملیة،
ّ

العاملنی يف القطاع العام.

أما اجتاهات السياسة املالية لعام  2020قبل بدء اجلائحة ،فاستندت وفق ًا خلطاب
موازنة  ،2020إلى التوجيهات التي تضمنها خطاب العرش ،وهي حتقيق دولة التكافل
والقانون واإلنتاج ،وبناء دولة اإلنسان التي تتطلب تعديل النهج االقتصادي مبا يفضي
إلى التخفيف من الفقر والبطالة وضعف االستثمار وارتفاع حجم املديونية وحتسني
اخلدمات العامة يف املجاالت املختلفة ويف مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل ،وزيادة
رواتب املتقاعدين يف اجلهازين العسكري واملدني ،وتوسيع شبكة احلماية االجتماعية،
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وحتسني اإلجراءات .ويف سبيل تعزيز النمو االقتصادي ،رصدت املوازنة مبلغ 1425
أي ضرائب جديدة،
مليون دينار للمشاريع الرأسمالية ،وتعهدت احلكومة بعدم فرض ّ
ومبكافحة التهرب الضريبي واجلمركي ،وإطالق نظام الفوترة ،واتخاذ اإلجراءات التي
ً
فضال عن تخفيض نسب ضريبة
من شأنها تقليل كلفة الطاقة والعقار والعمالة والتمويل.

املبيعات على عدد من السلع ذات األهمية النسبية املنخفضة يف دخل املواطن.
لقد اشتمل خطاب املوازنة على عدد من األفكار اجلديدة على مستوى التوجهات ،أما على
الحظ وجود تشابه بني هذه املوازنة واملوازنات السابقة ،رغم أن احلكومة
في َ
مستوى النهج ُ

تغير بشكل كامل ،وذلك يف ضوء التزامها بعدم فرض
أكدت أن نهج السياسة املالية قد ّ
ضريبة جديدة وزيادة الرواتب وإطالق حزم اقتصادية وتخفيض نسب ضريبة املبيعات
على بعض السلع .فقد ُبنيت موازنة  2020على االفتراضات التقليدية التي ُيستمد

أساسها من النمو االقتصادي دون وجود منوذج اقتصادي متكامل لبيان اآلثار املباشرة
وغير املباشرة لإلجراءات املستهدفة ،إذ توقعت احلكومة أن يبلغ النمو االقتصادي
بناء
االسمي يف الناجت احمللي اإلجمالي  %4لعام  ،2020وبالتالي ُق ّدرت اإليرادات
ً

على هذه النسبة ،باإلضافة إلى  200مليون دينار جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل
اجلديد ،و 308مليون دينار تتأتّ ى من إجراءات أخرى وخاصة يف مجال مكافحة التهريب

والتهرب الضريبي.
ومع بدء جائحة "كورونا" اجتهت السياسة املالية إلى التشدد من خالل إعادة دراسة
أولويات بنود موازنة  2020التي كانت قد ُأقرت ،إذ أوقفت احلكومة الزيادات التي ُصرفت

ملوظفي القطاع العام ،كما أوقفت املكافآت وبدل التنقالت ،وذلك للتخفيف من الضغوط
ُّ
املالية على املوازنة يف ضوء ُّ
وتوقع
املقدر،
توقع انخفاض اإليرادات العامة بشكل كبير عن
َّ
ارتفاع املديونية إلى نسب عالية.

ّ
ووقعت وزارة املالية يف عام  2020اتفاق ًا جديد ًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على
وصرحت احلكومة أنها تخلّصت إلى
قرض بقيمة  1.3مليار دوالر ميتد ألربع سنوات،
ّ

حد ما من ضغوط الصندوق لفرض املزيد من اإلصالحات املالية التي تستهدف زيادة
ٍّ

اإليرادات من خالل رفع الضرائب واألسعار ،وكذلك زيادة أسعار الكهرباء واملياه يف الوقت
الراهن .إذ اتُّ فق مع الصندوق على إصالحات جوهرية وبرامج لتحسني الوضع االقتصادي

وتعزيز معدالت النمو ،ومن بينها خفض أسعار الكهرباء على القطاعات اإلنتاجية
لتحسني القدرة التنافسية ،ووضع خطة خلفض كلف اإلنتاج ،وتوجيه اإلعانات املعيشية
لألسر التي حتتاج إليها فقط ،باإلضافة إلى اتخاذ تدابير ملساعدة الشباب والنساء على
دخول سوق العمل.
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ورأت احلكومة أن تطبيق برنامج اقتصادي مع صندوق النقد أمر ضروري ،وأن األردن من
دون ذلك لن يستطيع احلصول على مساعدات (قروض ومنح) من الدول الكبرى واملؤسسات
االقتصادية واملالية الدولية ،كما أن هذا البرنامج سيؤدي إلى تخفيض كلفة اإلقراض
اخلارجي ،ما يعطي نوع ًا من االمان للمقرضني ،وينعكس بالتالي إيجابي ًا على تسعير
السندات الدولية .ولكن السؤال هنا :هل كان قرار الدخول يف برنامج جديد مع الصندوق
ناجع ًا مع بداية أزمة "كورونا"؟ ال شك أن حاجة االقتصادات إلى برامج التصحيح تزداد
خالل األزمات ،ويف حالة األردن تضاف اجلائحة إلى قائمة األزمات التي شهدها االقتصاد
وضيقت أفق السياسات االقتصادية ،إذ ّ
اته
األردني خالل العقد املاضي والتي أرهقته
ّ

تركيز السياسات إلى استدامة األوضاع املالية يف ضوء وصول بعض املؤشرات املالية إلى
مستويات حرجة مقابل استهداف السياسات التوسعية لدعم النمو االقتصادي .وعليه،
فإن األهم من الدخول يف برنامج مع الصندوق هو مدى جناعة السياسات االقتصادية
املستهدفة من البرنامج والتي ال بد أن تأخذ بعني االعتبار وبشكل عميق آثار اجلائحة
َ
على االقتصاد.

 2.1اإليرادات العامة للحكومة املركزية

سعت احلكومة من خالل برامج اإلصالح املالي ،إلى تعزيز إيرادات املوازنة العامة من خالل
مجدية،
فرض املزيد من الضرائب حتى عام ّ ،2019إل أن هذه اإلجراءات كانت غير ْ

فرغم نفاذ التعديالت على قانون الضريبة لعام  ،2019انخفضت اإليرادات العامة لعام
 2019مببلغ  85مليون دينار (أو ما نسبته  %1.1عن مستواها لعام  ،)2018لتصل إلى
 7754مليون دينار يف موازنة عام  ،2019علم ًا بأن املستهدف يف موازنة عام  2019كان
منو اإليرادات العامة مبقدار  ،%9.8على الرغم من منو االقتصاد يف عام  2019بالنسبة
نفسها لعام  .2018وقد بررت احلكومة ذلك بأن ارتفاع اإليرادات الضريبية سينعكس يف
عام  ،2020فتوقعت وزارة املالية ضمن قانون املوازنة لعام  2020ارتفاع اإليرادات العامة
املقدرة مببلغ  807مليون دينار أو ما نسبته  %10.4عن مستواها لعام  2019لتصل إلى
ّ

 8561مليون دينار يف موازنة عام  ،2020وهو ما كان من الصعب حتقيقه بسبب املبالغة
يف توقع اإليرادات يف األصل وقبل تأثير أزمة "كورونا" كما يوضح اجلدول رقم ( ،)1إذ إن
معدالت النمو كانت لن تزيد عن معدالت النمو يف عام  .2019وبررت وزارة املالية هذا
االرتفاع بأنه ناجت عن ارتفاع اإليرادات احمللية مبقدار  788مليون دينار ( )%11.3لتصل
إلى  7754مليون دينار ( 280مليون دينار جراء النمو االقتصادي ،و 200مليون دينار
جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل اجلديد ،و 308مليون دينار من اإلجراءات األخرى
وخاصة يف مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي).
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اجلدول رقم (:)1
تطور اإليرادات العامة للحكومة املركزية
2018

2019
موازنة

فعلي
ّ
املقدار
8609.9 7839.6
اإليرادات
التغير
770.3 414.3
العامة
معدل منو ()%
9.8
5.6
املقدار
8009.9 6944.9
اإليرادات
التغير
1065 227.5
احمللية
معدل منو ()%
15.3
3.4
املنح
600
894.7

فعلي
ّ
7754.3
-85.3
-1.1
6965.9
21
0.3
788.4

2020
موازنة
8560.9
806.6
10.4
7754
809.1
11.7
806.9

كانون األول -تشرين
األول
2020
2019
5867.0 6045.5
-178.5
97
-2.95
1.6
5161.2 5838.2
-677.7
154
-7.9
2.7
705.8
207.3

املصدر :وزارة املالية ،نشرة مالية احلكومة العامة ،تشرين الثاني .2020

وبتحليل األرقام املستهدفة يف موازنة عام  2020دون تأثير أزمة "كورونا" ،يظهر أنه من
الصعب حتقيق هذه اإليرادات ،ألن الفرضيات التي استُ ند إليها يف التقدير هي تقريب ًا

الفرضيات نفسها التي اعتُ مدت يف تقدير اإليرادات احمللية لعام  ،2019األمر الذي
ً
مبالغة يف تقدير اإليرادات احمللية يف موازنة عام  .2019وبافتراض بقاء الظروف
ُيظهر

كما هي يف عام  2019دون تأثير أزمة "كورونا"ُ ،ي َّ
توقع أن تبقى اإليرادات احمللية لعام
 2020عند مستواها يف عام  2019تقريب ًا ،وتبلغ قيمتها حوالي  6.9مليار دينار ،ومن

هنا َتظهر املبالغة يف تقدير اإليرادات احمللية يف املوازنة العامة لعام  .2020وتؤثر عدم
دقة التقديرات يف إعداد املوازنة العامة للحكومة املركزية على جودة التخطيط ،وتبع ًا
بد من تعزيز أسس تقدير املوازنة من خالل اللجوء إلى وسائل علمية دقيقة،
لذلك ال ّ

كاستخدام النماذج القياسية املبنية على حتليل السالسل الزمنية.

وإذا ما ُأخذ بعني االعتبار اآلثار السلبية ألزمة "كورونا" على النمو االقتصادي وأداء
القطاعات االقتصادية وحركة التجارة اخلارجية وبالتالي على اإليرادات احمللية وخاصة
ً
حدة خالل الفترة الالحقة وما
خالل شهور آذار ونيسان وأيار من عام  2020وبدرجة أقل

مت بالسماح جزئي ًا للقطاعات الصناعية والزراعية والتجارية بالعمل إلدامة دوران عجلة
االقتصادُ ،ي َّ
توقع أن تتأثر حصيلة ضريبة الدخل بدرجة أقل من تأثر حصيلة ضريبتي

جلزء من الشركات يف عام 2020
املبيعات واجلمارك يف عام  ،2020لكون ضريبة الدخل
ٍ
تعتمد على أرباح تلك الشركات يف عام  ،2019وبالتالي فإن حصيلتها ستتأثر بشكل أكبر
يف عام  ،2021مع اإلشارة إلى أن ضريبة املبيعات لم تتأثر بانخفاض أسعار النفط عاملي ًا،
ألن الضرائب على املشتقات النفطية مقطوعة وال ترتبط بأسعارها ،ولكن هذه الضريبة
ستتأثر سلب ًا جراء انخفاض االستهالك بسبب األزمة ،لهذا ستنخفض اإليرادات احمللية
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بشكل كبير.
وكما هو مشار إليه يف اجلدول رقم ( ،)1انخفضت اإليرادات احمللية للحكومة املركزية
مبقدار  677.7مليون دينار ،بنسبة انخفاض  %7.9خالل الشهور العشرة األولى من
عام  2020عن الفترة املماثلة من عام  .2019وعليهُ ،ي َّ
توقع أن تبلغ اإليرادات احمللية

 6565مليون دينار ،أي بانخفاض مقداره حوالي  1188مليون دينار أو ما نسبته %15
املقدر يف موازنة عام  ،2020ويتوزع هذا االنخفاض بني  788مليون دينار
عن مستواها
َّ

جراء املبالغة يف تقدير اإليرادات و 400مليون دينار نتيجة ألزمة "كورونا".

ومن جانب آخر ،اتخذت احلكومة خطوات مهمة يف مجال التهرب الضريبي ،فقد أجريت
تعديالت على قانون الضريبة يف عام  2018ملالحقة التهرب الضريبي واجلمركي وزيادة
اإليرادات العامة للخزينة ،وذلك بعد أن ُق ّدر حجم التهرب الضريبي واجلمركي يف األردن
فشددت احلكومة قبضتها على املنافذ احلدودية منذ عام
مبئات املاليني من الدنانير.
ّ

 2019وفرضت عقوبات رادعة ملنع التهربب ،وخاصة تهريب "الدخان" الذي ّ
ظل من أكبر
التحديات املاثلة أمامها .كما نفذت احلكومة منذ بداية عام  2020جوالت تفتيشية
لتدقيق حسابات شركات كبرى ومراجعتها ،ودققت اإلقرارات الضريبية املقدمة من كبار
املكلفني ،واتخذت نهج التشدد يف التعامل مع التهرب ومالحقة املتهربني ،ومن اجلدير
ذكره أن هذه العملية تتطلب جهد ًا كبير ًا وحمالت توعية مستمرة ،مثلما تتطلب إصالح ًا
مستمر ًا للمؤسسات املعنية بجمع الضرائب ،وتطوير قدراتها ،ومراقبة سلوك العاملني
فيها.

اإلجراءات املالية لعام 2019
• تخفیض الضریبة اخلاصة على السیارات التي تعمل كلی ًا على الكهرباء.
• إلغاء ضریبة الوزن على املركبات واالستعاضة عنها بضریبة  %4من قیمة السیارة.
• إجراء تعدیالت على نسب االستهالك للسیارات املستعملة وغیر املستعملة.
• إجراءات بهدف تنشیط سوق العقار ،من أبرزها إعفاء أي عقار ال تزيد مساحته عن
 150متر ًا مربع ًا من الرسوم ،وتخفیض رسوم التسجیل ونقل امللكیة للشقق واألراضي
بواقع  %50حتى نهایة عام .2020
• زیادة الرواتب التقاعدیة للمتقاعدین العسكرینی احملالنی على التقاعد قبل تاریخ 1
حزيران .2010
• صدور نظام معدل لنظام رسوم تصاریح العمل للعمال غیر األردنینی لسنة .2019
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• فرض رسوم على شحنات األلبسة واألحذیة وألعاب األطفال واملواد الغذائیة املشتراة
إلكترونی ًا.
• إقرار نظام معدل لنظام الضریبة اخلاصة لسنة  ،2019يتضمن فرض ضریبة
مقطوعة على احملروقات واملشتقات النفطیة.
• إلغاء الرسوم على الصادرات الزراعیة حتى نهایة عام .2020
• منح إعفاءات ضریبیة وجمركیة بشكل كامل حلافالت نقل الطلبة اخلصوصیة املراد
استبدالها.
• منح إعفاءات ضریبیة وجمركیة بشكل كامل حلافالت النقل السیاحي املراد استبدالها.
• متدید تخفيض الضریبة اخلاصة املمنوح للسیارات التي تعمل بالكهرباء كلی ًا ،لتصبح
خاضعة لضریبة خاصة بنسبة .%25
• تخفیض الضریبة العامة على املبیعات على  61سلعة أساسیة خاضعة لنسبة %10
أو  %16لتصبح  ،%4وقد شملت القائمة اللحوم املعلّبة ،والسمك ،واجلنب ،واملعكرونة
واخلضراوات ،والفواكه ،وملح الطعام ،ومعجون الطماطم ،باإلضافة إلى أقالم
الرصاص.

السياسات احلكومية يف جانب اإليرادات يف ظل أزمة "كورونا"
• تخفیض الضریبة العامة على املبیعات للفنادق واملطاعم السیاحیة لتصبح %8
ً
(يستثنى من ذلك الفنادق واملطاعم السياحية يف منطقة العقبة
بدال من ُ %16
االقتصادیة اخلاصة ،إذ بقيت الضريبة ( ،%7وتخفیض ضریبة اخلدمات للمطاعم

السیاحیة والفنادق لتصبح  %5بدال من .%10
• تقسیط املبالغ املستحقة على القطاع السیاحي لضریبة الدخل عن عام  2019دون
غرامات أو فوائد ،ووفق جدول زمني بنسب سداد متصاعدة ،للفتره من متوز وحتى
كانون األول .2020
• السماح للمستوردین بسحب البضائع قبل تأدیة الرسوم والضرائب املتوجبة عليها يف
حاالت الطوارئ.
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 3.1النفقات العامة للحكومة املركزية

شهدت النفقات احلكومية املركزية تضخم ًا كبير ًا خالل السنوات العشر األخيرة ،وهذه
النفقات يف ازدياد مستمر بالرغم من استهداف احلكومة لضبط النفقات وخاصة
للفترة ما بعد عام  .2011ويشير اجلدول رقم ( )2إلى ارتفاع النفقات اجلارية
بنسبة  %5.5عن مستواها لعام  2019لتصل إلى  8.3مليار دينار يف موازنة عام
 2020مشكّ ً
لة ما نسبته  %86.7من النفقات العامة لعام  ،2020األمر الذي يشير
إلى استمرار اخللل الهيكلي املزمن يف املوازنة العامة لصالح النفقات اجلارية على
حساب النفقات الرأسمالية .وكما هو واضح يف اجلدول نفسه ،ترصد احلكومة نفقات
رأسمالية ثم تتراجع عنها يف نهاية العام ،إذ بلغ الفرق ما بني املرصود يف موازنة عام
ً
فعال  328مليون دينار.
 2019واملتحقق

اإلجراءات املالية بداية عام ( 2020قبل تأثير اجلائحة)
• املوافقة على التعلیمات املعدلة لتعلیمات عالوة غالء املعیشة للمتقاعدین لسنة
.2020
• رفع الضریبة اخلاصة املفروضة على السیارات الهجينة بواقع  5نقاط مئویة لتصبح
.%40
• صرف عالوة بقیمة ال تزید عن  220دیناراً ،بدل إعانة شهریة لكل متقاعد عسكري
فاقد البصر یحتاج ملن یعینه على ممارسة حیاته الیومیة.
ومن جانب آخر ،فإن انخفاض مرونة اإلنفاق التوافقية التي تربط منو النفقات احلكومية
بنمو الناجت احمللي اإلجمالي ،أدى إلى انعكاسات سلبية على تعزيز معدالت النمو
االقتصادي والقدرة على استخدام السياسات املالية املعاكسة للدورات االقتصادية.
ويعود استمرار هذا اخللل أيض ًا إلى االدعاء بصعوبة تخفيض اإلنفاق اجلاري ،وخصوص ًا
بند الرواتب واألجور للعاملني يف األجهزة املدنية والعسكرية واألمنية ،ونفقات خدمة
الدين ،وبقية بنود اإلنفاق اجلاري التي توصف باجلمود.

27

Economic & Social Council of Jordan

اجلدول رقم (:)2
تطور النفقات العامة للحكومة املركزية
2018

إجمالي
اإلنفاق
النفقات
اجلارية
النفقات
الرأسمالية

املقدار
التغير
معدل منو ()%
املقدار
التغير
معدل منو ()%
املقدار
التغير
معدل منو ()%

فعلي
ّ

2019
موازنة

2020

فعلي
ّ

موازنة

كانون األول -تشرين
أول
2020
2019

8567.3

9255.5

8812.7

9606.9

7178.6

7375.4

394.1

688.2

245.4

794.2

371.6

196.8

4.8

8.0

2.9

9.0

5.5

2.7

7619.6

8012.9

7897.2

8333.9

6581.9

6899.2

506.6

393.3

277.6

436.7

390.1

317.3

7.1

5.2

3.6

5.5

6.3

4.8

947.7

1242.6

915.5

1273

596.7

476.2

-112.5

294.9

-32.2

357.5

-18.7

-120.5

-10.6

31.1

-3.4

39.0

-3.0

-20.2

املصدر :وزارة املالية ،نشرة مالية احلكومة العامة ،تشرين الثاني .2020

وتشتمل النفقات اجلارية على العديد من جوانب الهدر التي ال بد من إعادة النظر
فيها ،فمن الضروري وضع ضوابط ومعايير واضحة وعادلة للمكافآت والعمل اإلضايف
وبدل التنقالت وعالوة النقل ،وربط ذلك باألداء ،وتنبغي مراجعة الهياكل الوظيفية يف
املؤسسات والوزارات ،وإلغاء ودمج الوزارات واملؤسسات ذات األثر الكبير على املوازنة ،وعدم
االكتفاء بدمج املؤسسات ذات األثر البسيط على املوازنة.
وعلى الرغم من استهداف احلكومة احلد من أوجه الهدر يف بعض بنود املوازنةّ ،إل أنها
لم تنجح يف عدد منها ،نظر ًا لتأجيل العديد من الوزارات والدوائر احلكومية دفع بعض
املبالغ املستحقة على بعض البنود التي مت ترحيلها إلى موازنتها للعام الالحق و /أو جلوئها
إلى تسديدها من خالل موازنتها الرأسمالية .وعليه ،من الضروري العمل على املعاجلة
ومعمقة
مفصلة
الفعلية ملظاهر الهدر يف النفقات التشغيلية ،وهو ما يستدعي دراسة
َّ
َّ

لتحديد مظاهر الهدر والتي يأتي يف مقدمتها االمتيازات الوظيفية التي تعود يف معظمها

بالنفع املباشر على عدد من موظفي الوزارات والدوائر احلكومية وخاصة موظفي الفئة
العليا ،مثل استخدام السيارات احلكومية مبا يعنيه ذلك من إنفاق على احملروقات
والصيانة والهدر باستخدام موظفني للعمل سائقني لهذه السيارات ،إضافة إلى حصول
موظفي القيادة العليا على أجهزة هواتف خليوية وتغطية قيمة فواتير الهاتف الشهرية
على حساب اخلزينة العامة ،وكذلك توفير بعض املباني لغايات السكن لبعض املوظفني.
ويف إطار تأثر بنود اإلنفاق خالل جائحة "كورونا" ،ارتفعت قيمة النفقات الطارئة
يف مجال التدابير للحفاظ على صحة املواطنني وسالمتهم ،وارتفعت نفقات األدوية
واملستلزمات الطبية التي ُقدرت بحوالي  115مليون دينار يف موازنة عام  2020والتي
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ُي َّ
توقع أن تشهد مزيد ًا من االرتفاع ملواجهة الوباء .وقد أجرت وزارة املالية مناقالت مالية

من بنود النفقات اجلارية والرأسمالية التي ُخفضت جراء أزمة "كورونا" ،وذلك لغايات

تغطية النفقات الطارئة التي تسببت بها األزمة ،ولعل من أبرزها النفقات املترتبة على
اإلجراءات الصحية الوقائية والتشخيصية والعالجية ملنع انتشار الفيروس واحلفاظ
على صحة املواطنني وسالمتهم ،وكذلك نفقات إعانة األسر الفقيرة واحملتاجة وخاصة
التي تأثرت سلب ًا بسبب اإلجراءات االحترازية التي فرضتها األزمة ،إلى جانب تقدمي
الدعم املادي للمواطنني ومن ضمنهم عمال املياومة لتمكينهم من تأمني احتياجتهم من
الدواء والغذاء ،إضافة إلى زيادة النفقات التشغيلية للجهازين املدني والعسكري نظر ًا
لدورهما األساسي يف تنفيذ العديد من اإلجراءات احلكومية ملكافحة الفيروس.
ويف ضوء ذلك اتخذت وزارة املالية اإلجراءات التالية يف جانب النفقات للتخفيف من آثار
اجلائحة على األوضاع املالية:
•

وقف العمل بالزیادة املقررة ملوظفي اجلهاز احلكومي وضباط وأفراد القوات املسلحة
األردنیة ،وبالنظام املعدل لنظام رتب املعلمنی بدء ًا من شهر أیار  2020وحتى نهایة
العام.

• اقتطاع نسبة من رواتب الفئات العلیا يف الدولة اعتبار ًا من راتب شهر نیسان.
• وقف املكافآت وعالوة العمل اإلضايف جلمیع املوظفنی املشمولنی ببالغات العطلة أثناء
فترة العمل بقانون الدفاع ،الذین تزید رواتبهم اإلجمالیة عن  1300دینار ،على ّأل
أي منهم بعد االقتطاع عن ألف دینار.
یقل إجمالي راتب ّ
•

وقف صرف مكافآت وبدل تنقالت ممثلي احلكومة يف مجالس إدارة الشركات التي
تساهم فيها وشركة إدارة املساهمات احلكومیة والشركات التابعة لها.

•

وقف صرف رواتب (الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر) يف الشركات اململوكة
بالكامل للحكومة وشركة إدارة املساهمات احلكومیة والشركات التي تزید نسبة متلك
احلكومة أو شركة إدارة املساهمات احلكومیة فیها عن %.50

•

وقف عالوة النقل وبدالت التنقل الشهریة جلمیع املوظفنی العاملنی يف الوزارات
أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هیئة عامة تابعة للحكومة أو
والدوائر احلكومیة أو ّ

يف الشركات اململوكة بالكامل للحكومة.

• وقف صرف مخصصات البنزین الشهریة ملركبات املوظفنی الذین یستخدمون مركبات
حكومیة.
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للمستخدمنی على حساب شراء
اقتطاع ما نسبته  %50من املستحقات املالیة
َ

•

أي بنود أخرى واملشمولنی ببالغات
اخلدمات أو على حساب املكافأة أو على حساب ّ

العطلة أثناء العمل بقانون الدفاع ممن ال یتقاضون رواتب تقاعدیة ،وإیقاف صرف

املستحقات ملن یتقاضون رواتب تقاعدیة.
إیقاف التعیینات يف جمیع الوزارات والدوائر احلكومیة واملؤسسات الرسمیة العامة

•

واملؤسسات العامة والهیئات والسلطات والشركات اململوكة للحكومة وأمانة عمان
الكبرى والبلدیات حتى نهایة عام .2020

 4.1العجز /الوفر للحكومة املركزية

يأتي عجز املوازنة العامة من عام َلني رئيسني نظري ًا ،األول "العجز الهيكلي" الناجم عن
وجود خلل يف تركيبة املوازنة العامة أو املالية العامة للدولة .وتعاني مالية احلكومة من
عجز هيكلي مستدام ناجت عن اخللل يف تركيبة املوازنة العامة أو يف تركيبة املالية العامة
للدولة.
أما العامل اآلخر فمرتبط بالدورات االقتصادية ،إذ ال بد أن تزيد احلكومة إنفاقها يف
فترات الكساد مقابل تقليل النفقات يف فترات الرواج ،ولكن السياسة املالية تسير مع
الدورة االقتصادية يف األردن ،إذ كانت تتقشف وتخفّ ض النفقات يف حالة انخفاض النمو،
وفاقم العجز وبالتالي املديونية بشقيها
األمر الذي أدى إلى تراجع االقتصاد األردني
َ
الداخلي واخلارجي ،ما شكّ ل ضغط ًا دائم ًا ومستمر ًا على النفقات العامة واملتمثلة بخدمة
الدين املديونية (الفوائد).
مقدر يف موازنة عام 2019
عما هو َّ
وقد شهد العجز بعد املنح يف عام  2019ارتفاع ًا كبير ًا ّ

بحوالي  413مليون دينار ( ،)%64وجاء ذلك نتيجة املبالغة يف تقدير اإليرادات العامة.
ّ
وتتوقع ميزانية عام  2020أن يبقى العجز قريب ًا من مستوياته يف عام  ،2019ولكن
العجز نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا" بلغ  1075مليون دينار خالل األشهر الستة
ً
مقارنة مع  567مليون دينار خالل الفترة املماثلة من العام السابق.
األولى من عام 2020
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اجلدول رقم (:)3
تطور العجز /الوفر للحكومة املركزية
2018
العجز /الوفر
بعد املنح
التغير يف العجز
معدل منو يف
العجز ()%
نسبة من GDP

2020

2019

كانون األول -تشرين األول

فعلي
ّ

موازنة

فعلي
ّ

موازنة

2019

2020

-727.7

-645.6

-1058.4

-1046

-1133.1

-1508.4

7445.5

82.1

-330.7

12.4

-273.7

-375.3

-91.1

-11.3

45.4

-1.2

31.8

33.1

2.4

2.1

3.3

3.2

4.3

5.8
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 5.1الرصيد القائم للدين العام

ارتفع الرصيد القائم للدين العام بشكل كبير خالل العقد املاضي ،من  11مليار دينار يف
عام  2009إلى  30.1مليار دينار يف عام  ،2019وما يزال يف ارتفاع مستمر ،إذ وصل يف
نهاية تشرين األول إلى  32.4مليار دينار ( 25.8( )%103.4مليار دينار باستثناء ما
يحمله الضمان االجتماعي ( ،))%82.3وذلك رغم اجلهود احلكومية وبرامج صندوق
النقد الدولي خلفض نسبة الدين ألقل من  ،%80إذ لم يتحقق هذا األمر نتيجة إلى
ارتفاع الرصيد القائم وانخفاض النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي .وكما هو موضح يف
فإن الفرق بني نسبة منو إجمالي دين احلكومة ومنو الناجت احمللي
اجلدول رقم (ّ ،)4
وي َّ
توقع أن يكون أثر اجلائحة
االسمي كان موجب ًا ،بينما ال بد أن يكون صفر ًا أو سالب ًاُ .

على املديونية عالي ًا وذلك يف ضوء توقع تراجع النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي ،وبالتالي
َّ
املتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناجت بواقع  %10لتصل إلى حدود  %110يف نهاية
من
عام .2020

وال ُيعزى ارتفاع املديونية إلى عجز احلكومة املركزية فقط ،فقد أدت عجوزات الوحدات

احلكومية خارج املوازنة إلى تفاقم الدين العام من خالل االستدانة بكفالة احلكومة
نتيجة تفاقم عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة املياه وغيرهما من الوحدات
احلكومية.
وقد أصدرت احلكومة سندات دولية يف شريحتني بقيمة إجمالية تبلغ  1.75مليار دوالر،
للتغلب على التداعيات االقتصادية للجائحة بحسب تصريحاتها ،تتضمن الشريحة
األولى سندات بقيمة  500مليون دوالر بعائد قدره  %4.95وفترة استحقاق خمس
سنوات ،وتتضمن الشريحة الثانية سندات بقيمة  1.25مليار دوالر بعائد %5.85
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فإن الطلب على االكتتاب فاق املعروض
وفترة استحقاق عشر سنوات .ووفق ًا لوزارة املاليةّ ،
بأكثر من  6.25مرة بعد أن اجتذب اإلصدار عروض ًا تزيد قيمتها على  6.25مليار دوالر،

ً
دليال على استقرار املالية العامة ،باإلضافة إلى ضخ سيولة للقطاع اخلاص
يعد
وهو ما ّ

بتسديد متأخرات راكمتها ّ
كل من احلكومتني احلالية والسابقة .وتشمل تلك املتأخرات
ديون ًا مستحقة ملستشفيات ومقاولني وشركات طاقة وشركات للمستحضرات الطبية.
وبالرغم من اإلصدار األخير لسندات اليوروبوندز اخلارجية ،إال أنه مت تسديد سندات
يوروبوندز بقيمة  1.25مليار دوالر يف نهاية شهر تشرين األول  ،2020وكذلك مت
تسديد الدفعة األخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي ( )SBAخالل شهر آب من عام
.2020
وقد ارتفعت مخصصات فوائد الدين العام بحوالي  141مليون دينار أو ما نسبته
 %6.4عن مستواها يف عام  2019لتصل إلى  1254مليون دينار لعام  ،202مشكّ ً
لة
ما نسبته  %15من النفقات اجلارية لعام  ،2020وهي من كبرى الفواتير على املوازنة
العامة ،إضافة إلى ارتفاعها املستمر نتيجة ارتفاع حجم املديونية العامة من جانب ،ويف

الحظ أن معدل
ظل االجتاه احمللي والعاملي لرفع هياكل أسعار الفائدة من جانب آخرُ ،
وي َ
الفوائد املدفوعة على الدين اخلارجي أقل من نظيره على الدين الداخلي ،إذ بلغ املتوسط

البسيط ملعدل الفائدة على الدين الداخلي  ،%4.2يف حني كان معدل الفائدة البسيط
الد ْين اخلارجي حوالي .%3.5
على َّ

اجلدول رقم (:)4
تطور الدين العام (موازنة ومكفول)
ُّ
2016

إجمالي دين احلكومة املركزية /موازنة
ومكفول
نسبة من )%(GDP
دين احلكومة بعد استثناءات ما
يحمله صىدوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي
نسبة من )%(GDP
الفرق بني نسبة منو إجمالي دين
احلكومة املركزية ومنو الناجت احمللي
االسمي
الدين املكفول بعد استثناءات ما
يحمله صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي
نسبة من )%( GDP

32

2017

2018

2019

30,076 28,308 27,269 26,093
93.8

94.3

94.4

96.7

23,959 22,649 22,306 21,888

2020
تشرين األول
32,446
103.4
25,828

77.3

75.9

74.3

75.8

82.3

1.5

0.7

0.1

2.5

8.6

3,247

3,366

3,219

3,042

2,976

11.5

11.4

10.6

9.6

9.5

تقرير حالة البالد لعام  :2020دور السياس َتين المالية والنقدية
6,118 5,659 4,963
دين املؤسسة العامة للضمان االجتماعي 4,205
الدين اخلارجي
12,338 12,088 11,867 10,299
39.7
40.3
41.1
37.0
نسبة من )%( GDP
نسبة إلى الصادرات
106.7 112.8 116.9
107.1
سعر الفائدة الضمني على الدين
%3.5 %3.2 %2.8
%2.5
اخلارجي
املتوسط املرجح لعمر القروض (شهر/
7.9
7.9
7.9
6.7
سنة)
الدين الداخلي
17,738 16,221 15,402 15,794

نسبة من )%( GDP
سعر الفائدة الضمني على الدين
الداخل
املتوسط املرجح لعمر القروض (شهر/
سنة)

6,618
13,764
43.8
N.A
N.A
N.A
18,681
59.5

56.8

53.3

54.1

57.0

3.7

3.6

4.0

4.1

N.A

3

3.4

3.6

4.2

N.A
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 6.1موازنات الوحدات احلكومية املستـقــلــة

نقلت احلكومة يف عام  2018موازنات  28من املؤسسات احلكومية املستقلة إلى قانون
املوازنة العامة للدولة ،إضافة إلى دمج عدد من املؤسسات ليصبح عدد املؤسسات احلكومية
ضمن املوازنة  37جهة بحسب بيانات قانون املوازنة العامة لعام  .2019ووفق ًا لتصريحات
يعد خطوة
احلكومة فإن إدراج موازنات املؤسسات املستقلة ضمن قانون املوازنة العامة ّ

وسبل صرفها ،وبالتالي ضبط
إصالحية أولية ّ
الرقابة على نفقات املؤسسات ُ
تسهل عملية ّ
اإلنفاق ضبط ًا عام ًا ،ويأتي ذلك ضمن مسار ِإعادة النظر يف الوجود األساسي للمؤسسات

احلكومية التي أصبحت عبئ ًا مالي ًا على موازنة الدولة من جانب ،وشهدت فاعلية بعضها
انخفاض ًا من جانب آخر .وجتدر اإلشارة إلى أن إعادة الهيكلة خالل الفترة 2019-2014
شملت إلغاء  14دائرة حكومية ودمج  11دائرة.
ّأما األثر املالي على املوازنة العامة نتيجة ضم ميزانيات الوحدات احلكومية فيتمثل يف

ارتفاع املوازنة بحوالي  188مليون دينار مقابل انخفاضها يف موازنة الوحدات احلكومية
ضم ميزانيات تلك الوحدات للموازنة العامة لم يؤثر على السلوك
خارج املوازنة ،لكن ّ

يعد هذا
اإلنفاقي لها ،إذ تشير ميزانياتها إلى اتباع السلوك نفسه قبل الضم ،وبالتالي ُّ
النقل ً
نقال شكلي ًا ،إذ كان من املفترض أن يشهد إنفاق الوحدات احلكومية املضافة الضبط
الحظ أن اإلنفاق قد ارتفع ،مبعنى أن عمليات الضم التي
والترشيد نتيجة الضم ،ولكن ُي َ

تود إلى تخفيض اإلنفاق احلكومي للوحدات احلكومية ،بل على
أجرتها احلكومة لم ِّ
العكس شهدت ارتفاع ًا ،ومن خالل ذلك ُيستنتج أن عملية النقل كانت شكلية.
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ويف عام ُ 2019أعلن عن دمج وإلغاء مؤسسات وهيئات يف احلزمتني االقتصاديتني الثانية
والثالثة اللتني أطلقتهما احلكومة ،إذ تضمنت احلزمة الثانية قرارات بدمج  8مؤسسات
وهيئات ،وكما يلي :نقل مهام صندوق تنمية احملافظات من املؤسسة األردنية لتطوير
املشاريع االقتصادية إلى بنك تنمية املدن ،وضم مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي
األردني إلى وزارة النقل لتصبح مديرية فيها ،وضم دائرة األرصاد اجلوية إلى وزارة النقل
لتصبح مديرية فيها ،وضم سلطة املياه ونقل مهامها إلى وزارة املياه والري ،وضم دائرة
تنمية أموال األوقاف اإلسالمية لتصبح مديرية يف وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية ،ونقل مهام مركز إيداع األوراق املالية إلى هيئة األوراق املالية وشركة بورصة
عمان ،وإنهاء أعمال شركة املنشآت العقارية وتكليف اجلهة التي تراها شركة إدارة
ّ
ً
مناسبة للقيام مبهامها ،وإنهاء أعمال الشركة األردنية للسياحة
االستثمارات احلكومية
ً
مناسبة
واملياه املعدنية وتكليف اجلهة التي تراها شركة إدارة االستثمارات احلكومية

للقيام مبهامها.
أما احلزمة الثالثة ،فتضمنت إعادة هيكلة الشركات التابعة لسلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة من خالل إلغاء شركة العقبة للنقل التأجيري ،وإلغاء شركة العقبة
إلدارة املرافق ودمجها بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة وشركة تطوير العقبة،
وإعادة هيكلة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وذلك بتقليص عدد املفوضني إلى
مفوضني اثنني مع الرئيس (مفوض لشؤون البنية التحتية ومفوض لشؤون احملمية
والسياحة).
املجمعة للوحدات احلكومية ضمن قانون الوحدات احلكومية ،إلى أن
وتشير امليزانية
ّ
إجمالي النفقات لهذه الوحدات يف عام  2019بلغ حوالي  1431مليون دينار (ارتفع إلى

 1539مليون دينار يف موازنة عام  ،)2020يف حني بلغت إيراداتها  1342مليون دينار،
وي َّ
ٌ
توقع أن يرتفع العجز إلى
وبذلك نشأ
عجز مبقدار  89مليون دينار يف عام ُ ،2019

 237مليون دينار يف موازنة عام  ،2020رغم الدمج واإللغاء والنقل الذي طال عدد ًا من
عامي  2018و.2019
املؤسسات خالل َ
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تقرير حالة البالد لعام  :2020دور السياس َتين المالية والنقدية

اجلدول رقم (:)5
مالیـة املؤسسات العامة املستقلّة

إيرادات الوحدات
احلكومية
التغير
معدل منو ()%
إجمالي النفقات
التغير

معدل منو ()%
النفقات اجلارية
التغير

معدل منو ()%
النفقات الرأسمالية
التغير
معدل منو ()%
الوفر /العجز قبل
التمويل
التغير يف العجز

2017
فعلي

2018
فعلي

2019
إعادة تقدير
موازنة

2020
موازنة

1,481

1,421

1,213

1,342

1,302

-161.0

-60.0

-207.8

-79.2

-40.1

-9.8

-4.1

-14.6

-5.6

-3.0

1578.0
-82.1
-4.9
1078.0
-1.9
-0.2
500.0
-80.2
-13.8

1,669
91.2
5.8
1,160
82.4
7.6
509
8.8
1.8

1,500
-168.9
-10.1
1,003
-157.1
-13.5
497
-11.9
-2.3

1,431
-238.3
-14.3
990
-170.1
-14.7
441
-68.1
-13.4

1,539
108.4
7.6
1,054
64.1
6.5
485
44.3
10.1

-97

-248

-287

-89

-237

78.9

151.2

38.9

-159.1

-49.4
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 7.1موازنة البلديات واملجالس احمللية

تعاني معظم البلديات يف األردن من عجز يف ميزانياتها ،بل إن بعضها تعجز أحيان ًا عن
ويعزى هذا العجز بشكل رئيس إلى ازدياد عدد املوظفني الفائضني
دفع رواتب موظفيهاُ ،
عن احلاجة ،وتراكم مستحقات البلديات على املواطنني يف ظل غياب آلية علمية وعملية

لديها للتحصيل ،وعدم وجود خطط إستراتيجية بعيدة املدى لدى معظم البلديات
ً
تدبر شؤونها املالية ،علم ًا بأن
تدر
دخال ثابت ًا يساعدها يف ُّ
إليجاد مشاريع استثمارية ّ

البلديات متتلك أراضي يف املناطق التجارية ميكنها أن تستثمرها يف البناء والتأجير.

وبلغ إجمالي إيرادات البلديات واملجالس احمللية يف عام  2018حوالي  576مليون دينار،
يف حني بلغت النفقات  721مليون دينار ،أي أن العجز يصل إلى  145.3مليون دينار.
وتعاني البلديات من العديد من املشاكل الهيكلية والتشوهات يف الهياكل الوظيفية وتدني
ً
فضال عن تعارض مهمتها مع الهياكل اإلدارية
مستوى خدماتها يف العديد من املناطق،
احمللية ،مما استوجب إجراء تعديالت على قانون البلديات الذي لم ُيقَ ّر بعد.
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اجلدول رقم (:)6
خالصة املوازنة العامة للبلدیات واملجالس احمللیة

سنة
إجمالي اإليرادات
الضرائب وعوائد احملروقات
الرسوم والرخص
إيرادات االستثمار
أخرى
إجمالي اإلنفاق
النفقات اجلارية
النفقات الرأسمالية

2014
555.9
232.8
164.7
4
153.8
528.6
330.8
197.8

2015
630
277
199
5
150
594
379
215

2016
663
287
213
24
140
640
391
249.1

2017
632
238
211
12
172
705
425
279.5

2018
576
241
183
14
138
721
279
442.3
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ويف سياق تأثر البديات بجائحة فيروس كورونا ،أدى حظر التجول وإغالق سوق العمل
ابتداء من شهر آذار ولغاية شهر أيار  ،2020إلى زيادة املصاريف التشغيلية يف
الذي ُفرض
ً

البلديات ،وذلك بسبب حتويل مواردها الشحيحة إلى توفير اإلمدادات الطارئة ألنشطة
التعقيم يف البلديات وتوفير الوقود لآلليات واملركبات اخلدمية .كما أدى اإلغالق
االقتصادي إلى تأخير استالم البلديات للتحويالت املالية ،إلى جانب انخفاض اإليرادات
نحو ملموس .ويف ضوء ذلك ّ
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مع البنك
احمللية على ٍ

الدولي يف شهر آب  2020على اتفاقية منحة بقيمة  8.8مليون دوالر لدعم البلديات

املتأثرة بتدفق الالجئني السوريني لتعزيز اخلدمات وتوفير فرص العمل لألردنيني
والسوريني ،كما تهدف املنحة إلى معاجلة التأثير السلبي جلائحة كورونا على اخلدمات
البلدية يف األردن.

ثانيًا :السياسة النقدية
 1.2اجتاهات السياسة النقدية 2020 /2019

اجتهت السياسة النقدية خالل عام  2019إلى التوسع من خالل خفض أسعار الفائدة
على أدوات السياسة النقدية ثالث مرات بواقع  75نقطة أساس ،وذلك متاشي ًا مع اجتاهات
أسعار الفائدة يف األسواق العاملية واإلقليمية واالجتاهات اإليجابية التي شهدها ميزان
املدفوعات يف ضوء الصادرات الوطنية والدخل السياحي وتدفق حواالت العاملني من
اخلارج ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى االحتياطيات من العمالت األجنبية .وكذلك
منو الودائع ،والتسهيالت
متاشي ًا مع التطورات اإليجابية التي شهدها القطاع املصريف مثل ّ
االئتمانية للقطاع اخلاص ،وبقاء معدل التضخم عند مستويات منخفضة .وأبقى البنك
املركزي على أسعار الفائدة لبرنامج التمويل امليسر املقدم منه للقطاعات االقتصادية
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دون تغيير ،عند  1.75للمشاريع داخل محافظة العاصمة و %1للمشاريع يف باقي
احملافظات ،وذلك لضمان استمرار توفير األموال القابلة لإلقراض من ِقبل البنوك
للقطاعات املستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة ،بهدف تعزيز البيئة االستثمارية

مول البنك من خالل برنامجه حوالي 1120
املالئمة لتحفيز النمو االقتصادي .وقد ّ
مشروع ًا بقيمة مالية بلغت حوالي  753.4مليون دينار ساهمت بخلق حوالي  11.5ألف
فرصة عمل جديدة يف محافظات اململكة حتى نهاية  30تشرين األول .2019
والحتواء تداعيات أزمة "كورونا" على االقتصاد الوطني ،اتخذ البنك املركزي عدد ًا من
اإلجراءات السريعة لتخفيض كلف التمويل وخدمة الدين جلميع النشاطات االقتصادية
واألفراد ،واملساهمة يف استمرارية حركة عجلة االقتصاد ،وتعزيز فرص استعادة النشاط
االقتصادي والتعايف بعد األزمة ،وبلغت تدخالت البنك املركزي حوالي  2.5مليار دينار
(ما نسبته  %8من الناجت) ،ومن تلك اإلجراءات :تخفيض أسعار الفائدة بواقع 150
نقطة أساس على جميع أداوت السياسة النقدية  -باستثناء سعر الفائدة على نافذة
اإليداع لليلة واحدة ،-وتأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية خالل فترة اإلغالق وملدة
ثالثة أشهر على التوالي ،مع السماح للبنوك باالستمرار بتأجيل األقساط حتى منتصف
العام املقبل للفئات األكثر تضرراً.
وقام املركزي بضخّ سيولة إضافية من خالل إبرام اتفاقيات إعادة الشراء وآلجال استحقاق
متدد حتى عام بقيمة إجمالية بلغت  850مليون دينار ،وتخفيض نسبة االحتياطي
َّ

اإللزامي على الودائع بواقع  200نقطة أساس ليصل إلى  %5من  ،%7باإلضافة إلى إبرام
اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة بقيمة  254مليون دينار ،وتخفيض كلف متويل برنامج
البنك املركزي التمويلي ،ودعم القطاعات االقتصادية التنموية ،واستحدث برنامج
متويل يستهدف الشركات الصغيرة واملتوسطة ومن ضمنها املهنيون واحلرفيون وأصحاب
املؤسسات الفردية ،وتخفيض عموالت الشركة األردنية لضمان القروض ومنحها قرض
ميسر بقيمة  300مليون دينار ،وغيرها من اإلجراءات االحترازية والوقائية.

 2.2تطور املؤشرات النقدية 2020/2019

تابع البنك املركزي األردني إدارة سياسته النقدية من خالل مجموعة واسعة من األدوات
النقدية وعمليات السوق املفتوحة ،بهدف توجيه معدالت فائدة االقتراض يف ما بني
املستهدفة وفق ًا لسعر الفائدة الرئيس للبنك
البنوك لليلة واحدة حول املستويات
َ
املركزي ( ،)CBJ Main Rateوبالتالي التأثير على اجتاهات أسعار الفائدة يف السوق

املصريف مبا ينسجم مع التطورات االقتصادية احمللية والعاملية .كذلك استهداف هامش
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سعر فائدة ما بني سعر الفائدة على الدينار األردني وسعر الفائدة على الدوالر األميركي.
( )Federal Funds Target Rateعند  225نقطة أساس ،والذي يعطي الدينار
أفضلية كوعاء ّادخاري ويحافظ على جاذبيته ،وهو ما ينعكس يف انخفاض معدل
"الدولرة" ،وبالتالي تراكم احتياطيات من العملة األجنبية عند مستويات مريحة،
األمر الذي يدعم سياسة سعر الصرف الثابت مع الدوالر االمريكي .وذلك بالتوافق مع
املتغيرات االقتصادية الكلية ،مثل التضخم والنمو االقتصادي والبطالة .وقد خفض
البنك املركزي أسعار الفائدة خالل عام  2019على جميع أدوات السیاسة النقدیة
ثالث مرات ،ومبا مجموعه  75نقطة أساس كما هو موضح يف اجلدول رقم ( .)7وتبع ًا
لذلك انخفضت أسعار الفائدة يف السوق املصريف بشكل طفيف ،ليصل سعر الفائدة على
القروض والسلف يف نهاية عام  2019إلى  .%8.49كما انخفض هامش سعر الفائدة
(الفارق بني الفائدة على اإلقراض والفائدة على الودائع) إلى  365نقطة أساس .ويف عام
ً
واستجابة لظروف أزمة "كورونا" ،خفّ ض البنك أسعار الفائدة على أدوات السياسة
،2020
النقدية بواقع  150نقطة أساس ،ليصل سعر فائدة البنك املركزي إلى  %2.5يف نهاية
شهر أيار ،باستثناء سعر الفائدة على نافذة اإليداع ألجل ليلة واحدة والتي مت خفضها
بواقع  125نقطة أساس ،وقد أدى ذلك إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض والسلف
إلى  ،%7.39وانخفاض هامش سعر الفائدة يف السوق املصريف إلى  331نقطة أساس.
اجلدول رقم (:)7
أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والسوق املصريف
سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي ()%
سعر فائدة نافذة اإليداع لليلة واحدة ()%
سعر الفائدة االحتياطي األميركي ()%
الهامش بني سعر الفائدة الرئيسي للبنك املركزي وسعر
فائدة االحتياطي األمريكي ()%
الهامش بني سعر الفائدة على نافذة اإليداع لليلة واحدة
وسعر فائدة االحتياطي األمريكي ()%
سعر الفائدة على الودائع الجل ()%
سعر الفائدة على القروض والسلف ()%
هامش سعر الفائدة (نقطة أساس)
سعر الفائدة ألفضل العمالء ()%

2018

2019

4.75
4.0
2.5

4
3.25
1.75

2.25

2.25

2.25

2.25

1.5

1.5

1.5

1.75

4.73
8.69
3.96
9.57

4.84
8.49
3.65
9.33

4.95
8.65
3.70
9.63

3.69
7.16
3.47
8.31
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وقد جنح البنك املركزي يف احملافظة على مستویات مریحة من إحمالي االحتیاطیات
األجنبیة لديه ،إذ بلغت قيمتها يف نهایة عام  2019ما مقداره  14.3مليار دوالر ،وهو
ما یكفي لتغطیة نحو  9.4شهر من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات ،أي أكثر من
ثالثة أضعاف املدة املتعارف علیها دولی ًا لقیاس مدى كفایة االحتیاطیات األجنبیة

والبالغة ثالثة أشهر .وقد شهد رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية ارتفاع ًا يف
نهاية شهر تشرين الثاني  2020ليصل إلى  15.7مليار دوالر مدعوم ًا بانخفاض حجم
املستوردات نتيجة التأثر بتداعيات اجلائحة ،ويكفي هذا املستوى من االحتياطيات

لتغطية  9.1شهر ًا من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات .وقد عززت مستويات
إجمالي االحتيطايات األجنبية من االستقرار النقدي للمملكة ،وخاصة يف ظل الظروف
الصعبة الراهنة وحالة عدم اليقني التي حتيط مستقبل مسار التعايف االقتصادي العاملي.
اجلدول رقم (:)8
االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي
إجمالي االحتياطيات األجنبية (مليار دوالر)
تغطية االحتياطيات األشهر املستوردات (شهر)

2018

2019

13.4
7.4

14.3
9.4

2020
2019
تشرين الثاني
15.7
13.8
9.1
8.9
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ويف مجال السيولة احمللية يف السوق ،ما زال معدل منو السيولة احمللية متدني ًا قياس ًا

الحظ اجتاهه نحو التعايف التدريجي خالل عام  ،2019إذ
مبستوياته السابقةّ ،إل أنه ُي َ

بلغ عرض النقد مبفهومه الواسع يف نهاية عام  2019حوالي  35مليار دينار مبعدل منو
 ،%4.8مقابل منو نسبته  %1.2يف عام  ،2018وارتفع بنسبة  %4.7حتى نهاية شهر
تشرين األول  ،2020مقابل  %4.6خالل الفترة نفسها من عام  .2019وبتحليل مصادر
الحظ أثر انخفاض الودائع ارتباط ًا بتراجع النشاط االقتصادي.
منو السيولة احملليةُ ،ي َ
أما السيولة الفائضة لدى البنوك ،فقد بقيت ضمن مستوياتها الطبيعية خالل عام
 ،2019والتي تتراوح بني  3مليار دينار و 4مليار دينار ،إذ بلغت  3480.9مليون دينار
مقابل  3023.5مليون دينار يف عام  ،2018ثم وصلت إلى  4330.8مليون دينار يف نهاية
شهر تشرين األول  ،2020علم ًا بأن البنوك قامت مبنح االئتمان ،إذ شهد معدل النمو
إلجمالي االئتمان ارتفاع ًا بنسبة  ،%6وللقطاع اخلاص بنسبة  %6.5وذلك حتى نهاية

تشرين األول .2020
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اجلدول رقم (:)9
تطور املؤشرات النقدية 2020/2019

2020
2019
تشرين األول
4.7
4.6
4330.8
3035.9
2.7
4.0

2018

2019

1.2
3023.5
2.0

4.8
3480.9
4.3

5.8

4.3

4.6

4.5

0.8

رصيد التسهيالت املمنوحة للشركات
الصغيرة ومتوسطة احلجم
معدل التضخم مخفض الناجت ()%
معدل النمو )%( GDP

1.2
1.0
النصف األول

2018

2019

1.8
1.9

1.7
2.0

معدل البطالة ()%

18.6

19

معدل منو السيولة احمللية ()%
السيولة الفائضة لدى البنوك

معدل منو إجمالي الودائع ()%
معدل منو التسهيالت املقدمة للقطاع اخلاص
()%
معدل التضخم )%( CPI

2399

6.5

2769

0.2
1.6
-1.2
1.9
األرباع الثالثة األولى
19.3
19
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لقد سعى البنك املركزي خالل السنوات األخيرة إلى تشجيع البنوك ملنح االئتمان على
عدل البنك هيكل أسعار الفائدة لتحديث
الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة ،إذ ّ

اإلطار التشغيلي للسياسة النقدية مرتني ،وذلك لتعزيز قدرة البنوك على إدارة سيولتها
بفعالية وكفاءة ومبا يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير االحتياجات التمويلية
املتنامية للقطاعات االقتصادية املختلفة .كما استمر البنك يف تقدمی جملة من احلوافز
للبنوك املرخصة ،لتشجیع إقراض القطاعات االقتصادیة احمللیة ذات القیمة املضافة
العالیة ،وكذلك املشروعات الصغیرة ومتوسطة احلجم ،من خالل برنامج البنك املركزي
إلعادة التمویل واملوجه نحو قطاعات الصناعة ،والسیاحة ،والزراعة ،والطاقة املتجددة،
وتكنولوجیا املعلومات ،واالستشارات الهندسیة ،والصحة ،وقطاع النقل (شركات
النقل) ،وقطاع التعلیم (التدریب املهني والفني والتقني) ،ملا لهذه القطاعات من أهمیة
أن قيمة
يف االقتصاد الوطني ،وخاصة يف دعم النمو والتوظیف .ومن اجلدير بالذكر ّ

األموال املتاحة ضمن هذا البرنامج تبلغ تبلغ حوالي  1.2ملیار دینار .وقد مول البنك من
خالل برنامجه حوالي  1543مشروع ًا بقيمة مالية بلغت حوالي  1.104مليار دينار ،ما
ساهم يف استحداث نحو  13.2ألف فرصة عمل وذلك حتى  30تشرين الثاني .2020
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اجلدول رقم (:)10
برنامج البنك املركزي لتمويل القطاعات االقتصادية ودعمها (باملليون دينار) حتى
نهاية شهر تشرين الثاني 2020
القطاعات
قطاع الصناعة
قطاع الطاقة املتجددة
قطاع السياحة
قطاع الزراعة
قطاع تكنولوجيا املعلومات
االستشارات الهندسية
قطاع الصحة
قطاع التعليم (التدريب
املهني والفني والتقني)
قطاع النقل (شركات النقل)
قطاع التصدير
املجموع

توزيع السلف حسب القطاع
نسبة كل قطاع من
املجموع
البرنامج
%50.0
552.4
%23.2
256.1
%10.4
114.8
%7.2
79.1
%2.2
23.8
%0.5
5.0
%2.4
26.6

عدد املشاريع
739
458
124
121
27
3
39

15.0

%1.4

7

31.0
0.0
1,103.8

%2.8
%0.0
%100.0

26
0
1543

ً
متویال للبرنامج الوطني للتشغیل الذاتي (انهض)
وخصص البنك املركزي يف عام 2019
ّ

بقیمة  100ملیون دینار ،وذلك من خالل دعم البنوك التجاریة واإلسالمیة إلعادة
إقراض املبلغ للشباب احلاصلنی على شهادة انضمام من البرنامج بكلف وشروط میسرة.

اآلثار احملتملة جلائحة "كورونا" على متغيرات السياسة النقدية
استشعر البنك املركزي األردني مبكر ًا اآلثار احملتملة جلائحة "كورونا" على االقتصاد،
وخاصة تراجع قدرة األفراد وقطاع األعمال على السداد وانخفاض مستوى النشاط
االقتصادي بشكل كبير غير مسبوق نتيجة للتداعيات السلبية لألزمة املستجدة.
ونتيجة حلزمة اإلجراءات التحفيزية واالحترازية والسياسة النقدية التوسعية التي
اتخذها البنك املركزي ،شهدت أبرز املؤشرات النقدية تطور ًا ملحوظ ًا خالل عام ،2020
فقد بلغ رصيد إجمالي االحتياطيات األجنبية (مبا فيها الذهب وحقوق السحب
اخلاصة) لدى البنك املركزي يف نهاية شهر تشرين الثاني  2020ما مقداره  15.7مليار

دوالر ،تكفي لتغطية  9.1شهر ًا من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات.

كما ارتفع رصيد السيولة احمللية يف نهاية شهر تشرين األول بنسبة  %4.7عن رصيدها
املسجل يف نهاية عام  .2019وارتفع رصيد التسهيالت االئتمانية حتى نهاية شهر
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تشرين األول من عام  2020مبقدار  1,617.6مليون دينار ( )%6.0ليصل إلى 28.7
مليار دينار ،وشكلت التسهيالت املمنوحة للقطاع اخلاص (مقيم) ما نسبته  %89.1من
إجمالي هذه التسهيالت ،ليسجل منو ًا بنسبة ( ،)%6.5باملقارنة مع نهاية عام .2019

وشهد رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك املرخصة ارتفاع ًا مبقدار  970.6مليون دينار
بنسبة  %2.7حتى نهاية شهر تشرين األول ليبلغ  36.3مليار دينار ،وذلك على الرغم
من انخفاضه خالل فترة اإلغالق (آذار-أيار  )2020مبقدار  830.5مليون دينار.
ولكن التوقعات االقتصادية تشير إلى استمرار التأثيرات املباشرة وغير املباشرة جلائحة
فيروس كورونا املستجد على االقتصاد األردني ،إذ توقع كل من صندوق النقد الدولي
والبنك الدولي انخفاض معدل النمو االقتصادي بنسبة .%3.5

 3.2أهم التطورات على صعيد اجلهاز املصريف 2020/2019

واصلت املیزانیة املوحدة للبنوك املرخصة العاملة يف اململكة منوها يف عام  2019وبوتیرة
أعلى من العامنی السابقنی ،إذ ارتفعت مبقدار  2.7مليار دینار ( )%5.4خالل عام 2019
لتصل إلى  53.6ملیار دینار ،مما یعكس حتسن ًا يف أنشطة البنوك.
وتشير مؤشرات املتانة املالية للجهاز املصريف إلى وضع مريح وآمن ،إذ تتمتع البنوك بسيولة
وربحية وكفاية رأسمالية مرتفعة ،وبلغت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون
 %5.2يف نهاية النصف األول من عام  ،2020وهي نسبة ضمن احلدود املقبولة ،كذلك
بلغت نسبة كفاية رأس املال  %17.94خالل نفس الفترة ،وهي تفوق النسبة املنصوص
ويجري البنك املركزي
عليها يف مقررات جلنة بازل وتعليمات البنك املركزي األردنيُ .

اختبارات لألوضاع الضاغطة والتي تفترض انخفاض مؤشرات النشاط االقتصادي وما
التحمل أنها ُم َط ْم ِئنة،
يستتبعه ذلك من أثر على مؤشرات املتانة .وقد أثبتت اختبارات
ُّ

وال سيما يف ّ
ظل الرقابة احلثيثة للبنك املركزي.

اجلدول رقم (:)11
مؤشرات املتانة املالية
نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي
الديون
نسبة كفاية رأس املال
العائد على املوجودات
معدل منو املوجودات

2108

2019

النصف األول
2020
2019

%4.9

%5.0

%5.20

%5.40

%16.94
%1.2
%3.0

%18.3
%1.2
%5.40

%16.99
%1.17
%1.9

%17.94
%0.65
%0.50

املصدر :البنك املركزي األردني ،مؤشرات املتانة املالية.2019 ،
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وقد أصدر البنك املركزي العديد من اإلجراءات الهادفة إلى تنظيم عمل البنوك وتعزيز
مراكزها املالية ،من بينها إصدار "تعلیمات احلساب البنكي األساسي" التي ُتلزم كل بنك
عامل يف اململكة بفتح "حساب بنكي أساسي" للفئات املستبعدة مالي ًا إلتاحة وصول فئات
املجتمع كافة للخدمات املصرفیة وبالتالي تعزیز االشتمال املالي ،وإصدار تعلیمات "حدود
التعرضات الكبیرة وضوابط منح االئتمان" التي توضح احلدود القصوى للتعرضات جتاه
األطراف ذات العالقة مع البنك ،وكذلك بیان كیفیة وآلیة حساب احلدود القصوى
للتعرض جتاه العمالء ،واحلدود القصوى لالئتمان املمنوح إلنشاء العقارات أو شرائها،
واالئتمان املمنوح على شكل "جاري مدین" ،باإلضافة إلى احلد األقصى لالئتمان املمنوح
ألكبر عشرة أشخاص من عمالء البنك الواحد.

اآلثار احملتملة للجائحة على القطاع املصريف
لن يتضرر القطاع املصريف األردني نتيجة األزمة الناجمة عن جائحة "كورونا" بشكل
ومواصلة متويل
تيسر من قطاعات
َ
مباشر ،فالبنوك األردنية تؤدي دور الساعي إلنقاذ ما ّ
حركة االستهالك ،وهي تستفيد من السيولة التي طرحها البنك املركزي .ويف موضوع

متانة أوضاع البنوك ،فإن مؤشرات املتانة تشير إلى أنه لن يكون هنالك حتديات كبيرة
لدى البنوك (مثل انخفاض السيولة لدى البنوك إلى مستويات منخفضة جداً ،وارتفاع
نسب الديون غير العاملة ملستويات حرجة ،وانخفاض نسبة كفاية رأس املال دون النسبة
املقررة) وذلك يف ضوء أن سياسات البنك املركزي والبنوك ركّ زت خالل السنوات العشر
األخيرة (بعد األزمة املالية العاملية) على تعزيز كفاية رأس املال وتعزيز جودة التسهيالت
االئتمانية املمنوحة يف ظل املعايير التي فرضتها جلنة بازل الدولية ،وال سيما تلك الهادفة
إلى تعزيز صالبة رأس املال ،لكن الربحية أو العوائد على النشاط املصريف ستنخفض كما
ستتراجع بعض مؤشرات املتانة املالية وخاصة نسبة الديون غير العاملة.

 4.2إجراءات السياسة النقدية ملواجهة اجلائحة

اتخذ البنك املركزي األردني عدد ًا من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أزمة "كورونا"
على االقتصاد الوطني ،وتخفيض كلف التمويل وخدمة الدين جلميع النشاطات

االقتصادية ،واملساهمة يف استمرارية حركة عجلة االقتصاد وتعزيز فرص استعادة
النشاط االقتصادي والتعايف بعد األزمة ،وبلغت حزمة اإلجراءات املتخذة حوالي 2.5
مليار دينار (أو ما نسبته  %8من الناجت).
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الشكل رقم (:)1
ّ
ملخص إجراءات البنك املركزي يف مواجة أزمة "كورونا"
خفض
األسعار

تخفيض نسبة
االحتياطي
االلزامي

تأجيل
األقساط

تأجيل االقساط
والفوائد على
اإلقراض الزراعي

تخفيض عمالت
القروض

حزمة
اإلجراءات
االحترازية

دعم الشركات
الصغيرة
واملتوسطة

استحداث برنامج
متويلي ميسر

تخفيض كلف
متويل برنامج
البنك املركزي

تخفيض عمالت
القروض

ومن بني اإلجراءات التي اتخذها البنك املركزي األردني الحتواء تداعيات األزمة على
االقتصاد الوطني:
• تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية.
• تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية لعمالء القطاعات االقتصادية املتأثرة من آثار
انتشار الفيروس (شركات وأفراد).
َ
شريطة
• السماح للبنوك بتأجيل األقساط املستحقة على الشركات واالفرد املتأثرين،
يعد ذلك هيكلة للتسهيالتّ ،
وأل تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير
ّأل ّ

على هذه الشركاتّ ،
وأل يؤثر ذلك على التصنيف االئتماني للشركات لدى شركة
كريف (.)CRIF
• السماح للبنوك بإجراء جدولة ملديونيات العمالء الذين ينطبق عليهم مفهوم
اجلدولة ،من دون دفعة نقدية أو فوائد تأخير.
• تأجيل أقساط عمالء التجزئة ،مبا يف ذلك دفعات البطاقات االئتمانية وقروض
اإلسكان والقروض الشخصية ،من دون فرص عموالت أو فوائد تأخير.
• يتم العمل بهذه اإلجراءات حتى نهاية عام .2020
• متديد فترة السماح بتأجيل األقساط املستحقة على األفراد والشركات األكثر تضرر ًا
حتى منتصف عام .2021

44

تقرير حالة البالد لعام  :2020دور السياس َتين المالية والنقدية

• تخفيض أسعار الفائدة.
• من تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لدى البنك املركزي مبا
مجموعه  %1.5خالل شهر آذار  2020باستثناء سعر الفائدة على نافذة اإليداع
لليلة واحدة والتي مت خفضها بإجمالي بنسبة بلغت  ،%1.25بهدف تخفيض كلف
التمويل وخدمة الدين جلميع النشاطات االقتصادية ،واملساهمة يف استمرارية حركة
عجلة االقتصاد وتعزيز فرص استعادة النشاط االقتصادي والتعايف بعد األزمة.
• ضخ سيولة إضافية للبنوك مببلغ  1050مليون دينار من خالل:
• تخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع لدى البنوك من  %7إلى  ،%5األمر

الذي وفّ ر سيولة إضافية للبنوك مببلغ  550مليون دينار ،مما ميكّ نها من عكس هذا

اإلجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيالت.
• عقد اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك مبقدار  850مليون دينار آلجال متعددة تصل
حتى  12شهراً ،لتوفير االحتياجات التمويلية للقطاعني العام واخلاص.
• إبرام اتفاقيات إعادة الشراء الدائمة ( )Outright Purchasesبقيمة بلغت 254
مليون دينار.
• منح الشركة األردنية لضمان القروض قرض ًا ميسر ًا بقيمة  300مليون دينار ،مع
السماح لها بتوظيف عوائد القيمة وإعادة تشغيلها.
• تخفيض كلف متويل برنامج البنك املركزي لتمويل ودعم القطاعات االقتصادية
التنموية.
وينطبق ذلك على التسهيالت القائمة واملستقبلية على النحو اآلتي:
• تخفيض أسعار فائدة البرنامج من  %1.75إلى  %1للمشاريع داخل محافظة
العاصمة ،ومن  %1إلى  %0.5للمشاريع يف بقية احملافظات ،مما سيمكن البنوك من
إقراض القطاعات املستهدفة بأسعار فائدة ال تزيد عن  %4للمشاريع داخل العاصمة
و %3.5للمشاريع يف بقية احملافظات.
• زيادة اآلجال املتاحة للسلف وجلميع القطاعات املستهدفة يف البرنامج داخل العاصمة
وتوحيدها مع تلك يف بقية احملافظات لتصبح  10سنوات ،من ضمنها سنتان فترة
سماح ملن يرغب.
• تأجيل جميع األقساط والفوائد املستحقة ضمن البرنامج حتى نهاية شهر حزيران
 ،2020والطلب من البنوك إعادة جدولتها باالتفاق مع عمالئها ،علم ًا بأنه جرى
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توسيع هذه غايات البرنامج لتشمل تغطية الرواتب ورأس املال العامل.
• شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علم ًا بأن القطاعات املشمولة تشمل
الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات والنقل والصحة
والتعليم التقني والفني واملهني واالستشارات الهندسية).
• رفع سقف السلف جلميع القطاعات ليصبح 3مليون دينار ،مع اإلبقاء على السقف
لقطاعي الطاقة املتجددة والنقل عند 4مليون دينار.
َ
• دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة مببلغ  500مليون دينار.
مت استحداث برنامج متويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة من ضمنها
احلرفيون واملهنيون وأصحاب املؤسسات الفردية ،بقيمة  500مليون دينار من البنك
وبكفالة الشركة األردنية لضمان القروض بنسبة  ،%85علم ًا أن البنك املركزي األردني
ميتلك ما نسبته  %45من الشركة.
ويهدف البرنامج إلى تيسير التمويل للمهنيني واحلرفيني وأصحاب املؤسسات الفردية
والشركات الصغيرة واملتوسطة ،ومتكينهم من احلصول على التمويل بشروط وكلف
ميسرة ،ال تتجاوز  ،%2وآلجال استحقاق تصل إلى  42شهر ًا من ضمنها  12شهر ًا فترة
سماح ،ملساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات متويل النفقات
التشغيلية ورأس املال العامل واملوجودات الثابتة.
كما يهدف البرنامج إلى متكني الشركات الصغيرة واملتوسطة من احملافظة على أعمالها
وموظفيها ،ومواصلة نشاطاتها ،وتقدمي خدماتها خالل فترة احتواء فيروس كورونا
املستجد ،باإلضافة إلى متكينها من استئناف نشاطاتها باملستويات الطبيعية ،وتوسعة
أعمالها خالل املرحلة املقبلة.
وقد بلغ عدد املشاريع املستفيدة من البرنامج حوالي  4.715مشروع ًا حتى  10أيلول
مولت  174مليون دينار منها لتمويل الرواتب ،واستفاد
 ،2020بقيمة  439مليون دينارّ ،

منها  84.2ألف عامل .واستحوذت جتارة اجلملة والتجزئة على ما نسبته  %35من
إجمالي التسهيالت ،تلتها الصناعات التحويلية بنسبه  .%23ويبني اجلدول رقم ()12
التوزيع النسبي لبقية القطاعات.
وتشير إحصائيات البرنامج حتى بداية شهر كانون األول  2020إلى استفادة 4929
وو ِّجه  178.3مليون دينار لتغطية
مشروع ًا ،بقيمة إجمالية بلغت  449.41مليون دينارُ ،

الرواتب واألجور ،استفاد منها حوالي  84.6ألف عامل ( كما هو موضح يف اجلدول رقم
.)12
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اجلدول رقم (:)12
إحصائيات برنامج البنك املركزي بقيمة  500مليون دينار حتى 2020/12/3
(باملليون دينار)
القطاع

عدد
املشاريع

القيمة
(مليون
دينار)

النسبة

جتارة اجلملة والتجزئة

2029

158.6

%35.3

66.2

صناعة حتويلية مبا
فيها القائم على الزراعة
املقاوالت واالستشارات
الهندسية
اخلدمات السياحية ما
عدا الفنادق
التعليم

850

102.5

%22.8

35.9

17,111

213

30.4

%6.8

8.8

5,644

142

313

28

%6.2

9

5,974

89

253

23.5

%5.2

18.7

17,692

93

تكنولوجيا املعلومات

96

16.9

%3.8

8.8

النقل
خدمات صحية ما عدا
املستشفيات
فنادق
استشارات قانونية
ومالية وإدارية
ومحاسبية

72

13.3

%3.0

4.3

133

11.7

%2.6

3.6

الطاقة

رواتب
(مليون
دينار)

عدد العاملني
19,072

121

3,186
1,813
1,796

املتوسط
(الف
دينار)
78

176
185
88

30

7.7

%1.7

3.6

1,610

257

62

5.6

%1.2

3.9

861

90

29

4.3

%1.0

0.8

396

148

خدمات الشحن
والتخليص واالستيراد
والتدصير
مهنيني وحرفيني

40

4.2

%0.9

2

814

105

441

4

%0.9

0.4

751

9

الزراعة

22

3.2

%0.7

0.01

دعاية وإعالن وإنتاج
إذاعي وتلفزيوني وفني
املكتبات واملطابع ودور
النشر
املستشفيات
املطاعم الشعبية
وشركات إدارة املطاعم
قطاعات أخرى
املجموع

383

147

14

2.3

%0.5

1.3

302

164

28

2.3

%0.5

0.6

395

83

7

2.3

%0.5

1.5

273

333

37

1.8

%0.4

0.8

903

49

260

26.8

%6.0

8.1

5,594

103

4929.00

449.40

%100.0

178.31

84,570
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• تخفيض عموالت ضمان القروض وزيادة تغطية برنامج ضمان املبيعات احمللية
والصادرات.
• تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي واخلدمات من  %1.5إلى %0.75
جلميع القروض التي ستُ منح حتى نهاية عام .2020
• تخفيض عمولة ضمان قروض املشاريع الناشئة من  1 %إلى  %0.75للقروض التي
ستُ منح حتی نهاية عام .2020
• رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان املبيعات احمللية من  %80إلى .%90
• رفع نسبة حتمل املخاطر من برنامج البنك املركزي لضمان ائتمان الصادرات إلى
 %100الدعم استمرارية الصادرات.
• تأجيل األقساط والفوائد املستحقة على مؤسسة اإلقراض الزراعي حتى نهاية شهر
حزيران  ،2020ملساعدة املزارعني على جتاوز األزمة.
املمولة من
الطلب من مؤسسة اإلقراض الزراعي إعادة جدولة قروضها للمزارعني
َّ

•

خالل سلفة البنك املركزي لها.

• منح مؤسسة اإلقراض الزراعي سلفة إضافية بقيمة  10مليون دينار ،بسعر فائدة
 %0.5بهدف إعادة إقراضها للمزارعني ،ألجل  10سنوات من ضمنها سنتا سماح.
• قررت مؤسسة اإلقراض الزراعي تأجيل األقساط املستحقة حتى شهر حزيران
 ،2021وذلك مع قرار البنك املركزي بتأجيل األقساط على القطاعات واألفراد
األكثر تضرر ًا حتى نهاية شهر حزيران .2021
• إجراءات خاصة بالشيكات وتسويتها
عدم إدراج العمالء ممن ُترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن قائمة العمالء

•

املتخلّفني عن الدفع ،وعدم حتميلهم العموالت املترتبة على إعادة الشيكات ،وذلك
للشيكات املعادة خالل الفترة من  18آذار ولغاية  15نيسان  ،2020على أن ُتنَ ح هذه
أي شيكات معادة خالل الفترة احملددة.
الفئة من العمالء مهلة ثالثة أشهر لتسوية ّ
• متديد فترة عدم إدراج العمالء ممن ُترفض لهم شيكات ألسباب مالية ضمن قائمة
العمالء املتخلّفني عن الدفع ،وعدم حتميلهم العموالت املترتبة على إعادة الشيكات،
وذلك للشيكات املعادة خالل الفترة من  3أيار ولغاية  21أيار  ،2020على أن يتم
منحهم مهلة مدتها  45يوم ًا لتسوية أي شيكات معادة ،باستثناء قطاعي جتارة املواد

الغذائية واملستلزمات الطبية ،بحيث يتم منحهما مهلة مدتها  30يوم ًا.

48

تقرير حالة البالد لعام  :2020دور السياس َتين المالية والنقدية

• تخفيض مدة اإلدراج على قائمة الشيكات املرجتعة ملن يقومون بتسوية الشيكات،
ً
بدال من املدة التي كانت تصل حتى عام ،شريطة تسوية جميع
لتصبح شهر ًا واحد ًا
الشيكات.
• تخفيض قيمة عمولة الشيك املعاد لعدم كفاية الرصيد وعمولة التسوية لتصبح 5
ً
بدال من  40دينار ًا على الشيكات املعادة ألسباب مالية خالل الفترة من  26أيار
دنانير
وحتى نهاية عام 2020
• إعادة العمل بتعليمات الشيكات املرجتعة بحسب املعتاد اعتبار ًا من  3كانون الثاني
.2021

 5.2السوق املالي 2020/2019

عمان خالل السنوات األخيرة إلى العديد من الظروف والتحديات التي
تعرضت بورصة ّ
أثرت على أدائها ،ومن أهمها الظروف والتحديات السياسية يف املنطقة احمليطة وتداعياتها
ً
عامال ضاغط ًا عليه ،إضافة إلى حتديات أخرى
التي أثرت على االقتصاد الوطني وشكلت

أساسية تواجه السوق املالي ،مثل تراجع الثقة يف السوق ،وتراجع السيولة املوجهة
لالستثمار يف األوراق املالية ،وتوجه االستثمار نحو االستثمارات األقل مخاطرة كالودائع
نظر ًا الرتفاع أسعار الفائدة وغيرها .ولكون البورصة مرآة تعكس الظروف االقتصادية
والتوقعات ،فقد استمرت هذه الظروف بالتأثير على البورصة خالل عام  .2020وقد

تعمقت يف عام  2021نتيجة انتشار فيروس كورونا وما نتج عنه من تداعيات أثّ رت على
اقتصادات العالم والشركات وعلى األسواق املالية يف العالم وعلى بورصة عمان وأداء
الشركات املدرجة فيها ،إذ تراجعت مؤشرات أداء جميع البورصات العاملية والعربية
بدرجات متفاوتة (ومنها بورصة عمان) ،كما تراجعت أرباح الشركات املدرجة.
وقد بلغ حجم التداول يف بورصة عمان خالله حوالي  1.6مليار دينار مقارنة مع 2.3
مليار دينار لعام  2018وبنسبة انخفاض  .%31.6ويف عام  2020بلغ حجم التداول
للنصف األول حوالي  415.6مليون دينار مقارنة مع  668.1مليون دينار للنصف األول
املرجح باألسهم احلرة
من عام  .2019وانخفض الرقم القياسي العام ألسعار األسهم
َّ
للبورصة ليصل إلى  1815.2نقطة يف نهاية عام  2019مقارنة مع  1908.8نقطة
بنهاية عام  ،2018أي بانخفاض نسبته  .%4.9وانخفضت القيمة السوقية لألسهم
املدرجة يف نهاية عام  2019إلى  14.9مليار دينار ،أي بانخفاض نسبته  %7.5مقارنة
مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف نهاية عام  .2018وانخفض الرقم القياسي العام
ألسعار األسهم للنصف األول من عام  2020إلى  1603.0نقطة مقارنة مع 1815.2
نقطة يف نهاية عام  2019بانخفاض نسبته .%11.7
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ويف ما يتصل باستثمارات غير األردنيني ،بلغت األسهم املشتراة  528.7مليون دينار
خالل عام  2019مشكّ لة ما نسبته  %32.4من حجم التداول الكلي ،يف حني بلغت
يقدر صايف
القيمة اإلجمالية لألسهم املباعة من ِقبلهم  414.6مليون دينار ،وبذلك َّ

االستثمار غير األردني بـ  114.1مليون دينار باملوجب .وعليه ،تصبح نسبة مساهمة
غير األردنيني يف الشركات املدرجة يف البورصة يف نهاية عام  2019حوالي  %51.6من

إجمالي القيمة السوقية للبورصة ( %35.8متثل مساهمة العرب ،و %15.8مساهمة
غير العرب) .وبالنسبة الستثمارات غير األردنيني خالل النصف األول من عام ،2020
بلغت قيمة األسهم املشتراة  48.9مليون دينار ،يف حني بلغت قيمة األسهم املباعة
 99.8مليون دينار .وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني  50.9مليون دينار
بالسالب .وعليه ،تصبح نسبة مساهمة املستثمرين غير األردنيني يف الشركات املدرجة
يف البورصة يف نهاية شهر حزيران  2020حوالي  %50.6من إجمالي القيمة السوقية
للبورصة .وبالنسبة لألرباح الصافية للشركات املدرجة يف البورصة لنهاية عام 2019
فقد انخفضت إلى  1100.6مليون دينار مقارنة مع  1185.0مليون دينار لعام ،2018
بنسبة انخفاض مقدارها .%7.1

عمان يف بداية األزمة
التدابير التي اتخذتها بورصة ّ
اتخذت بورصة عمان عدد ًا من اإلجراءات االحترازية والقرارات لتخفيف أثر اجلائحة
على السوق ،يف ضوء التطورات الناجتة عن تداعيات انتشار الفيروس وكإجراء وقائي
ملواجهة هذه التداعيات وحالة عدم اليقني السائدة يف السوق .ومن هذه اإلجراءات:
• إعداد خطة للعمل عن بعد ويف املوقع لتطبيقها خالل فترة التعطيل وعند إعادة
العمل يف البورصة.
• تخفيض احلدود السعرية املسموح بها لتصبح  %2.5اعتبار ًا من  16آذار  ،2020وقد
استمر العمل بهذه احلدود بعد استئناف التداول يوم  10أيار  .2020ويف  28أيار
ُرفعت احلدود السعرية إلى .%5
ً
بدال من ساعتني ،واستمر العمل
• تخفيض مدة جلسة التداول لتصبح ساعة واحدة
بذلك بعد استئناف التداول يوم  10أيار  .2020ويف  28أيار ُقرر متديد جلسة
التداول إلى ساعتني.
• التنسيق مع هيئة األوراق املالية بخصوص تخفيض هامش الصيانة ،إذ أصبح %15
ً
بدال من .%20
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• اتخذت البورصة قرار ًا بتأجيل تزويدها بالتقرير السنوي من جميع الشركات املدرجة
يف البورصة ،وذلك يف ضوء قرار هيئة األوراق املالية تعليق تزويدها باإلفصاحات
اخلاصة باجلهات اخلاضعة لرقابتها إلى إشعار آخر .ويتضمن التقرير السنوي تقرير
مجلس إدارة الشركة وبياناتها املالية املدققة وتقرير مدقق حساباتها والذي تنتهي
مهلة تزويده كحد أقصى بتاريخ  31آذار  2020حتى تاريخ  15حزيران ،وبيانات
الربعني السنويني األول والثاني من عام  2020حتى تاريخ  6آب .2020

أثر أزمة كورونا على أداء السوق
يف ما يتعلق مبؤشرات األداء لبورصة عمان ،فقد كانت على النحو التالي:
 -1القيمة السوقية تسجل أدنى مستوى لها منذ 2004
شهدت القيمة السوقية للشركات املدرجة انخفاض ًا ملحوظ ًا يف يوم  15آذار ،2020
وهو اليوم الذي سبق اإلعالن عن وقف التداول يف البورصة ،إذ مت تعليق التداول
اعتبار ًا من تاريخ  17آذار وحتى  10أيار .وقد بلغت القيمة السوقية بتاريخ  16آذار
ما قدره  13.14مليار دينار ،بانخفاض نسبته  %13.8مقارنة مع نهاية عام ،2019
وهو أدنى مستوى لها منذ  29كانون األول .2004
 -2الرقم القياسي لألسهم احلرة ( )ASE100يسجل أدنى مستوى له منذ 2003
شهد الرقم القياسي ( )ASE100انخفاض ًا ملحوظ ًا يف يوم  15آذار  2020بلغ
 ،%4.48وقد أغلق بتاريخ  16آذار عند مستوى  1668.2نقطة ،بانخفاض نسبته
 %8.1منذ بداية العام ،وهو أدنى مستوى له منذ تاريخ  23تشرين الثاني .2003
 -3أما بالنسبة حلجم التداول ،فقد بلغ  3.5مليون دينار بتاريخ  15آذار  ،2020و4.5
مليون دينار بتاريخ  16آذار ،وهما أقل من املعدل اليومي حلجم التداول منذ بداية
العام البالغ  5.4مليون دينار.
كما تأثرت نتائج أعمال البورصة لعام  2020بشكل مؤثر ،وذلك نتيجة أزمة كورونا
وعدد من العوامل األخرى ،ومن أهم اآلثار املترتبة:
أ .تراجع إيرادات البورصة كشركة مملوكة للحكومة ،األمر الذي أدى إلى خسائر
تصل إلى حوالي  474ألف دينار يف النصف األول من عام  ،2020إذ بلغت خسائر
الربع األول من العام  169ألف دينار ،وخسائر الربع الثاني  305آالف دينار.
ب .انخفاض عموالت التداول وأحجام التداول املتوقعة لعام  2020نتيجة لتعليق
التداول مبوجب قرار مجلس الوزراء اعتبار ًا من تاريخ  17آذار  2020وحتى تاريخ
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 10أيار  ،2020إذ بلغت نسبة االنخفاض بأحجام التداول منذ بداية العام وحتى
تاريخ  30حزيران  2020ما نسبته  37.8بالسالب.
ج .انخفاض نسبة حتصيل رسوم اإلدراج املستحقة على الشركات املدرجة يف البورصة
نتيجة لألوضاع االقتصادية والظروف املالية الصعبة التي قد تتعرض لها هذه
الشركات بسبب األزمة ،مما يحتم على البورصة زيادة مخصص الديون املشكوك
يف حتصيلها وبالتالي التأثير على أرباح البورصة املتوقعة.
د .انخفاض نسبة استثمار غير األردنيني يف السوق ،إذ أظهرت اإلحصاءات الصادرة
عن بورصة عمان أن قيمة األسهم املشتراة من قبل املستثمرين غير األردنيني منذ
بداية العام وحتى نهاية شهر آذار ( 2020بداية أزمة كورونا) بلغت  38.2مليون
دينار ،مشكلة ما نسبته  %13.0من حجم التداول الكلي ،يف حني بلغت قيمة
األسهم املباعة من قبلهم  73.7مليون دينار ،وبذلك كانت قيمة صايف االستثمار
غير األردني  35.5مليون دينار بالسالب .أما بعد عودة التداول ،فإن قيمة األسهم
املشتراة من قبل املستثمرين غير األردنيني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر
حزيران  2020بلغت  48.9مليون دينار ،مشكلة ما نسبته  %11.4من حجم
التداول الكلي ،يف حني بلغت قيمة األسهم املباعة من قبلهم  99.8مليون دينار،
وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني  50.9مليون دينار بالسالب.

اإلجراءات املتخذة إلعادة التداول يف بورصة عمان
وضحت فيه اإلجراءات
أصدرت بورصة عمان تعميم ًا إلى أعضائها من الوسطاء املالينيّ ،

املتعلقة بجلسات التداول بعد قرار مجلس اإلدارة استئناف التداول اعتبار ًا من  10أيار
 ،2020إذ ُحددت نسبة االرتفاع واالنخفاض اليومية املسموح بها للتداول والصفقات

عند  %2.5من السعر املرجعي لألوراق املالية املتداولة يف البورصة ،مع األخذ بعني

االعتبار أن احلد األدنى للمضاعف النقدي  0.01دينار (قرش واحد) سيكون هو قيمة
بناء
التغير يف سعر الورقة املالية ارتفاع ًا وانخفاض ًا يف حال كانت قيمة التغير احملسوبة ً
على النسبة املذكورة ّ
أقل من هذا املضاعف .ويوضح اجلدول رقم ( )13أوقات جلسات

التداول خالل تلك الفترة.
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اجلدول رقم ()13
أوقات جلسات التداول يف سوق عمان املالي خالل فترة اإلغالق

املرحلة

األوراق املالية املدرجة

Phase
ما قبل االفتتاح
االفتتاح
التداول املستمر
الصفقات

Listed Securities
11:30 ± – 11:00
11:30 ±
12:30 – 11:30 ±
12:45 – 12:30

األوراق املالية غير املدرجة

Non-Listed Securities
11:30 ± – 11:25
11:30±
11:55 – 11:30 ±
12:45 – 12:30

تنته مدة
عمان يوم  10أيار  2020جميع أوامر البيع والشراء التي لم
ِ
وألغت بورصة ّ

سريانها بعد ،وذلك سند ًا ألحكام املادة (/13أ )6/من تعليمات تداول األوراق املالية.

ويف  31أيار قرر مجلس إدارة البورصة بالتنسيق مع مجلس مفوضي هيئة األوراق املالية،
زيادة مدة جلسة التداول لتصبح على النحو املبني يف اجلدول رقم (.)14
اجلدول رقم ()14
أوقات جلسات التداول يف سوق عمان املالي ما بعد منذ  31أيار 2020

املرحلة

األوراق املالية املدرجة

Phase
ما قبل االفتتاح
االفتتاح
التداول املستمر
الصفقات

Listed Securities
10:30 ± – 10:00
10:30 ±
12:30 – 10:30 ±
12:45 – 12:30

األوراق املالية غير املدرجة

Non-Listed Securities
10:30 ± – 10:25
10:30±
10:55 – 10:30 ±
12:45 – 12:30

كما قرر املجلس تعديل نسبة االرتفاع واالنخفاض اليومية املسموح بها للتداول
والصفقات لتصبح  %5من السعر املرجعي جلميع األوراق املالية املتداولة يف البورصة.

التحديات التي تواجه السوق املالي
تواجه بورصة عمان العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها ،ومنها:
 -1تراجع العديد من مؤشرات أداء االقتصاد الوطني الرئيسية يف ظل استمرار التأثر
بالظروف السياسية واألمنية احمليطة.
 -2تداعيات وباء فيروس كورونا احلالية واملتوقعة على االقتصاد الوطني وعلى أداء
الشركات املدرجة يف البورصة.
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 -3تراجع السيولة يف السوق وتوجهها نحو االستثمارات قليلة املخاطر واألقل كلفة،
كالودائع يف البنوك واألراضي والعقارات.
 -4املنافسة مع األسواق األخرى يف ظل الظروف الصعبة التي مير بها االقتصاد الوطني
وارتفاع كلفة االستثمار يف السوق وخاصة يف ظل فرض ضريبة متاجرة على عمليات
التداول املنفذة يف البورصة.
 -5تراجع االستقالل املالي واإلداري للبورصة يف ظل بعض القيود احلكومية املفروضة
التي حتد من توجهها للعمل كشركة (مت حتويلها إلى شركة مملوكة بالكامل للحكومة
يف شباط  ،)2017وسعي البورصة أيض ًا لتنفيذ العديد من املشاريع ذات األهمية يف
تعزيز تنافسيتها ،إضافة إلى احلد من قدرتها على استقطاب الكفاءات واالحتفاظ
بها.
 -6احلاجة إلى املزيد من االهتمام احلكومي يف ظل عدم دعم السيولة يف السوق ،علم ًا
بأنه لم يتم تضمني موضوع البورصة حلزم التحفيز االقتصادي ،كما أنها ليست ممثلة
يف عدد من اللجان االقتصادية ومنها املجلس االستشاري للسياسات االقتصادية
الذي مت تشكيله للعمل على جتاوز الصعوبات والتداعيات االقتصادية املترتبة جراء
أزمة كورونا.
 -7التطورات التكنولوجية املتسارعة والتي تستدعي تعزيز قدرة البورصة املالية
واإلدارية على تطوير وحتديث األنظمة الالزمة للتداول وأعمال البورصة األخرى،
علم ًا بأنه قد مت إلغاء تنفيذ عدد من املشاريع يف ظل إجراءات خفض مخصصات
النفقات اجلارية والرأسمالية من قبل احلكومة.
 -8ضعف االستثمار املؤسسي يف ظل عدم منحه احلوافزَ الضريبية الالزمة ،وعدم حث
البنوك وصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ملزيد من االستثمار يف البورصة.

ثالثًا :البرامج االقتصادية واإلصالحية في مجال السياستين
المالية والنقدية

استعرض تقريرا حالة البالد لعامي  2018و 2019خالصة اخلطط والبرامج

االقتصادية ،والتي تشمل برنامج التحول االقتصادي واالجتماعي ،واألجندة الوطنية
والبرامج التنفيذية املرتبطة بها ( ،)2018-2007و"رؤية األردن  ،"2025وخطة حتفيز
النمو االقتصادي (.)2022-2018
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وعرض التقريران برامج التصحيح االقتصادي التي تبناها األردن بالتعاون مع صندوق

النقد الدولي بدء ًا من عام  1989وحتى البرنامج األخير ( ،)2016واألسباب التي دفعت
األردن للدخول يف هذه البرامج ،وأبرز آثارها على السياستني املالية والنقدية ،واتسامها
وإن كانت معظم تلك اخلطط
بتشابه األهداف العامة واختالف ترتيب األولوياتْ ،
والبرامج قد طويت مع انتهاء مددها الزمنية.
وكانت وثيقة "رؤية األردن  "2025قد احتوت على  11أولوية استراتيجية يف محور
االستقرار االقتصادي الكلي ،من بينها مراجعة التشريعات الضريبية ،ووضع نظام
واحلد من التهرب الضريبي .واستهدفت الوثيقة رفع نسب اإليرادات احمللية إلى
للفوترة،
ّ

النفقات اجلارية إلى  ،%100وترشيد النفقات العامة وضبطها ،والتوسع يف استخدام
األنظمة اإللكترونية ،ومراجعة دعم اخلبز واملاء والكهرباء ،وتخفيض نسبة عجز املوازنة
كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي ( GDPبعد املنح) إلى  ،%1.2وتخفيض نسبة الدين
العام من الناجت احمللي اإلجمالي  GDPإلى  %76يف عام  2017ثم إلى  %47.4يف عام
.2025
وتشير األرقام االقتصادية حتى نهاية عام  2019إلى عدم حتقق الكثير من تلك
منطقية االستهداف أو لعدم فاعلية السياسات ،مما دفع احلكومة
األهداف ،إما لعدم
ّ

إلى إطالق خطة حتفيز النمو االقتصادي ( )2022-2018التي استندت إلى عدد من
اخلطط والبرامج اإلصالحية ،كبرنامج اإلصالح االقتصادي ،و"رؤية األردن ،"2025
والبرنامج التنفيذي للحكومة ( .)2019-2017وهدفت اخلطة إلى حتقيق معدل
منو اقتصادي بنسبة  %5خالل  5-3سنوات ،وتضمنت تنفيذ  98إجراء على مستوى
السياسات العامة ،و 84مشروع ًا حكومي ًا ،و 28استثمار ًا يف القطاع اخلاص .ويبني اجلدول
رقم ( )15اخلطط والبرامج املستهدفة يف مجال السياستني املالية والنقدية.
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خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني ()2020-2018

يف مجال السياسة املالية
ً
أوال :اإلنفاق العام
ترشيد النفقات اجلارية
وتخفيضها وقف الهدر.
االستمرار يف تطبيق مبادئ
الشفافية واملساءلة.
ثاني ًا :اإليرادات
االلتزام باملبدأ الدستوري بعدم
فرض أي ضريبة إال بقانون.
التوسع يف استخدامات أنظمة
تكنولوجيا املعلومات.

االستمرار يف تطوير وتأهيل رأس
املال البشري.
دعم الالمركزية وتعزيز مشاركة
املجتمعات احمللية.

زيادة كفاءة وفاعلية اخلدمات
احلكومية.
زيادة كفاءة النفقات
الرأسمالية.

ربط الزيادة يف اإليرادات الضريبية حتفيز االلتزام الطوعي
للمكلفني.
بالنمو االقتصادي.
رفع كفاءة التحصيالت
معاجلة التشوهات الضريبية.
الضريبية.
زيادة كفاءة التحصيل
تعزيز الثقة بني املكلفني ضريبي ًا
تفعيل آليات الرقابة الداخلية.
الضريبي.
والدوائر التحصيلية.
زيادة مشاركة املجتمع الدولي
إيجاد نظام ضريبي مبسط وشفاف .تبني أدوات متويل أقل كلفة.
يف حتمل أعباء الالجئني.
يف مجال السياسة النقدية يستمر البنك املركزي بالعمل على ما يلي:
توسيع املظلة الرقابية لتشمل مؤسسات مالية
زيادة جاذبية املوجودات احملررة بالدينار.
غير مصرفية.
تعزيز دور الشركة األردنية لضمان القروض يف
تعزيز متانة ومنعة اجلهاز املصريف.
ضمان ائتمان الصادرات.
دعم شركات التمويل األصغر ومتكينها من حشد املساهمة يف تشجيع النمو االقتصادي الشامل.
املزيد من مصادر التمويل الالزمة للشركات
تعزيز االشتمال املالي وتعميقه.
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تيسير وتشجيع قيام البنوك التجارية والرأساملية االستفادة من شركة املعلومات االئتمانية.
بتأسيس صناديق لالستثمار من خالل املساهمات
بناء مستوى مريح من االحتياطيات األجنبية.
اخلاصة وأخرى للمشاريع الريادية.
أمتتة عمليات الدين العام وبيع وشراء السندات
رفع كفاءة قنوات الدفع اإللكتروني.
احلكومية.
املصدر :رئاسة الوزراء ،خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني ()2020-2018

الحظ أن خطة حتفيز النمو االقتصادي التي ُأقرت يف عهد حكومة هاني امللقي،
ُ
وي َ
ّ
واحلق أن رؤساء الوزراء والوزراء يف
لم تستمر سوى لثالثة أشهر منذ بوشر بتنفيذها،
أي استراتيجيات أو خطط ال يضعونها بأنفسهمّ ،
وكل
األردن غالب ًا ما يرفضون تنفيذ ّ

ّ
"خطته" غير مسبوقة وستنقل اململكة إلى مستوى جديد ،ولهذا السبب
منهم يرى أن
َ
وتوضع خطط وبرامج جديدة،
تجاهل اخلطط واالستراتيجيات الوطنية املقررة
ُت
َ
ويستمر الدوران يف حلقة مفرغة ،فاملشاكل األساسية على مستوى املالية العامة ما تزال
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هي نفسها :الترهل اإلداري ،وتضخم النفقات ،وقلة اإليرادات ،وازدياد العجز ،وتفاقم
املديونية.
ويف نهاية عام  2018أطلقت رئاسة الوزراء "مشروع النهضة الوطني" املتضمن أولويات
احلكومة ( )2020-2019لتحسني حياة املواطن .وتعهدت احلكومة بتنفيذ هذه
األولويات خالل عامني ،وتخصيص املبالغ املطلوبة لها وإدراجها يف موازنة عام ،2019
ووضع برنامج زمني ومؤشرات أداء قابلة للقياس .ومن أبرز األولويات التي ُأعلنت :توفير

 30ألف فرصة عمل لألردنيني ،وإطالق برنامج "خدمة وطن" ،وشمول ما ال ّ
يقل عن %80
اخلفي"
من املواطنني يف التأمني الصحي ،وحتسني تقدمي اخلدمات ،واستخدام "املتسوق
ّ

لضمان جودة اخلدمة الصحية ،ورفع نسبة التحاق األطفال يف رياض األطفال بنسبة
 ،%70وإنشاء  120مدرسة للتخفيف من االكتظاظ ،والعمل على زيادة حجم االستثمار
األجنبي املباشر بنسبة  %10والصادرات الوطنية بنسبة  %5سنوي ًا ،وتأسيس شركة
قابضة يتاح فيها املساهمة لألردنيني املقيمني واملغتربني.
ومن أولويات املشروع أيض ًا :إطالق صندوق الريادة األردني لدعم  825مشروع ًا من
املشاريع الناشئة ،وشمول  55ألف ًا من املستفيدين من برنامج صندوق املعونة الوطنية
من األسر العفيفة ،وإنتاج  %35من الطاقة الكهربائية مبصادر وطنية من الصخر الزيتي
تتبع خالل عام 2019
والطاقة املتجددة يف نهاية  ،2020وربط وسائل النقل بنظام ُّ

يتضمن مواعيد محددة لالنطالق والوصول ،واالنتهاء من مشروع الباص السريع ليدخل
اخلدمة يف عام  ،2020وتعديل مجموعة من األنظمة والقوانني لضمان مراقبة منو
الثروة عند املوظف العام ،وتطبيق القانون على اجلميع ،وحماية املال العام ،وتعميق روح
املواطنة الفاعلة.
وضع املشروع ضمن أولوياته :توظيف املوارد املالية والطبيعية والبشرية
ويف جانب اإلنتاج،
َ
لرفعة مستوى معيشة املواطن ورفاهيته ،وتعزيز مبدأ االعتماد على الذات ،وتعزيز دولة

التكافل التي حتافظ على كرامة املواطن وحتميه من الفقر وتقدم له خدمات أساسية
ً
فاعال ومنتج ًا.
نوعية (مثل الصحة والتعليم والنقل) ليمارس دوره مواطن ًا
وقد استهدف مشروع النهضة مجموعة من املؤشرات يوضحها اجلدول رقم (.)16
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مشروع النهضة الوطني /املبادئ التوجيهية وأولويات عمل احلكومة
لعامي 2020-2019

ضمان االستقرار االقتصادي واملالي
ضبط وحتسني كفاءة االنفاق العام:
تطبيـق وتعميـم نظـام إدارة املخـزون العـام التوزيع العادل للعبء
•
الضريبي.
احلكومـي اإللكترونـي.
تطوير نظام الشراء
تعديـل عـبء ضريبـة املبيعـات.
املوحد.
•
مكافحة التهرب الضريبي
تفعيل التنسيق بني اجلهات
إدراج مادة يف مشروع قانون
الرقابية مبا يحد من التهرب
ضريبة الدخل تلزم بإصدار
•
الضريبي.
الفواتير.
نقـل تبعيـة االدعـاء العـام فـي
تغليـظ العقوبـات املاليـة علـى
ً
كل مـن دائرتـي ضريبـة الدخـل
وصـوال إلى عقوبـة
املتهربيـن
واملبيعـات واجلمـارك إلى القضـاء• .
السـجن فـي حــال التكرار.

املؤشرات املستهدفة
زيـادة الدقـة فـي تقديـر
إيـرادات ونفقـات املوازنـة العامـة
بحيـث ال تقل عـن .%95
تخفيــض نســبة عجــز املوازنــة
مــن الناتــج احمللــي اإلجمالي
بنســبة  %0.5ســنوي ًا.
تخفيــض نســبة الديــن العــام
إلى الناتــج احمللــي إلى %92.4
مــع نهايــة .2020

زيـادة اإليـرادات احملليـة احملصلـة
مـن خـال حتسـني االدارة
الضريبيـة ومحاصـرة التهـرب
تطبيـق نظـام فوتـرة إلكترونـي يعزز عمليـة االلتـزام بإصـدار الفواتيـر
الضريبـي بــواقع  70مليـون
مـن قبـل املكلفيـن بذلـك.
ً
دينـار سـنويا علـى األقـل.
رفع كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل االداري
املؤشرات املستهدفة
ترشيق اجلهاز احلكومي
تقليـص حجـم اجلهـاز احلكومـي إعــداد وتطبيــق سياســة
• تخفيــض عــدد الــوزارات
مبكوناتـه املختلفة من مؤسسـات االســتخدام األمثــل للمــوارد
واملؤسســات احلكوميــة بنســبة
ووزارات ودوائـر حكومية.
البشــرية.
 %8مــن  110فــي اعــام 2018
خدمات احلكومة اإللكترونية
إلى  101مــع نهايــة عــام
تفعيـل نظـام الهويـة الذكيـة لألفـراد
إطالق  170خدمة
.2020
ونظـام الدخـول املوحـد (كلمـة سـر
إلكترونية إضافية ذات
• زيـادة نسـبة اإلقبـال علـى
واحـدة جلميـع اخلدمـات احلكوميـة).
طلب مرتفع.
اخلدمـات اإللكترونيـة مـن %10
تطوير آليات الدفع اإللكتروني وربطها باخلدمات اإللكترونية.
إلـى  %40مـن كامـل اخلدمـات
حتسني جتربة املواطن يف احلصول على اخلدمات احلكومية:
املقدمـة إلكتروني ًا.
اإلطالق الكامـل ملنصـة
توفيـر  3مراكـز خدمـة
• زيــادة نســبة رضــا املواطــن عــن
منوذجيـة يف الشـمال والوسـط "بخدمتكـم" ،وهـي منصـة
اخلدمــات احلكوميــة مــن %66
تفاعليـة للتواصـل مـن خـال إرسـال
واجلنوب لتسـهيل احلصـول
إلــى  %75مــع نهايــة عــام
األسـئلة واالقتراحـات والشـكاوى
علـى حزمـة مـن اخلدمـات
.2020
والبالغـات.
احلكومية من مـكان واحد.
تطويــر وصيانــة وجتهيــز  70مركــز ًا لتقديــم خدمــات تابعــة
• زيادة نسبة اإلغالق للشــكاوى
للدوائــر ّ احلكوميــة التــي تقــدم خدمــات مباشــرة للمواطنيــن.
واالقتراحــات املســتقبلة عبــر
منصــة "بخدمتكــم" لتصــل إلى
بنــاء قــدرات وتأهيــل  1000موظــف مــن موظفــي املكاتــب
 %95مــع نهايــة عام .2020
األماميــة (مقدمــي اخلدمــات).
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ولتنفيذ خطة مشروع النهضة ،أطلقت احلكومة خمس حزم حتفیزیة يف إطار برنامج
متكامل یهدف إلى تنشیط االقتصاد ،وحتفیز االستثمار ،واإلصالح اإلداري وإصالح
املالیة العامة ،وحتسنی املستوى املعیشي للمواطن وجودة اخلدمات املقدمة له.
وتالي ًا تعريف بهذه احلزم وتلخيص ألبرز ما تضمنته:

احلزمة األولى:
ُأطلقت يف نهایة تشرین األول  ،2019وتضمنت العدید من اإلجراءات والقرارات الرامیة
إلى تنشیط االقتصاد وحتفیز االستثمار ،من أبرزها:

 .1تحفيز سوق العقار ،من خالل:

 إنشاء  900شقة سكنیة يف محافظات الزرقاء واملفرق والبلقاء والطفیلة ومعان. استحداث نافذة متویلیة من خالل البنك املركزي مخصصة ملنح قروض اإلسكانبفائدة مخفضة.
 االستمرار يف قرار اإلعفاء من رسوم التخارج وحصر اإلرث ورسوم التسجیل ونقلامللكیة ،وإعفاء أول  150متر ًا مربع ًا من الشقق السكني،ة وتخفیض رسوم التسجیل
ونقل امللكیة للشقق واألراضي بواقع  %50حتى نهایة عام .2020

 .2تحفيز االستثمار ،من خالل:

 تثبیت احلوافز عند تأسیس االستثمار ملدة  10سنوات أو أكثر بحسب القطاع.ً
تفعیال لنظام التظلم.
 تأسیس وحدة ملتابعة قضایا املستثمرین توسیع صالحیات النافذة االستثماریة لتبسیط اإلجراءات على املستثمرین،والتسریع بحل القضایا.
 تفعیل قانون اإلعسار مبا مینح املستثمرین املتعثرین فرصة لالستمرار والتعايف،واقتصار احلجز التحفظي على قیمة املطالبة إلى جانب عدم احلجز على الشركاء
أو املفوضنی بالتوقیع يف شركات املسؤولیة احملدودة أو املساهمة اخلاصة أو املساهمة
أی دیون على الشركات نفسها.
العامة احملدودة بسبب ّ
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 .3تحفيز القطاعات اإلنتاجية والصادرات والتشغیل ،وذلك على النحو اآلتي:

 منح حوافز مباشرة للمستثمرین يف القطاعني الصناعي والتجاري ،وضمن أسسمحددة.
للمصدرین ألغلب القطاعات الصناعیة ،باستثناء قطاعات
ردیات ضریبیة
ّ
 دفع ّالتعدین واملالبس واألدویة.
 تخفیض التعرفة الكهربائیة على منشآت القطاع الصناعي املتوسطة والصغیرة. -تخفیض غرامة احلمل األقصى على القطاع الزراعي.

احلزمة الثانية:
ُأطلقت هذه احلزمة يف منتصف تشرین الثاني  ،2019وتضمنت العدید من اإلجراءات
الهادفة إلى اإلصالح اإلداري وإصالح املالیة العامة ،وذلك من خالل:

 .1إعادة النظر في الضرائب والرسوم على المركبات الهجينة ومركبات الكهرباء
 -إعادة النظر يف الضرائب والرسوم على املركبات الهجینة ومركبات الكهرباء.

 إجراء تعدیالت على نسب االستهالك للسیارات املستعملة وغیر املستعملة يف جداولالتعریفة اجلمركیة.
 -إلغاء ضریبة الوزن على املركبات ،واالستعاضة عنها بضریبة  %4من قیمة املركبة.

 .2دمج وإلغاء  8هيئات ومؤسسات حكومية مستقلة ،وذلك على النحو التالي:

 نقل مهام صندوق تنمیة احملافظات من املؤسسة األردنیة لتطویر املشاریع االقتصادیةإلى بنك تنمیة املدن والقرى.
 ضم دائرة األرصاد اجلویة إلى وزارة النقل. ضم مؤسسة اخلط احلدیدي احلجازي إلى وزارة النقل. ضم دائرة تنمیة أموال األوقاف اإلسالمیة إلى وزارة األوقاف والشؤون واملقدساتً
مديرية فيها.
اإلسالمیة
 إلغاء مركز إیداع األوراق املالیة ،ونقل مهامه إلى هیئة األوراق املالیة وشركة بورصة. إنهاء أعمال الشركة األردنیة للسیاحة واملیاه املعدنیة. -ضم سلطة املیاه ونقل مهامها إلى وزارة املیاه والري.
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.3إصدار نظام جديد للمشتريات الحكومية ،يتضمن:

 دمج دائرتي الشراء املوحد واللوازم العامة يف دائرة واحدة تسمى "دائرة املشتریاتاحلكومیة".
 جمع  56نظام ًا للمشتریات احلكومیة يف نظام واحد للمشتریات احلكومیة. إدخال أسالیب شراء جدیدة ،كاملزاد العكسي ،واالتفاقیات اإلطاریة املفتوحة واملغلقة،وفق أفضل املعاییر العاملیة.
واحلد من الفساد.
 تعزیز تطبیق مفاهیم احلوكمة والشفافیة والنزاهةّ
 مهننة وظیفة الشراء بإخضاع العاملنی يف مجال الشراء وإدارة اللوازم يف القطاعاحلكومي إلى تدریب مكثف.
 حتدید سقف للحد األعلى من الغرامات املتأتیة من التأخیر بواقع  %15فقط. -دعم املنشآت املتوسطة والصغیرة مبنحها فرصة املنافسة يف املشتریات احلكومیة.

احلزمة الثالثة:
ُأطلقت هذه احلزمة يف مطلع كانون األول  2019بهدف رفع كفاءة القطاع العام وحتسنی
مستوى معیشة املواطننی ،من خالل:

 .1زیادة الرواتب ،وذلك على النحو التالي:

 زیادة رواتب العاملنی يف القطاع العام بنسبة  %20-15للفئات األولى والثانیةوالثالثة.

 زیادة رواتب املتقاعدین بقيم تتراوح بني  10دنانیر و 80دیناراً ،بحیث یستفید منهاحوالي  81ألف متقاعد.
 زیادة رواتب العاملنی يف القوات املسلحة األردنیة واألجهزة األمنیة ،بقیمة موحدةجلمیع الرتب.
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.2إطالق نظام جديد للخدمة المدنية بهدف رفع كفاءة العاملين في
القطاع العام من خالل رؤية إصالحية واستحداث مسارات مهنية /رتب
لهم.
احلزمة الرابعة:
ُأطلقت هذه احلزمة يف نهایة كانون األول  ،2019وتهدف إلى حتسنی جودة اخلدمات
املقدمة للمواطننی يف قطاعات النقل والصحة والتعلیم ،من خالل إجراءات من أبرزها:
 يف القطاع الصحي :إنشاء منظومة تأمنی صحي شامل بحلول عام  ،2025بهدفتوسعة مظلة الشمول املواطننی واملقیمنی على أرض اململكة كافة ،مبا یتیح توفیر
تدریجی ًا ونظام حمایة صحیة واجتماعیة فعال.
التأمنی الصحي
ّ
 يف قطاع التعلیم :تسریع وتبسیط وتسهیل إجراءات منح التراخیص ،ودعم جزء منرواتب املعلمنی يف القطاع اخلاص.
 -يف قطاع النقل :افتتاح مجمعات سفریات جدیدة ودعم خدمات النقل العام.

احلزمة اخلامسة:
ُأطلقت هذه احلزمة يف شباط  ،2020وتهدف إلى حتفيز االقتصاد وحتسني الوضع
املعيشي للمواطنني واالرتقاء بجودة اخلدمات ،وذلك من خالل إجراءات من أبرزها:
 إعالن آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة االستثمار ودائرتا ضريبة الدخل واملبيعاتواجلمارك بتطبيقها حلل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنني مع هذه اجلهات.
 إطالق تطبيق "سند " الذي سيكون له أثر على سهولة حياة املواطنني واألعمال ،ويتيحاالستفادة من  100خدمة رقمية متوفرة يف  8مؤسسات ووزرات ومنصة "بخدمتكم"،
وسيتم إضافة بقية املؤسسات تدريجي ًا خالل عام  2020ليشمل جميع املؤسسات
احلكومية.

برامج التصحيح االقتصادي مع صندوق النقد الدولي
املدة
انتهى برنامج التسهيل االئتماني املمتد مع صندوق النقد الدولي الذي يغطي ّ

الكمية للبرنامج يف
 ،2019-2016والذي ُم ِّدد إلى نهاية آذار  .2020ومن أهم األهداف ّ

مجال املالية العامة:
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 التخلص التدريجي من االعتماد على املساعدات (لم ُينجز أي شيء من هذا الهدف). تخفيض نسبة الدين العام إلى الناجت احمللي اإلجمالي لتصل إلى  %77بحلول عام( 2021نسبة املديونية  101.7حتى نيسان .)2020
-

تخفيض نسبة عجز املوازنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي لتصل إلى %2.5
(نسبة عجز املوازنة  %3.4يف نهاية عام  ،2019و %7.1يف نهاية حزيران .)2020

 زيادة اإليرادات مبا نسبته ( %1.5منو اإليرادات  %-1.1يف نهاية عام 2019و %-15.9يف نهاية حزيران.)2020
وقد ّ
وقع األردن يف عام  2020اتفاق ًا جديد ًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على
قرض قيمته  1.3مليار دوالر ،على  4سنوات ،لدعم االقتصاد خالل أزمة جائحة
"كورونا" ،وينبثق برنامج التسهيل ( )EFFبالتركيز على النمو والوظائف وشبكات
األمان االجتماعي .وسيتم تخصيص جزء لتمويل امليزانية العامة.

المقدمة في تقرير حالة البالد لعام
رابعًا :متابعة التوصيات
ّ
2019
اجلدول رقم (:)17
متابعة التوصيات املقدمة يف تقرير حالة البالد لعام 2019

توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2019

املتابعة
نقلت احلكومة موازنات  29من الوحدات والهيئات احلكومية املستقلة من
قانون موازنات الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة ،بهدف ضبط
اإلنفاق العام وترشيده ،وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات
احلكومية بإخضاعها إلى نظام إدارة املعلومات املالية احلكومية.

وضع خطة ذات جدول
زمني واضح لتسريع وتيرة دمجت احلكومة دائرتي الشراء املوحد واللوازم العامة يف دائرة واحدة
العمل على إلغاء الوحدات ُس ّمیت "دائرة املشتريات احلكومية".
احلكومية أو دمجها.
استُ بدل نظام مشتريات حكومي واحد بـ 56نظام ًا للمشتريات احلكومية.
أطلقت احلكومة احلزمة الثانية من البرنامج االقتصادي احلكومي لتحفيز
النمو وترشيد النفقات ،وتضمنت احلزمة دمج وإلغاء  8مؤسسات مستقلة
(دمجت سلطة املياه بوزارة املياه والري ،ونُ قل مهامها إليها).
ُ
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إطالق مشروع تنموي
يعد رافعة لالقتصاد
ضخم ّ
الوطني (مثل مشروع
القطاعني العام
استُ حدث بند يف موازنة عام  2020ملشاريع الشراكة بني
َ
السكك احلديدية)
واخلاص ،وتضمن تخصيص  108مليون دينار من اإلنفاق الرأسمالي
بتمويل جزئي من
لزيادة فاعلية التنفيذ والتوظيف للنفقات الرأسمالية.
مخصصات اإلنفاق
الرأسمالي يف املوازنة
العامة لعام .2020
اتُّ فق على برنامج إصالحي جديد بني احلكومة وصندوق النقد الدولي،
ُص َّمم بسواعد أردنية ومن خالل تبادل الرؤی واحلوار بعيد ًا عن اإلمالءات.
وهو يسعى إلى تعزيز شبكة األمان االجتماعي ،ومدته  4سنوات وبإجمالي
وضع برنامج إصالح وطني
تسهيالت تصل إلى 1.3مليار دوالر مقسمة على  9دفعات تتوزع على مدة
يقدم لصندوق النقد
َّ
عمر البرنامج ،وال يشمل البرنامج فرض ضرائب جديد،ة وإمنا يستهدف
الدولي مع انتهاء عمر
زيادة اإليرادات عبر مكافحة التهرب الضريبي واجلمركي .ويركز البرنامج
البرنامج احلالي.
على اإلصالحات الهيكلية ،بهدف دفع عجلة النمو املؤدي إلنشاء الوظائف
مع احلفاظ على االستقرار املالي والنقدي ،ورفع مستوى الشفافية،
والوصول إلجراءات من شأنها تخفيض كلف القطاعات اإلنتاجية.
استُ قبلت بعثات عدة من صندوق النقد الدولي بخصوص حصر اإلعفاءات
الضريبية املمنوحة للمناطق التنموية ضمن قانون االستثمار .وأوصت
مراجعة اإلعفاءات
تقارير هذه البعثات مبراجعة آلية منح اإلعفاءات للمشاريع والشركات
الضريبية للمناطق
التي تعمل داخل املناطق التنموية وخارجها للحد من استغالل هذه
املمنوحة
التنموية وتلك
احلوافز يف عمليات التسعير التحويلي والتهرب الضريبي.
لتشجيع االستثمار.
مبسمى
كما استُ حدثت مديرية جديدة يف دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
ّ
"مديرية ضريبة املؤسسات املسجلة يف املناطق التنموية واملناطق احلرة".
أطلقت احلكومة احلزمة الثانية من البرنامج االقتصادي احلكومي
إعادة النظر مبعدالت
التي تضمنت تعديل نظام الضريبة اخلاصة املفروضة على املركبات بإلغاء
ضريبة املبيعات التي
تغولت يف الهيكل الضريبي الضريبة النوعية على الوزن واستبدال نسبة %4.بها.
وشوهته.
ّ
ُخفضت ضريبة املبيعات على  76سلعة أساسية ابتداء من  1شباط .2020
صدر النظام رقم ( )107لسنة  2019املعدل لنظام الضريبة اخلاصة،
إعادة النظر يف آليات
والذي استُ بدلت فيه ضريبة مقطوعة بالضريبة النسبية على املشتقات
تسعير املشتقات النفطية.
النفطية.
ُفرض رسم خاص حتت بند "بدل خدمات" مقداره  5دنانير للشحنات التي
ال تزيد قيمتها عن  50ديناراً.

تنظيم التجارة
اإللكترونية

ُفرض رسم خاص حتت بند" بدل خدمات" مقداره  10دنانير للشحنات
التي تزيد قيمتها عن  50دينار ًا وال تزيد قيمتها عن  100دينار.
تقرر تنظيم بيان أمتعة مسافرين مختصر للبضائع التي تزيد قيمتها عن
 100دينار وال تزيد عن  1000دينار ،ويستويف عنها الرسم والضرائب
املقررة.
تقرر تنظيم بيان جمركي أصولي للبضائع التي تزيد قيمتها عن 1000
دينار.
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أطلقت احلكومة احلزمة الثانية من البرنامج االقتصادي احلكومي لتحفيز
النمو وترشيد النفقات ،وتضمنت احلزمة دمج وإلغاء  8مؤسسات مستقلة
(دمجت سلطة املياه بوزارة املياه والري ،ونُ قلت مهامها إليها).
االستمرار يف ضبط اإلنفاق ُ
العام ومعاجلة العجز يف
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم ( )9179الصادر بتاريخ  6نيسان ،2020
قطاعي املياه والطاقة.
املوافقة على توحيد تعرفة املياه ّ
لكل من سلطة املياه والشركات التابعة
فقط ،وعلى ّأل ُي َ
رفع سعر املتر املكعب.

تطوير السوق الثانوي.

وافق مجلس الوزراء بتاريخ  4نيسان  2019على خطة إصالح قطاع
الطاقة.
عقدت وزارة املالية ممثلة مبديرية الدين العام بالتنسيق مع البنك
املركزي األردني ،وبالتعاون مع خبير متخصص إلصدار السندات
( )Gregory Ambrosioاجتماعات شهرية مع مديري اخلزينة يف
البنوك التجارية ،حلثهم وحتفيزهم على تفعيل السوق الثانوي ملا له من
أثر كبير يف دفع عجلة االقتصاد وزيادة املساهمة يف االكتتاب يف السندات
واألذونات احلكومية .وكانت نتائج هذه االجتماعات ارتفاع نتائج التداول
يف السوق الثانوي لعام  2019إلى حوالي  360مليون دينار ،مما ساهم يف
حتديد منحنى العائد يف السوق الثانوي وإجراء الدراسات واملقارنات يف ما
يخص منحنى العائد يف السوق األولي.
قدمت احلكومة حوافز للقطاع اخلاص غير الرسمي عبر:
 تخفيض رسوم الترخيص إلى النصف ضمن حدود أمانة عمان. إعفاء رسوم الترخيص يف البلديات خالل السنوات الثالث األولى منعمر املشروع ،وإعفاء هذه املهن من رسوم النفايات ورسوم اإلعالنات،
وحتديد الفترة الزمنية إلصدار الرخصة من يوم إلى ثالثة أيام كحد
أعلى.

مراجعة كلفة رسوم
تأسيس األعمال يف
الترخيص وتسجيل
الشركات ورخص املهن
وغيرها.

 إعفاء أصحاب هذه املهن من تقدمي اإلقرار الضريبي خاللاألولني من بدء املشروع.
السنتني ّ
 إعفاء هذا القطاع من شموله بأحكام قانون الضمان االجتماعي،ليسمح ملنتفعي الصندوق
وتعديل التعليمات اخلاصة باملعونة الوطنية ُ
مبزاولة األعمال املنزلية.
 إعفاء هذه املهن من رسوم الترخيص من املؤسسة العامة للغذاء والدواء.وافق مجلس الوزراء على وثيقة "سياسات عامة حول إصالح
منظومة تراخيص األعمال القطاعية" ،بحيث ُألغبت الرخص القطاعية
لعدد من اجلهات وبشكل يكفل تخفيض الكلف ويقلل اجلهد.
وكما افق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة التوجيهية ملشروع
"رحلة املستثمر" الذي يهدف إلى تعزيز وتوحيد اإلجراءات ضمن نافذة
إلكترونية واحدة من خالل إيجاد نقطة اتصال واحدة متكاملة عبر
اإلنترنت لعمليات التسجيل والترخيص ،مما يقلل العبء التنظيمي على
املستثمر .كما وافق املجلس على التوصيات اخلاصة بالرخص القطاعية
املوصى بإلغائها.

65

Economic & Social Council of Jordan

صدر النظام رقم ( )13لسنة  2020مبسمى "نظام حوافز األنشطة
الصناعية" .وأبرز ما تضمنه:
املصدرة يف القطاعات
 تقدمي دعم مالي للشركات الصناعيةّ
الصناعية (باستثناء قطاعات املالبس واألدوية والتعدين) مبقدار
 %3من قيمة الصادرات ابتداء من عام  ،2019إضافة إلى دعم مالي
مبقدار  5%عن قيمة الزيادة يف الصادرات ابتداء من عام .2020
إصدار قوانني وأنظمة
تعمل على جذب
االستثمارات.

 منح دعم مالي قيمته  %3من قيمة صادرات األلبسة للشركات املقامةخارج املناطق التنموية ابتداء من عام  ،2019باإلضافة إلى دعم مالي
قيمته  %5من قيمة الصادرات لعام  .2020وابتداء من عام 2021
ُينح هذا الدعم يف حال زيادة نسبة العمالة.
 منح قطاع األدوية دعم ًا مالي ًا ابتداء من عام  ،2020قيمته  %5منقيمة الزيادة يف صادراته.
تضمن النظام رقم ( )18لسنة  2020الذي صدر مبسمى "نظام حوافز
ّ
ضريبة الدخل للقطاع الصناعي" األسس واملعايير التي يجب حتقيقها
للقطاعات الصناعية ،وتتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة ال تقل
عن  %30من تشغيل األردنيني إضافة إلى تشغيل املرأة األردنية وذوي
االحتياجات اخلاصة ،وحتقيق التشبيك مع الصناعة احمللية ،بحيث
يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل املقررة يف النظام لكل معيار من هذه
املعايير.
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خامسًا :التوصيات
يف مجال السياسة املالية

الفعلي لنظام إدارة املعلومات املالية احلكومية ()GFMIS
العملي
• التسريع يف التطبيق
ّ
ّ
للوحدات احلكومية ضمن املوازنة.

• وضع ضوابط مالية على إنفاق الوحدات احلكومية ضمن املوازنة ()Fiscal Rules
وخاصة يف مجال منو النفقات.
• إعادة النظر ببعض بنود اإلنفاق اجلاري والرأسمالي ،مثل بند "النفقات األخرى".
• اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي
احلكومي ،ونقل بند "األصول غير املالية" املوجود يف النفقات اجلارية إلى النفقات
أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة جارية إلى النفقات اجلارية،
الرأسمالية ،ونقل ّ
وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واإلنشاءات والصيانة والتأثيث واألجهزة.
• اللجوء إلى وسائل علمية أكثر دقة يف إجراء التوقعات يف جانب النفقات واإليرادات،
مثل استخدام النماذج القياسية املبنية على حتليل السالسل الزمنية .كذلك حتليل
أثر اإلنفاق على النتائج.
• إجراء دراسة حقيقية ملعرفة جدوى نقل الوحدات احلكومية من قانون موازنات
الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة ،بهدف الوصول إلى حلول لضبط نفقات
تلك الوحدات وتخفيضهاّ ،
وإل ستشكل هذه الوحدات عبئ ًا جديد ًا على اخلزينة
أن معظم نفقات تلك الوحدات ازدادت بعد عملية النقل.
املركزية ،إذ لوحظ ّ
• استكمال هيكلة الوحدات احلكومية التي ُض َّمت للموازنة ،وذلك يف ضوء أن نقل عدد
بأي حتسن
من الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة كان شكلي ًا ،ولم يسهم ّ
يف نفقات الوحدات املضافة ،ومن األفضل أن يكون النقل مربوط ًا بدمج هيكلي لتلك

املؤسسات.
• العمل على إيجاد نظام متكامل ملتابعة األداء وتقييمه لتحسني عملية إعداد املوازنة
وتنفيذها مبا ينسجم مع األهداف املرجوة من تطبيق منهجية املوازنة املوجهة
بالنتائج.
• تعزيز اجتاه احلكومة إلى االقتراض اخلارجي ،لتخفيض كلفة االقتراض ،مع ضرورة
اتخاذ إجراءات مثل التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفوائد يف األسواق
سياسات للتخفيف من آثارهما لتخفيض النفقات.
العاملية ،واتباع
ٍ
• تخفيض حصة الدين الذي يحني أجل استحقاقه خالل سنة واحدة ،وتعزيز األطر
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القانونية وتفعيل إصدار الصكوك اإلسالمية وغيرها من السندات غير التقليدية
(مثل السندات لصغار املدخرين) لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة املستثمرين
يف أدوات الدين احلكومي .وكذلك بذل املزيد من اجلهود إلعادة هيكلة الديون
اخلارجية والداخلية مبا يساعد يف تخفيض كلف القروض (احلصول على شروط
أفضل للقروض).
• ضرورة وجود خطة موثقة ومدروسة تبني إجراءات ضبط النفقات ويجري حتديثها
دوري ًا تبع ًا للمستجدات.
• إعادة النظر يف املسميات الوظيفية داخل الوحدات احلكومية املستقلة وتوحيدها
ضمن مسميات عامة ،وتوحيد سلّم الرواتب فيها لوجود تفاوت كبير يف ما بينها،
وخاصة يف بنود العالوات اإلضافية.
• إنشاء قسم يف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو يف ديوان احملاسبةُ ،يعنى بدراسة

كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب ويعمل بأسلوب العينة ،على غرار ما هو متبع يف
العديد من الدول املتقدمة.

• ترشيد استهالك الكهرباء واحملروقات ،واستخدام أساليب وأدوات لتوفير الطاقة،
وإيجاد مصادر بديلة الستخدام الكهرباء واملياه.

يف مجال السياسة النقدية

• توسيع البنك املركزي ملظلة الشركات املشمولة ضمن برنامجه لدعم الشركات
الصغيرة واملتوسطة.

يف مجال السوق املالي

• أهمية زيادة االهتمام احلكومي يف سوق رأس املال الوطني والتنسيق بني اجلهات ذات
العالقة يف السوق مثل هيئة األوراق املالية والبنك املركزي ووزارتي الصناعة والتجارة
واملالية ودائرة مراقبة الشركات.
• تعزيز السيولة يف السوق من خالل الدعم احلكومي وحث البنوك التجارية وصندوق
استثمار أموال الضمان على زيادة استثماراتهم يف السوق.
• أهمية تعزيز االستثمار املؤسسي يف السوق من خالل منح احلوافز وإلغاء الضريبة
على صناديق االستثمار ،إضافة إلى حث البنوك واملؤسسات املالية االستثمارية على
إنشاء صناديق االستثمار املشترك بجميع أنواعها.
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• إلغاء أو تخفيض الضريبة التي فرضت على عمليات التداول مطلع عام .2019
• تقدمي احلوافز والتسهيالت لتشجيع عمليات اندماج الشركات املساهمة العامة
وشركات الوساطة املالية.
• تعزيز استقاللية بورصة عمان ومؤسسات السوق ،وتقدمي الدعم الالزم لها لتنفيذ
خططها االستراتيجية ،ومتكينها من استقطاب الكفاءات واالحتفاظ بها ،وتعزيز
مركزها املالي يف ظل الظروف التي يواجهها السوق بسبب جائحة كورونا وانخفاض
أحجام التداول يف السوق ،من خالل إعفاء البورصة من بعض النفقات املفروضة عليها
وإعادة النظر بحصصها من عموالت التداول.
• اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع وتعزيز سوق السندات وصكوك التمويل اإلسالمية
من خالل إجراءات منها حصر تداول السندات احلكومية من خالل بورصة عمان،
وتشجيع متويل املشاريع من قبل القطاعني العام واخلاص من خالل إصدار الصكوك
وإزالة املعوقات أمام إصدار هذه الصكوك.
• تعزيز االلتزام بقواعد حوكمة الشركات ملا لهذا األمر من أهمية يف تعزيز الثقة يف
السوق.
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امللخص التنفيذي
يهدف هذا امللخص إلى تقدمي أبرز النتائج التي خلصت إليها مراجعة بيئة األعمال
واالستثمار يف ظل جائحة فيروس كورونا املستجد ،فالعديد من االقتصاديني والباحثني
واملسؤولني احلكوميني َي َعون أهمية االستثمار ودوره يف معاجلة املشكالت االقتصادية؛ إذ

يسهم يف تخفيض معدالت البطالة وزيادة التوظيف يف جميع القطاعات االقتصادية
وبالتالي ارتفاع معدالت النمو االقتصادي.
إن على احلكومة أن حتمي االقتصاد احمللي يف الفترة الراهنة للخروج من أزمة كورونا
ّ
سيعمق االختالالت ما بني طريف
بأقل اخلسائر ،إذ إن تراجع تدفقات رأس املال اخلارجي
ّ

معادلة االدخار الكلي من جهة واالستثمار احمللي وصايف تدفق رأس املال يف اجلهة املقابلة؛
سيتعمق وهو ما يعني احلاجة إلى متويل خارجي لتغطية
أن تدفق رأس املال السالب
أي ّ
ّ
شراء أصول محلية .وإن عدم التوازن يف ميزان املدفوعات يتطلب عالج ًا فوري ًا لعجز

أي سلعة إن كانت هذه السلعة متوفرة أو ُت َ
نتج أو
امليزان التجاري ،بوقف فوري الستيراد ّ
ُتصنَّ ع محلي ًا بكمية كافية أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلّة بعد ،ولن يتم ذلك

ّ
ويعظم القيمة املضافة عبر
إال بقرار سياسي يستهدف احلفاظ على االقتصاد الوطني

سلسلة اإلنتاج وتوسيع القاعدة االقتصادية مما يساهم يف إعادة توطني العمالة من
قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا .كما يجب وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض
جزء من الفجوة يف تدفقات رأس املال ،والتوجه مبوازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع يف
يحد من تراجع مستويات النمو االقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة
األردن مما
ّ
احمللية.

التصدي
ويف ضوء اإلجراءات احلكومية املتخذة للتعامل مع أزمة كورونا ،جنح األردن يف
ّ

للوباء مقارنة بكثير من الدول ،ولكن ينبغي ّأل يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع
القطاعات ،وينبغي ّأل يؤثر على جذب استثمارات جديدة ،وينبغي احلفاظ على

االستثمارات احلالية من أجل االستدامة يف العملية اإلنتاجية.
ومتتلك احلكومة املظلة القانونية الالزمة ملواجهة هذه األزمة ،كما أن العمل بقانون الدفاع
كان ضروري ًا يف هذه املرحلة الطارئة ،وقد جلأت احلكومة إلى أوامر الدفاع من أجل تلبية
املتطلبات املستجدة والتعامل مع الوضع غير املستقر بأقل الكلف املمكنة .فأوامر الدفاع
تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون احلاجة إلى إقرارها أو املصادقة عليها من
السلطتني التنفيذية والتشريعية ،وذلك من أجل تقييد انتشار الوباء ونخفيض الكلف
املترتبة على القطاعات االقتصادية .ويشار إلى أن هدف اخلطوات احلكومية املتتابعة
للخروج التدريجي من األزمة ،هو احملافظة على صحة املجتمع ويف الوقت نفسه التمهيد
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لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية ،إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات
احلكومية واخلدماتية لتسهيل املعامالت الرسمية اخلاصة بتلك القطاعات.
لقد بذلت احلكومة جهود ًا كبيرة الحتواء أزمة كورونا من الناحية الصحية ،لكنها خسرت
وجتمد النشاطات أو إلغائها ،فمن املعلوم أن املصدر
الكثير من اإليرادات جراء تراجع الطلب
ّ

الرئيس إليرادات اخلزينة هو ضريبة املبيعات التي يرتبط اإليراد املتحقق منها مبستوى
الطلب ،ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خالل عام  2020بسبب تطبيق القانون
اجلديد ،فإنها لن تعوض النقص الكبير يف اإليراد الناجت عن تباطؤ النشاط االقتصادي.
وقبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على احلياة العامة والنظم الصحية وأسباب
العيش واالقتصادات يف أنحاء العالم ،شهد األردن تراجع ًا يف حجم االستثمارات الكلية يف
عام  2019حيث وصلت الى  489مليون مقارنة عما كانت عليه يف عام  2018والتي كانت

مبقدار  755.4مليون ومع ظهور اجلائحة ،من املتوقع تراجع حجم االستثمارات بصورة
حتول األزمة إلى فرص استثمارية.
أكبر إذا لم َّ
ومن مظاهر تأثر القطاعات االقتصادية باجلائحة :ضعف الطلب احمللي ،وارتفاع الكلف
التشغيلية ،قامت الهيئة ومنذ بدء جائحة كورونا بالتواصل ومتابعة جميع شؤون
املستثمرين يف اململكة وذلك بالتشارك مع جميع اجلهات من القطاعني العام واخلاص،
وتقدمي كافة التسهيالت واألجراءات التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم،
ُّ
وتوقف عجلة اإلنتاج يف معظم القطاعات
وحتمل املنشآت رواتب املوظفني والعاملني،
ُّ

(كالصناعات التحويلية ،واإلنشاءات ،وقطاع احلرفيني ،واألعمال الصغيرة واملتوسطة)،
وانخفاض االستثمار األجنبي املباشر ،وتراجع حتويالت العاملني يف اخلارج بعد أن كانت

تشكل  %10من إجمالي الناجت احمللي يف فترة ما قبل اجلائحة .يضاف إلى ذلك كله
تضرر  250ألف عامل من عمال ا ُملياومة بسبب اإلغالق العام.
ُّ
وبالتوازي مع اجلهود التي بذلتها احلكومة الحتواء اآلثار الصحية للجائحة ،فمن
الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط االقتصادي وضمان عدم
تراجعه ،وهو ما ال ميكن حتقيقه دون سعي هيئة اإلستثمار وبالتشارك مع كافة اجلهات
يف القطاعني العام واخلاص بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين،
إضافة الى فتح قنوات تواصل معهم بدف التسهيل على املستثمرين وتبسيط اإلجراءات
وتقليل الوقت واجلهد ،ومراعاة احتياجات املستثمرين املختلفة ،ومهما ارتفعت كلفة

ذلك ستبقى ّ
أقل من تلك الناجتة عن خروج االستثمارات من اململكة والبدء بجذب
االستثمار من جديد الحق ًا .ولعل إطار االستجابة لألزمة يجب أن ينطلق من معايير
إطار توسيع وجتويد خدمات هيئة االستمثار للمستثمرين مت تأسيس مشروع يتولى
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مهام متابعة شؤون املستثمرين خالل وبعد العملية االستثمارية (طوال فترة حياة
املشروع االستثماري)  ،وجاري العمل على إنشاء مديرية لشؤون املستثمرين ضمن الهيكل
ّ
األقل جتنب ًا للسيناريوهات األسوأ.
الوظيفي لهيئة االستثمار ضمن احلد األدنى على
بجانبي العرض والطلب،
إن خصوصية الوضع االقتصادي الذي متر به اململكة مرتبطة
َ
تراجع الطلب وإعادةُ ترتيب األولويات،
وقابل ذلك
فقد تعطلت العملية اإلنتاجية،
َ
ُ
توجه التركيزُ إلى
فعوض ًا عن حتفيز النمو كما كان مخطط ًا له يف مطلع عام ّ ،2020

إدامة االستثمارات ومحاولة جتنّ ب اخلروج من األسواق .ويف سياق إعادة ترتيب األولويات،
ُوضعت إجراءات وتشريعات حلماية االستثمارات القائمة وذلك بتقدمي الدعم النقدي

لضمان وفاء املدينني وأصحاب الذمم املالية بالتزاماتهم أو بجزء منها ،وكذلك توفير

سيولة إضافية للبنوك كي تستمر يف عمليات اإلقراض ،وذلك من خالل توسيع مظلة
يسهل تدفق السيولة جلميع القطاعات االقتصادية.
ضمان القروض مبا ّ
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أو ً
ال :المقدمة

إن حتقيق منو اقتصادي حقيقي ومستدام يجب أن يبقى التحدي الرئيس أمام احلكومة.
ّ
ولذلك فإن املطلوب هو النظر إلى أداء االقتصاد األردني يف األعوام األخيرة يف ما يتعلق

مبعدالت النمو االقتصادي احلقيقي ومعدالت البطالة والتوزيع السكاني .وقد متحورت
توجهات احلكومات املتعاقبة حول إيجاد اخلطط والبرامج املستقبلية املرتكزة على
حتقيق اإلصالح بشقّ يه االقتصادي والسياسي ،وزيادة الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص ،مبا يضمن النهوض بأداء االقتصاد الوطني وحتسني كفاءة خدماته وجودتها.
لقد عمل االقتصاديون بشكل مستمر لفهم أسباب حتقيق بعض االقتصادات منو ًا قوي ًا
بينما تشهد اقتصادات أخرى منو ًا متواضع ًا .وقد قاد هذا اجلهد العلمي إلى حتديد عدد
من العوامل املقيدة للنمو االقتصادي يف األردن ،ومن بينها االنفتاح على التجارة العاملية.
وكانت هناك حتديات حملت العديد من اآلثار اجلوهرية على االقتصاد األردني ،ومع
ذلك متكن هذا االقتصاد من حتقيق النمو واحلفاظ على منعته .كما يشار إلى الرؤى
التي تبنتها احلكومة ،على غرار تطوير إطار ناظم للشراكة بني القطاعني العام واخلاص
تشجيع ًا لالستثمار احمللي واألجنبي ،وحتفيز اإلنتاجية والكفاءة والتنافسية ،وااللتزام
باإلصالحات الهيكلية والشاملة ،وتبني االقتصاد الرقمي ،وبناء مهارات املوارد البشرية
وقدراتها ،وإصالح بيئة األعمال.
إن الظروف التي مير بها العالم بسبب فيروس كورونا لم تعد تقتصر على اجلانب الصحي،
فالتداعيات االقتصادية واملالية للجائحة التي بدأت بالظهور تشير إلى حالة من تراجع
الطلب عاملي ًا ،إذ خفّ ضت معظم دول العالم توقعاتها ملستويات النمو خالل عام ،2020
وال شك أن العديد من األنشطة احمللية بدأت تتأثر بالتداعيات السلبية وحالة عدم
االستقرار ،وهو ما يستوجب التنسيق على مستوى السياسات وكذلك يف ما بني القطاعات
االقتصادية كافة ،إذ كانت تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن األردن سيحقق
معدالت منو تتراوح بني  %2و %3خالل األعوام ( 2025-2020الشكل رقم  ،)1لكن
اجلائحة تسببت يف حدوث انكماش اقتصادي ،ما جعل الصندوق يتوقع حتقيق معدل
منو سالب  -%3.5خالل عام .2020
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الشكل رقم ()1
تقديرات النمو لالقتصاد األردني لألعوام 2025-2020
(وضعت قبل جائحة كورونا)
ُ

املصدر :تقرير صندوق النقد الدولي.2019 ،

ويعد قطاع االستثمار يف األردن مبفهومه الواسع أكثر القطاعات تأثر ًا بسبب اجلائحة،
إذ يواجه عاصفة ُم ْح َكمة ( ،)Perfect Stormوذلك بسب تعطل احلركة اإلنتاجية
يف العديد من املنشآت االقتصادية .وهذا التأثر تعزّ زه تركيبة االقتصادي األردني التي

تشكل املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة فيها أكثر من  %99من إجمالي املنشأت
االقتصادية العاملة.
وبهدف التخفيف ( )Mitigationمن حدة أثر اجلائحة على القطاع االستثماري ،يجب
ً
ممثال بفعالياته التجارية والصناعية والزراعية،
أن تتعاون احلكومة مع القطاع اخلاص
مع التركيز على بعض القطاعات االقتصادية (مثل األغذية ،والزراعة ،والصناعات

الطبية والدوائية واملعقمات) ،قد اتُّ خذت مجموعة من اإلجراءات والتدابير على مراحل،
وهناك إجراءات ميكن اتخاذها على املدى القصير أو املتوسط ،وذلك خلفض حدة األزمة
على االستثمار يف األردن.

ثانيًا :تحديد آثار جائحة كورونا على االستثمار

لقد تأثرت القطاعات االقتصادية كافة بجائحة كورونا ،فمنها ما ُأغلق بشكل كامل
وما ما ُأغلق بشكل جزئي ،وهو ما استدعى اتخاذ قرارات ملساعدة القطاعات املتضررة

جراء اجلائحة ،وذلك من خالل منح احلوافز وإنشاء صندوق "همة وطن" لدعم عمال
املياومة وبعض القطاعات .وال بد يف هذه الظروف من وضع مشروع استراتيجية ترويج
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االستثمار  2023-2021بهدف جذب وتشجيع وتعزيز االستثمارات احمللية واألجنبية،
وضمان استدامة وجاذبية مناخ االستثمار لتحفيز النشاط االقتصادي ،وزيادة الثقة
بالبيئة االستثمارية ،ويتم حاليا العمل على اقرار مشروع تعديل قانون االستثمار لعام
املعنية
الوطنية
 2020والذي يهدف إلى تعزيز دور هيئة االستثمار باعتبارها اجلهة
ّ
ّ

املختص يف جذب االستثمارات ورعاية شؤون
االستثمارية ،واملرجع
بتحسني واقع البيئة
ّ
ّ
تنافسية من خالل منحها حوافز
املستثمرين ،باإلضافة إلى جذب استثمارات ذات ميزة
ّ
محددة.مبا يتواءم والوضع الراهن لتسهيل اإلجراءات ،كما أصبح من الضروري فتح
ّ

القطاعات املغلقة للحد من تفاقم األوضاع االقتصادية ،وبخاصة قطاعات السياحة
والنقل والطيران.
ويعد قطاعا السياحة والنقل من القطاعات األكثر تضرر ًا باجلائحة يف ظل إغالق
ّ
احلدود واملطارات ومنع السفر واحلظر الداخلي ،إذ تبني أرقام النمو خالل الربع الثاني من
عام  2020حدوث تراجع يف هذين القطاعني بنسب متفوتة تتراوح بني  -%10و-%15
 .ويتداخل قطاع السياحة مع قطاعات الفنادق واملطاعم ،والتجارة الداخلية ،والنقل.
لذا من الضروري النظر بشكل جدي يف دعم هذه القطاعات والبحث عن آلية ملساعدة
شركات الطيران مع مراعاة تدابير السالمة العامة ،وميكن لهذه الشركات أن تتعافى من
يعد أكثر
خالل الدعم واملساعدة وإعادة فتح االقتصاد .واملفارقة أن قطاع الطيران الذي ّ
القطاعات تضرر ًا هو آخر القطاعات التي ستعود إلى العمل.

ومن سبل تعزيز قطاع الطيران ووضع حلول للنهوض به ،مراعاة احلاجة إلى تشغيله مع
حصر املخاطر والنظر يف أمن وسالمة الطيران واجلاهزية الكاملة للمطارات والطائرات،
ومساعدة شركات الطيران بصورة مباشرة (الدعم النقدي) أو بصورة غير مباشرة (منح
اإلعفاءات) ،وقد عمل األردن من أجل ذلك بالتنسيق مع املجتمع الدولي واتُّ خذت قرارات

للتسهيل على القطاع يف ظل صعوبة التدريب على الطيران بسبب اجلائحة ،فاستعيض
وسهلت احلكومة منح التصاريح للعاملني يف القطاع
عن التدريب املباشر بطرق بديلة،
ّ

خالل فترة احلظر الصحي ،ولم يتوقف الشحن اجلوي ،لكن توقف نقل املسافرين
متام ًا أدى إلى تأثر الشركات بشكل كبير يف ظل الكلف املرتفعة املفروضة عليها .وحتتاج
تفحص جاهزيتها واالنتظار حتى يستعيد الناس الثقة
الشركات قبل إعادة تشغيلها إلى ُّ
الحظ أن
يف السفر وتتوافر أعداد كافية للمسافرين ،خصوص ًا مع ارتفاع أسعار التذاكرُ .
وي َ

احلكومة توجهت خالل فترة فتح القطاعات إلى تشغيل الطائرات داخلي ًا ضمن إجراءات
تراعي السالمة العامة.

كما تأثر قطاع السياحة بالوباء ،إذ ال ميكن لهذا القطاع أن يعمل ّإل بفتح احلدود وعودة
قطاع الطيران للعمل .ومن املقترحات إعفاء الشركات العاملة فيه من رسوم التأمني خالل
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فترة التوقف عن العمل ،ومن رسوم التراخيص واإلعالنات التي ُتدفع لوزارتي النقل
والسياحة وأمانة عمان الكبرى .وإنشاء غرفة للسياحة أسوة بغرفة التجارة وغرفة
الصناعة ،وأن يكون هناك صناديق للطوارئ لتقدمي الدعم للمتعطلني يف حال حدثت
أزمات شبيهة ،بخاصة أن العمالة يف هذا القطاع تكون أحيان ًا غير خاضعة للضمان
االجتماعي ،وجزء منها يعمل باألجر اليومي.
ويف ما يتعلق بقطاع النقل ،يجب مراجعة رسوم الترخيص السنوية التي يدفعها سائقو
التطبيقات الذكية لكونهم قد تعطلوا عن العمل أثناء فترة حظر التجول ،فهؤالء
السائقون يعملون بنظام املياومة وكثير منهم ملتزمون بدفع أقساط شهرية للبنوك
لسداد أثمان سياراتهم ،مما زاد األعباء املادية عليهم دون أن يحصلوا على دعم حكومي
كذلك الذي تلقّ اه عمال املياومة.
كما تأثر قطاعا الصناعة والتجارة باجلائحة ،ولكن هذا التأثير قاد إلى التركيز على
املنتج احمللي والصناعات احمللية .فمنذ بداية اجلائحة عملت بعض األنشطة الصناعية
على تزويد السوق احمللي بالصناعات الغذائية والطبية الالزمة ،مما عزز جودة املنتج
األردني ورفع القدرة اإلنتاجية للمنشآت احمللية ملواجهة الظروف الطارئة .ففي ظل
اإلغالق الذي شمل معظم دول العالم ،متكنت  187شركة متخصصة يف صناعة املعقمات
والكيماويات واألوراق الصحية يف املدن الصناعية األردنية من مواصلة عملها وإنتاجها؛ من
بينها  139شركة يف مجال الصناعات الصحية والطبية ،و 48شركة يف مجال الكمامات
والزي الطبي (األرواب) لتزويد السوق احمللي مبنتجاتها ولتعزيز مخزون اململكة منها وفق ًا
شح هذه املنتجات وفقدانها
للمواصفات العاملية يف وقت تشكو فيه العديد من الدول من ّ

من األسواق نتيجة زيادة الطلب عليها.

ويف ما يتعلق بقطاع التجارة ،أصبح التحول إلى التجارة اإللكترونية أمر ًا ال غنى عنه،
فخالل فترة احلظر اعتمد كثير من املواطنني يف تأمني احتياجاتهم على املنصات
اإللكترونية والتطبيقات الذكية ،وهو ما يؤكد أهمية االقتصاد الرقمي يف الفترة املقبلة.
ُ
وتظهر مؤشرات األداء االقتصادي يف األردن خالل السنوات األخيرة تراجع ًا بسبب
األوضاع السياسية يف املنطقة (الشكل رقم  ،)2إذ سجلت معدالت النمو يف الناجت احمللي
اإلجمالي باألسعار الثابتة خالل السنوات الثماني األخيرة متوسط منو مقداره ،%2.4
وشهد منو بعض القطاعات اإلنتاجية ثبات ًا بينما تراجع النمو يف القطاعات اخلدمية

نتيجة زيادة الضغوطات عليها ،وشهدت غالبية األنشطة االقتصادية منو ًا بنسب
متفاوتة ،فبلغ معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة  %1.9يف عام 2019
عندما كان النمو املتحقق  %2يف عام  .2017ومن ااملعروف أن زيادة الصادرات وزيادة
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اإلنفاق العام الرأسمالي ينعكسان على معدالت النمو يف الناجت احمللي اإلجمالي.
إن زيادة نسب النمو االقتصادي تستدعي االنفتاح على التجارة اخلارجية وتنويع سلة
الصادرات وزيادة درجة التعقيد فيها ،ملا لذلك من أثر كبير ومباشر على زيادة معدالت
التشغيل وخفض معدالت البطالة .وتبني دراسة أعدها صندوق النقد الدولي أن زيادة
أي دولة هو أقوى محدد ملدى انعكاس هذه الصادرات على
درجة التعقيد يف صادرات ّ

مستوى التنمية والتطوير .إذ إن زيادة االستثمار تؤدي إلى زيادة اإلنتاج ،فيزداد الطلب
على التشغيل وتقل نسب البطالة ،ويزداد كذلك التنوع يف الصادرات الوطنية ،مما يؤثر
إيجابي ًا على امليزان التجاري .وقد أدى انخفاض أسعار النفط إلى جعل الصادرات أكثر

تنافسية ،إذ ُنقل اإلنتاج إلى قطاعات ميكن أن تستفيد من هذا االنخفاض ،وبالتالي
تصبح قادرة على املنافسة يف السوق الدولية.
الشكل رقم (:)2
التطورات يف معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي خالل الفترة 2020-2010

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،حسابات الناجت احمللي االجمالي.2020 ،

لقد أثّ ر تفاقم الوضع الوبائي وإغالق التبادل التجاري على امليزان التجاري نتيجة
توقف التجارة البينية بني دول العالم ،وإغالق عدد من األسواق أمام املنتجات األردنية.
عما كانت عليه
وسجلت قيمة الصادرات الكلية ارتفاع ًا خالل عام  2019بنسبة ّ %1.4
يف عام  2018لتصل إلى  5,902.2مليون دينار .أما مستوردات اململكة ،فقد انخفضت
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خالل الفترة نفسها بنسبة  %7.4لتصل إلى  13,29.1مليون دينار .وعليه ،فقد شهد
امليزان التجاري انخفاض ًا بنسبة  %13ليصل إلى  7,826.9مليون دينار .وساهم هذا
االنخفاض يف تعزيز النشاط االقتصادي ،فزيادة اإلنتاج تؤدي إلى توسع االستثمار يف
أصول الشركات من آالت ومعدات وغيرها من األصول الثابتة ،وهذا سينعكس على حتسني
املؤشرات الكلية التي ُذكرت سابق ًا.
وخالل األشهر الثمانية األولى من عام  ،2020بلغت قيمة الصادرات الكلية حوالي
 3630.9مليون دينار ،بانخفاض نسبته  %5.1مقارنة بالفترة نفسها من عام .2019
أما املستوردات ،فقد بلغت قيمتها  7707.4مليون دينار بانخفاض نسبته ،%15.3
ويرجع ذلك إلى اغالق احلدود وتوقف التجارة اخلارجية بني األردن ودول العالم بسبب
اجلائحة.
اجلدول رقم (:)1
تطور أداء امليزان التجاري لألردن خالل الفترة ( 2019-2010مليون دينار)

إجمالي الصادرات
السنة
4,990.1
2010
5,684.6
2011
5,599.5
2012
5,618.0
2013
5,953.1
2014
5,561.4
2015
5,359.5
2016
5,333.1
2017
5,818.6
2018
5,902.2
2019
3,630.9
( 2020حتى شهر آب)

إجمالي املستوردات
11,050.1
13,440.2
14,733.7
15,667.3
16,280.0
14,537.2
13,720.4
14,553.7
14,353.2
13,291.0
7,707.4

الوفر /العجز بامليزان التجاري
-6,060.0
-7,755.6
-9,134.2
-10,049.3
-10,326.9
-8,975.8
-8,360.9
-9,220.6
-8,534.7
-7,388.8
-4,076.5

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح التجارة اخلارجية.2019 ،

ويف ما يخص اإليرادات والنفقات العامة خالل عام  ،2020تبني أن اإليرادات احمللية
املقدرة ارتفعت بنحو  788مليون دينار أو ما نسبته  %11.3عن مستواها لعام ،2019
لتصل إلى  7754مليون دينار ،وذلك بافتراض بلوغ معدل النمو االسمي  %4لعام 2020
ليسهم بزيادة اإليرادات بنحو  280مليون دينار ،إلى جانب إسهام قانون ضريبة الدخل
اجلديد بزيادة اإليرادات بنحو  200مليون دينار ،إضافة إلى إجراءات أخرى ،وخاصة يف
مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي ،أسهمت بزيادة اإليرادات بنحو  308مليون
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دينار .يف حني بلغت اإليرادات احمللية  3660.4مليون دينار خالل األشهر السبعة األولى
من عام  ،2020مقابل  4184.8مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام  .2019وهذا
االنخفاض الذي يبلغ  584.4مليون دينار ،هو نتيجة انخفاض اإليرادات غير الضريبية
بحوالي  820.1مليون دينار وارتفاع اإليرادات الضريبية بحوالي  235.7مليون دينار.
املقدرة مببلغ طفيف مقداره  18مليون دينار أو ما نسبته
وقد ارتفعت املنح اخلارجية
َّ

 %2.3عن مستواها لعام  ،2019لتصل إلى نحو  807مليون دينار لعام  2020موزعة
بني  538مليون دينار للمنح من الواليات املتحدة األميركية ،و 120مليون دينار للمنحة
اخلليجية ،و 70مليون دينار للمنح املترتبة على مخرجات قمة مكة ،و 53مليون دينار
للمنح من االحتاد األوروبي ،و 26مليون دينار للمنح األخرى .يف حني بلغت املنح اخلارجية
خالل األشهر السبعة األولى من عام  2020ما مقدارة  118.1مليون دينار مقابل 151.7
مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام  ،2019وبانخفاض بلغ حوالي  33.6مليون
دينار أو ما نسبته  .%22.2أما النفقات اجلارية املقدرة فقد ارتفعت بنحو  437مليون
دينار أو ما نسبته  %5.5عن مستواها لعام  ،2019لتصل إلى  8334مليون دينار يف
موازنة عام  ،2020مشكّ لة ما نسبته  %86.7من النفقات العامة لعام  ،2020األمر الذي
يشير إلى استمرار اخللل الهيكلي املزمن يف املوازنة العامة لصالح النفقات اجلارية على
حساب النفقات الرأسمالية وما لذلك من انعكاسات سلبية على تعزيز معدالت النمو
االقتصادي .وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية املقدرة مبقدار ملحوظ بلغ  358مليون
دينار أو ما نسبته  %39.1عن مستواها لعام  2019لتصل إلى  1273مليون دينار يف
موازنة عام  ،2020مشكّ لة ما نسبته  %12.3من النفقات العامة لعام  .2020حتى
إن حتققت هذه التقديرات ،فإنها ما زالت تؤشر على استمرار اخللل الهيكلي املزمن يف
املوازنة العامة لصالح النفقات اجلارية على حساب النفقات الرأسمالية .وبلغ إجمالي
اإلنفاق خالل األشهر السبعة األولى من عام  2020حوالي  4960.9مليون دينار مقابل
ً
مسجال انخفاض ًا مقداره
 5075.8مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام 2019
 114.9مليون دينار أو ما نسبته  ،%2.3وقد جاء هذا االنخفاض يف إجمالي اإلنفاق
َ
محصلة الرتفاع النفقات اجلارية مبقدار  10مليون دينار أو ما نسبته  ،%0.2وانخفاض
النفقات الرأسمالية بحوالي  124.9مليون دينار أو ما نسبته .%30.8
هذه التطورات خالل فترة اجلائحة أدت إلى تسجيل عجز مالي يف املوازنة خالل األشهر
السبعة األولى من عام  2020بعد املنح ،مبقدار  1242.4مليون دينار ،مقابل 739.3
مليون دينار خالل الفترة نفسها من عام  ،2019يف حني بلغ العجز قبل املنح اخلارجية
حوالي  1360.5مليون دينار خالل األشهر السبعة االولى من عام  2020مقابل 891
مليون دينار خالل الفترة نفيها من عام  .2019وهذا التراجع يف اإليرادات احمللية خالل
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األشهر السبعة األولى من عام  2020والبالغ حوالي  584.4مليون دينار ٌ
ناجت عن اإلغالق
الذي أصاب االقتصاد األردني واحلظر الشامل بسبب جائحة كورونا والذي أدى إلى ارتفاع
العجز املالي.
إن مؤشرات االقتصاد الكلي السليمة والقوية متنح املستثمرين فرصة حقيقية لالستثمار
يف األسواق األردنية ،كما أن الثقة يف األداء االقتصادي حتفزهم على توسعة استثماراتهم
أو إنشاء استثمارات جديدة يف اململكة ،وهو ما يؤدي إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي
احلقيقي وتوليد فرص عمل جديدة .وقد ارتفع صايف حجم االستثمار األجنبي املباشر
الداخل إلى األردن  ،%17.1وعزّ ز االستقرار االقتصادي يف اململكة فرص االستثمار
وجذب اهتمام العديد من املستثمرين.
وقبل بدء أزمة كورونا كان هنالك العديد من االستثمارات العاملة يف االقتصاد األردني،
وكانت حتقق أرباح ًا اقتصادية ،ولم تلجأ إلى البنوك من أجل منحها قروض ًا لتغطية
خسائرها ،لكن هذا الوضع أصبح هو السائد بسبب اجلائحة ،إذ اضطر الكثير من هذه
االستثمارات إلى االقتراض لتغطية اخلسائر ،وبخاصة يف قطاعات السياحة والنقل
ماسة إلى مساعدة هذه القطاعات املتضررة ،كأن
والفنادق واملطاعم .لذا ،احلاجة ّ
ً
ممثلة بالبنك املركزي األردني برنامج ًا متويلي ًا يستهدف املستثمرين
تضع احلكومة
ملساعدتهم يف تغطية املصاريف التشغلية ملؤسساتهم ،بحيث توزَّ ع السيولة لتغطية جميع
شرائح املستثمرين ،ويجب أن يستند التوزيع إلى معايير واضحة ،مثل سالمة السجالت
الضريبية قبل أزمة كورونا وحجم االستثمار وعدد العاملني فيه ،على أن يستهدف
البرنامج االستثمارات األكثر أهمية.
وتبي األرقام أن قطاع السياحة يحقق  4مليار دينار سنوي ًا ،ورغم أن إعادة فتح السياحة
ّ

الداخلية متثل خطوة جيدة ،لكنها ليست ذات أثر كبير على قطاع السياحة ،ألن

املواطنني الراغبني بالسياحة الداخلية يعانون من ضعف القدرة الشرائية ،وبالتالي
فإنهم ال يستطيعون القيام بها.
وعلى احلكومة أن تأخذ عامل الوقت بعني االعتبار ،لتستطيع الشركلت تغطية خسائرها
ولضمان استمرار االستثمارات واحلفاظ عليها .فمن الضروري اإلسراع يف حماية
املستثمرين قبل أن تتفاقم األزمة وقبل أن يخرج كثير من املستثمرين من السوق.
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ثالثًا :مراجعة االستراتيجيات ما قبل الجائحة ومتابعة
إمكانية تنفيذها في ظل الظروف المستجدة

يبني اجلدول رقم ( )2ترتيب األردن ضمن مؤشرات تقرير ممارسة األعمال لعام .2020
ويالحظ أن اململكة تراوح مكانها أو تتراجع يف عدد من املؤشرات ،ولعل أحد أسباب عدم
َ

التقدم يف هذه املؤشرات هو ضعف تشاركية املؤسسات وعدم ثبات العمل عليها.

ويظهر اجلدول تراجع األردن مرتبة واحدة عن التقرير السابق ،إذ حل يف املرتبة 75
ُ

يف عام  .2020ويف ما يخص مرتبة األردن يف املؤشرات الفرعية َيظهر أن أسرع خدمة
ميكن أن يحصل عليها املستثمرون باألردن هي استخراج تراخيص البناء .وبالنسبة

جلودة اإلجراءات واخلدمات التي تقدم للمستثمرين ،فعلى الرغم من حصول األردن
على درجات جيدة إلى حد ما يف املؤشرات الفرعية لتقرير ممارسة أنشطة األعمال ،إال
ً
فمثال حصل األردن على املرتبة  62يف مؤشر دفع الضرائب،
أن ترتيبه عاملي ًا شهد تراجع ًا.
وكذلك األمر بالنسبة ملؤشرات احلصول على االئتمان .ومن أسباب تراجع األردن يف
التقرير :بطء التنفيذ يف تسهيل اإلجراءات للمستثمرين ،وعدم االرتقاء بجودة
ويالحظ أن
اخلدمات املقدمة لهم ،وعدم كفاية اإلصالحات التي مت اعتمادها وتنفيذهاُ .

الدول املتقدمة على املؤشر هي الدول النامية واالقتصادات الناشئة .كما تراجعت مرتبة
األردن يف مجال تسوية حاالت اإلعسار ،إذ ّ
ومرد ذلك ضعف
حل األردن يف املرتبة .150
ّ

اإلطار الناظم لتسوية اإلعسار وطول املدة املستغرقة للتسوية  .وشكّ ل احلصول على

االئتمان نقطة ضعف يف أداء األردن يف التقرير ،إذ ّ
حل يف املرتبة  ،4وذلك بسبب ضعف
التشريعات املتعلقة بحفظ حقوق املقرضني واملقترضني وتشريعات اإلفالس.
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اجلدول رقم (:)2
ترتيب األردن ضمن مؤشرات تقرير ممارسة األعمال لعام 2020

املؤشر
بدء النشاط التجاري
استخراج تراخيص البناء
احلصول على الكهرباء
تسجيل امللكية
احلصول على االئتمان
حماية املستثمرين األقلية
دفع الضرائب
التجارة عبر احلدود
إنفاذ العقود
تسوية حاالت اإلعسار
الترتيب العام

2017
106
109
48
96
185
165
79
50
124
142
118

2018
105
110
40
72
159
146
97
53
118
146
103

2019
106
139
62
72
134
125
95
74
108
150
104

2020
120
138
69
78
4
105
62
75
110
112
75

التغير
-14
0
-7
-6
130
20
33
-1
-2
38
29

ê
ê
ê
é
é
é
ê
ê
é
é

وأظهر التقرير السنوي للقدرة التنافسية العاملية ،الصادر عن املعهد الدولي للتطوير
اإلداري ،تراجع األردن مرتبة واحدة فقط لعام  ،2020ليحتل املرتبة  58من بني 63
وبي التقرير صعود وتقدم االقتصادات الصغيرة عاملي ًا ،إذ أشار إلى
دولة يشملها التقريرّ .

قدرة بعض الدول الصغيرة يف التعامل مع جائحة كورونا.

أهم األولويات لالستثمار بعد انتهاء الجائحة
رابعًا:
ّ

إن النهوض باالستثمار األجنبي بعد اجلائحة من خالل استثمار املغتربني وإعادة توطني
ألي اقتصاد ،وهناك العديد من الدول التي سعت إلى
االستثمارات هدف مهم وأساسي ّ

حتقيق النهوض يف اقتصاداتها من خالل تشجيع رجال األعمال املغتربيني على إعادة
توظيف أموالهم يف مشاريع اقتصادية تنموية وإنتاجية وخدمية واستثمارية داخل
حدود الوطن ،وبالتالي ميثل املغتربون من رجال األعمال أهمية كبيرة لالقتصاد األردني،
وهناك دور يقع على عاتق السفارات والهيئات الدبلوماسية بأن تعمل بالتشارك مع هيئة
االستثمار لتقدمي التسهيالت والتعاون مع املستثمرين الراغبني بتوجيه استثماراتهم
إلى األردن ،كما ال بد تفعيل مبدأ توحيد املرجعيات يف مظلة واحدة متثل املستثمر مع
جميع اجلهات احلكومية ،مما سيعمل على اختصار الوقت واجلهد وخلق بيئة استثمارية
جاذبة ومنافسة للمستثمرين.
ويبي الشكل رقم ( )3أن حجم االستثمار األجنبي املباشر يف األردن الذي سلك اجتاهات
ّ
منخفضة خالل السنوات السابقة ،بلغ  650.2مليون دينار يف عام  .2019ومن غير

املتوقع أن يشهد هذا االستثمار تطوارت مهمة خالل عام  2020بسبب ظروف دول العالم
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ومخاوف املستثمرين وعزوفهم يف الظرف الراهن عن االستثمار الدولي .لكن يف ضوء أن
بعض املشاريع قد بدأت فعلي ًا وليس من السهل إلغاؤها ،ونظر ًا ألن التعايف السريع لألردن
قد يشكل يف حذ ذاته فرصة كبيرة الجتذاب مشاريع جديدة يف حال انتهاء األزمة يف
اململكة قبل الدول املجاورة ،سيشهد االستثمار خالل عام  2020وفث ًا جلمعية البنوك

يف األردن انخفاض ًا بحوالي  %40ضمن السيناريو اجليد ليبلغ  383.22مليون دينار،
وبنسبة  %60ضمن السناريو السيئ ليبلغ  255.48مليون دينار.

الشكل رقم (:)3
االستثمار األجنبي املباشر يف األردن

املصدر :البنك املركزي األردني ،التقرير الشهري.2020 ،

وتبني املؤشرات ألداء البورصة خالل النصف األول من عام  2020أن حجم التداول بلغ
حوالي  415.6مليون دينار مقارنة مع  668.1مليون دينار للنصف األول من عام ،2019
كما بلغ عدد األسهم املتداولة التي سجلتها البورصة للفترة نفسها  403.3مليون سهم،
ُنفذت من خالل  163ألف عقداً .يف حني بلغ املعدل اليومي حلجم التداول يف بورصة
عمان خالل النصف األول من عام  2020حوالي  4.7مليون دينار .وبالنسبة الستثمارات
غير األردنيني يف البورصة ،فإن القيمة اإلجمالية لألسهم املشتراة من ِقبل املستثمرين
غير األردنيني خالل عام  2019بلغت  528.7مليون دينار مشكّ ً
لة ما نسبته %32.4
من حجم التداول الكلي ،يف حني بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املباعة من ِقبلهم
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 414.6مليون دينار ،وبذلك يكون صايف االستثمار غير األردني  114.1مليون دينار
باملوجب .بينما بلغت قيمة صايف االستثمار غير األردني  484.5مليون دينار للفترة
نفسها من العام  .2018وعليه ،تصبح نسبة مساهمة غير األردنيني يف الشركات املدرجة
يف البورصة يف نهاية عام  2019حوالي  %51.6من إجمالي القيمة السوقية ،وشكلت
مساهمة العرب  %35.8منها ،يف حني شكلت مساهمة غير العرب  .%15.8وبالنسبة
الستثمارات غير األردنيني خالل النصف األول من عام  ،2020فقد بلغت قيمة األسهم
املشتراة من ِقبل املستثمرين غير األردنيني  48.9مليون دينار ،مشكّ ً
لة ما نسبته %11.4
من حجم التداول الكلي ،يف حني بلغت قيمة األسهم املباعة من ِقبلهم  99.8مليون دينار.

وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني  50.9مليون دينار بالسالب .وبالتالي
فإن نسبة مساهمة املستثمرين غير األردنيني يف الشركات املدرجة يف البورصة حتى
نهاية شهر حزيران  2020حوالي  %50.6من إجمالي القيمة السوقية للبورصة ،منها
 %34.3ملستثمرين عرب ،و %16.3لغير العرب .كما ُوجد هنالك إقبال على سندات

"اليوروبوند" التي أصدرها األردن يف متوز من العام  2020حيث بلغ  6أضعاف حجم
َّ
متوقع ،ورمبا تكون هذه الفائدة هي األقل التي حتصل
االكتتاب وبفائدة أقل مما هو
عليها الدولة.
تبي تأثر أعمال البورصة خالل عام  2020باجلائحة ،إذ انخفضت نسبة استثمار
كما ّ

غير األردنيني يف السوق وتراجع االستثمار املؤسسي من ِقبل اجلهات التي متتلك السيولة

يف األردن كالبنوك وشركات التأمني وصندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي ،األمر
الذي أثر على السوق وخفّ ض مستويات السيولة فيه ،علم ًا بأن صندوق استثمار أموال

الضمان االجتماعي قد نفذ عمليات شراء نوعية صغيرة احلجم بعد استئناف التداول،
إال أنه لم َيبلغ احلدود ا َمل ْرضية لرفع السيولة يف السوق.
ويبني الشكل رقم ( )4القطاعات املستفيدة من قانون االستثمار يف عام  ،2019وبحسب
حل قطاع الصناعة ً
بيانات هيئة االستثمار ّ
أوال يف هذا املجال بحصوله على ما قيمته
 330.4مليون دينار بنسبة  %67.6من إجمالي االستثمارات املستفيدة من القانون ،يف
حني تراجعت حصة قطاع السياحة يف عام  2019بعد أن كان املستفيد األول من القانون
يف عام  ،2018إذ حصل على ما قيمته  68مليون دينار بنسبة بلغت  %13.9من إجمالي
االستثمارات املستفيدة من النظام املعدل لقانون االستثمار لعام  .2019أما قطاع الزراعة

ّ
فحل يف املرتبة الثالثة بحصوله على ما قيمته  28.9مليون دينار وبنسبة بلغت .%5.9
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الشكل رقم (:)4
القطاعات املستفيدة من قانون االستثمار يف عام ( 2019مليون دينار)

املصدر :هيئة االستثمار.2020 ،

والحد منها في مرحلة ما
سبل معالجة آثار الجائحة
ّ
خامسًاُ :
بعد األزمة

ميثل االهتمام احلكومي بالصناعة األردنية فرصة كبيرة للصناعيني للعمل بأقصى
قدراتهم وطاقاتهم اإلنتاجية والتركيز على ابتكار منتجات تلبي احتياجات املرحلة
الراهنة ،وذلك باستخدام منهجية العمل اجلماعي والتشاركي لتحقيق مصالح اجلميع.
وقد شكّ لت التوجيهات احلكومية دعوة للقطاعني العام واخلاص لوضع خطة قابلة

للتنفيذ تأخذ بعني االعتبار البنية التمويلية التي حتتاجها الصناعة األردنية ،كأن
تصبح القروض الصناعية طويلة األجل بفترات سماح طويلة لسداد القروض وبنسب
منخفضة ،وتشجيع املؤسسات على إقراض رأس املال املغامر ،وتكليف جهة محددة
مبرجعية واضحة لتنسيق أعمال األبحاث التي تقود إلى منتجات ابتكارية ،وإنفاق
الشركات على البحث العلمي التطبيقي وتسويق املنتجات وبناء االسم التجاري بصورة
جاذبة للمستهلكني محلي ًا وقابلة للمنافسة عند التصدير.
ومن التحديات التي يواجها القطاع الصناعي ،أن الشركات يف مجملها جتارية وال
متتلك املخططات للتحول الى صناعية ،لتكون بذلك بعيدة عن االبتكارات ذات السبق
التكنولوجي والتي من شأنها رفع قدرتها التنافسية .وتستطيع الشركات الصناعية
األردنية أن تتميز بامتالكها العنصر البشري املتعلم واملدرب ،كما أن ربط الصناعة
تطو َر املنتج ولم تعتمد
بالدراسات األكادميية ليس متحقق ًا بالشكل املطلوب ،إذ اعتمدت ُّ
يعد الركيزة األساسية العاملية ومينحها ميزة نتافسية ملنتجاتها،
تطو َر التكنولوجيا الذي ّ
ُّ
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فمن الهام دعم اجلامعات ببرامج تركز على األبحاث واملرتبطة بالتصنيع وأن تكون هذه
األبحاث مدعومة من القطاعني العام واخلاص.
وقد قامت احلكومة مبؤسساتها االقتصادية وبالتعاون مع القطاع اخلاص ،بسلسلة من
اإلجراءات ملعاجلة اآلثار السلبية املباشرة جلائحة كورونا على القطاعات االقتصادية،
ميسرة للشركات الصغيرة
وتنوعت هذه اإلجراءات بني توفير التمويل بقروض
ّ
واملتوسطة ،وتخفيف ضمان القروض للتمويل الصناعي ،وتخفيض أسعار الفائدة على
السماح
أدوات السياسة النقدية ،وتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي ،ورافق ذلك
ُ
اجلزئي لبعض القطاعات االقتصادية بالعودة لعملها وفق ضوابط واضحة للصحة
والسالمة العامة.
إن احملافظة على مستويات أعلى من االستقرار يف عوامل االقتصاد الكلي أمر يف غاية
ّ
األهمية ،فعدم االستقرار يؤثر سلبي ًا على النمو االقتصادي ،لهذا فإن على احلكومة
حتديد أولوياتها واحتياجات اململكة من االستثمار يف مشاريع البنية التحتية واخلدمات
العامة من خالل رؤية شمولية ،وإعالن هذه الرؤية أمام الرأي العام وااللتزام بتنفيذها
على أرض الواقع ،إذ إن تنفيذ مثل هذه الرؤية من شأنه أن ينعكس على مستوى معيشة
املواطن ويبني الثقة بينه وبني احلكومة ويؤدي إلى توليد فرص عمل إضافية وزيادة
التنافسية وحتقيق منو مستدام.
ومن التوجهات االساسية فتح املزيد من األسواق اجلديدة للتصدير ،وزيادة االستثمار
يف قطاع األدوية وتشجيع صادراته وذلك بعد أن أثبت تنافسيته وجاهزيته جلائحة،
وتفعيل العالقات على املستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع اخلاص وفتح القنوات
التجارية إلى األسواق اجلديدة .كما الضروري اعادة النظر بالسياسة التجارية ووضع
سياسة جتارية جديدة مبا يخدم مصلحة الصادرات االردنية ،وزيادة االستثمار على
املستويات التجارية املختلفة ،وتفعيل مبدأ التكامل التجاري مبا يصب يف مصلحة
الصادرات األردنية ،واالهتمام باملناطق التنموية لزيادة الصادرات األردنية ،واالستفادة
من برامج احلكومة القائمة على دعم الصادرات ،واالستثمار يف البنية التحتية يف املناطق
احلدودية ومنح الفرصة للقطاع اخلاص للدخول إلى هذه االستثمارات.
إن توفير خدمات حكومية إلكترونية من شأنه تسهيل وصول املواطنني والشركات لهذه
اخلدمات ،كما أن التكنولوجيا تشكل فرصة لرفع كفاءة اإلدارات احلكومية وتسريع
العمليات وتقليل الهدر .ويساعد توظيف املوارد التكنولوجية يف اخلدمات احلكومية يف
توجيه املزيد من القوة البشرية إلى مجاالت أكثر انتاجية .وبدا واضح ًا خالل جائحة
كورونا مدى احلاجة لإلصالحات يف املنظومة احلكومية لرفع الكفاءة اإلنتاجية .وألن
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التكنولوجيا تساهم يف رفع اإليرادات الضريبة ،فال بد من اعتمادها للوصول إلى مالية
عامة تتسم بالكفاءة والتحصيل الضريبي ،وال بد من إصالحات هيكلية للسياسات
االقتصادية ،وكذلك ترسيم العالقة بني املواطن واحلكومة وتعزيز الرقابة واملشاركة ملا
لذلك من أثر على املالية العامة.
وهناك إجراءات قامت بها احلكومة على املديني القصير واملتوسط ،ميكن تلخيصها على
النحو التالي:

 .1اإلجراءات الفورية:

 تأجيل جميع االلتزامات املستحقة على الشركات (بحسب رغبة هذه الشركات)لصالح البنوك وصناديق اإلقراض (خصوص ًا احلكومية منها) ومؤسسات التمويل

األصغر ،ووقف الفوائد البنكية املترتبة عليها وملدة ال تقل عن  4-3أشهر بدء ًا من

شهر نيسان وحتى شهر حزيران .2020
استصدار قرار يقضي بخصم ما ال يقل عن  %30من قيمة اإليجارات للمباني

-

واملصانع التي تشغلها املنشآت التجارية الصناعية واخلدمية والزراعية .على أن يعود
العمل باتفاقيات التأجير كما هي عليه منذ مطلع عام  2020دون أي زيادة تذكر على
قيمة اإليجارات.
 تأجيل دفع فواتير الكهرباء واملياه والهاتف واإلنترنت ملدة  3أشهر ،وإعادة دفعهاً
مستقبال من خالل توزيعها على األشهر املتبقية من السنة بنسب متفاوتة خالل
شهري أيار ومتوز .2020
الفترة بني َ
 التوصل إلى تفاهمات مع الشركات الكبيرة واملتوسطة القادرة على دفع الضرائباملترتبة عليها مسبق ًا وتبع ًا لتوقعات خططها اإلنتاجية ،مقابل تقدمي بعض
ً
مستقبال.
التسهيالت غير املالية
 تشجيع التبرعات املالية والعينية من ِقبل الشركات كجزء من مسؤوليتها املجتمعية،ً
مستقبال (على سبيل املثال
ومكافأة ذلك من خالل احلوافز التشجيعية غير املالية
ُأدرجت الشركات املتبرعة على القوائم الذهبية لدائرة ضريبة الدخل واملبيعات
وكذلك دائرة اجلمارك) ،وإمكانية استخدام مثل هذه املوارد يف دعم املنشآت الصغيرة
املتعطلة والعمالة املعتمدة على املياومة (وذلك ضمن سلسلة التزويد لكل قطاع).
 تأجيل املستحقات الضريبية املتبقية من النصف األول لعام  2020للشركات الصغيرةواملتوسطة التي تقدم إقراراتها كل شهرين ،لتبدأ من النصف الثاني للعام ،على أن
تقدم اإلقرارات الضريبية ألعمال النصف الثاني من السنة كما هي عليه يف األصل.
َّ
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 تعمل هيئة االستثمار على تبني العديد من اإلجراءات الداعمة لتنشيط العمليةاإلستثمارية ،حيث يتم العمل على أمتتة كافة اخلدمات التي تقدمها هيئة اإلستثمار
للمستثمرين إلكتروني ًا ،وذلك بهدف تسريع تقدمي اخلدمة للمستثمرين وتوفير
املعلومات ،إضافة الى حتسني جودة اخلدمة والتقليل من الوقت واجلهد والتكلفة
على املستثمرين من اجل تقدمي اخلدمة االمثل وبالتالي حتقيق رضا املستثمرين
ومتلقي اخلدمة ،او من خالل اإلعفاءات (املعطاة مبوجب قانون االستثمار أو قرارات
مجلس الوزراء أو أي قوانني أخرى) التي كانت تعطى سابق ًا وضمن األطر القانونية
دون تأخيرها بيروقراطي ًا ،وإلغاء الكفاالت املطلوبة سابق ًا (خصوص ًا البنكية واملالية)

ّ
(خطي) على مستوى الشركات.
واالكتفاء بتعهد قانوني

 التخفيف من رسوم االعتمادات والكفاالت البنكية التي تفرضها البنوك علىالقطاعات التجارية ،بهدف حشد السيولة وتسريع وتيرة إجراءات هذه الكفاالت
واالعتمادات لتسريع تتدفق العملية اإلنتاجية من جديد ،ومنح القطاعات التجارية
سقوف ًا مالية أوسع.
 خصم جزء من املكافآت واحلوافز وبدالت العمل اإلضايف يف جميع منشآت القطاعاخلاص مبا يتناسب مع حجم األزمة وتأثيراتها ومدتها الزمنية مبا ال يتجاوز  3أشهر،
كنوع من تعزيز السيولة لدى هذه املنشآت ،على أن تضاف مثل هذه املبالغ على مكافآت
ً
مستقبال.
وبدالت نهاية اخلدمة أو صناديق االدخار إن ُوجدت
 مساعدة املنشآت االقتصادية على استدامة الوظائف لديها وعدم اللجوء إلى تسريحاملوظفني بسبب الضغط املالي التي ستعانيه بسبب األزمة ،وميكن ذلك من خالل تقدمي
دعم الرواتب واألجور بواسطة صندوق ُينشأ لهذه الغاية ويتم دعمه من املساهمات
املالية خصوص ًا من الشركات الكبرى لضمان استدامة عمل سلسلة التوريد لديها من
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،كما ميكن أن تساهم به احلكومة من خالل مخصصات
صندوق التشغيل والتدريب املهني املنشأ باألساس لدعم القطاع اخلاص يف مجاالت
التدريب والتشغيل.
 السماح للمنشآت االقتصادية بالتقدم لتجديد وإصدار تصاريح العمل ليتم دراستهاواملوافقة عليها وإصدارها مباشرة بعد انتهاء األزمة ،مبا يضمن استمرار العملية
اإلنتاجية وتدفقها بيسر وسهولة بعد انقضاء األزمة أو انتهاء مدة احلظر على أقل
تقدير.
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املديني القصير واملتوسط
 .2اإلجراءات على
َ

 هيئة االستثمار عملت على مشروع إعادة هندسة وأمتتة اخلدمات الرئيسية التيتقدمها للمشاريع االستثمارية من خالل التشارك مع مفوضي الوزارات واملؤسسات
احلكومية املوجودين لدى النافذة االستثمارية يف الهيئة ،الختصار الوقت واجلهد
على املستثمرين ،حيث مت أمتتة  29خدمة لهذه اللحظة ،والهدف من مشروع
األمتتة اإللكترونية خلدمات هيئة االستثمار ،هو خلق بيئة استثمارية منافسة
وجاذبة للمستثمرين ،إضافة إلى حتسني اخلدمات وتبسيط اإلجراءات لتعزيز
البيئة االستثمارية ،وبيئة األعمال ،وحتسني مرتبة األردن يف التقارير الدولية ،كما
عملت على توسيع نطاق اخلدمات اإللكترونية املقدمة من هيئة االستثمار للشركات
واملنشآت املنتفعة من حوافز قانون االستثمار ،خصوص ًا يف مجال اإلعفاءات ملدخالت
اإلنتاج وتصاريح العمالة وتسريع وتيرة املوافقة عليها مبدة ال تزيد عن  48ساعة.
كما ان إعادة تعزيز دور هيئة االستثمار واستقاللها وإنهاء أي تدخل بينها وبني أي
وزارة أخرى احد أركان متيزها وجناحها.
 تعزيز وتوسيع نطاق خدمات التسهيالت االئتمانية ( )Credit Channelsاملقدمةمن البنك املركزي األردني ،خصوص ًا للمشاريع الصغيرة واملتوسطة ووفق ًا لتعريف

البنك املركزي لها ،وضمن أسعار فائدة مناسبة ومنافسة وبأقل مما ُيعمل به حالي ًا،

باإلضافة إلى توافر فترات سماح جيدة (بحسب طبيعة القطاع واإلنتاج) ،على أن
يستفيد البنك املركزي من القنوات االئتمانية الدولية التي متنحها الدول وصناديق

اإلقراض الدولية بهدف التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
 احلفاظ على روابط سلسة التزويد ( )Supply Chainمن خالل التطبيق واملعاملةاملتساوية يف احلوافز والتدابير املالية الهادفة خللق السيولة سواء على مستوى
الشركات احمللية أو الشركات األجنبية ،فعلى احلكومة االلتزام مببدأ املعاملة املتماثلة
من ناحية وطنية.
 إعداد وحتضير إجراءات عاجلة يف مجال الرعاية الالحقة (Investment After ،)Careوالتواصل العاجل مع املستثمرين األجانب ،والتوصل إلى طروحات بهدف
ضمان استمراريتهم وضمان دميومة نشاطهم االقتصادي.
أي تدابير
 التواصل الفوري وتنفيذ مبدأ الشفافية واحلاكمية الرشيدة يف مجال اتخاذ ّلتقليل املخاطر يف إطار نزاعات املستثمرين ( )Investor Disputesالناجمة عن
ً
مستقبال.
أي إجراءات ممكن اتخاذها
ّ

94

تقرير حالة البالد لعام  :2020بيئة األعمال واالستثمار في األردن

سادسًا :سبل التطوير والعقبات التي تواجه االستثمار في
مرحلة ما بعد الجائحة
رغم الظروف التي مر بها العالم وتعطيل العديد من وسائل التواصل مع رجال األعمال

واملستثمرين بسبب ظهور فيروس كورونا املستجد ،إال أن هيئة االستثمار ظلت على
تواصل مع اجلهات االستثمارية داخل األردن وخارجه حيث:
 .1قامت الهيئة ومنذ بدء أزمة كورونا مبتابعة جميع شؤون املستثمرين يف اململكة
وذلك بالتشارك مع جميع اجلهات من القطاعني العام واخلاص ،بهدف تسهيل اعمال
املستثمرين ومتكينهم.
 .2مت إعداد خطط بديلة خاصة يف مجال ترويج البيئة االستثمارية والفرص
االستثمارية ،من خالل ترتيب لقاءات عن بعد مع رجال أعمال يف دول عربية وغير
عربية ومع رجال أعمال أردنيني مغتربني يف اخلارج وذلك لتوجيه اهتماماتهم
االستثمارية لالستثمار يف األردن.
 .3تعاملت هيئة االستثمار مع  905طلب ًا ملشاريع استثمارية منذ بداية أذار وحتى نهاية
حزيزان  52( 2020طلب ًا ملشاريع جديدة ،و 853طلب ًا ملشاريع توسعة وحتديث
وتطوير وإضافة) ،وذلك للعمل على ترويج األردن كبيئة استثمارية جاذبة وواعدة
لالستثمار .فقد جرى عقد لقاء استثماري خالل شهر أيار  2020باستخدام وسائل
التواصل عن بعد مع رجال أعمال مستهدفني يف دولة سنغافورة ،إضافة إلى ترتيب
لقاءات استثمارية يف تركيا ولقاءات مع رجال األعمال األردنيني املغتربني واملقيمني يف
الدول العربية وغير العربية ،بهدف الترويج لفرص استثمارية محددة وواعدة .إذ إن
بناء على توجيهات ومتابعة مباشرة
اجلهود احلكومية يف احتواء األزمة والتي جاءت ً

من جاللة امللك عبداهلل الثاني ساهمت بأن يكون األردن محط اهتمام للعديد من
وسائل اإلعالم العربية واألجنبية مما ساهم يف ترويج األردن ،لذلك يجب العمل على
استثمار هذه اجلهود والبناء عليها لقطف ثمارها يف القريب العاجل.
 .4مت تشكيل فريق عمل منبثق من توجهات مجلس الشراكة بني هيئة االستثمار و
املطورين بتاريخ  23حزيران ( 2020خالل جائحة كورونا).
 .5مت حتديد الهدف العام اليجاد منظومة عمل يف املناطق التنموية واحلرة فاعلة
وقادرة على االستمرار يف الظروف االستثنائية لضمان عدم توقف العمل من خالل
التأكد من جاهزية عناصر البنية التحتية بجانبيها الفني واإللكتروني حيث جاء
الهدف متفق مع عمل املديريات الفنية.
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 .6مت إعداد قاعدة بيانات لكل منطقة تنموية للوقوف على الوضع الراهن وأهم املشاكل
فيها واحللول املقترحة من خالل إجراء كشف ميداني على املناطق التنموية والتواصل
مع املطور والرجوع للسجالت السابقة والتغذية الراجعة من املستثمرين
إن توحيد اجلهود االستثمارية والترويجية بالتعاون مع املستثمرين يف املناطق التنموية
سيكون عامل جذب لالستثمار ،فتوحيد الرسالة الترويجية وحصر الفرص االستثمارية
يف كل منطقة تنموية بهدف إطالقها يف أقرب وقت وعرضها على جهات استثمارية
سواء من خالل وسائل
مستهدفة ،والعمل على تفعيل العديد من وسائل الترويج احلديث،
ً

التواصل االجتماعي أو من خالل الوسائل اإلعالمية وبالتعاون مع السفارات األردنية يف
اخلارج ،وإعادة تفعيل دور املكاتب الترويجية اخلارجية لهيئة االستثمار .كما أن توحيد
العمل التشاركي مع املناطق التنموية واحلرة والصناعية سيساهم يف توحيد اجلهود
الترويجية لألردن كبيئة حاضنة لالستثمار.

من خالل مشروع تعديل قانون االستثمار لعام  2020سيتم وضع منظومة حوافز
استثمارية جديدة لتحفيز واستقطاب االستثمارت ومتكينها ،إضافة إلى ذلك ضرورة
تركيز العمل على إيجاد حلول حتفيزية وتسهيالت إضافية للمستثمرين .كما أن هناك
ضرورة لتفعيل املزيد من اخلدمات اإللكترونية للمستثمرين والتي أثبتت جدواها يف
ً
فضال عن أنها ستساعد يف اختصار الوقت واجلهد على املستثمر،
مرحلة أزمة كورونا،
وكذلك ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجه املناطق التنموية مع مراعاة
ً
عامال من عوامل
خصوصية كل منطقة ملنحها التسهيالت واحلوافز املناسبة ،وذلك لتكون
جذب االستثمار يف اململكة.
وينبغي بناء قاعدة بيانات جلميع املستثمرين داخل األردن وخارجه ،وذلك لتسهيل
التواصل معهم يف فترات األزمات وما بعدها ،إضافة إلى ضرورة اإلسراع يف حصر الفرص
االستثمارية اجلديدة والبدء بالترويج لها ضمن برنامج زمني محدد ،ودعم اجلهود التي
بذلتها هيئة االستثمار لتوحيد الرسالة الترويجية للمملكة ،إضافة إلى تفعيل دور
التشاركية مع املناطق التنموية واحلرة والصناعية.
وقد شكلت الهيئة خلية إنذار مبكر من إداراتها للبدء بوضع خطط بديلة منذ ظهور
جائحة كورونا يف العالم وقبل بدئها يف األردن ،فمن خالل التحركات االستباقية التي
قام بها جاللة امللك لتوحيد اجلهود الثنائية والدولية لوقف انتشار الوباء ،وبتوجيهات
جاللته ومتابعته ،استطاع األردن حتويل ظروف األزمة الصعبة إلى فرص استثمارية
ميكن البناء عليها يف املستقبل ،إذ إن التعامل مع هذا الوباء ساهم بالترويج إلى األردن
من خالل إشادات عاملية واسعة عبر وسائل اإلعالم العربية والدولية ،فقد تبني أن هذه
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اجلائحة سيكون لها أثر على اقتصادات العالم ،ما استوجب وضع خطط استباقية
للحفاظ على البيئة االستثمارية يف األردن ومتكني االستثمارات القائمة.
وقامت الهيئة بالتسهيل على جميع املستثمرين بإمتام اخلدمات التي تقدمها الهيئة عن
تسير عمل مشروعه االستثماري
بعد ،إذ يستطيع املستثمر احلصول على اخلدمة التي ّ
من بيته دون احلاجة لزيارة الهيئة .ووضعت الهيئة خطط ًا ترويجية بديلة وذلك من
خالل التواصل مع املستثمرين احملتملني باستخدام وسائل التواصل االجتماعي ،وكان
لهذه الوسائل دور يف إيصال رسالة اململكة الترويجية .وعملت الهيئة على تشكيل فرق
عمل مسؤولة عن التواصل مع القطاعات االقتصادية للتعرف على أهم الفرص املقترحة
من ِقبلها ،ليصار إلى ترويجها من خالل الوسائل الترويجية املتعددة للهيئة.
ويف ما يتعلق بتمكني االستثمارات القائمة وخطة هيئة االستثمار املستقبلية يف ظل
جائحة كورونا ،ستضع الهيئة باملشاركة مع القطاعني العام واخلاص خطط عمل،
ومبادرة لالستثمار واستدامة محركات االقتصاد ،مع اإلشارة إلى أن الهيئة لم تتوقف
عن أداء واجباتها جتاه املستثمرين يف زمن اجلائحة ،إذ اتخذت العديد من اإلجراءات
للمحافظة على مصالح املستثمرين والقطاع اخلاص تتضمن محاور تركز على استثمارات
واعدة واستثمارات تواجه حتديات قائمة ومستقبلية واستثمارات قائمة ومرشحة
للتوسع والنفاذ احمللي واخلارجي وكانت الهيئة قد تعاونت مع عدد من اجلهات احلكومية
يف شهر شباط من عام  2020إلطالق  68فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل
إلى  4.5مليار دوالر ،وجرى التركيز يف املرحلة األولى على قطاعات الصحة والزراعة
والصناعة وتكنولوجيا املعلومات ،وتوصلت الهيئة التفاق أولي مع ثالثة مستثمرين
إلقامة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى  250مليون دوالر وتوزَّ ع على مناطق اململكة
كافة ،تنفيذ ًا للتوجيهات امللكية بالنهوض بالواقع التنموي واخلدمي والوضع املعيشي
للمحافظات .كما عقدت الهيئة لقاءات تشاورية مع ممثلي العديد من القطاعات ملعرفة
أهم الفرص االستثمارية املقترحة من ِقبلهم ،والترويج لتلك الفرص من خالل وسائل

التواصل االجتماعي وبالتعاون مع السفارات األردنية يف اخلارج ،إضافة إلى فتح مكاتب

متثيلية للهيئة يف عدد من الدول املستهدفة .ورغم الظروف الصحية التي أثّ رت على
مجريات االقتصاد واالستثمار يف جميع أنحاء العالم جراء جائحة كورونا ،بقيت الهيئة
على اتصال مع رجال أعمال يرغبون يف التعرف على آليات االستثمار والتعاون املشترك،
وعقدت لقاءات ترويجية عن بعد مع رجال أعمال أردنيني مغتربني يف اخلارج ،وكان لهذه
لمس نتائجها قريب ًا.
اللقاءات آثار إيجابية َ
يؤمل أن ُت َ
وبلغ عدد االستثمارات التي استقطبها األردن خالل فترة اجلائحة  52استثمار ًا يف
قطاعات الصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا املعلومات ،وبحجم استثمار يصل
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إلى  50مليون دينار ،وتشغّ ل هذه االستثمارات حوالي  1100مواطن ،ومن شأن هذه
االستثمارات أن تولّد قيمة مضافة كبيرة إذا ما ُو ّجهت للتشابك مع القطاعات االقتصادية
شهري آذار وحزيران  2020يف
االخرى .وهناك  905مشاريع جديدة خالل الفترة بني
َ

األردن ،ومتّ خالل هذه الفترة توليد  150فرصة عمل ،وإنشاء أول مصنع لتصميم وإنتاج
أجهزة احلاسوب احملمول واألجهزة اللوحية وغيرها .كما أن هنالك فرص ًا جديدة داخل
املناطق التنموية وخارحها بالتعاون مع القطاع اخلاص ،ويجري التباحث حول  45فرصة
استثمارية جديدة يف هذه املناطق ،إضافة إلى  14فرصة استثمارية جديدة بالتعاون
بني القطاعني اخلاص واخلاص االستثماري الذي يرغب يف االستثمار من خارج اململكة.
ومن سبل التطوير والفرص املتاحة أو العقبات التي تواجه القطاع بعد اجلائحة ما يلي:
أنشأت احلكومة من أجل تشجيع االستثمار صندوق ًا وطني ًا استثماري ًا ،وأطلقت جائزة
ألفضل وأسرع إجناز يف املشاريع التنموية على مستوى احملافظات ،ودرست تأسيس
أي مستثمر فرصة االستثمار يف
صندوق وطني يتيح لألردنيني يف الداخل واخلارج أو ّ

املشاريع الوطنية.

 .1ترويج الفرص وجذب االستثمارات إلى منطقة عجلون لتصبح مقصد ًا سياحي ًا عاملي ًا،
والعمل لتنفيذ إجناز حقيقي على أرض الواقع يلمس أثره أهالي احملافظة ،من خالل
توافر عناصر ومقومات اجلذب السياحي من خدمات وبنية حتتية ومنتجات ،إلطالة
مدة إقامة السائح ،كما ينبغي تدريب شباب احملافظة وتأهيلهم ،لتمكينهم من إقامة
مشاريعهم اخلاصة ،مع االستفادة من البرامج الوطنية املوجهة لهذه الغاية.
 .2شكلت احلكومة جلنة توجيهية إلعداد مخطط تنموي حملافظة عجلون ،تضم يف
تصور
عضويتها جميع اجلهات املعنية وبالشراكة مع مجلس احملافظة ،وينبغي إعداد
ُّ
للمخطط ليكون مبني ًا على امليزات النسبية والتنافسية واإلمكانيات السياحية

للمحافظة ،ويركز على جذب وترويج االستثمارات السياحية ومتابعة ذلك وفق ًا
للجدول الزمني املوضوع
 .3تطوير االستعماالت ذات الطبيعة السياحية ،ومنع االستعماالت املشوهة بيئي ًا
وبصري ًا للمناطق السياحية ويتضمن محور البنية التحتية يف عجلون على سبيل
املثال :البنية التحتية ملشروع "التلفريك" ،ومنظومة الطرق ،والنقل واملواصالت،
ومواقف السيارات ،واخلدمات الداعمة .أما محور الكوادر البشرية ،فيشتمل على
تدريب الكوادر الفنية لتشغيل منظومة "التلفريك" ،وحاضنة أعمال لتدريب الشباب
على ريادة األعمال ،والتركيز على التخصصات التقنية يف كلية عجلون .بينما يعنى
محور تطوير املنتج السياحي بالهوية الترويجية للمنطقة ،واخلريطة السياحية،
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ونظام للخدمات اإللكترونية ،والتكامل مع التجارب السياحية الناجحة يف املنطقة.
 .4ترويج الفرص االستثمارية التي تشمل املطاعم واملقاهي واحملال التجارية يف محطتي
"التلفريك" ومشروعني استثماريني كبيرين؛ يضم األول فندق ًا من فئة "خمس جنوم"
ومركز ًا للمؤمترات ومطاعم قرب محطة االنطالق ،ويضم الثاني ً
نزال بيئي ًا ومخيمات
ومركز ًا لسياحة املغامرات ومتنزه ًا بيئي ًا ومطعم ًا.

 .5إعداد مخطط عجلون التنموي خالل الفترة  ،2040-2020وسيكون العمل فيه على
ستة محاور هي :إيجاد بؤر تنموية (على غرار منطقة الصوان التنموية) مرتبطة
بامليزات السياحية والزراعية التنافسية للمحافظة ،وتفعيل القرى السياحية والربط
يف ما بينها من خالل شبكة محاور تنموية ،ورفع سوية البنية التحتية والبيئية،
وتطوير شبكة املواصالت اخلارجية والداخلية ،واحلفاظ على البيئة الطبيعية
الفريدة يف احملافظة ،ووضع خريطة سياحية ملواقع سياحة املغامرات ومساراتها .كما
ُأنشئ نزل بيئي يف محمية عجلون يتضمن " 15شاليه ًا" ،و ُأنشئ مصنع الستغالل
"جفت" الزيتون ومخلفات األشجار لتصنيع الوقود احليوي لغايات استخدامه
للتدفئة ،و ُأنشئ مصنع إلنتاج الفواكه املجففة واملنتجات الغذائية ،إذ تبني أن
محافظة عجلون متتلك ميزات سياحية وتنافسية محفزة لالستثمار ،مبا يسهم يف
النهوض بالواقع التنموي للمحافظة.

سابعًا :الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد الجائحة

تبنّ ت احلكومة توجيهات جاللة امللك بضرورة تطوير مواصفات وجودة املنتجات احمللية،
والتوسع يف صناعات جديدة بقطاعات األدوية واملستلزمات واملعدات الطبية والتصنيع
الغذائي والهندسي .وجرى التركيز على أهمية تطوير القطاع الصناعي كداعم رئيس
لالقتصاد الوطني من خالل توفير فرص العمل ،وكذلك التركيز على إنتاج املواد األولية
الالزمة للصناعات لسد حاجة السوق احمللية وللتصدير ،إذ حققت الصادرات الصناعية
خالل السنوات املاضية منو ًا وصلت قيمتها معه إلى حوالي  5مليار دينار ،وبينت املؤشرات
تضاعف حجم االستثمار الصناعي خالل العقود األخيرة ليصل إلى  10مليار دينار،
مصحوب ًا بارتفاع عدد املنشآت الصناعية من  4آالف منشأة يف عام  1999إلى أكثر من
 22ألف منشأة صناعية يف عام  .2020وأظهرت الصناعة األردنية قدرات إنتاجية
كبيرة خالل أزمة كورونا؛ بقدرتها على توفير العديد من السلع األساسية للمواطنني
وللقطاعات املختلفة ،خاصة منتجات املعقمات واملطهرات واألدوية واملستلزمات الطبية
والغذائية األساسية.
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لقد أصبح القطاع الصناعي من أكبر الطاقات اإلنتاجية يف االقتصاد الوطني ،وبقدرات
تصل إلى أكثر من  17مليار دينار كإنتاج قائم سنوي ًا ،تشكل القيمة املضافة منها .%46
وبينت اإلحصائيات أن الصادرات الصناعية تشكل  %93من الصادرات الوطنية التي
بلغت  5مليار دينار يف عام  ،2019وقد وصلت منتجاتها ( 1392سلعة) إلى أكثر من مليار
ونصف املليار مستهلك حول العالم ،ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها،
ويعزّ ز وضع األردن كبيئة جاذبة لالستثمارات الصناعية .ونتيجة لذلك ُي َّ
توقع أن تكون

اململكة مقر ًا للكثير من املستثمرين من اخلارج ،وبخاصة يف قطاعات املواد الغذائية
واألدوية والكيماويات ،مع اإلشارة الى أن املصانع وخالل اجلائحة قامت بتوسعة اخلطوط

اإلنتاجية والتعاون مع مؤسسات البحث العلمي للوصول ملنتجات متطورة ومبعايير عالية
املستوى ،باإلضافة إلى قيام احلكومة بتوفير مستودعات تخزين حتسب ًا ألي طارئ
والتفكير بسبل توفير احلماية للصناعة األردنية.

ثامنًا :اإلصالحات والتشريعات

 .1إنشاء صندوق لتطوير املشاريع بهدف تسهيل إعداد وتنفيذ استثمارات مشاريع
الشراكة يف األردن من خالل دعم الوزارات واملؤسسات احلكومية يف إعداد ومتابعة
املشاريع ذات اجلدوى الكاملة.
 .2صدر قانون مشروعات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص رقم ( )17لسنة .2020
كما يجري إنشاء آلية لتظ ُّلمات املستثمرين يف هيئة االستثمار حلل اخلالفات
الناشئة بينهم وبني اجلهات احلكومية .كما صدر نظام تظلم املستثمرين رقم ()163
لسنة  ،2019وهو يهدف إلى وضع آلية شفافة لتمكني املستثمر املقدم لطلب التظلم
أي من اجلهات احلكومية ولدراسة املعوقات
أي إجراء أو قرار أو امتناع صادر عن ٍّ
من ّ

التي تواجه النشاط االقتصادي ،وإيجاد آلية لتسوية نزاعات االستثمار بني اجلهات
ودي ًا ،واتباع السبل الكفيلة مبعاجلتها .و ُأنشئت جلنة متخصصة
احلكومية واملستثمر ّ
يف هيئة االستثمار مبتابعة تظلمات املستثمرين ،وهي معنية يف إيجاد حلول مناسبة
للمستثمرين تتماشى مع األنظمة والقوانني املرعية يف اململكة مبا يضمن اختصار

الوقت واجلهد على املستثمر.
ّ .3
انضم األردن للمرة األولى إلى الدول الرئيسة يف تطبيق اإلصالحات ،إذ نفّ ذ ثالثة
إصالحات ،تشمل تعزيز إمكانية احلصول على االئتمان بتطبيق قانون جديد
للمعامالت املضمونة ،وتعديل قانون اإلعسار ،وإطالق سجل ضمانات موحد حديث
قائم على اإلشعار.
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حتسن ًا يف ترتيب
ُ .4أدرج األردن للمرة األولى ضمن أفضل ثالث دول على مستوى العالم
ُّ

حتسن كفاءة التشريعات ،وحتفيز االقتصاد
سهولة أداء األعمال ،ويرجع ذلك إلى
ّ

عبر حتفيز القطاع اخلاص ملواجهة التحديات االقتصادية.

 .5مت العمل على أمتتة اإلجراءات احلكومية والتحول اإللكتروني ،مما ساهم يف تقدم
أداء اململكة ،وسيتم العمل على إنشاء محاكم تختص بالقضايا التجارية لتسوية
النزاعات الصغيرة واملتوسطة.
 .6العمل على توسيع نطاق الوصول إلى االئتمان ،بعد أن عزّ ز نشاط االستعالم
االئتماني تقدمي تقارير عن حالة املقترضني وسجالتهم االئتمانية ،مثلما عزز
إمكانية احلصول على االئتمان من خالل إصدار وتنفيذ قانون ضمان احلقوق باألموال
املنقولة ،ونظام وضع األموال املنقولة تأمين ًا للدين.
 .7تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع اإللكتروني ،وتبني قانون اإلعسار الذي
ينظم عملية إنقاذ الشركات التي تتعرض إلعسار مالي قبل وصولها إلى عملية
التصفية اإللزامية.
يعد األردن من الدول التي شهدت حتسن ًا يف تقليل التعقيدات والكلف القانونية
ّ .8
املتعلقة باالستثمار ،باإلضافة إلى تعزيز القدرة على الوصول إلى املعلومات ،وتعزيز
النظام الكهربائي ،وتسهيل إنفاذ القوانني ،وتأكيد حماية املستثمرين.
 .9إن استقرار القوانني والتشريعات االقتصادية لها دور مهم يف جناح االستثمارات،
ولكن الكثير من القوانني التي تقع ضمن االستثمار تغيرت خالل الفترة األخيرة ،فال
بد أن تنعكس هذه التعديالت والتشريعات إيجاب ًا على االستثمار.

تاسعًا :تحليل موازنات الجهات ودراسة مدى ربطها
أي تغيير يطرأ عليها
باالستراتيجيات ومراجعة ّ

ُقدرت موازنة هيئة االستثمار لعام  2020بحوالي  5.612مليون دينار بعد أن بلغت

ووجه معظم هذه املوازنة إلى النفقات اجلارية التي
 4.432مليون دينار يف عام ُ ،2019
ُقدرت بـ  3.542مليون دينار يف عام  ،2020بينما كانت  3.377مليون دينار يف عام
ُ .2019
وقدرت قيمة الرواتب واألجور والعالوات وحدها يف عام  2020بحوالي 2.715

مليون دينار بعد أن بلغت  2.581مليون دينار يف عام  .2019أما النفقات الرأسمالية فقد
ُق ّدرت بـ  2.07مليون دينار يف عام  ،2020ويف عام ُ 2019قدرت بـ  1.055مليون دينار.
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وتقوم الهيئة على حتقيق ثالثة أهداف استراتيجية :تعزيز القدرة املؤسسية نحو
التميز ،وزيادة فعالية البيئة االستثمارية ،وترويج الصادرات الوطنية .وينبثق عن كل
هدف من هذه األهداف مؤشر قياس لألداء ،إذ تسعى الهيئة إلى ترويج البيئة االستثمارية
من خالل حتسني ترتيب األردن يف التقارير الدولية ،وذلك بالوصول يف عام  2020إلى
املرتبة ( 100من بني  189دولة) يف تقرير سهولة ممارسة األعمال ،وإلى  97يف عام
 ،2021وإلى  93يف عام  .2022وكذلك بتحقيق املرتبة ( 69من بني  140دولة) يف
تقرير النتافسية العاملي يف عام  ،2020وإلى  68يف عام  ،2021وإلى  65يف عام .2022
وهناك حتديات تواجه عمل الهيئة ،من أبرزها محدودية املوارد املالية مبا يؤثر على
إمكانية حتقيق املستوى الالزم من جذب االستثمارات وإدامتها وتشجيعها ،وضعف
استدامة نهج العمل الداخلي نتيجة التغيرات املتالحقة يف اإلدارة العليا للهيئة ،وخضوع
الهيئة ألنظمة حكومية وعدم استقالليتها بشكل كامل مما يضعف قدرتها على
االستجابة بالصورة ااملناسبة ملتطلبات عملها ،وتقاطع مهام الهيئة ذات العالقة بترويج
الصادرات مع عدد من املؤسسات.
إن إعداد اخلطة االستراتيجية ميثل خطوة أولية نحو ترتيب األولويات وحتديد الوجهة
املستقبلية ،وإذا كان التطبيق ومتابعته وتقييمه هو ما يحدد مستوى النجاح يف حتقيق
األهداف يف الوضع الطبيعي ،فهناك عوامل خارجية تؤثر على اخلطة عند تطبيقها،
ومنها جائحة كورونا التي دفعت هيئة االستثمار إلى اعتماد موازنة وخطط مبنية على
التحول إلى االقتصاد الرقمي واملعريف.

تقريري حالة البالد لعامي 2018
عاشرًا :متابعة توصيات
َ
و 2019ومدى إمكانية تطبيقها
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019حول
لم تتمحور التوصيات الواردة يف
َ

قطاع بعينه ،بل ركزت على التنويع باالستثمار بحيث ال يكون هنالك تركز قطاعي
لالستثمارات.
ويف ما يخص املشاركة مع القطاع اخلاص من أجل االستثمار بالبنى التحتية ،فهذا األمر
متحقق ،فالقطاع اخلاص هو الذي يقوم بالبنى التحتية.
أما إنشاء سكة حديدية تربط احملافظات مع بعضها بعض ًا ،فلم ُينفَّ ذ حتى وقت إعداد

هذه املراجعة رغم أن من شأنه ربط األردن بالدول املجاورة وبالتالي زيادة الصادرات

وتخفيض كلف النقل وزيادة أعداد السياح.
وبشأن توفر البيانات الضرورية عن االستثمار يف األردن ،لم يتم ربط الدوائر واملؤسسات
من أجل توفير قاعدة بيانات مبنية على منهج علمي وتشاركي يف ما بينها ومبا يعطي
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املسثمر صورة واضحة عن وضع االستثمار يف اململكة.
ويف ما يتعلق باالستقرار االقتصادي واملالي وضبط النفقات العامة وحتسني بيئة األعمال
وتزويد اخلدمات والعمل عن بعد ،فقد فرضت اجلائحة نفسها يف هذا املجال ،إذ إن أغلب
القطاعات واخلدمات توجهت نحو تقدمي خدمات عن بعد.
وحول دعم القطاعات احملورية يف االقتصاد األردني واالستثمار بها ،فقد برز توجه نحو
تعد عصب
االستثمار يف قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية وصناعة األدوية التي ّ

ومني بخسائر كبيرة.
احلياة خالل اجلائحة ،أما قطاع السياحة فلم ُي
ستثمر به ُ
َ

وبشأن تطوير القوانني واألنظمة املرتبطة باالستثمار وجذب االستثمارات وتعزيز بيئة
األعمال والتوجه نحو االستثمارات واالهتمام بالتعليم العالي بحيث يتم تزويد الطلبة
باملهارات املطلوبة ،فما زال العمل جاري ًا يف هذا املجال ولم يحقق نتائجه بسبب االنتقال
إلى التعلم عن بعد .فهذه املرحلة االستثنائية بحاجة إلى إمكانيات وقدرات من أجل
تطبيقها.
ويف ما يتعلق بالعمل على استراتيجية وطنية ،فقد ُوضعت استراتيجية للفترة -2018

 2022تعنئ باالستثمار يف األردن.
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الحادي عشر :التوصيات

 .1وضع خطة اقتصادية تعتمد على االستثمار من خالل البحث عن مصادر بديلة
وجديدة ،وإعداد خطة وطنية شاملة ومحكمة تعتمد لتنشيط االستثمارات وجذبها
إلى األردن.
 .2ضخّ سیولة جدیدة يف السوق احمللی وبشكل عاجل من ِقبل احلكومة ،وتسهیل إمكانیة
حصول مؤسسات القطاع اخلاص على قروض من البنوك التجاریة أو غیرها ،لتتمكن
من دفع الرواتب واإلیجارات واألقساط وفوائد القروض والتسهیالت البنكیة وباقي
االلتزامات ،ولضمان استمرار عملها ودميومة استثماراتها.
 .3إعادة جدولة دیون الشركات التي تعثرت جراء أزمة كورونا ،ومنحها قروض ًا بال فوائد،
ً
طویال للتعايف ،وإعفاء هذه
وبخاصة الشركات األكثر تضرر ًا والتي ستستغرق وقت ًا
الشركات من مستحقات الضمان أو تأجیل دفعاتها أو تقسیطها دون فوائد أو غرامات
وملدد مریحة تبع ًا لنسبة الضرر التي حلقت بكل قطاع.
 .4تقدمي حوافز للقطاع اخلاص ومبا يشكل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن
من حدة تداعيات أزمة كورونا على االقتصاد الوطني ،ويجب إدارة هذه احلوافز
وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة.
 .5احلفاظ على االستثمار يف القطاع اخلاص ،وتوفير احلوافز له ضمن ضوابط ومعايير
نواح متعددة أهمها يف املرحلة املقبلة
ومحددات تخدم جميع األطراف املعنية ويف ٍ
حتمل املسؤولية جتاه املوظفني.
ُّ

َ
ضريبتي الدخل واملبيعات بعد اجلائحة ،وفرض ضريبة تصاعدية يف
 .6مراجعة بنود
ظل التحديات الصعبة التي يجب أن يكون اجلميع شركاء يف حتمل تبعاتها والتخفيف
من آثارها ،ليكون ذلك حافز ًا الصاحب العمل امللتزم ضريبي ًا وعمالي ًا ،ويف الوقت نفسه

حتدي
تشديد العقوبات على املتهربني ضريبي ًا .فقد وجد القطاع اخلاص نفسه أمام
ّ

املؤاءمة بني االستمرار واحلفاظ على العمالة ،لذا يجب إيجاد شراكة حقيقية وبناء
القطاعني العام واخلاص من خالل برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وخلق
الثقة بني
َ

وظائف يف جميع احملافظات.

 .7دعم القطاع الزراعي الذي ثبتت أهميته خالل جائحة كورونا ،فسالمة منظومة
تعد أساس األمن االقتصادي واالجتماعي.
األمن الغذائي ّ
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 .8حتفيز االستثمار يف قطاع الطاقة البديلة ،ملا لذلك من انعكاسات إيجابية على
االقتصاد الوطني ،وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات ،والتوجه نحو دعم االقتصاد
يعد ركيزة إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.
املنزلي الذي ّ
 .9تسهيل اإلجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على االستثمار ،فتعقيد
اإلجراءات احلكومية وعدم وجود تسهيالت من األسباب الرئيسة لنقل املستثمرين
أعمالهم إلى دول أخرى .كما ال بد من وقف زيادة الضرائب وخفض األسعار ومدخالت
اإلنتاج لتشجيع االستثمار.
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محور القطاعات ّ
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امللخص التنفيذي
كان جلائحة كورونا آثار ملموسة على قطاع املياه من الناحيتني املالية والتشغيلية وأيض ًا
من جانب استدامة اخلدمات وسد الفجوة بني العرض والطلب ،إال أن تلك اآلثار لم تنتج

أضرار ًا دائمة على القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى ،كما أن بعض اآلثار عكست قدرة
القطاع على االستمرار رغم سلبيتها.
يعاني قطاع املياه قبل انتشار جائحة كورونا من زيادة الطلب على املياه من ِقبل جميع
القطاعات (قطاع الصناعة ،قطاع السياحة ،القطاع التجاري ،والقطاع املنزلي) ،ويواجه
ً
فجوة بني حجم الطلب والقدرة على التزويد .وقد تفاقمت هذه الفجوة بسبب
القطاع

التغيرات الدميوغرافية يف ظل النمو السكاني والهجرات السكانية من القرى واألرياف
إلى املدن ،وأيض ًا بسبب الهجرات السكانية من دول اجلوار (اللجوء) ،خاصة على ضوء
ً
متمثال بتوافد
التدفق املفاجئ الكبير الذي شهده األردن خالل األعوام الثمانية األخيرة

سوري نصفهم ممن ُس ّجلوا على أنهم الجئون ،مما ساهم يف زيادة اإلنفاق
 1.4مليون
ّ

الرأسمالي واجلاري يف قطاع املياه ،باإلضافة إلى زيادة استهالك املياه.

وقد ُبذل قدر كبير من االستثمار لتعزيز منظومات املياه ومعاجلة املياه العادمة ملواجهة

االرتفاع السكاني املفاجئ الذي جتاوز  %30يف بعض املناطق املخدومة (اللجوء السوري
 )%11مع اإلشارة إلى أن حتدي الفاقد املائي وحتدي العجز املالي يف ظل ضعف املوارد
املالية ما يزاالن من أبرز التحديات ،ويتمثل ذلك يف تغطية كلف التشغيل والصيانة،
فقد دفعت زيادة التعرفة الكهربائية على قطاع املياه إلى االقتراض لتغطية النفقات ،إذ
بلغت كلف الطاقة حوالي  %50من كلف التشغيل والصيانة ،وأدى ذلك إلى تراجع نسبة
تغطية كلف التشغيل والصيانة إلى أقل من  %85يف عام .2019
جاءت جائحة كورونا بأثرها السلبي من حيث زيادة الضخ على املياه اجلوفية متاشي ًا مع
زيادة الطلب على املياه وخصوص ًا يف القطاع املنزلي ،إذ إن القراءات األولية أشارت إلى زيادة
يف الطلب بنسبة  %10يف فترة اإلغالق ،والتي أدت بدورها إلى زيادة فاقد املياه (فاقد
املياه هو الفرق بني الكمية اإلجمالية للمياه َ
املنتجة أو التي ُت َضخّ يف الشبكات لتزويد

املشتركني بها ،وبني املياه املسته َلكة بشكل مشروع وقانوني عند وصولها إلى املشتركني من
عداداتهم) يف شبكات املياه مترافق ًا مع زيادة استهالك الطاقة الكهربائية.
خالل ّ

كما ساهمت اجلائحة من خالل اإلغالق يف زيادة تأخر بعض املشاريع الرأسمالية التي
تعد متأخرة يف ذاتها وحتمل ّ
حتدياتها معها .كما زاد اإلنفاق اجلاري لتغطية الزيادة يف
ّ

استهالك املواد الكيميائية يف محطات الصرف الصحي ملعاجلة مياه الصرف الصحي من

أجل ضمان عدم انتقال العدوى وعدم بقاء فيروس "كورونا" املستجد يف املياه املعاجلة.

111

Economic & Social Council of Jordan

وال بد من اإلشارة إلى أن قطاع املياه كان يعمل بطاقة  %50من إجمالي الكوادر الوظيفية
خالل اجلائحة ،استجابة ألوامر الدفاع وللحفاظ على سالمة العاملني ،حيث كان التركيز
على ضمان إستمرارية خدمات املياه ةالصرف الصحي بكفاءة وفعالية متضمنا ضمان
تسلسل العمليات التنفيذية اخلاصة بخدجمات املياه والصرف الصحي.
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أو ً
ال :جائحة كورونا وأثرها على القطاع

كان الهدف الرئيسي جلميع شركات القطاع خالل زمن اجلائحة ،ضمان استدامة تزويد
املواطنني مبياه الشرب ،ثم احلفاظ على قدرات القطاع يف التعامل مع املياه املعاجلة
الناجتة عن محطات الصرف الصحي ،وما تزال اإلجراءات اخلاصة باإلجراءات الوقائية
مستمرة ،وهي أيض ًا ضمن الشروط واملواصفات احملددة لذلك ومتتثل إلى معايير اجلودة
العاملية.
لقد أعادت جائحة كورونا تنبيه العالم بأسره إلى أهمية توفير خدمات املياه والصرف
الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة حتقيق ًا للهدف السادس من أهداف خطة
التنمية املستدامة لعام  .2030وقد جاءت االستجابة مبصادقة وزارة املياه والري (من
خالل مجلس الوزراء) على مبادرة الشراكة "الصرف الصحي واملياه للجميع" بالتعاون
منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية ،يف شهر متوز  .2020والهدف
الرئيس من املصادقة هو التركيز على املعايير ذات الفعالية من ناحية الكلف ،لضمان
استمرار تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي خالل أزمة كورونا وما بعدها .ولعل من
أبرز نقاط االستفادة من هذه املبادرة ،توفير املزيد من التمويل للقطاع ،وحشد اجلهود
الدولية ،واالستفادة من التنسيق الدولي ومن التجارب العاملية يف مكافحة اجلائحة.
ُ
أفضل طريقة للحماية من
اتباع سبل الوقاية
لقد أوضحت منظمة الصحة العاملية أن
َ

ّ
وحذرت املنظمة الدول من بعض التخوفات بشأن إمكانية انتقال املرض من
الفيروس،
خالل املياه ،وذلك بحسب بعض الدراسات العاملية واآلراء العلمية ،ومن هنا مت اعتماد
معايير مواد التعقيم التي اعتمدتها الوزارة.
َ
الرقابة واحلمالت التفتيشية خالل فترة اإلغالق ،واستخدمت
وقد زادت وزارة املياه والري
أي اعتداءات قد حتصل وخصوص ًا على اخلطوط الناقلة ملياه
طائرات مسيرة لرد ّ

الديسي ،واستمر التعاون بني الوزارة وشركات التوزيع وسلطة وادي األردن مع اجلهات

املعنية منذ بداية اجلائحة لضمان وصول املياه إلى املناطق املعزولة وعدم انقطاعها،
و ُأعدت خطط لتشغيل املياه وتوزيعها يف جميع مناطق اململكة وضمان استدامة عمل فرق
التشغيل والصيانة خالل فترات اإلغالق.
وقد ُتعزى زيادة الطلب املنزلي على املياه يف فترة اإلغالق (مع اإلشارة إلى أن التقديرات
األولية عند بداية اجلائحة أشارت إلى نسبة ارتفاع مبقدار  ،%40إذ مت إعادة التقدير
خالل فترة اإلغالق وبلغت النسبة حوالي  )%10إلى تغير منط السلوك لدى املواطنني
يف ما يتعلق باستهالك املياه ،بينما حدث تراجع طفيف ومؤقت يف استهالك القطاعات
عمان بسبب الكثافة
األخرى بسبب اإلغالق .وكان االرتفاع األبرز يف الطلب يف مدينة ّ
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السكانية ،إذ ُيظهر الشكل رقم ( )1ارتفاع حجم االستهالك من  37مليون م 3إلى 41

مليون م 3خالل األشهر الثالثة األولى ألزمة كورونا (من شهر آذار إلى شهر أيار .)2020
الع َطل أمر شائع ،إال أن اجلائحة أثرت إيجاب ًا ،فالوضع
ّ
إن زيادة الطلب على املياه خالل ُ

الطبيعي يقتضي زيادة االستهالك بسبب متطلبات التعقيم واستخدامات املياه من ِقبل
املواطنني يف العطل ،إال أن نسبة الزيادة البالغة  %9فعلي ًا نسبة قليلة ،ولم تكن ذات أثر

كبير لكون االرتفاع كان متوقع ًا.

الشكل رقم (:)1
التزود املائي حملافظة العاصمة ()2020-2019

20,000.000

2019

اب

متوز

حزيران

ايار

نيسان

أيلول

شباط

كانون

2020

0

ومن جهة أخرى حصلت بعض االنقطاعات للمياه يف العديد من املناطق ،فعلى سبيل املثال
ً
عطال خالل فترة اجلائحة ضمن املعدالت الطبيعية،
حدث يف محافظة الطفيلة 120

وقدمت الوزارة جهد ًا واضح ًا ضمن إمكانياتها لتأمني العديد من املناطق التي عانت من
عدم وصول املياه خالل فترة اإلغالق وتأمني مخيمات اللجوء السوري بصهاريج املياه.
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1,021,912

678,569

921,130

1,453,046

788,436

1,373,545

1,093,472

696,570

903,752

9,090,285

6,729,344

4,266,423

6,393,776

10,955,115 1,450,041

785,260

16,239,737 2,209,774

29,874,667 4,144,399

19,469,222 2,544,920

املجموع (م)3

العقبة

مأدبا

عجلون

جرش

معان

الطفيلة

الكرك

البلقاء

املفرق

1,018,343

1,044,615
960,967

436,267

700,589

1,299,281

471,143

1,764,440

3,631,040

499,725

339,387

683,870

1,263,863

471,991

1,733,451

3,098,263

2,016,552

2,411,182

1,088,029

993,670

1,011,305

639,651

1,130,367 1,225,792 1,266,620

807,278

465,835

859,262

833,969

1,482,676 1,403,240

805,296

853,209

2,194,305 2,285,251

3,959,423 3,836,252

618,859

777,368

1,347,864

730,056

2,124,328

3,713,152

2,380,606

2,709,516

317,268,887 43,610,934 44,059,724 43,117,954 42,989,055 39,035,314 35,418,859 33,149,643 35,887,404

1,026,622

257,367

391,285

713,836

1,255,104

554,267

1,696,890

3,418,785

2,266,375

4,024,344

3,662,073

4,050,104

4,294,092

4,901,918 4,834,338

5,459,658

2,231,298

4,073,353

2,581,095 2,558,976

4,859,969

35,503,410 4,876,574

إربد

الزرقاء
4,661,618

4,122,948

4,495,608

5,051,183

5,720,173

40,742,253 5,617,615

132,544,997 17,915,012 18,600,377 17,899,908 17,860,466 16,255,523 14,698,513 13,694,287 15,620,911
5,556,823 5,516,285

العاصمة

احملافظة

حزيران

متوز

آب

املجموع

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

اجلدول رقم (:)1
التزود املائي للمملكة لعام 2019
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965,615

1,352,463

1,088,899

870,327

1,016,602

1,600,066

753,647

9,252,622

7,395,388

4,841,136

7,556,336

12,354,015

7,177,849

17,181,650

31,842,048

20,041,502

985,490

119,861

404,203

851,110

1,602,870

823,159

1,600,286

3,686,296

2,389,902

3,891,745

1,190,141

902,900

1,090,899

1,856,831

349,203

895,769

316,132

938,672
374,187

811,400

1,478,770

831,559

2,536,907

4,093,314

1,326,113

424,951

1,754,468

3,655,312

2,628,070

2,500,000

400,000

735,210

1,650,114

646,260

1,550,301

3,325,586

2,004,263

3,624,230

3,841,879

4,800,000

1,462,855

1,091,418

825,434

1,094,153

1,492,977

1,176,725

2,451,375

4,109,921

2,899,124

4,800,000

1,258,862

1,003,288

1,703,897

1,281,695

2,263,563

4,219,213

2,592,687

4,800,000

1,009,013

1,499,211

4,271,016

2,608,090

4,885,541

املجموع (م ) 328,309,048 43,807,475 44,991,542 45,180,794 45,603,982 43,613,232 32,726,300 34,655,644 37,730,079

العقبة

مأدبا

عجلون

جرش

معان

الطفيلة

الكرك

البلقاء

املفرق

3

1,027,791

829,798

821,057

1,105,901

1,239,853

2,366,349

2,658,401

4,481,390

2,419,366

4,973,757

35,617,152

إربد

الزرقاء

4,567,566

3,747,858

3,636,436

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,325,488

39,969,346

135,080,001 17,267,069 18,627,897 18,500,000 18,500,000 18,500,000 12,868,724 14,008,720 16,807,592

5,591,999

العاصمة

احملافظة

حزيران

متوز

آب

املجموع

كانون الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

اجلدول رقم (:)2
التزود املائي للمملكة لعام 2020
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إن زيادة االستهالك املائي نتيجة اإلغالقات وإجراءات العزل واحلاجة إلى التنظيف
والتعقيم يف ظل اجلائحة بشكل دائم ،زادت من الضغط على مصادر املياه الرئيسة
ً
أصال من تراجع ،فأدى ذلك إلى توسع الفجوة بني العرض والطلب ،بخاصة
والتي تعاني
تسبب يف إحالل عادات
مع اضطرار املواطنني إلى البقاء يف املساكن لساعات طويلة ،كما
ّ

اجتماعية وأمناط استهالكية جديدة بدل تلك القدمية ،إال أن هذه العادات واألمناط لم
تكتمل مبحاولة احلفاظ على استخدام املياه وترشيد استهالكها ،بل عززت لدى بعضهم
سلوك التبذير وعدم املباالة بأهمية املياه .وقد شكل ذلك حتدي ًا كبير ًا وصعوبة بالغة
خاصة يف ظل محدودية املوارد.
وعلى املستوى العملي ،أدى ذلك إلى زيادة الضخ اجلائر ،وإلى زيادة كميات املياه العادمة
التي تنساب إلى محطات معاجلة مياه الصرف ،األمر الذي يستوجب استمرارية إمدادات
املواد الكيميائية الالزمة لفحص املياه ومياه الصرف الصحي ومعاجلتها بكفاءة ،إذ يضاف
 1مليغرام من هذه املواد لكل لتر من املياه املعاجلة.
وعلى مستوى االستجابة لتخفيف آثار اجلائحة على املواطنني يف فترة اإلغالق،
ُأ ّجلت عمليات التحصيل والفوترة وذلك متاشي ًا مع اإلجراءات احلكومية للتخفيف
على املواطنني (إذ كانت نسبة التحصيل يف فترة اإلغالق تقارب الصفر) ،وأدى ذلك إلى
نقص يف السيولة ،وانعكس على زيادة العجز بني الكلف واإليرادات خالل فترة االغالق،
إال أن الشركات املزودة استمرت يف عملها ،وقد استُ رد جزء كبير من االشتراكات فور
العودة التدريجية للقطاعات يف شهر حزيران من خالل منافذ التحصيل وأدوات الدفع
اإللكتروني ،علم ًا أن اشتراكات املياه ُتدفع بشكل ربعي كل ثالثة أشهر ،وقد انخفض
حتصيل الفواتير جلميع املشتركني للربع الثاني من عام  2020بنسبة  %30مقارنة
مع الربع األول من العام ،حيث أن اإلنخفاض كان يف التحصيالت ولم ينعكس على املبالغ
املستحقة واملتحققة على املشتركني.
لقد ساهمت اجلائحة يف تأخر العمل يف بعض املشاريع االستراتيجية التي طال انتظارها
سنوات عديدة يف قطاع املياه ،كمشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل املياه من العقبة إلى
عمان ،ومشروع وادي العرب يف مرحلته الثانية ،إذ ُمددت فترة عطاء تقييم املقاولني األولي
ّ
من شهر حزيران إلى شهر أيلول بسبب اإلغالقات يف معظم الدول والتي انعكست سلب ًا على
قدرة الشركات واالئتالفات على حتضير وثائق التأهيل املسبق ضمن الفترات الزمنية
املطلوبة ،مع التأكيد أن أوامر الدفاع حصرت التركيز على املهام واألدوار الضرورية .وجتدر
اإلشارة إلى استمرار تبني الوزارة ملشروع الناقل اإلقليمي ألهمية املشروع اإلستراتيجية
ولضمان توفر مصادر مائية جديدة وحماية البحر امليت ،حيث أن مشروع الناقل الوطني
ال يلغي مشروع الناقل اإلقليمي.
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ومع ما تشهده بعض املصادر املائية من تراجع ،فمن الضروري اإلسراع بتشغيل املرحلة
الثانية من مشروع جر مياه وادي العرب بطاقة  5ماليني م 3إضافية من مياه الشرب
كمرحلة أولى للبدء بتزويد محافظات الشمال (إذ مت تأخير افتتاح املشروع من شهر
آذار إلى شهر تشرين الثاني من العام نفسه بسبب اإلغالقات املتكررة) ،وكذلك إعداد
اخلطط والبرامج لتزويد املزارعني باحتياجاتهم ألغراض الزراعة من املياه املعاجلة ،إذ
يعاد استخدام ما نسبته  %90من املياه املعاجلة .ومن اجلدير بالذكر أن كميات املياه
املخصصة للزراعة انخفضت نتيجة لإلغالق خالل فترة اجلائحة ،لعدم حصول صغار
املزارعني على تصاريح للتنقل.
كما تأخر تأمني التمويل الالزم من املانحني واملقدرة قيمته بـ  30مليون دوالر أميركي،
للبدء بتنفيذ مشروع محطة معاجلة مياه سد الوالة ،ولك حلل مشكلة توقف الضخ إلى
ووضع
محافظة مأدبا خالل موسم الشتاء املقبل ،إال أن االمر استُ درك يف شهر حزيرانُ ،
مقترح املشروع ضمن مقترح القرض اإلطاري مع البنك االستثماري األوروبي.

وقد أثرت اجلائحة على سرعة استكمال حفر اآلبار اجلديدة يف خان الزبيب (مشروع
ّ
وتوقف العمل يف
الشيدية-احلسا) وجتهيزها بعد التوقف الذي فرضته أزمة كورونا،
حفر هذه اآلبار ،كما تأخر تركيب أنظمة املعاجلة يف بعض اآلبار لالستفادة من مياهها،
أي تأخير خالل فترة اإلغالق ومحاولة اإلسراع
وما زالت اجلهات املعنية تعمل على معاجلة ّ

يف التنفيذ إلجناز املشاريع ضمن املواعيد املخططة لها.

وبشأن املشاريع املستقبلية ،ما زالت الوزارة تسعى إلى تبني مشاريع تطوير املصادر املائية،
مثل مشروع مياه األزرق املاحلة ،ومشروع شرق العاقب ،إذ ُيناقش حالي ًا متويل املشروعني

وسيطرح عطاء تقييم املقاولني
من خالل بنك اإلعمار األملاني وبنك االستثمار األوروبيُ ،

ملشروع مياه األزرق املاحلة (اخلط الناقل) يف نهاية عام .2020

أعدت وزارة املياه والري وسلطة
وعلى الصعيد اإلداري واللوجستي خالل فترة اإلغالقّ ،
املياه وشركات املياه خطط ًا لتنظيم عمل املوظفني عن بعد وبالتناوب ،لضمان استمرار
تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي بالشكل األمثل ،وللتواصل املستمر مع املركز
الوطني إلدارة األزمات بشكل مستمر وعلى مدار  24ساعة من خالل ضابط ارتباط لهذه
الغاية ،إذ أصدرت الوزارة التصاريح الالزمة للموظفني متاشي ًا مع قرارت الدفاع املعمول
بها ،باإلضافة إلى إلزام جميع املوظفني املناوبني مبعايير التباعد اإلجتماعي والنظافة
الصحية ،وأيض ًا تعقيم جميع أماكن العمل يف مؤسسات القطاع .وانعكس كل ذلك يف
اخلطط التشغيلية الطارئة املعدة من الوزارة للتعامل مع جائحة كورونا لضمان استدامة
خدمات املياه وخدمات الصرف الصحي .وما زالت الوزراة تعتمد على هذه اخلطط مع
أي ظروف أو مستجدات.
حتديثها متاشي ًا مع ّ
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أ -تأثر الوضع املالي للقطاع متضمن ًا كلف التشغيل والصيانة

عانى قطاع املياه من زيادة يف كلف التشغيل والصيانة متاشي ًا مع زيادة الضخ لتغطية

االرتفاع احلاد يف الطلب على املياه ،إذ عانى قطاع املياه من:
 .1ارتفاع يف استهالك الطاقة الكهربائية (الزيادة الشهرية يف كلفة الطاقة الكهربائية
حوالي  2مليون دينار خالل فترة اجلائحة) متاشي ًا مع الزيادة احلاصلة يف الطلب على
حتمل القطاع كلفة صهاريج املياه لضمان استمرارية توفير املياه ،وبلغت
املياه .وقد
ّ
حتمله  0.6دينار /م.3
قيمة
ّ

 .2التراجع احلاد يف اإليرادات اخلاصة بشركات املياه وسلطة املياه ،خصوص ًا يف فترة
اإلغالق الشامل ،وأيض ًا يف ضوء تأجيل الوزارة للفوترة والتحصيل من املشتركني ،إذ
بلغت نسبة االنخفاض يف التحصيل  %39.5يف شركة مياه العقبة ،و %15يف سلطة
املياه.
 .3زيادة كلفة املواد الكيميائية الالزمة للتعقيم واملعاجلة ،وذلك بهدف زيادة إمدادات
املياه بكفاءة وفعالية ،مما أدى إلى زيادة تبلغ حوالي  0.1دينار /م 3على إمدادات املياه
اإلضافية.
 .4زيادة يف كلفة النظافة والتطهير ومعدات احلماية الشخصية ،إذ استدعى العمل
َ
احلفاظ على تعقيم أماكن العمل ،وتزويد املوظفني مبعدات
يف ظل جائحة كورونا
الوقاية الشخصية ،وضمان ظروف النظافة املناسبة.
 .5الغرامات املترتبة عن عدم دفع املستحقات املالية للعديد من املشاريع ،وخصوص ًا
يقدر بـ  123ألف دينار
مشاريع ( ،)BOTإذ ترتب على شركة مياه العقبة مبلغ
ّ
كغرامات بسبب تأخر دفع مستحقات املقاولني.
 .6خفّ ضت وزارة املالية املوازنات الرأسمالية واجلارية بسبب اجلائحة ،ما انعكس سلب ًا على
قطاع املياه ،إذ وصلت نسبة االنحراف يف املشاريع الرأسمالية واملمولة من القروض إلى
حوالي  ،%47كما تأخرت احلواالت من وزارة املالية لتغطية نفقات مشاريع ()BOT
خالل فترة احلجر واإلغالق التي استمرت ثالثة أشهر .واضطرت الوزارة إليقاف
املناقالت املالية ضمن املوازنات ،والذي بدوره انعكس سلب ًا على توفير املخصصات
وقدرة الوزارة على دفع مستحقات مشاريع (.)BOT
 .7زيادة فاقد املياه بنسبة  %3نتيجة لزيادة الضغوط يف شبكات املياه وزيادة فترات
إمدادات املياه ،إذ إن زيادة الضخ تؤدي إلى زيادة إجهاد شبكات املياه واملضخات والذي
ينعكس بدوره على زيادة الفاقد.

119

Economic & Social Council of Jordan

 .8متاشي ًا مع أوامر الدفاع ،أوقفت التعيينات يف قطاع املياه ،ما أدى إلى التأثر السلبي يف
بعض عمليات القطاع ،ومثال على ذلك متديد عطاء تشغيل محطة للصرف الصحي يف
منطقة شرق جرش ملدة سنة إضافية ،إذ كان من املخطط أن تقوم شركة مياه اليرموك
مبباشرة عمليات التشغيل ابتداء من شهر متوز .2020

ب -أثر اجلائحة غير املباشر على القطاع

باإلضافة إلى التأثيرات املباشرة ،هناك تأثيرات غير مباشرة من املتوقع أن تظهر نتيجة

للوضع التشغيلي الراهن ،وميكن تلخيص آلية هذه التأثيرات على النحو التالي:
 .1كلفة نضوب املوارد املائية :تؤدي زيادة كميات إمدادات املياه إلى احلد األقصى إلى
استنزاف مصادر املياه الشحيحة يف األردن ،األمر الذي يتطلب التعويض عن طريق
حتلية مياه البحر وضخها للمستهلكني ،والتي تكلف بحد أدنى  1.5دينار /م.3
 .2زيادة يف االهتالك يف عمر املضخات واملرافق والشبكات بسبب زيادة الضغط على
شبكه املياه وبسبب تشغيل املضخات واملرافق بأقصى طاقة وحتت حالة الطوارئ،
تقدر بنحو ضعف املستوى احلالي.
وبالتالي احلاجة إلى صيانة إضافية بكلفة َّ

ثانيًا :قطاع المياه ما بعد الجائحة  -الخطوات المستقبلية

ما زالت وزارة املياه والري مستمرة بتنفيذ االستراتيجية الوطنية للمياه والسياسات
التزود باملياه ،وضمان وصول املياه إلى املشتركني بعدالة،
التابعة لها ،لتعزيز وضمان أمن
ّ

وحتسني خدمات الصيانة والتشغيل ،واستدامة املصادر وحمايتها ،واالستمرار بتطبيق
خطط حماية اخلطوط واحملطات ،ورفع مستوى خدمات املياه والصرف الصحي
واالستدامة املالية.
كما أن الوزارة مستمرة يف حتديث اخلطة االستراتيجية الشاملة الثالثة ،وذلك استجابة
للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع املياه ،مع األخذ بعني اإلعتبار أثر اجلائحة على
ً
متضمنة إجراء
القطاع وانعكاسها على أداء مؤسساته .وقد قامت الوزارة بخطوة أولية

تقييم أولي جلميع املصادر املائية ُتبني واقع املياه اجلوفية والسطحية يف ظل ازدياد
الطلب ،واستمرار تأثير التغييرات املناخية ،واآلثار املستمرة للّجوء السوري خاصة على
مناطق الشمال ،واحلاجة إلى مصادر مائية جلميع االستعماالت.
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ويف ضوء جائحة كورونا ،فإن قطاع املياه مستمر بتنفيذ أولوياته من خالل:
 .1اإلسراع يف تنفيذ املشاريع املائية االستراتيجية ،التي ستسهم يف تطوير الواقع املائي،
التزود باملياه ،وحتسني خدمات الصرف الصحي .ومن هذه املشاريع :املشروع
وتعزيز أمن
ّ

الوطني لتحلية ونقل املياه من العقبة إلى عمان ( ،)AAWDCوهو "الناقل الوطني"
وأضخم مشروع يف تاريخ اململكة للمياه على نظام ( )BOTبالشراكة مع القطاع اخلاص
بسد جزء من عجز ونقص املياه بحلول مائية
احمللي والدولي .وسيساهم هذا املشروع
ّ
مستدامة ،واحلد من انخفاض مستوى املياه اجلوفية .كما تسعى الوزارة إلى تنفيذ

وتطوير العديد من مشاريع املصادر املائية ،مثل مشروع آبار حسبان ،ومشروع مياه
األزرق ،ومشروع مياه شرق العاقب .وتهدف هذه املشاريع إلى تعزيز التزويد املائي
حملافظة العاصمة ومحافظات الشمال.
 .2أعدت الوزارة هيكلة تعرفة املياه من خالل توحيد التعرفة ما بني شركات املياه وإدارات
املياه التابعة لسلطة املياه ،ومت تفعيل ذلك ابتداء من مطلع حزيران  .2020وتهدف
هذه اخلطوة إلى تسهيل عملية نقل إدارات املياه إلى الشركات ،وتعزيز اإليرادات بشكل
عام .كما انتُ هي من إعداد مشروع قانون املياه الذي يتضمن مقترحات حول دمج سلطة
املياه مع الوزارة ،إلى جانب إنشاء وحدة تنظيمية تعنى مبهام الرقابة على أداء شركات
املياه.
 .3يف ما يخص مشاريع احلصاد املائي ،تعمل الوزارة على التوسع يف مشاريع احلصاد املائي،
إذ تهدف خطتها االستراتيجية إلى زيادة القدرة التخزينية يف السدود واحلفائر يف
مناطق اململكة ورفعها إلى  400مليون م 3بحلول عام  ،2025وقد مت جتهيز وبناء
 20من احلفائر اجلديدة يف مناطق مختلفة من اململكة بطاقة نحو  1.5مليون م.3

ويوضح اجلدول رقم ( )3احلفائر التي ُجهزت وسعة ّ
كل منها .وتعمل الوزارة على
تطوير آليات احلصاد املائي يف مناطق اململكة ،لكون احلصاد املائي يعد ركيزة أساسية
يف توفير مصادر املياه ،وتغذية املياه اجلوفية ،وتوفير املياه ملناطق البادية من خالل
إنشاء السدود والبرك واحلفائر ،وبالتالي زيادة كميات املياه املتوفرة واملجموعة من
مياه األمطار لالستفاده منها على مدار السنة يف مختلف االستخدامات؛ سواء للشرب
أو للري أو لسقاية املواشي .
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اجلدول رقم (:)3
احلفائر التي ُأجنزت يف اململكة خالل عام  2019وسعاتها

الرقم

اسم احلفيرة

احملافظة

السنة

سعة التخزين (م)3

1

مدك جضيعة

معان

2019

100000

2

أبو قرذية

معان

2019

100000

3

قاع أبو احلصني 2

املفرق

2019

100000

4

املريغة الشمالية

املفرق

2019

100000

5

الصاحلية 3

العقبة

2019

50000

6

سحبان

العقبة

2019

52000

7

البستانة 1

املفرق

2019

50000

8

هقيش 3

املفرق

2019

50000

9

عنقا 2

املفرق

2019

50000

10

شبيكة 1

املفرق

2019

50000

11

غدير الطالبة

العاصمة

2019

50000

12

املديسيسيات3

العاصمة

2019

50000

13

حاجز اجلناب

العاصمة

2019

50000

14

املعاشي 2

الزرقاء

2019

50000

15

شعيب القشة 2

الزرقاء

2019

50000

16

الغدف 4

الزرقاء

2019

100000

17

سد القطرانة

العاصمة

2019

40000

18

وادي حصيدة 2

معان

2019

50000

19

تنظيف سد أبو صوانة

الزرقاء

2019

30000

20

القويرة 3

العقبة

2019

50000

21

القويرة 4

العقبة

2019

50000

22

سد عنيزة

املفرق

2019

180000

23

القويرة 4 + 3

العقبة

2019

70000

املجموع

1,522,000

أما بالنسبة للحصاد املائي املنزلي ،فقد ُجهز يف عام  2019كتيب احلصاد املائي املنزلي

عمان وجميع البلديات) ،وجرى تدريب كوادر البلديات يف
على املستوى الوطني (ألمانة ّ

مطلع عام  2020على آلية تطبيق الكتيب (تطبيق التعليمات) ،ومت التواصل مع وزارة
اإلدارة احمللية (وزارة البلديات سابق ًا) بخصوص إدخال تعديل على قانون البلديات ُيلزم
ً
بديال عن الغرامة.
بوجود خزان للحصاد املائي
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وتسعى الوزارة إلى تقليل الفاقد يف املياه ،وهناك نوعان من الفاقد؛ األول هو الفاقد الفني
الذي تتم خسارته من خالل كسور الشبكات أثناء ضخ املياه وجريانها فيها ،والذي يعادل
 %50من إجمالي نسبة الفاقد اإلجمالي .والثاني هو الفاقد اإلداري الناجت عن التقصير
يف القراءة احلقيقية لعدادات االستهالك واالستعمال غير املشروع للمياه (منها السرقات)
والذي يعادل  %50من إجمالي نسبة الفاقد اإلجمالي .وميكن تقليل الفاقد من خالل
تبني العديد من مشاريع التأهيل والصيانة لشبكات املياه ،باإلضافة إلى إشراك القطاع
اخلاص بعقود األداء من خالل السير مبشروع ()Performance Based Contract
مع شركة مياه األردن (مياهنا) ،والذي يهدف إلى تقليل الفاقد اإلداري والفني يف بعض
املناطق اإلدارية التابعة للشركة (متت اإلحالة يف شهر متوز  2020لثالث سنوات).
بالعدادات القدمية،
عدادات ذكية ()Smart Meters
ّ
وتبنّ ت الوزارة مشاريع استبدال ّ
عداد من أصل  40ألف عداد) ،وقد حقّ ق هذا نتائج ذات
إذ مت تركيب حوالي  10آالف ّ

أثر ملحوظ يف خفض فاقد املياه ،إذ كانت نسبة االنخفاض يف الفاقد حوالي  %2ملناطق
العقبة ،وحوالي  %7ملناطق العاصمة ،ومت تقسيم املناطق ( )ZONEومناطق )DMA

.)District Meter Area
ومتّ السير يف تنفيذ مشاريع تقليل الفاقد ضمن مجال عمل شركة مياه األردن (مياهنا)
من خالل التعاون مع البنك الدولي (املشروع ما زال يف مرحلة اإلعداد والدراسات
التفصيلية لبيان نسبة تخفيض الفاقد املتوقعة).
كما تعمل الوزارة على تعزيز استغالل املصادر املائية غير التقليدية واملتمثلة يف مشاريع
املياه املاحلة (مثل مشروع آبار حسبان ،ومشروع األزرق) ،وتعزيز استغالل املياه املعاجلة يف
األنشطة الزراعية ،لتقليل الضخ اجلائر من املياه اجلوفية لغايات الزراعة.
وتستمر الوزارة يف تكثيف حمالت إحكام السيطرة بالتعاون مع األجهزة املعنية لوقف
االعتداءات على خطوط املياه ،وكذلك تبني تكنولوجيا مراقبة الكاميرات ومراقبة
خط مياه الديسي بشكل رئيسي من خالل خدمة تشغيل طائرة من دون طيار ()UAV
باإلضافة إلى ( )Dronesمن خالل التعاون الفعال مع مركز امللك عبداهلل الثاني للتطوير
والتدريب (كادبي) ،إذ يتم تنسيق حملة مراقبة جوية عن بعد (طائرة من دون طيار)،
وجمع وحتليل البيانات التي توفرها املراقبة اجلوية وإبالغ األجهزة األمنية املعنية بأي
معلومات يف هذا املجال.
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ثالثًا :أولويات القطاع في معالجة آثار الجائحة

تبي أثر جائحة كورونا اقتصادي ًا على قطاع املياه (The
أعدت وزارة املياه والري وثيقة ّ

،)financial impact of the Coronavirus crisis on the water sector
ُ
وشكلت جلنة ملراجعة مخرجات الدراسة وآليات التعامل مع املقترحات الواردة بها ،إذ
تتضمن الوثيقة آلية التعامل مع آثار اجلائحة على قطاع املياه يف السنوات املقبلة.
وتسعى الوزارة إلى تبني مفهوم التعامل مع حاالت الطوارئ بشكل استراتيجي من خالل
إعداد خطط طوارئ للتعامل مع الظروف االستثنائية بالتعاون مع اجلهات املانحة ،من
خالل توفير قطع الغيار لضمان استمرارية عمليات الصيانة وبشكل فعال وكفئ.
كما قامت الوزارة بالعديد من اخلطوات التنظيمية والهيكلية التي تتماشى مع التوجهات
املتعلقة بدمج سلطة املياه بالوزارة ،واملتمثلة يف نقل إدارات املياه يف محافظات اجلنوب من
خالل عقود إدارة إلى شركة مياه العقبة ،إذ تهدف هذه اخلطوة إلى ضمان وزيادة كفاءة
وفعالية تقدمي خدمات املياه والصرف الصحي.
يضاف إلى ذلك أن الوزارة أجرت العديد من التنقالت الداخلية لضمان االستمرارية يف
ً
واستجابة لقرارات الدفاع املتعلقة بإيقاف التعيينات.
تقدمي اخلدمات
وتسعى الوزارة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص من أجل ضمان كفاءة وفعالية
اخلدمات يف العديد من اجلوانب ،ومن ذلك أن شركة مياه اليرموك نفذت بالتشارك مع
القطاع اخلاص مشروع التحصيالت اخلاصة بالصرف الصحي يف محافظة إربد ،ويجري
التوسع يف املشروع لشمول مناطق إضافية يف احملافظة ويف محافظتي جرش وعجلون.
وتعمل الوزارة على مأسسة عملية التعامل مع الطوارئ والظروف االستثنائية من خالل
خطط استجابة تتسم باملرونة والشمولية وتتضمن اجلوانب التشغيلية والبشرية
واملالية ،مع ضمان انسجامها مع اخلطط االستراتيجية للقطاع من خالل استحداث إدارة
األزمات يف وزارة املياه والري.
وتسعى الوزارة إلى تعزيز التواصل والتعاون مع اجلهات املانحة لضمان احلصول على
التمويل يف الوقت املناسب والبدء يف تنفيذ املشاريع بأسرع وقت ممكن وضمان إستمرارية
تنفيذها .كما تواصلت الوزارة مع اجلهات املانحة خالل املراحل األولى للجائحة من أجل
توفير قطع غيار لضمان استمرارية عمليات الصيانة والتشغيل بشكل كفؤ وفعال ،وذلك
لنقص املوارد املالية يف تلك الفترة بسبب تراجع التحصيالت املالية ملؤسسات قطاع املياه.
وتسعى الوزارة إلى تبني مفاهيم التشارك مع القطاعات األخرى التي يؤثر عملها على
قطاع املياه ،مثل قطاع الطاقة ،إذ مت تعزيز الترابط ما بني القطاعني على املستوى
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االستراتيجي من خالل إنشاء فريق استراتيجي يتضمن األمناء العامني يف القطاعني
وذلك لتحقيق األمن املائي وأمن التزود بالطاقة ،إذ يعمل الفريق على العديد من
الدراسات املتعلقة بالقطاعني من خالل دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة
ً
متمثلة مبحطات التخزين.

رابعًا :موازنة قطاع المياه (التخطيط المالي للقطاع)

واجه القطاع تخفيضات يف املوازنات الرأسمالية واجلارية بسبب جائحة كورونا بنسبة
 ،%20وانعكس ذلك على التدفقات املالية ،والتأخر يف دفع املستحقات املالية للمشاريع

قيد التنفيذ ،ما أدى إلى حتقق غرامات على شركات املياه.
وواجهت شركة مياه العقبة انخفاض ًا بنسبة  %60يف املوازنة الرأسمالية لعام ،2020
والذي انعكس سلب ًا على قدرة الشركة على تنفيذ املشاريع الرأسمالية .كما واجهت شركات

احملصلة بسبب اإلغالق ،ما أثّ ر
املياه تخفيضات يف النفقات اجلارية وتراجع ًا يف اإليرادات
َّ

على اخلطوات قصيرة املدى اخلاصة بالبرامج واملشاريع.

إن معاجلة التحديات ال تقف عند تنفيذ املشاريع الرأسمالية ،بل تشمل أيض ًا إيجاد إطار
شمولي يف هذه املشاريع يحقق العائد واجلدوى االقتصادية منها لتصبح ملموسة يف الكلف،
ً
مثال فائض يف
قطاعي الطاقة واملياه رئيسي ،فهناك
ومن هذه الزاوية فإن االرتباط بني
َ

الطاقة الكهربائية يبحث األردن عن تصديره ،ويف الوقت نفسه يعاني قطاع املياه من ارتفاع

كلفة الطاقة الكهربائية ،حيث مت إنشاء فريق عمل على مستوى األمناء العامني ملناقشة
التوجهات اإلستراتيجية لقطاعي املياه والطاقة ،ويتم حالي ًا مناقشة بعض املشاريع
املتعلقة بإدارة األحمال والتخزين ،باإلضافة إلى خفض  10فلسات من تعرفة الطاقة
الكهربائية لصالح قطاع املياه مقابل إلغاء مشروع األلواح الشمسية يف منطقة الضليل.
إن التداخل بني القطاعني يتجاوز حاجز التبادل ليشمل النظرة املستقبلية ،فال بد أن
يكون قطاع املياه هو املستفيد األول واألكبر من مشاريع الطاقة املتجددة ،النعكاس ذلك
يف دميومة القطاع.
إن تطوير العمل املشترك هو املأمول من القطاع يف مرحلة ما بعد اجلائحة ،فال ميكن
ً
مثال دون إعادة النظر يف الكلف وإدخال أدوات الطاقة
النظر إلى مشروع حتلية املياه

املتجددةّ ،
يحمل اجلميع
وإل سيبقى املشروع يراوح مكانه بكلف عالية وتنفيذ غير دقيق
ّ

أعباء إضافية.

مسربني للنفقات؛ األول استخدام السلع
وقد ُوزعت أرقام املوازنة لوزارة املياه والري على
َ

واخلدمات والدعم لوحدات حكومية عامة /رأسمالية ونفقات رأسمالية أخرى وأجهزة
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وآليات ومعدات ومخزونات ،والتي رصد لها  17.1مليون دينار .بينما يأتي املسرب الثاني
للنفقات اجلارية التي ُرصد لها يف مشروع قانون املوازنة  1.8مليون دينار ،وهي تضم

الرواتب واألجور والعالوات ومساهمات الضمان االجتماعي واستخدام السلع واخلدمات
ونفقات أخرى جارية .كما بلغت مخصصات سلطة املياه  364مليون دينار توزعت إلى
 101.1مليون دينار نفقات جارية ،و 263مليون دينار نقفات رأسمالية.
وقامت الوزارة بتحديث تقرير تقليل اخلسائر لقطاع املياه متضمن ًا العديد من اخلطوات
واألنشطة املتعلقة بتعزيز اإليرادات ،واملتمثلة بخفض حسابات الذمم املترتبة على
مشتركي املياه والصرف الصحي ،ورفع نسبة التحصيل من خالل مشاركة القطاع اخلاص،
تضمن
وتقليل اخلسائر من خالل مشاريع رفع الكفاءة ومشاريع الطاقة املتجددة .كما
ّ
التقرير إعادة هيكلة تعرفة املياه ،بهدف الوصول إلى نسبة  %100لتغطية الكلف

للنفقات اجلارية يف عام  .2023وقد بلغت نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة لعام
 2019مقارنة باإليرادات يف قطاع املياه حوالي ( %84الشكل رقم  )2متضمنة مشاريع
( ،)BOTلكن اإليرادات متثل يف الواقع  %54فقط من إجمالي الكلف الكلية ،إذ يوجد
انخفاض مقلق يف استرداد الكلف منذ عام  ،2005ويرجع ذلك يف األساس إلى أسباب منها
ارتفاع نسبة الفاقد اإلداري والفني ،واحلاجة إلى الصيانة الوقائية والعالجية مقابل
فترات االسترداد ومعدالت االهتالك ،واالستثمارات الكبيرة يف مشاريع التزويد املائي
َ
تتماش مع الزيادات يف كلف اخلدمات.
ومعاجلة مياه الصرف الصحي والتي لم
الشكل رقم (:)2
نسبة تغطية كلف التشغيل والصيانة مقارنة بااليرادات
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4,800,000

3,500,000

250,000

3,378,265

2,402,115

إجمالي اإلنفاق متويل داخلي

814,763

161,388

%40

%61 1,000,000 135,127 71,657,792 79,897,362 4,000,000 2,800,000 117,139,622 130,939,622

8,550,000

اجمالي االنفاق

متويل داخلي

قروض

منح

قروض

منح

املجموع

حتسني كفاءة الطاقة
وادخال الطاقة املتجددة

%47 3,811,852 6,824,263 86,230,426 105,352,599 38,600,000 30,200,000 148,749,000 224,999,000

450,000

450,000

%100

إنشاء وتطوير محطات
معاجلة للمياه العادمة
%39 1,186,255 2,039,346 12,148,820 15,374,421 9,800,000 8,550,000 20,800,000 39,150,000
ومشاريع برنامج شبكات
الصرف الصحي
مشاريع رفع كفاءة أنظمة
تزويد وتوزيع املياه لألغراض
املنزلية والصناعية
والتجارية (اخلطوط الناقلة
%14 1,464,209 3,835,027 21,700
6,252,551 24,550,000 15,350,000 6,009,378 45,909,378
بني احملافظات ،تأهيل
شبكات املياه يف احملافظات،
تقليل الفاقد وتأهيل
محطات الضخ)

برنامج تطوير وجلب مصادر
مياه جديدة

تعزيز مؤسسية القطاع
واحلاكمية الرشيدة

وفق االستراتيجية

البرنامج

مخصصات عام 2020

نسب
اإلنفاق
الكلية

اإلنفاق الفعلي للفترة 2020/7/31- 1/1

اجلدول رقم (: )4
َّ
املتوقعة بعد تنفيذ خطة العمل
استرداد كلف التشغيل والصيانة
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خامسًا :الواقع المائي في األردن (الموازنة المائية)

الكميات املستخدمة من املياه يف عام  2019حوالي  1108.54مليون م 3بزيادة،
بلغ مجموع ّ

مقدارها حوالي  32مليون م 3مقارنة بعام  .2018إذ بلغت كميات املياه لالستخدامات
البلدية حوالي  497.37مليون م 3وبنسبة  ،% 44.9وبلغت كميات املياه لالستعماالت
الزراعية حوالي  564.22مليون م 3وبنسبة  .%50.9أما بالنسبة لكميات املياه

لالستعماالت الصناعية ،فبلغت  36.88مليون م 3وبنسبة  ،%3.3يف حني بلغت كميات
املياه الستعماالت املناطق النائية والثروة احليوانية  10.07مليون م 3وبنسبة  %0.9من
جميع االستعماالت .ويبني اجلدول رقم ( )5ملخص ًا للموازنة املائية لعام .2019
اجلدول رقم (:)5
ملخص املوازنة املائية لعام ( 2019مليون م)3
االستعماالت (مليون م)3
البلدية
والسياحية

الصناعة

الري
ّ

املياه السطحية

140.54

7.66

187.82

8.1

املياه العادمة املعاجلة

0

2.5

157.4

0

159.9

املياه اجلوفية

355.02

25.41

219

1.97

601.4

حتلية مياه البحر

1.81

1.31

0

0

3.12

املجموع

497.37

36.88

564.22

10.07

1108.54

املصادر

احملافظة
عجلون
العاصمة
العقبة
البلقاء
إربد
جرش
الكرك
معان
مأدبا
املفرق
الطفيلة
الزرقاء
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والثروة احليوانية

مجموع
االستعماالت
344.12

اجلدول رقم (:)6
نسبة فاقد املياه ()2028-2020

2026

2027

2028

2020

2021

2022

2023

2024

2025

31

30

38

37
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35

34
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31

43
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41
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38

20.6
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21.5

21.3

21.0

20.8
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68

66

65

64

63

61

60
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28
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56
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وتبقى مسألة معاجلة الفاقد الذي يحاول القطاع ضبطه من أبرز األولويات اإلستراتيجية
للمرحلة املقبلة ،فهذا هو األساس يف خفض الكلف ،واالستفادة من املياه بشكل كفؤ،
وتقليل الهدر احلاصل .مع اإلشارة إلى أن التراجع الطفيف يف نسبة الفاقد وصوال إلى
حوالي  %46مع التأكيد على تبني الوزارة العديد من التوجهات اإلستراتيجية يف تقليل
الفاقد مثل مشاركة القطاع اخلاص على أساس العقود املبنية على األداء وأيضا مشاركة
القطاع اخلاص يف زيادة كفاءة التحصيل للفواتير اخلاصة حلسابات املدينني ،وتبني
التكنولوجيا والتقنيات احلديثة مثل العدادات الذكية.

تقرير حالة البالد
سادسًا :متابعة التوصيات التي ُقدمت في
َ
لعام 2019
جدول رقم (:)7
متابعات توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

أبرز توصيات تقرير حالة البالد لعام
الرقم
2019
إعداد قانون مياه جديد ،وإعادة هيكلة
قطاع املياه متاشي ًا مع االستراتيجية
1
الوطنية لقطاع املياه.

2

3

4

اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية

أعدت وزارة املياه والري مشروع قانون املياه اجلديد ،ويقوم
ديوان التشريع والرأي مبراجعة النصوص القانونية وتوافقها
مع املمارسات العاملية.
عملت الوزارة على توحيد تعرفة املياه بني الشركات وسلطة
وبدئ
املياه لضمان املساواة يف خدمات املياه والصرف الصحيُ ،
ويعد
منذ مطلع حزيران  2020يف تنفيذ التعرفة املوحدة،
ّ
هذا اإلجراء ضروري ًا ملعاجلة التشوهات الهيكلية يف تعرفة
حتسني مكونات احلوكمة الرشيدة
املياه السابقة ،وأيض ًا لضمان كفاءة املوارد املائية يف قطاع
وأسسها ،وإجراء القياسات الدورية
املياه .مع التأكيد أن مكونات احلوكمة تتضمن احملافظة
لتحري التقدم يف هذا املجال.
على حقوق املواطنني املتعلقة بالتعرفة وتوحيدها .كما
يعد توحيد التعرفة خطوة أولية وضرورية لتسهيل عملية
ّ
دمج احملافظات ،خصوص ًا محافظات اجلنوب ،يف شركة مياه
العقبة.
مت إلغاء سلطة املياه ،ودمجها بوزارة املياه والري ،ونقل
صالحية مراقبة أداء الشركات إلى وحدة يف الوزارة (كخطوة
أولية ،على أن يتم الحق ًا منحها االستقالل املالي واإلداري)
إنشاء هيئة تنظيم لقطاع املياه ،لتنظيم
تتولى متابعة وتقييم أداء الشركات اململوكة للوزارة ،إضافة
العمل يف ما بني وزارة املياه والري
إلى نقل صالحية إدارة املهام ذات الطبيعة التجارية كمشاريع
والشركات واملستهلك.
( )BOTإلى تلك الشركات مبا يضمن استمرارية الرقابة
عليها من طرف جهة رسمية قانونية واحدة ،ويحقق ضمان
املراقبة وااللتزام بتطبيق األعمال املنشودة من تلك اجلهات.
ُأنشئت يف الوزارة وحدة ترتبط بالوزير ،تهدف إلى متابعة
االستقاللية اإلدارية
منح شركات املياه
َ
وتقييم أداء الشركات من خالل مؤشرات أداء معتمدة محددة
واملالية ومحاسبتها وفق ًا ملؤشرات األداء
يتمان ّإل من خالل
مسبق ًا .إذ إن متابعة وتقييم األداء ال ّ
الواردة يف االتفاقيات والعقود املبرمة.
ضمان وجود استقاللية يف صنع القرارات ضمن شركات املياه.
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5

6

7

8

تخصص الوزارة من خالل سلطة وادي األردن ،كمية من املياه
للزراعة ،من خالل اتفاقيات ثنائية مع جمعيات مستخدمي
قوننة جمعيات مستخدمي املياه يف وادي
املياه ،ويتم مراجعة هذه االتفاقيات سنوي ًا .مع اإلشارة إلى
األردن.
ً
وصوال إلى
أن وجود توجه استراتيجي بدمج جمعيات املياه
ثالث جمعيات مياه إقليمية.
سيركز مشروع قانون املياه اجلديد على حلول غير تقليدية
توفير مصادر مائية جديدة ،والتوسع يف ملشكلة املياه ،وبأساليب ابتكارية ،وقد أعلنت الوزارة مؤخر ًا
البدء بتنفيذ املرحلة األولى من مشروع حتلية ونقل املياه من
استغالل املياه غير التقليدية.
العقبة إلى محافظات اململكة.
يتم متابعة االتفاقيات مع دول اجلوار ،ويتم مراجعة
مراجعة اتفاقيات املياه املشتركة
اإلجراءات املتعلقة بإدارة موارد املياه املشتركة من خالل جلان
وإتفاقيات التعاون الثنائي ،وتفعيل
مشتركة وعقد اجتماعات دورية وتوقيع مذكرات تفاهم.
عمل اللجان ودعمها باخلبرات الوطنية،
على سبيل املثال ُوقعت مذكرة تفاهم مع سنغافورة يف عام
وتنفيذ هذه االتفاقيات.
 ،2019وهناك اتفاقية مع العراق قيد التوقيع.
تعظيم االستفادة من املياه املشتركة
يتم متابعة اتفاقيات املياه املشتركة مع السعودية وإسرائيل،
من خالل متابعة االتفاقيات املبرمة مع
أما اجلانب السوري فاالتفاقية معه متوقفة بسبب الوضع
دول اجلوار (االتفاقية مع السعودية،
الراهن ،ومن املتوقع استئناف االجتماعات األردنية-السورية
واالتفاقية مع سوريا ،واالتفاقية مع
املشتركة نهاية عام  ،2020مع اإلشارة إلى أنه يجري متابعة
إسرائيل) ،وتطوير دبلوماسية احلوار مع
أي أمور طارئة قد حتصل بني اجلانبني ً
أوال بأول.
هذه الدول.
أفرد قانون املياه اجلديد نص ًا بالعقوبات التي ُتفرض على من
يعتدي على مصادر املياه ،عوض ًا عن وجود هذه العقوبات يف
نظام.
كما تقوم وزارة املياه بتكثيف حمالت الرقابة على مصادر
املياه ،من خالل حملة إحكام السيطرة على مصادر املياه
للحد من االعتداءات على املياه ،باإلضافة إلى استمرار
عملها بتطوير الشبكات ،واحلد من الفاقد الفني واإلداري،
إلى جانب إجراءاتها يف توعية املزارعني باستخدام التقنيات
احلديثة ،وحماية مصادر املياه من التلوث ،وزيادة حجم املياه
الناجمة عن املصادر غير التقليدية من خالل املياه املعاجلة.

9

العمل على استدامة املصادر احلالية،
واحلد من الضخ اجلائر للمياه اجلوفية
وحمايتها من التلوث.

كما أطلقت الوزارة حملتها إلحكام السيطرة على مصادر املياه
يف عام  2013للحد من عمليات احلفر املخالف واالعتداءات
على شبكات املياه ومصادرها ،حفاظ ًا على الثروة املائية .ومتت
أمتتة شبكة مراقبة القياس ملصادر املياه احملمية ،ووضع خطط
إدارة خاصة لضمان تطبيق مبدأ احلد اآلمن يف استخراج املياه
اجلوفية.
وأطلقت الوزارة التعليمات املعدلة لتعليمات املصادر املائية
لسنة  2019والتي تهدف بشكل رئيس إلى إضافة السند
التشريعي لتضمني خريطة حساسية املياه اجلوفية للتلوث
واألحكام املتعلقة بها ،وتهدف هذه التعليمات إلى تسهيل
أي منشأه أو نشاط أو مشروع من
القرارات عند ترخيص ّ
شأنه تهديد نوعية مصادر املياه ،كما ُتستخدم يف حتديد
استعماالت األراضي واملخططات الشمولية للمملكة.
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10

تأهيل عدد من اآلبار ،ووقف املخالفات
القانونية حلفر اآلبار غير املرخصة،
وإغالق هذه اآلبار.

11

إجراء التقييم حلملة إحكام السيطرة
ونتائجها املائية واملالية.

12

حتسني شبكات التوزيع وخطوط نقل
املياه لتقليل الفاقد الفني من املياه.

13

زيادة السعة التخزينية ملصادر املياه
السطحية من خالل إنشاء املزيد من
السدود والبرك واحلفر ،إذ سيتم إنشاء
عدد من السدود الكبيرة واملتوسطة
والصغيرة والترابية بهدف زيادة املخزون
املائي ،إذ ستزيد السعة التخزينية
للسدود إلى  400مليون م 3عام .2025

تنفذ وزارة املياه والري حمالت أمنية بالتعاون مع األجهزة
املعنية يف وزارة الداخلية ومديرية األمن العام ،لوضع حد
لالعتداءات املستمرة على مصادر وخطوط املياه الرئيسية،
وضبط اآلبار املخالفة وردمها ،وذلك يف سياق حملة إحكام
السيطرة التي بدأت يف عام .2013
تنفذ وزارة املياه والري حمالت أمنية بالتعاون مع األجهزة
املعنية يف وزارة الداخلية ومديرية األمن العام لوضع حد
لالعتداءات املستمرة على مصادر وخطوط املياه الرئيسية،
وخاصة منظومة مياه الديسي ،وذلك يف سياق حملة إحكام
السيطرة التي بدأت يف عام .2013
وكانت هذه احلملة وما تزال إحدى أولويات احلكومة ،إذ مت
حتى نهاية عام  2019ردم  1.145ألف بئر ًا مخالفة ،وحجز
 71حفارة مخالفة ،وضبط وإزالة  51.414ألف اعتداء على
خطوط وشبكات املياه ،إضافة إلى ضبط وإزالة  2.18ألف
اعتداء على أراضي اخلزينة يف وادي األردن و 19.947ألف
اعتداء على قناه امللك عبداهلل.
تنفيذ مشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الفاقد من املياه،
ذكية بالعدادت القدمية ،إذ حقق
وذلك باستبدال ّ
عدادات ّ
هذا املشروع نتائج مبهرة يف خفض فاقد املياه يف عدد من
مناطق العاصمة والعقبة ،ومت تقسيم املناطق ()ZONE
ومناطق ( )District Meter Area/ DMAلتحسني
التوزيع والضغوطات املناسبة ،بحيث يتم تزويد املناطق
ً
بدال من الضخ ،مما يقلل الفاقد،
بطريقة االنسياب الطبيعي
ويحسن التزويد ،ويخفض كلفة الطاقة والصيانة ،وبرفع
ّ
مستوى اإليرادات ،ويدمي عمر الشبكات.
مت االنتهاء من سد وادي رحمة بسعة  500ألف م 3بكلفة 6
وبدئ بتنفيذ تعلية سد الوالة بإضافة 15-10
ماليني دينارُ ،
مليون م ،3باإلضافة إلى إجناز العديد من احلفائر الترابية
بسعة إجمالية تبلغ حوالي  1.5مليون م.3
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متضي الوزارة بتنفيذ مشاريع عدة إلعادة استخدام مياه
الصرف الصحي واستصالح املياه العادمة الستخدامها يف
الزراعات املقيدة ،إذ بلغت كمية املياه املعاجلة واملستخدمة
 160مليون م.3

14

15

ومن املشاريع قيد التنفيذ :تأهيل وتوسعة محطات الرمثا
ومادبا واخلربة السمرا وإربد املركزية والشاللة ووادي العرب
والكرك.

التوسع يف إعادة استخدام مياه الصرف
الصحي املعاجلة يف اإلنتاج الزراعي،
وتوفير املياه الالزمة لألغراض الصناعية
كما مت تنفيذ ما جاء يف سياسة إدارة مياه الصرف الصحي
واالقتصادية األخرى.
الالمركزية كمحطات مكملة للمحطات الكبيرة وملا لها من
دور كبير يف املستقبل بتخفيف العبء املادي وحماية املصادر
املائية من التلوث ،مثل محطة مديرية األمن العام الالمركزية
تعد من أجنح
ملعاجلة املياه العادمة وإعادة استخدامها ،والتي ّ
احملطات يف األردن.
تسعى الوزارة إلى نقل إدارة وتشغيل محافظات اجلنوب
(الكرك ،والطفيلة ،ومعان) إلى شركة مياه العقبة ،وتعمل
الوزارة مع اجلهات املانحة على تهيئة أنظمة املياه والصرف
الصحي يف هذه احملافظات ليصار إلى نقلها إلى شركة مياه
التوسع يف مشاركة القطاع اخلاص
العقبة على أساس عقود التشغيل واإلدارة.
والتحول التدريجي للعمل على أسس
جتارية.

16

17

132

إدخال الطاقة املتجددة يف إنتاج املياه
ونقلها لتقليل الكلف.

كما تعمل الوزارة على دراسة تنفيذ مهام التشغيل والصيانة
حملطات الصرف الصحي من ِقبل القطاع اخلاص جلميع
محطات الصرف الصحي يف جميع مناطق اململكة ،بدء ًا من
محطات الصرف الصحي يف محافظات الشمال.
ُأحيل عطاء لتشغيل آبار مياه تخدم  6جمعيات زراعية

تعاونية يف وادي عربة ،لتشغيل اآلبار يف منطقة وادي ضحل
على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفق أنظمة حديثة.

كما أحيل مشروع بناء محطة يف منطقة الديسي على مبدأ
العبور بقدرة 24ميغا واط سنوي ًا لتغذية جزء من أحمال
الكهرباء يف الديسي.
تنفيذ مشروع كفاءة استخدام الطاقة بتمويل من بنك
حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف مرافق التنمية األملاني ( )KFWلتحسني أداء املضخات ورفع
كفاءتها ،ما من شأنه تقليل كلف الطاقة على شركات املياه،
املياه.
وتخفيف آثار تغير املناخ.

تقرير حالة البالد لعام  :2020المياه
ّ
محطة جديدة شمال شرق محافظة البلقاء بطاقة
ُأنشئت
3
استيعابية
للتوسع إلى
تقدر بـ  36ألف م يف اليوم قابلة
َّ
ّ
3
وستزود هذه احملطة بتقنية تسمح
 54ألف م يف اليوم،
َّ
بإنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز احليوي املنتَ ج من عملية
املعاجلة ومن الطاقة الهيدروليكية للمياه املعاجلة املتدفقة
خارج احملطة ،وستغطي الطاقة الكهربائية املنتَ جة حوالي
 %75من االحتياجات التشغيلية للمحطة ،ومن املتوقع أن
تخدم زهاء  220ألف نسمة من سكان املنطقة خالل السنوات
املقبلة.
18

حتسني خدمات الصرف الصحي.

و ُأحيلت عطاءات ملشروع تنفيذ شبكات للصرف الصحي يف
مناطق البقعة وعني الباشا ،من خالل تنفيذ ثالث حزم،
تشمل احلزمة األولى تنفيذ مشروع للصرف الصحي يف
منطقة موبص وأبو نصير ،وتشمل الثانية تنفيذ مشروع يف
مناطق صافوط وأم الدنانير ،وتشمل الثالثة تنفيذ مشروع
يف منطقة قاقيش واخلرشة ،إذ سيتم تنفيذ شبكات رئيسية
وخطوط ناقلة وشبكات فرعية خلدمة هذه املناطق وإعادة
تأهيل أجزاء من شبكة الصرف الصحي يف مخيم البقعة.
كما نُ فذ مشروع إعادة تأهيل وتوسعة محطة تنقية السلط
املركزية ،ورفع طاقتها إلى  22.500ألف م 3يومي ًا.
أصدرت وزاره املياه والري كتيب ًا خاص ًا بحصاد مياه األمطار
وتفعيله من أسطح املنازل وإلزاميته.

19

تسخير الريادة واالبتكار للنهوض يف
قطاع املياه وتسهيل إجراءات تبنّ يهما
وقياس كفاءتهما يف أوجه منها :إدارة
الطلب ،وتقليل فاقد املياه ،وكفاءة
استغالل الطاقة والطاقة املتجددة
بأنواعها ،ومعاجلة مياه الشرب واملياه
العادمة ،واحلصاد املائي ،واالستشعار
عن بعد ،وأنظمة التحكم والسيطرة،
والتكنولوجيا يف الزراعة املروية.

بعدادات املياه القدمية يف ّ
كل من
عدادات ذكية ّ
كما استُ بدلت ّ
العقبة وعمان.
ومت تطبيق مشاريع يف مجال كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة،
إذ ُركّ ب نظام توليد احلرارة والكهرباء ( )CHP Unitلتوليد
الطاقة الكهربائية يف محطات الصرف الصحي.
ومتت دراسة إمكانية توليد الطاقة الكهربائية من خالل
(.)Plan Hydro Power

كما استُ حدثت جلنة متالزمة املياه والطاقة (Nexus
 ،)Committeeوذلك لبحث سبل استغالل مصادر املياه
وتبني املبادرات التي تقلل استخدام املياه،
والطاقة.
مثل األكوابونيكس والهايدروبونيكس
الر ّي ،وكل ما يؤدي إلى ترشيد وقام مشروع التقنيات املائية املبتكرة ( )WITباستحداث
وأنظمة ّ
الدوارة احلسنة ،ومت تنفيذه يف الشمال ،إذ
مشروع القروض
ّ
استهالك املياه وتعظيم اإلنتاجية
استُ هدفت جمعيات يف املفرق وعجلون لتنفيذ مشاريع تهدف
والعوائد.
إلى ترشيد املياه ،وتعزيز السلوك االجتماعي اإليجابي
نحو املياه ،وبناء حوار مجتمعي يشجع على تبني املمارسات
والتقنيات املوفرة للمياه.
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عدت خطة العمل التنفيذية املتعلقة مبشروع النمو
ُأ ّ
األخضر لقطاع املياه بالتعاون والتنسيق مع املعهد العاملي
للنمو األخضر .وتغطي اخلطة املشاريع املختلفة ما بني عامي
 2021و.2025
وينقسم مشروع النمو األخضر لقطاع املياه إلى جزأين
رئيسيني :ميثل األول خطة عمل املشروع ،ويتصل الثاني
باجلانب التمويلي الهادف إلمكانية تنفيذ تلك املشاريع.
وتشمل اخلطة التنفيذية حوالي  15خطة عمل مستقبلية،
مبا يتواءم مع رؤية قطاع املياه حول مشروع النمو األخضر،
والهادفة لتأمني متويل مستقبلي لدعم هذه اخلطة.

20

وتهتم خطة العمل مبجاالت عدة يف قطاع املياه؛ منها املياه
العادمة ،وبناء السدود ،وإعادة استخدام املياه يف الزراعة،
وكفاءة استخدام املياه يف القطاعات الزراعية واملنزلية
والصناعية ،وتقليل الفاقد من شبكات املياه ،إلى جانب
استخدام الطاقة املتجددة ،ورفع كفاءة استخدام الطاقة
لتقليل كلفة الطاقة املستخدمة يف قطاع املياه وكفاءة الطاقة
نفسها يف عمليات الضخ.

للتكيف مع
وضع اخلطط التنفيذية
ُّ
التأثير السلبي للتغير املناخي ،ومنها
نقل جتارب العالم يف إدارة اجلفاف
وإدارة الفيضانات ،والتي تتطلب حتديد
املسؤوليات ووسائل االتصال يف حالة
حدوث الفيضانات ،وتأهيل البنى
التحتية ملياه األمطار الستيعاب الكميات وتضمنت مشاريع القطاع املائي التي شملتها اخلطة :مشروع
زيادة ورفع القدرة االستيعابية حملطة معاجلة املياه العادمة
التي تهطل بوفرة يف وقت قصير.
يف مادبا ،وبناء محطة تنقية مياه عادمة لتحسني خدمة
املنطقة اجلنوبية يف العقبة ،باإلضافة حملطة جديدة يف
منطقة برقش يف شمال اململكة.
ويسعى مشروع النمو األخضر لتحقيق االستدامة البيئية
أساس املشروع
ويعد
واالقتصادية واالجتماعية يف األردن،
ّ
َ
املعهد العاملي للنمو األخضر ،الذي كان له الدور األساسي
ُ
يف متويل مشروع إعداد اخلطة ،وبالتعاون مع وزارة البيئة
اعتبار ًا من عام .2017
ويتم التنسيق مع اجلهات املعنية من خالل تبادل البيانات
واملعلومات والدراسات والتقارير واالجتماعات الدورية،
ومن أبرز هذه اجلهات :اجلمعية العلمية امللكية ،واجلامعة
األردنية /مركز املياه والطاقة.

سابعًا :توصيات قطاع المياه

تسعى الوزارة إلى ضمان استدامة خدمات املياه والصرف الصحي ما بعد جائحة كورونا

من خالل التركيز على رفع كفاءة أنظمة املياه وأنظمة الصرف الصحي وتطوير مصادر
مائية جديدة ،وأيض ًا العمل على ضمان االستدامة املالية للقطاع من خالل إعداد خطة

ً
وصوال إلى عام  ،2025والتركيز على مشاركة
واضحة املعالم لألعوام اخلمسة املقبلة
القطاع اخلاص يف تنفيذ العديد من املشاريع .وأيض ًا ضمان استمرارية وصول املياه
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جلميع املستهلكني وضمن املعايير املطلوبة .باإلضافة إلى ذلك ،تسعى الوزارة إلى ضمان
عدم تأثير فترات اإلغالق املستقبلية على خطوط املياه ومتابعة االعتداءات يف حال
حصولها.
وبناء على حتليل الواقع الراهن والوضع املستقبلي لقطاع املياه يف األردن ،ميكن إيراد
التوصيات التالية:
وقطاعي الطاقة
 .1تعزيز الترابط على املستوى االستراتيجي بني قطاع املياه من جهة
َ
والزراعة من جهة أخرى ،وذلك لتحقيق األمن املائي وأمن التزود بالطاقة واألمن
الغذائي.
 .2معاجلة الفاقد والذي تصل نسبته إلى  %48من كمية املياه ،وهو ما سيساهم يف احلد
من الهدر املائي بسبب االستعماالت غير املشروعة والفاقد اإلداري ،إلى جانب خفض

الكلفة املالية العالية للفاقد ،خاصة أن جزء ًا كبير ًا من الفاقد هو مياه معاجلة.

حتمل الشركات التابعة لوزارة املياه كلف التشغيل والصيانة ،وخاصة كلفة الطاقة
.3
ُّ
الكهربائية ،وأن ال تعتمد على الوزارة لتغطية هذه الكلف.

 .4تعزيز املصادر املائية وتطويرها ،وهذا يتضمن املصادر غير التقليدية ،كتحلية مياه
البحر ومعاجلة املياه املاحلة.
 .5تعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف مشاريع املياه ،وخاصة يف ما يرتبط بفاقد املياه ،ملا
لذلك من أثر يف توفير املياه ،وكذك تعزيز مبدأ الشراكة يف تشغيل محطات الصرف
الصحي.
 .6التركيز على رفع كفاءة محطات املياه والصرف الصحي.
 .7دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة متمثلة مبحطات التخزين وبالتشارك
مع قطاع الطاقة.
 .8التوسع يف استخدام املياه املعاجلة لغايات الزراعة.
 .9استكمال استحداث وتطوير قاعدة بيانات على مستوى قطاع املياه ،والعمل على
ربطها مع املؤسسات ذات العالقة ،مثل :دائرة اإلحصاءات العامة ،واألرصاد اجلوية،
والوزارات ذات العالقة.
 .10تعزيز مأسسة العمل يف إدارة املياه املشتركة ،بحيث يتم حتسني املؤشرات  2و 5و 6من
مؤشرات التنمية املستدامة ،وتفعيل االتفاقيات على اجلانب السوري ،وكذلك تعزيز
مفهوم دبلوماسية املياه.
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المراجع:

 .1االستراتيجية الوطنية للمياه (.)2025-2016
 .2سياسات قطاع املياه.
 .3تقرير حالة البالد لعام ( 2019مراجعة قطاع املياه).
 .4املوازنة املائية .2019
 .5خطة العمل الهيكلية املرجعية خلفض اخلسائر يف قطاع املياه -اإلصدار الثالث للخطة
(املراجعة الثانية).
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امللخص التنفيذي
تهدف هذه املراجعة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
 ما آثار جائحة "كورونا" على قطاع الزراعة؟ كيف كان أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدوديةاملوارد؟
 كيف كان أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة؟ ما آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة؟ ما تأثير اجلائحة على مواصلة املؤسسات الزراعية احلكومية إجناز أولوياتها املعلنة؟ ما مدى الترابط بني التوجهات الرسمية املعلنة جتاة قطاع الزراعة واملوازنات املقَ ّرةللمؤسسات الزراعية احلكومية؟

 ما التوصيات الفنية احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي والتغلبعلى معيقات التنفيذ؟
ً
سؤاال ُوضع قبل تلك األسئلة يف الترتيب التسلسلي،
وقد أضاف فريق إعداد املراجعة

وهو :ما موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ كما
أضاف الفريق توصيات عامة يف ضوء النتائج التي خلصت إليها املراجعة .ثم اقتُ رحت
يؤمل أن تأخذها احلكومة بعني االعتبار بعد أن
حزمة اقتصادية لتحفيز قطاع الزراعة َ
َقدمت حزمة من التحفيزات لقطاعات أخرى.
وقد أبرزت املراجعة أن احلكومة استثنت قطاع الزراعة من التحفيز الذي قدمته
لقطاعات أخرى يف أواخر عام  ،2019ثم استثنته مجدد ًا من احلزمة التحفيزية التي
قدمتها أثناء أزمة اجلائحة.
ويف ما يتعلق بآثار جائحة كورونا على قطاع الزراعة ،فقد كان األسبوعان األول والثاني
قاسيني بسبب اخلسائر يف احملاصيل
على بدئها يف األردن (بعد منتصف آذار )2020
َ
منع
ونفوق احليوانات والدواجن .وبدأت األمور تتحسن بعد األسبوع الرابع .ثم أدى ُ
التصدير لفترة قصيرة ووضع سقوف سعرية لبعض احملاصيل من ِقبل احلكومةـ إلى

اإلضرار مبصالح املزارع ومربي األغنام على حد سواء.

وقد أدت املؤسسات الزراعية احلكومية أدوار ًا متفاوتة ،وأهمها وزارة الزراعة التي أعاق
تصاريح التنقل من مشكالت ،لكنها بدأت منذ (شهر حزيران )2020
شاب
دورها ما
َ
َ
َ
باستعادة نشاطها املعتاد .أما املركز الوطني للبحوث الزراعية ،فقد تواصل مع امليدان
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عبر وسائل االتصال ،وقدم رسائل مهمة للمزارعني ،وأنتج أفالم ًا قصيرة ،ونشط يف البيئة
وأجلت مؤسسة اإلقراض الزراعي استحقاقات
احمليطة به يف تعقيم املؤسسات احلكوميةّ .

بعض القروض ،وهي تتهيأ لتعديل خطتها اإلقراضية ملواجهة املسؤوليات املستجدة يف
ظل استمرار اجلائحة وآثارها ،مع األخذ يف احلسبان قيمة التحصيالت من املقترضني
وحجم السيولة املتوفرة لديها بعد توقف خلمسة أشهر عن حتصيل القروض املستحقة.
ويف ما يتصل بالقطاع اخلاص ،فقد كان أداؤه الفت ًا ،فوكالء البيع بالعمولة
(الكومسيوجنية) يف أسواق اجلملة قاموا بدورهم كما لو كانت الظروف طبيعية ،فقدموا
املساعدة للمزارعني على شكل أجور للعمال وللنقل وقروض مالية وعينية ،كما كان
موردي مستلزمات اإلنتاج،
ّ
املصدرون جاهزين ألداء دورهم ،وكذلك احلال بالنسبة إلى ّ

يتوان
إذ قدموا املستلزمات لفئة واسعة من املزارعني بالبيع اآلجل .ويف السياق نفسه ،لم
َ
املزارعون عن توريد منتجاتهم لألسواق يف ظل ظروف صعبة ،نتيجة القرار احلكومي

مبنع التصدير ووضع سقوف سعرية للمنتجات ،وكأن على املزارع وحده أن يتحمل
انخفاض األسعار من جهة ،وخفضها عند ارتفاعها من جهة أخرى .يضاف إلى ذلك منع
العمال الوافدة املغادرة من العودة إلى األردن.
وكان اخلصم من موازنات املؤسسات قد أدى إلى وقف بعض املشاريع وتراجع اخلدمات
املقدمة للمزارعني .وأثّ ر اخلصم من موازنة وزارة الزراعة على مخصصات مشاريع
الالمركزية يف احملافظات وأدى إلى توقف هذه املشاريع .وكذلك كان حال املركز الوطني
للبحوث الزراعية الذي خصم من موازنته  %15من املخصصات اجلارية و %25من
املخصصات الرأسمالية .أما مؤسسة اإلقراض الزراعي ،فإن توقفها عن حتصيل قروضها
َّ
املتوقع أن يؤدي إلى تقليل السيولة لديها لعام 2020
املستحقة ملدة خمسة أشهر من
بنسبة  %30تقريب ًا.

وعملي ًا ،أدى تعليق الدوام الكامل للموظفني ملدة شهرين إلى توقف برامج املؤسسات
الزراعية احلكومية ومشاريعها .كما أن مواصلة إجناز اخلطط التي وضعتها هذه املؤسسات
قد تأثرت بشكل كبير يف ظل اخلصم الذي جرى على موازناتها.
وقد عانت املؤسسات الزراعية احلكومية من الطموحات الكبيرة لديها ،ومن التوجهات
ً
عادة عندما يتم إقرار املوازنات
الرسمية املع َلنة التي تتجاوز قدراتها .وتظهر تلك املعاناة

من ِقبل احلكومة والتي غالب ًا ما تأتي دون مستوى التوقعات واالحتياجات .وبناء عليه،

فإن أثر اخلصم من املوازنات بسبب أزمة اجلائحة كان بالغ التأثير ،بخاصة ما يتعلق
باخلصم من املخصصات الرأسمالية الذي أدى إلى وقف مشاريع املؤسسات بنسبة تترواح
بني  %30و.%50
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وبشأن التوصيات التي قدمتها املؤسسات الزراعية احلكومية ،فهي تشمل إعادة هيكلة
وزارة الزراعة ،وإدخال التكنولوجيا األحدث للزراعة ،وعدم خصم مساهمة احلكومة
يف صندوق إدارة املخاطر من موازنة الوزارة ،وتسهيل إجراءات املناقلة املالية يف املوازنة
الرأسمالية وموازنة الالمركزية يف ضوء قرار تخفيض املوازنة .وكذلك زيادة مخصصات
البحوث للمركز الوطني لألبحاث الزراعية ،والسماح له بتوقيع اتفاقيات املشاريع
مباشرة مع وزارة التخطيط والتعاوناالدولي ،يضاف إلى ذلك زيادة رأسمال مؤسسة
ً
وصوال إلى الضعف ،وزيادة قيمة سلفة البنك املركزي التي
اإلقراض الزراعي تدريجي ًا
يقدمها للمؤسسة وتخفيض الفائدة عليها.
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أو ً
ال :المقدمة

وقت كان فيه قطاع الزراعة قد دخل مرحلة اإلنهاك بعد معاناة
بدأت جائحة كورونا يف ٍ

وتعمقت يف عامي  ،2018-2017وبلغت ذروتها يف عام  .2019وكان
بدأت يف عام ،2016
ّ
أبرز ما عانى منه القطاع إغالق السوقني العراقي والسوري الذي بلغ ذروته يف منتصف
عام  ،2015فتوقفت الصادرات األردنية من اخلضار والفواكه إلى السوق العراقي الذي
كان يستقبل  200الف طن سنوي ًا من هذه الصادرات ،وحلق بة السوق السوري الذي كان

يستقبل  250ألف طن سنوي ًا (مت حتويل نحو  %50من صادرات األردن لسوريا ولبنان
بعد توقفها -إلى أسواق اخلليج).كما تراجعت صادرات اململكة إلى األسواق األوروبية بسبب إغالق احلدود السورية،
وتوقف النقل البري املبرد الذي مير عبر سوريا إلى أوروبا ،فانخفضت من  60ألف طن يف
عام  2010إلى أقل من  20ألف طن يف الوقت الراهن ُتنقل جو ًا بواسطة طائرات الركاب.
وكان من املتوقع أن تصل هذه الصادرات إلى ما ال يقل عن  100ألف طن لوال أحداث
"الربيع العربي" .وكانت صادرات اململكة من اخلضار والفواكه قد تراجعت بصورة متزايدة
خالل السنوات  2019-2015وبلغت على التوالي (باأللف طن)،573 ،870 ،850 :
.513 ،524
وقد عانى قطاع الزراعة خالل الفترة بني النصف الثاني من عام  2016ومطلع آب
 ،2020من التردد واالرتباك احلكوميني يف مسألة تنظيم العمالة الوافدة التي لم جتد
طريقها للتنظيم بعد ،يف ظل افتقاد األمل على املديني القريب واملتوسط يف إحالل
العمالة احمللية مكانها ،فغدا من الصعب توفير العمالة الوافدة للعمل يف املزارع ،خاصة
أن غياب التنظيم قد أبقى على ظاهرة تسرب هذه العمالة من قطاع الزراعة إلى بقية
القطاعات االقتصادية .ويف عام  2019رفعت احلكومة رسوم العمالة الزراعية الوافدة
من  125دينار ًا سنوي ًا إلى  550ديناراً ،ويف أثناء أزمة "كورونا" أوقفت الزيادةَ حتى
نهاية عام  .2020ويف احملصلة ،أدى عدم توافر العمالة الزراعية الوافدة ،وتسربها إلى
قطاعات أخرى ،ورفع الرسوم السنوية املفروضة عليها ،إلى ارتفاع أجورها على املزارعني،
لتصبح األجرة الشهرية للعامل الدائم يف املزرعة  600-500دينار .أما عامل املياومة
فقد ارتفعت أجرته اليومية إلى  30ديناراً .وهذه األجور تنطبق على جميع أنواع املزارع
(مزارع الدواجن ،واألبقار ،واخلضار ،واألشجار املثمرة).
وقد خاض القطاع مرحلة قاسية يف عام  2018عندما أقدمت احلكومة على فرض
ضريبة مبيعات على مستلزمات اإلنتاج الزراعي بل وعلى املنتجات الزراعية نفسها
(اخلضار والفواكه ومنتجات األشجار املثمرة) ،كما شملت هذه الضريبة حلوم الدجاج
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وبيض املائدة .وشهد مطلع عام  2018حتركات احتجاج متواصلة من املزارعني على هذه
الضريبة ،إلى أن مت إلغاء الضريبة عن مستلزمات اإلنتاج وعن معظم املنتجات الزراعية
يف نهاية العام نفسه.
ويف عام  2019لم تدفع احلكومة مساهمتها السنوية ( 3ماليني دينار) بحسب قانون
إدارة املخاطر الزراعية ،واكتفت بدفع مليون دينار فقط ،وخصمت مليون دينار من موازنة
وزارة الزراعة ،أي كأنها لم تدفع شيئ ًا.
شهري تشرين األول وتشرين الثاني 2019
وكانت مفاجأة كبيرة أن تعلن احلكومة خالل َ

عن ثالث حزم لتحفيز عدد من القطاعات االقتصادية دون أن يشمل هذا قطاع الزراعة.
ً
ثانية يف زمن جائحة "كورونا" ،فرغم ظروف احلظر التي شملت قطاع
وقد تكرر ذلك
الزراعة إال أن هذا القطاع استُ ثني من احلزم التي أصدرتها احلكومة لتحفيز عدد من

القطاعات االقتصادية.
أن نهج التخطيط متوسط وبعيد املدى للقطاع الزراعي لم يستقر بعد ،إذ كان
واألهم ّ

تغيير اخلطط هو السائد ،حتى إن القطاع لم يشهد تنفيذ خطة واحدة منذ أن صدرت
االستراتيجية الوطنية األولى للتنمية الزراعية ( .)2010-2002وبدا اخللل واضح ًا
عندما شهدت الفترة ( )2018-2016ثالث حكومات بثالث خطط خالل ثالث سنوات؛
متثلت يف اخلطة الوطنية للتنمية الزراعية ( )2025-2016التي ُوضعت يف عام ،2016

وخطة حتفيز النمو ( )2022-2018التي وضعتها احلكومة التالية يف عام  ،2017ثم
لعامي  2020-2019الذي وضعته احلكومة التي تلتها يف عام ،.2018ثم
برنامج احلكومة َ
االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية لالاعوام ( 2025-2020على خطى النهضة)،
والتي مت إعدادها يف شهر آب  2020وهذا ما جعل التخطيط لقطاع الزراعة يقتصر على
التخطيط السنوي الذي تقودة املوازنات السنوية .ويشار هنا إلى أن آخر هذه اخلطط
لعامي  )2020-2019لم يتطرق للزراعة ّإل بجمل قليلة وعامة
(برنامج احلكومة
َ

جاءت يف احملور الثاني من البرنامج املسمى "دولة اإلنتاج" ،ولم تتجاوز يف مجملها عشرة
أسطر؛ فقد ورد يف الصفحة  31من البرنامج" :سيكون تركيز احلكومة خالل العامني
املقبلني على القطاعات االقتصادية التي يتمتع بها األردن مبيزة تنافسية للتصدير إلى
األسواق اخلارجية ،والصعود يف سلسلة القيمة مثل الزراعة" .وورد يف الصفحة التي تليها:
"ولترجمة هذه األولوية ستقوم احلكومة بتنفيذ إجراءات خاصة بالزراعة )1( :تقدمي
املساعدة الفنية واحلوافز املالية للمزارعني إلنتاج محاصيل ذات كفاءة يف استخدام املياه
واالستفادة من التكنولوجيا (مثل الزراعة املائية) التي تتطلب فنيني أردنيني ماهرين.
( )2التركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية".
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وبذلك يكون البرنامج قد أغفل الكثير واألهم مما ميكن االهتمام به يف قطاع الزراعة،
مثل:
ً
كامال (الدجاج ،واألغنام ،واألبقار).
 قطاع الثروة احليوانية وادي األردن وخصوصيته وميزته املناخية التي تؤسس مليزة نسبية يف فصل الشتاء. ضرورة رفع رأسمال مؤسسة اإلقراض الزراعي. مشكلة العمالة وتسرب العمالة الوافدة من قطاع الزراعة. توفير وسائط النقل للصادرات بر ًا وبحر ًا وجواً. تطوير أسواق اجلملة ومزاداتها التي تقرر أسعار املزارعني. احملافظة على الغابات وعلى أراضي احلراج. تنمية املراعي والثروة احليوانية يف البوادي ،وتطوير مشاريع احلصاد املائي فيها.عبروا عنها يف احتجاجاتهم التي بدأت قبل انتشار
وتتلخص مطالب املزارعني كما ّ
"كورونا" ،مبا يلي:
 احلماية الكاملة للمنتجات الزراعية احمللية طوال فترة توافرها. توفير العمالة الوافدة للزراعة. خفض رسوم العمالة الوافدة بإعادتها إلى ما كانت عليه سابق ًا ( 125دينار ًا للعامل يفالسنة).
ً
عادة ما ترتفع أجوره إلى الضعف يف فترة
 توفير الشحن املبرد لنقل الصادرات الذيالصيف.
املقدرة  15دينار ًا لكل طن من الفواكه ،و 10دنانير لكل
 خفض رسوم أسواق اجلملةَّ
طن من اخلضار.

 إلغاء ضريبة املبيعات على ما تبقّ ى من مستلزمات اإلنتاج واملنتجات الزراعية. جدولة قروض مؤسسة اإلقراض الزراعي يف فترة السنوات الثالث األخيرة ومن دونفوائد.
 -إلغاء بند "فرق الوقود" يف فاتورة الكهرباء لآلبار الزراعية املرخصة.

146

تقرير حالة البالد لعام  :2020الزراعة

ومن املؤكد أن هذه املطالب ستتزايد يف قطاع يتسم بحساسية مفرطة بسبب خضوعه
لعوامل البيئة اجلوية لألمراض النباتية واحليوانية واآلفات الزراعية وحساسية

منتجاته وخضوعها لعامل املوسمية وتقلّبات األسعار ،ما يرفع من عامل الاليقني ويرتّ ب
على القطاع مخاطر عالية.
ويف ظل غياب قاعدة بيانات زراعية شاملة ،وعدم توفير ونشر كل ما يحتاجه املزارع
والقطاع اخلاص من بيانات ومعلومات لتُ بنى عليها القرارات املتعلقة باإلنتاج والتسويق،
يزداد عامل الاليقني ،وتتراجع القدرة على التنبؤ لدى املزارعني ،ويزداد معهما عامل
املخاطر إلى درجة كبيرة.
ً
صعوبة
حدة مطالب املزارعني بعد انتشار جائحة كورونا التي زادت أوضاعهم
وقد زادت ّ

حتى بلغت حالة غير مسبوقة من التراجع وعلى مستوى اإلنتاج احليواني (الدواجن

واألغنام واألبقار) ،والنباتي (اخلضار والفواكه واألشجار املثمرة).

ثانيًا :تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة

ميكن اكتشاف تأثير جائحة كورونا على قطاع الزراعة من خالل مناقشة احملاور الثمانية

التالية:
 موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل اجلائحة وأثناءها. آثار اجلائحة على قطاع الزراعة. أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدودية املوارد. أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة. آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة. تأثير اجلائحة على مواصلة احلكومة واملؤسسات الزراعية احلكومية إجناز أولوياتهااملعلنة.
املقرة
 مدى الترابط بني التوجهات الرسمية املعلنة جتاه قطاع الزراعة واملوازناتَّ
للمؤسسات الزراعية.

 التوصيات الفنية احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي والتغلب علىمعيقات التنفيذ.
وستتولى املراجعة اإلجابة عن هذه األسئلة استناد ًا إلى آراء ووجهات نظر أوساط
معدي هذه املراجعة.
املؤسسات الزراعية احلكومية إلى جانب آراء ووجهات نظر ّ
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 .1موقف احلكومة من القطاع الزراعي قبيل اجلائحة وأثناءها

يف مطلع عام  ،2018ورغم أزمة قطاع الزراعة ،فرضت احلكومة ضريبة مبيعات على
مستلزمات اإلنتاج ،ما أدى إلى احتجاجات واسعة من ِقبل املزارعني استمرت ألسبوعني
وأسفرت عن عدول احلكومة عن قرارها يف شهر أيلول من العام نفسه.

شهري تشرين األول وتشرين الثاني  ،2019قدمت احلكومة لقطاعات الصناعة
يف
َ
والسياحة والنقل حزم ًا اقتصادية حتفيزية من أجل مواجهة التباطؤ يف االقتصاد،
أي حزمة حتفيزية.
وحرمت قطاع الزراعة من ّ
شهري أيار وحزيران  ،2020قدمت احلكومة حزم ًا اقتصادية حتفيزية لعدد من
يف
َ
أي حزمة
القطاعات من بينها السياحة والصناعة والنقل ،ولم تقدم لقطاع الزراعة ّ
حتفيزية.

 .2آثار اجلائحة على قطاع الزراعة

 1-2عدم متكن املزارعني من الوصول إلى مزارعهم ومتابعة أعمالهم اليومية ملدة ثالثة
أسابيع تقريب ًا ،ما أربكهم وأربك قطاع الزراعة بأكمله ،ونتج عن ذلك تلف املنتجات
الزراعية واحليوانية ونفوق احليوانات ،خاصة يف قطاع الدواجن .ومن جانب آخر،
تأخرت الزراعة عن مواعيدها يف املوسم الالحق.
 2-2ضياع فرص تسويقية على املزارعني يف السوقني احمللي والتصديري بسبب إغالقات
ُّ
وتوقف الشحن التجاري.
احلدود
 3-2عندما بدأ رفع احلظر التدريجي عن املزارعني ،لم تكن تصاريح التنقل كافية وال
عادلة ،فعمل القطاع ملدة ( 10أيام) بنصف طاقته بسبب احلجر املتدرج وفوضى
تصاريح التنقل ،ثم بدأ التحسن عندما ُسمح للبقاالت يف األحياء بالعمل.
 4-2بعد ذلك جاء قرار وزارة العمل بإلزام العمالة الوافدة بعدم العودة إلى األردن يف حال
سفر العامل إلى بلده ،ليفاقم أزمة العمالة الوافدة التي كانت قد بدأت قبل اجلائحة،
إذ أدى ذلك إلى تراجع أعداد العمالة الوافدة وارتفاع أجورها ،فلم تعد املزارع قادرة
على العمل بطاقتها الكاملة.
 5-2وعندما ارتفعت أسعار بعض املنتجات ،اجتهت احلكومة لوضع سقوف سعرية لبعض
املنتجات من اخلضار ،وكأن على املزارع أن يتحمل وحده وزر األسعار يف االجتاهني؛
انخفاض ًا وارتفاع ًا.
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أن ُّ
تأخر حلقة واحدة
 6-2لقد طال
احلظر جميع حلقات سلسلة اإلنتاج ،ومن املعلوم ّ
ُ
تأخر وصول السماد َت ّ
برمتها ،فإذا ّ
عطل اإلنتاج ،واألمر
كفيل بتعطيل عملية اإلنتاج ّ
نفسه عند ُّ
تأخر وصول املبيدات أو العمال أو مياه الري.

 .3أداء املؤسسات الزراعية احلكومية يف التعامل مع اجلائحة يف ظل محدودية
املوارد
• وزارة الزراعة

 تواصلت وزارة الزراعة مع مديرياتها يف امليدان لضمان وتسهيل انسياب املنتجاتالزراعية ،وللحيلولة دون تقطع سلسلة أعمال التسويق ،وللتأكد من وصول املنتجات
إلى األسواق.
 عندما ُب ِد َئ مبنح تصاريح التنقل ،وضعت الوزارة تعليمات واضحة ومحددة لتوفيرالتصاريح ليس للمزارعني فقط ،وإمنا أيض ًا للعمال الزراعيني ،ولسائقي املركبات التي
تنقل املنتجات الزراعية ،وللوسطاء والتجار ،وملصنعي املواد الزراعية الغذائية .وقد
َ
ُ
صوبت الوضع
عملية توزيع التصاريح
شاب
بعض الفوضى ،لكن احلكومة ما لبثت أن ّ
نسبي ًا ،وأصبحت التصاريح ُتعطى بالطرق اإللكترونية ،كما ِزيدت أعداد املوظفني

املسموح لهم بالعمل.

 بدأت الوزارة مطلع شهر حزيران  ،2020العمل بطاقتها الكاملة يف تنفيذ املشاريعالعاملة والتي من املقرر أن تعمل يف عام  ،2020سواء الواردة منها يف املوازنة أو تلك
املمولة من جهات داعمة خارجية .ونتيجة لتقليص اإلنفاق الرأسمالي بسبب اخلصم
َّ
من املوازنة ،فقد أعطت الوزارة أولوية التنفيذ للمشاريع العاملة (املستمرة) .وستتم

عملية مراجعة هذة املشاريع مطلع شهر آب الستكشاف إمكانية البدء بتنفيذ املشاريع
الواردة يف املوازنة كمشاريع جديدة لهذا العام.
 يجري اإلعداد يف الوزارة إلطالق حزمة من اإلجراءات ملساعدة قطاع الزراعة وذلكيف مطلع شهر آب.
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• المركز الوطني للبحوث الزراعية

قام املركز الوطني للبحوث الزراعية بخطوات يف نطاق مهامه ،من بينها:
 إنتاج  33فيلم ًا قصير ًا مبدد تتراوح بني  1.5دقيقة و 4دقائق ،ونشرها عبر وسائلاالتصال .ومن بني هذه األفالم  6أفالم يف موضوع التوجيهات الصحية والوقائية
اخلاصة بجائحة كورونا ،و 27فيلم ًا تتناول موضوعات وأولويات زراعية يف ظل
اجلائحة.
 إنتاج رسائل وأفالم توعوية للحد من تأثير غياب املزارع عن مزرعته ،مثل فيلم التلقيحاملائي للنخيل ،وإضافة األسمدة والكبريت.
-

تعديل (تنكات) الرش و(التراكتورات) يف مجالس البلديات املشتركة يف ّ
كل من
محافظتي إربد والسلط.

 تعقيم مقرات مؤسسات املجتمع املدني يف البقعة. تعقيم جميع معدات وآليات ومباني الدفاع املدني يف محافظة البلقاء. تعقيم جميع املؤسسات احلكومية يف محافظة البلقاء. تعقيم املدارس يف عني الباشا. نشر األفالم التوعوية ملواجهة اجلائحة على شاشة التلفزيون األردني بدعم مناملجلس االقتصادي واالجتماعي.
 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لنشر األنشطة السابقة. إعداد ورقة عمل مبكرة حول تأثيرات اجلائحة على القطاع الزراعي ،وقد تضمنتالورقة عدد ًا من التوصيات ،و ُأرسلت إلى جميع اجلهات ذات العالقة.
َ
وثيقتي مشاريع ،وحتصيل متويل لهما من منظمة األغذية والزراعة (،)FAO
 إعدادوهما تركزان على رقمنة القطاع الزراعي ،وتعزيز سرعة استجابة وزارة الزراعة
واملركز الوطني للبحوث الزراعية يف إيصال املعلومات الزراعية للمستفيدين عبر
تطبيق (.)Smart
 تقدمي إيجاز أمام جاللة امللك حول البنك الوطني للبذور وأهمية تطويره. اقتراح مجموعة من املشاريع للحصول على متويل من مؤسسة اإلقراض الزراعي علىأساس تفضيلي وبقروض ذات فائدة منخفضة.

150

تقرير حالة البالد لعام  :2020الزراعة

يشار إلى أنه َّ
تعذر على ّ
موظفي املركز خالل اجلائحة ،ممارسة نشاطهم األساسي املتمثل
يف إجراء جتارب البحوث ونشر نتائجها بسبب وقف الدوام ملدة تزيد عن شهرين ،ثم
عودة الدوام بصورة متدرجة ملدة شهرين آخرين.

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

اعتمدت املؤسسة خطة لتحفيز النمو للقطاع الزراعي استجابة للتوجيهات امللكية

لألعوام ( .)2022-2020وتهدف املؤسسة من خالل هذه اخلطة إلى حتقيق قفزة
نوعية يف اإلنتاج الزراعي ،واستمرارية تدفق االحتياجات الغذائية األساسية عبر
سالسل اإلنتاج والتزويد ومبا يساهم يف حتقيق االستقرار واألمن الغذائي على املديني
القصير واملتوسط ،واحلد من االستيراد ،ورفع تنافسية املنتجات الزراعية.
وستعمل املؤسسة على حتقيق هذه األهداف من خالل توفير برامج متويلية مرنة وبأسعار
فائدة تشجيعية منخفضة وبأجل يتناسب مع املراحل اإلنتاجية لكل منها ومبا يراعي
قدرة املستثمرين (املؤسسات والشركات واجلمعيات) على السداد ضمن مراحل اإلنتاج.
وستشمل هذة احلزمة ثمانية مجاالت من األنشطة واملشاريع اخلاصة بالنهوض بالقطاع
الزراعي ،وزيادة التنافسية بني املزارعني وخاصة الصناعات الزراعية والغذائية واملشاريع
ذات اجلدوى االقتصادية والقيمة املضافة والتي تعتمد على تكثيف التكنولوجيا
والتقنيات احلديثة وترشيد استخدام مصادر الطاقة واملياة ولها أثر واضح يف استدامة
اإلنتاج الزراعي .األمر الذي ينعكس على توفر هذة السلع الغذائية ودميومتها لرفد
القطاع الزراعي واالقتصاد الوطني وتوفيرها للمواطن األردني بشكل دائم.
ومن هذه املشاريع:
 مشاريع الصناعات الزراعية والغذائية املتوسطة والكبيرة. مشاريع اخلدمات اللوجستية الزراعية (التعبئة ،التغليف ،التخزين ،التبريد ،النقلاملبرد).
 مشاريع الزراعات املائية واألحيوماتية (الهيدروبونيك ،األكوابونيك) وأنظمة الرياملتقدمة.
 زراعة احملاصيل االستراتيجية (القمح ،الشعير ،الذرة). متويل زراعة احملاصيل غير التقليدية ذات العوائد املرتفعة (كالزرعات االستوائية،وأي محاصيل حتقق هذا الهدف).
واألفوكادو ،واملنجا ،والباباياّ ،
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 مشاريع املكننة الزراعية احلديثة. متويل اجلمعيات التعاونية الزراعية.وأعطيت هذه املشاريع مميزات منها حتديد سعر فائدة تفضيلي ثابت ( ،)%2ورفع سقف
القروض من  150ألف دينار لتصبح بقيمة  500ألف دينار.
ُ
وخصصت هذه املشاريع للشركات واملؤسسات واجلمعيات التعاونية الزراعية املسجلة
واملرخصة بحسب األصول إلحداث أكبر قدر من األثر على التنمية.
ُ
وخصص مبلغ  10ماليني دينار للمزارعني املتضررين نتيجة عاصفة الرياح التي أملّت
باململكة خالل شهر آذار  ،2020إذ حتملت املؤسسة كلفة الفوائد على املزارعني املتضررين
والتي تبلغ حوالي نصف مليون دينار مع منح الصالحيات ملديري الفروع يف امليدان ،والعمل
جار على صرف هذه املخصصات ملستحقيها من املزارعني بالتعاون مع اللجان املختصة يف
ٍ
وزارة الزراعة.

ويف ضوء ظروف القطاع الزراعي وخاصة يف ظل جائحة كورونا وما نتج عنها ،قررت
املؤسسة تأجيل أقساط املزارعني ومستحقاتهم كما يلي:
شهري نيسان وآب
 وقف حتصيل األقساط املستحقة على املزارعني خالل الفترة بني َ.2020

 استمرار إجراء التسويات الالزمة ألقساط املزارعني املستحقة والبالغة حتى بدايةحزيران  2020مبلغ  53مليون دينار ( 43مليون دينار رأسمال ،و 10ماليني دينار
فوائد) ،لتشمل حوالي  40ألف مزارع ،إذ ُوضعت خطة إلمهال املزارعني متتد لثالث
سنوات ( )2023-2020ووفق ًا آللية تضمن التخفيف عنهم واستدامة املؤسسة
وتدفقاتها املالية.
 اتخذ مجلس إدارة املؤسسة قرار ًا بإضافة وسيلة إضافية لوسائل التسديد املعمولبها (ضمانات القروض) ،وذلك من خالل اعتماد الكمبياالت التجارية ،مما يوسع
الضمانات ،بخاصة أن الشيكات ال تتوافر لكثير من صغار املزارعني.
 خفّ ضت املؤسسة أسعار املرابحة بأكثر من نقطة مئوية واحدة ،لتصبح أقل من %2.5بالسعر الثابت ملشاريع تشغيلية متفق عليها مع مؤسسات املجتمع املدني (نقابة
املهندسني الزراعيني ،والهيئة اخليرية الهاشمية للمصابني العسكريني) ،إضافة
لبرنامج التمويل الريفي الذي تنفذه املؤسسة يف مناطق الريف والبادية منذ عام
.2016
 -مت استكمال توقيع اتفاقية مشروع االستثمار وانتشال األسر الريفية من الفقر ،بني
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املؤسسة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي خالل فترة التعطل (أزمة كورونا) بقيمة
قدرها  2مليون دينار .وتهدف االتفاقية إلى حتسني اإلنتاج احليواني وتطويره من
خالل متويل شراء األصناف احملسنة ،باإلضافة إلى متويل األعمال الريفية التي من
َ
مشكلتي الفقر والبطالة.
شأنها املساهمة يف التخفيف من
 خفّ فت املؤسسة الشروط اخلاصة بتم ُّلك اجلرارات الزراعية ،وذلك بإلغاء شرطامللْكية الزراعية ،بهدف تشغيل َمن أراد مت ُّلك جرار زراعي لهذة الغاية.
ومن اإلجراءات اإلدارية التي اتخذتها املؤسسة :
 تفعيل الدوام الرسمي لبعض الفروع خالل اجلائحة. مخاطبة مديري دائرة األراضي لغايات الدوام ،لترابط عمل الدائرة مع عمل املؤسسة،وذلك إلجراء الرهونات للمزارعني الذين يحتاجون لرهن أراضيهم كضمان للقروض.
وكذلك مخاطبة سلطة وادي األردن الستثناء الوحدات الزراعية املتضررة من براءة
الذمة ،ألن السلطة ال تعطي براءة ذمة للمزارع الذي لم يسدد أثمان املياه .ومتت
االستجابة لذلك خالل فترة التعطل.
 وضع اخلطة اإلقراضية للمؤسسة لعام  2020يف نهاية عام  ،2019وهي تشملمجاالت االستثمار التنموية ومشاريعها املوجهة الهادفة خللق فرص عمل ذات
مردود سريع ،إذ بلغت قيمة املخصصات اإلجمالية  49مليون دينار ،وستخضع هذه
املخصصات للمراجعة على إثر التعطل.
َّ
املتوقع أن تنخفض قيمة املخصصات لألسباب التالية:
ومن
 وقف حتصيالت املؤسسة حوالي  5أشهر. -التعطل حلوالي  70يوم ًا إثر احلظر الشامل نتيجة كورونا.

 .4أداء قطاع الزراعة يف التعامل مع اجلائحة
• أداء المزارعين

ً
استجابة للتوجهات الرسمية للحكومة وخلية إدارة األزمة،
 التزم املزارعون باحلظرواستمر ذلك مدة أسبوعني .لكن عدم مزاولة املزارعني ألنشطتهم الزراعية امتد
ألسبوعني آخرين ،ألن عملية منح تصاريح التنقل شابها ضعف التنظيم من ناحية،
ومن ناحية أخرى ليس املزارعون وحدهم من يحتاجون هذه التصاريح ،فهناك فئات
متعددة أخرى حتتاجها أيض ًا ،مثل العمال الزراعيني وسائقي املركبات التي تنقل
املنتجات الزراعية ،ووكالء البيع بالعمولة ،واملصدرين ،وموظفي أسواق اجلملة.
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 مثّ ل عدم توافر العمال الزراعيني الوافدين مشكلة أساسية حالت دون حتسني أداءالقطاع ،وقد تفاقمت املشكلة بسبب قرار وزارة العمل بعدم عودة العمال الوافدين
الذين يغادرون اململكة.
 كان واضح ًا وجود عقبات أمام عملية اإلنتاج وحلقات التسويق ،ما جعل انتظام وصولاملنتجات إلى أسواق اجلملة والتجزئة غير سهل.
 حاول العديد من املزارعني الوصول إلى اسواق التجزئة مباشرة ،لكن ذلك لم يدمبسبب تدني األسعار التي كان يدفعها جتار التجزئة ثمن ًا للمنتجات.
 انتظر منتجو احلليب قرار السماح ملصانع األلبان بالعمل ،ومع ذلك كان استقبالاملصانع للحليب لصالح الشركات وكبار املنتجني بالدرجة األولى.
ً
طويال عودة األسواق واحملالت
 انتظر منتجو ومزارعو حلوم الدواجن وبيض املائدةالكبيرة إلى العمل ،لتصريف منتجاتهم بشكل كامل أو شبه كامل.

• أداء االتحاد العام للمزارعين واالتحادات النوعية

أي تأثير ،إذا ما استُ ثني الدور اإلعالمي لبث شكاوى
 لم يكن لالحتاد العام للمزارعني ّاملزارعني.

 لم يختلف دور وموقف االحتادات النوعية للمزارعني (مثل االحتاد النوعي للدواجن)مربي
عن دور وموقف االحتاد العام للمزارعني ،إذ اكتُ في بالدور اإلعالمي لبث شكاوى ّ
الدجاج.

• أداء أسواق الجملة ومصانع األلبان

أسواق اجلملة هي احللقة األهم يف سلسلة حلقات تسويق اخلضار والفواكه ،ومع ذلك

لم َ
االهتمام املناسب يف إدارتها رغم ظروف اجلائحة ورغم أن هذه األسواق مركز
تلق
َ
حري ًا بإدارة األزمة أن تدرك مبكر ًا أن حلقات اإلنتاج
التداول األكثر كثافة بشرية .وكان
ّ

والتسويق الزراعي ليس فيها مراكز مكثفة للتداول غير أسواق اجلملة (ال كثافة للعمال
يف املزارع ،وال عند الفرز والتعبئة ،وال عند التحميل ،وال عند النقل) .ولو أن هذه
احلقيقة ُأدركت يف الوقت املناسب ملا ّ
توقف إمداد األسواق باملنتجات الزراعية الغذائية

يف األسبوعني األولني من بدء اجلائحة ،ولسارت عملية اإلمداد بصورة طبيعية دون

ُّ
وتأخرها .وكذلك
تعريض املزارعني للخسارة ،ودون تعثّ ر وصول املنتجات إلى املستهلكني
احلال بالنسبة ملنتجي احلليب البقري الذي ال كثافة للتداول فيه غير مصانع األلبان،
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والتي كان ينبغي عدم التأخير يف استئناف أعمالها .لقد حال الظرف االستثنائي الذي
كانت اململكة تواجهه للمرة األولى ،دون احتواء معيقات إنتاج وحصاد وتسويق منتجات
اخلضار ،وعرقل سرعة وسهولة انسياب احلليب والدواجن إلى األسواق ،وهو ما أعطى
بعض املبررات حلالة االرتباك التي شاعت يف األسابيع االولى من ظهور اجلائحة.

• وكالء البيع بالعمولة (الكومسيونجيون) في أسواق الجملة

استمر وكالء البيع بالعمولة يف أداء دورهم التقليدي جتاة املزارعني كما هو احلال
يف الظروف الطبيعية ،رغم ظروف الاليقني العالية التي كانت تنذر بارتفاع املخاطر

املستقبلية .وال ينحصر دور الوكيل يف بيع منتجات املزارعني ،فهو يربط بني املزارع من
واملصدرين من جهة أخرى ،أي أنه يلعب دور الوسيط،
جهة ،وجتار اجلملة وجتار التجزئة
ّ

وهو الدور األكثر أهمية يف التسويق.

ومن اخلدمات التي قدمها الوكالء للمزارعني خالل أزمة "كورونا":
 تزويد املزارعني بأجور العمال. دفع أجور نقل املنتجات ألسواق اجلملة. دفع أثمان العبوات (صناديق التعبئة). توفير نسبة كبيرة ( )%70-%50من مستلزمات اإلنتاج لصغار املزارعني الذينيشكلون أكثر من  %80من املزارعني .إذ يطلب الوكيل من موردي مستلزمات اإلنتاج
تقدمي ما يلزم للمزارع من مستلزمات على كفالتهُ ،
سجل قيمة املستلزمات َدين ًا على
وت َّ

الوكيل.

 يتكفل  %50من املزارعني بأثمان األشتال ،و( )%70-%60من أثمان تقاوي البطاطاوقنار البصل.
يضمنونها للمزارعني.
 دفع قيمة ضمانة البئر للمزارع ،ذلك أن أغلب أصحاب اآلبارّ
 دفع أثمان فواتير الكهرباء واملياه املنزلية لصغار املزارعني.ويقدر اخلبراء قيمة هذة اخلدمات مبا ال يقل عن  200مليون دينار سنوي ًا ،ليكون
ّ

الوكالء بذلك املمول الثاني للقروض بعد البنوك.
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• مو ِّردو مستلزمات اإلنتاج من اإلنتاج المحلي ومن المستوردات

املوردون بدور حيوي لتزويد املزارعني باحتياجاتهم من مستلزمات اإلنتاج كقروض
يقوم ّ

ّ
يفضلون التعامل مع كبار املزارعني ممن يدفعون أثمان ما يشترون
لنهاية املوسم ،وهم
املوردين يزودون
دون تأجيل ،وحتى لو ُأ ِّجل الدفع فإن التسديد الحق ًا أكثر ضمانةّ .
لكن ّ

إما
معظم صغار املزارعني مبا يحتاجونه من مستلزمات اإلنتاج بطريقة البيع اآلجل؛ ّ
املوردين لقطاع
بكفالة من وكالء البيع بالعمولة أو من دون كفالة .ويأتي حجم متويل ّ

ويقدر خبراء قيمة هذا
الزراعة يف املرتبة الثالثة بعد البنوك ووكالء البيع بالعمولة.
ّ
التمويل بنحو  150مليون دينار سنوي ًا.
استمر املوردون بتزويد املزارعني مبا يحتاجونه من مستلزمات اإلنتاج خالل أزمة
وقد
ّ

"كورونا" كما هو احلال يف الظروف الطبيعية ،وذلك رغم الديون الكبيرة املستحقَّ ة لهم

على املزارعني قبل األزمة.

المصدرون
•
ّ

املصدرون استعداد ًا ألداء دورهم ،خاصة بالنسبة لتصدير اخلضار والفواكه
أظهر
ّ
لألسواق التقليدية التي متثل أسواق اخلليج  %98منها .ولم ُي ِع ْق هؤالء عن أداء دورهم
ّإل القيود التي ُفرضت على التجارة بسبب اجلائحة .وبعد انفراج األوضاع ابتداء من
نهاية شهر حزيران  ،2020برزت أزمة الشحن ،إذ طالب أصحاب الشاحنات بأجور شحن
تزيد بنسبة  %50على األقل عن األجور الطبيعية .وأزمة النقل هذة تتكرر كل عام يف
شهري حزيران ومتوز دون أن جتد ّ ً
حل.
َ
البري عبر
أما
ِّ
املصدرون ألوروبا ،فقد استعاضوا بالشحن بطائرات الركاب عن الشحن ّ
سوريا بعد إغالق احلدود معها ،لكنهم توقفوا عن التصدير متام ًا خالل أزمة اجلائحة
بسبب التوقف الكامل لطائرات نقل الركاب.

 .5آثار حتويل جزء من موازنات املؤسسات الزراعية احلكومية ملواجهة األزمة
• وزارة الزراعة

ُخفِّ ضت موازنة الوزارة بنسبة  %50من املخصصات الرأسمالية ،هذا باإلضافة إلى

التخفيض الذي أجراه مجلس النواب عند مناقشته للموازنة وإقراره لها والذي بلغ 5
ماليني دينار تقريب ًا .وقد ّأدى ذلك إلى ًّ
َّ
املتوقع إجنازها
توقف بعض املشاريع التي كان من

يف عام  ،2020باإلضافة إلى عدم وجود مخصصات ملشاريع احملافظات (الالمركزية)
املستمرة منذ عام  ،2018مما أعاق قدرة الوزارة على دفع مطالبات بعض املقاولني.
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إن ما ُخصم من املوازنة لم يذهب لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة يف املوازنة،
ّ

كما أن اخلصم طال مشاريع مجالس احملافظات الواردة يف املوازنة وذلك مبوجب اتفاق

وامتد
عما حصل بينهما بهذا اخلصوص.
ّ
بني املجالس واملوازنة ،ولم تتوفر معلومات بعد ّ
اخلصم ليشمل جزء ًا من املشاريع ،ومن املشاريع التي استُ ثنيت من اخلصم :صندوق
املخاطر الزراعية ،وإدامة عمل احملطات الزراعية ،وإدامة عمل املختبرات الزراعية،
واللقاحات البيطرية ،واملشاريع قيد التنفيذ .كما جرى تخفيض معظم النفقات اجلارية
اخلصم الراوتب
جار ،كما ُخصمت مكافآت املوظفني .ولم َي َطل
بإجراءات خاصة لكل إنفاق ٍ
ُ

وأجور العمال وتسديد مستحقات املياه والكهرباء واحملروقات.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

ُخفضت املخصصات اجلارية يف موازنة املركز بنسبة  ،%15وبقيمة بلغت حوالي  30ألف

دينار .كما ُخفضت املخصصات الرأسمالية بنسبة  ،%25وبقيمة بلغت حوالي  313ألف

حد كبير يف تنفيذ املشاريع احليوية التي تضمنتها موازنة .2020
دينار ،مما أثّ ر إلى ّ

ولم يذهب ما ُخصم من املوازنة لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة يف املوازنة.
ُ
ونفِّ ذ اخلصم بالتساوي على جميع البنود الرأسمالية ،وكذلك احلال بالنسبة إلى اخلصم
من اإلنفاق اجلاري ،إذ ُنفِّ ذ هو اآلخر بالتساوي على جميع األنشطة اجلارية.

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

توضع ُ
َ
وتقَ ّر يف ضوء التجارب السابقة
ملؤسسة اإلقراض الزراعي موازنة مستقلة،
واملستجدات وضمن أهداف محددة يقررها مجلس اإلدارة مع مراعاة اننسجامها مع

سياسات احلكومة يف قطاع الزراعة.
حتدد فيها موازنة لكل غاية من
وتضع املؤسسة موازنتها يف إطار خطة إقراضية سنوية
ّ
غايات اإلقراض الواردة يف قانونها .وال تخلو اخلطة من مرونة لنقل مخصصات القروض
من غاية إلى أخرى مبوافقة مجلس اإلدارة.
وتظهر بني حني وآخر برامج إقراضية محددة ضمن اخلطة السنوية ،وهي برامج تنموية
مخصصة لتحقيق أهداف مستجدة محددة متليها سياسات احلكومة أو ظروف القطاع
الزراعي.
وستخضع مخصصات اخلطة اإلقراضية لعام  2020للمراجعة والتقييم بعد التعطل
الناجت عن احلظر الشامل والذي امتد حوالي  70يوم ًا ،ووقف حتصيالت القروض
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مستحقة السداد ملدة خمسة أشهر ،وهو ما ترك أثر ًا كبير ًا على توافر السيولة املتاحة
َ
للقروض لدى املؤسسة.

ويتضمن اجلدول ( )1عرض ًا للخطة اإلقراضية لعام ُ 2020قبيل التعديل املرتقَ ب
يعرف اجلدول ( )2بالبرامج اخلاصة املوجهة لقروض عام  2020والتي تتم
عليها ،بينما ّ

بالتعاون مع جهات داعمة خارجية ،وهي جزء من اخلطة اإلقراضية الواردة يف اجلدول
(.)1
اجلدول (:)1
اخلطة اإلقراضية لعام 2020
الغايات

الرقم

قيمة القروض (مليون دينار)

.1

إعمار األراضي الزراعية واستغاللها

.2

تنمية اإلنتاج احليواني وتطويره

.3

تطوير مصادر املياه واستخدام التقنيات احلديثة

3.9

.4

مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي

10.8

.5

مشاريع مستلزمات اإلنتاج الزراعي (احليواني
والنباتي)

5.9

.6

مشاريع امليكنة واآلالت واملعدات احلديثة

0.75

.7

برنامج التمويل الريفي

3

املجموع

49
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اجلدول (:)2
البرامج املوجهة لعام  2020بالتعاون مع جهات داعمة خارجية
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

اسم البرنامج

قيمة القروض
(مليون دينار)

للحد من مشكلتي الفقر والبطالة
مشروع القروض الصغيرة
ّ
برنامج التمويل الريفي
مشروع متويل املهندسني الزراعيني
مشروع القرى الصحية
مشروع دعم الناجني من األلغام
مشروع املصابني العسكريني
مشروع استخدام الطاقة الشمسية (قروض بفائدة)
مشروع استخدام الطاقة بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة
املتجددة (بدون فائدة)
املجموع

7.5
3
0.1
0.1
0.075
0.1
0.6
0.7
12.175

واملدرة للدخل وفق ًا للجهات التي تتعاون مع
وتتوزع البرامج التمويلية اخلاصة واملوجهة
ّ

املؤسسة يف تنفيذ املشاريع ،وكما يلي:

 .1نقابة املهندسني الزراعيني /مشروع متويل املهندسنب الزراعيني (مبرابحة أقل من
املخصص يف حال
مقدر بقيمة  100ألف دينار ،وميكن زيادة
املعمول بها)،
ومبخصص َّ
َّ
َّ
زاد الطلب على هذه القروض ،إذ وافق مجلس اإلدارة على ذلك يف حال ُّ
توفر السيولة.
مقدر بقيمة 100
 .2وزارة الصحة /مشروع القرى الصحية (من دون فائدة) ،مبخصص َّ
ألف دينار.

 .3الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وتأهيل املصابني /مشروع دعم الناجني من األلغام (من
مقدر بقيمة  100ألف دينار.
دون فائدة) ،مبخصص َّ
 .4الهيئة الهاشمية للمصابني العسكريني /مشروع الهيئة الهاشمية للمصابني العسكريني
مقدر بقيمة  100ألف دينار.
(مبرابحة أقل من املعمول بها) ،مبخصص َّ
 .5صندوق تشجيع الطاقة املتجددة وترشيد الطاقة /مشروع استخدام الطاقة الشمسية
(من دون فائدة) ،وسيستمر الصرف من هذا املشروع حتى إنهاء مخصصاته البالغة
قيمتها  2مليون دينار مبوجب االتفاقية.
(كمشروعي القروض الصغيرة للحد من مشكلتي
وتعمل املؤسسة من خالل مشاريعها
َ
الفقر والبطالة ،والتمويل الريفي) على زيادة فرص العمل املمكنة ،وتنويع مصادر الدخل،
َ
َ
مبنتج القطاع
أنشطة بعض القطاعات
واحلد من مشكلتي الفقر والبطالة -كما أنها ربطت
الزراعي اخلام من خالل برنامج التمويل الريفي ،وذلك بتوفير التمويل الالزم لهذة
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الغاية منذ عام  .2016يضاف إلى ذلك أن املؤسسة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية
املمولة ذاتي ًا من خالل سعر فائدة منخفض عن املعمول به للقروض التي تتجاوز  15ألف
َّ

دينار (السقف الذي ميكن متويله بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة املتجددة).

جار على صرف مخصصات مشروع إعادة تأهيل املشاريع الزراعية املتضررة نتيجة
والعمل ٍ
عاصفة الرياح خالل شهر آذار  ،2020والذي يندرج أيض ًا ضمن مجاالت االستثمار
التنموية باعتباره يعيد تأهيل البنى التحتية لهذه املشاريع.
أي خصم على موازنة املؤسسة ،ألنها مستقلة إداري ًا ومالي ًا ،لكن املؤسسة ستعيد
يجر ّ
ولم ِ

برنامجها اإلقراضي لعام  2021يف ضوء ما يتوافر لديها من سيولة بعد اجلائحة التي
تركت آثارها على تسديد قروض عام .2020

• المؤسسة التعاونية األردنية

جرى تخفيض موازنة املؤسسة بنسبة  ،%15وتركّ ز التخفيض على بند "استخدام السلع
واخلدمات" يف
تسبب بإرباك كبير يف عمل املؤسسة،
َ
جانبيه اجلاري والرأسمالي ،وهو ما ّ

ال سيما أن حجم املوازنة كان صغير ًا قبل أن يطاله التخفيض.

اجلدول (:)3
املوازنة اإلجمالية للمؤسسة التعاونية األردنية

الوصف

القيمة (مليون دينار)

النفقات اجلارية
الرواتب واألجور والعالوات
مساهمات الضمان االجتماعي
استخدام السلع واخلدمات
نفقات جارية أخرى
مجموع النفقات اجلارية

1.445
0.162
0.358
0.024
1.989

استخدام السلع واخلدمات
أجهزة وآليات ومعدات
مجموع النفقات الرأسمالية
مجموع النفقات اجلارية والرأسمالية

0.1
0.01
0.11
2.099

يوجه لدعم قطاع الزراعة يف مجاالت غير واردة
يشار إلى أن ما ُخصم من املوازنة لم
َّ

يف املوازنة .كما أن اخلصم نفِّ ذ بالتساوي على جميع البنود الرأسمالية ،وكذلك احلال
بالنسبة إلى اخلصم من اإلنفاق اجلاري ،فقد ُنفِّ ذ بالتساوي على جميع األنشطة اجلارية.
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 .6تأثير اجلائحة على مواصلة احلكومة واملؤسسات الزراعية احلكومية
إجناز أولوياتها املع َلنة
• وزارة الزراعة

أوقفت وزارة الزراعة بعض املشاريع بعد خفض املخصصات الرأسمالية يف موازنة عام
 ،2020كما أعادت ترتيب أولوياتها يف ظل الدروس املستفادة ،لتكون على النحو التالي:
 إعادة هيكلة القطاع الزراعي. رقمنة القطاع الزراعي. إدخال التكنولوجيا الزراعية احلديثة. التركيز على اإلنتاج واإلنتاجية واحملاصيل االستراتيجية. تطوير سلسلة العمليات اللوجستية. تطوير سلسلة الصناعات الزراعية القائمة على املدخالت احمللية. -تطوير سلسلة الصادرات الزراعية.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

أجرى املركز تغيير ًا على أولويات عمله ،حلني جتاوز اجلائحة ،ومت يف هذا السياق:
 اتباع أسلوب العمل عن بعد. إلغاء الكثير من األنشطة امليدانية.ً
ُّ
نتيجة لتوقف إجراءات طرح العطاءات
تعطل العمل يف أغلب املشاريع لعام 2020
واملشتريات ،وعدم قدرة األيدي العاملة يف املشاريع الوصول إلى أماكن األبحاث
َ
شمل
والتجارب امليدانية وتنفيذ املشاريع ،وعدم قدرة الباحثني على التنقل .وهو ما

املمولة باملنح والبالغ عددها  34مشروع ًا.
جميع املشاريع َّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

ستخضع مخصصات اخلطة اإلقراضية لعام  2020للمراجعة والتقييم الشامل بسبب
املستحقة ملدة
التغير يف توافر السيولة نتيجة لتوقف املؤسسة عن حتصيل قروضها
َ
خمسة أشهر تقريب ًا ،والتعطل عن العمل يف ظل اجلائحة والذي امتد لسبعني يوم ًا .ولن
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املشاريع الثمانية الواردة يف البرامج املوجهة والتي تبلغ قيمتها  12.2مليون
يطال ذلك
َ

دينار من أصل اخلطة اإلقراضية التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  49مليون دينار.

املقرة
 .7الترابط بني التوجهات الرسمية املع َلنة جتاة قطاع الزراعة واملوازنات َّ
للمؤسسات الزراعية احلكومية
• وزارة الزراعة

ال تستطيع الوزارة القيام مبهامها الواردة يف قانون الزراعة يف ظل موازنتها التي تبلغ
(مضاف ًا إليها موازنة املركز الوطني للبحوث الزراعية)  60مليون دينار .وكي تكون املوازنة
مؤثرة وقادرة على تلبية االحتياجات األساسية ،ينبغي أن تزيد مبا ال يقل عن  %30عن
قيمتها احلالية ،لتبلغ  78مليون دينار.
لقد أدى عدم كفاية املوازنة قبل أزمة "كورونا" إلى إيقاف الترابط بني التوجهات
املقرة لوزارة الزراعة.
احلكومية املع َلنة جتاة قطاع الزراعة وبني املوازنات َّ

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

تبلغ موازنة املركز حوالي  8ماليني دينار ،وتشكّ ل  %13من موازنة وزارة الزراعة .وتستأثر
النفقات اجلارية بـ  %67من إجمالي املوازنة ،مقابل  %23للنفقات الرأسمالية .وعليه،
فإن هناك فرق ًا كبير ًا بني ما تعلنه احلكومة من توجهات وبني ما متارسه على أرض الواقع
ً
تقرها للمركز.
ممثال باملوازنة التي ّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

يبلغ رأسمال املؤسسة  60مليون دينار ،وقد بلغ معدل إقراضها للمزارعني يف الفترة
 2019-2017نحو  45مليون دينار سنوي ًا ،مثّ لت  %9فقط من معدل إجمالي التمويل
املقدم للمزارعني يف الفترة نفسها .وهذة نسبة متواضعة من إجمالي التمويل
السنوي
َّ

من ناحية ،ومن ناحية أخرى جتعل تأثير املؤسسة على توجيه املزارعني وحتفيزهم
لالستجابة للسياسات احلكومية متواضع ًا أيض ًا.
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• المؤسسة التعاونية األردنية

َّ
األقل بني جميع املؤسسات احلكومية ،إذ تبلغ  2.099مليون دينار
تعد موازنة املؤسسة
ّ

تتوزع بني  1.99مليون دينار مخصصات جارية ،و 110آالف دينار مخصصات رأسمالية.
وبعد خصم  %15من املخصصات الرأسمالية بسبب أزمة "كورونا" ،فإن املؤسسة لم تعد
جتد شيئ ًا لتقدمه للزراعة واملزارعني ،ما يعني أنها ال جتد رابط ًا بني ما تعلنه احلكومة

املقرة للمؤسسة.
جتاه قطاع التعاون وبني املوازنة َّ

احملددة التي ميكن أن تساهم يف تطوير القطاع الزراعي
 .8التوصيات الفنية
ّ
والتغلب على معيقات التنفيذ
• وزارة الزراعة

صمم
 إعادة هيكلة الوزارة مبا ينسجم مع األولويات اجلديدة وفق استراتيجية ُت َّلألعوام (.)2025-2020

 إدخال التكنولوجيا األحدث يف الزراعة بالتعاون مع املركز الوطني للبحوث الزراعية،واستخدام احملطات الزراعية للوزارة واملركز.
 االلتزام بفصل مساهمة احلكومة يف صندوق املخاطر عن موازنة الوزارة .فمساهمةونص عليها قانون الصندوق.
احلكومة وردت منفصلة عن موازنة الوزارة ّ
قطاع الزراعة يف السنوات اخلمس القادمة إلى عملية إصالح
 يجب أن تقود الوزارةَ

متدرجة وشاملة ،تشمل إعادة تعريف املزارع ،وتطوير قانون االحتاد العام للمزارعني،
وتوجيه القطاع يف ضوء الدروس املستفادة ومن ضمنها درس جائحة كورونا ،والتركيز
على تطوير حلقات التسويق الداخلي ،وإدخال التكنولوجيا احلديثة التي ترفع
اإلنتاجية وتخفّ ض التكاليف.

 استكمال تعبئة الشواغر يف جدول التشكيالت. تسهيل إجراءات املناقالت املالية يف املوازنة الرأسمالية وموازنة مجالس احملافظات(الالمركزية) يف ضوء قرار تخفيض املوازنة.

• المركز الوطني للبحوث الزراعية

 زيادة املخصصات املالية للبحوث يف موازنة املركز ،كي ال يبقى النشاط البحثي (الذياملمولة من اخلارج.
هو أساس عمل املركز) معتمد ًا على املشاريع البحثية
ّ
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 تغيير اإلجراءات اإلدارية املتبعة يف املوافقات الرسمية على توقيع اتفاقيات املشاريعمن اجلهات احلكومية ،والتي تشترط العودة إلى جهات مرجعية خارج املركز.
 العودة إلى اإلجراءات التي كانت متبعة قبل عام  2017والقاضية بتفويض املديرً
مباشرة مع وزارة التخطيط،
العام للمركز بتوقيع اتفاقيات قروض البحوث بالتعاون
املمولة من اخلارج.
وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد املشاريع البحثية َّ

• مؤسسة اإلقراض الزراعي

 املؤسسة لديها استقالل مالي وإداري ،وهي تتولى وضع خططها اإلقراضية يف ضوءاحتياجات القطاع الزراعي ووفق ًا ملا تسمح به مصادر التمويل التي تعتمد أساس ًا على

والس َلف التي ميكن أن حتصل عليها من البنك املركزي بفوائد
رأس مال املؤسسة،
ُّ
رمزية ،والسيولة املتوفرة لديها والتي تعتمد بدورها على ما حتصله من القروض

املستحقة على املقترضني.
َ
ً
استجابة لألحوال املوسمية واملخاطر التي يتعرض إليها القطاع الزراعي وانسجام ًا مع
املعاجلات التي تلجأ إليها احلكومة ،تقوم املؤسسة بجدولة بعض القروض ،والتساهل
يف إجراءات التحصيل من القروض املستحقة ،حتى إنها تقوم أحيان ًا بخفض نسبة
الفائدة أو إلغائها ،وتتحمل احلكومة القيم املالية املترتبة على ذلك.
 حتتاج املؤسسة من أجل تطوير خدماتها اإلقراضية للمزارعني ،إلى زيادة رأسمالهابطريقة تدريجية ولكن دائمة .كما حتتاج إلى رفع قيمة السلفة املقدمة من البنك
املركزي إلى أقصى حد ممكن وخفض فائدتها إلى أدنى حد ممكن.
 إن زيادة اخلدمة اإلقراضية للمزارعني ال تقوم فقط على توافر املخصصاتاإلقراضية ،وإمنا تعتمد أيض ًا على نسبة الفائدة على القروض ،والضمانات املطلوبة
لإلقراض ،ونسبة التحصيل من القروض املستحقة.

• المؤسسة التعاونية األردنية

 ما تزال املؤسسة تعاني من نقص حاد يف موازنتها يف املخصصات الرأسمالية واجلارية،ويبدو أن اخلصم من موازنتها التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  2.1مليون دينار سيتكرر
يف األعوام املقبلة .لذا يجب إيقاف هذا التوجه ،بل وزيادة املوازنة تدريجي ًا بنسبة

ً
وصوال إلى  5ماليني دينار على األقل يف عام .2026
نصف مليون دينار سنوي ًا
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إن زيادة املوازنة املقترحة يف البند السابق تتيح املجال للمؤسسة للقيام بدورها
 ّالتعاوني التوعوي ،وتقدمي اخلدمات االستشارية للجمعيات وتدقيق حساباتها
ومتابعة أنشطتها واملشاكل اإلدارية التي تواجهها ،ومتابعة احتياجاتها لدى اجلهات
الرسمية ،وتنشيط املعهد التعاوني.
 ال بد من توفير نافذة متويلية للجمعيات التعاونية بأنواعها ،ومنها التعاونياتالزراعية.
ّ
تتوله وزارة التخطيط إلى املؤسسة بأسرع
 ال بد من نقل النشاط التمويلي الذيوقت ممكن.
 ال بد من إعفاء اجلمعيات التعاونية من ضريبة األرباح ،أو على األقل إخضاع األرباحالتي تزيد عن  100ألف دينار فقط للضريبة.
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ثالثًا :توصيات عامة

 عدم إيقاف النشاط الزراعي يف مجا َلي اإلنتاج والتسويق يف الظروف االستثنائية(مثل ظرف انتشار جائحة كورونا) ،ألن األنشطة الزراعية ال تستدعي كثافة بشرية
ّإل يف اسواق اجلملةَ ،
واألولى أن تنصرف اجلهود إلى تنظيم إدارة العمل يف أسواق

ً
بدال من وقف النشاط الزراعي ،خاصة أن هذا النشاط
اجلملة وفق ًا للشروط الصحية
يتصل بتوفير الغذاء الذي ال ميكن للسكان االستغناء عنه.
 عدم إيقاف الصادرات ّإل يف ظروف االحتياجات احمللية القصوى ،وعدم إيقاف النقلوحركة التجارة ،ألن األسواق يف حال ُّ
توقف الصادرات ستجد بدائل عنها وستستغني
عنها.
 تعاون إدارة األزمات مع اجلهات املسؤولة عن قطاع الزراعة إلعداد سيناريوهاتمتعددة والتدرب عليها ،لضمان انتظام حلقات اإلنتاج والتسويق وإيصال الغذاء
ألي حلقة من حلقات اإلنتاج والتسويق.
لألسواق دون إرباك ّ
 -جتنُّ ب وضع سقوف سعريةّ ،إل إذا استدعت ظروف استثنائية ذلك؛ كوقف الصادرات

أو ارتفاع األسعار ملستويات عالية جد ًا ملدة تزيد عن أسبوعني .ذلك أنه من غير
املنصف أن يتحمل املزارع وزر انخفاض األسعار وارتفاعها ،يف حني يستفيد املستهلك يف
احلالني ،ال سيما أن احلكومة ال تتدخل عند انخفاض األسعار وال حتى عند انهيارها.

ٌ
سمة مصاحبة للمنتجات الزراعية وبخاصة املوسمية منها .ويف
 التقلبات السعريةالظروف االستثنائية ميكن أن تزداد شدة هذه التقلبات نظر ًا لصعوبة التنبؤ والتيقُّ ن.
ميس األسعار ّإل مبشاركة املزارعني
وعليه ،من الضروري أن ال ُيتّ َخذ ّ
أي إجراء حكومي ّ
املعنيني ووزارة الزراعة.

 مثّ ل ظرف انتشار جائحة "كورونا" فرصة لتأكيد أهمية املخزون االستراتيجي منفية أساسية.
السلع األساسية ،ويف مقدمتها القمح ،وكذلك الشعير بوصفه مادة ع َل ّ
ورمبا يكون مناسب ًا دراسة إمكانية إضافة مواد أساسية أخرى للمخزون االستراتيجي

قترح
تتولى إدارته واإلشراف عليه املؤسستان االستهالكيتان املدنية والعسكريةُ .
وي َ
إضافة مواد مثل العدس واألرز إلى القمح والشعير ،لتشكل مخزون ًا استراتيجي ًا يكفي
الحتاجات اململكة ألسابيع.
 توفير التمويل الالزم للمزارعني من جميع املصادر التي تتوافر يف الظروف العاديةوموردو مستلزمات اإلنتاج ،ومؤسسة اإلقراض
وهي :البنوك ،ووكالء البيع بالعمولة،
ّ
الزراعي .ويتطلب ذلك تواصل إدارة األزمة مع ممثلي هذه اجلهات ملعرفة مدى
استعدادهم لتوفير التمويل الالزم للمزارعني لالستمرار يف إنتاجهم وتوريد منتجاتهم
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كما هو احلال يف الظروف العادية.
 تخفيض الفوائد البنكية وفوائد مؤسسة اإلقراض الزراعي على القروض املمنوحةللمزارعني خالل األزمة وللموسم أو املوسمني التاليني لها ،بنسبة  %2-%1على
األقل.
 دعم صندوق إدارة املخاطر الزراعية ،برفع مساهمة احلكومة يف الصندوق من 3ماليني دينار إلى  6ماليني دينار سنوي ًا ،وعدم خصم مساهمتها هذه من موازنة وزارة
عامي  2019و.2020
الزراعة كما فعلت يف َ
ُ
جميع
التعويض
 إن إقدام احلكومة على تعديل قانون صندوق إدارة املخاطر ليشملَ
املخاطر كان خطأ كبيراً ،ألن املخاطر الزراعية كثيرة ومكلفة وال قدرة للحكومة
على تغطيتها ،ولن تستجيب احلكومة بسبب ذلك ملطالب املزارعني بالتعويض
التي ستتكاثر ،وستكون النتيجة إيقاف تطبيق القانون ليلحق بقانون دعم الثروة
احليوانية الذي أقره البرملان بدوافع شعبوية ولم يتم العمل به ألنه يحتاج ملخصصات
مالية تعادل موازنة الوزارة.
 إرشاد املزارعني للتدرب على املمارسات الزراعية الفضلى يف مجال اإلنتاج والتسويق( )GAPمن أجل خفض الفاقد من احملاصيل ،خاصة اخلضار والفواكه كثمار حساسة
وسريعة التلف ،ألن أقل تقدير حلجم الفاقد فيها (ما نسبته  )%20يعني أن الفاقد
السنوي يبلغ نحو  500ألف طن.
 حتفيز املزارعني الستخدام التكنولوجيات األحدث يف عالم الزراعة ،بتقدمي قروضلهم من مؤسسة اإلقراض الزراعي ملدة سنتني من دون فوائد .وسبق للمؤسسة أن
الري بالتنقيط.
قدمت قروض ًا ميسرة جد ًا لتحفيز املزارعني على استخدام نظام
ّ

وليبدأ ذلك من حتفيز املزارعني على الزراعة املائية.

 إيالء اجلمعيات التعاونية الزراعية واملؤسسة التعاونية األردنية اهتمام ًا خاص ًا،لدورها يف مواجهة مشكلة صغر احليازات الزراعية النباتية واحليوانية .إن أبرز ما
حتتاجه هذه اجلمعيات هو توفير نافذة متويلية لها وبإشراف مباشر من املؤسسة
التعاونية.
 ملواجهة التحديات الزراعية التي خلّفتها ظروف جائحة "كورونا" وتبعات هذهالتحديات ،خاصة يف املدى القريب حتى نهاية عام  ،2021على املؤسسات الزراعية
احلكومية ،ويف مقدمتها وزارة الزراعة ،استدراج مشاريع إنتاجية وتسويقية وبحثية
ومتويلية من الدول الصديقة ومؤسساتها التمويلية والفنية ،ومن املؤسسات الزراعية
الدولية ،ومن مؤسسات العمل العربي املشترك ،وهي مؤسسات متخصصة يف التمويل
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واملساعدات الفنية وإنشاء الشركات االستثمارية واملشاركة فيها.
 إجراء مجموعة من دراسات اجلدوى الفنية واملالية واالقتصادية لتصنيع بعضاملنتجات الزراعية احمللية بالتعاون مع غرف الصناعة ،وذلك من أجل التأكد من جدوى
فأي تصنيع للغذاء يجب أن يكون ملنتجات محلية ،كما يجب
تصنيع هذة املنتجاتّ .
أن ُيبنى على أساس إنشاء زراعة تصنيعية متكاملة ال زراعة تقوم على الفوائض من
املنتجات الزراعية.

 توجيه اهتمام خاص لتنمية املراعي يف البادية األردنية ،بنثر البذور ،وزراعةالشجيرات ،ونشر املياه ،واحلصاد املائي ،وزراعة الصبر األملس كمحصول رعوي،
وإنشاء احملميات الرعوية ،وإنشاء التعاونيات إلدارة احملميات وحمايتها ،وتنظيم
مربي األغنام.
الرعي من قبل ّ
 كانت ظروف جائحة "كورونا" مثالية يف إعطاء درس مهم لسياسات احلكومة جتاةالعمالة الزراعية الوافدة ،حول ضرورة تنظيمها بتعليمات واضحة طويلة األجل ومبا
يضمن توفير العمالة لقطاع الزراعة وعدم ارتفاع أجورها.
ّ
يحذر التقرير األخير ملنظمة األغذية والزراعة ( ،)FAOمن احتمال أن يشهد الشتاء
القادم نقص ًا للغذاء وارتفاع ًا ألسعاره على مستوى العالم .ويف هذه احلالة سيكون
األردن من بني الدول األكثر تضرر ًا إذا لم ُي ْب ِد مستوى كافي ًا من التحوط ،خاصة على

صعيد املخزون االستراتيجي.

رابعًا :حزمة تحفيزية مقترحة لمساعدة قطاع الزراعة

ستبدل
 ال ملنع التصدير من املنتجات الزراعية الغذائية عند ارتفاع األسعار ،وأن ُيَ
بذلك وضع سقف سعري للسلعة التي يرتفع سعرها إلى مستوى عال جداً ،على أن

ُيستشار املزارعون ووزارة الزراعة يف ذلك ،وأن يتم التسعير لكل سلعة استناد ًا إلى كلفة

إنتاجها ،ومبا يضمن االحتفاظ بنسبة ربح جيدة للمزارع.

 حماية اإلنتاج احمللي بروزنامة زراعية توافقية بني املزارعني واملستوردين ووزارةالزراعة ،مع االستمرار يف منع استيراد زيت الزيتون وبيض املائدة.
 توفير العمالة الوافدة للمزارعني ،وخفض رسم التصريح للعامل الزراعي الوافد إلىالنصف.
 رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي مبقدار  10ماليني دينار سنوي ًا ،ليصل إلى 180مليون دينار متثل ثالثة أضعاف رأس مالها حالي ًا ،وزيادة سلفتها من البنك
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املركزي  5ماليني دينار سنوي ًا ،وخفض نسبة الفائدة على هذه السلفة إلى .%1.5
 زيادة رأس مال صندوق املخاطر إلى الضعف ،ليصبح  6ماليني دينار. السعي إلقرار نسب الضرائب التالية: .1يساوي صفر ضريبة مبيعات على مستلزمات اإلنتاج.
 .2يساوي صفر رسوم جمركية مبا فيها الرسوم املرافقة للرسوم اجلمركية والتي تبلغ
%16
 .3يساوي على السلع املستوردة املعفاة من اجلمارك وذلك مبوجب قانون توحيد
الرسوم والضرائب رقم ( )7لسنة .1997
 .4يساوي صفر ضريبات مبيعات على املنتجات اخلاضعة لنسبة  ،%4ومنها الدجاج
املجمد.
 استكمال بناء قاعدة البيانات الزراعية الشاملة ،وإعدادها لبدء نشر املعلوماتللمزارعني وحملتاجيها من القطاع اخلاص.
واملصدرين لتحسني قدراتهم على اتخاذ
 البدء بنشاط نشر البيانات إلى املزارعنيّ
القرارات املناسبة إنتاج ًا وتسويق ًا (املساحات التي يزرعونها ،احملاصيل التي يزرعونها،
ومواعيد الزراعة ..إلخ) لربط اإلنتاج بالطلب يف السوق ،وخفض الفائض ،وزيادة
العجز ،والتخفيف من تقلبات األسعار ،وتعزيز امليزان التجاري الزراعي ،ودعم ميزان
املدفوعات.
 خفض رسوم أسواق اجلملة للخضار والفواكه إلى النصف ،لتصبح  7.5دينار/طنفاكهة و 5دينار/طن خضار.

• الجمعيات التعاونية الزراعية /المؤسسة التعاونية األردنية:

 إعفاء التعاونيات من ضريبة األرباحّ ،إل ما زاد عن  100ألف دينار ،ولتبدأ بـ .%4 السماح للمؤسسة التعاونية بتدقيق حسابات التعاونيات. -وقف متويل اجلمعيات من وزارة التخطيط وحتويله إلى املؤسسة التعاونية.
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• التصنيع الزراعي

 إجناز دراسة جدوى فنية ومالية واقتصادية لتصنيع املنتجات املرشحة للتصنيعالستكشاف اإلمكانيات يف هذا املجال.
 زيادة موازنة وزارة الزراعة بنسبة  %15على األقل ،أي بزيادة مقدارها  9مالينيدينار ،لتصل إلى  69مليون دينار ،للتمكن من خدمة قطاع الزراعة واملزارعني بشكل
مؤثر.
شتاء للدول األوروبية وروسيا يف فترات اإلغالق ما دام أن
 دعم صادرات وادي األردنً
السوقني العراقي والسوري مغ َلقان.
 استخدام تسعير املوارد (مياه ومتويل وطاقة) ،باإلضافة إلى اإلعفاءات الضريبية،والدعم املباشر ،واملشاريع التنموية ،كمحفزات لتوجيه املزارعني والقطاع اخلاص
لالستجابة للسياسات احلكومية.

خامسًا :ما تم تنفيذه من توصيات قطاع الزراعة في تقرير
حالة البالد لعام 2019
التوصية
مشروع جتميع احليازات واحلائزين املزارعني يف وادي
األردن لتطوير صادرات اخلضار للـسواق األوروبية.

التنفيذ

لم ينفّ ذ.

إنشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة ومتكاملة.
مت تنفيذ املرحلة األولى التي تشكل  %80من املشروع.
لم ينفَّ ذ.
رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي.
وقف املخالفة واالعتداء على خطوط املياه يسير
سير ًا بطيئ ًا ،ولم ترد أنباء عن عقوبات مالية وجزائية
للمخالفني.
يف احلصاد املائي ،نفّ ذت وزارة الزراعة مشاريع ِب َرك
وقف اآلبار املخالفة واالعتداءات على خطوط املياه،
وحفائر بسعة  27مليون م ،3وهو إجناز مقبول.
والتوسع يف مشاريع احلصاد املائي ،والبدء مبشاريع
حتلية املياة :هناك مشروع يف العقبة تابع لشركة
حتلية املياه ،والبدء ببرنامج للزراعة املائية ،وتطوير
الفوسفات بطاقة أولية متواضعة.
إدارة املياه داخل املزرعة.
برنامج للزراعة املائية :ما يزال يف طور املشاهدات التي
ينفذها املركز الوطني للبحوث الزراعية.
تطوير إدارة املياة داخل املزرعة :ما يزال يف اطار جهود
اإلرشاد الزراعي ،وهي جهود متواضعة جداً.
لم ينفَّ ذ.
دمج املؤسسات املهنية الزراعية يف احتاد املزارعني.
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استبدال مشروع لتطوير اخلدمات الصحية البيطرية
بدعم أعالف الثروة احليوانية.
لم ينفَّ ذ.
إنشاء مؤسسة عامة للتسويق الزراعي.
لم ينفَّ ذ.
حتسني املزادات يف أسواق اجلملة.
سوق اجلملة يف إربد يف طور التخطيط بعد شراء
استكمال خطوات إنشاء سوق للجملة يف إربد ،وتطوير األرض وإجراء الدراسة الالزمة.
سوق العارضة لم يطرأ عليه شيء.
عمان.
سوق العارضة ،وتوسعة سوق اجلملة يف ّ
عمان.
لم تتم توسعة سوق اجلملة يف ّ
إنشاء شركة مساهمة خاصة لتسويق اخلضار والفواكه .لم ينفَّ ذ.
استكمال خطوات ملنح الصادرات الزراعية األردنية لم ُتستكمل اخلطوات املطلوبة.
لم ينفَّ ذ.

معاملة تفضيلية يف السوق الروسي.

تنظيم العمالة الزراعية الوافدة.

َّ
تنظم بعد ،واملزارعون يعانون من عدم توفرها
لم
وارتفاع أجورها.

دراسة بحثية لتطوير أداء املركز الوطني للبحوث
الزراعية.
لم تنفَّ ذ.
دراسة بحثية لتطوير أداء اإلرشاد الزراعي.
لم تنفَّ ذ.

مت يف أيلول  2018إلغاء ضريبة املبيعات التي قررتها
إلغاء ما تبقّ ى من رسوم جمركية وضريبة مبيعات على احلكومة يف شباط .2018
مستلزمات اإلنتاج واملنتجات الزراعية.
ما تزال هناك رسوم جمركية وضريبة مبيعات على ما
نسبته  %20من مستلزمات اإلنتاج واملنتجات.
جهود وزارة الزراعة مستمرة يف هذا االجتاهّ ،إل أن
اهتمام بحثي وإرشادي ووقائي لزراعة الزيتون وزيت
كاف ومنظم على
مكافحة آفات الزيتون ال تتم بشكل ٍ
الزيتون.
مستوى املناطق.
لم ُي ْط َلق برنامج بهذا اخلصوص ،ال من ِقبل وزارة
الزراعة وال من ِقبل املركز الوطني للبحوث الزراعية.
إطالق برنامج دائم الستئصال سوسة النخيل احلمراء .هناك جهود من القطاع اخلاص ملكافحة انتشارها
بإدارة جمعية التمور االردنيه.
دراسة إمكانية اتباع دورة زراعية يف الزراعة املروية تكون لم ينفَّ ذ.
زراعة القمح جزء ًا منها.
لم يتم دعم املؤسسة التعاونية مالي ًا.
دعم املؤسسة التعاونية األردنية مالي ًا لتعزيز خدماتها
للجمعيات التعاونية ،ووقف متويل اجلمعيات من وزارة لم يتم نقل متويل اجلمعيات التعاونية من وزارة
التخطيط لتتولى املؤسسة هذة املهمة.
التخطيط والتعاون الدولي إلى املؤسسة.
توصيات أخرى
 -1عقد ندوة يف املجلس االقتصادي واالجتماعي ملديري املالية والتخطيط يف املؤسسات احلكومية وممثلني
لوزارة تطوير القطاع العام وديوان احملاسبة ومؤسسة امللك عبداهلل الثاني للتميز ،لتحديد أسباب ضعف إجناز
املؤسسة.
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 -2إجراء دراسة بحثية من ِقبل املجلس االقتصادي واالجتماعي حول أسباب ضعف إجناز املؤسسات ،تتكون
عينتُ ها من األمناء العامني للوزارت ومديري املالية والتخطيط واملتابعة يف الوزارات ،وممثلي وزارة تطوير القطاع
ّ
العام وديوان احملاسبة ومؤسسة امللك عبداهلل الثاني للتميز.
 -3تفعيل دور مجلس الشراكة بني احلكومة (وزارة الزراعة) والقطاع اخلاص.

 -4متابعة األعمال النهائية على قاعدة البيانات الزراعية التي انشأتها حديث ًا وزارة الزراعة للتأكد من عملها
على مستوى جميع وحدات وزارة الزراعة.
تتبع إلزامي لتنظيم العمل الزراعي وتأطيره ،يحدد مصدر املنتج ويضبط معايير صحة وسالمة
 -5إنشاء نظام ُ
تتبع املنتَ ج من املزرعة إلى املستهلك وبالعكس،
ويتيح
بالطلب،
اإلنتاج
تربط
دقيقة
بيانات
قواعد
الغذاء ،إذ يخلق
ُ
ويعزز دور اجلهات الرقابية يف تطبيق املواصفات القياسية ويضمن معايير صحة وسالمة الغذاء.
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امللخص التنفيذي
تعنى هذه املراجعة باستشراف التغيرات يف أولويات ملف البيئة على املدى البعيد يف
سياق جائحة "كوفيد ،"19-وخصوص ًا يف ظل عزم وزارة البيئة على إعداد استراتيجية

مغزى
وطنية حلماية البيئة بعنوان "بيئة األردن  ."2030ويحمل هذا االستشراف
ً
خاص ًا يف ضوء الفهم العلمي الدقيق للعالقة بني اجلائحة من جهة وملفات تلوث الهواء
وتغير املناخ وتدهور النظم الطبيعية من جهة أخرى .وقد وجدت هذه املراجعة أن أولويات
املرحلة املقبلة تتطابق مع التحديات االستراتيجية البيئية التي استثارتها مراجعة ملف

املستجد فهو أن جائحة "كوفيد "19-جاءت
البيئة يف تقرير حالة البالد لعام ّ .2019أما
ّ

لتضيف بعد ًا جديد ًا إلى الوعي بسبب العالقة بني اجلائحة وهذه امللفات ،مما يتطلب
استحداث استراتيجيات إضافية للتعامل مع هذه التفاعالت باإلضافة إلى تكثيف العمل
على األولويات الراهنة.
املستجدات األكثر إحلاح ًا إيالء استراتيجيات حماية النظم الطبيعية يف األردن
من
ّ
ً
أهمية وطنية يف ضوء توثيق ارتباط ظهور األمراض حيوانية املنشأ ،مثل "كوفيد،"19-

ارتباط ًا وثيق ًا بالتغيرات واالضطرابات البيئية الناجمة عن توغل األنشطة البشرية
يف املوائل الطبيعية بقصد الزراعة أو الصيد أو التوسع احلضري أو التصنيع أو التعدين.
وتدعو املراجعة إلى إنشاء شبكة وطنية ملراقبة املضيفات والنواقل الطبيعية ملسببات
األمراض ،وتقييم حالة املوائل التي تؤوي هذه املضيفات ،ورصد حاالت اإلجهاد البيئي
التي تتعرض لها من ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة.
يف ما يخص جهود إدارة ملف تغير املناخ يف وزارة البيئة ويف ضوء قرب إطالق خطة
التكيف الوطنية ،ترى املراجعة ضرورة تعزيز القدرات على إدراك أثر تغير املناخ يف
نشوء أو إعادة نشوء األمراض احليوانية من خالل التأثير على بقاء مسببات األمراض

والنواقل واملضيفات وتكاثرها وانتشارها وتوزيعها ،إذ تشير الدالئل بشكل متزايد إلى أن
األمراض الوبائية حيوانية املنشأ قد تصبح أكثر تواتر ًا مع استمرار تغير املناخ .وينطبق
تأثير تغير املناخ على احتمال ظهور آفات زراعية جديدة أو إعادة انتشار آفات معروفة.
وتوصي املراجعة بأن تأخذ خطط التكيف هذا املعطيات يف احلسبان ،والعمل على تقوية
منعة النظم الطبيعية والزراعية ،وبناء القدرات التكيفية للمجتمعات احمللية يف األردن.
وينبغي أن تستند خطط التكيف إلى الكشف الدقيق عن أخطار تفشي األمراض البشرية
املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية احملتملة ،وتقدير قابلية التعرض لهذه األمراض
واآلفات ،ورسم خارطة الطريق املستقبلية بشأن كيفية جتنب هذه املخاطر.
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يف ضوء األدلّة العلمية األولية حول ارتباط املستويات العالية من تلوث الهواء باالرتفاع

املعزوة إلى مرض "كوفيد ،"19-توصي املراجعة
يف معدالت العدوى ويف معدالت الوفاة
ّ

بتأسيس جهود وطنية لتحسني نوعية الهواء بشكل منهجي تقودها مديرية الرصد

والتقييم البيئي يف وزارة البيئة بالتعاون مع اجلهات املعنية .ويجب ّأل ينحصر االهتمام
على دور األوبئة يف استفحال األمراض التنفسية ،إذ ينبغي تبني الشمولية يف أخذ
احليطة من مخاطر األزمات احملتملة األخرى (مثل تغير املناخ) ،التي تفاقم األمراض
التنفسية من خالل اآلثار املترتبة عن موجات احلرارة وحرائق الغابات البرية واسعة
تصر املراجعة على حتديث املواصفات التي حتكم
النطاق .ومن اخلطوات الالزم اتخاذها،
ّ

تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات .يشمل ذلك حتديث املواصفة األردنية
املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل ومراجعة املواصفات األردنية املتعلقة
بنوعية الهواء وحتديثها مبا يتوافق مع معايير منظمة الصحة العاملية وإنفاذ املواصفة
القياسية األردنية بشأن محتوى الكبريت يف وقود الديزل إلى حد أقصى ال يتجاوز 10
أجزاء من املليون.
ويف معرض تقييم املواءمة بني اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة ()2019-2017
ووثائق الرؤى الوطنية وأولويات عمل احلكومة للعامني ( ،)2021-2020وجدت املراجعة
أن هناك توجه ًا للتعاطي مع امللف البيئي من منظور أمني بحت سعي ًا إلى تعزيز سبل
التزود مبوارد الطاقة واملياه والغذاء .وإذا كانت هذه املقاربة األمنية تبدو وكأنها تعالج

قضية أمن التزود باملواردّ ،إل أنها شديدة االنتقائية واختزالية وتستبعد حساب مخاطر
عدم التقيد باحلدود البيئية ،مما قد يسفر عنه انهيار يف استقرار وأداء النظم الطبيعية
يف حال جتاوز هذه احلدود على املدى الطويل .وتدعو املراجعة إلى استبدال اإلطار
األمني البحت مبقاربة جامعة أكثر شمولية تراعي ،إلى جانب توفير أمن التزود باملوارد،
مقومات بناء املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم الطبيعية.
وقد وجدت املراجعة غياب التواؤم جزئي ًا بني اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
حتتو
املقدرة لألعوام ( .)2022-2020فلم
( )2022-2020واملشاريع املدرجة يف املوازنة
َّ
ِ
املوازنة على مخصصات مالية لبرامج احملافظة على التنوع احليوي ومكافحة التصحر
وتأهيل املواقع املتضررة بيئي ًا على الرغم من األولوية االستراتيجية واملؤسسية املوثقة
يف استراتيجية الوزارة لهذه البرامج ،بينما ُرصدت موازنات باهظة ملشاريع إنشاء حدائق
ومنتزهات بيئية .ومن أجل تصويب هذا اخللل ،توصي املراجعة بإدراج مشاريع تعنى
بحماية التنوع احليوي ،واستدامة خدمات النظم البيئية يف املوازنة ،ورصد مخصصات

مالية لها .ونظر ًا للمستوى املتواضع مليزانية وزارة البيئة ،فإن املراجعة تدعو إلى تكريس
موازنة خاصة من رئاسة الوزراء لتمويل مشاريع إعادة تأهيل واستعادة األحواض املائية
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واألراضي الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية الساخنة.
وقد الحظت املراجعة يف تقييمها ملدى تنفيذ التوصيات املدرجة يف فصل البيئة من
تقرير حالة البالد لعام  2019أنه يغلب على تطبيق الكثير من التوصيات االلتجاء إلى
املعنية
إعداد استراتيجيات وخطط عمل وتقارير لتكون مبثابة خارطة طريق للجهات
ّ

بتنفيذ ما تتضمنه من إجراءات وسياسات ونشاطات .ومع اإلميان بأهمية توثيق معالم

الطريق بصورة منطقية وواضحة قبل العملّ ،إل أن التجارب السابقة يف تعثر التنفيذ يف
بعضها حتتم البحث عن الدوافع ومعاجلتها .وميكن عزو التعثر إلى عدم توفر التمويل أو
إلى عدم قدرة (أو عدم رغبة) املؤسسات القطاعية الوطنية املعنية بتنفيذ السياسات
واخلطط والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة البيئة .ولتعزيز التنسيق املؤسسي
بني وزارة البيئة واملؤسسات القطاعية ،تدعو املراجعة إلى إعادة النظر يف هياكل أطر
احلكامة ووسائل التنسيق املؤسسي وآليات صنع السياسات ،من أجل االرتقاء النوعي يف
األداء االستراتيجي يف هذه النشاطات وتطوير فعالية اإلدارة العامة.
وترى املراجعة أن التعثر يف التنفيذ مرتبط بضعف الوزن السياسي لوزارة البيئة .فمن
الواضح أن الشأن البيئي ما يزال ال يحظى بنصيبه املشروع من الفكر االستراتيجي
الوطني .وإذا كان هناك من يرى بأن إعداد وثيقة "بيئة األردن  "2030سيؤدي إلى إنهاء

حالة التهميش السياسي للبيئة ،فإن هذه املراجعة ال تستطيع اجلزم بذلك .يف املقابل،

ترى هذه املراجعة أن تعزيز الثقل السياسي لوزارة البيئة يقتضي ببساطة ترسيخ فكرة
أهمية صون البيئة يف الفكر االستراتيجي احلكومي .ميكن ترجمة هذه الفكرة من خالل
رفع مستوى املخصصات املالية لوزارة البيئة ورفدها باملوارد البشرية والفنية وتعزيز
دورها التنظيمي والرقابي ودعم استقالليتها .كما يجب تعزيز مفهوم أن حماية البيئة
ال تتم بشكل منفصل وإمنا يف إطار التنمية املستدامة ومع األخذ باحلسبان احلد من
ظاهرتي الفقر والبطالة.
صواب مقاربات وأطروحات يف
إن فهم مدلوالت جائحة "كوفيد "19-تؤكد بال أدنى شك
ّ
َ
وهمشت منذ عقود يف سبيل تعظيم الناجت احمللي اإلجمالي .بات
اخلطاب البيئي ُأهملت ُ
واضح ًا أن البالد بدأت تدفع ثمن ذلك التهميش .فاإلنسان دخل يف مواجهة ال طوعية

مع تأثيرات تغير املناخ وتلوث احمليط احليوي ونضوب املوارد املتجددة وانتشار األمراض
املعدية حيوانية املصدر .ورمبا يوفر الوباء احلالي حملة مسبقة ملا ميكن أن تستتبعه ٌ
أزمة
مناخية كاملة من صدمات للبنى التحتية البشرية والطبيعية يف األردن والعالم .وإذا كان
هناك استعداد للتعلم ،فإن ذلك يجب أن يدفع إلى التفكير يف كيفية تغيير املسار ووضع
أسس فكرية مغايرة لنظريات التنمية االقتصادية التقليدية السائدة .يف ظل غياب
هذه النقلة الفكرية ،ستكون هناك عواقب من شقني :يتمثل األول يف مزيد من التدهور
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تعد من
يف صحة اإلنسان؛ ويتمثل الثاني يف خسارة األصول الرأسمالية الطبيعية التي ّ

أهم أركان االعتماد على الذات.

أو ً
ال :المقدمة
املستجدات يف ملف البيئة الوطني من منطلق فهم
ُتعنى هذه املراجعة بعرض وحتليل
ّ

املستجد ( )SARS-CoV-2الذي يسبب مرض
التاجي
السياق الذي أنتجه الفيروس
ّ
ّ
"كوفيد "19-الذي صنفته منظمة الصحة العاملية بأنه "جائحة" يف  11آذار .2020
ً
حتليال للعالقة بني جائحة "كوفيد "19-والتحديات البيئية يف األردن،
وتقدم املراجعة

لالسترشاد به يف استشراف تغيرات يف أولويات ملف البيئة ،وانعكاس ذلك على األهداف
االستراتيجية املؤسسية لوزارة البيئة .وتطرح املراجعة على صانعي االستراتيجيات
ً
التاجي
سؤاال مركزي ًا :ما املداخالت التي يذكيها تفشي الفيروس
يف دوائر صنع القرار
ّ
املستجد وينبغي استحداثها يف ملف البيئة الوطني يف األردن؟
ّ

وإذ تكرس املراجعة اهتمامها على االنعكاسات التي فرضتها اجلائحة يف الظرف الراهن،
مدعو إلى الرجوع إلى مراجعة البيئة يف تقرير حالة البالد لعام  2019لالطالع
فإن القارئ
ّ
ً
ً
وشموال للخطة االستراتيجية لوزارة البيئة (.)2019-2017
تفصيال
على مراجعة أكثر
ثانيًا :آثار جائحة "كوفيد "19-على ملف البيئة في المدى القصير

كثرت التغطية يف وسائل اإلعالم الدولية عن التحسن امللحوظ يف نوعية الهواء يف عدد

من املدن حول العالم ،وعن االنخفاض يف مستويات انبعاثات غازات الدفيئة املسببة
ً
نتيجة للتدابير الوقائية الحتواء جائحة "كوفيد .1"19-ويف األردن،
لتغير املناخ

رصدت الشبكة الوطنية ملراقبة نوعية الهواء احمليط انخفاض ًا يف نسب تلوث الهواء يف
عمان وإربد والزرقاء خالل الفترة من  15آذار  2020حتى  15نيسان  2020املتزامنة
ّ
ً
مقارنة مع
مع إجراءات احلظر احلكومية التي طالت نشاطات النقل والتصنيع ،وذلك
الفترة نفسها من عام  .2019ووفق ًا لبيانات وزارة البيئة ،بلغ متوسط نسبة االنخفاض

يف املعدالت اليومية لتراكيز اجلسيمات العالقة ( ،)PM10باستثناء اجلسيمات العالقة

عمان و %39يف الزرقاء و %37يف إربد ،كما
الناجمة عن العواصف الرملية %46 ،يف ّ

ُرصد انخفاض يف املعدالت اليومية لتراكيز مجموعة من ملوثات الهواء األخرى مثل ثاني

Climate Action (2020). Coronavirus: Scientists reveal reduction in global air pollution and nitrogen dioxide
levels.
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أكسيد النيتروجني وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون واألوزون األرضي.2
ويف ما يخص األحياء الطبيعية ،وردت تقارير لشهود عيان عن جتدد مظاهر احلياة
البرية واملائية والنباتية يف مناطق عدة يف األردن خالل فترة احلظر ،وعودة مظاهر
النشاط احليوي التي ُفقدت يف هذه املناطق لسنوات .ففي مناطق غابات اليوبيل ووادي
جتدد األشجار والغطاء النباتي ،وعودة
بن حماد ووادي الكرك يف محافظة الكركُ ،رصد
ُّ
شاهد منذ سنوات
ظهور أنواع من احليوانات البرية والطيور وأسماك املياه العذبة لم ُت َ

بسبب ممارسات الرعي اجلائر ،والصيد غير القانوني ،وجمع النباتات البرية ،والتحطيب،
ونشاطات التنزه غير احملدودة .3ولكن من املستبعد أن يستمر االنتعاش يف التنوع احليوي
بعد رفع إجراءات تقييد احلركة ومعاودة نشاطات التنزه الكثيفة وممارسات الرعي
املرجح أن ترتفع انبعاثات ملوثات الهواء وغازات الدفيئة
والصيد غير املنضبطة .ومن
َّ

الناجمة عن وسائل النقل ونشاطات التصنيع عندما يسترد االقتصاد تعافيه إلى
املستويات التي كانت سائدة قبل األزمة كما حدث يف أعقاب الركود االقتصادي الكبير
عد اجلائحة ً
ً
ففضال
بأي شكل من األشكال.
لعام  .2008وال ميكن ّ
هبة أو متنفس ًا للبيئة ّ

عن كون التحسن يف حالة البيئة مؤقت ،ال ميكن النظر إلى اآلالم االجتماعية والصحية
واالقتصادية املصاحبة للجائحة على أنها مخرجات مقبولة.
ٌ
َ
تبعات بيئية
جائحة "كوفيد"19-
ويف مقابل استرداد البيئة حيويتها مؤقت ًا ،صاحبت

سلبية على األردن .فقد ّأدت تدابير احلجر املنزلي إلى وقف نشاطات السياحة البيئية يف

احملميات الطبيعية يف اململكة ،وبالتالي إلى تراجع يف اإليرادات قد تبلغ قيمته  3ماليني
دينار لعام  2020فقط وفق ًا للجمعية امللكية حلماية الطبيعة ،4اجلهة املناط بها إدارة
احملميات .ولطاملا شكلت هذه اإليرادات دعامة اقتصادية رئيسة إلدارة هذه احملميات،
وصون التنوع احليوي فيها ،وتوفير فرص عمل ألفراد املجتمع احمللي احمليط بها.
كما تسبب الوباء يف ازدياد كمية النفايات الطبية الناجمة عن االستهالك املتزايد
للكمامات والقفازات والبدالت الطبية الواقية والتي ستتطلب إجراءات خاصة عند
ً
فضال عن اجلوانب ذات الصلة،
جمعها وفصلها ونقلها وتخزينها ومعاجلتها والتخلص منها
مبا يف ذلك التطهير وحماية الكوادر البشرية وتدريبها .5وقد ارتفع معدل إنتاج النفايات
ً
مقارنة مع الكميات
الطبية اليومية لكل سرير يف بعض املستشفيات من  3إلى  10أضعاف

2

وزارة البيئة  .2020تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا .اململكة األردنية الهاشمية.

3

"الغد" .2020 ،الكرك :احلظر يعيد األلق للحياة البرية ومواقع التنزه الطبيعية.

4

"الغد" 3 .2020 ،ماليني دينار خسائر متوقعة يف قطاع السياحة البيئية.

5

حبر  .2020كيف يتخلص األردن من النفايات الطبية اخلطرة الناجتة عن فيروس كورونا؟.

181

Economic & Social Council of Jordan

ً
دليال إرشادي ًا بشأن التخلص من
املتولدة يف الظروف العادية .6وأصدرت وزارة البيئة
النفايات املتولدة من أماكن احلجر االحترازي ،إذ يجري التعامل معها كنفايات بلدية
عن طريق التعقيم ثم الطمر مع األخذ بإجراءات سالمة إضافية للعاملني يف جمع
هذه النفايات ونقلها وتعقيمها وطمرها .7كما أصدرت وزارة الصحة إرشادات عن كيفية
التخلص من النفايات الطبية املتولدة عن املرضى املصابني يف املستشفيات ويف أماكن
العزل الصحي للمصابني ،إذ يتم حرقها يف املرافق املخصصة لذلك أو تعقيمها باحلرارة.
ً
ً
مجتمعة إلى ازدياد ملحوظ يف
متزامنة مع عوامل أخرى أدت
وقد جاءت إجراءات احلظر
عدد احلرائق احلرجية ويف مساحات الغابات املتأثرة .فقد ساعد املوسم املطري الغزير
على منو وافر يف األعشاب التي تراكمت بعد جفافها لتصبح مبثابة "وقود" للحرائق

بانتظار شرارة توقدها 8ورياح مواتية تنشرها بسرعة يصعب السيطرة عليها .وقد أدت
إجراءات احلظر وقلة عدد العمال وتقلص املخصصات املالية إلى إعاقة عمليات إزالة
األعشاب مبكراً ،والتأخير يف تفعيل خطط مكافحة احلرائق .9ووفق ًا لوزارة الزراعة،

بلغ عدد حرائق الغابات يف األردن  499حريق ًا 10لغاية  26تشرين األول  ،2020طالت
ً
مقارنة مع  78حريق ًا شهدها عام
أشجار ًا حرجية ومثمرة ومحاصيل يف أرجاء اململكة
 ،2019بينما بلغ عدد احلرائق  26حريق ًا يف عام .11 2018

ولكن ،ماذا عن انعكاسات جائحة "كوفيد "19-على ملف البيئة على املدى البعيد؟ هل

سيدفع الوباء نحو بذل جهود لفهم مصدر األمراض البشرية املعدية حيوانية املنشأ
والوقاية منها؟ هل ستتجذر التغيرات التي فرضتها اجلائحة يف أمناط العمل والتنقل
على املدى البعيد يف مرحلة ما بعد "كورونا"؟ وهل سيتم ضبط ممارسات التنزه الكثيفة

والرعي اجلائر والصيد غير القانوني ،بعد اختبار تأثير هذه املمارسات على التنوع

احليوي؟ وما الدروس التي ميكن لصانعي السياسات استقاؤها للحفاظ على بعض املكاسب
يف حالة البيئة بعد تعايف االقتصاد؟ وهل سيتم إعادة النظر يف اخلطط التنموية
ً
استجابة لدعوات "إعادة البناء بشكل أفضل" ( )Building back betterلتأخذ يف

احلسبان أهمية رعاية النظم الطبيعية يف احلفاظ على رفاهية اإلنسان والوقاية من

6

املصدر نفسه.

7

وزارة البيئة  .2020تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا.

8

"الغد"" .2020 ،احلر" يف جرش ..حرائق يومية بالغابات.

9

"الغد" .2020 ،غابات جرش :صيف  2020األكثر باحلرائق منذ عشرات السنني.

" 10الغد" .2020 ،الزراعة :تسجيل  499حزيقا خالل العام احلالي.
 11إدارة الغابات  .2020التقرير السنوي .وزارة الزراعة.
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األمراض؟ اإلجابة عن هذه التساؤالت تستلزم االنتظار .فمن الصعب التنبؤ بثقة مبدى

التغير يف سلوك اإلنسان بعد انتهاء األزمة واستئناف النشاطات "االعتيادية اجلديدة"،

فمن املمكن أن تساق حجج يف كال االجتاهني .فاالنخفاض يف انبعاثات ملوثات الهواء

وغازات الدفيئة الناجم عن تدني نشاطات التنقل سيصحبه ارتفاع يف استهالك الطاقة،
وبالتالي يف االنبعاثات ،لتلبية تزايد الطلب على خدمات الرقمنة ()Digitization
واحلوسبة السحابية ( )Cloud computingومراكز البيانات ( .)Data centersولكن
واألشد إحلاح ًا يرتبط بأولويات ملف البيئة على املدى البعيد يف
األكثر مغزى
السؤال
َّ
َ

ظل السياقات املؤثرة والقاهرة التي استثارتها جائحة "كوفيد "19-بغتة .وهذا هو محل
اهتمام هذه املراجعة.

ثالثًا :أولويات ملف البيئة على المدى الطويل في عصر ما
بعد كورونا

يتناول هذا الفصل الدالالت التي ميكن استخالصها من سياق أزمة وباء "كوفيد"19-

يف ما يخص اجلهود التي تقوم بها وزارة البيئة يف ثالثة ميادين :صون النظم الطبيعية،

ومواجهة تغير املناخ ،وحتسني نوعية الهواء.
املستجد
التاجي ()Coronavirus
صون النظم الطبيعية يف سياق الفيروس
ّ
ّ
التاجي ( )2-SARS-CoVعن األهمية القصوى
تنم األبحاث املكثفة عن مصدر الفيروس
ّ

املستجد وسبل انتقاله من
التاجي
التي يوليها العلماء للتعرف على منشأ هذا الفيروس
ّ
ّ

األحياء البرية عبر حيوان وسيط إلى اإلنسان .وعلى الرغم من استحالة إثبات أو دحض
املستجد( 12حتى وقت إعداد هذه
التاجي
النظريات الرائجة عن أصول هذا الفيروس
ّ
ّ
ً
أصال من اخلفافيش 13عبر مضيف وسيط
قد َم
يرجح كثير من العلماء أن الفيروس ِ
املراجعة)ّ ،

التاجي ( )MERS-CoVمن اخلفافيش إلى
آخر بالطريقة نفسها التي انتقل بها الفيروس
ّ

اجلمال العربية قبل إصابة اإلنسان مبتالزمة الشرق األوسط التنفسية ( )MERSيف عام
ِ

التاجي ( )SARS-CoVاملسبب
 .14 2012وقبل ذلك بعقد من الزمن ،انتقل الفيروس
ّ
للمتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة ( )SARSمن خفافيش حدوة احلصان إلى قطط
الزباد قبل إصابة البشر .15ولقد أصبح االزدياد يف نشوء األمراض حيوانية املنشأ وانتقالها
Andersen et al (2020). The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine.

12

?The Guardian (2020). How did coronavirus start and where did it come from

13

Hu et al (2015). Bat origin of human coronaviruses. Virology Journal 12:221.

14

 15نفس املصدر.
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يقدرون بأن األمراض حيوانية املنشأ أصبحت متثل
إلى اإلنسان يثير قلق العلماء الذين ّ
َ
عدد من
أحدث
 %75من األمراض املعدية الناشئة لدى اإلنسان .16ويف السنوات األخيرة،
ٌ

األمراض حيوانية املنشأ (مثل إنفلونزا الطيور ،وحمى غرب النيل ،وحمى الوادي املتصدع،
وعدوى فيروسات نيباه وإيبوال وزيكا) هلع ًا عاملي ًا بسبب التهديد بوقوع أوبئة رئيسة .فما
السبب يف االزدياد املتسارع يف نشوء األمراض البشرية املعدية حيوانية املصدر؟

يوضح تقرير لبرنامج األمم املتحدة للبيئة (ُ )UNEPنشر يف عام  2016كيفية ارتباط
ظهور األمراض حيوانية املنشأ بالتغيرات واالضطرابات البيئية الناجمة عن توغل
األنشطة البشرية يف املوائل الطبيعية 17بقصد الزراعة أو الصيد أو التوسع احلضري أو
التصنيع أو التعدين .فمع ازدياد حدة توغل اإلنسان داخل األنظمة البيئية الطبيعية،
تتكرر فرص "احتكاك" األحياء البرية أو وسطاء آخرين مع املستوطنات البشرية

ومواشيها ،مما قد يسمح بانتقال مسببات األمراض ( )Pathogensمن أجسام املضيفات
الطبيعية البرية أو الوسطاء إلى اإلنسان .وهذا ما أشارت إليه دراسة علمية محكّ مة
املرجح أن تصبح الفيروسات التي
لباحثني من جامعة ستانفورد ،استنتجوا فيها أنه "من
ّ
تقفز من احليوانات إلى البشر ،مثل تلك املسؤولة عن كوفيد ،19-أكثر شيوع ًا مع استمرار

الناس يف حتويل املوائل الطبيعية إلى أراض زراعية" .18

تعد مضيفات طبيعية
ويعتقد أن هناك أنواع ًا عديدة من احليوانات البرية يف األردن ّ
ُ
ً
إضافة إلى ذلك ،نبهت منظمة
طويلة األمد وناقالت ( )Vectorsملسببات األمراض.19
دولية ُتعنى بحماية اإلنسان من األمراض الناشئة أنه على الرغم من أن منطقة غرب

تعد نقطة ساخنة إقليمية لألمراض املعدية الناشئةّ ،إل أن أنواع احلياة البرية
آسيا ّ

ال سيما اخلفافيش -التي ُيحتمل أن تؤوي مسببات األمراض ،ما تزال غير مدروسة.20تقود هذه املعطيات إلى التساؤل عن احتماالت تفشي أو إعادة تفشي أمراض حيوانية

املنشأ يف األردن يف ظل التدمير املستمر للموائل الطبيعية الذي ُوثّ ق ارتباطه مبمارسات
الزراعة املكثفة والرعي اجلائر واستهداف احلياة البرية وإزالة الغابات وعمليات التعدين

UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations

16

Environment Program.
Ibid.

17

18 Bloomfield et al. Habitat fragmentation, livelihood behaviors, and contact between people and nonhuman
primates in Africa. Landscape Ecology 35, 985-1000 (2020).
Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

19

20 Ecohealth Alliance. Establishing Bio-surveillance Networks in Western Asia.
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واستقدام األحياء البرية الدخيلة .23 ،22 ،21من الصعب اإلجابة عن هذا السؤال يف ظل
غياب دراسات بحثية ميدانية ونظم مراقبة .ولكن باإلمكان رصد تغيرات بيئية يف األردن
ملي ًا ،ألنها قد تهيئ الظروف املناسبة لتفشي أمراض
ينبغي لصانعي القرار التمعن فيها ّ

حيوانية املنشأ .ومن هذه التغيرات:

ويوجد يف األردن ستة وعشرين نوع ًا من اخلفافيش ،ولكنها عانت خالل العقدين املاضيني
من انخفاض شديد يف أعدادها  FSFFاالستخدام املكثف للمبيدات احلشرية وممارسات
حرق الكهوف والتوسع يف النشاطات احلضرية والزراعية يف موائلها .24وقد يدفع تدمير
َ
اخلفافيش إلى االقتراب من املناطق املأهولة بالسكان .ومن شأن ذلك أن يزيد من
املوائل
التاجية) التي تعيش يف أجسامها ،عبر
فرص انتقال مسببات األمراض (مثل الفيروسات
ّ

مضيف وسيط أو عبر املواشي إلى اإلنسان أو عبر مصادر الغذاـء أو عبر مخلفاتها.25

ووثّ ق تقرير حالة البالد لعام  2019التحديات والضغوط العديدة التي يجابهها التنوع
احليوي يف األردن .26وقد ّأدت هذه الضغوط إلى تدمير املوائل الطبيعية ،ما تسبب يف

انخفاض حاد يف التعداد املجتمعي للكثير من األنواع النباتية واحليوانية التي أصبح
كثير منها يواجه خطر االنقراض ،وفق ًا للتقرير الوطني السادس التفاقية التنوع

الثدية
توصل تقرير إلى أن ما مجموعه  33نوع ًا من احليوانات
البيولوجي .27وقد
ّ
ّ
( )%39من أصل  85نوع ًا أصبحت مهددة ،منها عشرة أنواع مهددة باالنقراض بشدة،
إن َفقْ َد التنوع احليوي
وعشرون نوع ًا مهددة باالنقراض ،وثالثة أنواع معرضة للخطرّ 28.

ّ
ويخل بترابط العالقات التنافسية والتعاونية بني األحياء
يزعزع منعة النظم الطبيعية

يحد من قدرة هذه النظم على احلفاظ على حالة االتزان التي تكفل السيطرة
وبالتالي
ّ
على أعداد األنواع وانتشارها وتوزيعها وسيادتها وتفاعلها يف ما بينها ،وتضمن فاعلية

تلك األنظمة يف أداء وظائفها وبالتالي متنع مسببات األمراض من االنتشار بسرعة

Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

21

Ministry of Environment (2014). The Aligned National Action Plan to Combat Desertification in Jordan 2015-

22

2020.
UN Environment (2019). 6th National Report for the Convention on Biological Diversity.

23

24 Eid, E. et al (2020). National Red data book of mammals in Jordan. Amman, Jordan.
Sonia Shah (2020). Think Exotic Animals are to blame for the Coronavirus? Think Again. The Nation. February

25

18, 2020.

 26تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
UN Environment (2019). 6 National Report for the Convention on Biological Diversity.
th

27

28 Eid, E. et al (2020). National Red data book of mammals in Jordan. Amman, Jordan.
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أو الهيمنة .ويف إشارة واضحة إلى أهمية هذه العالقات املتبادلة ،أشارت ورقة علمية
محكّ مة إلى أهمية صون اخلفافيش يف األردن بسبب دورها يف افتراس ناقالت األمراض
من احلشرات التي تسببت يف تفشي املالريا وداء الليشمانيات ( )Leishmaniasisيف
املرجح
األردن .29ويف ضوء وجود  644من األنواع ( )Speciesاحليوانية يف األردن ،من
َّ
وجود عالقات تبادلية متردية بني األنواع األحيائية قد تفضي أو تساهم يوم ًا ما يف ظل
ظروف مواتية إلى تفشي أو إعادة تفشي أمراض حيوانية املنشأ.
ووفق ًا لوثائق الرؤى واالستراتيجيات للمملكة األردنية الهاشمية ،فإن األردن عازم على تنفيذ
مشاريع تنموية يف مناطق عدة بقصد توفير فرص عمل وإنعاش االقتصاد .إن اخلطورة يف
استغالل النظم الطبيعية الهشة بقصد إقامة مشاريع حضرية أو زراعية أو تعدينية تكمن
يف التوغل اجلغرايف داخل حدودها ،مما يؤدي إلى إزالة أو تقليص أو جتزئة املناطق العازلة
( )Buffer zonesالتي طاملا فصلت اإلنسان عن مضيفات مسببات األمراض الطبيعية التي
أعدت وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف آب
مأوى لها .30وقد ّ
تتخذ من النظم الطبيعية املنعزلة ً
 2020وثيقة تتضمن استعراض ًا للخامات املعدنية املتاحة لالستغالل يف مسعى الستقطاب
االستثمار يف التنقيب عنها 31بالتعاون مع هيئة االستثمار .وتشمل النشاطات التعدينية،
على سبيل املثال ال احلصر ،مشاريع التنقيب عن النحاس يف ضانا ،وعن الذهب يف وادي أبو
خشيبة ،وعن الليثيوم يف الدبيديب ،وعن الصخر الزيتي يف اليرموك.
وتثير معدالت سحب املياه اجلوفية التي تغذي واحة األزرق تساؤالت عن تداعيات السحب
تعد مستودع ًا طبيعي ًا للفيروسات ،مما
اجلائر على تغيير أمناط هجرة الطيور املائية التي ّ

قد يزيد من فرص اقتراب الطيور املهاجرة من الطيور احمللية املستأ َنسة ،وهو ما يخلق

بدوره الظروف املناسبة النتقال مسببات األمراض .ينطبق ذلك على جفاف املسطحات
سواء تلك املياه اجلارية يف األودية أو الراكدة يف املناطق املنخفضة.
املائية يف أنحاء اململكة،
ً
يف ضوء املعطيات السابقة ،لعل من األولويات التي ينبغي استحداثها يف استراتيجية
وزارة البيئة  2022-2020ضمن برامج الوزارة املعنية باحلفاظ على النظم الطبيعية،
إنشاء شبكة وطنية ملراقبة املضيفات والنواقل الطبيعية ملسببات األمراض ،وتقييم
حالة املوائل التي تؤوي هذه املضيفات ،ورصد حاالت اإلجهاد البيئي التي تتعرض لها من
ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة .ومن املفيد أن تكون الشبكة الوطنية جزء ًا من شبكة

Amr, Z. S. et al. Bat Diversity and Conservation in Jordan. Turkish Journal of Zoology 30 (2006) 235-244.

29

UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Envi-

30

ronment Program.
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إقليمية ُتنشأ بالتعاون مع املنظمات الدولية املعنية مبكافحة األمراض البشرية املعدية

حيوانية املنشأ ،مثل مؤسسة "حتالف الصحة اإليكولوجية" (.)Ecohealth Alliance
وتكشف احلقائق السابقة أن صون النظم الطبيعية ميثل خط الدفاع األكثر تأثير ًا
ً
كلفة حلمايتها من اإلجهاد البيئي ولتفادي األمراض البشرية املعدية حيوانية
واألقل
املصدر .وقد أسهبت مراجعة البيئة يف تقرير حالة البالد لعام  2019يف وصف حالة
التدهور التي تعاني منها النظم واملوائل الطبيعية يف األردن ومظاهرها ومحركاتها
ّ
وحث التقرير احلكومة على جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال تنفيذ
ومسبباتها اجلذرية.

االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015التي "تزود صانعي

القرار مبصفوفة متكاملة من األهداف االستراتيجية والبرامج التنفيذية ومؤشرات

قياس األداء"

32

بهدف تقليل أثر الضغوط البشرية على املوائل ،والتعريف بوظائف

النظم البيئية ،وحماية األنواع احلية ،وصون املوارد اجلينية ،وتعزيز احلكامة الوطنية

للتنوع احليوي ،ودعم صناعة القرارات.33
ويف إشارة إلى آثار االستثمارات يف نشاطات التعدين على النظم الطبيعية ،طرحت
االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015وصف ًا وافي ًا
ملجموعة من التدابير الكفيلة بصون التنوع احليوي يف مناطق التنقيب ،تنطوي حتديد ًا
على أربعة إجراءات )1( :إجراء مراجعة استراتيجية لنشاطات التعدين املقترحة وإعداد
بناء على املراجعة عن التأثيرات املتعلقة بالتنوع احليوي؛ ( )2إعداد
تقرير استراتيجي ً

بناء على أفضل املمارسات واملبادئ
ونشر بروتوكول التنوع احليوي ألنشطة التعدين
ً
اإلرشادية الدولية؛ ( )3تنفيذ برنامج لرفع مستوى الوعي والتدريب بشأن ضمان حماية
التنوع احليوي خالل عمليات التنقيب واالستخراج؛ ( )4تنفيذ مجموعة من املبادرات
التجريبية حول إعادة تـأهيل النظم الطبيعية يف مناطق التعدين.34
ولوضع هذه اإلجراءات األربع موضع التنفيذ القانوني ،ميكن الرجوع إلى نظام التصنيف
والترخيص البيئي رقم ( )69لسنة  ،2020ونظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم ()65
لسنة  ،2009ونظام إجراءات الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية رقم ()110

لسنة  .2018وقد تعهدت وزارة الطاقة والثروة املعدنية بأن "تسير يف تنفيذ املشاريع

االستثمارية بحسب األصول املتبعة والتشريعات النافذة".35

 32تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
Ministry of Environment (2014). The National Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020.

33

 34املصدر نفسه.
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املستجد
التاجي ()Coronavirus
مواجهة تغير املناخ يف سياق الفيروس
ّ
ّ

ُعني كثير من املفكرين والباحثني بالكشف عن (وحتليل) العالقة بني جائحة

"كوفيد "19-وتغير املناخ على الرغم من أن تغير املناخ لم يتسبب يف ظهور اجلائحة .فما
الذي جعل تغير املناخ يبدو ،من وجهة نظر هؤالء املراقبني ،أكثر أهمية خالل جائحة
أي وقت مضى؟ تكمن اإلجابة يف القدرة على إدراك وتفسير أثر تغير
"كوفيد "19-من ّ

املناخ يف نشوء أو إعادة نشوء األمراض احليوانية وانتقالها إلى اإلنسان بشكل عام .إن
تعاظم اآلثار السلبية الناجمة عن تغير املناخ يؤدي إلى ازدياد مستوى هشاشة األنظمة
البيئية الذي يوفر بدوره البيئة اخلصبة النتقال مسببات األمراض من مستودعاتها
الطبيعية إلى اإلنسان .وقد أشار تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة املشار إليه سابق ًا،
إلى تأثير تغير املناخ على الظروف البيئية (درجات احلرارة ،ومعدالت سقوط األمطار،
وموجات احلرارة ،والفيضانات ،واجلفاف ،واحلرائق) التي ميكن أن متكّ ن -أو ُتضعف -بقاء
وتكاثر وانتشار وتوزيع مسببات األمراض والنواقل واملضيفات .36وتشير الدالئل بشكل

متزايد إلى أن األمراض الوبائية حيوانية املنشأ قد تصبح أكثر تواتر ًا مع استمرار تغير
املناخ .37ووجد باحثون من جامعة ستانفورد أن درجات احلرارة األكثر دفئ ًا تتيح للبعوض
يغير عبء األمراض املنقولة مثل املالريا وحمى الضنك
الترحل خارج موائله احلالية مما ّ
وشيكونغونيا وفيروس غرب النيل .38وهذا ما ّ
حذر منه التقرير اخلامس للهيئة احلكومية

الدولية املعنية بتغير املناخ ()IPCC؛ فثمة قلق من حدوث حتوالت يف أمناط ناقالت
األمراض بسبب التغيرات احمللية يف درجة احلرارة وكميات األمطار .39ويف تقرير صادر
عن مجلة (ُ ،)Lancetوجد أن الظروف املناخية املالئمة النتقال املالريا وحمى الضنك

والكوليرا يف عام  2019قد ازدادت.40

ال يقتصر تأثير تغير املناخ على األمراض البشرية حيوانية املنشأ ،فهو يؤثر أيض ًا
على بقاء وتكاثر وانتشار وتوزيع احلشرات ومسببات األمراض املسؤولة عن عدد كبير
من اآلفات الزراعية .فقد وجد باحثون من جامعة والية كانساس ( )KSUيف ربيع عام
لنوع من الذباب
 2016أن تأخر قدوم الشتاء يف ذلك املوسم أتاح الظروف البيئية املالئمة ٍ
UNEP (2016). UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern. United Nations Envi-

36

ronment Program.

 37املصدر نفسه.
Rob Jordan (2019). How does climate change affect disease? Stanford University.

38

 39الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ( .)2014تغير املناخ  :2014آثاره ،والتكيف معه ،ومدى التأثر
به.
The Lancet (2019). The 2019 rep ort of the Lancet Countdown on health and climate change. Review 394:
1836-1878.
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ً
شماال من مستوطناته يف املكسيك وجنوب الواليات املتحدة
( )Hessian flyأن ينتقل
األميركية ليهاجم حقول القمح يف منطقة منتصف الغرب ( )Mid-westيف الواليات
اإلنتاجية بنسبة  %10سنوي ًا .41ويف بحث آخر ،أشار العلماء
املتحدة ،مما أدى إلى تدني
ّ

إنتاجية محاصيل األرز والذرة
إلى أن اآلفات احلشرية من املتوقع أن تتسبب بتدنّي
ّ
والقمح عاملي ًا بنسبة  %25-10لكل ارتفاع يف متوسط درجة حرارة األرض مبقدار درجة
ً
مدفوعة باالزدياد الذي يوفره االحترار يف معدالت منو التعداد السكاني
مئوية واحدة،
للحشرات ومعدالت متثيلها الغذائي.42
تتطلب هذه املعطيات من صانعي القرار تعميم مفهوم املنعة يف جميع منهجيات التخطيط
احلكومية وغير احلكومية على كل املستويات ،وتطوير طرق فعالة لبناء وقياس وإدارة
مقومات املنعة يف جميع القطاعات ،ومعاجلة مواطن الهشاشة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية بواسطة بناء القدرات التكيفية للمجتمعات احمللية يف األردن .ويجب أن تستند
خطط التكيف مع تغير املناخ إلى الكشف الدقيق عن أخطار تفشي األمراض البشرية
املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية احملتملة ،وإلى تقدير قابلية التعرض لهذه
األمراض واآلفات ،وإلى رسم خارطة الطريق املستقبلية بشأن كيفية جتنب هذه املخاطر.

املستجد
التاجي ()Coronavirus
حتسني نوعية الهواء يف سياق الفيروس
ّ
ّ

يف إشارة إلى جتاوز املعدالت السنوية املرصودة لتراكيز ملوثات اجلسيمات الدقيقة

( )PM2.5يف عدد من املدن األردنية احلد األقصى املسموح به وفق القاعدة الفنية

األردنيةّ ،
حذر تقرير حالة البالد لعام  2019من العواقب الوخيمة لهذا التجاوز

ّ
وحث املؤسسات احلكومية بإيالء جهود تخفيض
على صحة اإلنسان وعلى االقتصاد،

انبعاثات ملوثات الهواء أولوية قصوى .43وتأخذ هذه التوصية ُبعد ًا جديد ًا يف سياق

جائحة "كوفيد "19-يف ضوء األدلّة العلمية األولية حول ارتباط تلوث الهواء بارتفاع

املعزوة إلى مرض "كوفيد ."19-فقد وجدت دراسة
يف معدالت العدوى ويف معدالت الوفاة
َّ

حديثة شملت  3,080وحدة إدارية ( )Countyيف الواليات املتحدة أن االرتفاع الطفيف
مبقدار  1ميكروغرام/م 3يف التعرض طويل األمد للجسيمات الدقيقة ( )PM2.5أدى إلى

Mark Schapiro (2018). How seeds from warn-torn Syria could help save American wheat. Yale School of

41

Forestry & Environmental Studies.
Deutsch et al. (2018). Increase in crop losses to insect pests in a warming climate. Science 361, 916-919.
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ازدياد كبير بنسبة  %8يف معدل الوفيات مبرض "كوفيد .44"19-وعزا الباحثون ذلك
إلى االرتفاع يف مخاطر اإلصابة بأمراض اجلهاز التنفسي والقلبي املتوقعة يف املناطق
التي تعاني من تلوث الهواء طويل األمد وإلى ضعف جهاز املناعة الناجم كذلك عن تلوث
الهواء ،مما يؤدي إلى تدني القدرة على مقاومة العدوى .45ووجدت دراسة أخرى أن %78
من الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد "19-يف  66منطقة إدارية يف إيطاليا وإسبانيا
وفرنسا وأملانيا وقعت يف خمس مناطق منها فقط ،وكانت هي األكثر تلوث ًا بغاز ثاني
أكسيد النيتروجني ( .46)NO2ويف دراسة أخرى شملت  324مدينة يف الصني ،ارتفع عدد

اإلصابات مبرض "كوفيد "19-بنسبة  %22يف املناطق التي ارتفعت فيها تراكيز ثاني
أكسيد النيتروجني مبقدار  10ميكروغرام/م 3يف السنوات اخلمس التي سبقت الوباء،
بينما أدى ارتفاع تراكيز اجلسيمات الدقيقة إلى ازدياد عدد اإلصابات بنسبة .47%15
ويف أثناء التقصي عن قابلية اجلسيمات الدقيقة ( )PM2.5العالقة يف الهواء على نقل

املستجد ملسافات طويلة ،اكتشف الباحثون يف إيطاليا وجود هذه
التاجي
الفيروس
ّ
ّ
الفيروسات على هذه اجلسيمات وارتباط املستويات العالية من تلوث الهواء باجلسيمات
باالرتفاع يف معدالت العدوى .48وعلى الرغم من أن بعض هذه التقارير العلمية لم ُتكَّ م

بعد وبالتالي فإن االرتباط ال يرقى إلى وجود عالقة سببية مؤكدةّ ،إل أن الشواهد
تؤيد هذه االستنتاجات األولية .ففي خالل تفشي املتالزمة التنفسية احلادة
األخرى ّ

الوخيمة ( )SARSيف عام  ،2003وجد باحثون من الصني أن ارتفاع مستويات اجلسيمات
الدقيقة يف الهواء زاد من مخاطر الوفاة ،49بينما وجد باحثون يف الواليات املتحدة أن

اجلسيمات الدقيقة ساهمت على األرجح يف تفشي إنفلونزا الطيور يف مزارع الدواجن يف
عام .502015

44 Wu et al. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. medRxiv 2020.
Conticini et al. Can atmospheric pollution be considered a co-factor in extremely high level of SARS-CoV-2

45

lethality in Northern Italy? Environmental Pollution 261 (2020).
Ogen, Y. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality.

46

Science of the Total Environment 726 (2020).
Tian et al. Risk of COVID-19 is associated with long-term exposure to air pollution. medRxiv 2020.
Setti et al. The potential role of particulate matter in the spreading of COVID-19 in Northern Italy: First Evi-

47
48

dence-based Research Hypotheses. medRxiv 2020.
49 Kan et al. Relationship Between Ambient Air Pollution and Daily Mortality of SARS in Beijing[J]. Biomedical and
Environmental Sciences, 2005, 18(1): 1-4.
Zhao et al. Airborne transmission may have played a role in the spread of 2015 highly pathogenic avian influenza outbreaks in the United States. Sci Rep 9, 11755 (2019).
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وينبغي على صانعي القرار دراسة انعكاسات هذه املعطيات على جهود التصدي جلائحة
"كوفيد ."19-فمن منظور حتديد أولويات مكافحة اجلائحة على املدى القصير ،ال بد
من أخذ مستويات تلوث الهواء باالعتبار عند التخطيط للعودة التدريجية للنشاطات
االقتصادية والسماح بحركة السيارات .وباإلمكان االستعانة بتقارير رصد نوعية الهواء
التي تنشرها وزارة البيئة سنوي ًا لتسليط الضوء على بؤر تلوث الهواء واتخاذ إجراءات
وقائية واحترازية إضافية فيها للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر العدوىّ .أما على املدى

الطويل ،ففي ضوء فهم العالقة الطردية بني تلوث الهواء من جهة ومدى انتشار العدوى
ومعدالت الوفاة من جهة أخرى ،تصبح التوصية التي عرضها تقرير حالة البالد لعام
 2019بضرورة "إعداد استراتيجية وطنية طويلة األمد لتحسني نوعية الهواء احمليط
من خالل التخفيض املنهجي النبعاثات ملوثات الهواء" 51أكثر إحلاح ًا ،نظر ًا ألهمية

نوعية الهواء يف احلد من وطأة أضرار األمراض التنفسية بشكل عام والوبائية منها على
وجه اخلصوص .ويجب ّأل يقتصر االهتمام على دور األوبئة أو اجلوائح يف استفحال

األمراض التنفسية ،بل ينبغي تبني الشمولية يف أخذ احليطة من مخاطر األزمات
احملتملة األخرى (مثل تغير املناخ) التي تفاقم األمراض التنفسية من خالل اآلثار
املترتبة عن موجات احلرارة وحرائق الغابات البرية واسعة النطاق.
من ناحية أخرى ،أدت إجراءات اإلغالق إلى فتح الباب أمام جتربة بيئية عاملية
"حقيقية" مت من خالها مراقبة التغيرات يف مستويات تلوث الهواء ودراسة مدى ارتباطها
بالتحوالت املرصودة يف صحة اإلنسان .ففي ورقة بحثية صادرة عن املكتب الوطني
للبحوث االقتصادية ( )National Bureau of Economic Researchيف الواليات
املتحدة يف أيار ُ ،2020حسبت اآلثار الصحية املتوقعة من جراء انخفاض مستوى تلوث

الهواء احمليط بعد شهر من فرض إجراءات التباعد االجتماعي وسياسات البقاء يف
وقدرت الدراسة االنخفاض يف عدد الوفيات املبكرة
املنازل يف أنحاء الواليات املتحدةّ .
املتوقعة بنحو  360حالة شهري ًا ،أو حوالي  %25من خط األساس الشهري ،معلّلة ذلك
بتدن مرصود يف استعمال املركبات الشخصية بنسبة  %40ويف معدل استهالك الكهرباء
ٍّ

معنية بأبحاث الطاقة ونوعية
بنسبة  .52%6ويف دراسة أخرى ،وجدت منظمة فكرية
ّ
الهواء ( )Center for Research on Energy and Clean Airأن التحسن املرصود يف

نوعية الهواء منذ  1كانون الثاني إلى  25آب  2020قد أدى إلى تفادي  15ألف حالة وفاة

 51تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
Cicala et al. Expected Health Effects of Reduced Air Pollution from COVID-19 Social Distancing. NBER. Cam-

52

bridge, MA. May 2020.
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يف اثنتي عشر مدينة كبرى يف أنحاء العالم .53ويجب أن حتظى هذه البيانات واملعلومات
باهتمام صانعي القرار يف األردن ،إذ تزودهم مبعلومات عن كيفية ترجمة التغييرات
السلوكية يف استخدام النقل واستهالك الكهرباء إلى مكاسب كبيرة يف الصحة العامة
وتوفير يف النفقات العالجية يف سياق اقتصاد ما بعد "كوفيد ."19-وكما سلف سابق ًا،
من الصعب التكهن مبدى التغير يف مستويات االستهالك التي كانت سائدة يف عصر ما
قبل اجلائحة .يف هذا السياق ،على صانعي القرار دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحفيز
االستخدام السليم لوسائل النقل العام يف ظل التردد الذي قد يطرأ على سلوك العموم
يف استعمال احلافالت يف التنقل يف مرحلة ما بعد "كوفيد."19-
إن ترابط التعرض لتلوث الهواء مبجموعة من املخرجات الصحية شديدة السلبية،
ّ
مبا يف ذلك تأزمي مخاطر األمراض التنفسية الوبائية ،ميلي على صانعي القرار يف
املؤسسات احلكومية السعي احلثيث نحو تأسيس جهود وطنية لتحسني نوعية الهواء
بشكل منهجي .فعلى الرغم من قيام مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة
مبراقبة نوعية الهواء ونشر تقارير حتليلية دوري ًا بشأن بيانات الرصدّ ،إل أن احلكومة
ال متتلك آليات رسمية خلفض انبعاثات ملوثات الهواء إذا ما جتاوزت تراكيزها يف الهواء
احمليط احلدود املنصوص عليها يف القاعدة الفنية األردنية ،علم ًا بأن هذه احلدود أقل
رصد نوعية الهواء
صرامة من معايير منظمة الصحة العاملية .لذلك يجب أن تصحب
َ

جهود مؤسسية متعددة القطاعات للتخفيض املنهجي النبعاثات ملوثات الهواء على
ٌ
املدى الطويل .وينبغي على مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة أن تكون
اجلهة املسؤولة عن قيادة هذه اجلهود بالتعاون مع مديرية صحة البيئة يف وزارة الصحة
ومؤسسة املواصفات واملقاييس األردنية ومديرية السالمة العامة واملرورية وشؤون البيئة
يف وزارة الداخلية واجلهات احلكومية األخرى املعنية.
عد حتديث املواصفات
وملزيد من التحديد بشأن التوجه نحو حتسني نوعية الهواء ،ميكن ّ

امللحة ذات
التي حتكم تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات ،من اخلطوات ّ
العواقب اجلديرة باالهتمام .يعني ذلك ً
أوال االمتثال القانوني للمواصفة القياسية
حد أقصى ال يتجاوز
األردنية ملادة الديزل التي تضبط محتوى الكبريت يف الوقود إلى ّ
 10أجزاء من املليون مما يستدعي إلغاء االستثناء الذي منحته رئاسة الوزراء إلعفاء
شركة مصفاة البترول األردنية من التقيد بهذه املواصفة .كما ينبغي منع استيراد الديزل
املخالف لهذه املواصفة .ثاني ًا ،يجب على مؤسسة املواصفات واملقاييس القيام بتحديث
املواصفة األردنية املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل ()1998/1054

53 The Economist. Air pollution is returning to pre-covid levels. September 2020.
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واملواصفة املتعلقة باملواد املنبعثة من العادم ( ،)1998/1052لتكون مماثلة للمعايير
العاملية .ثالث ًا ،حتث املراجعة على حتديث املواصفات األردنية املتعلقة باحلدود القصوى
املسموح بها لتراكيز امللوثات يف الهواء احمليط مبا يتوافق مع معايير منظمة الصحة
العاملية .إن تطبيق هذه اإلجراءات يتطلب درجة عالية من التنسيق املؤسسي بني اجلهات
املعنية وتدرج ًا زمني ًا مدروس ًا يف إنفاذ املواصفات وشن حمالت توعوية موجهة للقطاعات

ذات العالقة وذلك من أجل تفادي الوقوع يف فخ االستثناءات ومن أجل التأكّ د من قدرة
احلكومة على إجبار جميع اجلهات على االمتثال قانوني ًا للمواصفات القياسية.
إن هذه اخلطوات ،إذا ما ُأخذ بها ،ستكون كفيلة باحلفاظ على األرواح وحتقيق حتوالت
إيجابية مهمة يف الصحة العامة .من الناحية االقتصادية ،تشير الدراسات العلمية
احملكَّ مة واحلكومية عاملي ًا إلى أن املنافع الصحية والبيئية االقتصادية املرتبطة بتفادي
اإلنتاجية والتغيب عن أماكن العمل
املوت املبكر ونفقات الرعاية الصحية وانخفاض
ّ
والدراسة تفوق تكاليف تنفيذ التعليمات املتعلقة بخفض انبعاثات العوادم الناجمة عن
حرق وقود الديزل.

رابعًا :متابعة العمل الحكومي  -المواءمة بين الخطة
االستراتيجية لوزارة البيئة ( )2019-2017وما تضمنته وثائق
أولويات عمل الحكومة
تفحص وثائق الرؤى الوطنية واالستراتيجيات وأولويات عمل احلكومة ،ميكن
عند
ُّ
مالحظة غياب الفكر املعريف الوطني حول األهمية النظرية والعملية لألنظمة البيئية

(يستثنى من هذه االستراتيجيات ،الوثائق الصادرة من املؤسسات
يف دعم مقومات احلياة ُ
املختصة حصري ًا بشؤون االستدامة البيئية) .ففي وثيقة أولويات عمل احلكومة للعامني
 2020-2019توجد إشارة واضحة إلى التحديات البيئية التي تواجهها اململكة ،واجلهود
ً
ساعية "وبالتعاون مع جميع الشركاء يف القطاع اخلاص
التي ستقوم بها احلكومة
واملجتمع املدني ومجالس احملافظات ،إلى حتقيق الهدف الوطني املتعلق بحماية البيئة
واستدامتها ،يف ظل التحديات واملتغيرات املتسارعة والتي من أهمها :التغير املناخي،
وضعف الوعي البيئي والثقافة البيئية لدى املجتمعات احمللية والقطاعات االقتصادية،
وزيادة نسب التلوث نتيجة النمو املتزايد يف القطاعات التنموية املختلفة ،وضعف التقيد
بالشروط البيئية ،وتدهور النظم احليوية ،وزيادة التصحر نتيجة التوسع العمراني على
حساب األراضي الزراعية ،واالعتداءات على أراضي الغابات واحملميات واملراعي" .54ورغم

 54أولويات عمل احلكومة للعامني  .2020-2019اململكة األردنية الهاشمية (.)2019
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التشخيص الدقيق للتحديات البيئية يف الوثيقة ،لم َ
ترق اإلجراءات املقترحة فيها إلى
املستوى االستراتيجي الذي يستوعب حجم هذه التهديدات وخطورتها .فمفهوم التعاون
مع املعنيني حلماية البيئة أداةُ عمل واحدة ضمن مصفوفة من األدوات ،وكان األجدر أن

تشدد الوثيقة على تعزيز الدور التنظيمي والرقابي لتنفيذ أحكام قانون حماية البيئة
ّ
رقم ( )6لسنة  ،2017خصوص ًا يف ظل "ضعف التقيد بالشروط البيئية ...واالعتداءات
التعرف إلى وسائل مواجهة تغير
على أراضي الغابات واحملميات واملراعي" .كان األولى
ُّ

املناخ ،وكيفية وقف تدهور النظم البيئية ،وحتديد السياسات املناسبة حلماية األراضي
الزراعية من التوسع العمراني ،واعتماد مصفوفة للتنظيمات والتعليمات التي ستعالج
االزدياد يف نسبة التلوث الناجت عن النمو يف القطاعات التنموية املختلفة.
اإلعالن عن إنشاء ثالث محميات طبيعية ومناطق
وقد تضمنت اإلجراءات املقترحة
َ
جديدة مهمة بيئي ًا .وال بد من حتليل جدوى مثل هذه اخلطوات .تبلغ مساحة احملميات
الطبيعية يف األردن  %3.2من مساحة اململكة .ونظر ًا ألهمية هذه احملميات يف صون
التنوع احليوي ودعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املجتمعات احمللية
احمليطة بها ،فإنه من املتوقع أن تصل هذه النسبة إلى  %4من مساحة اململكة بحلول
نهاية  .2020وبصرف النظر عن نسبة مساحة احملميات الطبيعية يف األردن ،لم يعد
من اإلمكان التعويل على التصنيف القانوني الذي يكفل حماية احملميات من النشاطات
البشرية .55وميكن اإلشارة إلى قرار احلكومة باستثناء عمليات التنقيب عن خامات
النحاس يف محمية ضانا الغنية بالتنوع البيولوجي من احلظر القانوني ،بوصفها سابقة
من املمكن أن تتكرر يف محميات أخرى ،مما يجرد مفهوم "احملمية" من مضامينه التشريعية
والقانونية واإلدارية .بل إنها جترد املفهوم من دواعي وجوده .ويجب اإلشارة هنا إلى
سابقة خطيرة حينما قامت القوات املسلحة األردنية قبل نهاية عام  2019بتجريف
 1600دومن يف محمية فيفا ،مما تسبب يف اقتالع  40ألف شجرة ،وفق ًا لتقرير رسمي.56

ُ
وتعرف محمية فيفا باحتضانها أنواع ًا مهددة ونادرة من الطيور والزواحف والبرمائيات

ووثقت من ِقبل اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة .57إن
واألسماك والنباتات ُرصدت ُ
الفشل يف حماية "فيفا" من التعديات يثير أسئلة حاسمة ومخاوف حول تخلي وزارة
الزراعة واإلدارة امل َلكية حلماية البيئة والسياحة واجلمعية امللكية حلماية الطبيعية
معنية بتكريس مبدأ "دولة
عن مسؤولياتها القانونية املناطة بها .وإذا كانت احلكومة
ّ

 55تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
" 56الغد" .2020 ،محمية فيفا ..جلنة حلصر األضرار بعد عمليات التجريف.
" 57الغد"" .2020 ،فيفا" :محمية مبساحة  26كم 2حتتضن طيورا ونباتات نادرة.
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فإن صمت
القانون" كما جاء يف وثيقة أولويات عمل احلكومة للعامنيّ ،58 2020-2019
مدوي ًا وذا داللة على غياب الوعي واإلرادة السياسية لدى
احلكومة جتاه هذا التعدي كان ّ

صانعي القرار بشأن إنفاذ القوانني املعنية بحماية األصول الطبيعية.

يالحظ وجود توجه يف ّ
كل من وثيقة "رؤية
وبالرجوع إلى الوثائق احلكومية اجلامعة،
َ

األردن  59"2025ووثيقة أولويات عمل احلكومة للعامني  ،2021-2020للتعاطي مع
امللف البيئي من منظور أمني بحت بحث ًا عن تعزيز سبل التزود مبوارد الطاقة واملياه
والغذاء .60وإذا كانت هذه املقاربة األمنية تبدو وكأنها تعالج قضية أمن التزود باملوارد،
ّإل أنها شديدة االنتقائية واختزالية وتستبعد حساب مخاطر عدم التقيد باحلدود
اإليكولوجية ( )Ecological boundariesالتي تساهم يف استقرار النظم البيئية

ومنعتها .وتكمن اخلطورة يف أن يؤدي السعي االنفرادي نحو ضمان أمن التزود بالطاقة أو
املياه أو الغذاء من دون حساب تبعاته إلى جتاوز هذه احلدود البيئية ،مما قد يسفر عن
انهيار استقرار النظم الطبيعية وأدائها على املدى الطويل .وقد حذر تقرير حالة البالد
لعام  2019من أن جتاهل هذه احلدود سيكثف من "مظاهر التلوث واستنزاف املوارد
املتجددة التي تتسبب بها النشاطات املتعلقة باستخراج وحرق الوقود األحفوري وسحب
املياه اجلوفية والزراعة املكثفة والرعي اجلائر ،مما يوطد من عوامل اإلجهاد على النظم
الطبيعية ويحد من قدرتها على تقدمي اخلدمات البيئية" .61يف احملصلة ،أدت املقاربة
األمنية يف التعامل مع املوارد الطبيعية إلى استقدام مشاكل التلوث والنضوب وتدهور
النظم البيئية ،بل وصرفت النظر عن ضرورة التحسب من هذه التداعيات مما يهدد
القدرة على تأمني اإلمدادات ،وهي الهدف املنشود يف املقام األول.
إن اخلطوة األولى جتاه تصويب هذا اخللل تكمن يف إعادة النظر يف الفكر االستراتيجي
ّ
عد جائحة
الوطني الذي يعتمد على مناذج تنموية تفرز عواقب بيئية وخيمة .ميكن ّ
"كوفيد "19-الناجمة عن تدمير املوائل الطبيعية نتاج ًا لهذه العواقب ،وهي على األرجح
لن تكون األخيرة .ورمبا يوفر لنا الوباء حملة مسبقة ملا ميكن أن تستتبعه ٌ
أزمة مناخية

كاملة من صدمات للبنى التحتية البشرية والطبيعية يف األردن والعالم ،أي املزيد من
اإلخفاقات الناجمة عن خيارات التنمية وسوء اإلدارة .أما اخلطوة التالية جتاه تقومي
هذا اخللل من زاوية فكرية فيكمن يف التخلي عن احتضان اإلطار األمني مبفرده وتبني
مقاربة جامعة أكثر شمولية تراعي ،إلى جانب توفير أمن التزود باملوارد ،مقومات بناء

 58أولويات عمل احلكومة للعامني  .2020-2019اململكة األردنية الهاشمية (.)2019
" 59األردن  :2025رؤية وإستراتيجية وطنية" .اململكة األردنية الهاشمية (.)2015
 60أولويات عمل احلكومة للعامني  .2021-2020اململكة األردنية الهاشمية (.)2020
 61تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
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املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم الطبيعية.
قترح أن يكون
وحني التحدث عن مركزية النظم الطبيعية يف توفير مقومات احلياةُ ،ي َ

متأن ملفهوم اخلدمات التموينية والتنظيمية والثقافية واملساندة التي
هناك استيعاب
ٍّ

تقدمها النظم البيئية لإلنسان من دون مقابل .ميكن التعرف على تفاصيل هذه اخلدمات
املعمق لهذه اخلدمات سرعان
من خالل الوصف التوضيحي يف اجلدول رقم ( .)1إن الفهم ّ

ما يكشف عن سر اعتماد احلياة على األرض على الوظائف الداعمة التي تقدمها النظم
الطبيعية أو البيئية .وميكن تعميم مفهوم "خدمات النظم البيئية يف عمليات التخطيط
التنموية" عن طريق تقييم أو تثمني املنافع التي تسديها هذه اخلدمات اقتصادي ًا .كما
يوحي مفهوم مركزية النظم الطبيعية بأن حتقيق أمن التزود بالطاقة واملياه والغذاء ال
يتأتى يف املقام األول ّإل بحساب القواعد التي حتفظ استقرار واتزان هذه النظم وتصونها

من التلوث والنضوب.
اجلدول رقم (:)1
خدمات النظم البيئية
اخلدمات
التموينية
الغذاء
املياه
األلياف للكساء
األخشاب
األدوية
مواد كيميائية

اخلدمات التنظيمية
تنقية الهواء من امللوثات
ترشيح املياه من امللوثات
تطهير التربة من السموم
تنظيم املناخ
والكمي للكائنات
تنظيم التوزيع اجلغرايف
ّ
احلية
السيطرة على األمراض حيوانية املنشأ
واآلفات
احلفاظ على التنوع احليوي
احلماية من الكوارث الطبيعية (الفيضانات؛
االنزالقات الطينية؛ األعاصير الساحلية)

اخلدمات الثقافية
دينية /روحية
جمالية /ملهمة
االنتماء إلى املكان
تعلمية (التصميم األحيائي)
ترفيهية
قيمة ذاتية

اخلدمات املساندة
التمثيل الضوئي
التلقيح
تنظيم دورات العناصر اجليوكيميائية (الهيدرولوجية؛ الكربونية؛ النيتروجينية؛ الفوسفورية)
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وإذا ُتركت جانب ًا القيمة املضافة التي حتققها هذه اخلدمات اقتصادي ًا واجتماعي ًا،
فإن باإلمكان يف سياق جتربة جائحة "كوفيد "19-استيعاب أهمية تفادي اخلسائر
االقتصادية واملعاناة االجتماعية والتراجع يف املكتسبات التنموية التي ستنجم عن
االختالالت البيئية بشرية املنشأ .هذا اإلدراك يلقي على صانعي القرار مسؤولية فهم
الطرق العديدة التي تؤثر بها النماذج احلالية غير املستدامة للنشاطات االقتصادية على
وظائف النظم البيئية والتفكير يف التحوالت التي يجب صنعها يف املمارسات الزراعية
ووسائط التنقل ووسائل إنتاج الكهرباء ونهج التخطيط احلضري وطرق التصنيع وأمناط
االستهالك.
ّ
احلث على
وقبل احلديث عن التحوالت الضرورية يف نشاطات القطاعات ،من املجدي
صنع حتوالت فكرية بشأن منظور اإلنسان إلى البيئة واملجتمع واالقتصاد .يفتح هذا
التحول الفكري آفاق ًا إلثارة أسئلة حول إمكانية النمو الالمحدود يف نظام حيوي ال ميكن
استغالله بال حدود ،وكذلك حول صواب النظرة إلى البيئة كمصدر ال ينضب .بينما
يوضح النموذج املستدام بيئي ًا أنه بقدر صون النظم البيئية وإدامة رعايتها واحملافظة
على اتزانها اإليكولوجي ،تتوفر الشروط الالزمة الستدامة قدرة هذه النظم على أداء
وظائفها وتقدمي خدماتها مبا فيها ضمان أمن التزود باملوارد والوقاية من األمراض البشرية
إن تدمير املوائل الطبيعية هو
املعدية حيوانية املنشأ .والشواهد على ذلك ال حتصىّ .
قوضت صحة اإلنسان وأدت بشكل غير مباشر إلى
الذي أفرز جائحة "كوفيد "19-التي ّ

ارتفاع مستويات الفقر وانعدام األمن الغذائي وانكماش االقتصاد .ويف هذا داللة على
أن املزاعم بأن التشريعات والقوانني والتعليمات البيئية تكبل النمو االقتصادي وتزيد
ُ
ضيقة األفق ويف غير محلّها .ولوضع األمور يف
األعباء املالية على النشاطات االقتصادية

نصابها ،فإن التشريعات البيئية ،حينما يتم االلتزام بها حكومي ًا ومؤسسي ًا ومجتمعي ًا،

كفيلة بحماية االقتصاد واملجتمع على املدى الطويل ،فهي تشكل الدرع الواقي من
االختالالت البيئية التي يصنعها اإلنسان .وإذا كان هناك استعداد للتعلم ،فإن أزمة تغير
املناخ التي ستكون أسوأ بكثير من اجلائحة يجب أن تدفع إلى التفكير يف كيفية تغيير
املسار ووضع أسس فكرية مغايرة لنظريات التنمية االقتصادية التقليدية السائدة .ويف
ظل غياب هذه النقلة الفكرية ،فإن املكتسبات االقتصادية واالجتماعية ستكون عرضة
ً
مستقبال.
ملزيد من الصدمات والتراجع
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خامسًا :متابعة العمل الحكومي  -المواءمة بين الخطة
االستراتيجية لوزارة البيئة ( )2022-2020والمشاريع المدرجة
في الموازنة

املقدرة والفعلية لألعوام -2017
يبني اجلدول رقم ( )2نسب التغير يف نفقات وزارة البيئة َّ
َ
ضعف التقديرات والتخطيط يف إعداد موازنات
 .2019وتعكس نسب التغير العالية

تقدره الوزارة من مبالغ يف موازنتها املقدمة للحكومة يف مطلع كل
الوزارة ،إذ يختلف ما ّ
عما تنفقه بشكل فعلي.
عام ّ

اجلدول رقم (:)2
التغير يف النفقات (دينار) اجلارية والرأسمالية لوزارة البيئة لألعوام 2019-2017
السنة

املقدر

الفعلي

2017
2018
2019

5,591,118
6,498,000
6,992,000

5,163,466
5,081,981
6,502,000

نسبة التغير ()%
7.6521.797.01-

ُتعزى نسبة التغير املرتفعة لعام  2018إلى اقتراح مشاريع تنفيذية يف موازنة وزارة البيئة
تتطلب التنسيق مع وزارات أخرى ذات صالحيات لطرح عطاءات وإرسائها ،وهي صالحيات
ال متتلكها وزارة البيئة قانوني ًا .وإذا ُأخذ يف االعتبار اإلجراءات الواجب اتخاذها عند
تشكيل جلان فنية مشتركة وإعداد العطاء وطرحه واختيار املنفذ ثم االنتظار ملدة
التنفيذ ،فإنه يصعب إمتام تلك اإلجراءات وإنفاق املوازنة املرصودة خالل عام واحد مما
يتسبب يف ترحيل املشروع إلى العام الالحق .كما تقتضي بعض هذه املشاريع دراسات أولية
قبل الشروع يف تنفيذها مما يؤدي إلى مزيد من التأخير .وتشمل هذه املقترحات وفق ًا
مليزانية الوزارة لعام  2018مشاريع لم تنفَّ ذ إلنشاء حدائق ومنتزهات بيئية يف عدد من
ً
مجتمعة  860ألف دينار.
املقدرة
احملافظات بلغت موازناتها
َّ
يوضح اجلدول رقم ( )3موازنة املشاريع الرأسمالية ونفقاتها الفعلية لوزارة البيئة لعام
 2019إلى جانب املوازنة املقدرة لعام  .2020وترتبط موازنة الوزارة باألهداف املعلنة يف
برامج تنفيذية حتتوي بدورها
اخلطة االستراتيجية للوزارة ،إذ يندرج حتت كل هدف
ُ

مبي يف اجلدول.
على مشاريع لها مخصصات مالية من اخلزينة ،كما هو ّ

إن القراءة املتأنية لطبيعة املشاريع املنتمية لبرنامج "احملافظة على التنوع احليوي
ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع" يف اجلدول ،تشير إلى وجود خمسة مشاريع إلنشاء
حدائق أو منتزهات بيئية يف عدد من احملافظات من أجل جذب السائحني إليها .وقد بلغت
املوازنة املقدرة لعام  2019لهذه املشاريع  175ألف دينار .وتتبادر إلى الذهن تساؤالت
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عن اجلدوى البيئية املرتقبة من جراء إنشاء هذه احلدائق أو املنتزهات ومدى ارتباطها
عد هذا االرتباط
بأهداف احملافظة على التنوع احليوي ومكافحة التصحر .وميكن ّ
ضعيف ًا يف أحسن األحوال .ومن املعروف أن هذه احلدائق ُتعد من مشاريع الالمركزية ،إذ
ُأوعز بها من ِقبل املجالس التنفيذية ومجالس احملافظات من دون استشارة وزارة البيئة.

يفسر ذلك عدم وجود دراسات مسبقة لتحليل آثار املنافع البيئية وتقييمها.
ورمبا ّ

وما يزيد من وقع سوء التخطيط نقل املخصصات املالية التي ُرصدت ملشروع إكمال الشبكة
الوطنية للمناطق احملمية ومشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة منذ
عام  2018إلى مشاريع أخرى ،إذ تالشت نهائي ًا املخصصات لهذين املشروعني اللذين

يعدان من األولويات املهمة .وبذلك مت انتزاع املخصصات املكرسة لبرنامج "احملافظة على
ّ

التنوع احليوي ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع" ،واختزال هذا البرنامج يف مشاريع
للتنزه ذات أغراض "شعبوية" .وتشير املوازنة املقدرة لعام  2020إلى تخصيص 370

ألف دينار ملشاريع إنشاء احلدائق واملنتزهات البيئية ،بينما ُرصدت موازنة تأشيرية
قدرها  1.4مليون دينار لعام  2021وأخرى قدرها  1.15مليون دينار لعام  .2022ومتثل
مخصصات مشاريع احلدائق البيئية لعام  2021ما نسبته  %26من مجموع مخصصات
املشاريع الرأسمالية .وترى املراجعة أن هذه املوازنات العالية تشكل استنزاف ًا شديد ًا
توجه إلى دعم نشاطات الرصد والرقابة والتنظيم،
ملخصصات مالية كان األجدر أن
َّ
وإعداد الدراسات املتعلقة بإنشاء محميات طبيعية ،وإعادة التأهيل ،وتخفيف وطأة
التلوث والتدهور البيئي يف البؤر الساخنة.
جدية الوزارة يف تنفيذ بعض املشاريع بسبب القفزات
كما تثير املوزانة التساؤل حول ّ
العالية يف تقدير مخصصاتها يف األعوام الالحقة .ففي ما يخص إنشاء املنتزه البيئي يف
محافظة الكرك كان املخصص لهذه الغاية يف عام  2019هو  50ألف دينار لتقفز القيمة
املقدرة للمشروع يف تقدير عام  2020الى  195ألف دينار ،أي بزيادة نسبتها .%290
ووفق ًا لوزارة البيئة ،يعزى هذا االرتفاع إلى ازدياد عدد املتنزهات البيئية املعزم تشييدها
يف احملافظة .كما تشير املوازنات التأشيرية لألعوام  2022-2020إلى عدم قدرة وزارة
البيئة على احلصول على مخصصات مالية للمشاريع املتعلقة بتعزيز شبكة احملميات
الطبيعية وإعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئي ًا وحماية التنوع احليوي بشكل عام.
يعد إنشاء احلدائق البيئية نشاط ًا عبثي ًا أو أنه بال منافع
وتفادي ًا لسوء الفهم ،ال
ّ
اجتماعية واقتصادية مهمة ،فهذه املنتزهات تبقى متنفس ًا ومالذ ًا ترفيهي ًا إذا ما ُأحسنت

َ
اجلهة املسؤولة عن
إدارتها وصيانتها .ولكن املراجعة ترى أن وزارة البيئة ال ينبغي أن تكون

متويل هذه احلدائق من مخصصاتها املالية .ميكن االستدالل على ذلك من البند ( )2من
الفقرة (ب) من املادة ( )3يف قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  2017الذي جاء فيه:
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"على املؤسسات الرسمية العامة واملؤسسات العامة واملؤسسات اخلاصة واألهلية تنفيذ
السياسات واخلطط والتعليمات والقرارات التي تصدر مبوجب أحكام القانون واألنظمة
الصادرة مبقتضاه" ،بينما تنص املادة ( )4يف القانون نفسه على أن تتولى وزارة البيئة
وضع "السياسة العامة حلماية البيئة" و"إعداد اخلطط والبرامج الالزمة وتطويرها
ومتابعة تنفيذها" .62وعليه ،ترى املراجعة أن "تنفيذ" القرارات الصادرة مبوجب أحكام
قانون حماية البيئة تقتضي أن توفر اجلهة املنفذة التمويل من مخصصات موازناتها،
بينما تلتزم وزارة البيئة بإصدار الرخص ومتابعة التنفيذ للتأكد من التقيد بالشروط
تأكيد واضح على أن تقتصر النفقات الرأسمالية لوزارة البيئة على
البيئية .ويف هذا
ٌ
وسن التشريعات ووضع السياسات حلماية
الرصد والرقابة والتنظيم وإعداد الدراسات
ّ

البيئة .وترى املراجعة أن مخصصات املوازنة إلنشاء احلدائق واملتنزهات البيئية ينبغي
أن تكون من مسؤولية وزارة األشغال العامة واإلسكان أو وزارة اإلدارة احمللية بالتعاون مع
مجالس احملافظات واملجالس البلدية.

 62قانون حماية البيئة رقم ( )6لسنة  .2017اجلريدة الرسمية (.)2703
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اجلدول رقم ( :)3األهداف االستراتيجية لوزارة البيئة والبرامج التنفيذية وميزانياتها
األهداف
االستراتيجية

البرامج
التنفيذية

إدارة املوارد
حماية النظم
البيئية واحليوية الطبيعية
(احملافظة على
وصونها
التنوع احليوي
ومكافحة
التصحر وتأهيل
املواقع)

املشاريع
مضخات الري العاملة بالطاقة
الشمسية
إعادة تأهيل ( )%30من مساحات
األراضي التي تعرضت للحرائق/جرش
إعادة تأهيل غابة عبني وإنشاء منتزه
بيئي/عجلون
تنفيذ املرحلة األولى من احلزمة
الثانية من مشروع احلديقة البيئية يف
لواء الرصيفة/محافظة الزرقاء
إعادة تأهيل سيل الزرقاء يف عدد من
املواقع /محافظة الزرقاء
إنشاء حديقة بيئية /محافظة الكرك
إنشاء الغابة البيئية يف منطقة
الصبيحي /محافظة البلقاء
شارع بيئي من مثلث أم النعاج باجتاه
عني األزرق /محافظة البلقاء
مضخات الري العاملة بالطاقة
الشمسية يف منطقة األزرق /محافظة
البلقاء
استبدال مضخات تعمل بالطاقة
الشمسية مبضخات املياه العاملة
بالوقود
إنشاء حدائق بيئية يف محافظة
الكرك
منتزه الطفيلة البيئي يف منطقة
عابل /محافظة الطفيلة
تأهيل وتنظيف مناطق التنزه
واملناطق األثرية واملناطق الساخنة
بيئي ًا /محافظة الزرقاء
دعم البرامج واألنشطة والتوعية
للحفاظ على البيئة عبر الهيئات
واجلهات املعنية باحلفاظ على البيئة/
محافظة معان
منتزه البرة البيئي يف منطقة ضانا/
محافظة الطفيلة

املوازنة -
2019

امليزانية -
2019

املوازنة -
2020

(دينار)
400,000

(دينار)
400,000

(دينار)
1,128,000

30,000

25,000

0

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

50,000
10,000

0
0

0
75,000

35,000

0

غير مدرج

775,000

775,000

0

500,000

500,000

0

50,000

0

195,000

30,000

0

100,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

Economic & Social Council of Jordan

األهداف
االستراتيجية

البرامج
التنفيذية

املشاريع

مراقبة عناصر دراسة تراكيز امللوثات الناجمة عن
الوقاية واحلد
من اآلثار السلبية البيئة وحمايتها املصانع يف الهواء
على البيئة
دراسة نوعية املياه ومراقبتها
الناجمة عن
إنشاء نظام إلكتروني ملراقبة تراكيز
التلوث والتغيرات
امللوثات
املناخية
املشروع الوطني ملراقبة املياه عن بعد
إدارة املواد الكيميائية
إدارة املواد
الكيميائية
دراسة أثر املبيدات على البيئة
والنفايات
تطوير مكب النفايات يف األكيدر
مركز معاجلة النفايات اخلطرة/
سواقة
فرز النفايات الصلبة /محافظة إربد
إنشاء مشاتل مدرسية /محافظة إربد
التنظيم البيئي تطوير وتنفيذ برامج مراقبة وتفتيش
للنشاطات
خاصة باملواقع الساخنة والتدقيق
التنموية
البيئي
جلان التقييم والترخيص يف مجال
األثر البيئي
تفعيل التشريعات البيئية /الشرطة
البيئية
التغير املناخي
تطوير
تطوير قدرات
الوزارة املؤسسية التشريعات
والسياسات
وجتذير ثقافة
واالستراتيجيات
التميز
البيئية
اإلدارة والتطوير
املؤسسي
رفع الوعي العام التثقيف
وتعديل السلوك والتوعية
يف مجال حماية البيئية
البيئة
حماية طبقة
تعزيز الشراكة
األوزون
مع القطاع
اخلاص يف إدارة
التحول نحو
القطاعات ذات
االقتصاد
األولوية
األخضر

املوازنة -
2019
(دينار)
235,000

(دينار)
(دينار)
235,000 234,973

175,000
217,000

175,000 174,980
210,000 216,130

63,000
40,000
63,000
0
235,000

63,000
62,620
40,000
39,825
60,000
63,000
200,000
0
281,000 227,928

15,000
15,000
30,000

15,000
14,832
29,954

110,000

100,000 106,742

800,000

800,000 800,000

15,000

املصدر :دائرة املوازنة العامة .قانون املوازنة  .2020اململكة األردنية الهاشمية.
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امليزانية -
2019

املوازنة -
2020

9,974

0
0
40,000

10,000
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وميكن مالحظة عدم رصد نفقات رأسمالية لبعض البرامج التنفيذية (مثل تغير املناخ،
والتحول نحو االقتصاد األخضر) ،وذلك لعدم وجود بنود لها ضمن موازنة الدولة .وتقوم
وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة املالية على إضافة بنود لهذه البرامج يف املوازنة العامة .ميكن
االستدالل من ذلك أن النفقات الرأسمالية ملشاريع تغير املناخ والتحول نحو االقتصاد
األخضر ُتغطى من خالل املنح اخلارجية .ويف حاالت أخرى ،ميكن عزو عدم رصد نفقات
أي مصادر أخرى .ينطبق
رأسمالية لبعض البرامج إلى عدم توفر التمويل من اخلزينة أو من ّ
ذلك على مشروع اإلدارة املتكاملة إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئي ًا مثل سيل الزرقاء.

وغالب ًا ما تكون مشاريع إعادة التأهيل ذات تكاليف باهظة وضمن برامج زمنية ممتدة.

ونظر ًا للمستوى املتواضع مليزانية وزارة البيئة وعدم قدرتها على توفير التمويل ملشاريع
إعادة التأهيل من دون أن تؤثر سلبي ًا على مسؤوليات الوزارة اجلوهرية ،فإن املراجعة
ترى أن احلل األمثل يتمثل يف تخصيص رئاسة الوزراء موازنة خاصة لبرامج إعادة تأهيل
النظم الطبيعية املتدهوررة بيئي ًا مثل األحواض املائية واألراضي احلرجية والرعوية االتي
تعاني من مظاهر االنتكاس من جراء التلوث واالستعمال املكثف والنضوب والتعديات غير
القانونية .كما يجب أن ينسحب ذلك على مشاريع إعادة تأهيل مكبات النفايات ومحيط
ّ
واحللبات واخلالدية.
مصفاة تكرير البترول ومناطق تربية املواشي والدواجن يف الظليل

ويجدر لفت النظر إلى مشروع تفعيل التشريعات البيئية /الشرطة البيئية يف اجلدول
رصد مخصصات مالية سنوي ًا من موازنة وزارة البيئة لتنفيذ خطط عمل
رقم ( ،)3إذ ُت َ
اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة ،وفق ًا ملا تنص عليه الفقرة (ج) من املادة ()4

يف نظام إدارة حماية البيئة رقم ( )37لسنة  .2018وتبلغ املخصصات املالية املرصودة
سنوي ًا لتمكني اإلدارة من القيام مبسؤولياتها  800ألف دينار .وال شك يف أن مساهمة وزارة
البيئة يف توفير املخصصات املالية من موازنتها لإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة قد
أدى إلى إضعاف أداء الوزارة بسبب تقلص مستويات اإلنفاق على تعزيز قدراتها البشرية
والفنية واإلدارية .لذلك توصي املراجعة بتخفيض مستوى املخصصات املالية السنوية
املرصودة من موازنة وزارة البيئة لإلدارة .ومع اإلدراك بأن اإلدارة امللكية حلماية البيئة
والسياحة تقوم بالتعامل مع القضايا البيئية املتعلقة باملصادر املائية والثروة احليوانية
دواعي منطقية مقنعة
والثروة النباتية والبيئة البحرية والتنقل باملركبات ،فإن هناك
َ

تستدعي النظر يف جلب مساهمات مالية من موازنات وزارة املياه والري ووزارة الزراعة
ووزارة الداخلية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،لدعم اإلدارة يف القيام
مبهامها وواجباتها متعددة القطاعات .ومبا أن اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة
فإن من املنطقي كذلك استجالب اجلزء األكبر من املخصصات
تابعة ملديرية األمن العامّ ،
املالية لإلدارة من موازنة املديرية.
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سادسًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

يوضح اجلدول رقم ( )4تقييم ملدى تطبيق التوصيات التي اقتُ رحت يف تقرير حالة
البالد لعام .2019
اجلدول رقم (:)4
متابعة التوصيات املدرجة يف تقرير حالة البالد لعام 2019
التوصيات

مجلس الوزراء
إجراء عملية مراجعة وطنية تشمل جميع
األطياف تهدف إلى تأكيد والية وزارة البيئة
السيادية يف احلكومة وإرساء مرجعيات لتنظيم
عالقاتها مع جميع املؤسسات احلكومية ليتسنى
لها القيام باملسؤوليات املناطة بها وفق القانون.

إعداد سياسة بيئية وطنية عامة تتبناها رئاسة
الوزراء وتؤسس لوالية وزارة البيئة املنشودة.

إنشاء برنامج متويل مستدام للبرنامج الوطني
حلماية البيئة ليمثل جزء ًا ال ميكن التفاوض
عليه يف املوازنة العامة السنوية واخلطط املالية
املرحلية.
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تقوم وزارة البيئة بإعداد استراتيجية وطنية
حلماية البيئة بعنوان “بيئة األردن ،”2030
ُيؤمل أن تساهم يف إرساء مرجعيات لتنظيم
عالقة الوزارة مع جميع املؤسسات احلكومية.
ُ
وشكلت جلنة توجيهية يف رئاسة الوزراء
لإلشراف على إعداد االستراتيجية باإلضافة
إلى تشكيل فرق عمل فنية إلعدادها .كما
دمج املشاريع املدرجة يف خطة العمل
يؤمل أن ُت َ
التنفيذية لالقتصاد األخضر يف اخلطط
واالستراتيجيات الوطنية للمؤسسات احلكومية
وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون
الدولي عند إعداد البرنامج التنفيذي (-2021
.)2023
ستكون وثيقة “بيئة األردن  ”2030التي سيتم
املصادقة عليها من ِقبل رئاسة الوزراء ،إحدى
األدوات التي ّ
تعظم دور وزارة البيئة ،وتضمن
إدماج البيئة يف اخلطط الوطنية.
ستكون وثيقة "بيئة األردن  "2030املرجعية
األساسية حلماية البيئة ،وسيتم الترويج
للخطة التنفيذية للنمو األخضر جللب
التمويل ،وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط
والتعاون الدولي لضمان إدراج املشاريع الواردة
يف اخلطط التنفيذية يف البرنامج التنفيذي
التنموي ،كما يتم التحضير لعقد اجتماعات
مع املانحني وتعريفهم باخلطط واألولويات
الوطنية حلماية البيئة .ويجري العمل على
تشكيل جلنة فنية تعنى بتطوير استراتيجية
وطنية للعمل على تفعيل املادة ( )6من اتفاقية
باريس اخلاصة بتطوير استراتيجيات تنمية
مستقبلية منخفضة االنبعاثات من غازات
الدفيئة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020البيئة
مدى التطبيق
التوصيات
مت إعداد دراسة لتقييم الوضع يف مديريات
االستثمار يف بناء قدرات هياكل الالمركزية
ومكاتب البيئة يف احملافظات ،والتي انبثق عنها
وتفعيل آليات صنع القرار فيها لتكون ذات والية
عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفني،
سياسية على اتخاذ قرارات بشأن اخلطط
التنموية على املستوى احمللي ودمج احملور البيئي يف وتزويد املديريات باألجهزة االلكترونية وأجهزة
التفتيش الضرورية للقيام مبهامهم.
عمليات صنع القرار.
مت تفعيل وتعزيز تفويض الصالحيات
للمديرين يف احملافظات.
يتم تدريب العاملني يف مديريات ومكاتب البيئة
يف عدد من احملافظات (إربد والزرقاء والطفيلة)
ومكتب البيئة يف الظليل ،على كيفية حتديد
األولويات البيئية احمللية ،كمرحلة أولى من
التدريب.
قامت مديريات ومكاتب البيئة بإعداد تقارير
أولية لالستدامة البيئية.
مت التعاون مع مديريات البيئة يف احملافظات
إلعداد خطط محلية للتغير املناخي يف ثالث
بلديات (العيون ،دير عال ،بصيرا).
 -مت تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي.

األخذ مببدأ الترابط متعدد القطاعات عند
صنع السياسات العامة ،وحساب املنافع التوفيقية
 ستتم االستعانة من ِقبل جميع املؤسساتللسياسات البيئية ،وعدم تغليب االعتبارات املالية
بالدليل اإلرشادي الذي صدر عن رئاسة الوزراء
البحتة قصيرة األمد.
بالتعاون مع االحتاد األوروبي ،الستخدامه
يف حتليل األبعاد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والبيئية للتشريعات والسياسات
العامة اجلديدة.
تطوير القدرات على تقدير التكاليف االقتصادية يحتاج تطوير هذه القدرات موارد مالية وفنية
غير متوفرة حالي ًا.
واالجتماعية واألمنية للتدهور البيئي ،وتعميم
هذا املفهوم يف دراسات اجلدوى ودراسات تقييم
األثر البيئي ونظم احملاسبة املالية.
إعادة النظر يف اإلعفاءات االستثنائية ،خصوص ًا اإلعفاءات االستثنائية من اختصاص رئاسة
الوزراء.
تلك املرتبطة بتراكيز نسبة الكبريت املسموح
بها يف وقود الديزل محلي الصنع وتلك املتعلقة
بالسماح يف أعمال التنقيب يف احملميات الطبيعية.
املواصفات املتعلقة بحرق وقود الديزل من
إصدار وإقرار األنظمة والتعليمات التي حتكم
تطبيقات حرق وقود الديزل يف جميع القطاعات اختصاص مؤسسة املواصفات واملقاييس.
وحتدد معايير النبعاثات عوادم الديزل مماثلة
للمواصفات العاملية ،بالتعاون مع مؤسسة
املواصفات واملقاييس األردنية واجلهات ذات
العالقة.
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وزارة البيئة
إعادة النظر يف مرجعيات التأسيس وهياكل اتخاذ
القرار يف املؤسسات أو اللجان التي تناط بها تفعيل
عمليات احلكامة يف قطاع البيئة ،للوقوف على
املعوقات وتبني اإلصالحات املناسبة لتصويب
أوجه اخللل.
إجراء مراجعة استراتيجية الستيضاح املوقع
االستراتيجي لوزارة البيئة يف البرنامج الوطني
قطبي
حلماية البيئة ووقف حالة التأرجح بني
َ
التنظيم والتنفيذ.

تعزيز الشراكات االستراتيجية مع اجلهات
التنفيذية التي تتقاطع مع وزارة البيئة يف
األهداف والبرامج من أجل توضيح األدوار وتفادي
االزدواجية ومتكني هذه املؤسسات من توسيع
نشاطاتها.
التخطيط االستراتيجي لضمان التنسيق بني
املشاريع املنفذة من ِقبل املانحني والعمل على
تطبيع مخرجات هذه املشاريع يف استراتيجيات
الوزارة واحلكومة لتصبح جزء ًا من برنامج وطني
غير مرتبط أو محكوم بتوفر الدعم اخلارجي.

اختيار مؤشرات بيئية وطنية ذات دالالت
متعددة األبعاد لإلحاطة باملسببات واآلثار وسبل
االستجابة إلى جانب وصف حالة البيئة.

العمل على ترجمة التقارير التي تصدرها الوزارة
إلى اللغة العربية لتمكني اجلمهور العام من
التفاعل مع محتوياتها.
حماية النظم البيئية واحليوية وصونها
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مدى التطبيق
تؤمن وزارة البيئة بأن اللجان املناط بها تفعيل
عمليات احلكامة يف قطاع البيئة تعمل على
أحسن وجه.

تقوم الوزارة بإعداد “وثيقة بيئة األردن ”2030
لتكون مبثابة مراجعة استراتيجية .على
املنوال نفسه ،أعدت الوزارة اخلطة التنفيذية
للنمو األخضر ( .)2025-2021ووفق ًا لقانون
حماية البيئة رقم ( )6لسنة  ،2017فإن املهمة
الرئيسة لوزارة البيئة هي اإلشراف والرقابة
بالتعاون مع اجلهات التنفيذية.
يتضح هذا من خالل اللجان الفنية التي تندرج
حتت وزارة البيئة ومن خالل إشراك هذه اجلهات
عند إعداد اخلطط واالستراتيجيات الوطنية.

تخطط وزارة البيئة إلى عقد اجتماع مع
املانحني لرفع مستوى التنسيق يف ما بينهم
وتفادي االزدواجية يف املشاريع .كما سيتم
اإلعالن عن استراتيجية إدارة املعرفة عند
إطالق اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
( ،)2022-2020والتي ستوفر آلية مؤسسية
لتعميم نتائج املشاريع داخلي ًا .من املؤمل
أن تساهم إجراءات إدارة املعرفة يف تعزيز
نشر املعرفة .وقد ُشكل فريق لتنفيذ هذه
االستراتيجية.
يتم حالي ًا االنتهاء من إعداد اخلطة
االستراتيجية لوزارة البيئة
( )2022-2020التي ستتضمن توسع ًا وإسهاباً
ً
مقارنة مع اخلطة
يف اختيار املؤشرات البيئية
االستراتيجية ( .)2019-2017وسيتم إطالق
الالئحة الوطنية للمؤشرات التي مت إعدادها
بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
هناك عدد من التقارير باللغة العربية ،وسيتم
الطلب من املؤسسات الدولية املانحة إعداد
ألي تقارير تقوم بتمويلها.
ترجمة للّغة العربية ّ

تقرير حالة البالد لعام  :2020البيئة
مدى التطبيق
التوصيات
صياغة مجموعة السياسات والقواعد اإلرشادية ستشمل اخلطة االستراتيجية لوزارة البيئة
مستجد هو
( )2022-2020على هدف
خلدمات النظم البيئية بقانون وطني ،وتعميم
ّ
هذه املقاربة على املستوى الوطني لتكون جزء ًا من "احلماية واالستخدام املستدام خلدمات النظم
البيئية" .كما أعدت الوزارة مسودة نظام حلماية
برنامج إستراتيجي وطني غير مرتبط أو محكوم
الطبيعة ،ولكن لم َ
يوافق عليه حتى وقت إعداد
بتوفر الدعم اخلارجي.
هذه املراجعة.
دمج معارف االستخدام املستدام خلدمات األنظمة ال توجد آليات لدمج املعارف املنبثقة من مشاريع
البيئية يف منظومة التعليم الوطني ،وعلى املستوى الوزارة يف منظومة التعليم العالي ،رغم وجود
تنسيق لرفع مستوى الوعي البيئي يف املدارس.
اجلامعي على وجه اخلصوص.
العمل على تخفيف وطأة التلوث البيئي يف املناطق يحول عدم وجود التمويل الكايف دون إحراز
تقدم يف تخفيف وطأة التلوث البيئي يف البؤر
“الساخنة” املتدهورة بيئي ًا ،التي تشمل حوض
الساخنة.
(سيل) الزرقاء ومكب األكيدر ومنطقتي الظليل
ّ
واحللبات ومنطقة تالل الفوسفات ،ووضع اخلطط
تدرس وزارة البيئة متويل مشروع إعادة تأهيل
االستباقية حلماية مناطق ساخنة أخرى من
حوض (سيل) الزرقاء جزئي ًا من صندوق حماية
اإلخفاق البيئي.
البيئة.
متت إزالة  %60من تالل الفوسفات ضمن
مشروع إعادة تأهيل منطقة تالل الفوسفات.
وسيتم تشييد حديقة بيئية بعد إزالة التالل،
ولكن عدم توفر التمويل أدى إلى تقليص نطاق
احلديقة البيئية على أن يقوم صندوق البيئة
بتمويل املشروع.
ما زالت مناطق تربية املواشي والدواجن يف
ّ
واحللبات واخلالدية تعاني من تراكم
الظليل
الفضالت احليوانية غير املعاجلة ،إذ يتم نقلها
بطرق غير قانونية .كما تعاني منطقتا الظليل
واخلالدية من تراكم احليوانات النافقة.
إعداد مراجعة شاملة لدراسة حالة التنوع احليوي مت تقييم أداء االستراتيجية الوطنية وخطة
يف األردن ،وتقييم جهود جميع املؤسسات الوطنية العمل للتنوع احليوي ( )2020-2015من
العاملة يف هذا القطاع مبا يف ذلك اللجنة الوطنية خالل إصدار التقرير الوطني السادس التفاقية
التنوع البيولوجي يف نيسان  .2019وتعمل
للتنوع احليوي.
الوزارة على إعداد استراتيجية أخرى للمرحلة
املقبلة.
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العمل على إكمال الشبكة الوطنية للمناطق
احملمية ليصل متثيلها إلى ما نسبته  %17من
مناطق اليابسة وما نسبته  %10من املناطق
الساحلية والبحرية ،وتعزيز منظومة املناطق
احملمية ورفدها بأعلى إطار قانوني ممكن.

تطبيق مبادئ اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية
يف منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.
مراقبة عناصر البيئة وحمايتها
إعداد استراتيجية وطنية طويلة األمد لتحسني
نوعية الهواء احمليط من خالل التخفيض املنهجي
النبعاثات ملوثات الهواء ،خصوص ًا اجلسيمات
الدقيقة.

مدى التطبيق
النسب الواردة يف أهداف اتفاقية أيشي هي
على املستوى العاملي .أن تكون نسبة مساحات
احملميات األرضية  %17و احملميات البحرية
بناء على ذلك
 %10من كامل مساحة العالم و ً
تقوم الدول األعضاء بإعداد استراتيجياتها
الوطنية وحتديد نسب مساهمتها .وقد جاء
الهدف الوطني اخلاص باالستراتيجية الوطنية
وخطة العمل للتنوع احليوي ()2020-2015
بأن ترتفع نسبة املساحات احملمية يف األردن إلى
 %4بحلول عام  ،2020وهذا ما مت اإللتزام
به .كما مت اإلعالن عن إنشاء محمية بحرية يف
خليج العقبة.
هذه التوصية من اختصاص سلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة (.)ASEZA

تقوم الوزارة بإعداد تقرير عن كيفية العمل
على تخفيف التلوث لتحسني صحة اإلنسان.
وسيشتمل هذا التقرير على حلول لتخفيض
االنبعاثات مما يؤدي إلى حتسني نوعية الهواء
احمليط.
رصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة ( )PM2.5العالقة ستبدأ الوزارة برصد تراكيز اجلسيمات الدقيقة
يف جميع محطات مراقبة نوعية الهواء احمليط يف ( )PM2.5بدء ًا من  1كانون الثاني .2021
أنحاء اململكة واستخدامها كمؤشر عن تلوث الهواء
على نطاق واسع.
مت مخاطبة مؤسسة املواصفات واملقاييس
مراجعة وحتديث املواصفات األردنية املتعلقة
األردنية بشأن حتديث مواصفات نوعية الهواء
بنوعية الهواء مبا يتوافق مع معايير منظمة
يف األردن .وهذه التوصية يف قيد التنفيذ وفق ًا
الصحة العاملية.
ملؤسسة املواصفات.
قياس تراكيز أكاسيد الرصاص يف الهواء احمليط
حتديث قائمة ملوثات الهواء املرصودة لتشمل
ليست من أولويات الوزارة ،وذلك لعدم وجود
الرصاص وما ُيعرف مبلوثات الهواء السامة.
مصدر النبعاث أكاسيد الرصاص يف الهواء
احمليط ،علم ًا بأن البنزين املستخدم يف اململكة
خال من الرصاص.
ٍ

رصد املركبات العضوية املتطايرة (Volatile
 )organic compoundsيف محيط محطات

الوقود ومصفاة تكرير البترول يحتاج إلى متويل
لشراء معدات القياس.
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تغير املناخ
دمج جهود التخفيف والتكيف بسالسة يف
االستراتيجيات القطاعية.

مدى التطبيق
يجري العمل على إعداد خطة للزراعة الذكية
مناخي ًا ()climate-smart agriculture
بالتعاون مع وزارعة الزراعة ووزارة املياه والري
ومؤسسات بحثية ومتويلية دولية .د
مت اختيار خمسة مشاريع ذات أولوية من
قطاعات مختلفة من خطة عمل املساهمات
احملددة وطني ًا ( )NDCإلعداد دراسات جدوى
لها.
بدأ العمل على حتديث املساهمات احملددة
وطني ًا.

تشكيل وتنسيق وتيسير عمل الفرق الوطنية
التي ينص نظام تغير املناخ على تأسيسها ،إلتاحة
الفرصة ملؤسسات املجتمع املدني والقطاع اخلاص
ومراكز البحوث يف املساهمة يف عمل اللجنة
كشركاء فاعلني.

تطبيع قضية تغير املناخ يف الفكر االستراتيجي
الوطني.

أطلقت وزارة البيئة اخلطة التنفيذية لالقتصاد
األخضر ،والتي تتضمن إجراءات للتخفيف
والتكيف.
مت تشكيل فريق وطني التكيف .والعمل جار
على تشكيل فريق وطني لتطوير استراتيجية
األردن يف تطبيق املادة ( )6من اتفاق باريس
املعنية بتطبيق نهج تعاونية يف الوفاء
باملساهمات احملددة وطني ًا.
مت تدريب ضباط االرتباط من املؤسسات
املختلفة على إدخال البيانات املتعلقة مبشاريع
تغير املناخ يف سجل اجلرد الوطني النبعاثات
غازات الدفيئة.
يتم إعداد تقرير البالغات الوطنية الرابع الذي
سيتضمن مراجعة سياسة تغير املناخ وتقييم
الهشاشة الوطني واستراتيجيات دمج النوع
االجتماعي يف جهود التخفيف والتكيف مع
تغير املناخ.
مت إطالق خطة التكيف الوطنية (.)NAP
احملدث
بدأ العمل يف إعداد التقرير الثاني
ّ
لفترة سنتني ،والذي سيتضمن جرد ًا النبعاثات
غازات الدفيئة من القطاعات املختلفة وتقييم ًا
إلجراءات التخفيف وكلفها.

التنظيم البيئي للنشاطات التنموية
تعزيز قدرات جهاز التفتيش الرقابي بشري ًا ومالي ًا الوزارة من اجلهات الرقابية املشاركة يف برنامج
تطوير التفتيش على األعمال ،املنفذ يف وزارة
وفني ًا وتكنولوجي ًا.
الصناعة بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية،
والذي وفر أدوات تشريعية وفنية ال بأس بها يف
تطوير منظومة الرقابة.
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اعتماد التقييم البيئي االستراتيجي (Strategic
 )Environmental Assessmentلدراسة تأثير املشاريع
االستثمارية يف قطاعات الطاقة واملعادن واملياه
والزراعة والسياحة على البيئة.
تنظيم املواد الكيميائية
إنشاء وحدة تختص بإدارة ملف تعرض اإلنسان
للمواد الكيميائية بشكل عام واملواد املخلّة بعمل
الهرمونات بشكل خاص ،وذلك بالعمل مع منظمات
األمم املتحدة واملؤسسات العاملية الطبية ذات
العالقة ،لالطالع على ما يستجد علمي ًا ،واملشاركة
يف صياغة سبل حلماية املستهلكني ،وتطوير
حمالت للتوعية باآلثار الصحية لهذه املواد
الكيميائية والوسائل املتاحة لتجنبها وسبل تغيير
السلوك لدرء األضرار.

مدى التطبيق
توقف العمل يف اعتماد التقييم البيئي
االستراتيجي لعدم توفر التمويل.

ُشكل فريق يف وزارة البيئة للعمل على تخفيف
جميع أشكال التلوث من أجل حتسني الصحة
العامة لإلنسان.
يجري العمل مع منظمة الصحة العاملية
و(األسكوا) باإلضافة إلى اللجنة التوجيهية
التي تضم يف عضويتها األمناء العامني لعدد
من الوزارات ذات العالقة ،لتحديد األولويات
الوطنية للصحة والبيئة.

تنظيم إدارة املواد الكيميائية
رصد ومراقبة تراكيز املواد الكيميائية املخلّة بعمل دور الوزارة
ُ
والرقابة عليها ،أما تأثيرها على صحة اإلنسان
الهرمونات يف جسم اإلنسان دوري ًا.
فهو من اختصاص جهات رسمية أخرى.
صياغة تشريعات جديدة تستجيب بشكل مناسب مت إصدار دليل إرشادي لالستخدام يف بيئة
األعمال.
للتأثيرات الصحية والبيئية للمواد النانوية،
لتقييم املنافع واألضرار ،وإدارة املخاطر ،وحظر
الوزارة بحاجة إلى متويل إلصدار تشريع
إنتاج أو استقدام املنتجات احملتوية على مواد
متكامل يتعامل بشكل أفضل مع املواد النانوية.
نانوية ،إلى أن يتم إعداد هذه التشريعات املناسبة.
السلطة القضائية
هذه التوصية من اختصاص وزارة العدل /اجلهاز
تأسيس محكمة بيئية ورفدها بكادر من
القضائي .وقد اقترحت وزارة البيئة إنشاء غرف
امللمني بالعلوم الطبيعية
القضاة واحلقوقيني ّ
واالجتماعية ّ
قضائية يف احملاكم للتعامل مع القضايا البيئية.
واملطلعني على اخلطاب العام بشأن
التحديات البيئية.
هذه التوصية من اختصاص وزارة العدل /اجلهاز
رفع مستوى الوعي لدى اجلهاز القضائي بشأن
القضائي ،علم ًا بأنه مت تدريب عدد من القضاة
جسامة التعديات البيئية وآثارها على املوارد
يف السنوات السابقة.
الوطنية واملكتسبات االقتصادية واالجتماعية.

يغلب على تطبيق الكثير من التوصيات يف اجلدول رقم ( )4االلتجاء إلى إعداد
املعنية بتنفيذ
استراتيجيات وخطط عمل وتقارير لتكون مبثابة خارطة طريق للجهات
ّ
ما يجيء فيها من إجراءات وسياسات ونشاطات .ومع اإلدراك بأن قانون حماية البيئة
رقم ( )6لسنة  2017ينص على دور وزارة البيئة يف "إعداد اخلطط والبرامج الالزمة
وتطويرها ومتابعة تنفيذها" ،ومع اإلميان بأهمية توثيق معالم الطريق بصورة منطقية
وواضحة قبل العملّ ،إل أن بعض التجارب السابقة يف تعثر التنفيذ حتتم البحث عن
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الدوافع ومعاجلتها .واألمثلة على تعثّ ر التنفيذ عديدة .لهذا ال بد من التساؤل -على
سبيل املثال -عن مدى إجناز االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي
( )2020-2015وخطة العمل الوطنية ملكافحة التصحر ( )2020-2015اللتني
توشكان على االنتهاء .قد ترجع بعض الدوافع إلى عدم توفر التمويل لالستثمار يف
املوارد البشرية والفنية الالزمة .ينطبق ذلك على عدم توفر التمويل لتجهيز محطات
مراقبة نوعية الهواء احمليط يف أنحاء اململكة مبعدات قياس تراكيز اجلسيمات الدقيقة

( )PM2.5العالقة أو املركبات العضوية املتطايرة .كما أثّ ر عدم توفر التمويل على قدرة

مديرية التفتيش والرقابة البيئية على تعزيز قدرات جهازها الرقابي ،مما ُي ْضعف من

استطاعتها على تنفيذ دورها التنظيمي يف ضبط عدم التقيد بالشروط البيئية .وقد
ّ
توقف العمل يف اعتماد التقييم البيئي االستراتيجي وإصدار تشريع متكامل لتنظيم
املواد النانوية بسبب نقص يف التمويل .كما حال عدم وجود التمويل الكايف دون إحراز
تقدم يف تخفيف وطأة التلوث البيئي يف البؤر الساخنة مثل حوض "سيل" الزرقاء
ومحيط مصفاة تكرير البترول ومناطق تربية املواشي والدواجن يف الظليل واحلالبات
واخلالدية.
ولتعزيز قدرة وزارة البيئة على القيام مبسؤولياتها على أحسن وجه ،تدعو املراجعة
احلكومة إلى إيالء صون البيئة نصيب ًا أكبر من الفكر االستراتيجي الوطني ،من خالل
رفع مستوى املخصصات املالية لوزارة البيئة ،ورفدها باملوارد البشرية والفنية ،وتعزيز
دورها الرقابي والتنظيمي ،ودعم استقالليتها.
ويف حاالت أخرى ،يكمن اإلخفاق يف التنفيذ يف عدم قدرة أو عدم رغبة املؤسسات
القطاعية الوطنية املعنية على تنفيذ السياسات واخلطط والتعليمات والقرارات
الصادرة عن وزارة البيئة .وميكن عزو ذلك غالب ًا إلى غياب التنسيق املؤسسي الذي يؤدي
يف احملصلة إلى انعدام التوافق بني خطط وزارة البيئة من جهة واالستراتيجيات الصادرة
عن املؤسسات القطاعية من جهة أخرى .مثال ذلك غياب التناسق بني استراتيجية وزارة
البيئة يف إدارة ملف تغير املناخ ،واالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام (-2020
 )2030التي أطلقتها وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف متوز  .2020فعلى الرغم من أن
حصة قطاع الطاقة بلغت  %81من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة لعام  ،2012وفق ًا

ألحدث جرد وطنيّ ،63إل أن إعداد استراتيجية قطاع الطاقة مت من دون حتليل مدى
مساهمة القطاع يف تغير املناخ ومبعزل عن إدراك متطلبات برامج تغير املناخ .ويف داللة

63 Ministry of Environment (2017). First Biennial Update Report to the United Nations Framework Convention on
Climate Change. Jordan.
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واضحة على غياب التنسيق املؤسسي املثير للقلق ،جاء إطالق استراتيجية قطاع الطاقة
يف الوقت الذي تعكف فيه وزارة البيئة على إعداد وحتديث ثالثة تقارير وطنية مهمة،
كما هو موضح يف اجلدول رقم ( ،)4ذات عالقة مباشرة بإجراءات التخفيف من انبعاثات
غازات الدفيئة استعداد ًا لتقدميها إلى سكرتارية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
وفاء بالتزاماتها الدولية .وبذلك ،ضاعت فرصة ثمينة
تغير املناخ قبل نهاية عام 2021
ً
لتحديد معالم الطريق بصورة مشتركة وتوافقية لقضية ستشكل مشكلة وجودية يف

املستقبل .وتثير القراءة املتأنية لالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام (-2020
 )2030أسئلة محورية عن قدرة وزارة البيئة على تنفيذ التزامات األردن التي سيتم
إدراجها يف وثيقة املساهمات احملددة وطني ًا.
ومما ساهم يف عدم تدارك احتماالت عدم التوافق يف اخلطط تباطؤ وزارة البيئة يف
تشكيل الفرق الفنية التابعة للّجنة الوطنية لتغير املناخ التي كان يف مقدورها ،على أقل
تقدير ،لفت االنتباه إلى ضرورة تفعيل مشاورات ثنائية بني وزارة البيئة ووزارة الطاقة
والثروة املعدنية لرسم محاور التآزر والتناغم والتناسق بني استراتيجية الطاقة وإجراءات
مواجهة تغير املناخ.
ولتعزيز التنسيق املؤسسي بني وزارة البيئة واملؤسسات القطاعية ،تدعو املراجعة إلى
إعادة النظر يف هياكل أطر احلكامة ووسائل التنسيق املؤسسي وآليات صنع السياسات ،من
أجل االرتقاء النوعي يف األداء االستراتيجي يف هذه النشاطات ،وتطوير فعالية اإلدارة
العامة .وقد نادى تقرير حالة البالد  2019يف ملخصه عن أوجه التشابك بني القطاعات
األولية والبيئة إلى "نبذ القرارات القطاعية املتجزئة" ،ودعا صانعي القرار إلى "اتباع نهج
تخطيط متكامل سعي ًا إلى وضع استراتيجيات وسياسات قطاعية تتسم بالتناسق وتأخذ
باالعتبار التفاعالت التي تنجم عن أوجه االعتماد الوثيقة".64
إن التحديات التي تواجه وزارة البيئة من عدم توفر التمويل إلى الضعف يف تنفيذ بعض
ّ
ٌ
ُ
ضعف
أعم .إذ يكمن وراء هذه التحديات
االستراتيجيات البيئية،
أعراض إلشكالية ّ
الوزن السياسي لوزارة البيئة .فمن الواضح أن الشأن البيئي ما يزال ال يحظى بنصيبه

املشروع من الفكر االستراتيجي الوطني .وستكون العواقب من شقني :يتمثل األول يف
املزيد من التدهور يف صحة اإلنسان األردني؛ ويتمثل الثاني يف خسارة األصول الرأسمالية
تعد من أهم أركان االعتماد على الذات.
الطبيعية األردنية التي ّ

 64تقرير حالة البالد لعام  .2019املجلس االقتصادي واالجتماعي (.)2019
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سابعًا :التوصيات

إن حتديد أولويات ملف البيئة يف مرحلة ما بعد "كورونا" ينبغي أن يبدأ من خالل الفهم
ّ

العلمي الدقيق للعالقة بني جائحة "كوفيد "19-من جهة وملفات تلوث الهواء وتغير
قدمت
املناخ وتدهور النظم الطبيعية من جهة أخرى .يف معرض توثيق هذه العالقةّ ،
املراجعة براهني علمية لتبيني أثر كل من تغير املناخ وتدمير املوائل الطبيعية يف نشوء
أو إعادة نشوء األمراض البشرية املعدية حيوانية املنشأ ،وعرضت دالئل تثبت ارتباط
املستويات العالية من تلوث الهواء باالرتفاع يف معدالت العدوى ومعدالت الوفاة املعزوة
إن إدراك هذه العالقات يتطلب استحداث استراتيجيات إضافية
إلى مرض "كوفيدّ ."19-

لتفادي التداعيات السلبية ورفع مستوى التأهب.

وإلى جانب صياغة توصيات تأخذ هذا اإلدراك يف احلسبان ،فإن املراجعة أخذت يف االعتبار
كذلك توفر اإلمكانيات البشرية والفنية واإلدارية واملالية لتطبيق هذه التوصيات .وترى
املراجعة أن الكوادر الفنية يف وزارة البيئة ويف املؤسسات احمللية الشريكة متتلك القدرة على
القيام مبعظم اإلجراءات املقترحة يف التوصيات .ويف ما يخص التوصيات التي ستتطلب
إمكانيات فنية ومالية غير متوفرة ،باستطاعة وزارة البيئة االستعانة بالشراكات الفاعلة
القائمة مع مجموعة من املؤسسات الدولية التنموية والهيئات األممية لتعزيز قدرات
الوزارة املؤسسية واستقطاب التمويل البيئي .وإلى جانب حشد وتوظيف اإلمكانيات
الفنية واملالية ،هناك حاجة إلى جتنيد اإلرادة السياسية على املستوى احلكومي لتفعيل
ً
ترجمة ملبدأ اتباع
وسائل التنسيق املؤسسي بني وزارة البيئة وجميع مؤسسات الدولة

ملحة ،ألن بعض التوصيات يف
ُن ُهج تخطيط متكاملة ومتناسقة .هذه احلاجة أصبحت ّ
هذه املراجعة ليست من اختصاص وزارة البيئة ،بل تقع مسؤولية تنفيذها على مؤسسات

وهيئات حكومية أخرى بالتشاور مع وزارة البيئة.
إن جائحة "كوفيد ،"19-مثلها مثل عدد من األوبئة التي سبقتها ،إمنا جنمت عن تراكمات
ّ
من املفاهيم واملمارسات املخفقة يف العمل التنموي عبر عقود .وقد حاولت هذه املراجعة

مقاربة هذه التراكمات لتعميق الفهم مباهياتها ومآالتها كمدخل يف تكوين إدراك جديد
وطرح مقاربات بديلة تقود إلى حتوالت جوهرية يف عمليات التخطيط.
ويف سبيل متهيد الطريق نحو حتقيق هذه التحوالت ،تالي ًا مجموعة من التوصيات:
 .1ترسيخ فكرة أهمية صون البيئة يف الفكر االستراتيجي احلكومي ،وترجمة هذه
الفكرة من خالل رفع مستوى املخصصات املالية لوزارة البيئة ،ورفدها باملوارد البشرية
والفنية واإلدارية ،وتعزيز دورها التنظيمي والرقابي ،ودعم استقالليتها.
 .2تقييم حالة املوائل واألنظمة البيئية ورصد حاالت اإلجهاد البيئي التي تتعرض لها
من ِقبل النشاطات البشرية املتوغلة.
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 .3إنشاء قاعدة بيانات وطنية ملراقبة املضيفات والنواقل الطبيعية ملسببات األمراض
والعمل على أن تكون جزء ًا من شبكة إقليمية يتم إنشاؤها بالتعاون مع املنظمات
الدولية املعنية مبكافحة األمراض البشرية املعدية حيوانية املنشأ.
 .4تقييم مواطن الهشاشة ( )Vulnerability assessmentبشأن تفشي األمراض
البشرية املعدية حيوانية املنشأ واآلفات الزراعية ،ورسم خارطة الطريق املستقبلية
بشأن كيفية جتنب مخاطر التفشي.
 .5جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال تنفيذ االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع
احليوي ( )2020-2015التي تزود صانعي القرار مبصفوفة متكاملة من األهداف
االستراتيجية والبرامج التنفيذية ومؤشرات قياس األداء.
 .6تعميم مفهوم املنعة يف جميع منهجيات التخطيط احلكومة وغير احلكومية على ّ
كل
املستويات.
 .7تطوير طرق فعالة لبناء وقياس وإدارة مقومات املنعة يف جميع القطاعات ،ومعاجلة
مواطن الهشاشة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
 .8إخضاع املشاريع االستثمارية يف التنقيب عن اخلامات املعدنية واستخراجها إلى
اإلجراءات املدرجة يف االستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي (-2015
 )2020الكفيلة بصون التنوع احليوي يف مناطق التنقيب وفق ًا لألنظمة والتعليمات
القانونية.
 .9الكشف عن بؤر تلوث الهواء يف األردن ،واتخاذ إجراءات وقائية واحترازية إضافية يف
هذه املناطق للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر العدوى من "كوفيد."19-
 .10تأسيس جهود وطنية تقودها مديرية الرصد والتقييم البيئي يف وزارة البيئة
بالتعاون مع اجلهات املعنية لتحسني نوعية الهواء من خالل التخفيض املنهجي
النبعاثات ملوثات الهواء.
 .11مراجعة املواصفات األردنية املتعلقة بنوعية الهواء وحتديثها مبا يتوافق مع معايير
منظمة الصحة العاملية.
 .12حتديث املواصفة األردنية املتعلقة بانبعاث العوادم من محركات الديزل
( )1998/1054واملواصفة املتعلقة باملواد املنبعثة من العادم ( ،)1998/1052لتكون
مماثلة للمعايير العاملية.
 .13ضبط محتوى الكبريت يف وقود الديزل محلي الصنع واملستورد إلى حد أقصى ال
يتجاوز  10أجزاء من املليون من خالل إلغاء استثناء وقود الديزل محلي الصنع من
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املواصفة القياسية األردنية ومن خالل منع استيراد الديزل املخالف لهذه املواصفة.
 .14دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحفيز االستخدام السليم لوسائل النقل العام يف ظل
التردد الذي قد يطرأ على سلوك العموم يف استعمال احلافالت يف التنقل يف عصر ما
بعد "كوفيد."19-
 .15تبني مقاربة جامعة أكثر شمولية يف إدارة املوارد الطبيعية تراعي ،إلى جانب توفير
أمن التزود بها ،مقومات بناء املنعة ومركزية احترام احلدود التجديدية للنظم
الطبيعية.
 .16تعميم مفهوم حماية اخلدمات التموينية والتنظيمية والثقافية واملساندة التي
تقدمها النظم البيئية لإلنسان ،وتقدير قيمها االقتصادية يف عمليات التخطيط
االقتصادي.
 .17إعادة النظر يف هياكل أطر احلكامة ووسائل التنسيق املؤسسي وآليات صنع السياسات
من أجل االرتقاء النوعي يف األداء االستراتيجي يف هذه النشاطات وتطوير فعالية
اإلدارة العامة.
 .18اتباع نهج تخطيط متكامل يأخذ باالعتبار أوجه الترابط بني قطاعات الطاقة
والتنوع احليوي والبيئة وتغير املناخ وصحة اإلنسان ،سعي ًا إلى الوصول إلى
استراتيجيات توافقية تصنع منافع تنموية مشتركة لكل القطاعات.
 .19إعادة النظر يف املناقالت املالية ملشاريع وزارة البيئة اجلوهرية ،وتخصيص موازنة
لبرنامج "احملافظة على التنوع احليوي ومكافحة التصحر وتأهيل املواقع" ،ورصد
مخصصات مالية لتمويل مشاريع إكمال الشبكة الوطنية للمناطق احملمية واإلدارة
املتكاملة إلعادة تأهيل املناطق املتدهورة بيئي ًا وأخرى ذات عالقة مباشرة بحماية
التنوع احليوي.
 .20تكريس موازنة خاصة من رئاسة الوزراء لتمويل مشاريع إعادة تأهيل األحواض
املائية واألراضي الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية الساخنة.
 .21إحالة مسؤولية إنشاء ومتويل حدائق ومنتزهات خضراء إلى وزارة اإلدارة احمللية و/أو
وزارة األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق مع مجالس احملافظات واملجالس التنفيذية.
 .22استجالب اجلزء األكبر من موازنة اإلدارة امللكية حلماية البيئة والسياحة من موازنة
مديرية األمن العام ،وجلب مساهمات مالية من موازنات وزارة املياه والري ووزارة الزراعة
ووزارة الداخلية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة ،وذلك لدعم اإلدارة يف
القيام مبهامها وواجباتها املتعددة القطاعات.
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امللخص التنفيذي
تتسم العالقة بني قطاعي الصناعة والتجارة مبستوى متقدم من التكاملية والتنسيق
واالعتماد على بعضهما بعض ًا ،وهذا ما تفرضه حقيقة أن الغالبية العظمى من منشآت
القطاعني هي منشآت صغيرة ومتوسطة احلجم ،إذ تشكل هذه املنشآت الغالبية العظمى
من القطاعات االقتصادية بشكل عام ،ومن قطاعي التجارة والصناعة بشكل خاص ،ما
يجعل عملية الترابط يف ما بينهما أقوى وأكثر متانة.
وتشكل املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة ما يزيد على  %99من املنشآت

االقتصادية العاملة يف اململكة ،وتشغّ ل ما يقارب  %60من إجمالي القوى العاملة ،وهنا
تبرز أهميتها من خالل مساهمتها االقتصادية ويف ما تخلقه من فرص عمل وما تقدمه
من قيمة اقتصادية مضافة ،بصرف النظر عن القطاعات التي تنتمي إليها هذه املنشآت.
ً
َ
تقريري حالة
ملراجعتي الصناعة والتجارة الواردتني يف
استكماال
وتأتي هذه املراجعة
َ
لعامي  2018و ،2019إذ تتابع مخرجاتهما مع التركيز على تبعات جائحة فيروس
البالد َ

كورونا املستجد التي عصفت بالعالم أجمع وامتدت تداعياتها السلبية لتشمل جميع
تقيم اإلجراءات احلكومية للتخفيف من حدة
القطاعات االقتصادية يف األردن .كما ّ
هذه التداعيات ،ومدى وإمكانية متابعة تنفيذ اإلستراتيجيات واخلطط احلكومية ،هذا

باإلضافة إلى أنها تقدم عدد ًا من التوصيات يف ضوء املستجدات واملتغيرات الراهنة.
ٌ
ملحة للعمل وفق محورين أساسينيُ ،يعنى األولى
ظهرت خالل فترة اجلائحة
حاجة ّ

لقطاعي الصناعة
ببعض اإلجراءات العاجلة إلعادة تنشيط ودوران العملية اإلنتاجية
َ
والتجارة واحلد من تبعات اجلائحة عليهما ،ويشمل ذلك التشغيل والتسهيالت التمويلية

واحلوافز وإجراءات أخرى شبيهة ،يف حني يعنى احملور الثاني بالتوجه الفعلي نحو
االعتماد على الذات ،وتعميق "دولة اإلنتاج" ،واغتنام الفرص التي نشأت خالل اجلائحة
بتطوير إستراتيجية شمولية تستهدف متكني محاور "دولة اإلنتاج" الثالثة؛ توفير
املدخالت بأقل الكلف ،واستغالل ما لدى األردن من موارد بصورة كفؤة للوصول إلى
مخرجات إنتاجية متنوعة (زراعية وصناعية وخدمية) ،وخلق الترابط والتكامل يف ما
بني القطاعات االقتصادية.

227

Economic & Social Council of Jordan

أو ً
ال :المقدمة

تلقّ ى األردن على مدار العقد األخير ،العديد من الصدمات املرتبطة باخلارج ،وتأثر
باألزمات يف اإلقليم والعالم التي انعكست بصورة مباشرة على املؤشرات االقتصادية
الكلية يف اململكة وأحلقت آثار ًا سلبية كبيرة بالقطاعات االقتصادية فيها ،وعلى رأسها

قطاعي الصناعة والتجارة مبنشآتهما الصغيرة ومتوسطة احلجم وحتى الكبيرة منها.
َ
َ
دخل يف دوامة أزمة أخرى ،مما حتّ م عليه إعادة النظر
فكلّما خرج األردن من أزمة

بأولوياته وبترتيبها وفق ًا ملقتضى احلال .فما إن كاد األردن يتجاوز صدمة األزمة املالية

العاملية ( )2008حتى وجد نفسه يف جلّ ة "الربيع العربي" التي أدت إلى نزوح مئات اآلالف
وتسببت بإغالق حدوده البرية مع ّ
كل من العراق وسوريا لسنوات،
من السوريني إليه،
ّ
ثم بدأت جائحة كورونا التي ُي َّ
توقع أن تكون آثارها االقتصادية عليه أضخم وأعمق من

سابقاتها نظر ًا لعامليتها.

إذ يخوض العالم أجمع حرب ًا على جميع الصعد ملواجهة اجلائحة والتعامل مع تداعياتها
السلبية التي تشمل األزمات الصحية ،والتحديات االقتصادية ،والتوترات التجارية،
أي وقت مضى ،حملاولة
وسواها ،األمر الذي يستدعي التحرك بوتيرة أسرع مما شهده ّ

السيطرة على هذه األزمة غير املسبوقة ،والتي اتسعت رقعة آثارها لتطال جميع

القطاعات؛ وبخاصة االقتصادية والصحية واالجتماعية.
واألردن ،حاله كحال بقية دول العالم ،تأثر بشكل كبير جراء تبعات هذه اجلائحة ،وما
فرضته احلكومة من إجراءات مشددة يف سبيل احلد من انتشار الوباء واحلفاظ على صحة
املواطن وسالمته ،وعلى رأسها تفعيل قانون الدفاع ،وتعطيل جميع مؤسسات القطاعني
العام واخلاص ،وحظر التجول الشامل واجلزئي ،وتوقف حركة الطيران ،وإغالق احلدود
بدء ًا من  18آذار  2020وحتى بداية شهر أيار باستثناء بعض القطاعات .وقد أدى هذا
إلى عواقب وخيمة على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية ،وأثّ ر سلب ًا على القطاعات
االقتصادية وبخاصة قطاعا الصناعة والتجارة ،نتيجة تأثر سالسل التوريد ،وتوقف
دوران العجلة اإلنتاجية .ولكون غالبية املنشآت العاملة يف القطاعني هي من املنشآت
الصغرى والصغيرة ومتوسطة احلجم ،فقد ظهر تأثرها السريع بتبعات هذه األزمة أكثر
ً
وأشد عمق ًا.
حدة
ّ
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قطاعي الصناعة والتجارة
ثانيًا :تداعيات جائحة كورونا على
َ
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

املتعذر تقدير أو ّ
ّ
توقع حجم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على االقتصاد
ما زال من
العاملي ككل ،وذلك نتيجة الضبابية الشديدة حيال مدة احتواء الفيروس وإمكانية عودة
احلركة االقتصادية إلى طبيعتها ،وكذلك صعوبة حتديد الزمن الالزم إليجاد لقاح
مناسب ونشره عاملي ًا ،بخاصة أن اللقاح يشكل الفرصة العملية الوحيدة إليقاف تأثير
الفيروس على اقتصادات العالم أجمع.
معرض خلسارة
وتشير التوقعات األولية لصندوق النقد الدولي إلى أن االقتصاد العاملي َّ
تزيد عن  9ترليون دوالر على مدار عامني جراء تبعات فيروس كورونا ،1يف ظل اإلجراءات

واإلغالقات التي انتهجتها غالبية دول العالم يف سبيل احتواء الوباء ومنع انهيار أنظمة
2
َّ
ويتوقع تراجع معدل النمو العاملي ليصل إلى ما نسبته  %4.9بالسالب
الرعاية الصحية.
مع نهاية عام  ،2020وكذلك تراجع معدل النمو االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط
وآسيا الوسطى إلى حوالي  %4.7بالسالب ،3مع العلم بأن هذه التوقعات قابلة للتغير يف
ظل حالة عدم اليقني التي يشهدها االقتصاد العاملي بعامة.
كما أثّ رت أزمة كورونا بشكل كبير على مستويات الطلب ،وخاصة على السلع غير األساسية
حتمل أن يسجل حجم
كالسيارات واأللبسة ،فبحسب تقديرات منظمة التجارة العاملية ُي َ
التجارة السلعية العاملية انخفاض ًا بحوالي  3.6ترليون دوالر أو ما نسبته  %9.2مع نهاية
عام  ،2020مع العلم بأن هذه التقديرات تخضع للمراجعة الدورية يف ظل حالة عدم
َّ
املتوقع.
اليقني املصاحبة للجائحة وزمن التعايف
وي َّ
وتضاعف معدالت البطالة على مستوى
توقع أيض ًا خسارة ماليني العمال لوظائفهم
ُ
ُ

العالم ،فعلى سبيل املثال أشار عدد من التقارير إلى تأثر قطاع األلبسة يف بنغالدش التي
تعد ثاني أكبر مصنّ ع لأللبسة يف العالم ،إذ ّأدى ُّ
توقف الطلب على هذه املنتجات إلى
ّ
تسريح أكثر من مليون عامل من إجمالي العاملني يف القطاع والبالغ عددهم حوالي 3.6

مليون عامل.
وعلى الصعيد احمللي ،ال يختلف واقع االقتصاد الوطني يف ظل أزمة كورونا وحجم
عما شهدته بقية دول العالم ،مدفوع ًا بتراجع مستويات الطلب احمللية
تأثره بتبعاتها ّ

 1صندوق النقد الدولي ،تقرير آفاق االقتصاد العاملي لشهر نيسان .2020
 2صندوق النقد الدولي ،مستجدات آفاق االقتصاد العاملي ،يونيو .2020
 3صندوق النقد الدولي ،مستجدات آفاق االقتصاد اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى ،متوز .2020
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والعاملية ،وتوقف حركة التجارة العاملية ،واإلجراءات احلكومية الوقائية ،والتي متثلت يف
إغالق املدارس واجلامعات كخطوة أولى اعتبار ًا من  15آذار  2020واستمرار ذلك ألكثر
من ستة أشهر ،وإغالق املطار ،وتعطيل جميع مؤسسات القطاعني العام واخلاص ،وحظر
التجول الشامل اعتبار ًا من  21آذار واستمراره ألكثر من شهر مع استثناء بعض األنشطة
االقتصادية من ذلك تبع ًا ألهميتها وحاجة السوقني احمللي والدولي لها ،شريطة مراعاة
املعايير الصحية والتدابير الوقائية الالزمة .وكان لهذه اإلجراءات آثار سلبية تراكمية
على االقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاعات االقتصادية خصوص ًا ،ومن ضمنها
القطاعان الصناعي والتجاري.
فعلى الرغم من تسجيل الناجت احمللي اإلجمالي منو ًا بنسبة  %1.3خالل الربع األول من
عام  ،2020إال أن الربع الثاني شهد تراجع ًا يف الناجت احمللي اإلجمالي بحوالي %3.6
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،كما استمر هذا التراجع خالل الربع الثالث
بتسجيله منو ًا سالب ًا مبا نسبته  %2.2مقارنة مع الفترة نفسها من عام  .2019وجاء
هذا األداء متوافق ًا مع توقعات البنك الدولي التي أشارت مع بداية أزمة كورونا إلى أن
االقتصاد األردني سيسجل منو ًا سالب ًا بنسبة  %3.5مع نهاية عام  ،4 2020يف حني

يتوقع البنك املركزي تسجيل االقتصاد األردني منو ًا سالب ًا بنسبة  ،%4.3مع العلم
بأن هذه التوقعات قابلة للتغير يف ظل حالة عدم اليقني التي يعيشها االقتصاد العاملي
يعمق هذا التراجع أن تأثير اجلائحة شمل جميع دول العالم ومن ضمنها الدول
ككل ،وما ّ

العربية كما ُيظهر اجلدول رقم (.)1
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اجلدول رقم (:)1
توقعات النمو االقتصادي لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا

5

الدولة

2017

2018

2019

2020

2021

اجلزائر

1.3

1.4

0.8

البحرين

-6.4

1.9

4.3

1.8

1.8

جيبوتي

-4.5

2.3

5.4

8.4

7.5

1.3

9.2

مصر

4.2

5.3

5.6

3

2.1

إيران

3.8

العراق

-4.7

-8.2

-5.3

2.1

األردن

-2.5

-0.6

4.4

-9.7

1.9

2.1

1.9

2

الكويت

-3.5

2

لبنان

-4.7

1.2

0.4

-5.4

1.1

0.9

1.9-

املغرب

-5.6

-10.9

-6.3

4.2

3

2.3

ُعمان

-4

3.4

0.3

1.8

0.5

قطر

-4

2

1.6

1.5

السعودية

-0.3

-3.5

3.6

تونس

-0.7

2.4

0.3

-3.8

2.5

1.9

2.7

1

اإلمارات

-4

4.2

0.5

1.7

1.7

فلسطني

-4.5

1.4

1.4

1.2

0.9

-7.6

5.1

كما أحلقت اجلائحة خسائر كبيرة بحركة التجارة اخلارجية يف األردن ،فقد تأثرت
ً
نتيجة لوقف العمليات التصديرية لعدد من القطاعات ،بل
الصادرات بصورة مباشرة
ضاعت فرص تصديرية عديدة على االقتصاد الوطني خاصة خالل األشهر الثالثة آذار
مسج ً
لة معدالت منو
ونيسان وأيار  ،2020ثم بدأت التجارة اخلارجية بالتعايف التدريجي
ّ
متواضعة على املستوى الشهري أسهمت يف خفض حجم التراجع العام خالل األشهر التسعة

األولى ليصل باملجمل إلى ما نسبته  .%0.7وجاءت تلك اخلسائر كنتيجة لإلغالقات
ُّ
وتوقف حركة النشاط االقتصادي
التي حدثت منذ منتصف آذار وحتى بداية شهر أيار،
والتجارة اخلارجية ،هذا باإلضافة إلى منع التصدير لعدد من السلع الزراعية والغذائية
وبعض املستلزمات الطبية بقرارات من اجلهات املعنية يف بداية اجلائحة بهدف احلفاظ
على املخزون اإلستراتيجي من السلع األساسية يف اململكة ،من أبرزها قرار وزير الزراعة
األساسية كالبطاطا واخليار والبصل
نهاية شهر آذار إيقاف تصدير عدد من اخلضراوات
ّ

والبندورة والباذجنان والكوسا ،وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين وقف تصدير
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وإعادة تصدير املواد الغذائية اعتبار ًا من  6نيسان حلني دراسة املخزون اإلستراتيجي،
باإلضافة إلى قرار مؤسسة الغذاء والدواء وقف صادرات املعقمات واملطهرات والكمامات،

وجاءت هذه القرارات لضمان توفر مخزون مالئم من هذه السلع نظر ًا ألهميتها وضرورتها
يف هذه الظروف.
كما سجلت املستوردات تراجع ًا خالل األشهر التسعة األولى من العام بحوالي ،%13.8
مقارنة بالفترة نفسها يف العام السابق ،كنتيجة رئيسة النخفاض حجم الطلب يف السوق
احمللي من جانب وأثر اإلغالقات واحلظر من جانب آخر ،ويظهر ذلك من تراجع حجم
املستوردات خالل شهري نيسان وأيار  2020بحوالي  %47و %28على التوالي مقارنة
مبا شهده هذان الشهران يف العام السابق .ونتيجة لهذه التطورات ،تراجع حجم العجز يف
امليزان التجاري خالل األشهر التسع األولى من عام  2020بحوالي  %20مقارنة بالفترة
نفسها من العام السابق ،ليصل إلى حوالي  4.7مليار دينار.
َ
لتمس بشكل مباشر نشاط السوق احمللي،
حركة التجارة الدولية
وجتاوزَ تأثير اجلائحة
ّ
ُ
االنخفاض الكبير إلجمالي مساحة األبنية املرخصة
ومن أبرز املؤشرات الدالّة على ذلك
ً
وصوال إلى نحو
خالل األشهر العشرة األولى من عام ( 2020والبالغة نسبته )%23.6
 4.476ألف م ،2مقارنة بـ  5.856ألف م 2خالل الفترة نفسها من عام  .2019ويعكس
األثر الذي أصاب قطاع اإلنشاءات مبا له من روابط مع العديد من األنشطة
هذا الرقم
َ

والقطاعات االقتصادية ،على غرار املهن احلرة ،والصناعات اإلنشائية ،والنقل.

ً
تراجع نشاط سوق عمان املالي خالل اجلائحة ،إذ انخفض حجم التداول
فضال عن ذلك،
َ

خالل عام  2020مبا نسبته  %34ليصل إلى  1.0مليار دينار مقارنة مع  1.6مليار دينار
خالل عام  .2019هذا باإلضافة إلى انخفاض حجم األرباح بعد الضريبة خالل األشهر
عمان والتي
التسعة األولى من عام  2020للشركات املساهمة العامة املدرجة يف بورصة ّ

زودت البورصة ببياناتها املالية إلى  273.9مليون دينار مقارنة بـ  925مليون دينار
ّ

أي بانخفاض نسبته .%70.4
خالل الفترة نفسها من عام ْ ،2019

ومما ال شك فيه أن اجلائحة كان لها أثر واضح يف ما يتعلق بتوفر املستويات املعهودة
من التدفقات النقدية املباشرة التي تعتمد عليها املنشآت العاملة يف االقتصاد األردني
(غالبيتها منشآت صغيرة ومتوسطة) ،إذ ظهر ذلك من خالل ارتفاع القيمة املطلقة
للشيكات املرجتعة خالل عام  2020مبا نسبته  %10.1لتصل إلى حوالي  1.73مليار
دينار مقارنة مع نحو  1.57مليار دينار خالل عام .2019
ً
وصوال إلى مستويات
ومن الطبيعي أن تؤدي هذه املعطيات إلى ارتفاع معدالت البطالة
غير مسبوقة ،إذ بلغ معدل البطالة خالل األرباع الثالثة األول من عام  2020حوالي
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 %22مقارنة بـ  %19.1خالل الفترة نفسها من العام السابق ،وذلك على الرغم مما
اتُّ خذ من إجراءات يف محاولة للحد من آثار اجلائحة وانعكاساتها على سوق العمل.

قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة
وميكن تلخيص أبرز التداعيات على
َ

واملتوسطة يف األردن على النحو التالي:

 -القطاع الصناعي:

بدا واضح ًا أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تضرر ًا جراء جائحة كورونا نظر ًا ألن
ً
فضال عن استحواذه على أكثر من %93
غالبية منشآته صغرى وصغيرة ومتوسطة،

من الصادرات الوطنية .فقد أثّ رت اجلائحة سلبي ًا على القطاع جراء توقف العمليات

اإلنتاجية للمصانع األردنية وتراجع مستويات الطلب يف األسواق احمللية واخلارجية على
حد سواء ،هذا باإلضافة إلى أن القطاع يعتمد يف الغالب على املواد اخلام املستوردة من
األسواق اخلارجية .ومن أبرز التداعيات السلبية على القطاع:
 .1تباطؤ مستويات التصدير ،بتسجيلها منو ًا بنسبة  %0.3فقط خالل األشهر التسعة
األولى من عام  2020مقارنة مع  %9.9كمعدل منو خالل الفترة نفسها من عام
 ،2019ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تراجع الطلب العاملي على الكثير من السلع غير
األساسية ،وتقييد حركة سالسل التوريد على مستوى العالم ،إضافة إلى فرض املزيد
من اإلجراءات االحترازية والوقائية لتجنب إنتشار عدوى الوباء ،على رأسها قرارات
احلظر الشامل واجلزئي .وقد توقعت منظمة التجارة العاملية مبكر ًا حدوث تراجع
على مستويات التصدير بعامة.
ومما ُيظهر أثر احلظر واإلغالقات على الصادرات الصناعية ،االنخفاض امللحوظ لقيم
الصادرات الصناعية خالل األشهر الثالثة (آذار ونيسان وأيار) نتيجة تداعيات اإلغالق
يف الفترة ما بني منتصف شهر آذار تقريب ًا ومنتصف شهر نيسان ،وآثارها على وقف

العمليات اإلنتاجية وعدم مقدرة الشركات الصناعية على الوفاء بعقودها والتزاماتها
التصديرية .وهذا ما يوضحه اجلدول رقم ( )2الذي يرصد تطور حركة الصادرات
ً
مقارنة بالعام السابق.
الصناعية الشهرية خالل عام 2020
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اجلدول رقم (:)2
تطور حجم الصادرات الصناعية خالل األشهر التسعة األولى من عام ( 2020مليون
دينار)
كانون
الثاني

شباط

آذار

نيسان

أيار

حزيران

2019

343.1

346.2

362.1

326.8

329.9

406.9

3,427.4 437.2 407.9 449.7

2020

417.6

403.2

320.3

222.2

292.7

414.9

3,436.1 454.6 453.5 474.4

معدل النمو %-11.5 %16.5 %21.7

%-11.3 %-32.0

%2.0

متوز

آب

أيلول

%-3.8 %11.2 %5.5

املجموع

%0.3

املصدر :دائرة اإلحصاءات العامة ،التجارة اخلارجية.2020 ،

ويتضمن اجلدول رقم ( )3أبرز الصادرات السلعية التي شهدت تراجع ًا يف قيمها جراء
تبعات اجلائحة ،إذ جاءت صادرات األلبسة وتوابعها بوصفها أكثر السلع انخفاض ًا يف
حجم الصادرات خالل األشهر التسع األولى من عام  ،2020متبوعة بانخفاض الطلب
وتراجع الصادرات إلى السوق األميركي على وجه التحديد.
اجلدول رقم (:)3
سجلت إنخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى من عام
أبرز الصادرات السلعية التي ّ
( 2020مليون دينار)
الصنف
األلبسة وتوابع األلبسة من مصنّ رات
البوتاس اخلام

املازوت ()Fuel oil
اخلضراوات والنباتات
األلبسة وتوابع األلبسة من غير
املصنّ رات
اللدائن ومصنوعاتها
احليوانات احلية
املراجل ،اآلالت ،األجهزة واألدوات اآللية
وأجزاؤها
اللحوم واألحشاء وأطراف صاحلة لألكل

حجم
األشهر التسعة األولى األشهر التسعة األولى
اإلنخفاض
2020
2019
85.4
754.9
840.3
33.0
256.9
289.9
28.5
38.5
67.0
19.9
82.0
101.9
46.4

28.9

17.5

71.5
91.7

57.8
79.5

13.7
12.2

53.4

41.5

11.9

20.2

9.6

10.6

ُ
الصادرات الوطنية إليها خالل
أما اجلدول رقم ( ،)4فيبني أبرز الوجهات التي تراجعت
اجلائحة ،إذ جاء السوق األميركي بوصفه أكثر األسواق التي شهدت صادرات اململكة إليها
انخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى من عام  ،2020متبوعة بتراجع صادرات األلبسة
إلى هذا السوق على وجه التحديد.
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اجلدول رقم (:)4
أبرز الوجهات التي حققت الصادرات الوطنية إليها نخفاض ًا خالل األشهر التسعة األولى
من عام ( 2020مليون دينار)
البلد

األشهر التسعة األولى 2019

األشهر التسعة األولى  2020مقدار االنخفاض

سنغافورة

66.3

3.4

62.9

الواليات املتحدة

869.9

807

62.9

الكويت

147.5

108.5

39.0

الصني الشعبية

108

73.1

34.9

كندا

41.8

28.6

13.2

لبنان

55.3

42.4

12.9

فلسطني

75.4

63

12.4

 .2تراجع القدرات املالية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة على وجه التحديد ،ونقص
السيولة لديها ،وبالتالي عدم متكّ نها من الوفاء بالتزاماتها ،نتيجة التعطل يف حركة
التدفقات النقدية.
ويظهر ذلك من نتائج استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن أزمة
كورونا ،6التي شملت أكثر من  300شركة صناعية .وجاءت النتائج على النحو التالي؛
أقرت بضعف التدفقات النقدية للحفاظ على العاملني لديها
  %88من الشركات ّوتغطية مصاريفها.
  %68من الشركات لديها صعوبة يف حتصيل الشيكات واملبالغ املستحقة لها.  %76من الشركات لديها صعوبة يف توفير الرواتب واألجور للعاملني.حتديات يف تسديد االلتزامات والقروض السابقة.
  %52من الشركات تواجهّ
  %38من الشركات لديها صعوبة يف دفع إيجارات مقراتها. .3حتديات احلصول على املوارد األولية الالزمة للعملية اإلنتاجية واستمرارها ،إما
الرتفاع كلف هذه املواد وخاصة على املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،أو لصعوبة استمرار
سالسل التوريد وتدفقها ،خصوص ًا للمنشآت التي تعتمد على موارد ومواد أولية
خارجية ،يف ظل توجه العديد من الدول إلى إيقاف حركة التجارة اخلارجية.
 6استبانة تقييم إحتياجات الشركات الصناعية ،غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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ويتأكد ذلك من نتائج استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن أزمة
كورونا ،7والتي أشارت إلى أن  %47من مدخالت اإلنتاج حتصل عليها الشركات الصناعية
من األسواق اخلارجية ،إذ ال تتوفر مصادر بديلة للمواد األولية ألكثر من  %68من
حتدي ارتفاع كلف
الشركات .كما أفادت  %28من الشركات املستجيبة بأنها تواجه
ّ

املواد اخلام ،الذي بدوره قد يؤثر على تنافسيتها وقدرتها للمنافسة يف األسواق احمللية
واخلارجية.
 .4تراجع املبيعات عموم ًا ،نتيجة تراجع الطلب على السلع ،وخاصة تلك غير األساسية
خالل هذه املرحلة.
ويتجلى ذلك يف االنخفاض الكبير الذي شهده الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي
خالل األرباع الثالثة األولى من عام  2020وبأكثر من  %13مقارنة بالفترة نفسها من
العام السابق ،علم ًا بأن كميات اإلنتاج الصناعي لم تشهد هذا املستوى من االنخفاض من
قبل .وجاء االنخفاض نتيجة تراجع الرقم القياسي لكميات إنتاج الصناعات التحويلية
بنسبة  ،%14.3تلك التي تشكل أهميتها النسبية حوالي  %86من إجمالي اإلنتاج
الصناعي .ويعزى هذا التراجع بشكل رئيس إلى تبعات اإلغالق الذي شهدته معظم
القطاعات الصناعية خالل شهر نيسان  ،2020وما يؤكد ذلك أن الرقم القياسي لكميات
اإلنتاج لشهر نيسان تراجع بنسبة  %88مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
ويوضح الشكل رقم ( )1التغير يف الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي شهري ًا بحسب
آخر األرقام الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة للعام .2020

 7غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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الشكل رقم (:)1
الرقم القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي خالل الفترة  2020-2018شهري ًا

90.0
70.0
50.0
30.0

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول
ترشين األول
ترشين الثاين
كانون األول
كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول

كانون الثاين
شباط
آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
أب
ايلول
ترشين األول
ترشين الثاين
كانون األول

2020

2019

10.0

2018

هذا باإلضافة إلى ما أظهرته استبانة تقييم احتياجات الشركات الصناعية الناجتة عن
أزمة كورونا 8من نتائج حول عدم قدرة حوالي  %52من الشركات املستجيبة على تصريف
إنتاجها يف السوقني احمللي واخلارجي على السواء .كما أقرت حوالي  %35من الشركات
حتديات يف االحتفاظ بالعقود التصديرية واملشترين من
املستجيبة مبا تواجهه من
ّ
األسواق اخلارجية ،وكل هذه مؤشرات على تراجع مبيعات الشركات الصناعية نتاج
قرارات احلظر الشامل التي أدت بشكل مباشر إلى توقف اإلنتاج وعدم القدرة على وفاء
الشركات بالتزاماتها التصديرية.
عمان ،بتسجيلها
كما ُي َ
الحظ تراجع حجم تداول منشآت القطاع الصناعي يف بورصة ّ
تراجع ًا خالل الفترة من بداية عام  2020وحتى شهر تشرين األول بحوالي ما نسبته

 %46.9مقارنة بالفترة نفسهامن العام السابق ،علم ًا بأن التداول يف بورصة عمان ُعلّق

اعتبار ًا من منتصف آذار حتى  10أيار بسبب تداعيات اجلائحة.

وميكن تناول تأثر القطاع الصناعي باألزمة من خالل محورين ،وعلى النحو التالي:

 8غرفة صناعة األردن ،نيسان .2020
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 .1القطاعات "األساسية" التي استمر عملها خالل األزمة

انطالق ًا من أهمية هذه القطاعات يف توفير املخزون اإلستراتيجي من السلع األساسية
الالزمة خالل فترة اجلائحة ،فقد استُ ثني عدد من القطاعات الصناعية من قرار الدفاع

رقم ( )2املتعلق بحظر التجول يف اململكة ،وباشرت هذه القطاعات عملها لكن باحلد
األدنى من العمالة ،وعموم ًا كان تأثرها باجلائحة أقل من تأثر القطاعات األخرى ،والتي
جاءت على النحو التالي:
 .1سالسل التوريد الغذائي؛ وتشمل املطاحن ،واملخابز ،والدواجن ،واللحوم ،واأللبان،
ومحالت بيع املواد الغذائية واخلضراوات والفواكه واملياه.
 .2صناعة األدوية البشرية والبيطرية واملبيدات احلشرية واملستلزمات الطبية
ومستودعات األدوية.
 .3صناعة الورق الصحي.
 .4صناعة املنظفات واملعقمات.
 .5قطاع التعبئة والتغليف والبالستيك واألملنيوم الالزم للمواد الغذائية والزراعية
والدوائية واملنظفات.
 .6الصناعات التعدينية.
وميكن اإلشارة هنا إلى أن الشركات الصناعية العاملة يف هذه القطاع بدأت عملها من
بداية اجلائحة ،لكن ضمن ضوابط ُحددت بالتعاون مع اجلهات املختصة لضمان صحة
العاملني وسالمتهم يف املقام األول ،والستدامة اإلنتاج يف املقام الثاني .ومن األمثلة على
ذلك ما قامت به ّ
كل من شركتي البوتاس والفوسفات يف هذا املجال من خالل إعداد

بروتوكوالت متخصصة للعمل أثناء اجلائحة واآللية الواجب اتباعها لضمان الصحة
والسالمة واستدامة عملياتها بأقصى طاقاتها اإلنتاجية .فعلى سبيل املثال ،طبقت
شركة البوتاس العربية إجراءات صحية صارمة للتعامل مع اجلائحة ،إذ وفرت مختبرين
حديثني للفحص يف موقع الشركة ،إضافة لتوفير أدوات الوقاية الصحية من مواد تعقيم
وقفازات وكمامات جلميع املوظفني ،واستمرت الشركة يف تنفيذ مشروعاتها وال سيما تلك
املتعلقة بالتوسع وزيادة اإلنتاج.
هذا باإلضافة إلى دور الشركات الصناعية األخرى وما قامت به من توفير التدابير
الصحية وتطبيق التعليمات املعتمدة ،ويشمل هذا ضمان التباعد والفصل يف ما بني
املوظفني ،وتوفير مستلزمات الوقاية ،ما مكّ ن هذه الشركات من استمرار عملياتها
اإلنتاجية طوال فترة احلظر الشامل دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا املستجد
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ً
فضال عن حتقيق هذه الشركات مستويات
يف أوساط العاملني لديها خالل تلك الفترة،
صعيدي اإلنتاج والتصدير.
جيدة على
َ
فعلى سبيل املثال ،ارتفعت كميات إنتاج البوتاس بحوالي  %5خالل األشهر التسعة
األولى من عام  ،2020مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ،كما ارتفعت كميات مبيعات
البوتاس مبا نسبته  %10مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى  2.004مليون
طن .هذا باإلضافة إلى ارتفاع صادرات ّ
كل من الصناعات الغذائية ،واألسمدة ،والصناعات

الكيماوية ،مبا نسبته  %12و %32و %6على التوالي خالل الشهور الثمانية األولى من
عام  2020مقارنة بالفترة من العام السابق.

وتراج َع أداؤها
 .2القطاعات "غير األساسية" التي توقف عملها خالل األزمة
َ

توقفت القطاعات الصناعية "غير األساسية" عن العمل ألكثر من شهر ،ثم ُسمح لها
ً
بداية من  10نيسان وباحلد األدنى من العمالة (بنسبة  %40على ورديتني؛
بالعمل

كل وردية  ،)%20فكان ت ُاثرها عموم ًا أكبر من تأثر القطاعات األساسية ،بل إن بعضها

ما زال يعاني من تبعات اجلائحة جراء ضعف الطلب احمللي والعاملي على سلعها املنتجة،
ولعل ما أظهرته بيانات الصادرات حتى نهاية شهر أيلول  2020يدلل على ذلك .وتشمل
القطاعات "غير األساسية" التي تأثرت باجلائحة:
 جزء من الصناعات الغذائية (احللويات والشوكوالته والسجائر والعصائر). جزء من قطاع التعبئة والتغليف. جزء من قطاع الصناعات البالستكية واملطاط. الصناعات اخلشبية واألثاث. الصناعات الهندسية والكهربائية. الصناعات اإلنشائية. -الصناعات اجللدية واحمليكات.

 -قطاع التجارة:

عد القطاع التجاري األردني من القطاعات الرئيسة يف االقتصاد الوطني ،وشريك ًا مهم ًا
ُي ّ
أساسي يف حتقيق األمن االقتصادي الوطني،
يف احلياة االقتصادية واالجتماعية ،وله دور
ّ

إضافة إلى دوره على الصعيد اخلارجي من خالل تعزيز العالقات االقتصادية للمملكة مع
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دول العالم والترويج لبيئة األعمال واالستثمار وإبرام االتفاقيات االقتصادية والتجارية
بهدف تسهيل التبادل التجاري.
ويضم القطاع التجاري عدد ًا من القطاعات احليوية على غرار التجارة اخلارجية،
وتعبر التجارة
والتجارة الداخلية ،وقطاعات املطاعم وسواها من قطاعات خدمية.
ّ
الداخلية عن حركة البيع والشراء للسلع احمللية واملستوردة داخل الدولة ،وتعتمد على
توفر تلك السلع يف األسواق والقوة الشرائية لألفراد .يف حني متثل التجارة اخلارجية
عملية التبادل التجاري من السلع واخلدمات وغيرها من عناصر اإلنتاج بني دولعدة
بهدف حتقيق منافع متبادلة ألطراف التبادل ،وهي تختلف بذلك عن التجارة الداخلية
يف أنها تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى دول متعددة سواء مجاورة للدولة أو غير مجاورة
لها.
يعد قطاع التجارة من بني القطاعات االقتصادية التي تأثرت بشكل
من هذا املنطلقّ ،
كبير خالل جائحة كورونا ،وحتديد ًا يف فترة احلظر الشامل التي ُأغلقت فيها معظم
منشآته ،عدا عن تراجع حجم الطلب على العديد من منتجاته ،ما أدى إلى تراجع
أنشطة بعض القطاعات التجارية واخلدمية ،على غرار جتارة األلبسة واملطاعم والنقل،
وحتملها املزيد من األعباء والكلف ،مع عدم توفر السيولة داخل القطاع بسبب تراجع
ُّ

حجم املبيعات.

عمان ،إلى أن ما يقارب  %84من األنشطة التجارية
وتشير تقارير صادرة عن غرفة جتارة ّ
واخلدمية (باستثناء املستشفيات والصيدليات) ّ
تعطلت عن ممارسة أعمالها يف بداية

اجلائحة يف منتصف شهر آذار ،ثم ُسمح للمراكز التموينية واملخابز يف وقت الحق بفتح
أبوابها الحق ًا ،تبعها فتح البنوك ومحالت الصرافة والسماح لها مبمارسة أنشطتها .كما
تشير التقديريات حتى نهاية عام  2020إلى أن نحو  %16من أنشطة القطاع التجاري

ّ
األشد تضرر ًا من
متعطلة عن العمل و /أو تصنَّ ف ضمن القطاعات
واخلدمي ما زالت
ّ
اجلائحة.
كما ّ
توقعت الغرفة أن تتراجع مساهمة القطاع التجاري واخلدمي يف الناجت احمللي
تقدر بـ  5.2ملیار دينار ،هذا يف حال استعاد القطاع
اإلجمالي بنحو  ،%28.8أي بخسارة َّ

نشاطه خالل عام .2021

َ
مشكلة توقف حركة توريد السلع ،وخاصة من السوق الصيني
وواجه القطاع التجاري
يعد املزود الرئيس للقطاع) يف بداية اجلائحة خالل الشهور األولى من عام
(الذي
ّ
 ،2020إضافة إلى تأخير وصول بوالص الشحن والشهادات الصحية واملستندات املطلوبة
املتعلّقة باملواد الغذائية واأللبسة وغيرها ،ما أدى إلى تعطل عملية االستيراد داخل
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ً
فضال عن االجراءات االحترازية ووقف حركة الشحن يف األردن لعدد من األيام
القطاع،
والتي ادت إلى نقص توريد بعض السلع وتكدس البضائع يف ميناء العقبة وحتمل القطاع
لتكاليف اضافية يف النقل والتخزين.
وهذا ما اتضح من خالل انخفاض مستوردات اململكة من معظم السلع النهائية؛ ومن
أبرزها املنتجات الكهربائية ،واملنتجات اجللدية واحمليكات ،واملنتجات البالستيكية،
واألثاث ،وبعض املنتجات الغذائية ،ومبعدالت انخفاض مرتفعة نسبي ًا تراوحت ما بني
 %20و %40خالل األشهر التسعة األولى من عام  2020مقارنة بالفترة نفسها من العام
السابق .وهو ما ينطبق أيض ًا على مستوى الصادرات الوطنية ،التي انخفضت بنسبة
 %0.7خالل األشهر التسعة األولى من عام  2020نتيجة لتداعيات األزمة.
كما يشير تقرير البنك الدولي "آفاق أسواق السلع" إلى أن جائحة كورونا أثّ رت بشكل كبير
على مستوى الطلب ،نتيجة اإلجراءات االحترازية والوقائية التي اتبعتها احلكومات
وقرارات إغالق األسواق واحلظر الشامل واجلزئي ،كما أحدثت اجلائحة اختالالت يف
جانب العرض ،وخاصة يف الدول النامية التي تعتمد إلى حد كبير على السلع األساسية،
نتيجة تراجع أسعار معظم هذه السلع ،واالضطرابات التي أصابت سالسل التوريد
العاملية.9
ويوضح الشكل رقم ( )2تطور حجم التجارة اخلارجية األردنية خالل الفترة -2018
 2020وتأثرها بتدعيات جائحة كورونا ،وحتديد ًا خالل فترة احلظر واإلغالق الشامل
وامتدت ألكثر من شهر وتوالت تبع ًا ألهمية األنشطة
طبقها األردن منذ منتصف آذار
ّ
التي ّ
االقتصادية.

World Bank, Commodity Markets Outlook “Implication of COVID-19 for Commod� 9
ity, April 2020
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الشكل رقم (:)2
تطور حجم التجارة اخلارجية شهري ًا خالل الفترة ( 2020-2018مليون دينار)
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كما ظهرت انعكاسات اجلائحة بشكل واضح على ميزات املدفوعات ،إذ ارتفع حجم عجز
احلساب اجلاري مبا نسبته  %23.1ليصل إلى حوالي  1,191.2مليون دينار خالل
ويعزى ارتفاع العجز
النصف األول من عام  ،2020مقارنة بالفترة نفسها من عام ُ .2019
بشكل رئيس إلى تراجع بند خدمات السفر مبا نسبته  %56أو ما مقداره  757مليون

دينار ،باإلضافة إلى تراجع بند التحويالت الشخصية مبقدار  204مليون دينار (ومنها
حتويالت العاملني بحوالي  85مليون دينار) خالل النصف األول من عام  ،2020مقارنة
بالفترة نفسها من العام السابق.
ويظهر حجم تأثر القطاعات اخلدمية وعلى رأسها القطاعات ذات العالقة بالسياحة

األشد تأثر ًا من تفشي فيرس "كورونا" نتيجة توقف
وخدمات السفر ،بوصفها القطاعات
ّ
حركة الطيران لفترات طويلة ووقف احلركة السياحية ،بعد أن سجلت اململكة خالل عام
 2019أرقام ًا مميزة يف هذا القطاع.
شح ُّ
توفر
ونتج هذا كله عنه االضطراب الذي طال حركة التدفقات النقدية وأدى إلى ّ

السيولة الكافية لتغطية الكلف األسياسية للمنشآت العاملة يف القطاع ،ولعل أبرز ما

يؤشر على ذلك االرتفاع الكبير الذي شهدته الشيكات املرجتعة لعدم كفاية الرصيد
خالل األشهر العشرة األولى من عام  2020وبنسبة تفوق  ،%44لتبلغ قيمتها 1,112.7
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مليون دينار مقارنة مع حوالي  847مليون دينار خالل الفترة نفسها من العام السابق،10

ما يفسر عدم مقدرة املنشآت بشكل عام ،وحتديد ًا منشآت القطاع التجاري ،على الوفاء
بااللتزامات املترتبة عليها خالل فترة اجلائحة.
وجتدر اإلشارة إلى أن املنشآت الصغيرة ومتوسطة احلجم تستحوذ على ما نسبته %99
من إجمالي منشآت قطاع التجارة من مختلف القطاعات الفرعية ،ويعمل بها ما يزيد
شح توفر السيولة إلدارة
عن  200ألف عامل ،وتعاني تلك املنشآت يف الوضع الطبيعي من ّ

عملياتها التجارية ،وتلجأ يف الغالب إلى استخدام الشيكات إلمتام معامالتها التجارية.

للحد من آثار جائحة كورونا على
ثالثًا :اإلجراءات الحكومية
ّ
قطاعي الصناعة والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
َ
اتخذت احلكومة مجموعة من اإلجراءات والقرارات الوقائية واالحترازية للسيطرة
َ
إغالق بعض القطاعات وفرض احلظر
على فيروس كورونا واحلد من انتشاره ،وشمل ذلك

الشامل واجلزئي على فترات ،مما أثّ ر على عدد من األنشطة االقتصادية ،لذلك أصدرت

احلكومة عدد ًا من أوامر الدفاع والبرامج اخلاصة بتمكني املنشآت االقتصادية بشكل
عام والصغيرة واملتوسطة منها بشكل خاص ،بهدف تخفيف وطأة تأثير اجلائحة عليها،
ومتكينها من الرجوع إلى نشاطها االقتصادي املعتاد واحلفاظ على عمالتها من خالل
دعم األجور والسماح بتخفيضها .وميكن تلخيص أبرز هذه القرارات على النحو التالي:

 .1أمر الدفاع رقم ( )1املتعلق بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان (19
آذار )2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )1لسنة  ،2020بهدف دعم األنشطة االقتصادية ومنشآت القطاع
اخلاص يف توفير السيولة من خالل السماح ملنشآت القطاع اخلاص باستثناء العاملني
لديها من تأمني الشيخوخة ملدة ثالثة أشهر من بداية شهر آذار حتى نهاية أيار ،2020
لتصل بذلك نسب اقتطاعات الضمان االجتماعي اإلجمالية من العامل وصاحب العمل
ً
بدال من  ،%21.75هذا باإلضافة إلى السماح بتقسيط االشتراكات
مع ًا إلى %5.25

ً
فضال عن إلغاء جميع قرارات
املتراكمة على املشتركني ودون ترتيب فوائد تقسيط عليها،
احلجز التحفظي من ِقبل مؤسسة الضمان االجتماعي.

 10البنك املركزي األردني ،النشرة اإلحصائية الشهرية  /تقاص الشيكات.2020 ،
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وجتدر اإلشارة إلى أن حوالي  17ألف منشأة من القطاع اخلاص استفادت من تخفيض

اقتطاعات الضمان ،ومبا يشمل  474ألف عامل وعاملة لديها ،بينما وفّ رت هذه احلزمة
سيولة نقدية تصل إلى  120مليون دينار.

 .2أمر الدفاع رقم ( )6املتعلق برواتب موظفي القطاع اخلاص ( 8نيسان
)2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )6لسنة  2020وما تبعه من قرارات لتعديله ،بهدف حماية
حقوق العمال يف القطاعات االقتصادية ،وتقدمي برامج الدعم للمؤسسات واألفراد يف
ظل التحديات االقتصادية التي سببتها أزمة كورونا ،ومبا يسهم باحلفاظ على العمالة
األشد تضرر ًا جراء
مع مراعاة ظروف أصحاب العمل وخصوص ًا يف القطاعات واألنشطة
ّ

اجلائحة من خالل إجازة تخفيض رواتب العمالة لديها وفق ضوابط ومعايير محددة
تضمن توفير احلماية املمكنة للعمالة األردنية على وجه اخلصوص.

وصدرت مبوجب قرار الدفاع رقم ( )6العديد من البالغات ( 4و 7و 8و 13و )18بهدف
ً
ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوص ًا يف القطاعات
مواكبة املستجدات واملتغيرات،
املصرح لها بالعمل ،يف ضوء استمرار تأثر عمل بعض القطاعات
األشد تضرر ًا وغير
واألنشطة
ّ
َّ

واألنشطة االقتصادية نتيجة الستمرار احلالة الوبائية لفيروس كورونا يف اململكة.

 .3أمر الدفاع رقم ( )9اخلاص ببرامج احلماية االجتماعية ( 18نيسان
)2020

قدمت احلكومة يف أمر الدفاع رقم ( )9لسنة  2020ثالثة برامج من خالل املؤسسة
العامة للضمان االجتماعي ،لدعم العمال ،ولدعم دميومة القطاع اخلاص عبر املساهمة
يف دفع رواتب العاملني فيه .وهذه البرامج هي:
 برنامج تضامن ( :)1يستهدف املنشآت املشمولة بالضمان االجتماعي ويشمل حصر ًايؤمن كل متعطل عن العمل
العمال األردنيني وأبناء قطاع غزة وأبناء األردنيات .إذ َّ

بشكل مؤقت براتب بدل تعطل مقداره  %50من األجر؛ على ّأل ّ
يقل عن  165دينار ًا

وال يزيد عن  500دينار ،ويساهم صاحب العمل بنسبة  %20من أجر املؤمن عليه
كحد أقصى.
وبسقف  250دينار ًا
ّ

 برنامج تضامن ( :)2يستهدف املنشآت غير املشمولة بالضمان االجتماعي ،ويعطيهايخصص لكل متعطل يف هذه
فرصة شمول العمال بتأمني التعطل عن العمل ،إذ
َّ
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املنشآت بدل تعطل شهري مقداره  150ديناراً ،تساهم فيه املنشأة بـ  50دينار ًا شهري ًا.
 برنامج "مساند" :يتيح الفرصة لكل مشترك سابق يف الضمان االجتماعي احلصولعلى ُس َلف على حساب تعويض الدفعة الواحدة ،ويتيح املجال أمام املشتركني بتأمني
التعطل للحصول على جزء من الرصيد االدخاري بحد أقصى  450دينار ًا توزَّ ع على
ثالث دفعات شهرية.
وجتدر اإلشارة إلى أن ما يقارب  11ألف منشأة اقتصادية من املنشآت الصغيرة واملتوسطة
برنامجي تضامن ( )1و( ،)2لدعم األجور حلوالي  106آالف عامل لديها.
استفادت من
َ

بتوسع االستفادة من برامج "الضمان
 .4أمر الدفاع رقم ( )15اخلاص
ُّ
االجتماعي" ( 9آب )2020

ً
استكماال ملبادرات املؤسسة العامة للضمان
جاء أمر الدفاع رقم ( )15لسنة 2020
االجتماعي لدعم مرحلة التعايف االقتصادي واستدامة القطاع اخلاص ،وتخفيف ًا لألعباء
املالية املترتبة على املنشآت واألفراد ،ويتم مبوجبه إعفاء املنشأة بنسبة من فوائد
التأخير والغرامات واملبالغ اإلضافية املستحقة عليها عند تقسيطها املبالغ املستحقة
للمؤسسة ،وكما هو موضح يف اجلدول رقم (.)5
اجلدول رقم (:)5
مزايا االستفادة من أمر الدفاع رقم ( )15وآلياتها

املزايا

املرحلة

فترة سريان التقدم بالطلب خالل
الفترة

نسبة اإلعفاء من
الفوائد والغرامات

فائدة التقسيط
السنوية

األولى

من  2020/8/10حتى نهاية يوم
2020/9/30

%60

%1

الثانية

من  2020/10/1حتى نهاية يوم
2020/10/31

%30

%2

الثالثة

من  2020/11/1حتى نهاية يوم
2020/11/30

%20

%3

الرابعة

من  2020/12/1حتى نهاية يوم
2020/12/31

%10

%4
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بتوسع االستفادة من برامج "الضمان
 .5أمر الدفاع رقم ( )18اخلاص
ُّ
االجتماعي" ( 15تشرين األول )2020

املؤمن عليهم
جاء أمر الدفاع رقم ( )18لسنة  2020بهدف متكني شريحة أوسع من
َّ

واملنشآت من االستفادة من أوامر الدفاع ( 9و 14و )15لسنة  .2020إذ مت مبوجبه منح
احلق للمؤمن عليه االستفادة من برنامج "مساند ( ")1حتى وإن سبق له االستفادة من
البرامج األخرى.
مدد األمر ّ ً
ومدة إعفاء
كل من مدة االستفادة من برنامج "متكني اقتصادي (ّ ،")1
كما ّ

املنشأة من فوائد التأخير والغرامات واملبالغ اإلضافية املستحقّ ة على املنشأة التي تطلب

التقسيط التي جاءت ضمن أمر الدفاع رقم (.)15

 .6أمر الدفاع رقم ( )24اخلاص ببرامج حماية العمالة األردنية ( 15كانون
األول :)2020

جاء أمر الدفاع رقم ( )24بهدف ضمان استقرار وحماية العمالة األردنية يف القطاع
اخلاص ،وتخفيف األعباء االقتصادية املترتبة على منشآت القطاع اخلاص التي تأثرت
بجانحة كورونا ،يف ظل استمرار اجلائحة وتواصل تأثيرها على القطاعات االقتصادية.
وتالي ًا أبرز ما نص عليه؛
 يستمر العمل ويتم التوسع يف تنفيذ برامج املؤسسة العامة للضمان االجتماعي("مساند" و"متكني اقتصادي" و"حماية") املنصوص عليها يف أوامر الدفاع ()9
وأي تعديالت طرأت عليها .
و ( )14لسنة ّ 2020
 يعاد العمل بتعليق تامني الشيخوخة الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم (.)1 ينشأ برنامج للمحافظة على فرص العمل يف القطاع اخلاص يسمى برنامج "استدامة"بالتعاون بني احلكومة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
ومبوجب أمر الدفاع هذا صدر البالغان ( )16و( ،)17إذ يتعلق البالغ رقم ( )16ببرنامج
"استدامة" وآلية تنفيذه وإدارته من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،أما البالغ رقم
( )17فيتعلق باالستمرار والتوسع ببرامج "مساند" و"متكني اقتصادي" و"حماية".
وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج "استدامة" يعنى بتقدمي دعم مالي ملدة ستة أشهر (من شهر
كانون األول  2020حتى شهر أيار  ،)2021وتبلغ قيمة البرنامج  200مليون دينار منها
( 134مليون دينار من احلكومة ،و 66مليون دينار من فائض حساب إصابات العمل يف
املصرح لها
الضمان االجتماعي) ،وهو يستهدف  170ألف عامل أردني يف القطاعات غير
َّ
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األشد تضرراً.
بالعمل والقطاعات
ّ
ّ
يستحق جميع العمال فيها ما نسبته  %75من أجرهم
األشد تضرر ًا
ففي القطاعات
ّ
املستح ّق ،ويتحمل
الشهري ،على أن يقدم البرنامج ما يقارب  %50من إجمالي الراتب
َ

املستح ّق .أما القطاعات املغلقة غير املصرح لها بالعمل فيستحق
صاحب العمل باقي املبلغ
َ
جميع العمال فيها ما نسبته  %50من أجرهم الشهري ،على أن يتحمل البرنامج كامل

أي مبالغ.
املبلغ
املستحق ،ودون حتميل صاحب العمل ّ
َ

 .7مبادرات البنك املركزي

نفّ ذ البنك املركزي مجموعة من السياسات والبرامج الهادفة إلى خلق التوازن

واحملافظة على االستقرار املالي داخل االقتصاد األردني ،من خالل تقدمي الدعم

األشد تضرر ًا من تدعيات اجلائحة ،ودعم املنشآت لدفع
للمنشآت االقتصادية
ّ
األجور ومستحقات العاملني للحفاظ على العمالة لديها .وشملت تلك البرامج ما يلي:
 ضخ سيولة إضافية بقيمة  550مليون دينار للبنوك ،عن طريق خفض نسبةاالحتياطي اإللزامي على الودائع من ( %7إلى  ،)%5وخفض سعر الفائدة مبقدار
 150نقطة أساس.
 الطلب من البنوك تأجيل أقساط التسهيالت االئتمانية املمنوحة لعمالء القطاعاتعد التأجيل هيكلة لتلك
االقتصادية املتضررة من األزمة ،مع التشديد على عدم ّ

التسهيالت ،ودون أن يؤثر ذلك على التقييم بالنقاط االئتمانية ()Credit Score
للعمالء.
 -تقدمي برنامج دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ملواجهة أزمة كورونا بقيمة 500

مليون دينار ،إذ ُمنح هذا التمويل للبنوك بسعر فائدة "صفر" على ّأل تتجاوز فائدة
أي
سعر إعادة اإلقراض من البنوك للعمالء  %2سنوي ًا ،بينما تتحمل احلكومة كلفة ّ
قروض ممنوحة لتمويل دفع رواتب املوظفني ،ومتتد فترة القروض حتى  42شهر ًا

وبفترة سماح تصل إلى عام ،وهذه القروض مضمونة من الشركة األردنية لضمان
القروض بنسبة .%85
وجتدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج ساهم حتى  11حزيران  2020بدفع رواتب 64
ألف موظف ،من خالل تقدميه قروض ًا لقرابة  3آالف منشأة وبقيمة إجمالية وصلت
قطاعي التجارة والصناعات التحويلية استحوذا على
إلى  289مليون دينار ،علم ًا بأن
َ

حوالي  %50من إجمالي قيمة هذه القروض ،ما يكشف حاجتهما للسيولة وتضررهما
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من اجلائحة .هذا باإلضافة إلى دفع رواتب  27.5ألف موظف آخر من برنامج التمويل
املقدم من البنك املركزي للقطاعات االقتصادية والبالغ حجمه  1.2مليار دينار،
امليسر
ّ
إذ ساهم هذا البرنامج حتى تاريخ  11حزيران  2020يف متويل  1.229مشروع ًا بقيمة
بلغت نحو  877.1مليون دينار.

 .8مبادرات املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ()JEDCO

نفّ ذت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية ( )JEDCOمجموعة من برامج

الدعم الهادفة إلى التقليل من تداعيات األزمة االقتصادية الناجتة عن انتشار فيروس

ّ
تخطي تبعات
كورونا ،وتقدمي متويل سريع ملساعدة املنشآت الصغيرة واملتوسطة على
اجلائحة من جانب ،واالستفادة من الفرص اإلنتاجية والتصديرية الناجتة يف ظل
اجلائحة وخاصة يف الصناعات ذات الصلة بالرعاية الصحية التي تواجه زيادة الطلب
على اخلدمات والتجهيزات الطبية واألدوية .وشملت تلك البرامج ما يلي:
 برنامج دعم الشركات الصناعية من خالل اخلدمات املنفردة (التجارة اإللكترونية أوالعمل عن بعد)؛ بهدف تقدمي خدمتني :مساعدة ودعم الشركات الصناعية احمللية يف
عملية الترويج والبيع اإللكتروني من خالل األسواق االفتراضية واملتاجر اإللكترونية،
وأمتتة بعض أنشطة الشركات وعملياتها لتمكينها من العمل "عن بعد".
واختيرت  11شركة لالستفادة من البرنامج ( 9شركات خلدمات التجارة اإللكترونية،
وشركتان خلدمات العمل عن بعد) ،وتصل قيمة الدعم الفني واملالي لكل شركة سبعة
آالف دينار ،وبكلفة إجمالية بلغت  110.2اآلف دينار ،منها  77ألف دينار قيمة املنح
املقدمة من املؤسسة.
 برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل تصدير اللوازم واملعدات الطبية ومالبسالسالمة العامة ملكافحة فيروس كورونا ،الذي يستهدف الشركات الصغيرة واملتوسطة
العاملة يف القطاع الصناعي والقادرة على تصنيع اللوازم واملعدات الطبية ومالبس
السالمة العامة ملكافحة فيروس كورونا لغايات التصدير والقادرة على تعديل خطوط
إنتاجها وشراء اآلالت الالزمة لتصنيع هذه املنتجات.
ُ
وقدم الدعم على شكل منح بسقف  40ألف دينار ألربع شركات صناعية ،وبنسبة
متويل  %70من إجمالي كلف املشاريع املقدرة بحوالي  214ألف دينار ،منها  147ألف
وي ّ
توقع أن يوفر البرنامج حوالي  42فرصة عمل
دينار قيمة املنح املقدمة من املؤسسةُ .
جديدة يف هذه الشركات ،وزيادة يف قيمة الصادرات بحوالي  705اآلف دينار.
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قطاعي الصناعة
رابعًا :التحديات والمعيقات التي واجهت
َ
والتجارة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة اإلجراءات
الحكومية خالل جائحة كورونا

بذلت احلكومة جهود ًا كبيرة ملواجهة أزمة كورونا ،واتخذت إجراءات إيجابية للحد من
كلف القروض وتوفير السيولة يف القطاع الصناعي وحماية القطاعات االقتصادية واحلد
من كلف الرواتب التي تدفعها .لكن العديد من اإلجراءات اتسمت بغياب التشاركية مع
سبب إرباك ًا واضح ًا لعمل القطاعات االقتصادية.
ممثلي القطاع اخلاص قبل إصدارها ،ما ّ
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة
وميكن إجمال بعض التحديات التي واجهت
َ
واملتوسطة جراء هذه القرارات وفق ًا لتسلسلها الزمني على النحو التالي:
 .1إعالن البنك املركزي األردني عن حزمة من اإلجراءات الهادفة الحتواء تداعيات أثر
فيروس كورونا املستجد على االقتصاد الوطني ،ومن بينها تأجيل أقساط القروض،
إال أن عدد ًا من الشركات الصناعية والتجارية واجهت مشاكل جراء عدم إلزام البنوك
التجارية بتنفيذ تأجيل أقساط القروض.
 .2إصدار أمر الدفاع رقم ( )2لسنة  ،2020الذي يتعلق بحظر تنقل األشخاص وجتوالهم
يف اململكة بشكل كامل مع غلق جميع احملالت باستثناء تلك العاملة يف بعض القطاعات
ذات األولوية.
وجتدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات املتخذة للسماح بتنقل العاملني يف القطاعات املستثناة
يف فترة احلظر ،اتسمت بالتخبط ،بخاصة يف ما يتعلق بإصدار التصاريح الورقية ،إذ
َ
غرفتي الصناعة والتجارة بالشراكة مع وزارة
اعتُ مدت يف البداية تصاريح صادرة عن
الصناعة والتجارة والتموين ،ثم ُألغيت هذه التصاريح واعتُ مدت عوض ًا عنها تصاريح
ورقية صادرة عن املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات ،وهذا أدى إلى إطالة الوقت الالزم
إلصدار التصاريح وجتهيزها ،حتى إن منها ما احتاج إلى أكثر من أسبوعني.
كما يجدر التنويه إلى أن هذا التخبط ُيعزى إلى طبيعة األزمة وظروف اجلائحة،
كتجربة جديدة على املجتمع األردني بأطيافه كافة ،إذ اعتمدت القرارات على

سرعة االستجابة يف سبيل احلفاظ على صحة املواطن وسالمته.
 .3قرار وقف تصدير املنتجات الغذائية بشكل مفاجئ وما تبعه من قرارات ذات صلة،
واآللية املعقّ دة والبيروقراطية إلصدار رخص التصدير ،ما أثّ ر على صادرات العديد
من الشركات الصناعية الغذائية امللتزمة بعقود تصديرية وفق ًا لطلبات اجلهات
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املستوردة ،كما أن العديد من الشركات كانت لديها طلبيات مستعجلة وأصبحت
ُ
حصولها على
داخل املراكز اجلمركية وجزء منها حتت التجهيز واإلنتاج ،واستدعى

ً
طويال نسبي ًا ملنتجات األغذية.
استثناءات وقت ًا

وقد جاء هذا القرار يف سبيل احلفاظ على املخزون االستراتيجي للمملكة ولتجنب
أي نقص يف السلع األساسية للمواطن ،إال أن املصانع األردنية أثبت قدراتها
حدوث ّ

اإلنتاجية ،بل حولت التحديات التي ولّدتها اجلائحة إلى فرص لزيادة اإلنتاج وتلبية
أي فرص تصديرية تلوح يف األفق.
حاجة السوق احمللي ،والتوجه نحو استغالل ّ
َ
قراري
مشاكل يف االستفادة من
 .4مواجهة العديد من الشركات الصناعية والتجارية
َ
الدفاع رقم ( )6ورقم ( ،)9ورفض طلباتها ،بحجة استثنائها من قرار التعطيل ،علم ًا
بأن الشركات الصناعية والتجارية التي ُسمح لها بالعمل بدأت عملها بأقل من %40
من إجمالي عمالتها ،وغالبية املنشآت يف القطاعني الصناعي والتجاري بدأت العمل

بعد منتصف شهر نيسان؛ أي بعد أكثر من شهر من التعطل الكامل.
 .5عند السماح بتشغيل القطاعات تباع ًا وربط ذلك باحلصول على تصاريح إلكترونية،
واجهت الشركات مشاكل عديدة يف التعامل مع منصة ( ،)Stayhome.joمن أبرزها
املشاكل التقنية ،وعدم فاعلية آلية إصدار التصاريح بشكل كامل ،وعدم مراعاة
أوقات العمل والورديات لبعض القطاعات الفرعية ،باإلضافة إلى عدم مقدرة أصحاب
املنشآت ذوي األعمار التي تزيد عن  60عام ًا على إصدار تصاريح أو التسجيل يف
الضمان االجتماعي ،وعدم شمول أصحاب املنشآت من غير األردنيني.
 .6آليات التعامل يف فتح بعض القطاعات والتأخر يف فتح قطاعات أخرى ،فعلى سبيل
املثال ّ
تأخر فتح قطاع احللويات إلى نهاية شهر نيسان مع السماح بالتوصيل فقط يف
البداية ،مع العلم بأن طبيعة عمل هذا القطاع ال تختلف عن عمل القطاعات األخرى
على غرار املخابز ومحال املواد التموينية ،يضاف إلى ذلك صعوبة توصيل منتجاته،

ّ
احملال الستقبال الزبائن.
وبالتالي عدم جدوى فتح

 .7العديد من القضايا املتعلقة بقطاع النقل ،كتأخير زمن اإلفراج عن البضائع ،وعدم
االلتزام باالستثناءات املمنوحة لشركة ميناء احلاويات لغايات تسهيل عمل
ً
فضال عن الغرامات والكلف غير املبررة.
الصناعيني والتجاريني،
 .8آليات التفتيش على املنشآت االقتصادية ،والتضارب الواضح بني اجلهات املختلفة
وعدم التنسيق يف ما بينها ،ما أدى إلى تعطيل عمل بعض املنشآت .وخاصة يف بداية
اجلائحة وبالتزامن مع الفتح التدريجي للقطاعات.
ورغم حجم اجلهود احلكومية املبذولة يف هذا الظرف االستثنائيّ ،إل أنّه ينبغي دائم ًا
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التفكير بتحويل التحديات إلى فرص تعود بالنفع على االقتصاد الوطني ،وكذلك التعلم
من التجارب السابقة لتاليف العثرات واإلعداد ملرحلة ما بعد اجلائحة.

خامسًا :أبرز اإلستراتيجيات القطاعية وموازنات الجهات
المعنية بها

تتنوع اخلطط االقتصادية واإلستراتيجيات التنموية يف األردن ،وهي حتمل يف طياتها
إجراءات لتحقيق التنمية االقتصادية ،من خالل تقسيمها لقطاعات محددة تتمثل ببيئة
األعمال بشكل عام ،وبالقطاعات االقتصادية الفرعية بشكل خاص ،إذ ترتبط مجموعة
بالقطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطة ،وتعمل
من اإلستراتيجيات
َ

على حتفيز املنشآت من خالل إدراج حيز لها ضمنها ،ومن األمثلة على ذلك :السياسة
الصناعية ،والسياسية التجارية ،و"رؤية األردن  ،"2025وخطة حتفيز النمو االقتصادي،
تضمنه من أولويات لعمل احلكومة.
وآخرها مشروع النهضة الوطني وما
ّ
وجتدر اإلشارة إلى أنه لم يتم التطرق إلى اإلستراتيجية الوطنية لريادة األعمال
وتنمية املشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة يف األردن ( )2020-2016والتي
لعامي  2018و ،2019إذ ال جديد بخصوص
تقريري حالة البالد
جرى تناولها يف
َ
َ
إقرارها والبدء بتنفيذها.

بالقطاعني
وميكن تلخيص أبرز ما اشتملت عليه اخلطط واإلستراتيجيات املعنية
َ

الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطة مبا يلي:

 .1مشروع النهضة الوطني (دولة اإلنتاج)

أطلقت احلكومة خالل عام  2018مشروع النهضة الوطني ،والذي يتضمن إعالن أولويات
عمل احلكومة على مدار العامني الالحقني ،ثم ُحدثت اخلطة خالل عام  2019و ُأطلقت
وإجراء
أولويات عامي  2020و 2021التي تضمنت سبع أولويات يتفرع عنها  142مبادرة
ً
فرعي ًا ،كخطوة على طريق مشروع النهضة الوطني الذي سعت احلكومة من خالله
للوصول إلى دولة القانون ودولة اإلنتاج ودولة التكافل.
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة
وميس محور "دولة اإلنتاج" عمل
َ
ّ
ً
ً
مبادرة ومشروع ًا لقياس مدى حتقيق األولويات التي تنضوي حتته.
مباشرة ،ويشمل 58
ومبعاينة مدى اإلجنازُ ،يالحظ أن  5مشاريع لم يبدأ بها العمل بعد ،و 7مشاريع مكتملة،
و 3مشاريع متأخرة ،يف حني أن  43مشروع ًا ما زالت حتت التنفيذ .وجتدر اإلشارة إلى أن
احلكومة وضعت آليات ملتابعة مدى تنفيذ أولوياتها ضمن مشروع النهضة الوطني من خالل
املوقع اإللكتروني ( ،)www.your.gov.joلكن املوقع تغيب عنه تقارير املتابعة بعد
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الربع الثاني من عام  ،2019وهذا أحد املآخذ الرئيسة على اإلستراتيجيات والسياسات

ُ
والتقييم املستمر لألداء والعمل.
والتنسيق
املتابعة
ضعف
احلكومية التي يغلب عليها
ِ
ِ
ِ

يشار إلى أن احلكومة السابقة أعلنت مع بداية عام  2020ما حققته من إجنازات على
مستوى هذا املشروع ،وأشارت إلى حتقيق مؤشرات مميزة خالل ذلك العام من أبرزها منو
الصادرات الوطنية بنحو  %8وانخفاض ّ
كل من االستيراد بنسبة  ،%5.5وعجز امليزان
التجاري بنسبة  ،%14هذا باإلضافة إلى توفير أكثر من  30ألف فرصة عمل ،كما
ُمنحت للصناعيني حوافز مرتبطة بالتصدير والتشغيل ،ومت تثبيت احلوافز املمنوحة

للمستثمرين ملدة  10سنوات على األقل ،وتطوير  130خدمة إلكترونية جديدة ،وإعادة
هندسة  100خدمة ،وإطالق الصندوق األردني للريادة.
يضاف إلى ذلك أن أحد مؤشرات األداء املتوقعة من خالل مشروع النهضة وما يرتبط به
من إستراتيجيات تتقاطع معه ،يتمثل يف ُّ
توقع منو حجم الصادرات الوطنية بنسبة %5

سنوي ًا ،وهذا أمر صعب التحقق خالل عام  2020بسبب آثار جائحة كورونا وتبعاتها على
الصادرات الوطنية ،وكذلك على الصادرات العاملية ،إذ تشير التوقعات إلى انخفاض حجم
التجارة العاملية ملا يقارب  %30مع نهاية عام .2020

 .2السياسة الصناعية

أعدتها وزارة الصناعة والتجارة
أقر مجلس الوزراء سياسة للقطاع الصناعي
ّ

والتموين استناد ًا إلى السياسة العامة املنبثقة عن "رؤية األردن  ."2025وتهدف هذه
السياسة إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ودعمها ،وإيجاد فرص عمل لألردنيني
واستدامتها ،وتوفير بيئة أعمال متقدمة ومحفزة.
وتقدر كلفة تنفيذ برامج السياسة الصناعية ومشاريعها بحوالي  60مليون دينار
َّ
موزعة على ثمانية محاورّ ،إل أن املخصصات املرصودة لذلك ضمن املوازنة العامة ما تزال

قدرت موازنة عام  2020مخصصات
ضعيفة جد ًا وتعيق تنفيذ هذه البرامج واملشاريع ،إذ ّ
تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية بحوالي  230ألف دينار فقط ،وهو مبلغ يقارب ما ُرصد
سنوي ًا للغاية نفسها خالل األعوام األخيرة.
راجع مستوى تنفيذ اإلستراتيجيات اخلاصة بالقطاع بشكل تفصيلي
وبشكل عام ،لم ُي َ
جراء ما فرضته جائحة كورونا من تغيرات
نظر ًا للتوقف شبه الكلي يف متابعة العمل بهاّ ،

وتوجه اهتمامها إلى احتواء اجلائحة
على عمل الوزارات املعنية بالقطاعات االقتصادية،
ُّ
والتخفيف من وطأتهاّ .إل أنه من املفترض العمل على مراجعة أولويات القطاعات ضمن

ألن مرحلة ما بعد جائحة كورونا تتطلب
اإلستراتيجيات املختلفة وإعادة النظر بهاّ ،
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عما سبقها ،واحلاجة تزداد إحلاح ًا لوضع أولويات جديدة تتواءم مع
العمل بشكل مغاير ّ

املتغيرات.

وتعد وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية بشكل مباشر بعمل
ّ
القطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة واملتوسطةّ ،إل أن املوازنة العامة لعام
َ

 2020خصصت  108ألف دينار فقط ملشاريع رأسمالية جديدة تخص الوزارة (تعنى
بصيانة مديريتها يف العقبة ،وبناء مرافق يف غرفة جتارة معان) ،رغم أنها تضمنت
زيادة واضحة يف املشاريع الرأسمالية اجلديدة نتيجة التوجه احلكومي لتحفيز النمو
ً
خلال واضح ًا يف حتديد أولويات املشاريع اخلاصة بتحفيز النمو
االقتصادي ،ما ُيظهر
والقطاعات القادرة على قيادته.

سادسًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام  2019ومدى
تطبيقها
ً
حتوال كبير ًا يف عمل الوزارات املعنية بالقطاعات االقتصادية،
فرضت جائحة كورونا

شملت
التوجه نحو احتواء اجلائحة والتخفيف من وطأتها ،وإحداث تغيرات على متابعة
ّ

األولويات يف تلك القطاعات.

وقد تضمن تقرير حالة البالد لعام  ،2019توصيات كان ميكن أن تشكل أرضية ّ
حلل مشاكل
قطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة على املستوى اإلستراتيجي ،لكن
َ

ملحة
تعمقت ،ما يجعل احلاجة ّ
أزمة كورونا أعادت ترتيب األولويات ،بل إن هذه املشاكل ّ

لألخذ الفعلي بتوصيات القطاع وتنفيذها.
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وميكن تلخيص هذه التوصيات ومراجعة مدى تنفيذها على النحو التالي:
توصية تقرير حالة البالد لعام 2019
التأكيد على تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات
القطاعية وبخاصة وثيقتا السياسة الصناعية
وسياسة التجارة اخلارجية وبالتوازي مع تنفيذ
مشروع النهضة الوطني لعدم شموله جميع
األولويات لقطاعي الصناعة والتجارة واملنشآت
الصغيرة واملتوسطة .وهنا ُيوصى بضرورة توفير
املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة
فيها وال سيما السياسة الصناعية ،كما ُيوصى
بتطوير موقع إلكتروني على غرار موقع مشروع
النهضة الوطني ُتدرج فيه مشاريع السياسة
الصناعية والسياسة التجارية اخلارجية ومراحل
التنفيذ إلطالع القطاع اخلاص واجلهات ذات
العالقة ،إضافة إلى إجراء تقييم سنوي ملدى
اإلجناز وإجراء التحديث الالزم لهاتني الوثيقتني
ً
مستقبال على ضوء نتائج التقييم والتطورات
االقتصادية على املستويني احمللي واإلقليمي.
االستقرار يف التشريعات وخاصة املتصلة
باالستثمار وبيئة األعمال والضرائب ومأسسة
عملية احلوار والتشاور بني القطاعني العام واخلاص
يف السياسات والتشريعات االقتصادية.
إجراء تقييم لنتائج السياسة املالية احلالية،
املتمثلة بتخفيض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة
الضرائب والرسوم على عدد من السلع ،وإعادة النظر
فيها ألغراض حتفيز النمو االقتصادي ،وتوفير
البدائل لزيادة اإلنفاق الرأسمالي يف مشاريع البنية
التحتية من خالل صناديق االستثمار وتفعيل
قانون الشراكة مع القطاع اخلاص.
إجراء تقييم لألثر االقتصادي للتعديالت التي
ُأدخلت على قانون ضريبة الدخل املعدل رقم ()38
لسنة  2018على قطاعي الصناعة والتجارة،
ومراجعة العبء الضريبي والكلف التشغيلية
الناجمة عن أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء.
مأسسة عملية متابعة التنفيذ لإلستراتيجيات
واألولويات الوطنية عبر احلكومات املتعاقبة من
أي جهة
خالل وحدة متابعة لدى رئاسة الوزراء أو ّ
أخرى تراها احلكومة مناسبةُ ،تعنى مبتابعة تنفيذ
املشاريع ضمن اخلطط الوطنية ورصد مجاالت
التأخير وسبل املعاجلة.

254

اإلجراءات ذات العالقة /اجلهات التنفيذية

أي
وفق ًا ملا جاء يف موازنة عام  ،2020لم
يجر ّ
ِ
تغيير بشأن توفير املخصصات املالية الالزمة
لتنفيذ املشاريع املدرجة يف السياسة الصناعية،
إذ ُق ّدر لتنفيذها حوالي  230ألف دينار خالل
عام  ،2020يف حني أن املبلغ الفعلي لتنفيذها
خالل عام  2019بلغ نحو  225ألف دينار.
ولم يتم تطوير املوقع اإللكتروني اخلاص بهذه
ألي تطوير.
الوثيقة ،ولم تخضع الوثيقة نفسها ّ

ما زالت عملية التعاطي مع التشريعات تسير
باملنهجية واآلليات نفسها املتبعة يف األعوام
السابقة.
أي إجراء بهذا اخلصوص.
لم يتم ّ

أي إجراء بهذا اخلصوص.
لم يتم ّ

ما زالت عملية متابعة التنفيذ غائبة بشكل
فعلي ،ومع أزمة كورونا ُأهملت غالبية السياسات
واإلستراتيجيات.
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وضع حزمة من اإلجراءات التحفيزية ويف قطاعات أطلقت احلكومة مؤخر ًا عدد ًا من اإلجراءات ضمن
وملدة زمنية محددة لتحفيز النشاط محور تنشيط االقتصاد وحتفيز االستثمار ،منها؛
محددة
ّ
االقتصادي فيها ،ومن ذلك على سبيل املثال
قطاع اإلسكان:
تخفيض رسوم نقل امللكية الذي من شأنه اإلسهام يف
تنشيط القطاع العقاري وما يرتبط به من قطاعات - ،إجراءات لتحفيز سوق اإلسكان والعقارات.
كاملقاوالت اإلنشائية والصناعات اإلنشائية.
موجه لألسر
 تنفيذ برنامج وطني لإلسكانَّ
الناشئة ومحدودة الدخل (السكن امليسر).

 تسهيالت للمستثمرين يف قطاع اإلسكان.االستثمار:
 حل قضايا املستثمرين العالقة وتظلّماتهم. تثبيت حوافز املمنوحة للمستثمرين ملدة أطول. احلماية القانونية للمستثمر يف حاالت اإلعسارواحلجز التحفظي.
القطاعات اإلنتاجية:
 حوافز لزيادة الصادرات وتشغيل األردنيني.ً
بديال عن
ضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة
برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل
الذي انتهى العمل به يف نهاية عام  2018مبوجب
التزامات األردن باتفاقيات منظمة التجارة العاملية
وتعديالت قانون ضريبة الدخل ،مع االستمرار يف
البرامج القائمة مثل حصر املشتريات احلكومية
بالصناعة احمللية وبرنامج إعفاء مدخالت اإلنتاج.
االستمرار يف تطبيق برنامج إعفاء أرباح الصادرات
من ضريبة الدخل يف قطاع اخلدمات لتحفيز
الصادرات اخلدمية ،إذ إن اتفاقيات منظمة التجارة
العاملية ال متنع دعم التصدير يف قطاع اخلدمات.
تعزيز تنافسية املنتج األردني يف األسواق احمللية
واخلارجية بتشجيع الترابطات الصناعية من
خالل وضع برامج دعم فني وتسهيالت متويلية
لتحديث الصناعة وتطوير املنتج احمللي من خالل
ّ
ّ
محل مدخل
ليحل
تكنولوجيا التصنيع واملواصفات
اإلنتاج املستورد.
اإلسراع يف تفعيل عمل شركة بيت تنمية الصادرات
ومبشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع اخلاص،
ألهمية دور الشركة يف ترويج الصادرات وتنظيم
تعد من الوسائل الرئيسة لتعزيز
املعارض التي
ُّ
الصادرات إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية.

 تخفيض كلف الطاقة.صدر نظام رقم ( )13لسنة  ،2020نظام حوافز
األنشطة الصناعية ،املعني بتقدمي دعم مالي
املصدرة يف القطاعات
الصناعية
للشركات
ّ
ّ
الصناعي (باستثناء تلك العاملة يف قطاعات
املالبس واألدوية والتعدين) مبقدار  %3من قيمة
الصادرات ابتداء من عام  ،2019إضافة إلى دعم
مالي مبقدار  %5عن قيمة الزيادة يف الصادرات
ابتداء من عام .2020
مستمر

لم يتم أي إجراء بهذا اخلصوص.

مت املضي قدم ًا يف إقرار إستراتيجية عمل الشركة
وتعيني الكوادر البشرية للمضي يف تقدمي
اخلدمات املأمول منها.
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أي إجراء بهذا اخلصوص.
وضع إستراتيجيات تصدير قطاعية لألسواق غير لم يتم ّ
التقليدية بالتشارك مع القطاع اخلاص يف اإلعداد
والتنفيذ ،تنبثق عن سياسة التجارة اخلارجية.
ويقترح التركيز على سوقني يف املرحلة الراهنة،
ُ
وكما يلي:
 وضع إستراتيجية تصدير موجهة لألسواق غيرالتقليدية يف شرق إفريقيا (مثل إثيوبيا وكينيا
وتنزانيا وجيبوتي) ،تبنى على العمل اجلاري
لفتح هذه األسواق وتسهيل الوصول إليها من
خالل عقد االتفاقيات ملنح األفضليات التجارية
للمنتجات األردنية املصدرة لها وتوفير مسارات
النقل والشحن املناسبة .على أن تتناول هذه
اإلستراتيجية مجاالت ترويج الصادرات من
معارض وبعثات جتارية وبرامج الدعم الفني
الالزمة لرفع جاهزية الشركات للتصدير،
وتوفير برامج ضمان ائتمان الصادرات وتوفير
املعلومات والدراسات عن هذه األسواق وبرامج
لتسويق السلع واخلدمات األردنية فيها.
 وضع إستراتيجية تصدير موجهة للسوقاألوروبي لتعظيم االستفادة من قرار تبسيط
قواعد املنشأ ،وتوجيه برامج الدعم الفني لرفع
تنافسية الشركات الصناعية املهتمة بالتصدير
إلى األسواق األوروبية ،وخاصة يف مجاالت
معايير جودة املنتجات والتشبيك وفتح قنوات
أي معوقات
التسويق .ومن الضرورة معاجلة ّ
مرتبطة بشروط العمالة السورية كي ال تكون
عائق ًا أمام استفادة املصانع من القرار.
 -1تعزيز دور السفارات األردنية يف اخلارج يف جانب
الترويج للصادرات األردنية من سلع وخدمات من
خالل امللحقني التجاريني ،وإدخال مبدأ املشاركة
مع غرف الصناعة والتجارة يف تغطية كلف
األنشطة الترويجية ودراسات السوق الالزمة.
إذ ميكن ملؤسسات القطاع اخلاص املساهمة يف
هذا اجلانب بتقدمي الدعم املالي والفني خلدمة
الشركات األردنية املهتمة بالتصدير ودخول
أسواق جديدة.
متابعة تذليل املعوقات اجلمركية وغير اجلمركية ُعقدت سلسلة من االجتماعات مع احلكومة
أمام حركة التجارة مع ّ
كل من العراق وسوريا يف ضوء العراقية و ُأجريت زيارات متبادلة ملعاجلة املعيقات
اجلمركية وغير اجلمركية.
إعادة فتح احلدود البرية معهما.
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اإلسراع يف حتديث اإلستراتيجية الوطنية لريادة لم يتم أي إجراء بهذا اخلصوص.
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة
واملتوسطة ووضعها يف صورتها النهائية وإقرارها
بهدف توحيد املرجعيات وإيجاد تعريف وطني
للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة،
وأي حوافز
ُيعتمد ألغراض التمويل والدعم الفني ّ
ميكن أن ُتنح لهذا القطاع سواء كانت ضريبية أو
إجرائية ،ووضع األطر التشريعية الالزمة لذلك.
وألغراض توحيد املرجعيات وتنسيق السياسات
ينبغي تعديل قانون املؤسسة األردنية لتطوير
املشاريع االقتصادية لتضمني مجلس إدارتها الذي
يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين 11ممثلني
عن اجلهات املعنية بريادة األعمال واملنشآت
الصغيرة واملتوسطة ،مثل وزارة االقتصاد الرقمي
وريادة األعمال والبنك املركزي ووزارة التخطيط
والتعاون الدولي ومؤسسات اإلقراض ،مثل صندوق
التنمية والتشغيل وصناديق رأس املال املغامر وغرف
الصناعة والتجارة.
اإلسراع يف استكمال إجراءات حتسني بيئة ُأطلق مشروع "رحلة املستثمر" بإشراف وزارة
األعمال ،كتبسيط اإلجراءات املتمثلة مبشروع الصناعة والتجارة والتموين بهدف تبسيط
"رحلة املستثمر" لدى وزارة الصناعة والتجارة اإلجراءات أمام جميع املستثمرين املالكني
والتموين وإجراءات النافذة االستثمارية لدى للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة .ويتضمن املشروع
أي استثمار يف العالم،
هيئة االستثمار ،مع التأكيد على أهمية الربط جميع املراحل التي مير بها ّ
اإللكتروني بني اجلهات املعنية باملوافقات السابقة بصرف النظر عن نوعه ،وتشمل التسجيل
لتسجيل الشركات واملؤسسات الفردية ،ومنح والترخيص والتفتيش والتعديل واإلعالن .لكن
وي َّ
توقع أن تؤخر جائحة كورونا
التراخيص للمشاريع االستثمارية ،وتوحيد لم ُينْ تَ هَ منه بعدُ ،
تصنيف غايات األنشطة االقتصادية يف ما بينها .إجنازه.

قطاعي الصناعة والتجارة والمنشآت
سابعًا :فرص وتط ُّلعات
َ
الصغيرة والمتوسطة لتجاوز تداعيات أزمة كورونا
أوجدت جائحة كورونا فرص ًا كبيرة لالقتصاد األردني بشكل عام ،وعلى مستوى القطاعني

التجاري والصناعي بشكل خاص ،على الرغم من التداعيات التي خلفتها .إذ زاد االعتماد
على تقنيات وأساليب التجارة والدفعات اإللكترونية ،فعلى سبيل املثال ،ارتفع عدد
الفواتير املسددة عبر تطبيق "إي فواتيركم" خالل فترة الشهور العشرة األولى من عام
 2020بحوالي  %55مقارنة بعددها خالل الفترة نفسها من العام السابق .كما تفيد
التوجهات بتضاعف حجم التجارة اإللكترونية خالل السنوات املقبلة ،ما يعني ضرورة
ُّ
 11قانون تطوير املشاريع االقتصادية رقم ( )33لسنة  2018وتعديالته.

257

Economic & Social Council of Jordan

العمل على تعزيز منظومة التجارة اإللكترونية يف األردن وتهيئة البيئة املناسبة لنجاحها
واستغالل مستقبل اإلنتاج.
وقد أظهر القطاع الصناعي قدرات إنتاجية الفتة ،وساهم يف تعزيز املخزون اإلستراتيجي
للمملكة ،بل ويف رفع مستويات التصدير يف عدد من األنشطة كاملعقمات واملطهرات،
واألدوية واملستلزمات الطبية ،والصناعات الغذائية مبختلف منتجاتها ،والتعبئة
والتغليف والبالستيك .فعلى سبيل املثال كانت الطاقة اإلنتاجية لصناعة الكمامات يف
طورت سبعة
األردن قبل أزمة كورونا ال تتعدى  20ألف كمامة يومي ًا ،وخالل اجلائحة َ
مصانع إنتاج الكمامات الطبية وجلب خطوط إنتاج متخصصة بها ،فوصل إنتاج اململكة
من الكمامات إلى ما يزيد عن  4مليون كمامة يومي ًا ،ما أتاح لها التوجه نحو األسواق
التصديرية بعد تغطية حاجة السوق احمللي.
من هذا املنطلق ،ظهر جلي ًا االهتمام الكبير باإلنتاج احمللي جراء اجلائحة والعمل الدؤوب
الغتنام الفرص الظاهرة ،وذلك من خالل التوجيهات امللكية إلى احلكومة بضرورة
ً
فضال
االعتماد على الذات وجعل األردن مركز ًا إقليمي ًا رائد ًا يف الصناعات األساسية،
عن تشكيل جلان متخصصة لضمان تعايف اقتصاد اململكة من اجلائحة واغتنام فرص
التصنيع الناجتة عنها ،إذ ُشكّ ل مجلس استشاري للسياسات االقتصادية برئاسة رئيس
الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلني عن القطاع اخلاص واالقتصاديني ،وقرر رئيس

واخلاص واجلهات
تضم ممثّ لني عن القطاعني العام
متخصصة
الوزراء تشكيل أربع فرق
ّ
ّ
ّ

احمللية إلنتاج
واملدنية ذات العالقة ،وذلك ملتابعة توسيع القدرات
واألمنية
العسكرية
ّ
ّ
ّ
ّ

الغذائية والزراعية،
األدوية وصناعة املعدات واملستلزمات الطبية ،وتعزيز الصناعات
ّ

وضمان استمرارية اإلنتاج واستدامته.

لذا يجب العمل والبناء على هذه التجربة ،ووضع خريطة طريق واضحة لتعزيز
القطاعات اإلنتاجية يف األردن ،من خالل تسريع التوجه نحو االعتماد على الذات،
ودعم اإلنتاج احمللي ،وزيادة الترابطات يف ما بني القطاعات االقتصادية ومبا يسهم يف
احلد من تفشي معدالت البطالة يف املستقبل القربب يف ظل قدرة هذه القطاعات على
استيعاب العمالة ،وحفز النمو االقتصادي ،والبناء على مكتسبات هذه اجلائحة.
وال بد من العمل على عدد من احملاور لضمان التخفيف من حدة اآلثار االقتصادية
للجائحة ،والسير نحو "دولة اإلنتاج" ،وحتقيق مبدأ االعتماد على الذات ،وتعزيز فرص
املنشآت الصغيرة واملتوسطة وخاصة الصناعية والتجارية ،ومبا يحقق منعة االقتصاد
األردني واألمان اإلنتاجي وكفاية املخزون اإلستراتيجي للمملكة يف حال حدوث هزات أو
اضطرابات عاملية يف املستقبل.
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احملور األول :مطالب عامة للقطاعات الصناعية والتجارية ،وذات األولوية
لدفع عجلة النمو االقتصادي ،خاصة ما بعد جائحة كورونا:
 .1اإلسراع يف التحول الرقمي ،والتوجه نحو التجارة اإللكترونية.

 .2االهتمام مبلف االستثمار ،واستقطاب االستثمارات احمللية واألجنبية لكونها األسرع
يف مكافحة الفقر والبطالة ،وملا لها من آثار واضحة على تعزيز ودعم االقتصاد احمللي
بواسطة استغالل رؤوس أموال جديدة وخلق فرص عمل وتنشيط السوق االقتصادي.
 .3تنظيم فعاليات جتارية وثقافية وفنية وطنية ،بهدف تنشيط احلركة التجارية
واخلدمية وعلى رأسها السياحة ،إذ تتزامن مع موسم الصيف املميز يف اململكة ،ومبا
يسهم يف دعم االقتصاد الوطني.
 .4تعديل قانون املالكني واملستأجرين ،ومبا يضمن التوازن والعدالة بني مصالح كال
الطرفني.
 .5إلغاء استيفاء رسم بدل اخلدمات اجلمركية غير املبرر والبالغ  %5على البضائع
املستوردة.
 .6ضرورة توحيد جميع اجلهود ملكافحة انتشار التهريب اجلمركي ،وإیجاد قوانني أكثر
حزمة يف التعامل مع هذه الظاهرة .
 .7توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض الضريبية العامة على املبيعات لتشجيع
الطلب احمللي وحتريك النشاط االقتصادي يف اململكة ،يف ظل الركود الكبير الذي
تشهده األسواق احمللية ،من خالل تخفيض الضريبة العامة على املبيعات على
األشد تضرراً.
مجموعة من السلع األساسية وخاصة من منتجات القطاعات
ّ
 .8تفعيل تطبيق قانون اإلعسار؛ إذ تكمن أهمية هذا القانون يف ظل أزمة كورونا من
خالل ما هو متوقع من زيادة حاالت اإلعسار ،وبالتالي حماية الشركات من تصفية
موجوداتها ،ومتكينها من اخلروج من حالة التعثر ومبا يسهم يف تخفيف وطأة األزمة
يف املستقبل.
 .9تفعيل استخدام قانون ضمان احلقوق باألموال املنقولة؛ من خالل توجيه البنوك
العتماد ضمان التسهيالت االئتمانية املمنوحة للشركات مبا يتوفر لديها من معدات
وآالت ،ومبا يساعد املنشآت الصغيرة واملتوسطة يف احلصول على التمويل الالزم
والتغلب على قضية توفير الضمان الالزم.
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احملور الثاني :التطبيق الفعلي ملفهوم "دولة اإلنتاج"

تعرف "دولة اإلنتاج" بأنها الدولة القادرة على توفير املدخالت بأقل الكلف ،واستغالل ما
َّ
لديها من موارد بصورة كفؤة تضمن لها الوصول إلى مخرجات إنتاجية متنوعة؛ زراعية

وصناعية وخدمية ،مبا يسهم يف دعم االقتصادي الوطني وحتقيق املنفعة للمجتمع
احمللي .وللوصول إلى "دولة اإلنتاج" ال بد من العمل على رفع كفاءة عناصرها الرئيسة
الثالثة (املدخالت اإلنتاجية ،واملوارد ،واملخرجات اإلنتاجية) مع التركيز على القطاعات
ذات القيمة املضافة والقادرة على استحداث فرص العمل واستدامتها ،وعلى رأسها املنشآت
تعد الركيزة األساسية لإلنتاج
الصغيرة واملتوسطة من القطاعني التجاري والصناعي التي ّ

وخلق فرص العمل.

من هذا املنطلق ينبغي أن تضع احلكومة خفض كلف املدخالت اإلنتاجية يف مقدمة
أولوياتها ،وذلك من خالل:
 .1خفض كلف الطاقة؛ من خالل االستمرار يف إلغاء ّ
كل من بند "فرق سعر الوقود" من
فاتورة الكهرباء ،وغرامة احلمل األقصى خالل فترة الذروة ،هذا باالضافة إلى دراسة
تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .2خفض كلف النقل؛ والعمل على خفض أجور الشحن الداخلي للبضائع على محور
العقبة-عمان ،وتخفيض ُكلف املناولة والتخزين يف العقبة ،هذا باإلضافة إلى ضرورة
العمل واإلسراع يف إجناز عدد من املشاريع النوعية؛ على غرار املوانئ البرية ومشروع
سكة احلديد الوطني ،ملا لها من أهمية يف تعزيز حركة انسياب السلع واحلد من كلف
النقل.
كما ينبغي حفز اإلنتاج الوطني وحمايته ،ملنح املنشآت القدرة على االستمرارية
والتوسع ،إذ ال بد من تعزيز حصة املنتجات الوطنية يف السوق احمللي ،يف ظل تنامي
حجم املستوردات السلعية (خاصة تلك ذات املثيل احمللي) التي تشكل أكثر من  %35من
مستوردات اململكة من السلع نهائية الصنع .وكذلك ضرورة إعادة دوران العجلة اإلنتاجية
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل:
 .1إعداد خطة فورية حلصر املستوردات التي لديها مثيل من الصناعة احمللية للحد
منها ،وخاصة تلك التي تشكل تهديد ًا على املنتجات الوطنية ،مع األخذ بعني االعتبار

املعيقات اإلدارية التي تضعها العديد من الدول على مستورداتها للحد منها.
 .2تعديل تشريعات وقرارت املشتريات احلكومية من الشركات الصناعية الصغيرة
واملتوسطة ،لرفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات االردنية يف العطاءات احلكومية،
والزامية تطبيق هذه التشريعات من قبل كافة اجلهات احلكومية.
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 .3تعزيز حصة املنتجات احمللية يف املشتريات احلكومية؛ من خالل:
 رفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية إلى ،%25لرفع تنافسية املنتج احمللي وحتريك العجلة اإلنتاجية وزيادة مستويات
الطلب احمللي.
 تخصيص نسبة إلزامية ال تقل عن  %20من العطاءات احلكومية مبوجب نظاماملشتريات احلكومية ملنتجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .4توفير حزم دعم مبنية على تخفيضات أو َم ْنح حوافز ضريبية للمنشآت املتضررة
خالل األزمة ،واعتماد االحتفاظ بالعمالة األردنية معيار ًا أساسي ًا وحيد ًا ملنح احلوافز
الضريبية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .5ربط احلوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على تفعيل أنشطة التشبيك والترابط
مع قطاعات أخرى أو يف القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم اإلنتاج وتساعد على حتقيق
مبدأ "دولة اإلنتاج" واالعتماد على الذات.
 .6تشجيع الطلب احمللي من خالل توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض الضريبة
العامة على املبيعات ،أو على األقل التفكير بطرح برنامج مزدوج لضريبة املبيعات على
السلع محلية الصنع ،وعلى السلع املستوردة ،خصوص ًا يف ظل التغيرات التي أحدثتها
األزمة على منظومة التجارة العاملية وممارساتها.
األشد تضرراً ،على أن
 .7توفير برامج متويل إضافية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
ّ
يتصف مثل هذا التمويل بالسرعة وقصر فترة التمويل لضمان توجيهه لغايات إعادة
النشاط االقتصادي لهذه املنشآت ،وتلبية احتياجاتها التمويلية.
كما حتتاج "دولة اإلنتاج" إلى وضوح الرؤى وإلى االبتعاد عن التعقيد ،من خالل بيئة
عمل مناسبة وفق ًا ألطر تشريعية مرنة بعيدة عن التداخل يف ما بينها ،وأمتتة اخلدمات
ً
فضال عن تطوير املوارد البشرية ورفع قدراتها ،من
احلكومية وإعادة هندسة العمليات،

خالل تأسيس مراكز احتضان الريادة والرياديني ،وتطوير مراكز التدريب املهني لتصبح
ً
فضال عن تطوير املنظومة التعليمية.
مراكز يتنافس الشباب للتسجيل بها،
ولضمان استدامة املخرجات اإلنتاجية ،ال بد أن تتوافر عناصر التسويق والترويج املمكنة
إليصال املنتجات ألكبر شريحة يف السوقني احمللي والعاملي ،من خالل العمل على ما يلي؛
 .1بناء إستراتيجية وطنية للتصدير ،يكون مبقدورها حتديد أولويات األسواق
واملنتجات للصادرات األردنية ،واملساهمة يف رفع درجة التنوع السلعي واجلغرايف
للصادرات الوطنية.
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 .2تنويع الصادرات األردنية والبناء على فرص املنتجات خالل اجلائحة ،وحتديد ًا يف
األسواق القريبة واملجاورة .وهذا يستدعي إستراتيجية سريعة للتعامل مع هذه
املعطيات ،خصوص ًا من شركة بيت الصادرات األردنية ،يف ظل محدودية السفر
والترويج يف املستقبل القريب ،والتركيز املتزايد على على التجارة اإللكترونية .كما
ال بد من تعزيز برنامج ضمان ائتمان الصادرات يف الشركة األردنية لضمان القروض،
لتساعد هذه اإلجراءات ليس فقط يف احلفاظ على فرص العمل القائمة وإمنا يف خلق
املزيد من فرص العمل.
 .3تنفيذ توصيات جلان التصنيع التي ُشكّ لت بتوجيهات ملكية ،والتي ُح ّدد من خاللها
عدد من اإلجراءات التي تسهم يف زيادة تصدير املنتجات األردنية.

كما ينيغي توسيع القاعدة اإلنتاجية من خالل البناء على ما ُأجنز خالل األزمة من
قدرات فنية وإنتاجية يف قطاعات محددة ،باإلضافة إلى مخرجات اللجان التصنيعية
التي ُشكلت بتوجيهات ملكية ونتج عنها حتديد فرص استثمارية نوعية تعزز سالسل
القيمة يف الصناعة احمللية ،والعمل على جذب االستثمارات لها.

احملور الثالث :تعزيز الترابطات والعناقيد اإلنتاجية

ال بد من معاينة واقع املنتجات واخلدمات ،ومحاولة التشبيك بني القطاعات على أساس
ويقترح أن يحدث الترابط والتشبيك وفق ًا لثالثة مستويات وعلى النحو
دراسة علميةُ .

التالي:

 .1ما بني القطاعني الصناعي والتجاري؛ من خالل توجيه القطاع التجاري وتشبيكه مع
املنتجات املصنعة محلي ًا واحلد من املستوردات اخلارجية ،ومبا يسهم يف تعزيز حصة
املنتج األردني يف السوق احمللي من جانب ،ورفع آليات التسويق للمنتجات األردنية من
جانب آخر.
فمن خالل دراسة املستوردات ذات املثيل احمللي ،والتعرف على أبرز مستوردي هذه السلع،
ميكن التشبيك بني املصنّ ع األردني واملستورد ،ووضع احلوافز لضمان عملية التشبيك
يف ما بينهما ،وخلق عالقة تكاملية ال تنافسية بني القطاعني.
 .2داخل القطاع الصناعي نفسه ،من خالل التشبيك والترابط بني الصناعات وخاصة
الصغيرة واملتوسطة من جهة والكبيرة منها من جهة أخرى ،الستكمال حلقة وسالسل
القيمة من املنتجات املصنعة محلي ًا .وذلك على غرار التشبيك بني مصانع التعبئة
والتغليف والصناعات األخرى.
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 .3ما بني القطاعني الصناعي والزراعي ،من خالل تطوير أساليب وتقنيات اإلنتاج
مبنتجات صناعية ،وحتويل املنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية ،وضمان
سالسل قيمة متكاملة .إذ يوجد العديد من الفرص االستثمارية وفرص التشبيك
بني القطاعني ،وذلك من خالل توجيه القطاع الزراعي إلنتاج أصناف على أساس مبدأ
الزراعات التعاقدية ،لتوفير ما يلزم من خضراوات وفواكه للمصانع.
قدم املجلس االقتصادي واالجتماعي توصيات عديدة يف إطار دعم املنشآت
وقد ّ

تعد أبرز املخرجات
الصغيرة واملتوسطة ،لعل آخرها خارطة لتمكني هذه املنشآت التي ّ

املنبثقة عن املؤمتر الثاني للمنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة "نحو خارطة طريق
لتمكني أداء املنشآت امليكروية والصغيرة واملتوسطة" الذي عقده املجلس يف  6كانون األول
ً
حلوال ومقترحات ملعاجلة التحديات التي تعصف بهذه املنشآت
 ،2020إذ تقدم اخلارطة
يف القطاعات املختلفة التي تعمل بها ،كما تسعى للوصول إلى إستراتيجية وطنية لقطاع
املنشآت الصغرى والصغيرة واملتوسطة .وقد أخذت هذه املبادرات األبعاد الزمنية وفق ًا
لضرورة ّ
كل منها وأولويتها ،وعلى النحو التالي؛

 -المدى القصير:

 .1التشبيك وبث الوعي ببرامج الدعم الفني واملالي.
 .2الترويج والتسويق.
 .3توحيد العالمة التجارية.

 -المدى المتوسط:

 .1حفز البنوك لتنفيذ برامج التمويل املتخصصة.
 .2أمتتة اخلدمات احلكومية وإعادة هندسة العمليات.
 .3التدريب وبناء القدرات.
 .4إستراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
 .5التدريب واالبتكار.
 .6تعزيز سالسل القيمة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة.
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 -المدى الطويل:

 .1حتفيز العناقيد اإلنتاجية (.)Clustering
 .2مقصلة تشريعية.

وأخيراً ،ينبغي أن يكون هنالك توجه واضح لتبنّ ي هذه اخلارطة ،ودعم املنشآت الصغيرة
واملتوسطة ،وفق ًا ملنظومة متكاملة تبدأ من وجود جهة حاضنة لها ،مرور ًا بإستراتيجية
وانتهاء بإجراءات على أرض الواقع تستجيب
شاملة تضمن رفع تنافسيتها وتطويرها،
ً

الحتياجاتها.

264

Economic & Social Council of Jordan

تقرير حالة البالد 2020

محور القطاعات االقتصادية

السياحة

Economic & Social Council of Jordan

Economic & Social Council of Jordan

 األردن-  عمان-  شارع عبداحلميد باديس،64 - الشميساني

 األردن11194  عمان941035 :ب.ص
0096265662958  فاكس- 0096265675325 هاتف
www.esc.jo

266

تقرير حالة البالد لعام  :2020السياحة

الملخص التنفيذي 269............................................................................................................................
أوالً :المقدمة270........................................................................................................................................
ثانيًا :اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع السياحي األردني 272..........................................
ثالثًا :أهم أولويات القطاع السياحي بعد انتهاء الجائحة 275........................................................
والحد منها بعد انتهائها276......................................................
رابعًا :سبل معالجة آثار الجائحة
ّ
خامسًا :آليات التعامل المقترحة للقطاع بعد الجائحة283..............................................................
سادسًا :سبل التطوير والفرص المتاحة والعقبات
التي تواجه القطاع السياحي بعد الجائحة 285.................................................................................
سابعًا :القدرات المالية واإلمكانات المتاحة للقطاع السياحي بعد الجائحة287..........................
ثامنًا :استراتيجيات القطاع السياحي ما قبل الجائحة
ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا 292.......................................
تاسعًا :تحليل موازنات الجهات والوزارات ودراسة مدى ربطها باالستراتيجيات 294...................
عاشرًا :مراجعة التوصيات التي ُقدمت في تقرير حالة البالد لعام 295...............................2019
الحادي عشر :التوصيات305....................................................................................................................
المراجع 313................................................................................................................................................

267

Economic & Social Council of Jordan

268

تقرير حالة البالد لعام  :2020السياحة

امللخص التنفيذي
ألقت جائحة كورونا بظاللها على جميع القطاعات واملنشآت الكبيرة واملتوسطة والصغيرة،
يعد من أكثر القطاعات تضرر ًا بهذه اجلائحة ،إذ ُج ّمد
ومن ضمنها القطاع السياحي الذي ّ

بشكل كامل على مستوى العالم نظر ًا لقيود السفر واإلغالق التام للمطارات واملنافذ
احلدودية الحتواء انتشار فيروس كورونا املستجد.
وتهدف هذه املراجعة إلى تسليط الضوء على اآلثار املترتبة جلائحة كورونا على القطاع
السياحي األردني وسبل معاجلتها واحلد من تأثيرها ،باالضافة إلى كيفية التعامل مع
يعد مبثابة "النفط" لالقتصاد األردني .وتشتمل املراجعة على
هذا القطاع املهم ،والذي ّ

أهم سبل التطوير والفرص املتاحة وكذلك العقبات التي تواجه القطاع السياحي بعد
اجلائحة ،باإلضافة إلى القدرات واإلمكانيات املادية املتاحة إلنعاش القطاع السياحي.
ويف الوقت نفسه ،وبهدف املتابعة والتقييم ،وللحفاظ على املكونات وما تضمنته التقارير
السابقة ،تستعرض املراجعة ما ُطبق من توصيات وردت يف تقرير حالة البالد لعام ،2019

وتتضمن حتديث ًا ملا ورد فيه بخصوص االستراتيجيات وعمليات املتابعة والتقييم خلطط

العمل يف وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة.
ومن النتائج التي تخلص إليها هذه املراجعة :ضرورة تقدمي الدعم املادي للحفاظ على
فرص العمل ودعم العاملني يف القطاع السياحي من خالل مسؤولية مشتركة بتحمل
الكلف املترتبة (وحتديد ًا رواتب العاملني يف القطاع) ،وتقدمي احلوافز للشركات التي
حتتفظ بالعمالة لديها ،ودعم سيولة الشركات األكثر تضرر ًا وذلك لتجنب اإلفالس
واإلغالق اللذين سينعكسان على أوضاع العاملني لديها ،باإلضافة إلى ضرورة استمرار

احلكومة يف دعم قطاع السياحة من خالل منحه مزيد ًا من احلوافز واإلعفاءات ،مثل
معاملته كالقطاع الصناعي يف ما يتعلق بكلفة الكهرباء واملياه ،وكذلك االستمرار يف
تخفيض ضريبة املبيعات وليس فقط خالل فترة تأثير اجلائحة ،األمر الذي سيساعد
يف تخفيض أسعار املنتج السياحي األردني وزيادة تنافسيته.
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أو ً
ال :المقدمة

التراجع والتدهور
حاد ًا يف خضم جائحة كورونا ،وطال
شهد االقتصاد العاملي تراجع ًا
ّ
ُ
وتعد السياحة والسفر والصناعات املرتبطة بهما مثل الضيافة والفنادق،
أغلب قطاعاته.
ّ
َ

من بني أكثر القطاعات تضرراً ،ال سيما بعد توصيات منظمة الصحة العاملية والسلطات
احمللية بتطبيق قواعد التباعد اإلجتماعي والعزل املنزلي واإلغالق التام ،وإقرار العديد
من الدول قيود السفر يف محاولة الحتواء انتشار الفيروس ،مما دفع منظمة السياحة
ّ
التوقع بانخفاض السياحة الدولية بنسبة
العاملية يف بداية اجلائحة (آذار  )2020إلى
 %80بحلول نهاية العام ،مشيرة إلى أن عدد السياح الدوليني سينخفض بحدود -0.85
 1.2مليار سائح ،كما ستنخفض اإليرادات السياحية عاملي ًا بحوالي  1.2تريليون دوالر،
ويعد هذا التراجع األكبر منذ خمسينات القرن املاضي .وباملوازاة ،يواجه سوق السفر
ّ

والسياحة العاملي خسارة قدرها  75مليون وظيفة يف جميع أنحاء العالم يف عام ،2020

إذ ستشهد منطقة آسيا واحمليط الهادي أكبر خسارة (مبا يقارب  49مليون وظيفة) ،تليها
أوروبا ( 10مليون وظيفة) ،ثم أميركا الشمالية ( 6.8مليون وظيفة) ،ثم إفريقيا فأميركا
اجلنوبية فالشرق األوسط فمنطقة البحر الكاريبي ( 0.7 ،1.8 ، 2.7 ،4.4مليون وظيفة
ويعد قطاع السياحة من القطاعات األكثر توفير ًا لفرص العمل ،إذ ولّد
على التوالي).
ّ

واحدة من ّ
كل أربع وظائف جديدة يف العالم على مدى السنوات اخلمس األخيرة.

احملدثة الصادرة عن منظمة السياحة العاملية يف مطلع شهر أيلول ،2020
وتشير األرقام
َّ

إلى تراجع عدد السياح الدوليني بـ  440مليون سائح خالل الشهور الستة األولى من العام،
سجلت األشهر من شباط ولغاية حزيران  2020تراجع ًا
أي بانخفاض نسبته  ،%65إذ ّ

شهري ًا بنسبة  ،%16و ،%64و ،%97و ،%96و %93على التوالي .كما انخفض الدخل
ويعد
السياحي العاملي بقيمة  460مليار دوالر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،
ّ
سجلتها السياحة الدولية خالل األزمة
مرات من اخلسائر التي ّ
هذا الرقم أعلى بثالث ّ

املالية العاملية عام .2009

ً
كامال فتشير إلى انخفاض نسبته  %70يف عدد السياح
أما توقعات املنظمة لعام 2020
الدوليني مقارنة بعام ( 2019الذي سجل  1.5مليار سائح) ،وقد ُوضع هذا التوقع

بافتراض أن احتواء الفيروس وتخفيف فرض القيود على السفر وفتح احلدود أمام

وتعد هذه األرقام مقلقة جداً ،وتضع القطاع
السياحة سيكون يف شهر كانون األول .2020
ّ

السياحي يف خطر لن تكون مدته قصيرة ،ال سيما يف ظل الفوضى الدولية الراهنة حيال
التعاطي مع جائحة كورونا وعدم التيقن من الوقوف يف وجهها ،وخصوص ًا أن هناك موجة
أشد من األولى .علم ًا بأن منظمة السياحة العاملية كانت
يرجح أن تكون ّ
جديدة من الوباء َّ
قد ّ
َ
تسجيل السياحة العاملية منو ًا بنسبة .%4-3
توقعت يف مطلع عام 2020
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وبناء على هذه املعطيات ،دعت املنظمة إلى تقدمي الدعم املالي والسياسي لتدابير
اإلنعاش ،لضمان قدرة القطاع السياحي على املساهمة يف انتعاش اقتصادي واجتماعي
على نطاق واسع حال انتهاء اجلائحة ،وهو أمر سبق أن تبني يف اضطرابات وأزمات سابقة،
إذ برهن القطاع بعدها على طبيعته املرنة وقدرته على النهوض والتعايف بقوة ،وأداء دوره
املهم يف دعم االقتصاديات الوطنية.
ويف ما يخص القطاع السياحي األردني ،ال بد من اإلشارة إلى أن عام  2019كان مميز ًا
على جميع الصعد ،فقد زار اململكة حوالي  4.5مليون سائح وبنسبة ارتفاع بلغت %8
عن عام  ،2018وبلغ الدخل السياحي املتحقق  4.1مليار دينار وبنسبة منو  %10.2عن
عام  .2018كما استثمر القطاع السياحي بشقّ يه العام واخلاص يف العديد من اجلوانب،
مثل دعم رحالت الطيران العارض ومنخفض التكاليف ،وتكثيف احلمالت الترويجية
وتوجيهها الستهداف شرائح محددة ،وإقامة العديد من املنشآت السياحية الفندقية
مبختلف درجات التصنيف ،وبناء عالقات مع مكاتب السياحة والسفر العاملية ،والعمل

على تطوير وتدريب العاملني يف القطاع السياحيّ .إل أن القطاع ُمني بخسارة فادحة

منذ بدأت جائحة كورونا يف األردن (منتصف آذار  ،)2020وذلك نتيجة اإلغالق التام
جتمد القطاع بأسره؛ بدء ًا من كبرى شركات الطيران (التي
الذي شمل منشآته كافة ،إذ
ّ

اقتصر عملها على شحن البضائع التجارية واملستلزمات الطبية) وانتهاء بأصغر الفنادق
يف املناطق الريفية ،باستثناء نسبة محدودة من الفنادق التي قدمت خدمة اإليواء
أي من مرافقها وملدة محدودة مرتبطة ببروتوكالت احلجر
والوجبات من دون استخدام ٍّ
الصحي .وبحلول شهر حزيران بدأ التدرج يف فتح وتشغيل بعض القطاعات االقتصادية،
ومن ضمنها املنشآت السياحية ،وفق ضوابط الصحة والسالمة العامة ،كما استؤنف العمل
"أردنَّ ا جنّ ة" يف  25حزيران لتنشيط السياحة الداخلية وحتفيز املواطنني على
ببرنامج ُ

زيارة املواقع السياحية ،مما ساهم يف تشغيل املنشآت السياحية ،واعتبار ًا من مطلع متوز،
ويف ضوء استقرار احلالة الوبائيةُ ،فتحت املنشآت االقتصادية بكامل طاقتها باستثناء
صاالت األفراح واملناسبات وصاالت دور السينما ،مما ساعد يف حتريك العجلة االقتصادية
حد ما ،واستمر هذا الوضع حتى شهر آب الذي بدأت اإلصابات فيه بالتزايد ،مما دفع
إلى ّ

احلكومة إلى اتخاذ عدد من القرارات للحد من انتشار الفيروس ،من بينها إغالق صاالت

املطاعم واملقاهي ملدة أسبوعني اعتبار ًا من  17أيلول ،واقتصار تقدمي اخلدمات عبر
التوصيل أو املناولة وليس بالصاالت ،وقد جوبه هذا القرار بالغضب من ِقبل املستثمرين
يف قطاع املطاعم السياحية الذي رأوه قرار ًا "غير مبرر" ويهدد أعمالهم وقد يؤدي إلى

إفالس العديد من املنشآت السياحية وإغالقها ،وبالتالي سينعكس على العاملني لديها،

إذ يشغّ ل هذا القطاع حوالي  21ألف عامل ،تشكل نسبة األردنيني منهم حوالي .%73
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مما ال شك فيه أن هناك تخبط ًا يف القرارات التي اتخذتها احلكومة خالل الفترة

السابقة ،وقد جتلى ذلك يف مسألة فتح املطار ،إذ اتُّ خذ القرار بفتحه مرتني ،ثم ألغي

ألسباب عزتها احلكومة آنذاك للحالة الوبائية ،إال أنها عادت واتخذت القرار بفتحه
يف  8أيلول يف الفترة التي سجل فيها األردن تزايد ًا كبير ًا ومقلق ًا يف عدد اإلصابات
بعد مضي أشهر على استقرار احلالة الوبائية ،باإلضافة إلى قرار إعادة إغالق صاالت
املطاعم واملقاهي والذي أشير إليه أعاله .لقد بات واضح ًا األثر السلبي لهذا التخبط يف
بأمس احلاجة لإلنعاش وليس إعادة جتميده،
القرارات على القطاع السياحي الذي هو
ّ

إذ ساهم هذا التردد والتخبط يف عدم وضوح الرؤيا لدى القائمني على القطاع ،وبالتالي
أي برامج لترويج األردن يف
عدم متكنهم من التخطيط للمرحلة املقبلة وصعوبة ترتيب ّ
اخلارج ،وخصوص ًا يف البلدان اخلضراء.
وميكن الوقوف على حجم التأثير السلبي الذي انعكس على القطاع السياحي جراء
اجلائحة ،من خالل رصد أنشطة هذا القطاع التي تشمل :الفنادق السياحية املصنفة
من فئة التصنيف  1جنمة إلى  5جنوم ،والشقق الفندقية املصنفة ،واملخيمات التي
تقدم خدمات اإليواء ،ومكاتب السياحة والسفر املتخصصة بالسياحة الوافدة ،ومكاتب
السياحة والسفر املتخصصة بالسياحة إلى خارج األردن ،ومكاتب السياحة املتخصصة
باحلجوزات وبيع تذاكر الطيران ،ومكاتب السياحة املتخصصة باحلج والعمرة ،ومكاتب

ّ
واألدلء السياحيني ،ومكاتب تأجير السيارات
السياحة املتخصصة بالسياحة الداخلية،
السياحية ،وشركات النقل السياحي اجلماعي املتخصص ،وشركات الطيران الوطنية
والعربية واألجنبية العاملة يف األردن ،واملطاعم السياحية واالستراحات ،ومحالت بيع
التحف الشرقية واحلرف اليدوية ،وشركات الرياضات املائية ورياضة الغوص ،وشركات
إقامة املعارض واملؤمترات ،واملطارات (مطار امللكة علياء الدولي ،مطار عمان الدولي،
ومطار امللك حسني يف العقبة) ،وقطاع املستشفيات اخلاصة واخلدمات الطبية املرافقة
الذي يقدم خدمة السياحة العالجية.

ثانيًا :اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع السياحي
األردني
لقد توقف العمل متام ًا يف جميع املؤسسات العامة والشركات والقطاعات االقتصادية

للفترة من منتصف آذار وحتى نهاية أيار  ،2020باستثناء بعض القطاعات التي عملت
وتعد السياحة واخلدمات
على إدامة احلياة وذلك حفاظ ًا على سالمة املواطن وصحته،
ّ

املرتبطة بالسفر من أكثر القطاعات تأثر ًا وتضرر ًا جراء جائحة كورونا وذلك كما هو مبني
تالي ًا:
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 .1وفق ًا لبيانات وزارة السياحة واآلثار ،يشغّ ل القطاع السياحي حوالي  55ألف فرصة
عمل مباشرة ،باإلضافة إلى  120ألف فرصة عمل غير مباشرة ،ويشغّ ل قطاع الفنادق
ً
مجتمعة حوالي  %76من هذه الفرص ،ومبا أن
واملطاعم وشركات السياحة والسفر

قطاع السفر والسياحة كثيف العمالة ،فهو من أكثر القطاعات تضرراً ،إذ تعرضت
فرص العمل للخطر على طول سلسلة القيمة السياحية ،مما أثر على جميع فئات
السكان ،فهناك اآلالف من الوظائف قد مت خسارتها نتيجة لإلغالق التام الذي شمل
ويظهر اجلدول رقم ( )1عدد املنشآت
جميع األنشطة السياحية على مدار شهورُ .

السياحية وعدد العاملني فيها خالل عام .2019

اجلدول رقم (: )1
عدد املنشآت السياحية وعدد العاملني فيها خالل عام 2019
عدد املنشآت
604
908

عدد العاملني
20918
4793

النشاط
الرقم
 1الفنادق السياحية املصنفة والشقق الفندقية املصنفة
 2مكاتب السياحة والسفر
3

املطاعم السياحية

1031

20701

4

مكاتب تأجير السيارات

253

1902

5

متاجر التحف الشرقية

314

862

6

ّ
األدلء السياحيون

ــ

1229

7

شركات النقل السياحي املتخصص

8

2050

8

مراكز الغوص

27

150

9

الرياضة املائية

6

255

ـــ

100

 10القوارب السياحية
املصدر :بيانات واردة من وزارة السياحة واآلثار.

ووفق ًا لبيانات البنك املركزي األردني ،منت عائدات األردن من الدخل السياحي بنسبة
األو َلني من عام  ،2020ويف شهر آذار انخفض الدخل السياحي
 %13.6خالل الشهرين ّ

بنسبة  ،56.5كما تراجع الدخل السياحي إلى "الصفر" يف ظل اإلغالقات التي متت منذ
منتصف آذار وتعليق الرحالت للمسافرين عبر املعابر احلدودية ،وذلك كما هو مبني يف
اجلدول رقم (.)2
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اجلدول رقم (:)2
الدخل السياحي الشهري للسنوات  2020-2019باملليون دينار
الشهر
كانون الثاني
شباط

2019
324.7
249.2

2020
361.8
290.0

التغير النسبي%
%11.4
%16.4

آذار
نيسان
أيار
حزيران
متوز
آب
أيلول
تشرين األول
تشرين الثاني
كانون األول
املجموع

0.304
358
268
350.5
402.3
543.2
345.2
325
328.2
309.9
4108.2

132.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
784

%-56.5
%-100.0
%-100.0
%-95.7
%-100.0
%-100.0
%-100.0
%-100.0
%-100.0
%-100.0
%-80.9

املصدر :إحصاءات البنك املركزي األردني.

ً
تراجع بنسبة  %80.9عن
كامال
وتشير البيانات إلى أن الدخل السياحي لعام 2020
َ
عام  2019بسبب اإلغالق التام منذ بدء اجلائحة وحتى نهاية شهر أيار  ،2020وتوقف

السياحة الوافدة ،األمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على ميزان املدفوعات
ورصيد اململكة من العمالت الصعبة ،إضافة إلى تأثيره السلبي على النمو االقتصادي
وعلى نسبة البطالة يف األردن.
حتول خلزينة الدولة من القطاع السياحي واألنشطة
 .2ستسجل اإليرادات التي
َّ
املرتبطة به تراجع ًا كبيراً ،ويشمل هذا :ضريبة الدخل ،وضريبة املبيعات ،ورسوم
دخول املواقع السياحية واألثرية ،ورسوم التأشيرات ،ورسوم الترخيص ،والرسوم
والضرائب التي ُتفرض على استخدام املطارات واألرضيات ،وضريبة املغادرة ،وغيرها.
وتشير البيانات الصادرة عن وزارة املالية للشهور اخلمسة األولى من عام  2020إلى أن
قيمة اإليرادات احمللية (الضريبية وغير الضريبية) وصلت إلى  2224مليون دينار،
مقارنة بـ  3029مليون دينار للفترة نفسها من عام  ،2019أي بنسبة انخفاض بلغت
حتول للخزينة من
 .%26.6من هنا ميكن قياس حجم التراجع يف قيمة اإليرادات التي
َّ
القطاع السياحي.

تعد
 .3هناك العديد من القطاعات االقتصادية املرتبطة بالقطاع السياحي ،والتي ّ
سالسل إمداد له ،تأثرت سلب ًا بشكل كامل ،وهذا يشمل مقدمي اخلدمات مبختلف
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أنواعها (األنشطة التجارية ،مقدمي املنتجات الغذائية والزراعية ،وغيرها الكثير)،
فالسياحة مولّد رئيس لفرص العمل ،وشريان حياة للعديد من القطاعات االقتصادية،
فعلى سبيل املثال يرتبط قطاع الفنادق وحده بحوالي  50نشاط ًا إنتاجي ًا وخدمي ًا
بشكل مباشر وغير مباشر.
 .4أثّ ر تراجع القطاع السياحي على حياة ومستوى معيشة العديد من األسر التي كانت
تقوم بتقدمي خدمات الطعام والشراب واملبيت واحلرف اليدوية لزوار األردن من خالل
بيوتها واملشاريع الصغيرة التي ميتلكها أبناؤها ،وخصوص ًا األسر املقيمة ضمن املسارات
السياحية يف أنحاء البالد.

ثالثًا :أهم أولويات القطاع السياحي بعد انتهاء الجائحة

بات من الواضح أن اجلائحة مستمرة لغاية إيجاد لقاح ،وبالتالي ال بد من التعايش مع
الوضع الراهن ،وقد بدا ذلك واضح ًا يف بعض دول اخلليج العربي (مثل اإلمارات وقطر)
التي فتحت أبوابها الستقبال السياح واستأنفت تشغيل خطوط الطيران اخلاصة بها إلى
عدد من الوجهات برحالت منتظمة .كما قام األردن بتسيير رحالت طيران منتظمة ،مع

اإلشارة إلى أن دول الشرق األوسط ستكون أولى الوجهات السياحية التي تفتح الطلب
على السياحة احمللية بشكل أسرع من الطلب على السياحة الدولية.
جدي وسريع ملعاجلة آثار
أما أهم أولويات القطاع السياحي التي يجب العمل عليها بشكل ّ
اجلائحة فهي:

 .1تقدمي الدعم املادي للحفاظ على فرص العمل يف القطاع السياحي من خالل مسؤولية
مشتركة بتحمل الكلف املترتبة ما بني العامل والشركة ومؤسسة الضمان االجتماعي
واحلد منها.
األساس ملعاجلة آثار جائحة كورونا
وتعد هذه األولوية
واحلكومة،
ّ
ّ
َ
 .2لقد كان فتح املطار أولوية ومطلب ًا رئيس ًا للقطاع السياحي منذ بداية اجلائحة،
وبعد الوعود والقرارات بفتحه والتي مت التراجع عنها مرتنيُ ،فتح املطار أمام احلركة
اجلوية يف  8أيلول  ،2020إال أن املطلوب كأولوية هو الفتح بشكل طبيعي أمام شركات
الطيران املختلفة وشركات السياحة والسفر الستقبال السياح كاملعتاد مع تطبيق
إجراءات وبروتوكوالت السالمة العامة.
 .3ضرورة وضع خطة تسويقية فعالة وناجعة تستهدف األسواق األقل تضرر ًا من
ً
مباشرة مع مكاتب
األزمة ،ومبشاركة مكاتب السياحة والسفر؛ األكثر خبرة واملتواصلة
السياحة والسفر اخلارجية ،علم ًا بأنه من الصعب حتديد الدول اخلضراء التي ميكن
ٌ
دولة ما خضراء ،ثم تصبح غير ذلك
التسويق فيها ،إذ إن األوضاع متقلبة ،فقد تكون
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املصدرة للسياحة تضع
بعد أيام .كما أن مكاتب السياحة والسفر يف البلدان الرئيسة
ِّ
متطلبات وشروط ًا إضافية على مكاتب السياحة والسفر يف األردن ال ميكن حتقيقها،

وبخاصة ما يتعلق بشروط السالمة العامة والتعقيم .ووفق ًا للتغذية الراجعة من
أي توقعات لعام  ،2020كما
مكاتب السياحة والسفر األردنية فإنه ال يوجد هناك ّ

أن معظم االستفسارات من نظرائها يف اخلارج تتعلق باملوسم السياحي املقبل (عام

.)2021
 .4وضع دليل إجراءات ومصفوفة بروتوكوالت للتعامل مع السياحة واخلطوات الواجب
اتباعها من جميع العاملني يف القطاع ومبا يتماشى مع املبادئ اإلرشادية التي أصدرتها
منظمة السياحة العاملية حول كيفية استئناف صناعة السياحة وسط جائحة كورونا.
وتشمل هذه املبادئ إجراء فحوصات طبية عند احلاجة ،مثل قياس درجات احلرارة
يف املطارات ،باإلضافة إلى تشديد إجراءات النظافة وتوفير معقمات األيدي .وهذا
ما قامت به وزارة السياحة بالتنسيق مع اجلهات املعنية (وزارة الصحة ،ووزارة العمل،
وجلنة األوبئة) ،إلعادة تشغيل القطاع السياحي ،وذلك تنفيذ ًا لقرار احلكومة بإعادة
الفتح التدريجي للمنشآت السياحية يف مطلع شهر حزيران  2020وضمن ضوابط
وللحد من انتشار
محددة لضمان سالمة العاملني والزوار ومتلقّ ي اخلدمة السياحية،
ّ
الفيروس.

عد األردن بلد ًا آمن ًا وميكن السفر إليه ،وذلك يف
 .5الطلب من منظمة الصحة العاملية ّ

وس ّطح منحنى الوباء ليعود كما كان عليه خالل الفترة
حال انخفض عدد اإلصابات ُ
شهري آذار وحزيران .2020
بني َ

 .6وضع خطة تفصيلية إلدارة جميع األزمات التي ميكن أن يتعرض لها القطاع السياحي.
للحد من املخاطر
 .7استعادة ثقة املسافرين عن طريق بروتوكوالت السالمة واألمان
ّ
يف كل خطوة من سلسلة القيمة السياحية ،إذ يسعى األردن جاهد ًا الستعادة هذه

الثقة من خالل إظهار تطبيقه ملعايير السالمة الدولية املتبعة ،كالتباعد االجتماعي
واجلسدي ،واستخدام الكمامات ،وتوفير خدمات التعقيم املستمرة ،باإلضافة إلى
تطبيق اإلرشادات والنصائح الصادرة عن منظمة الصحة العاملية.

والحد منها بعد انتهائها
رابعًا :سبل معالجة آثار الجائحة
ّ

للتخفيف من اآلثار املباشرة جلائحة كورونا ،ووفق ًا للتوصيات العاملية الصادرة عن منظمة
السياحة العاملية ،فإن هناك عدد ًا من التدابير األكثر إحلاح ًا والتي ينبغي العمل عليها

فوراً ،ومن أبرزها:
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أ .ضرورة االحتفاظ بفرص العمل ودعم العاملني يف القطاع اخلاص ،وحماية الفئات
األكثر عرضة لألذى ،وذلك من خالل تقدمي حوافز للشركات التي حتتفظ بالعمالة
لديها ،مبا يف ذلك اإلعفاء من االقتطاعات ورسوم االشتراك يف الضمان االجتماعي،
واإلعفاء من رسوم الترخيص واملدفوعات الضريبية أو تخفيضها ،ودعم العاملني
بإعفائهم من مدفوعات الضمان االجتماعي واملدفوعات الضريبية أو تأجيلها أو
تخفيضها ،وتعزيز احلوافز للشركات التي توفر التدريب لألفراد املضطرين للتوقف
أي مستجدات
عن العمل لرفع كفاءتهم وتزويدهم باملهارات الالزمة للتعامل مع ّ
فرضتها اجلائحة وتهيئتهم للظروف واإلجراءات اجلديدة املتعلقة بالسالمة العامة.
كما أوصت منظمة السياحة العاملية بضرورة التزام أصحاب العمل يف القطاع السياحي
مببادئ املدونة العاملية آلداب السياحة الصادرة عن املنظمة ،وحتديد ًا ما يتعلق منها
بحقوق والتزامات العاملني واملستثمرين يف قطاع السياحة ،بخاصة يف هذه الفترة
أي وقت مضى.
الصعبة التي أصبحت فيها رواتب العاملني مهددة أكثر من ّ
ويف هذا اجلانب ،اتخذت احلكومة من خالل وزارة السياحة واآلثار ،عدد ًا من اإلجراءات
التي من شأنها احلفاظ على العمالة يف القطاع السياحي والتخفيف من حدة تأثير
اجلائحة على القطاع ،إذ ُوفرت مظلة إضافية حلماية العاملني يف القطاع ودعم استقرارهم

الوظيفي ،عبر متكني املنشآت العاملة من الوفاء بالتزاماتها جتاه العاملني فيها واحلفاظ

على العاملني لديها من األردنيني ،وذلك من خالل برنامج "حماية رقم  "1الذي أطلقته
واملوجه ملساندة فئات معينة من العاملني يف القطاع
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
َّ

شهري حزيران وكانون األول  .2020باإلضافة إلى
السياحي برواتب شهرية للفترة بني َ

إعادة تأهيل العاملني يف القطاع السياحي وتدريبهمّ .إل أن هذه اإلجراءات من وجهة
نظر القطاع السياحي غير كافية إلنقاذ القطاع الذي ُج ِّمد بالكامل نتيجة القيود التي
ُفرضت على السفر ،ويحتاج بحسب تقديرات اخلبراء احملليني والدوليني إلى سنة على

األقل حتى يبدأ بالتعافى ،األمر الذي سيؤدي إلى ُّ
تعطل عدد كبير من املوظفني والتسبب

بخسائر فادحة ،وعليه فقد كان املطلب الرئيس للقطاع احملافظة على املوظفني فيه من
خالل مسؤولية مشتركة بينه وبني احلكومة ومؤسسة الضمان االجتماعي ،بحيث تقوم
كل جهة بدفع جزء من رواتب التعطل حلني بداية فترة التعايف.
ب .أوصت املنظمة بتخصيص بنود متويل محددة لقطاع السياحة والسفر لدعم
الشركات األكثر تضرر ًا كي تتمكن من جتنب اإلفالس واستئناف أعمالها بعد األزمة.

كما أوصت املنظمة بدعم سيولة الشركات من خالل االستثناءات املؤقتة وتأجيل
مدفوعات الضمان االجتماعي والضرائب ،وإقرار استثناءات أو تخفيضات مؤقتة
على فواتير الكهرباء واملياه واالتصاالت وكلفة اإليجار وغيرها ،باالضافة إلى توفير
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سيولة مالية إضافية من خالل تأجيل سداد القروض أو منح قروض من دون فوائد
وعلى فترات سداد طويلة األمد.
وقد اتخذت احلكومة إجراءات من خالل وزارة السياحة يف ما يخص توفير السيولة
املالية للقطاع السياحي ،من أبرزها:
 اإلعفاء من بدل الرسوم واالشتراكات والتراخيص لوزارة السياحة واآلثار وهيئةتنشيط السياحة والتي تبلغ مبجملها حوالي  5ماليني دينار.
 تقسيط املبالغ املستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام  2019دونغرامات أو فوائد ،ووفق جدول زمني وبنسب سداد متصاعدة ،متتد للفترة من متوز
وحتى كانون األول .2020
 إعفاء مشغّ لي ومستأجري املرافق واملواقع التابعة لوزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثارالعامة من بدل التشغيل واإلدارة لعام  ،2020إذ بلغ مجموع املبالغ املعفاة  220ألف
دينار.
ّ
لألدلء السياحيني بالتنسيق بني هيئة تنشيط السياحة
ميسرة
 تقدمي قروضَّ
ومؤسسة ضمان القروض بقيمة  3ماليني دينار.
 تغطية  %2من كلفة التمويل (قيمة الفائدة) للمنشآت السياحية ،بحيث يتم منحتسهيالت بنكية للقطاع السياحي وإجمالي قروض تبلغ  150مليون دينار.
كفاالتها
 السماح ملكاتب السياحة والسفر بجميع أنواعها -يف حال رغبتها -باستعادةِ
البنكية وتسييلها مبوجب أمر الدفاع رقم ( ،)13مما ِّ
ميكنها من احلصول على السيولة
الضرورية خالل هذه الفترة احلرجة ،إذ تبلغ قيمة هذه الكفاالت وفق ًا ملا أفادت به

وزارة السياحة واآلثار حوالي  30.3مليون دينار ،ويتم تقدمي الطلبات على املوقع
اإللكتروني للوزارة.
وتعد هذه اإلجراءات من وجهة نظر القطاع السياحي غير كافية إلنقاذ القطاع ،فهناك
ّ

ملفات وبنود أخرى يجب إعادة النظر فيها ،مثل موضوع الطاقة (كلفة الكهرباء واملياه)،
واشتراكات الضمان االجتماعي ،وفترة تقسيط ضريبة الدخل التي يجب متديدها
ً
بدال من ستة شهور .ويف ما يتعلق بالتسهيالت البنكية والفوائد ،فإنه لم يتم
إلى سنة

حتديد فائدة البنوك على التسهيالت التي منحتها للقطاع السياحيُ ،
وترك للبنوك أمر
حتديدها على أن تتحمل احلكومة  .%2ويف هذا السياق طالبت شركات السياحة والسفر
مبنحها قروض ًا ميسرة من البنك املركزي من دون فوائد مع فترة سماح ملدة سنة وفترة
سداد ملدة خمس سنوات ،أو منحها قروض ًا بضمانة الكفاالت املالية املوجودة لدى وزارة
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ّ
يحل مشكلة عدد كبير من هذه الشركات.
السياحة واآلثار وبالقيمة نفسها ،وهذا قد
كما طالبت شركات السياحة والسفر بإيجاد بدائل مناسبة للكفاالت البنكية (تسييل
ويعد هذا األمر من صالحيات
الكفاالت ملدة ثالث سنوات على األقل وليس لسنة واحدة)،
ّ

وزارة السياحة واآلثار .كما طالبت الشركات بتخفيض قيمة التراخيص السنوية التي
تدفعها ،وإعفائها من ضريبة الدخل لعام  ،2019وكذلك بأن تتدخل احلكومة ملعاجلة
موضوع إيجارات املكاتب املغلقة خالل فترة التعطل الطويلة.
ج .إعادة النظر يف الضرائب والرسوم واالقتطاعات واألنظمة التي تؤثر على النقل
والسياحة ،وتأجيل أو تخفيض الضرائب والرسوم واالقتطاعات على القطاع ،مبا يف
ذلك ضريبة املبيعات وضريبة الدخل.
وقد اتخذت احلكومة إجراءات بهذا اخلصوص من بينها:
ً
بدال
 تخفيض الضريبة العامة على املبيعات للفنادق واملطاعم السياحية إلى %8من  ،%16واستُ ثنيت منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة من ذلك ،إذ بقيت النسبة
كما هي (.)%7
ً
بدال
 تخفيض ضريبة اخلدمات من ِقبل املطاعم السياحية والفنادق لتصبح %5من  ،%10وذلك اعتبار ًا من بداية شهر متوز .2020

وجتدر اإلشارة إلى أن موضوع تخفيض الضريبة ومعاملة القطاع السياحي أسوة بالقطاع
الصناعي يف ما يتعلق بكلفة الكهرباء واملياه ،كانا من املتطلبات الرئيسة للقطاع قبل
زمن اجلائحة ،وزادت أهمية هذين املطلبني خالل اجلائحة ،فطالب القطاع السياحي
ً
بدال من  .%8ونظر ًا ألهمية هذين املوضوعني يجب
بتخفيض ضريبة املبيعات إلى صفر
على اجلهات املعنية العمل عليهما بشكل عاجل وطارئ للحفاظ على استمرارية القطاع
السياحي وصموده ،ولتخفيض كلفة املنتج السياحي األردني وزيادة تنافسيته على املدى
الطويل.
د .ضمان حماية املستهلك وإنصافه وتعزيز الثقة لديه ،من خالل العمل مع القطاع
اخلاص على ترتيبات تشمل إعادة جدولة البرامج السياحية امللغاة وتذاكر الطيران
وضمان حماية املستهلك ،باإلضافة إلى النظر يف مسألة بقاء القسائم للحجوزات
امللغاة سارية حتى انتهاء اجلائحة من أجل تعزيز الطلب ودعم املستهلكني.
ه .جرى العمل على عدد من اجلوانب التي من شأنها خفض كلفة املنتج السياحي وإعادة
تشغيل القطاع من خالل التركيز على السياحة الداخلية وغيرها من املجاالت ،إذ
قامت وزارة السياحة واآلثار مبا يلي:
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أردنّا بخير" ،بالتعاون والتنسيق مع
"أردنّا جنّ ةُ ..
 إطالق برنامج السياحة الداخلية ُهيئة تنشيط السياحة ،ورصد  6.8مليون دينار من موازنة الهيئة للبرنامج ،إذ مت

دعم شركات الطيران الوطنية بتخصيص حوالي مليون دينار لتوفير رحالت طيران
عمان والعقبة ،وبكلفة أقل من  40دينار ًا للتذكرة ذهاب ًا
يومية على مدار األسبوع بني ّ
وإياب ًا ،بإالضافة إلى دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة يف

االشتراك بالبرنامج بقيمة  3ماليني دينار ،وذلك لتوفير نقل سياحي مجاني جلميع
وجهات البرنامج .وتشير األرقام املتوفرة لدى الوزارة منذ بداية البرنامج بتاريخ 25
حزيران وحتى  10أيلول  2020أن عدد األشخاص الذين سجلوا بالبرنامج من خالل
مكاتب السياحة والسفر أو بشكل فردي من خالل املوقع اإللكتروني بلغ حوالي 140

ألف شخص ،كما وصلت املبالغ املنفَ قة حوالي  5.5مليون دينار.

"أردنَّ ا جنّ ة" يف احملافظات ،بقيمة
مزودي اخلدمات السياحية املشاركة يف برنامج ُ
 -دعم ّ

 1.2مليون دينار ،وذلك بهدف تشجيع املبيعات وزيادة دخل مزودي هذه اخلدمات
يف املجتمعات احمللية ،كاملطاعم واملخيمات البيئية واحملميات واجلمعيات التي تقدم
خدمات الطعام والشراب.

 دعم الفنادق واملخيمات السياحية يف البترا ،من خالل تخصيص  25ألف ليلة"أردنّا جنّ ة" ،بالتعاون مع سلطة إقليم البترا
مبيت لتكون متاحة للزوار ضمن برنامج ُ

التنموي.

 إعادة استقبال الزوار بهدف السياحة العالجية من الدول املصنَّ فة خضراء ضمنمعايير وإجراءات تتعلق بالوضع الصحي.
 مخاطبة احلكومة للحصول على مجموعة من احلوافز واإلعفاءات للقطاع السياحيأهمها :رفع سقف القروض املمنوحة للمنشآت السياحية ،ورفع نسبة حتمل احلكومة
ً
بدال من ،%2
من سعر الفائدة على القروض املمنوحة للقطاع السياحي لتصبح %4
يعامل القطاع السياحي أسوة بالقطاع الصناعي يف ما يتعلق بأسعار الكهرباء،
وأن
َ
عمان على املطاعم السياحية .علم ًا بأن
باإلضافة إلى إعادة النظر يف رسوم أمانة ّ

َّ
رد حول هذا املوضوع حتى وقت إعداد هذه املراجعة.
الوزارة لم
تتلق أي ّ

 توقيع مذكرة تفاهم بني الوزارة واجلمعية األردنية للحرف والصناعات التقليديةوالشعبية ،إلطالق منصة إلكترونية لدعم جتار وصناع احلرف الشرقية والصناعات
التقليدية ومتكينهم من بيع منتجاتهم الوطنية وترويجها محلي ًا وعاملي ًا من خالل
البيع اإللكتروني على سبيل املثال.
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أما هيئة تنشيط السياحة ،فقد قامت مبا يلي:
 وضع خطة بالتنسيق مع وزارة السياحة واآلثار ووزارة الصحة وخلية إدارة أزمة كورونا،جلذب السياحة اخلارجية وحتديد ًا السياحة الطبية ،إذ ُوضعت أولويات اخلطة
واملتعلقة بتحديد الدول التي ميكن استقبال السياح منها من خالل دراسة الوضع
الوبائي لهذه الدول ،وذلك ضمن معايير وإجراءات خاصة ،علم ًا بأن عدد األشخاص
الذين َق ِدموا للمملكة يف عام  2020بقصد العالج  659شخص ًا (حتى  5كانون

األول) ،ومعظهم لديهم سجل طبي سابق يف األردن ،وهو رقم متواضع جد ًا وال يتالءم
مع خطط الهيئة وآمال الوزارة واحلكومة بجعل األردن مقصد ًا للسياحة العالجية

خالل اجلائحة.
 وضع خطة تسويقية لألردن يف اخلارج منذ بداية اجلائحة ،من خالل إرسال رسائلً
متضمنة تعاطف األردن مع دول العالم
ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل االجتماعي
ووقوفه إلى جانبها خالل اجلائحة ،باإلضافة إلى تصوير املواقع السياحية يف األردن
واجراء جولة افتراضية باستخدام تقنيات الواقع االفتراضي (.)virtual tourism
املستهدفة (والتي تنطبق عليها الشروط واملعايير
 وضع خطة تسويقية لألسواقَ
املوضوعة) لتشمل أنواع السياحة املختلفة ،باستخدام أدوات تسويقية مناسبة لكل

منتج ومبا يخاطب الشرائح املستهدفة يف كل سوق.
 إطالق موقع "سالمتك" اإللكتروني التفاعلي تنفيذ ًا لعودة السياحة العالجية،ولتنظيم العملية اللوجستية املرتبطة بها .ويحق ملرضى السياحة العالجية
ومرافقيهم التجول يف اململكة بعد انتهاء العالج شريطة تطبيق تعليمات احلجر
الصحي املعمول بها يف اململكة.
ويف ضوء انحسار السياحة الوافدة يف الوقت الراهن ،من الصعب تقييم األثر املباشر
لهذه األنشطة على القطاع السياحي ،ولكن من املمكن تقييم فعالية بعض هذه األنشطة
من خالل مقاييس أخرى مثل عدد الزوار للموقع اإللكتروني وعدد املشاهدات ملقاطع
الفيديوهات عبر وسائل التواصل االجتماعي ،علم ًا بأن األنشطة التي قامت بها هيئة
تعد نشاطات توعوية وال عالقة لها بأعداد السياح يف املستقبل.
تنشيط السياحة ّ
وقد ُعقدت اجتماعات عدة للّجان املنبثقة عن املجلس االستشاري للسياسات االقتصادية

ضمت خبراء ومعنيني يف القطاع السياحي أكدوا باإلجماع على ضرورة دعم القطاع ملا له
من مساهمة كبيرة يف الناجت احمللي اإلجمالي وحلجم العمالة املباشرة وغير املباشرة حتت
مظلته ،وخرجت االجتماعات بالعديد من التوصيات واإلجراءات الواجب اتخاذها ،ومن
أهمها:
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 ضرورة تعاون جميع األطراف (صاحب العمل ،احلكومة ،العامل ،مؤسسة الضمانحتمل املسؤولية واملشاركة يف الكلف للحد من آثار اجلائحة على
االجتماعي) يف
ُّ
القطاع قدر املستطاع ،خصوص ًا أن هذا القطاع سيعاني فترة طويلة ستمتد ألكثر من
سنة قبل البدء بالتعايف.
 أهمية وضع آلية عمل واضحة تتضمن إجراءات محددة ،وذلك لتفادي انهيار القطاعالسياحي يف الفترة الراهنة ويف املستقبل.
 العمل على إيجاد السبل املمكنة لتوفير السيولة الالزمة الستمرارية عمل القطاعواستدامة العاملني يف أنشطته ،فالتحدي األكبر يتمثل يف توفير الرواتب حلوالي 55
امللحة.
ألف عامل وتسديد االلتزامات ّ
 وجوب إيضاح ما تضمنه أمر الدفاع رقم ( )6الصادر يف  8نيسان ( 2020يهدف إلىحماية حقوق العمال يف القطاعات االقتصادية يف ظل توجه احلكومة إلى تشغيل
بعض القطاعات التجارية والصناعية تدريجي ًا) ،وأمر الدفاع رقم ( )9الصادر يف 16

نيسان ( 2020جاء دعم ًا للمواطنني ضمن جهود الدولة يف مواجهة الوباء وتأثيراته

الصحية واالقتصادية والتي تهدف إلى مساندة املواطنني واألسر التي تضررت مصادر
رزقها وعمال املياومة) ،وخصوص ًا ما يتعلق بأوضاع العاملني يف القطاع السياحي.
 ال بد من إجراء الالزم يف ما يخص التكاليف املترتبة على القطاع السياحي واملتمثلةباإليجارات ،واألجور ،والتراخيص ،ومستحقات ضريبة الدخل واملبيعات ،والكفاالت
السنوية املفروضة على شركات القطاع.
 االستفادة من املعبر اجلنوبي والسماح لـ"عرب  "48بالدخول منه للتسوق وشراءاحتياجاتهم من العقبة.
 حتديد الدعم اخلاص بالسياحة الداخلية ،إذ إن دعمها مع وجود قدرة تشغيليةبنسبة  %30فقط سيكون على األغلب غير ُم ْج ٍد ،لذا يجب الربط ما بني الدعم

املقدم والقدرة التشغيلية واملنفعة املتحقّ قة.

 العمل على إيجاد السبل املمكنة لدعم السياحة الداخلية وتوفير مناطق آمنة ليتمكناملواطنون من التنقل إليها ضمن ضوابط محددة ( ،)corona safety zoneوميكن
تطبق الفكرة على العقبة كخطوة أولى.
أن َّ
 منح القطاع السياحي األولوية القصوى لالستفادة من صندوق التعطل. احلاجة إلى أفكار ّخلقة ،والتوافق على احتياجات محددة مشتركة ما بني القطاعات
الفرعية وتخدم اجلميع ،كإنشاء شركة غير ربحية تضم جميع الشركاء يف القطاع
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وتكون غايتها دعم السياحة الداخلية بأشكالها كافة ورفع نسبة إشغال الفنادق ،مع
ضرورة االطالع على جتارب الدول األخرى يف العالم.
 ضرورة العمل على جاهزية املواقع السياحية والبنية التحتية واخلدماتالرئيسية.
 وضع معايير واضحة ومحددة يف معاملة احلكومة جلميع الشركات السياحية بكلتصنيفاتها (السياحة الوافدة ،السياحة الصادرة ،شركات خدمات النقل للحج
والعمرة ،والسياحة الداخلية).
 االستعداد اجليد واجلاهزية التامة للمرحلة املقبلة ،واالستثمار يف التكنولوجياوالتحول الرقمي يف القطاع السياحي ،األمر الذي من شأنه زيادة اإلنتاجية واستقطاب
فرص جديدة.
 إعداد برنامج يشمل جميع اخلطط املستقبلية التي تعزز عودة القطاع خالل مرحلةالتعايف يف املستقبل.
 وجوب مشاركة القطاع السياحي مبعلومات دقيقة مبنية على أسس واضحة وشفافةً
مباشرة للقطاع السياحي.
تبني قيمة التمويل أو الدعم الذي ميكن أن تقدمه احلكومة

خامسًا :آليات التعامل المقترحة للقطاع بعد الجائحة

يتطرق هذا اجلزء إلى محورين رئيسني هما :تقدمي احلوافز لتسريع االنتعاش،

واالستعداد للمستقبل.

أ .تقدمي احلوافز لتسريع االنتعاش

يحتاج قطاع السياحة والسفر إلى حتفيز مالي على طول سلسلة القيم السياحية لدعم

إن على
االنتعاش ،وذلك بسبب التوقف التام واملفاجئ يف الطلب الناجت عن اجلائحة ،إذ ّ
احلكومة ضخّ األموال يف هذه املرحلة كي يبدأ اإلنفاق والتجهيز واالستعداد للبدء يف

عملية اإلنعاش االقتصادي ،ويتم ذلك من خالل:
 توفير احلوافز املالية لالستثمار والعمليات السياحية ،وذلك للعمل على تطوير البنيةالتحتية الداعمة للقطاع السياحي والبناء عليها استعداد ًا لعودة السياحة بنشاطها
أن النشاط السياحي من
الكامل ،إذ أعلنت منظمة السياحة العاملية يف بداية اجلائحة ّ
املتوقع أن ُيستا َنف يف الربع األخير من عام ّ ،2020إل أن الرؤية ما تزال ضبابية ،وال
يتوقف األمر على إعادة فتح املطارات وبدء حركة الطيران ،بل ميتد ليشمل عودة
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الثقة لدى السياح وتوفر اإلمكانية املادية للسفر يف ظل عدم وجود لقاح لفيروس
كورونا املستجد ووسط أوضاع اقتصادية شديدة الصعوبة.
 تقدمي حوافز إضافية لالستثمار األجنبي املباشر يف السياحة ،باإلضافة إلى إيجادحوافز خاصة لدعم الشركات الصغرى والصغيرة واملتوسطة ،مثل حوافز التحول
الرقمي والوصول إلى األسواق والتدريب والتوظيف.
 إجراء املزيد من التسهيالت يف سياسات منح التأشيرات ،والتوجه نحو اعتماد التأشيرةاإللكترونية أو التأشيرة عند الوصول أو عدم فرض تأشيرة.
ألي قيود على السفر ملواجهة الفيروس ،سواء بإبقائها أو بإلغائها
 التقييم املستمر ّعندما يكون ذلك آمن ًا وبالتنسيق والتعاون مع املقاصد السياحية يف املنطقة ،لذا
أي معلومات تتعلق بقيود السفر ووضع هذه املعلومات حتت
يجب ضمان االطالع على ّ

تصرف القطاع السياحي واملستهلكني من خالل قنوات االتصال املتاحة.

 تعزيز إيجاد فرص عمل جديدة وتنمية املهارات ،ال سيما املهارات الرقمية ،وذلكمن خالل إنشاء برامج لدعم ريادة األعمال يف السياحة ،األمر الذي من شأنه تعزيز
االبتكار والتحول الرقمي ،باإلضافة إلى دعم وتعزيز برامج تعليمية وتدريبية يف
ممولة من احلكومة.
مجال السياحة َّ
 فهم السوق ،والتصرف بدينامكية الستعادة الثقة وحتفيز الطلب ،وذلك من خاللاالستثمار يف الدراسات واستطالعات الرأي لرصد سلوك املستهلكني وتوجهاتهم ،ثم
تعديل تصميم املنتجات واستراتيجيات التسويق مبا يالئم كل سوق مع التركيز على
األسواق واملنتجات التي متيل إلى االنتعاش بسرعة أكبر من سواها.
 استثمار إمكانيات وسائل التواصل االجتماعي يف تعزيز التأثير اإليجابي للسفر مرةأخرى ،واالستثمار يف التكنولوجيا الرقمية والتسويق اإللكتروني لضمان الوصول إلى
الشرائح املستهدفة وحتقيق العائد على االستثمار.
 دعم شركات السياحة والسفر والفنادق عن طريق تخفيض رسوم املشاركة يف املعارضالسياحية واألنشطة التسويقية أو اإلعفاء منها.

ب .االستعداد للمستقبل

ويكون هذا باعتماد مجموعة خطوات من أبرزها:
 تنويع األسواق واملنتجات واخلدمات لتجنُّ ب االعتماد على منتج واحد أو سوق واحد،باإلضافة إلى العمل على جعل السفر الداخلي (السياحة الداخلية) أكثر تنافسية،
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وعليه يجب االستثمار بهذا اجلانب وتنفيذ برامج سياحية داخل اململكة ،األمر الذي
سيساعد على تعويض جزء بسيط من اخلسائر التي شهدها القطاع السياحي يف ظل
إنحسار السياحة الوافدة.
ً
مثاال على تنشيط
"أردنّا جنّ ة" الذي نفذته وزارة السياحة واآلثار
ّ
وتعد جتربة برنامج ُ
السياحة الداخلية .ومن وجهة نظر الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فإن هذه التجربة
ناجحة واستفاد منها  140ألف شخص وساهمت يف إنعاش احلركة السياحية يف العقبة
خدم بعض املناطق
وغيرها من املناطق .أما مكاتب السياحة والسفر فترى أن هذا البرنامج
َ

السياحية والسائحني األردنيني من دون أن يخدم جميع مكاتب السياحة والسفر ،كما أنه
لم يخدم جميع جوانب سلسلة العملية السياحية.
احملتملة يف تفضيالت املستهلك وسلوكه بعد األزمة ،والعمل على
 فهم التغيراتَ
نواح مختلفة.
توفيرها من ٍ

 العمل على رفع قدرة املجتمعات احمللية لتطوير منتجات سياحية جديدة تدعماملناطق الريفية واملجتمع احمللي.
 اعتماد التحول الرقمي والنُّ ظم الرقمية يف منشآت القطاعني العام واخلاص ،لزيادةاإلنتاجية وحفظ البيانات وتوفير الوقت واجلهد واملال.
 تعزيز إدارة السياحة على جميع املستويات من خالل إنشاء آليات إلدارة السياحةالوطنية بالشراكة مع القطاع اخلاص واملجتمعات احمللية ،وأيض ًا تطوير وتعزيز نظام
إدارة املقاصد السياحية من أجل خلق تنمية مستدامة للسياحة على املستوى احمللي.
 االستعداد لألزمات واحلرص على أن تكون السياحة جزء ًا من آليات وخطط إدارةتهمش كما حصل خالل أزمة كورونا ،ووضع خطة إلدارة
األزمات الوطنية وأن ال َّ
األزمات خاصة بالقطاع السياحي والعمل على حتديثها وتطويرها بشكل مستمر
ووفق ًا للمستجدات املتعلقة بالقطاع.

سادسًا :سبل التطوير والفرص المتاحة والعقبات التي تواجه
القطاع السياحي بعد الجائحة
أ .الفرص املتاحة

 .1االستفادة من امليزة التنافسية التي يتمتع بها األردن يف ما يتعلق بالسياحة العالجية
والترويج لهذا َ
املنتج الستقطاب أكبر عدد من املرضى للعالج يف األردن ،واتخاذ جميع
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إجراءات الوقاية والسالمة عند استقطاب املرضى .فكما ورد سابق ًا ،بلغ عدد القادمني
للمملكة يف عام  2020بقصد العالج  659شخص ًا (حتى  5كانون األول) ،ما يعني

ضرورة إيجاد برامج ديناميكية جديدة الستقطاب املزيد منهمّ ،إل أن هذا األمر غير
وس ِّطح منحنى الوباء.
ممكن ّإل إذا انخفضت أعداد املصابني بفيروس كورونا ُ
 .2استثمار السياحتني الداخلية واإلقليمية (السياحة البينية العربية) بوصفهما
تقودان بداية التعايف السياحي بعد انتهاء اجلائحة.
 .3تدريب ورفع كفاءة العاملني وتهيئتهم للظروف اجلديدة .على سبيل املثال تدريب
العاملني يف خدمة الغرف واملطابخ واملطاعم يف الفنادق على اإلجراءات اجلديدة
وبروتوكوالت السالمة املعتمدة.
ّ
األدلء السياحيني يف إعداد مقاطع مصورة عن املناطق السياحية
 .4االستفادة من
واألثرية وسرد بعض القصص التراثية (قصة املكان) ووضعها يف منصة ترويجية
للسياحة ويف مواقع التواصل االجتماعي.
 .5تخفيض واضح ودائم على الضرائب املفروضة على القطاع السياحي ،األمر الذي من
شأنه حتفيز هذا القطاع وجعله أكثر تنافسية وبالتالي زيادة مساهمته يف الناجت
احمللي اإلجمالي ،باإلضافة إلى توفير سيولة للقطاع السياحي مبا ميكّ نه من الصمود
والوقوف من جديد.
 .6حتفيز االستثمار السياحي من خالل حزمة من اإلعفاءات الضريبية على مدى
السنوات الثالث املقبلة.
 .7االستفادة من البرنامج الذي وضعته منظمة السياحة العاملية والبنك األوروبي
وجه البنك جميع أنشطته خالل عامي  2020و2021
للتطوير وإعادة البناء ،إذ ّ
إلنعاش القطاعات االقتصادية (ومن ضمنها قطاع السياحة والضيافة) على إثر

أزمة كورونا ،وذلك بتخصيص حوالي  21مليار يورو لبرنامج يشمل أكثر من  10دول
من بينها األردن ،ويتضمن البرنامج خطط ًا للبنود املتعلقة باإلنعاش االقتصادي،
والترويج والتسويق ،وتطوير املؤسسات وبناء قدراتها ومنعتها.

ب .العقبات

شح املوارد املالية ،والتي حالت دون تقدمي اإلغاثة والدعم املادي إلى األفراد والشركات
ّ .1
األكثر تضرر ًا جراء اجلائحة مثل شركات السياحة والسفر واألدالء السياحيني
ً
كامال وفقد الكثير وظائفهم.
وغيرهم الذين جمد عملهم
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 .2التخبط يف اتخاذ قرار فتح املطار والذي ّأدى إلى تأخر فتحه لغاية  8أيلول ،2020
مما جعل القطاع السياحي غير قادر على ُّ
توقع مسار عمله يف املرحلة املقبلة واتخاذ
القرارات املناسبة بناء على ذلك ،وهو ما تسبب بإحلاق الضرر بجميع األنشطة
السياحية؛ سواء السياحة إلى األردن أو من األردن للخارج .علم ًا بأن قرار فتح املطار لم
يخفف األضرار التي حلقت بالقطاع يف عام  ،2020فاإلجراءات تتغير بشكل مستمر
وفق ًا للحالة الوبائيةّ ،إل أن هذا القرار سيساعد يف النقاشات واملفاوضات وبناء
اخلطط لعام  ،2021إذ إن معظم الرحالت يف الوقت الراهن مخصصة لنقل األردنيني

والذين ّ
تقطعت بهم السبل واملغتربني الراغبني بالعودة إلى اململكة ،وليست ألغراض
سياحية أو استثمارية .كما يتم احلجز لسفر هؤالء من خالل منصة هيئة تنشيط
السياحة وليس من خالل مكاتب السياحة والسفر.
 .3ضعف التنسيق ما بني اجلهات املعنية بالقطاع السياحي على املستويني احلكومي
واخلاص ،وبدا ذلك واضح ًا من خالل شكاوى مكاتب السياحة والسفر من أداء وزارة
السياحة واآلثار خالل أزمة كورونا وعدم اتخاذها إجراءات كافيه من شأنها إنقاذ
القطاع والعاملني فيه ،وحتديد ًا مكاتب السياحة الوافدة.
ُّ .4
تأخر تعايف القطاع السياحي ،فوفق ًا لتوقعات اخلبراء احملليني فإن احلركة السياحية
لن تبدأ باستعادة عافيتها قبل آذار  ،2021وهناك من يرى أن بدء التعايف لن يكون

ّإل بعد السيطرة على حالة الطوارئ ورفع قرارات حظر السفر بصورة آمنة ،وعليه
ُ
مسؤولية جميع القائمني عليه يف القطاعني العام
فإن دميومة هذا القطاع احليوي
واخلاص ،فكلما طال أمد اجلائحة زادت صعوبة استمرار الشركات وقدرتها على
البقاء ،ال سيما الشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم التي تشكل نسبة كبيرة من قطاع
السياحة.

سابعًا :القدرات المالية واإلمكانات المتاحة للقطاع السياحي
بعد الجائحة

بلغ إجمالي املبالغ املخصصة لوزارة السياحة واآلثار ودائرة اآلثار العامة ومتحف األردن
لعام  2020حوالي  22.5مليون دينار موزعة كالتالي:
 مخصصات وزارة السياحة الرأسمالية 3.4 :مليون دينار ،والنفقات اجلارية  3.9مليوندينار ،باإلضافة إلى  3.1مليون دينار ملجالس احملافظات (الالمركزية) ُخصصت من
موازنة الوزارة .أي ما مجموعه  10.2مليون دينار.
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 مخصصات دائرة اآلثار العامة اجلارية  5.8مليون دينار ،والالمركزية  5.5مليوندينار .أي ما مجموعه  11.3مليون دينار.
 مخصصات متحف األردن :مليون دينار.وجتدر اإلشارة إلى أن موازنات هذه اجلهات ُخفضت بناء على قرار مجلس الوزراء بنسبة
 %15للمخصصات اجلارية ،و %25للرأسمالية ،و %50ملوازنة مجالس احملافظات .أي
أن إجمالي املبالغ املخصصة لوزارة السياحة بعد التخفيض أصبح  7.3مليون دينار فقط،
ّ
ُأعيد توجيه جزء منها ليتالءم مع التوجهات اجلديدة يف ضوء جائحة كورونا ،إذ ُخصص
مبلغ  550ألف دينار للترويج والتوعية ،ومليون دينار إلدارة املواقع السياحية (عطاء
النظافة).
ويف ما يتعلق بهيئة تنشيط السياحة ،فقد رفعت احلكومة خالل السنوات األخيرة املوازنة
املرصودة للهيئة إميان ًا منها بضرورة دعم القطاع السياحي وحتديد ًا ما يخص التسويق
السياحي ،إذ بلغت ميزانية الهيئة الفعلية لعام  2019حوالي  32مليون دينار ،شكلت
ً
ممثال
مساهمة احلكومة فيها حوالي  28مليون دينار ،وبلغت مساهمة القطاع اخلاص
بالفنادق ومكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي وغيرها حوالي  2.9مليون
دينار ،باإلضافة إلى مساهمات واشتراكات وبنود أخرى .وقد أسهم الدعم احلكومي يف
زيادة مؤشرات أداء القطاع السياحي لعام  .2019ويف عام  2020بلغت موازنة الهيئة
املرصودة ما قبل اجلائحة حوالي  32مليون دينار ،منها  26.9مليون دينار مساهمة من

احلكومة ،وحوالي  4.5مليون دينار من القطاع السياحي اخلاصّ .إل أن احلكومة خفضت

مساهمتها يف موازنة الهيئة إلى  23.3مليون دينار بعد بدء جائحة كورونا ،وذلك بسبب
حتويل بعض املخصصات ملواجهة اجلائحة.
ويف ضوء هذا التخفيض ،أعادت الهيئة تخصيص بنود إنفاقها وفق ًا للمبالغ املتاحة لها

والبالغة  23.3مليون دينار ،إذ ُخصص مبلغ  6.8مليون دينار لدعم السياحة احمللية
"أردنّا جنّ ة") ،يف حني ُرصد املبلغ املتبقي لتنفيذ برامج تسويقية محدودة
(برنامج ُ
وكذلك تسديد التزامات مالية تخص نشاطات سابقة ،إذ ستقوم الهيئة بتنفيذ

حمالت إعالنية وترويجية ملنصة "سالمتك" للسياحة العالجية يف فلسطني والعراق
واجلزائر ودول اخلليج .لكن من الصعب يف ظل الظروف الراهنة واملتغيرات املستمرة يف
الوضع الوبائي ،حتديد الدول املستهدفة واألنشطة التسويقية اخلاصة بكل سوق
حتى تصدر قائمة جديدة بالدول اخلضراء من ِقبل جلنة األوبئة ومنظمة الصحة
العاملية ،على أن يكون األردن أيض ًا من الدول املدرجة لدى هذه الدول كدولة آمنة.
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وتعد هذه املخصصات قليلة جد ًا وال تفي مبتطلبات تطوير املنتجات واخلدمات
ّ
السياحية التي ما تزال بحاجة إلى الكثير من التطوير والتحسني ،بل إن جائحة كورونا
شكلت عبئ ًا آخر يجب رصد املخصصات املالية الكافية ملواجهته وإنعاش القطاع السياحي.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى املقترحات املتمخضة عن اجتماع اللجان املنبثقة عن املجلس
االستشاري للسياسات االقتصادية ،والتي تضمنت متطلبات واحتياجات القطاع املادية
للحفاظ على فرص العمل وإبقاء العاملني يف القطاع على رأس أعمالهم ،وذلك استناد ًا إلى
عدد من املعايير والبيانات اإلحصائية وهي:
 مشاركة احلكومة والضمان االجتماعي والقطاع اخلاص يف دعم أجور العاملني املخفضةحتملها العامل
يف القطاع السياحي ،وذلك بعد خصم نسبة  %30من أجر العامل والتي
ّ

بعد صدور أمر الدفاع رقم ( ) 6كالتالي:

.1نسبة مساهمة الضمان االجتماعي لألجر املخفض .%33
.2نسبة مساهمة احلكومة لألجر املخفض .%34
.3نسبة مساهمة صاحب العمل لألجر املخفض ( %33علم ًا بأن صاحب العمل
سيتحمل أيض ًا جميع التكاليف التشغيلية من إدارة وفوائد مالية وتأمينات إلزامية
وكلف الطاقة واملياه وغيرها).
 املشاركة يف األجور ملدة تتراوح ما بني  8أشهر و 12شهر ًا اعتبار ًا من  1نيسان 2020ولغاية  31آذار .2021
 دراسة الوضع االقتصادي كل ثالثة أشهر للمشاركة بقرار استمرارية الدعم(انخفاض ًا أو زيادة).
 متوسط أجر العامل يف القطاع السياحي حوالي  620ديناراً. متوسط أجر العامل بعد خصم نسبة  %30منه (بسبب أزمة فيروس كورونا والتيحتملها العامل) حوالي  434ديناراً.
ً
عامال.
 بلغ عدد العاملني يف القطاع السياحي يف عام  2020حوالي 55770 إجمالي قيمة رواتب العاملني يف القطاع السياحي الشهرية  24.2مليون دينار.-

إجمالي قيمة رواتب العاملني يف القطاع السياحي لفترة  12شهر ًا  290.5مليون
دينار.

 حصة مشاركة احلكومة يف دعم أجور العاملني يف القطاع السياحي الشهرية 8.2مليون دينار.
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 حصة مشاركة احلكومة يف دعم أجور العاملني يف القطاع السياحي لفترة  12شهر ًا 98.7مليون دينار.
 حصة مشاركة الضمان االجتماعي يف دعم أجور العاملني يف القطاع السياحي الشهرية( 24.2مليون دينار*  8.0 =)%33مليون دينار
 حصة مشاركة الضمان االجتماعي يف دعم أجور العاملني يف القطاع السياحي لفترة 12شهر ًا  95.8مليون دينار.
 وما ينطبق على الضمان االجتماعي ينطبق أيض ًا على القطاع اخلاص من حيثمشاركته يف دعم أجور العاملني ،أي  8ماليني دينار شهري ًا ( 95.8مليون دينار لفترة
 12شهراً).
يف ضوء ما تقدم ،فإن إجمالي قيمة املبالغ املطلوبة من احلكومة واملؤسسة العامة للضمان
االجتماعي لدعم أجور العاملني يف القطاع السياحي لفترة  12شهر ًا يبلغ  194.6مليون
دينار (أي ما معدله  290دينار ًا بالشهر لكل عامل).
أما بالنسبة إلى املبالغ الفعلية التي استفاد منها القطاع السياحي حتى تاريخ  3أيلول
ّ
واألدلء
 2020مبنشآته املختلفة (الفنادق ،واملطاعم ،وشركات السياحة والسفر،

السياحيون ،ومحالت بيع التحف) من برامج الدعم اخلاصة بجائحة كورونا والتي
قدمتها احلكومة ومؤسسة الضمان االجتماعي والبنك املركزي األردني مبقتضى أوامر
الدفاع للقطاعات االقتصادية ،وكذلك قيمة اإلعفاءات من الرسوم واالشتراكات التي
قدمتها وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة للقطاع السياحي فهي موضحة يف
اجلدول رقم (.)3
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عدد
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عدد املنشآت القروض قمية الرواتب
املنشآت
املقدمة
***
املقدمة
املستفيدة
املستفيدة
(ألف دينار)
(ألف دينار)

ً
دليال سياحي ًا
*رصد مبلغ  500ألف دينار متثل قيمة ضمان وديعة هيئة تنشيط السياحة ،واستفاد منها 422
ُ
ً
محال لبيع التحف ،إذ مت طلب مبالغ بقيمة  2390ألف دينار.
و56
ُ
لعامي  2020و ،2021وأعيدت مبالغ للقطاع السياحي عن عام .2020
**قدمت إعفاءات َ
ً
عامال يف الفنادق واملطاعم.
***قيمة الرواتب التي استفاد منها 5518
ً
ً
عامال يف املطاعم.
عامال يف الفنادق و6036
****قيمة الرواتب التي استفاد منها 1605
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6.6

47.5

384.9

1160
229.5
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92.3

مجمعة من وزارة السياحة واآلثار.
املصدر :إحصاءات
ّ

املجموع

فنادق
مطاعم
شركات سياحة
وسفر
ّ
أدلء سياحيون
محالت بيع
التحف
النقل

النشاط
االقتصادي

الضمان
قرض بنك االجتماعي
القاهرة
(برنامج
عمان*
ّ
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السياحة
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هيئة تنشيط
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الرواتب
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برنامج البنك املركزي لدعم الشركات
برنامج البنك املركزي لتمويل ودعم
الصغيرة واملتوسطة ( 500مليون
القطاعات االقتصادية ( 1.2مليار دينار)
دينار)

اجلدول رقم (:)3
قيمة الدعم املقدم للقطاع السياحي حتى تاريخ  3أيلول ( 2020ألف دينار)

93554.8

املجموع
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وفق ًا للجدول رقم ( ،)3بلغ إجمالي قيمة املبالغ التي استفاد منها القطاع السياحي حتى
تاريخ  3أيلول  2020حوالي  93.6مليون دينار ُقدمت له من جهات مختلفةُ ،خصص

منها  26مليون دينار رواتب للعاملني يف القطاع  .وكما ورد سابق ًا ،فإن املبلغ املطلوب من
احلكومة ومؤسسة الضمان االجتماعي لتغطية رواتب العاملني يف القطاع السياحي
لفترة  12شهر ًا يبلغ  194.6مليون دينار ،بينما تبلغ قيمة الرواتب التي على احلكومة
ومؤسسة الضمان االجتماعي توفيرها حوالي 97مليون دينار للفترة نفسها ( 6شهور)،

أي أن هناك فجوة يف قيمة الرواتب بني ما هو مطلوب من ِقبل القطاع وما ُخصص له
تقدر بـ  71مليون دينار للفترة من منتصف آذار وحتى بداية أيلول .2020
فعلي ًاَّ ،
بالرغم من املعرفة التامة بوضع مالية احلكومة والعجز الكبير الذي تعاني منه موازنة
الدولةّ ،إل أن قطاع السياحة سيعمل على تخفيف هذا العجز من خالل تشغيله للعديد
من األنشطة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ،مما يعني تخفيف هذا العجز يف حال مت
دعم القطاع مادي ًا وبالتالي تسريع تعافيه.

ثامنًا :استراتيجيات القطاع السياحي ما قبل الجائحة
ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل ظروف تفشي فيروس
كورونا

اشتمل تقريرا حالة البالد لعامي  2018و( 2019مراجعة السياحة) على تفصيل
ومراجعة شاملة جلميع االستراتيجيات التي ُوضعت لتطوير القطاع السياحي األردني

على مدار السنوات املاضية ،باإلضافة إلى األهداف االستراتيجية التي تضمنتها جميع
االستراتيجيات وكذلك خطط العمل التنفيذية .وكانت آخر استراتيجية مت وضعها هي
هي إعدادها ،ولكن لم
االستراتيجية األردنية للقطاع السياحي ( )2022-2019التي ِأن َ
تكن قد ُأطلقت بعد حني بدأ إعداد تقرير حالة البالد لعام .2019
ووفق ًا للمعلومات التي مت احلصول عليها من وزارة السياحة لغايات إعداد هذه املراجعة،
كان من املقرر إطالق االستراتيجية يف نيسان  ،2020إال أن إطالقها ُأ ِّجل بسبب اجلائحة
وأثرها على التوجهات االستراتيجية واملستهدفات التي تضمنتها االستراتيجية،
ويجري العمل على إعادة دراسة األهداف املرسومة والقيم املستهدفة مبا يتناسب مع
الظروف التي فرضتها األزمة على األردن والعالم أجمع .علم ًا بأن التوصية األولى التي
تضمنها تقرير حالة البالد لعام ( 2019مراجعة السياحة) نصت على إعادة النظر يف
ما تضمنته االستراتيجية من أرقام ،إذ كان هناك مبالغة يف قيم املستهدفات التي تطمح
إليها االستراتيجية ،وذلك يف ما يتصل بالدخل السياحي وحجم العمالة وغيرها من
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َ
يؤخذ بعني االعتبار التحديات التي يواجهها القطاع السياحي منذ
املستهدفات ،فلم
سنوات ،ثم جاءت اجلائحة لتلقي بظاللها على هذا القطاع مما أدى إلى جتميده وإضافة
حتد كبير آخر أمام القائمني عليه يتمثل يف كيفية إنقاذه واحلفاظ على منشآته وحماية
ٍّ

العاملني فيه.

أما يف ما يتعلق باستراتيجية هيئة تنشيط السياحة لتسويق املنتج السياحي األردني،
فقد مت العمل على إعداد خطة استراتيجية للسنوات  2023-2020بالتعاون مع مشروع
املمول من الوكالة األميركية
تطوير السياحة املستدامة لتعزيز النمو االقتصادي،
َّ
للتنمية الدولية ( )BESTمن خالل مراجعة جميع االستراتيجيات السابقة ،وحتليل
الدراسات واألبحاث والتوجهات السياحية العاملية واالقليمية ،وإشراك القطاع اخلاص
واستشارته.
أما الغاية الرئيسية ( )main goalلهذه االستراتيجية ،فهي إدامة الدور احليوي والعائد
االستثماري الكبير الذي يحققه القطاع السياحي لالقتصاد الوطني ،وقد ُوضعت هذه

االستراتيجية ملعاجلة التحديات واملشاكل التي تواجه السياحة يف األردن ،ومن أهمها:
نقص الوعي حول األردن كمقصد سياحي منفرد ومتميز ،والتوزيع غير العادل للسياح
على األماكن السياحية من حيث املبيت والزيارة ،وموسمية السياحة يف األردن ،وقصر
مدة اإلقامة وربط األردن مع مقاصد سياحية أخرى ،وأهمية تطوير السياحة تبع ًا
الهتمامات الزوار من ناحية سياحة االستجمام والسياحة الدينية وسياحة املؤمترات
والسياحة الثقافية وسياحة املغامرة والسياحة الشاطئية وسياحة املدن الرئيسية

لفترات قصيرة (.)city break
واشتملت االستراتيجية على عدد من احملاور للعمل عليها خالل فترة السنوات األربع
املقبلة ،وهي:
تعد أقل
 -زيادة الوعي عن األردن كمقصد سياحي متميز ومتكامل ،إذ إن املعرفة باألردن ّ

من املعرفة بالدول املجاورة واملنافسة مثل مصر وتركيا ودولة اإلمارات ،وميكن زيادة الوعي
من خالل إطالق هوية مؤسسية جديدة لألردن وتنظيم حمالت توعوية مكثفة ترتكز
على موقع األردن ضمن خريطة السياحة العاملية كمقصد منفرد غير مشمول بالرحالت
التي جتمع أكثر من دولة ،على أن يتم إطالق هذه احلمالت مع اإلعالم السياحي يف الدول
الرئيسة والدول التي تصل منها رحالت طيران منخفض التكاليف ،باإلضافة إلى املعارض
العاملية (.)ITB ، WTM، ATM

 زيادة الدخل السياحي والذي يتأتى من زيادة عدد الزوار وإطالة مدة إقامتهم يف األردنوبالتالي زيادة اإلنفاق .وميكن حتقيق هذا األمر من خالل:
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 .1قيام مكاتب السياحة والسفر بتسويق األردن يف برامجها السياحية كوجهة سياحية
منفردة وليس ضمن برنامج يشمل زيارة دول أخرى.
 .2استهداف األسواق التي يتسم متوسط دخل الفرد فيها باالرتفاع خالل مواسم زيادة
الطلب على املنتج السياحي ،واستهداف األسواق والشرائح ذات الدخل املتدني خالل فترة
انخفاض الطلب ،ويتم هذا من خالل استهداف مكاتب السياحة والسفر بحسب نوعها
( .)mass tourism and niche tourismوسيدعم التسويق اإللكتروني اختيار
األسواق املستهدفة بحسب املوسم وبحسب االستراتيجية املعلنة لكل سوق.
 .3املوسمية وتوزيع السياح ،فمن املعروف أن متركز السياح يف مواسم الذروة يكون يف مواقع

ّ
ويقل يف عمان ومحافظات الشمال.
سياحية معينة مثل البترا ووادي رم والبحر امليت،
وتهدف هذه االستراتيجية إلى تغيير هذا النهج وإعادة توزيع السياح على جميع املواقع
وتخفيف كثافة السياح يف املناطق املزدحمة بالسياح ،من خالل عمل حمالت تكتيكية
لزيادة الوعي باملناطق السياحية التي ال حتظى بعدد كبير من السياح ،وإدارة مثلى
للمناطق املكتظة بالسياح ،وتنفيذ حمالت تسويقية للمناطق التي ال حتظى بزيارة
السياح وإقامتهم.
وجتدر االشارة هنا إلى أن وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة تعمالن
بالتعاون مع الشركاء يف القطاع السياحي على مراجعة هذه االستراتيجيات من حيث
األهداف املرسومة واملستهدفات ومؤشرات قياس األداء ،وذلك يف ضوء األثر السلبي
الكبير جلائحة كورونا على القطاع السياحي واالنخفاض الكبير الذي طال املخصصات
املرصودة للقطاع السياحي .وعليه فإن هذه املراجعة لن تشتمل على أي إضافات على ما
ورد يف املراجعتني السابقتني بخصوص بند متابعة استراتيجيات القطاع السياحي ،فمن
الصعب السير ُقدم ًا يف تنفيذ محاور هذه االستراتيجيات وحتقيق املستهدفات يف الوقت
الراهن يف ظل ظروف اجلائحة.

تاسعًا :تحليل موازنات الجهات والوزارات ودراسة مدى
ربطها باالستراتيجيات
مما ال شك فيه أن جميع اجلهات تسعى عند إعداد موازناتها إلى ربط هذه املوازنات

باخلطط االستراتيجية السنوية وما تتضمنه من أهداف وخطط عمل ،وكذلك حتديد
قيمة اإليرادات السنوية املطلوبة وقيمة اإلنفاق على األنشطة والبرامج التي من شأنها

حتقيق هذه االهداف االستراتيجية (موازنة موجهة باألهداف)ّ .إل أن واقع شح املوارد
املالية والعجز الكبير يف موازنة الدولة يحوالن دون حصول بعض الوزارات والهيئات على
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املخصصات املالية الكافية لتنفيذ برامجها وأنشطتها الرئيسة (،)core business
مما يضطرها إلى إلغاء بعض البرامج وخطط العمل أو ترحيلها للسنوات املقبلة ،ال سيما
مشاريع البنية التحتية وتطوير املنتج.
َ
ملوازنتي وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ،فقد مت التطرق يف سياق
وبالنسبة

هذه املراجعة إلى إجمالي املبالغ التي ُخصصت لقطاع السياحة ما قبل جائحة كورونا،
والتخفيض املتكرر الذي طال موازنتيهما ،مما دفع ّ ً
كل من هاتني اجلهتني إلى إعادة

توجيه جزء من موازنتها لتتالءم مع التوجهات اجلديدة يف ضوء اجلائحة ،أما اجلزء

البسيط املتبقي فقد ُخصص لإلنفاق على بعض األنشطة والبرامج الرئيسة باإلضافة
إلى املصاريف اإلدارية.

عاشرًا :مراجعة التوصيات التي ُقدمت في تقرير حالة البالد
لعام 2019
اجلدول رقم (:)4
متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

الرقم أبرز توصيات تقرير حالة البالد لعام  2019اإلجراءات املتَّ خذة من طرف اجلهات املعنية
ُأ ِّجل إطالق االستراتيجية األردنية للسياحة
بعد أن كان مقرر ًا يف شهر نيسان  2020بسبب
إعادة النظر يف ما تضمنته االستراتيجية من جائحة كورونا وأثرها على بعض التوجهات
ً
وخاصة أن االستراتيجية لم ُتط َلق رسمي ًا االستراتيجية واملستهدفات ،ويجري العمل
 1أرقام،
على إعادة دراسة األرقام واملؤشرات وتعديلها
بعد.
مبا يتناسب مع الظروف التي فرضتها األزمة
الصحية والتوقعات املستقبلية.
تشكيل جلنة مختصة تضم ممثلني عن
عال
القطاعني العام واخلاص وعلى مستوى
ٍ
وفق ًا ملا ورد من وزارة السياحة واآلثار ،يقوم
من اخلبرة والكفاءة ملتابعة العمل على أرض
املجلس الوطني للسياحة بهذا العمل.
 2الواقع وتنفيذ اخلطط املتصلة بتحقيق أهداف
كما يشارك املجلس يف وضع األهداف
االستراتيجية األردنية للقطاع السياحي
االستراتيجية ومتابعة مدى تنفيذها.
( ،)2022-2019واخلطة االستراتيجية لوزارة
السياحة واآلثار.
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يف ما يخص الطيران العارض ومنخفض الكلفة،
معمقة للوقوف على ماهية
يجب القيام بدراسة ّ
األرقام وذلك من خالل تفصيل أعداد السياح
القادمني إلى اململكة على منت هذه الرحالت
بحسب اجلنسية وبلد القدوم ،حلساب العائد
على االستثمار وتنظيم حمالت تسويقية
موجهة بحسب كل جنسية ،إضافة إلى التركيز
على تنفيذ حمالت مشتركة مع مكاتب السياحة
والسفر لتشجيع املجموعات السياحية ذات
الدخل املتوسط واملرتفع لالستفادة من الطيران
منخفض الكلفة ،وبالتالي حتقيق إنفاق أكثر
ومدة إقامة أطول.

4

ضرورة استمرار اإلعفاءات احلكومية املتصلة
بالدعم املقدم على ضريبة املغادرة لرحالت
الطيران العارض ومنخفض الكلفة ،مع التوصية
بأن تتحمل سلطة منطقة العقبة االقتصادية
اخلاصة  %50من قيمة الدعم املقدم لكل
مقعد ،إلى جانب هيئة تنشيط السياحة.
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تقوم هيئة تنشيط السياحة بإعداد دراسات
بشكل مستمر تتضمن أعداد القادمني على
منت الطيران العارض ومنخفض التكاليف،
ونسبة السياح من إجمالي عدد الركاب
والدخل السياحي املتحقق والعائد على
االستثمار .ويف ما يتعلق باحلمالت التسويقية
يف الدول التي تسير رحالت إلى األردن،
فبموجب العقد املوقع مع شركات الطيران
يتم تنفيذ احلمالت اإلعالنية على القنوات
التسويقية التي تخص تلك الشركات ومبا
يحقق مردود ًا مرتفع ًا ،ويجري العمل على
إعادة تقييم العائد بشكل مستمر .علم ًا بأن
التوصية كانت تتضمن ضرورة تفصيل أعداد
السياح القادمني إلى اململكة من خالل رحالت
الطيران العارض ومنخفض التكاليف بحسب
اجلنسية وبلد القدوم ونسبة األردنيني
املسافرين لقياس العائد بشكل أفضل ،إال أن
هذا اإلجراء لم يتم.
قامت احلكومة بإعفاء مطار امللك احلسني
عمان املدني
الدولي يف مدينة العقبة ومطار ّ
من ضريبة املغادرة البالغة  40دينار ًا أردني ًا
عن كل شخص ،ومت اإلبقاء عليها يف مطار
امللكة علياء الدولي .وقد أدى ذلك إلى
استقطاب العديد من رحالت الطيران العارض
ومنخفض التكاليف إلى مدينة العقبة .ويف
ما يتعلق مبساهمة سلطة منطقة العقبة
االقتصادية اخلاصة بنسبة  %50من قيمة
الدعم املقدم لرحالت الطيران ،فقد اتخذت
سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة
يف عام  2018قرار ًا بتخصيص مليون دينار
كمساهمة مع هيئة تنشيط السياحة للغاية
املذكورة سابق ًا .ويجري التنسيق مع السلطة
لتخصيص مبالغ أخرى لسنوات مقبلة ،إذ إن
كاف للقيام بنشاطات تسويقية
املبلغ غير ٍ
كبيرة تتناسب مع حجم االستثمارات الكبيرة
يف العقبة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020السياحة

5

بد من توحيد اجلهود التسويقية ،إذ ال
ال ّ
يوجد فعلي ًا استراتيجية موحدة للسياحة،
فهناك استراتيجية خاصة بسلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة ،وأخرى بسلطة
إقليم البترا التنموي السياحي ،بل إن سلطتَ ي
هاتني املنطقتني تديران املواقع فيهما وتنفذان
استراتيجيتيهما التسويقيتني مبعزل عن وزارة
السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة.

6

تكثيف اجلهود التسويقية يف ّ
كل من الهند
املصدرة للسياحة،
والصني باعتبارهما من الدول
ّ
والتعمق يف معرفة احتياجات السياح عند
السفر ،سواء أكانت مطاعم آسيوية أم ّ
أدلء
سياحيني أم سوى ذلك.

7

8

وفق ًا ملا ورد من هيئة تنشيط السياحة ،مت
تقدمي عدد من التوصيات من وزارة السياحة
واآلثار لتوحيد مظلة القطاع السياحي
بإشراف الوزارة ،مبا يف ذلك تنسيق اجلهود
التسويقية .ومن األعمال التي قامت بها
الهيئة لتنسيق اجلهود التسويقية اتخاذ
مجلس اإلدارة قرار ًا يف عام  2020بإنشاء
فرع للهيئة يف مناطق اجلنوب ومقره مدينة
العقبة ،بهدف توحيد اجلهود التسويقية
يف البترا والعقبة ووادي رمّ .إل أن هذا
كاف ،إذ يجب أن يكون هناك
االجراء غير ٍ
استراتيجية موحدة للقطاع السياحي ككل،
وجهة واحدة مناط بها التسويق.
ُتولي هيئة تنشيط السياحة اهتمام ًا كبير ًا
يف األسواق األسيوية وباألخص السوقني
الهندي والصيني ،إذ نفذت العديد من
احلمالت الترويجية يف تلك األسواق يف
عام  .2019كما أولت الهيئة اهتمام ًا كبير ًا
مبوضوع إيجاد خطوط طيران مباشر من
تلك الدول وإليها ،ووضعت الهيئة خطط ًا
طموحة لألعوام املقبلةّ ،إل أن جائحة كورونا
أدت إلى ايقاف تلك اخلطط بشكل مؤقت.

حتفيز االستثمار يف مجال الفنادق خارج
مت منح حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية
العاصمة ،وإنشاء فنادق  3و 4جنوم ،وإقامة
من ِقبل هيئة االستثمار للفنادق خارج
نُ زل بيئية ومخيمات يف معظم احملافظات،
العاصمة ،كا أعدت الوزارة تعليمات جديدة
والتوسع يف النُ زل البيئية القائمة وزيادة الطاقة
لبيوت الضيافة والنزل السياحية.
االستيعابية فيها.
تخفيض الضرائب على القطاع السياحي لزيادة مبوجب أوامر الدفاع ،مت خالل عام 2020
تنافسيته ،شرط أن ينعكس هذا التخفيض على تخفيض ضريبة املبيعات على املنشآت
كلفة الطاقة والكهرباء للفنادق ،وبالتالي على الفندقية واملطاعم السياحية من %16
ويتوقع أن يصدر قرار بتخفيض
أسعار الغرف الفندقية والتي تشكل نسبة كبيرة لتصبح ُ ،%8
من كلفة الرحلة السياحية ،وهو ما ينعكس يف التعرفة الكهربائية على قطاع املطاعم
النهاية على إطالة مدة إقامة السائح.
السياحية أسوة بالقطاع الفندقي.
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أعدت الوزارة قاعدة بيانات للمواقع
السياحية يف جميع احملافظات ،وتقوم
مديرية إدارة املواقع السياحية بدعم
املجتمعات احمللية من خالل تشغيل املواقع
حتت نظام إدارة املواقع السياحية من ِقبل
أبناء املجتمعات احمللية ،وخاصة جمعيات
سيدات املجتمع احمللي ،بهدف توفير
فرص عمل مستدامة ،وإشراك أبناء هذه
املجتمعات يف التنمية السياحية من خالل
َ
بعض املواقع بأسعار رمزية ،كما
تأجيرهم
تقوم الوزارة بتوفير البنية التحتية يف تلك
املواقع واخلدمات الالزمة لزوار كل موقع من
خالل مديرية املشاريع والتطوير الفني.

تضمنت جميع االستراتيجيات السياحية
ضرورة دعم املجتمع احمللي وإشراكه يف التنمية
السياحيةّ ،إل أن هذا الدعم غير مستدام
ويفتقر إلى العديد من اجلوانب ،ولذلك يجب
9
إجراء دراسة معمقة للموضوع ُتعنى باحتياجات
كل محافظة وإمكانياتها وإيجاد جهة محددة
ُتعنى بتدريب أصحاب املشاريع الصغيرة كما ستقوم مديرية إدارة املواقع السياحية
بتحديث قاعدة البيانات املتوفرة بالنسبة
ومتابعتهم يف املجتمعات احمللية.
الحتياجات كل محافظة وإمكانياتها إلجراء
دراسة معمقة للموضوع .ويتم إعداد لوحات
إرشادية وتفسيرية للمواقع يف جميع
احملافظات ،كما أن هناك شركة مكلفة
مبوضوع النظافة العامة يف املواقع السياحية
ومراكز الزوار التابعة للوزارةّ ،إل أنه كان
هناك العديد من الشكاوى على نظافة املواقع
قبل بدء اجلائحة.
بد من إعداد وفق ًا ملا ورد من وزارة السياحة ،هناك قاعدة
يف ما يخص املجتمع احمللي أيض ًا ،ال ّ
قاعدة بيانات شاملة بجميع البيانات املتصلة بيانات للمشاريع واخلدمات املقدمة يف
باملشاريع واخلدمات املقدمة من خالله ،مبا املواقع السياحية التابعة لنظام إدارة املواقع
كاف ،إذ يجب
فيها احلرف اليدوية وجتارب األكالت التراثية السياحيةّ .إل أن هذا غير ٍ
10
وخدمات اإليواء ،مع إجراء تصنيف لها ،وجمع تصنيفها وترجمتها للعديد من اللغات
آراء الزوار لغايات املتابعة والتطوير ،إضافة والتسويق لها إلكتروني ًا ،كنوع من تشجيع
إلى ترجمة هذه البيانات إلى عدد من اللغات السياح على زيارة القرى واملدن الصغيرة
وليس فقط الكبرى.
والتسويق لها إلكتروني ًا.
ما زالت معظم املواقع والوجهات السياحية مت تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج
تفتقر إلى الفعاليات واألنشطة ،وخاصة خالل واملهرجانات خالل عام  2019يف محافظات
املساء ،ولذلك يجب حتفيز إقامة فعاليات اململكة إلثراء جتربة زوار املواقع السياحية،
11
ودعمها يف أبرز املواقع ،والعمل على استدامتهاّ ،إل أنها ما زالت نشاطات داخلية ذات مردود
مما ينعكس على إثراء التجربة الثقافية للسائح اقتصادي متواضع جد ًا وتخدم أهل املنطقة
بأي شكل.
وعدم اقتصار جتربته على زيارة املوقع األثري .فقط وال تستقطب السياح ّ
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يف ما يخص هذه التوصية ،مت العمل على ما
يلي:
 حتديد مهام الوحدة والتي من ضمنهااملتابعة والتقييم.
تفعيل عمل وحدة املتابعة والتقييم وبناء قدرات  -تدريب العاملني بالوحدة على أساسيات
إدارة املشاريع.
موظفيها لتمكينهم من متابعة سير املشاريع
امليدانية ومراقبة تنفيذ اخلطط وقياس  -تقوم الوحدة مبتابعة سير العمل يف
12
نتائجها دوري ًا للوقوف على تنفيذها ،ومعاجلة
مشاريع الوزارة من خالل بناء نظام يدوي
املعيقات يف حال عدم االلتزام بتنفيذها ،وتقييم
يحتوي على مؤشرات األداء ومقارنة
مؤشرات األداء ،ومقارنة تقدم سير العمل.
تقدم سير العمل .باإلضافة إلى املتابعة
الشهرية مع مديري املديريات واملشاريع
ويقترح أن
لتحديد سير العمل ومتابعتهُ .
يكون النظام إلكتروني ًا ()dashboard
يبني حجم العمل واملعوقات ضد استمراره
واجلهة املسؤولة عن التأخير إن حصل.
مت البدء بالسياحة الصحية والتعايف ،فقد
َوضع برنامج للسياح القادمني للسياحة
العالجية من خالل مجلس أمناء السياحة
تشكيل جلنة ملراقبة اجلودة (Quality
الصحية والتعايف ،بحيث مت تصميم الرحلة
 )Control Committeeلتقييم التجربة
من بلد السائح إلى األردن والعودة ،ومت إنشاء
السياحية التي مير بها السائح منذ حلظة
منصة إلكترونية إلدارة العملية لضمان
 13وصوله ولغاية مغادرته اململكة ،على أن تقدم
اجلودة املطلوبة .وهنا يجب التأكيد على
اللجنة توصياتها لوزارة السياحة واآلثار كل ربع
ضرورة تعميم هذه التجربة على جميع
سنة لتقوم الوزارة بدراسة مدى إمكانية تطبيق
املنتجات السياحية ،وذلك من خالل تعبئة
هذه التوصيات مع اجلهات ذات العالقة.
استبانة إلكترونية لقياس رضا السائح عن
زيارته وجتربته يف األردن ،وأخذ النتائج
بجدية وتعديلها على أرض الواقع.
ما زال موضوع تنمية املوارد البشرية وتدريبها تساهم الوزارة يف املشروع الوطني للتمكني
يف القطاع السياحي مطلب ًا أساسي ًا ،وذلك لوجود والتشغيل الذي يعد جزء ًا من امليثاق الوطني
جانبي العرض والطلب ،ولهذا للتشغيل بالتدريب لغايات التشغيل ،إذ مت
فجوة كبيرة بني
َ
بد من وضع خطة وطنية شاملة بالشراكة ما تدريب  1932شخص ًا ضمن خطة تستهدف
ال ّ
لسد هذه الفجوة  1950شخص ًا خالل عام  ،2019باإلضافة
بني القطاعني العام واخلاص
ّ
بعاملني مؤهلني ومدربني ،إلى تدريب  142شخص ًا لغايات التشغيل
ورفد القطاع السياحي
ِ
14
وكذلك يجب على اجلهات املعنية يف قطاع من خالل مشاريع الالمركزية ضمن خطة
التعليم التركيز على التخصصات السياحية تستهدف  145شخص ًا يف محافظتي إربد
نظر ًا حلاجة سوق العمل واستيعابه لهذه والبلقاء ،وكذلك تدريب  702شخص ًا خالل
التخصصات ،إضافة إلى زيادة أعداد املدارس عام  2019من خالل برنامج "نحو املهنية"،
احلكومية املختصة بتدريس اإلناث يف مجال مع العلم أنه ال يوجد معلومات حول تشغيل
هوالء األفراد.
القطاع السياحي.
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وضع خطط تسويقية جلذب املزيد من
االستثمار احمللي واألجنبي لتطوير البنية
التحتية السياحية وحتسينها على مستوى
 15محافظات اململكة ،مع التركيز على تنويع أماكن
اإلقامة واملبيت ،وتطوير اخلدمات السياحية
واملرافق الترفيهية.

العمل على منح املزيد من احلوافز االستثمارية
 16لقطاع السياحة ،وخاصة للمشاريع التي ُتقام
خارج العاصمة.

االستمرار يف دراسة القوانني واألنظمة
للمؤسسات واجلهات التي يتشابك عملها
 17بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع القطاع
السياحي ،وذلك ملواءمة بعض بنودها ملا فيه
مصلحة القطاع.

ال بديل عن تركيز السلطة التامة يف جميع
نواحي صناعة السياحة بيد وزارة السياحة
واآلثار ،مبا يف ذلك ما ينضوي حتت مسمى "النقل
السياحي" و"تأجير السيارات السياحية" ،كما أن
18
أي بروتوكول يحدد العالقة بني وزارة السياحة
ّ
وأي منطقة خاصة يستوجب
واآلثار من جهة ّ
إلزام إدارة هذه املنطقة باعتماد التعليمات
واألنظمة املتبعة يف بقية أراضي اململكة.
السماح لشركات ومكاتب السياحة الوافدة
احلافالت
 19باقتناء وسائط نقل ،على ّأل تشمل
ِ
من سعة  18راكب ًا أو أكثر.
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مت تشكيل جلنة معنية مبوضوع االستثمار يف
القطاع السياحي ومبشاركة هيئة االستثمار
وهيئة تنشيط السياحة ،ليتم توحيد
وحتديث قاعدة بيانات خاصة مبوضوع
االستثمار للمشاريع الصغيرة واملتوسطة
والكبيرة ،وسيتم تسويقها من خالل املوقع
اإللكتروني لهيئة تنشط السياحة وهيئة
االستثمار حال االنتهاء من إعدادها ،كما
يجري العمل على تطوير املنتج السياحي
يف احملافظات وذلك بالتعاون مع مديرية
املشاريع والتطوير الفني .ويجب أن يكون
هناك جدول زمني بذلك.
مت تخفيض الضريبة العامة على املبيعات
للفنادق واملطاعم السياحية لتصبح %8
ً
بدال من ( %16يستثنى من ذلك منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة) ،وتخفيض بدل
اخلدمة يف املنشآت السياحية لتصبح %5
بدل من .%10
ُأبرمت مذكرة تفاهم مع ّ
كل من سلطة منطقة
العقبة االقتصادية اخلاصة وسلطة إقليم
البترا التنموي السياحي لتنظيم العالقة
مع هذه اجلهات يف ظل صدور قانون معدل
لقانون السياحة رقم ( )10لسنة ،2017
وحتديد الصالحيات وتوحيد املرجعيات يف
ما يتعلق بترخيص وتصنيف املهن السياحية
ورسم االستراتيجيات واخلطط السياحية يف
هذه املناطق.
مت خالل عام  2019عقد اجتماعات مع
وزارة النقل بهذا اخلصوص لنقل تبعية النقل
السياحي إلى وزارة السياحة واآلثارّ ،إل أن
املوضوع لم ُيستكمل بسبب جائحة كورونا،
كما مت تعديل مذكرات التفاهم املبرمة مع ّ
كل
من سلطة منطقة العقبة االقتصادية وسلطة
إقليم البترا التنموي السياحي مبا يكفل
حتقيق الغاية املنشودة العتماد التشريعات
الصادرة عن وزارة السياحة بوصفها اجلهة
املنظمة لقطاع السياحة يف جميع أنحاء
اململكة.
وفق ًا لرد وزارة السياحة واآلثار ،يتعذر
تلبية هذا املطلب نظر ًا ملخالفته للتشريعات
النافذة اخلاصة بالنقل.
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تشكيل جلنة تضم ممثلني عن وزارة السياحة
واملسماة بحكم قانون
واآلثار واجلمعيات املهنية
ّ
السياحة املعمول به ،لصياغة مشروع قانون
للسياحة يحاكي صناعة السياحة يف هذا
العصر ،ويرسخ مبدأ الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص .باإلضافة إلى صياغة قانون لغرفة
سياحة جتسد طموحات املهن السياحية كافة،
وإعادة النظر يف األنظمة ذات الصلة لتتماشى
مع نص قانون السياحة اجلديد على أن تستعني
اللجنة باخلبرات القانونية الالزمة.
حان الوقت ليعتمد األردن نظام التأشيرة
اإللكترونية ،خصوص ًا يف الوقت التي تزداد
فيه املنافسة من دول أخرى يف املنطقة والعالم.
وباإلمكان االقتداء بتجارب أخرى الجتذاب
السياح ،ومن ذلك جتربة اإلمارات العربية
املتحدة يف إدارة نظام التأشيرة اإللكترونية عن
طريق مكاتب السياحة والسفر.
توحيد نسبة ضريبة املبيعات على اخلدمات
السياحية يف جميع أنحاء اململكة بنسبة ،%8
األمر الذي سيكون له دور يف زيادة املنافسة
ويساهم يف تخفيض أسعار املنتج السياحي
وتنشيط السياحة احمللية.
على احلكومة أخذ املبادرة بتنشيط السياحة
احمللية عن طريق وضع مخطط شمولي
لتطوير خدمات ومرافق تخدم هذه السياحة،
وتخصيص مواقع يف األراضي احلكومية يف
تؤجر ملستثمرين
املناطق اجلاذبة للسياحة كي َّ
ومطورين محليني مببالغ رمزية وضمن شروط
حتدد أسعار
واضحة ميكن قياس أدائها ،على أن
َّ
املقدمة مبشاركة وزارة السياحة واآلثار
اخلدمات َّ
ومبا يضمن حتقيق عائد مقبول للمستثمرين.
ضرورة اتباع احلكومة نهج املعاملة باملثل يف ما
يتعلق بالسماح ملستثمرين أجانب باالستثمار يف
مكاتب سياحية يف األردن ،أو أن يتم وضع شروط
كاملعمول بها يف جمهورية مصر العربية .حيث
أن احلد األدنى لرأس مال الشركة السياحية يف
األردن هو  5آالف دينار ،وهو ما يطرح التساؤل
عن الفائدة املرجوة من االستثمار األجنبي يف
هذا املجال.

مت تشكيل جلنة التشريعات املنبثقة عن
املجلس الوطني للسياحة برئاسة القطاع
السياحي اخلاص وعضوية جمعيات املهن
السياحيةُ ،
وكلفت اللجنة بإجراء مراجعة
لقانون السياحة النافذ ورفع توصيات
ومقترحات تتضمن تعديالت على القانون
تتعلق مبعاجلة الثغرات ومواكبة التطورات
التي طرأت على القطاع السياحي ،وقد
ُشكلت هذه اللجنة يف جلسة املجلس الوطني
للسياحة رقم ( )9يوم  12شباط .2020

مت تأسيس نظام للتأشيرات اإللكترونية،
ُ
وخوطبت وزارة الداخلية لتأكيد تفعيل هذا
النظام.

مبوجب أوامر الدفاعُ ،خفضت ضريبة املبيعات
على املنشآت الفندقية واملطاعم السياحية يف
عام  2020لتصبح  .%8واألفضل أن يستمر
هذا التخفيض بعد انتهاء اجلائحة.
مت طرح املوضوع على جلنة االستثمار يف
القطاع السياحي ،وستتم دراسته ورفع
التوصيات لرئاسة الوزراء للنظر فيه ،إذ إن
معظم األراضي غير تابعة لوزارة السياحة
واآلثار ،كما أنه ال يوجد لدى الوزارة قاعدة
بيانات باألراضي املتوفرة التي من املمكن
تأجيرها للمستثمرين واملطورين.

مبوجب النظام املعدل لنظام تنظيم
استثمارات غير األردنيني لسنة ،2020
ُأدرجت وكاالت السياحة والسفر وإدارة
اجلوالت والرحالت السياحية ،بحيث ال
ُيسمح لغير األردنيني متُّ لك حصة تزيد عن
 %49يف هذا النوع من االستثمار.

301

Economic & Social Council of Jordan

املقدمة
ضرورة حتسني ورفع مستوى اخلدمات
َّ
 25يف املواقع السياحية والطرقات املؤدية إليها،
وحتديد ًا ما يتعلق بالنظافة واملرافق الصحية.

يجب أن يكون للبلديات دور يف تطوير السياحة
احمللية ،وأن يكون لها مصلحة حقيقية يف رعاية
26
املواقع السياحية ،وذلك من خالل حتويل جزء
من اإليرادات السياحية للبلديات.

يجب تفعيل القوانني مبا يضمن وقف تقاضي
العموالت وطلب "اإلكراميات" بشكل غير الئق،
إذ إن هذا األمر يؤثر على قطاع السياحة
27
(السياحة العالجية حتديداً) ،خصوص ًا عند
تداول مثل هذا السلوك عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
ضرورة وضع أهداف ملموسة وواضحة يف ما
يتعلق بتطوير املسارات السياحية تبني األعداد
املستهدفة ملرتاديها ،وأماكن إقامتهم ،واإليرادات
َّ
املتوقعة ،وعدد األسر احمللية املستفيدة ،وكذلك
كيفية تسويق املنتجات والكلف املترتبة ،وذلك
للتقييم وللوقوف على مدى جناح اخلطط
28
املوضوعة واملشار إليها يف االستراتيجيات
السياحية .وال بد أيض ًا من العمل على إزالة بعض
املهن واحملالت املوجودة على املسار السياحي
(مثل محالت إصالح السيارات واحلدادة) ،وذلك
لتأثيرها السلبي على التجربة السياحية التي
يحصل عليها السائح.
تفعيل التعليمات املتعلقة بسياحة املغامرة
والتي ُوضعت من طرف وزارة السياحة واآلثار،
فعلى أرض الواقع ال يوجد دور رقابي للوزارة
29
على املجموعات غير القانونية وغير املنظمة
لسياحة املغامرة ،وما زالت معظم هذه املجموعات
تعمل من دون رقابة.
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يجري العمل على إعادة تأهيل املرافق
الصحية يف جميع املواقع التابعة لوزارة
السياحة ،كما يجري العمل على عطاء
النظافة للمواقع السياحية لشمول مواقع
إضافية.
خصصت وزارة السياحة واآلثار جزء ًا من
إيرادات التذكرة املوحدة لـ  11بلدية من
البلديات التي يوجد فيها مواقع أثرية
رئيسة ،بهدف توفير املصدر املالي للعناية
باملواقع االثرية ومحيطاتها ولكي تكون
البلديات شريك ًا رئيس ًا يف العملية السياحية.
تتابع وزارة السياحة واآلثار من خالل وحدة
أي عمليات من
التوعية والتوجيه والرقابة ّ
هذا النوع بهدف احلد من ظاهرة تقاضي
العموالت التي تعكس صورة سلبية أمام
السائح وتكون سبب ًا رئيس ًا يف رفع كلفة املنتج
السياحي األردني ،إضافة إلى متابعة واتخاذ
أي مخالف من
اإلجراءات الالزمة بحق ّ
خالل جلنة السياحة املشكلة مبوجب قانون
السياحة.
أعدت الوزارة مصفوفة خاصة باملسارات
السياحية تشتمل على جميع املسارات
السياحية الفاعلة على أرض الواقع
وتصنيفها حبسب املنتج السياحي وموقعها
على مستوى (احملافظة واللواء) واخلدمات
املتوفرة (طعام ،شراب ،خدمات إيواءّ ،
أدلء
سياحيون) ،باإلضافة إلى أهم نقاط اجلذب
املوجودة على املسار السياحي.

اعتُ مدت أسس وتعليمات سياحة املغامرة
ونُ شرت يف اجلريدة الرسمية ،وتتابع الوزارة
بناء على األسس
أي مخالفات يف هذا املجال
ّ
ً
املعتمدة ،ومت إغالق أكثر من موقع ميارس
سياحة املغامرة خالف ًا لقانون السياحة ،ومت
توقيع تعهدات من ِقبل  17شركة وشخص ًا
بعدم ممارسة العمل.
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اإلسراع يف تعديل وإصدار نظام إدارة املواقع
السياحية ووضع التعليمات الالزمة لتطبيقه
ومتابعة تنفيذه ،إذ إن حالة إدارة املواقع بشكل
30
ً
فضال عن انتشار النفايات
ترد وتراجع،
عام يف ٍّ
وتراجع خدمات الزوار وخاصة يف املواقع
السياحية الرئيسة.
التأكيد على أهمية توفير أرقام وبيانات
ومحدثة تخدم أصحاب القرار
إحصائية دقيقة
َّ
وتساعدهم يف اتخاذ إجراءات فاعلة تخدم
31
قطاع السياحة ،مع التأكيد على ضرورة إجراء
مسح للقادمني واملغادرين ()exit survey
بشكل مستمر.
أن تتضمن املناهج الدراسية مواد عن دور القطاع
السياحي وأثره يف تنمية االقتصاد واملجتمع،
 32وكذلك عن أهمية السلوك السياحي احلضاري
يف جذب السياح وخلق جتربة سياحية مميزة
لديهم.
تضمني موضوع األمن السياحي يف استراتيجية
القطاع السياحي وذلك ألهميته ،وحتى تتمكن
الشرطة السياحية من حتديد االحتياجات
33
األمنية املتعلقة بالسياحة ووضع خطة
تنفيذية قادرة على حتقيق األهداف التشغلية
لقطاع السياحة.
طرح وإحالة عطاءات النظافة يف املواقع
السياحية لشركات متخصصة ومراقبتها
 34باستمرار من ِقبل الوزارة ،وذلك كي يلمس
السائح واملواطن املستوى اجليد للنظافة
واخلدمات يف املواقع.

مت إعداد مسودة تعليمات تنظيم االستثمار
وإقامة الفعاليات واألنشطة يف املواقع
السياحية لسنة  2020الصادرة استناد ًا
لألحكام الواردة يف املادتني ( )5و( )12من
نظام إدارة املواقع السياحية رقم ( )23لسنة
 .2014ويجري التشاور بشأن التعليمات مع
وزارة املالية.
مت تأجيل تنفيذ مشروع مسوح السياحة
الوافدة والصادرة ومسح السياحة الداخلية
لعام  2020بسبب تأثير جائحة كورونا،
إذ يتطلب تنفيذ هذه املسوح أن تكون سنة
األساس سنة اعتيادية ال تتخللها تأثيرات
قد ينتج عنها نتائج غير واقعية وال ميكن
تعميمها على السنوات الالحقة.
مت تنفيذ حمالت توعية تستهدف الطلبة
وتوضح دور السياحة يف االقتصاد واملجتمعات
احمللية وأهمية السلوك السياحي احلضاري
يف جذب السياح .كما مت إعداد مقترح
باعتماد مادة سياحة ثقافية.
ستتم مخاطبة إدارة الشرطة السياحية بشن
هذه التوصية ،خصوص ًا أنه يجري العمل
على مراجعة استراتيجية القطاع السياحي.

قيد العمل لتنفيذ ذلك.

مت التنسيق وإشراك بعض اجلامعات
احلكومية عند وضع استراتيجيتي الوزارة
والقطاع ،كما مت إعداد مسودة مذكرات تفاهم
إشراك اجلامعات األردنية ،وحتديد ًا أقسام مع اجلامعات ألهمية دور املناهج يف حتسني
 35السياحة فيها ،عند إعداد االستراتيجيات مخرجات التعليم ويف عملية التوظيف،
ولالستفادة من الدراسات التي تساعد وزارة
املتعلقة بالقطاع السياحي.
السياحة باألبحاث واالحصائيات املطلوبة
للسياحة ،وملساعدة بعض اجلامعات يف
االستشارات الهندسية والفنية.
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ضرورة متثيل القطاعات السياحية املختلفة
 36يف املجلس الوطني للسياحةّ ،
وأل يتم اختيار
أعضاء املجلس بشكل انتقائي.

العمل على حتسني وتطوير البنية التحتية
والطرقات يف محافظة عجلون ،إذ إن العديد
 37من مكاتب السياحة والسفر ال تشمل محافظة
عجلون ضمن برامجها السياحية ،لصعوبة سير
احلافالت يف الشوارع املؤدية للمواقع السياحية.
ضرورة معاجلة موضوع اجلنسيات املقيدة،
لكونه يؤثر سلب ًا على جذب أكبر عدد من
38
السياح املهتمني باملنتجات السياحية املختلفة،
وخصوص ًا منتج سياحة املؤمترات واألعمال.

تعديل وإلغاء بعض بنود النظام املعدل لنظام
ترخيص النقل السياحي رقم ( )37لسنة
 ،2019وذلك النعكاساتها السلبية الكبيرة
39
على مصلحة السياحة ،وألنها تزيد األعباء
على كاهل شركات النقل السياحي املتخصص،
وتنطوي على إجحاف بحق الشركات القائمة.
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تنص املادة ( )5من القانون على تشكيل
املجلس الوطني للسياحة ،وكما يلي" :يؤلَّف
مجلس يسمى (املجلس الوطني للسياحة)
برئاسة وزير السياحة واآلثار" .وحددت
الفقرة (أ) ببنودها ( )14-1أعضاء املجلس
بصفاتهم الوظيفة ،بينما ترك البند ()15
لرئيس املجلس حرية تعيني تسعة أعضاء
من ذوي الكفاءة واخلبرة من القطاع اخلاص
واملجتمع املدني والعاملني يف القطاع السياحي
بقرار من الوزير ملدة سنتني ،على أن يراعى
متثيل املهن السياحية املختلفة ،ويجوز تغيير
أي منهم وتعيني بديل له للمدة املتبقية
ّ
من عضويته .وبهذا اخلصوص يراعى نص
البند ( )15من الفقرة (أ) من املادة ( )5عند
تشكيل املجلس الوطني للسياحة بالنسبة
لألعضاء املعينني بقرار من الوزير.
هذا املوضوع قيد العمل بالتوازي مع املخطط
الشمولي حملافظة عجلون ،كما خوطبت
وزارة األشغال العامة من أجل حتسني الطريق
املؤدي إلى موقع مار إلياس ،وخوطبت وزارة
اإلدارة احمللية لتحسني الطريق املؤدي إلى
كنيسة سيدة اجلبل.
أتيح املجال أمام مكاتب السياحة والسفر
لتقدمي طلباتها للحصول على املوافقات
الالزمة واملسبقة الستقطاب املجموعات
السياحية من اجلنسيات املقيدة إلكتروني ًا
اعتبار ًا من بداية عام .2020
يعد النقل السياحي حلقة مهمة من حلقات
ّ
املهن السياحية واخلدمات املقدمة للسياح،
ومن املهم مراعاة حداثة احلافالت وجاهزيتها
الفنية إلثراء جتربة السائح وضمان سالمته
واحلفاظ على سمعة السياحة الوطنية،
ولهذه الغايات كان ال بد من تعديل نظام
ترخيص النقل السياحي لسنة 2019
ليتضمن حتديد العمر التشغيلي للمركبات
السياحية املرخصة ،إذ إن أبرز مشاكل النقل
السياحي تتمثل يف عدم وجود عمر تشغيلي
لهذه احلافالت ،األمر الذي قد يؤدي إلى عدم
جاهزية هذه املركبات فني ًا بالشكل الالئق
لتقدمي اخلدمات السياحية واحملافظة على
أرواح السياح وسالمتهم .علم ًا بأن وزارة النقل
يف ما عدا ذلك من مالحظات ،هي اجلهة ذات
الوالية بالسير يف إجراءات تعديل النظام.
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الحادي عشر :التوصيات

 .1إنشاء صندوق لدعم القطاع (صندوق مخاطر) يف األزمات ولدعم العاملني بالشركات
واملنشآت الفندقية والسياحية حال حدوث أزمات سياحية ،األمر الذي سيساعد على
االحتفاظ بالعمالة املدربة وعلى حقوقهم أثناء األزمات ،باإلضافة إلى دعم أنشطة
الترويج والتسويق السياحى ورفع كفاءة اخلدمات واملشروعات السياحية واألثرية،
بحيث يتم تخصيص نسبة من الدخل السياحي لرفد هذا الصندوق ونسبة أخرى من
أي أزمة مستقبلية.
القطاع اخلاص لتفادي ّ
 .2العمل على وضع دليل إجراءات ومصفوفة بروتوكوالت للتعامل مع السياح منذ حلظة
وصولهم للمملكة وحلني مغادرتهم ومبشاركة القطاع اخلاص ،بحيث يشتمل على
إجراءات التباعد ،والطاقة االستعابية لوسائط النقل املختلفة واملطاعم واملتاحف
واملواقع السياحية ،باإلضافة إلى تعقيم املواقع بشكل دوري وتوفير الفحوصات
الطبية كقياس احلرارة واملعقمات ،وكذلك فحص املنشآت السياحية ووضع ختم عليها
بأنها آمنة وملتزمة مبعايير الصحة والسالمة العامة.
 .3ضرورة استمرار احلكومة يف دعم قطاع السياحة من خالل منحه مزيد ًا من احلوافز
واإلعفاءات مثل تخفيض كلفة الكهرباء واملياه على جميع األنشطة السياحية،
وتخفيض اشتراكات الضمان االجتماعي .واالستمرار يف تخفيض ضريبة املبيعات
بعد انتهاء جائحة كورونا .األمر الذي سيساعد يف تخفيض أسعار املنتج السياحي
األردني وزيادة تنافسيته.
 .4تعزيز التحول الرقمي للوجهات السياحية والشركات والعاملني فيها ،وذلك من خالل
وضع مبادرات مثل البرامج التدريبية املجانية عبر اإلنترنت بالتعاون مع أكادميية
منظمة السياحة العاملية.
 .5استمرار التعاون يف ما بني الدول العربية (األعضاء يف املجلس الوزاري العربي
للسياحة) لتنسيق اجلهود ورفع قيود السفر على مراحل ،مع األخذ بعني االعتبار
االحتياطات الالزمة للمساعدة يف تخفيف اآلثار السلبية جلائحة كورونا على
الصحة العامة وعلى اقتصادات هذه الدول.
 .6يجب أن يكون هناك تشاركية حقيقية ما بني وزارة السياحة وجميع القطاعات
السياحية لتحقيق نهضة وتطور شامل لهذا القطاع احليوي وتسويق األردن وزيادة
عدد السياح القادمني للمملكة ،إذ إن ثمار هذه التشاركية ستكون كبيرة على القطاع
السياحي وبالتالي االقتصاد الوطني.
 .7العمل على أمتتة القطاع السياحي ،كشراء تذاكر الدخول للمواقع السياحية
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إلكتروني ًا عوضا عن شرائها من شباك التذاكر .وكذلك أمتتة التأشيرات السياحية
لألجانب ليتمكن السائح من احلصول على تأشيرة الدخول إلى األردن إلكتروني ًا ،إذ
إن إحدى نتائج جائحة كورونا اإليجابية يف األردن متثلت يف التوجه نحو اخلدمات
اإللكترونية ،خصوص ًا يف فترات حظر التجول.
 .8رفع الوعي الصحي للعاملني يف جميع األنشطة السياحية ،وكيفية التعامل مع السائح
واستخدام املرافق السياحية ،إذ إن هذه املرحلة تتطلب معايير جديدة واهتمام ًا بأدق
التفاصيل وحتديد ًا ما يتعلق باملرافق الصحية واملطاعم.
 .9العمل على إعادة تأهيل البنية التحتية يف املواقع السياحية وتطوير املنتج السياحي
من النواحي كافة ،واالستفادة من هذه الفترة التي تشهد توقف ًا تام ًا للسياحة الوافدة
من اخلارج.
 .10رصد مخصصات إضافية للترويج والتسويق السياحي ،خصوص ًا بعد انتهاء اجلائحة
والبدء مبرحلة التعايف.
 .11العمل على تقدمي برامج سياحية بأسعار تشجيعية الستقطاب السياح لزيارة
األردن ،وذلك بالتشارك ما بني هيئة تنشيط السياحة وامل َلكية األردنية وشركات
الطيران منخفض التكاليف وشركات السياحة والسفر والفنادق وذلك مع بداية فتح
مطار امللكة علياء الدولي بشكل اعتيادي.
 .12إلغاء قرار احلجر ملدة أسبوع للقادمني للمملكة ،لتحفيز استقطاب السياح.
 .13إلغاء جميع الضرائب على األنشطة السياحية ،لزيادة تنافسية املنتج السياحي
األردني واستقطاب أكبر عدد من السياح.
 .14تقدمي حوافز إضافية الستقطاب االستثمارات األجنبية ،خصوص ًا يف املناطق
البعيدة وليس ضمن املناطق القريبة االعتيادية.
 .15زيادة املخصصات املالية لوزارة السياحة لتتمكن من القيام مبهامها واحلفاظ على
املواقع السياحية التاريخية واألثرية ،فهناك العديد من املواقع السياحية املهددة
بسبب عدم وجود مخصصات كافية للصيانة.
 .16التركيز على السياحة احمللية والبينية حلني عودة السياحة العاملية ،علم ًا بأن
السياحة العاملية لن تبدأ مباشرة بعد انتهاء اجلائحة .من هنا يجب العمل على إصدار
"بوالص تأمني" بالتعاون مع شركات التأمني احمللية وشركات السياحة مبا يدل على
اهتمام األردن بسالمة السائح وصحته.
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 .17أن تشمل البرامج واحلركة السياحية جميع مناطق اململكة ،إذ تتركز السياحة يف
األردن يف الوقت احلاضر على مناطق محدودة.
 .18إشراك املجتمع احمللي ليس فقط يف األعمال السياحية ،وإمنا أيض ًا بالعمل يف املواقع
األثرية.
 .19حوسبة املعلومات حول املناطق األثرية السياحية باللغة العربية واللغات األجنبية
ووضعها على شبكة اإلنترنت وتسهيل الوصول إليها.
 .20عدم االنتظار حلني انتهاء اجلائحة للترويج لألردن ،بل يجب أن تقوم وزارة السياحة
وهيئة تنشيط السياحة بحمالت ترويجية مكثفة ليس فقط للسياحة العالجية بل
جلميع املنتجات السياحية التي يزخر بها األردن مع ضرورة تقدمي العروض املنافسة،
باإلضافة إلى الترويج لكفاءة األردن يف توفير جميع إجراءات السالمة العامة وسبل
احلماية التي يحتاجها السائح خالل وجوده يف اململكة .إن بقاء القطاع متوقف ًا إلى أن

ً
ً
بدال من التعايف الفوري ودخول
طويال بعد انتهاء اجلائحة
تنتهي اجلائحة يعني االنتظار
األسواق العاملية .ولتحقيق ذلك ال بد من اإلعداد املسبق لهذه احلمالت من خالل:
محدثة لترويج األردن كمقصد سياحي ،وإعداد دراسة مسبقة
 وضع استراتيجيةّ
لألهداف املرسومة من خالل مختصني ذوي خبرة الختيار األسواق املناسبة للترويج

فيها وكيفية التعاطي مع التأثيرات السلبية للجائحة.
 فتح املطار جلميع دول العالم دون متييز ،واالكتفاء بفحص كورونا من بلد القدوم صادرخالل ثالثة أيام.
ً
بدال من اقتطاع
 زيادة موازنة هيئة تنشيط السياحة للقيام باحلمالت الترويجية، 10ماليني من موازنتها خالل عام .2020
أي
 التأكيد على استخدام موازنة الهيئة للترويج اخلارجي فقط ومنعها من تقدمي ّألي حمالت داخلية ،فهذه احلمالت لها َمن ميولها.
مبالغ ّ
 تقدمي تسهيالت يف سياسات منح التأشيرات خاصة للدول املصنفة على أنها "مقيدة"،وإصدار التأشيرات إلكتروني ًا أو عند الوصول للمطارات أو املعابر البرية.
 أن تقوم سلطة الطيران املدني بالتواصل مع جميع شركات الطيران العاملية لتسييررحالتها املنتظمة لألردن كاملعتاد.
 ضمان تطبيق البروتوكول الصحي يف املطارات بحيث يالحظ القادم والسائح أنعال من الدقة واحلرفية لدى جميع العاملني
إجراءات السالمة يف اململكة على مستوى ٍ

يف املطارات ويف جميع املواقع السياحية.
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 احلرص على نظافة احلافالت السياحية والطائرات وتعقيمها كلما ارتادها السائح. إعداد البنية التحتية جلميع املواقع السياحية ،وخاصة املرافق الصحية فيها. رغم ضعف التنسيق بني اجلهات املعنية بالقطاع السياحي على املستويني احلكوميملحة لتنفيذ اخلطط
واخلاص ،فإن التعاون املشترك من ذوي اخلبرات أصبح ضرورة ّ
واالستراتيجيات ،وال بد أيض ًا من متثيل جميع القطاعات السياحية يف املجلس
الوطني للسياحة.
 االستمرار يف إعفاء املجموعات السياحية القادمة على منت الرحالت العارضة منضريبة املغادرة.
 إعفاء املكاتب السياحية من رسوم االشتراك يف املعارض السياحية الدولية ملدة ثالثسنوات قادمة.
 مراقبة تامة حتت طائلة املسؤولية ومحاسبة املقصرين يف تقدمي اخلدمات يف القطاع. حتفيز املستثمرين للقيام باالستثمارات السياحية من خالل تقدمي حزمة مناإلعفاءات اجلمركية والضريبية ملدة محددة.
 توحيد تعليمات املعابر واملطارات بشكل عام. تخصيص حزمة من اإلعفاءات للمكاتب السياحية التي تقوم باستقطاب عدد منالسياح يتم حتديده مسبق ًا من ِقبل وزارة السياحة.
 تطوير وحتديث نظام جمع البيانات اإلحصائية بشكل دائم ومستمر ،وخصوص ًا مايتعلق بأعداد العاملني ونسب اإلشغال يف الفنادق ،وربط هذه البيانات مع اجلهات
املختلفة للحصول على معلومة دقيقة ومتسقة ،واالستفادة من التطور التكنولوجي
الذي تشهده اململكة والعالم ،وهنا ال بد من اإلشارة إلى أنه يوجد لدى وزارة السياحة
نظام جلمع البيانات إلكتروني ًا من جميع املنشآت السياحية يف اململكة ،إال أن املشكلة
تكمن يف عدم قيام املنشآت السياحية بتزويد الوزارة بالبيانات اإلحصائية بشكل
منتظم ودقيق ومبا ميكّ ن القائمني على هذا القطاع من اتخاذ السياسات والقرارات
املناسبة ،إذ إن املعلومة الصحيحة هي األساس يف اتخاذ القرار الصحيح.
 إجراء دراسة للوقوف على مدى االستفادة من مهارات وخبرات العاملني يف القطاعالسياحي ممن فقدوا وظائفهم ،ونقلهم وإيجاد وظائف لهم يف قطاعات أخرى تستعيد
عافيتها مبدة زمنية أسرع ،باإلضافة إلى رفع كفاءة ومهارة َمن فقدوا وظائهم ،والبحث
عن طالبي هذه املهارات يف الدول املجاورة.
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 دعم وتطوير دور مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة الذي يهدف إلى تقليصالفجوة بني مخرجات التعليم التقني والفني ومتطلبات سوق العمل ،وذلك من خالل
تطوير الوصف الوظيفي لكل وظيفة يف القطاع السياحي ،وحتديث املهارات الالزمة
لها ،وعكس ذلك على املواد الدراسية والتدريبية لدى مزودي التدريب والتعليم
الفندقي والسياحي.

 توصيات القطاع السياحي ومقترحاته خالل مناقشة املراجعةأ .في ما يتعلق بجمعية الفنادق األردنية:

 .1احلفاظ على سيولة املنشآت الفندقية وتعزيزها وذلك من خالل إعفائها أو تخفيض
أو تقسيط قيمة املطالبات املالية املترتبة عليها ملختلف اجلهات (وزارة السياحة
واآلثار ،هيئة تنشيط السياحة ،املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،دائرة ضريبة
الدخل واملبيعات ،أمانة عمان ،البلديات ،اإلدارات احمللية) ،وذلك الستدامة عمل

املنشآت الفندقية وعدم الضغط عليها .وتركّ زت املطالبات يف اآلتي:

 اإلعفاء من رسوم جتديد رخص املهن واإلعالنات بالكامل لعام  .2021ويف ما يتعلقفمن لم يقم بدفع رسوم جتديد الرخص يجب إعفاؤه وتدوير
برسوم عام َ 2020

املبالغ املدفوعة عن هذا العام كرصيد للمنشآت التي دفعتها.

 اإلعفاء من رسوم املسقفات أو خصم بنسبة ال تقل عن  %50وتقسيط املبالغ دونغرامات ملدة سنتني لعام  ،2021أما بالنسبة لعام  2020فيجب إعفاء الفندق ملن لم
يقم بدفع رسوم املسقفات وتدوير املبالغ املدفوعة عن هذا العام كرصيد للمنشآت
التي دفعتها.
 إعفاء املنشآت الفندقية من رسوم جتديد رخصة وزارة السياحة وعضوية هيئةتنشيط السياحة لعام .2021
 اإلبقاء على نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي للعاملني يف املنشآت الفندقية( )%5.75ملدة ال تقل عن  18شهر ًا وبالنسبة نفسها املعمول بها حالي ًا ( %4.75على
صاحب العمل ،و %1على املوظف).
 تقسيط املبالغ املترتبة للجهات اخلاصة وحتديد ًا شركتي الكهرباء ومياهنا ملدة التقل عن  18شهر ًا وضمن اتفاقية تضمن عدم حجب اخلدمات.

 تأجيل القروض املستحقة على املنشآت الفندقية دون فرض غرامات أو فوائد مؤجلةتراكمية.
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 تسديد االلتزمات املالية للمنشآت الفندقية املترتبة على مكاتب السياحة والسفرتقدم قروض ميسرة لتلك املكاتب بضمانة وزارة
من خالل اتفاقيات وتسويات بحيث َّ

السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة.

 تفعيل صندوق املخاطر والعمل على توسعة مظلته املالية عبر إيجاد مصادر لتمويلهومبا يضمن دميومته وقدرته على تغطية احتياجات القطاعات السياحية للسيولة
املالية.
 .2عدم شمول القطاع السياحي باإلجراءات املطبقة على باقي القطاعات ومنحه
خصوصية يف ما يتعلق بالعمالة من خالل اقتراح ما يلي:
 شمول القطاع الفندقي ضمن برنامج استدامة القطاعات غير املصرح لها بالعمل،بحيث يقوم البرنامج بتغطية  %50من أجرة اخلاضع لالقتطاع وملدة  6أشهر ،ويف
حال عدم املوافقة على هذا املقترح أن ُتستثنى املنشآت الفندقية من أمر الدفاع رقم
ويسمح لها بالعودة بالعمل بقانون العمل والعمال والسماح لها بإعادة الهيكلة
(ُ )6

العمالية ضمن احتياجاتها ورؤيتها اإلدارية.

 إعفاء القطاع الفندقي من رسوم تصاريح العمل لعام  ،2021حيث مت دفعها لعام 2020ولم تستفد املنشآت الفندقية من الرسوم املدفوعة.
 .3يجب تشجيع القطاع السياحي والتخطيط إلنعاشه من خالل وضع خطة استجابة
لفترة التعايف ،لتحفيز تنافسيته ومساعدته على النهوض والعودة إلى ما كان عليه
قبل اجلائحة وتعزيز دوره يف االقتصاد الوطني ،ولتحقيق ذلك اقتُ رح اآلتي:
 تخفيض الكلف التشغلية للقطاع الفندقي اعتبار ًا من بداية عام  2021وحتديد ًاتعرفة الكهرباء وتعرفة املياه.
 تخفيض الضرائب غير املباشرة على القطاع الفندقي (ضريبة املبيعات) ملدة عامني،بحيث تصبح قيمتها (صفراً) ،على أن يتم العودة إلى نسبة  %8بعد ذلك ،باإلضافة
إلى إعطاء الشركات املالكة للمنشآت الفندقية تخفيضات استثنائية على ضريبة
الدخل وللمدة نفسها.
 حتفيز اخلطط التسويقية للقطاع السياحي وضخّ مبالغ كافية للتسويق والترويججلذب السياح.
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ب .في ما يتعلق بقطاع المطاعم السياحية:

 أن تقوم مؤسسة الضمان االجتماعي بتحمل  %50من رواتب العاملني يف القطاعالسياحي لعام .2021

 اإلبقاء على نسبة االشتراك يف الضمان االجتماعي للعاملني يف املطاعم السياحية( )%5.75ملدة ال تقل عن  18شهر ًا وبالنسبة نفسها املعمول بها حالي ًا ( %4.75على
صاحب العمل ،و %1على املوظف).
 تطبيق التعريفة الكهربائية املطبقة على قطاع الفنادق ( 90فلس ًا لكل كيلو واط)على املطاعم ،إذ تدفع املطاعم حالي ًا مبلغ  175فلس ًا لكل كيلو واط .باإلضافة إلى
تأجيل وإعادة جدولة مستحقات شركة الكهرباء إلى نهاية عام .2021
 تأجيل وإعادة جدولة مستحقات شركة املياه إلى نهاية عام .2021-

إعادة النظر يف قيمة الرسوم التي تتقاضاها أمانة عمان من املطاعم السياحية
مبوجب نظام تنظيم املطاعم واملقاهي رقم ( )31لسنة  .2017وقد وافق مجلس
األمانة على شطب رسوم املالهي والترفيه العام عن أصحاب املطاعم السياحية بواقع
 %50من قيمة هذه الرسوم عن عام  2020وبواقع  %25من قيمتها عن عام .2021
ُ
وترصيد قيمة الرسوم التي مت دفعها خلصمها عند جتديد الترخيص يف عام .2021

 اإلعفاء من رسوم الترخيص وضريبة املسقفات أو تأجيلها. وضع نظام يحكم عمل املقاهي التي تقدم األراجيل. إلغاء الكفالة املالية على النوادي الليلية والبارات ومحالت (الديسكو). توحيد جميع رسوم تصاريح العاملني يف القطاع السياحي ،ومنح خصم  %50علىتصاريح العمالة من وزارة العمل أسوة باملعمول به يف القطاع الزراعي ويف املخابز.
 السماح مبنح املوظفني يف املنشآت السياحية إجازة من دون راتب إلى حني عودة القطاعللعمل.
 إعطاء املوظفني اللذين يتم منحهم إجازات من دون راتب قروض ًا ميسرة بضمانرواتبهم الحق ًا ،ليتمكنوا من تسيير شؤون حياتهم اليومية.
 السماح للمنشآت السياحية بتخفيض حجم العمالة بنسبة  %50من دون أن يترتبأي التزامات قانونية أو مالية باستثناء بدل اإلجازات املستحقة بحيث يتم
عليها ّ

تقسيطها وفق آلية تناسب الطرفني.
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 تعديل أمر الدفاع رقم ( )6إللزام املوظف الذي يعمل بدوام كامل بتخفيض راتبهً
بدال من التفاوض معه.
بنسبة %30
 إعادة النظر بشروط احلصول على القروض والتسهيالت البنكية وخاصة ملن لديهمقروض سابقة ،إذ يواجه القطاع صعوبة يف احلصول على متويل نظر ًا للضرر الكبير
على القطاع وتصنيفه كمتعثر من ِقبل البنوك التجارية.
 إعطاء فترة سماح جديدة للحاصلني على قروض ملدة عام على األقل ،وتأجيل أقساطالقروض املستحقة على أصحاب املنشآت السياحية من دون فوائد.
 تأجيل مستحقات ضريبة الدخل واملبيعات املستحقة على القطاع عن عامي 2019و ،2020وإعادة جدولتها إلى منتصف عام  2022من دون غرامات أو فوائد.
 ضرورة ُّتدخل احلكومة بخصوص إيجارات املنشآت السياحية ،وإعفاء املستأجرين من
اإليجار خالل فترات احلظر الشامل .باإلضافة إلى تخفيض اإليجارات مبا يتناسب
مع نسب اإليرادات يف الوقت الراهن نتيجة انخفاض املبيعات.
 استصدار قرار قضائي بعدم قبول قضايا إخالء املأجور للمنشآت السياحية يف ظلاجلائحة.
ومن الضروري اإلشارة إلى أن احلكومة أخفقت من وجهة نظر القطاع السياحي يف معاجلة
التحديات التي واجهها القطاع يف ظل اجلائحة ،ولم تضع خطة مدروسة إلدارة األزمات،
بل اكتفت بأنها قدمت القليل حني قامت بإعفاء القطاع من رسوم الترخيص وتخفيض
الضريبة العامة على املبيعات وضريبة اخلدمات ،إال أنها لم تقدم حوافز فعلية تضمن
إنقاذ القطاع .وما قامت به احلكومة ال يتناسب مع ما يقدمه هذا القطاع الذي يرفد
اخلزينة مبا يزيد عن  4مليارات دينار سنوي ًا.
وبالتالي ،ال بد أن تعمل احلكومة على جتزئة التوصيات السابقة وتصنيفها بحسب
األولوية ودرجة التأثير على سرعة تعايف القطاع السياحي ومبا يتالءم مع اإلمكانيات
املالية التي تستطيع احلكومة واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي توفيرها خالل
الفترة املقبلة .وهنا يجب على وزارة السياحة واآلثار قيادة هذا العمل وبالتنسيق مع
هيئة تنشيط السياحة وممثلني عن جميع األنشطة السياحية إلعداد هذه املصفوفة
فور ًا وبشكل طارئ وسريع إلنقاذ القطاع وضمان تعافيه بأسرع وقت ممكن وتخفيف
اخلسائر الفادحة التي يعاني منها بشكل يومي ومتزايد.
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المراجع
 .1املوقع اإللكتروني ملنظمة السياحة العاملية (.)UNWTO
 .2املوقع اإللكتروني لوزارة السياحة واآلثار األردنية (مؤشرات القطاع السياحي).
 .3الوثائق الصادرة عن وزارة السياحة واآلثار واملتعلقة بإجراءات الوزارة ملواجهة جائحة كورونا وتقدم
سير العمل يف ما يخص االستراتيجيات وخطط العمل.
 .4الوثائق الصادرة عن هيئة تنشيط السياحة واملتعلقة بإجراءات الهيئة ملواجهة جائحة كورونا وتقدم
سير العمل يف ما يخص االستراتيجيات وخطط العمل.
 .5القرارات وأوامر الدفاع الصادرة عن احلكومة األردنية واملتعلقة بجائحة كورونا.
 .6الوثائق الصادرة عن جمعية وكالء السياحة والسفر األردنية واملتعلقة بجائحة كورونا.
 .7خالصة نتائج اجتماع خبراء السياحة واملعنيني يف القطاع السياحي.
 .8اخلطة االستراتيجية لهيئة تنشيط السياحة (.)2023-2020
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الرموز واالختصارات
ك.و.س

كيلو واط ساعة

=

جيجا واط ساعة

=

مليون كيلو واط ساعة

=

ميجا واط

=

م.و

ميجا فولط أمبير

=

م.ف.أ

كيلو فولط

=

ك.ف

برميل نفط يومي ًا

=

ب.ن.ي

برميل مكافئ نفط

=

ب.م.ن

مكافئ فقط

=

م.ن

برميل مكافئ نفط يومي ًا

=

ب.م.ن.ي

طن مكافئ فقط

=

ط.م.ن

كيلو متر

=

كم

كيلو غرام

=

كغ

ج.و.س

أرقام أساسية لعام 2019
عدد السكان
الناجت احمللي اإلجمالي

 10.5مليون نسمة
 31.5مليار دينار
 44.4مليار دوالر

نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي

 3002دينار /لكل فرد

عدد السيارات

 1.700مليون سيارة

متوسط نصيب الفرد من الطاقة

 0.862ط.م.ن

متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

 1600ك.و.س

عدد املشتركني يف الكهرباء

 2.1مليون مشترك

عدد املباني املنزلية املستقلة وما يف حكمها

 1.7مليون مبنى
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امللخص التنفيذي
تغير ُيذكر سوى زيادة
مثّ ل عام  2019استمرار ًا منطي ًا لعام  ،2018فلم يحدث خالله ُّ
ملحوظة يف االستهالك الكلي من الطاقة األولية وبنسبة  ،%10.8وذلك من  9.71مليون
ط.م.ن يف عام  2018إلى  10.76مليون ط.م.ن يف عام  .2019يعود ذلك إلى استمرار
تواضع النمو االقتصادي ( ،)%2.2وارتفاع كلفة الطاقة مبا يف ذلك التعرفة الكهربائية
للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية .وكان التوزيع القطاعي للطاقة األولية :النقل
( )%35يليه قطاع الكهرباء ( )%30ثم القطاع املنزلي ( .)%15وبلغت نسبة الطاقة
املستوردة ( )%91من مجمل الطاقة املستهلكة .أما خليط الطاقة فقد توزع على النفط
اخلام ومشتقاته بنسبة  ،%59والغاز الطبيعي  ،%31والطاقة املتجددة ( ،)%9والفحم
املستورد ( ،)%1وبكلفة إجمالية بلغت  2476مليون دينار .واستمر النأي عن الطاقة
النووية بعد ّ
حل شركة الكهرباء النووية يف عام  ،2019وهو توجه صحيحّ .إل أن هيئة
الطاقة النووية أعلنت ومن دون مبرر اقتصادي أو تكنولوجي عزمها على إنشاء مفاعل
نووي مدمج بكلفة  1.5مليار دوالر لغايات حتلية املياه يف العقبة بحلول عام .2030
استمر التنقيب عن النفط يف إطار محدود اإلنتاج يف حدود  10برميل يومي ًا والغاز
الطبيعي يف حدود  20مليون قدم مكعب يومي ًا .ورغم الرفض البرملاني والشعبي استكملت
احلكومة العمل باتفاقية الغاز املوقعة مع شركة نوبل إنيرجي ( ،)Noble Energyمع
تكتم شديد على التفاصيل املالية والهندسية للمشروع ،إضافة إلى التكتم على اتفاقية
التزويد نفسها ،وإن كانت موجودة من مصادر اخرى .أما الغاز الطبيعي املسال ( )LNGيف
ميناء الشيخ جابر الصباح النفطي يف العقبة والباخرة العائمة للغاز املسال ،فقد استمر
العمل فيه بسالسة مع انخفاض كميات الغاز املسال املستورد.
استمرت مصفاة البترول يف استيراد النفط اخلام ومبا مجموعه  2.322مليون طن من
السعودية بشكل رئيس عن طريق شركات خاصة ،ومن العراق بكميات متقطعة لم تتجاوز
 10آالف برميل يومي ًا ،ولم يتم التوصل إلى اتفاقيات طويلة األمد سواء مع العراق أو
السعودية أو غيرهما ،ولم يتم تطوير وسائط االستيراد ليكون عبر خطوط أنابيب .ويف
الوقت نفسه تابعت الشركات العاملة يف جتارة املشتقات النفطية استيراد املشتقات ،رغم
القيمة املضافة املهدرة وفرص العمل الضائعة ألن التكرير لم يتم يف املصفاة الوطنية.

واستمر االستيراد بحر ًا حتى العقبة ثم بر ًا بوساطة الصهاريج الفردية الناقلة رغم
األكالف واملخاطر املتعلقة بنمط النقل البري البسيط.
واستمر تزويد الكهرباء بانتظام وباعتمادية عالية بلغت  .%99ولم يحدث تغيير ُيذكر
يف منط االستهالك ،وبلغ احلمل األقصى  3380ميجاواط يف عام  2019مقابل 3205
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ميجاواط يف عام  ،2018كما بلغت االستطاعة املركبة املتعاقد عليها  4332م.و .يف عام
 2019إضافة إلى  376م.و من الطاقة املتجددة مقابل  4200م.و يف عام  ،2018أي
 %128من احلمل األقصى .األمر الذي يعني زيادة توليدية فائضة عن العرف الهندسي
مبقدار  %15تقريب ًا بكلفة إضافية يتحملها املستهلك .وساهمت املصادر احمللية يف توليد
الكهرباء بنسبة  %15وبزيادة مقدارها  %3عن عام  ،2018إذ ساهمت الطاقة املتجددة
بنسبة  ،%13وساهم النفط والغاز الطبيعي احمللي بنسبة  .%2ويجري التوسع يف
الطاقة املتجددة من خالل التركيز على احملطات الكبيرة التي يتقدم بها املستثمرون،
فيفرض ذلك مزيد ًا من القيود والكلفة على النظام الكهربائي من جهة ،وصعوبة إدارة

األحمال من جهة ثانية .هذا يف حني أن التوجه العاملي هو التركيز على الوحدات
الصغيرة لدى املستهلك النهائي .ويف عام  ،2019لم يتجاوز عدد املستهلكني املزودين
بالطاقة الشمسية واملوصولني مع الشبكة الكهربائية  15139مشترك ًا (صايف القياس)،
إضافة إلى  210مشترك ًا (نظام عبور) .كل ذلك من أصل مليو َني مشترك ،أي ما نسبته
 %0.76من املشتركني ،وهي نسبة ضئيلة وفق املمارسات الدولية.
إن كل مشاريع الطاقة املتجددة مت توقيعها على قاعدة "خذ أو ادفع" ،مبعنى أن على شركة
الكهرباء الوطنية أن تدفع قيمة الطاقة املتعاقد عليها سواء أخذتها أم لم تفعل ،إضافة
إلى أن العقود لم تتضمن بند ًا يقضي باملراجعة الدورية لألسعار على ضوء االنخفاض
املستمر يف كلفة اإلنتاج.
واستمر قطاع النقل يف كونه املستهلك األكبر للطاقة النهائية وبنسبة  .%47واستمر
النقل الفردي يف السيطرة على املوقف رغم الكلفة الباهظة لذلك والتي تتعدى 1600
مليون دينار ،ورغم تلويث البيئة مبا يقارب  8مليون طن سنوي ًا من ثاني أكسيد الكربون،
عمان وبدرجات أقل يف بقية مدن اململكة.
يتركز جزء كبير منها يف العاصمة ّ
ومع مطلع عام  2020انطلقت جائحة كورونا من الصني لتجتاح العالم بأسره فتأثرت بها
 213دولة ،واستوجب ذلك إجراءات ملنع انتشار الفيروس ،وفرض احلجر على املواطنني
وعلى القطاعات االقتصادية ملدد متباينة بلغ متوسطها  3أشهر ،وتأثرت جميع القطاعات
االقتصادية من إنتاجية وخدمية يف جميع أنحاء العالم ،وراح االنكماش االقتصادي
يسيطر على املشهد .واستمرت اجلائحة يف االنتشار ،فتعددت اإلصابات إلى  50مليون
يف العالم ،ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من مليون ،وتوقف قطاع النقل والسياحة بشكل
خاص يف جميع دول العالم.
وانعكس كل ذلك بطبيعة احلال سلب ًا على االقتصاد األردني وعلى استهالك الطاقة وعلى
مشاريع الطاقة التي كان من املفترض تشغيلها يف عام  2020ويف مقدمتها محطة الصخر
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الزيتي لتوليد الكهرباء.
كانت إدارة األزمة يف قطاع الطاقة جيدة ،فلم تقع انقطاعات يف الكهرباء ولم يحدث نقص
يف املشتقات النفطية .ولكن التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة تغير متام ًا ،فانخفض
استهالك قطاع النقل ،وارتفع االستهالك املنزلي نتيجة لتوقف السفر والسياحة لفترات
طويلة والتزام املنازل ومنع التجمعات وغير ذلك من نشاطات تلعب الطاقة دور ًا أساسي ًا
يف حتريكها.
وما تزال اجلائحة قائمة ،وال ُي َّ
توقع أن تنتهي قبل تطوير لقاحات مضادة وتوزيعها على
مستوى العالم ،األمر الذي قد يستغرق حتى عام .2022

إن عودة استهالك الطاقة إلى مستوياته االعتيادية يتطلب أشهر ًا عدة حتى تعود
ّ
القطاعات االقتصادية إلى نشاطها الطبيعي .وخالل هذه الفترة سيكون هناك فائض
يف االستطاعة التوليدية للكهرباء ينبغي اإلفادة منها بالتوافق على صفقات بأسعار
منخفضة للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية .وهي فرصة لتعزيز
نقاط الضعف يف منظومة الطاقة بكاملها.
القرارين السياسي واالقتصادي .فدخول اتفاقية الغاز
وما زال أمن الطاقة يتأرجح بني
َ
اإلسرائيلي رغم أنه يبدو ظاهري ًا جزء من تنويع مصادر الطاقةَ ،
إال أنه بالضرورة قد
أضعف من أمن الطاقة على املدى البعيد ،ألنه جعل جزء ًا من مصادرها بيد شركاء
إن املنظور االقتصادي ألمن الطاقة ما زال
خارجيني بدون اي ضمانات قانونية أو دوليةّ .
بحاجة إلى جهود كبيرة إلعادة بنائه لينعكس ذلك على القطاعات االقتصادية والتي

تعاني جميعها من ارتفاع كلفة الطاقة بكل تأثيراتها السلبية على كلف اإلنتاج.
وقد وضعت الوزارة استراتيجية للطاقة للفترة  2030-2020تتضمن الكثير من
اإلجراءاتّ ،إل أن االستراتيجية بحاجة إلى مراجعة ،خاصة أن االعتماد فيها على
مؤشرات الطاقة الدولية يحتاج إلى تفصيل.
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المقدمة

عامي  2019و 2020بانتظام
تابعت املؤسسات العاملة يف مجال الطاقة أعمالها طيلة َ
وسالسة دون إشكاالت طارئة ُتذكر.
ستتناول هذه املراجعة أداء قطاع الطاقة من منظور الطاقة نفسها وليس من منظور
املؤسسة أو الشركة أو الوزارة .فذلك تغطيه التقارير السنوية أو الربعية لتلك املؤسسات.
وستركز املراجعة على الطاقة األولية ومكوناتها وحجوم االستهالك فيها ،كما ستولي
اهتمام ًا ألشكال الطاقة املختلفة؛ سواء الطاقة الكهربائية من مصادرها التقليدية ،أو
املصادر املتجددة ،إضافة إلى االستهالك واإلنتاج من الغاز والنفط ومشتقاته.
كما ستتناول املراجعة أثر جائحة كورونا على قطاع الطاقة ،سواء يف جانب اإلدارة أو يف
جانب االستهالك ،وكذلك مدى تأثر القطاع بسبب االنكماش االقتصادي الذي أصاب
االقتصاد األردني كبقية االقتصادات على مستوى العالم.
ويف اجلانب الرسمي أو احلكومي ،ستتناول املراجعة سياسات الطاقة ومدى توافقها مع
األهداف االستراتيجية للطاقة .وسيكون التركيز يف كثير من املواقع على األداء والبرامج
منظوري املستهلك واالقتصاد الوطني ،بهدف حتسني اقتصاديات الطاقة
واملنتجات من
َ

حتملية املستهلك.
لتتواءم مع كلف اإلنتاج املناسبة يف القطاعات املختلفة ومع
ُّ

ويف احملور األخير تقدم املراجعة مجموعة من املالحظات واالقتراحات واألفكار التي
تهدف إلى حتسني أداء القطاع ورفع كفاءته وتعزيز أمنه واستقراره ،سواء من منظور
اقتصادي أو اجتماعي أو تكنولوجي أو مؤسسي.

األداء الكلي

تابع قطاع الطاقة َد ْو َر ُه يف االقتصاد الوطني ويف تلبية احتياجات املؤسسات والقطاعات

واملواطنني من الطاقة ،كما تابعت املؤسسات العاملة يف القطاع عملها كاملعتاد .واستمر
خليط الطاقة الكلي يف اعتماده بالدرجة األولى على النفط ومشتقاته بنسبة ،%59
والغاز الطبيعي بنسبة  ،%31والطاقة املتجددة بنسبة  ،%9والفحم املستورد بنسبة
 ،%1ولم يدخل الصخر الزيتي ضمن مصادر الطاقة يف عام ( 2019اجلدول رقم .)1
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اجلدول رقم (:)1
تطور خليط الطاقة الكلي يف األردن (( )2021-2018نسبة مئوية)
العام
2018
2019
 2020متوقع
( 2021مستهدف)

النفط
ومشتقاته
54
59
58
57

الغاز الطبيعي الطاقة املتجددة
35
31
21
21

الفحم

الصخر الزيتي

3
1
2
2

0
0
8
8

7
9
11
12

املصدر :اخلطة االستراتيجية  ،2021-2019وزارة الطاقة.

وارتفع االستهالك الكلي من الطاقة األولية يف عام  2019بنسبة طفيفة ليصبح
االستهالك الكلي  10.76مليون ط.م.ن ،ونصيب الفرد  1.02ط.م.ن ،أو  %53.9من
املتوسط العاملي البالغ  1.9ط.م.ن لكل فرد يف عام .2019
تركّ ز
وارتفعت مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي بنسبة متواضعة (َ )%1

معظمها يف الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء .وبلغت الكلفة الكلية للطاقة األولية

 2476مليون دينار يف عام  ،2019أو ما يعادل  %8من الناجت احمللي اإلجمالي ،مقابل
 3010مليون دينار يف عام ( 2018اجلدول رقم .)2
اجلدول رقم (:)2
تطور مصادر الطاقة األولية املستهلكة
 1000ط.م.ن
النفط اخلام ومشتقاته
الفحم احلجري
الغاز
الطاقة املتجددة
كهرباء مستوردة
املجموع

2012

2014

2017

2018

2019

6992
226
659
140
188
8205

7479
340
301
152
109
8461

5671
165
3510
515
13
10009

5242
297
3438
711
47
9712

6348
108
3336
1968
ـــــ
10760

وعلى الرغم من تعمق التغيرات املناخية من حيث ارتفاع درجة احلرارة وتصاعد العجز

املائي بسب االرتفاع املتسارع يف السكانّ ،إل أن قطاع الطاقة بقي بعيد ًا عن االستجابة
للتعامل مع االحتياجات املائية من خالل التحلية ،أو االحتياجات الزراعية من خالل
رفع نسبة مكننة الزراعة ،وذلك على الرغم من توفر فائض يف االستطاعة التوليدية
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للكهرباء .وبقيت القطاعات الرسمية واألهلية واألكادميية تعمل يف غياب التشبيك

بينها .وهكذا بقي املربع احلرج (البيئة والطاقة واملياه والتكنولوجيا) بعيد ًا عن تنفيذ
خطة وطنية تضمن إحداث التغييرات املطلوبة والتشبيك املؤسسي وإنشاء املرافق ذات
العالقة ويف مقدمتها الطاقة.
ويف ما يتصل بالتوزيع القطاعي الستهالك الطاقة األولية ،بقي قطاع النقل يف املقدمة
يف حدود  ،%35وقطاع الكهرباء ( ،)%30والقطاع املنزلي ( ،)%15والقطاع الصناعي

( ،)%10والقطاعات األخرى ( .)%10األمر الذي يتطلب إعطاء ّ
كل من القطاعات
والتحملية املقبولة وأمن
األربعة اهتمام ًا خاص ًا حتى تتحقق االقتصادية املناسبة
ُّ

الطاقة املوثوق مبا ميكن البناء عليه للخطط املستقبلية( .اجلدول رقم .)3
اجلدول رقم (:)3
التوزيع القطاعي للطاقة األولية املستهلكة
 1000ط.م.ن
السنوات

الكهرباء

النقل

الصناعي

املنزلي

أخرى

املجموع

2016

3198

3184

1064

1392

754

9664

2017

3142

3431

938

1549

826

10010

2018

2952

3363

953

1464

950

9712

2019

3228

3766

910

1614

1242

10760

وارتفع استهالك املشتقات النفطية (الغاز املسال والبنزين ووقود الطائرات والكاز والديزل
وزيت الوقود) يف عام  2019بنسبة  ،%7.8ليصل إلى  4.708مليون طن ،مقابل 4.366
مليون طن يف عام ( 2018اجلدول رقم .)4

املشتقات
غاز مسال
بنزين
وقود الطائرات
كاز
ديزل
زيت الوقود
أخرى
املجموع

اجلدول رقم (:)4
تطور استهالك املشتقات النفطية
 1000طن ()2019-2012

2012
377
1147
379
81
3103
1578

2013
368
1161
357
63
2810
1679

2014
371
1187
339
49
3274
2041

2015
416
1319
321
91
2235
1705

2016
434
1446
335
108
1726
606

6665

6438

7261

6087

4655

2017
431
1431
396
88
1559
505

2018
429
1410
412
412
1531
515

4710

4366

2019
649
1908
295
131
2041
674
640
6348
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وساهم النفط والغاز الطبيعي احملل ّّيان يف توليد الكهرباء بنسبة  ،%2وبزيادة مقدارها
وي َّ
لعامي  2020و .2021أما الطاقة
توقع أن يستمر هذا املعدل
 %1عن عام ُ ،2018
َ
املتجددة فقد ارتفعت مساهمتها يف توليد الكهرباء إلى  %13يف عام  ،2019وبزيادة
مقدارها  %2عن السنة السابقة .كما مت رفع االستطاعة الكهربائية املركبة لطاقة الرياح
والطاقة الشمسية من  368ميجاواط و 467ميجاواط على التوالي يف عام  ،2018إلى
 518ميجاواط و 653ميجاواط على التوالي يف عام .2019
ودور العبادة ومؤسسات مشابهة ذات نفع
وبشأن الوحدات الشمسية الصغيرة للمنازل ُ
عام ،فقد مت تركيب  500و 150و 150وحدة على التوالي يف عام  .2019كما قامت

مؤسسة اإلقراض الزراعي بدعم عدد من املزارع لتركيب  76وحدة طاقة شمسية يف عام
 2019و 57وحدة يف عام .2020
وقد ساهم صندوق الطاقة يف تركيب  30ألف سخان شمسي ُدعمت بنسبة %100

لألسر الفقيرة ،و 20ألف سخان شمسي ُدعمت بنسبة  ،%50إضافة إلى وضع ترتيبات

مع البنوك لتعميم السخانات ،وإشراك عدد من املصانع ودور العبادة واملدارس يف برنامج
الصندوق للوحدات الشمسية .ويطمح الصندوق خالل السنوات اخلمس القادمة إلى
توسيع برنامج السخانات الشمسية حتى تصل نسبة التزويد إلى .%40
واعتمد توليد الكهرباء بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وبنسبة  ،%85وبانخفاض
 %3عن عام ( 2018اجلدول رقم  .)5ووصل متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية
 1697ك.و .سنوي ًا ،بينما كان يف تونس  1300ك.و.س ،ويف مصر  1606ك.و.س ،ويف
تركيا  2844ك.و.س ،مع اإلشارة إلى أن املتوسط العاملي بلغ  3360ك.و.س للفرد يف عام
.2019
اجلدول رقم (:)5
تطور مصادر توليد الطاقة الكهربائية (نسبة مئوية)
األعوام
2018
2019
2020
(متوقع)
2021
(مستهدف)

النفط والغاز
الغاز الطبيعي الطاقة املتجددة الصخر الزيتي
الطبيعي احمللي
صفر
1
11
88
صفر
2
13
85

ــــ
ــــ

61

20

15
(مستهدف)

2

2

57

24

15
(مستهدف)

2

2

املصدر :اخلطة االستراتيجية ( 2021-2019وزارة الطاقة والثروة املعدنية).
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إن التقدم الهائل يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة والتحسن الضخم يف اقتصادياتها
ّ
والتطور السريع يف أنظمة املعلومات والذكاء االصطناعي والنجاحات الكبيرة يف السيارات
والقطارات الكهربائية ،كل ذلك يخلق بيئة مواتية للتطوير والتقدم يف األردن يف هذا
املجال من خالل استثمار املعطيات املتاحة تصنيعي ًا وتكنولوجي ًا بالشكل الصحيح.

تأثر القطاع بجائحة الكورونا
مقدمة عامة

انطلقت جائحة كورونا يف مطلع عام  2020بطيئة ،ثم تسارعت وتيرتها إلى أن شملت
جميع دول العالم .وعلى املستوى العاملي أدى اإلغالق الذي فرضته كورونا إلى توقف مئات
املاليني عن العمل واحتجاز أكثر من  3500مليون شخص يف منازلهم لفترات تراوحت بني
شهرين وأربعة أشهر .وتبع ذلك توقف القطاعات املختلفة عن العمل ،ويف مقدمتها النقل
بأنواعه ،والسياحة ،وجزء كبير من الصناعة .هذا إضافة إلى توقف التعليم ،والتحول
نحو التعليم عن بعد ،وتوقف النشاطات االجتماعية واإلدارية وحتولها يف جزء كبير
وتقدر دوائر البنك الدولي أن االقتصاد العـاملي سينكمش مبقــدار
منها إلى إلكترونية.
ّ

وتراجع الطلب على الطاقة
 ،%6.3وأن االنكماش سيكون أكبر يف الدول النامية .1
َ
الكهربائية يف معظم دول العالم بنسب تراوحت بني  %8.2يف االحتاد األوروبي ،و%5.9
يف الهند ،و %3يف الصني ،وبنسبة  %4كمتوسط عاملي.
وانخفض النشاط االقتصادي يف األردن يف فترة اإلغالق (من  15آذار إلى  15حزيران
 )2020إلى  %25من حجمه  ،2وانعكس ذلك على انخفاض الطلب على الطاقة بأشكالها

املختلفة وملختلف االستعماالت باستثناء االستعمال املنزلي.

الطاقة األولية

انخفض الطلب على الطاقة األولية (وبشكل أساسي على النفط اخلام واملشتقات
ً
نتيجة لتوقف القطاع التجاري وقطاع النقل إضافة إلى انخفاض الطلب من
النفطية)
املؤسسات الصناعية بنسبة تتعدى  .%75وما إن بدأ االنفتاح حتى أخذ الطلب باالرتفاع
يف مختلف القطاعات دون العودة إلى املستوى االعتيادي قبل اجلائحة.
1

تقديرات فريق إعداد املراجعة.

2

تقديرات فريق إعداد املراجعة.

327

Economic & Social Council of Jordan

وخالل اإلغالق جرى التعامل يف األردن مع الطاقة بحكمة ومهنية .إذ مت اتخاذ سلسلة
من اإلجراءات اإلدارية من حيث متابعة املخزون النفطي ،وتكثيف احلمالت الرقابية
على محطات احملروقات ومستودعات الغاز لضمان أمن التزود ،والسماح لشركات التسويق
بالتخزين ،ومتديد العمل بالرخص املمنوحة لتوزيع املشتقات النفطية والغاز واستيراده،
والطلب إلى جميع العاملني يف قطاع النفط ومشتقاته والغاز تفعيل خطط الطوارئ
لديهم .كما ارتفعت نسبة الفاقد يف الشبكة الكهربائية ألسباب غير فنية (استجرار غير
مرخص).
ويبني اجلدول رقم ( )6التغير يف الطلب على الطاقة األولية للقطاعات الرئيسة
قطاعي
(الكهرباء والنقل والصناعي واملنزلي وأخرى) ،إذ تركّ ز االنخفاض الرئيس يف
َ
النقل والكهرباء.3

السنة
2019
فترة اإلغالق
بسبب كورونا
()2020

اجلدول رقم (:)6
القطاعي للطاقة األولية
تقديرات االستهالك
ّ
()2020/6/15-3/15

الكهرباء
%30

النقل
%35

الصناعي
%8.5

املنزلي
%15

أخرى
%11.5

املجموع
100

20.1

5.19

1.95

15.1

10.16

52.5

الطاقة الكهربائية

انخفض الطلب على الطاقة الكهربائية طيلة فترة اإلغالق ( )2020/6/15-3/15إلى
 %68.3من معدل الطلب االعتيادي خالل الفترة نفسها من عام  .2019كما انخفض
حتصيل قيم الطاقة املستهلكة (الفواتير) .وما إن بدأ االنفتاح حتى أخذ الطلب بالعودة
إلى مستوياته االعتيادية .ويبني اجلدول رقم ( )7األرقام التقديرية للتوزيع القطاعي
الستهالك الكهرباء يف فترة اإلغالق.

 3تقديرات فريق إعداد املراجعة.
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اجلدول رقم (:)7
التوزيع القطاعي الستهالك الكهرباء
(نسبة مئوية)
فترة اإلغالق ()2020/6/15-3/15
السنة

منزلي

صناعي

جتاري

ضخ مياه

إنارة الشوارع

املجموع

2019

43

23

16

16

2

100

فترة اإلغالق بسبب
كورونا ()2020

45

4.6

0.7

16%

2

68.3

واتخذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن سلسلة من القرارات ،منها إلغاء حساب فرق
أسعار الوقود من الفاتورة املقدمة إلى املستهلك اعتبار ًا من  ،2020/4/1واعتماد معدل

سعر النفط اخلام سعر برنت ( 40دوالر ًا للبرميل) ،واعتماد تعرفة جديدة تضمنت
تخفيضات محدودة .وقد ترتب على اجلائحة تأخير دخول مشروع توليد الكهرباء من
الصخر الزيتي ،وكذلك تأخير دخول بعض محطات الطاقة املتجددة .وكانت نتيجة
التأخير لصالح شركة الكهرباء الوطنية .إذ ازداد دخلها مبقدار  58.6مليون دينار من
غياب الصخر الزيتي ،و 3.5مليون دينار من غياب الطاقة املتجددة .4

وتكشف هذه األرقام حالة التناقض بني مصلحة االقتصاد الوطني ومصلحة الشركة أو
حد ما تأخير أعمال محطة الصخر الزيتي والبطء
اخلزينة .األمر الذي قد يفسر إلى ّ

الشديد يف دخول الطاقة املتجددة إلى املستهلك.

إن تخفيض املستوردات من النفط أو الغاز وتخفيض كلفة الطاقة الكهربائية على
املستهلكني أكثر أهمية وفائدة لالقتصاد الوطني من تأخير املشاريع للطاقة املتجددة أو
غيرها من املصادر احمللية .وعلى وزارة املالية ووزارة الطاقة وضع معادلة مالية اقتصادية
جديدة من شأنها أن تعوض اخلزينة عن نقص الواردات نتيجة انخفاض املستوردات من
مصادر الطاقة.
كما إن واحد ًا من معايير األداء التي تضمنها تقرير شركة الكهرباء الوطنية يتمثل
تعد مناسبة يف
بكميات الطاقة املشتراه وكميات الطاقة املباعة .ومثل هذه املعايير ال ّ

مرحلة التغير البنيوي يف الطاقة ودخول الطاقة املتجددة للمستهلك مباشرة .ذلك
َّ
متوقع وينبغي أن يظهر من سنة إلى أخرى مع
أن تراجع الكميات املشتراه واملباعة أمر
التحول إلى الطاقة املتجددة.
ّ

 4تقرير لشركة الكهرباء الوطنية عن تأثر قطاع الكهرباء بجائحة كورونا.
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الطاقة املتجددة

كان املأمول بحسب تقرير وزارة الطاقة ،أن ترتفع مساهمة الطاقة املتجددة يف توليد
الكهرباء إلى  %20يف عام  ،2020لكن جائحة كورونا أدت إلى تأخير تركيب وتشغيل
عدد من احملطات الشمسية تبلغ استطاعتها  400ميجاواط .ومن املتوقع أن تبقى
املساهمة يف عام  2020دون تغيير ُيذكر ،خاصة بعد إصدار هيئة تنظيم قطاع الطاقة
قرار ًا تنظيمي ًا بإيقاف مشاريع الطاقة املتجددة لتعود للعمل بعد عودة األعمال إلى
طبيعتها ،وذلك بسبب "التأثير السلبي الستمرار مشاريع الطاقة املتجددة على تزويد
الشبكة بالكهرباء وتشغيل النظام الكهربائي واستقرارية الشبكة الكهربائية" .5
من منظور مستقبلي هناك تساؤل :كيف ستتعامل الشبكة الكهربائية مع التوسع يف
مشاريع الطاقة املتجددة؟ وتستدعي اإلجابة أن تقوم الوزارة وشركة الكهرباء الوطنية
وشركات التوزيع والتوليد بدراسة استقرار الشبكة ()network stability studies
ً
مستقبال وما يستلزمه ذلك من اإلجراءات التنظيمية واإلدارية وإدارة األعمال وهيئة
الشبكة الكهربائية وغير ذلك من الترتيبات.

التعرفة الكهربائية

كان املجلس االقتصادي واالجتماعي قد قدم بعد جائحة كورونا مجموعة مقترحات
لوازرة الطاقة حول التعرفة الكهربائية وهيكلية قطاع الطاقة والنظر يف االتفاقيات
مع شركة الكهرباء الوطنية يف التحوط باالستفادة من أسعار النفط املنخفضة .ومتت
االستجابة بتخفيض التعرفة مبقدار  10فلس /ك.و.س مع مطلع عام  ،2020وتصغير
كاف وال يحقق الهدف
تعرفة احلمل األقصى ملدة  3أشهر .لكن تأثير هذه التعديالت غير ٍ

املتمثل يف حتفيز االقتصاد واملؤسسات اإلنتاجية .إضافة إلى أن هيكلية التعرفة ما تزال

معقدة على الرغم من املطالبات املتالحقة بتبسيطها .أما تخفيض بند فرق أسعار الوقود
من  10فلس إلى صفر يف عام  2020فقد كان موضع خالف قانوني.
وبالنسبة إلعادة الهيكلة ،فهي وفق ًا بتقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة ما زالت يف مرحلة
إعداد الدراسات والربط باالستراتيجية الوطنية واالستعانة بالبنك األوروبي إلعادة
اإلعمار ،لتحديد محركات األداء لشركة الكهرباء الوطنية .بينما املطلوب أن يجري
تعديل مباشر يتمثل يف خروج شركة الكهرباء الوطنية من األعمال واملشاريع التي ليس
لها عالقة بإدارة النظام الكهربائي.

5

تقرير هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن.
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وحول اتفاقيات الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية ،فإن االستراتيجية لألعوام -2020
 2030تتضمن مراجعة جميع اتفاقيات الطاقة من دون أن تشير االستراتيجية إلى
شركة الكهرباء الوطنية.
وبشأن التحوط ألسعار النفط ،فإن األسعار كما تقول الوزارة حتكمها معادالت سعرية،
حد أعلى لألسعار .وهذا ينطوي
وهناك اجتاه نحو تعومي أسعار املشتقات النفطية ووضع ّ
على خطورة كبيرة يف اقتصاد صغير احلجم ،إذ قد يؤدي إلى خلخلة السوق احمللي
ألي مشروعات كبيرة يف هذا
والضغط على مصفاة البترول األردنية وإحباط احلافز ّ
االجتاه.

استعادة النشاط والدروس املستفادة

لقد أوجدت اجلائحة حالة عامة غير مسبوقة ولكنها قد تتكرر بصورة أو أخرى .وهذا
يتطلب وضع برنامج الستعادة نشاط قطاع الطاقة وفق ًا لإلطار التالي:
• يتم وضع ضوابط صحية مناسبة ليتدرب اجلميع عليها ،انطالق ًا من فرضية أن كورونا
ستستمر ملدة سنتني إلى أن يتم تطوير لقاح فعال.
• وضع خطة طوارئ ملواجهة احلاالت املشابهة تشمل جميع مرافق الطاقة وإبقاء هذه
اخلطة حتت االختبار باستمرار.
بعداد
• تسريع وتكثيف عمليات األمتتة والرقمنة ابتداء من محطات التوليد وانتهاء ّ
املستهلك.

• التوسع يف التطبيقات الذكية مبا يف ذلك إنشاء مختبر لهذه الغاية والتعاون مع
اجلامعات.
• وضع مناذج رياضية للوصول إلى معادالت مناسبة تساعد على عقد صفقات للطاقة
بأسعار مخفضة مع القطاعات االقتصادية لفترات زمنية مناسبة ،وحتلية املياه أو
توليد املياه من الهواء للمناطق املعزولة بالتعاون مع وزارة املياه.
• وضع النماذج الالزمة الستقرار الشبكة الكهربائية على ضوء التغيرات البنيوية فيها،
مبا يف ذلك احتمال تقسيم شبكة النقل الكهربائية إلى مجموعة من احللقات ميكن
ربطها فور ًا عند الضرورة ،وذلك لتخفيف تأثير تأرجحات االستطاعة التوليدية مع
تأرجحات الطاقة املتجددة وتأرجح االستهالك.
والتحملية واإلنصاف والوصولية،
• مراجعة أمن الطاقة مبفهومه املتكامل ،أي التوفيرية
ُّ
وليس مجرد تعدد املصادر.
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• إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتكون مباشرة وسهلة القراءة ومتكّ ن املستهلك من
حساب كلفة الطاقة بيسر ودون غموض.
والعدادات مسبقة الدفع.
العدادات الذكية
ّ
• استكمال وتعميم ّ
• توسيع هامش االحتياطي اإلجباري واالحتياطي االختياري يف أرباح الشركات كي
ً
مستقبال.
أي أزمة مالية
تكون قادرة على مواجهة ّ
كمحرك أساسي يؤثر بقوة ويتأثر باالقتصاد والنقل واإلنتاج
• يعمل قطاع الطاقة
ّ

واملالية والبيئة واألبحاث العلمية والتكنولوجية والقطاعني الرسمي واخلاص .وعليه،
فال بد أن يكون هناك ربط فعال للدوائر احلكومية ذات العالقة بقواعد البيانات

واملعلومات مبا ميكّ ن احلكومة من الوصول إلى الصورة الواضحة ومبا ميكّ ن كل دائرة أو
قطاع من اتخاذ القرار السليم بعيد ًا عن التضارب أو اإلغفال.

األهداف االستراتيجية للطاقة
األهداف

أكّ دت وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف تقريرها لعام  2019على أهمية الطاقة الشمسية
وضرورة االستمرار يف تعزيز أمن الطاقة واقتصادياتها ووصوليتها ودميومتها.
إن األهداف االستراتيجية للطاقة كما حددتها اخلطة االستراتيجية الصادرة عن
الوزارة لألعوام  2021-2019هي:
• تنويع مصادر الطاقة وأشكالها.
• زيادة مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي.
• زيادة كفاءة استخدام الطاقة يف جميع القطاعات.
• خفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني.
• تطوير منظومة قطاع الطاقة جلعل األردن مركز ًا إقليمي ًا لتبادل الطاقة بأشكالها
كافة.
• تعظيم القيمة املضافة الستغالل اخلامات املعدنية املتوفرة.
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تنويع مصادر الطاقة وأشكالها

باستثناء اتفاقية الغاز فإن أنواع ًا جديدة من مصادر الطاقة لم تدخل املنظومة .مع
املالحظة بأن اجلانب السياسي يف اتفاقية الغاز جتعل االعتمادية عليه أقل مما يبدو
على السطح.
أما من اجلانب الكمي ،فقد زادت مساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة لتصبح %8
يف عام  2019مقابل  %7يف عام  ،2018وتراجعت نسبة الفحم إلى  %1مقابل %3
يف عام  ،2018وارتفعت مساهمة النفط ومشتقاته يف خليط الطاقة من  %54يف عام
 2018إلى  %59يف عام  2019مقابل انخفاض مساهمة الغاز الطبيعي من  %35إلى
.%32
وقد يكون ضروري ًا تطوير البنية الهيكلية ملصادر الطاقة لتصبح أكثر اعتماد ًا على املصادر
احمللية وخاصة الطاقة املتجددة.

زيادة مساهمة املصادر احمللية يف خليط الطاقة الكلي

خالل عام  2019ارتفعت مساهمة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة الكلي مبقدار
 %1لتصبح  ،%8ويف عام  2020تستهدف االستراتيجية الوصول بالطاقة املتجددة

إلى  %11من اخلليط .وتقتصر الطاقة املتجددة يف اململكة على الطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،وبنسبة أقل على طاقة الرياح .وقد يكون ضروري ًا توسيع مجال الطاقة
املتجددة لتشمل األنواع املختلفة من مزارع الرياح بحسب املواقع ،وحرق النفايات والطاقة
احلرارية الشمسية املركزة ( .)C.S.Pوقد كان من تأثير اجلائحة أن تأخرت مشاريع
الصخر الزيتي وعدد من محطات الطاقة املتجددة ،مما جعل مساهمة الصخر الزيتي
يف خليط الطاقة عام  2020صفراً ،يف حني استهدفت االستراتيجية وصول مساهمة
الصخر الزيتي مع نهاية عام  2020إلى .%8
وارتفعت مساهمة املصادر احمللية يف توليد الكهرباء من  %12يف عام  2018إلى  %15يف
أن محطة الصخر الزيتي ُش ِّغلت نهاية
عام  2019بفضل محطات الطاقة املتجددة .ولو ّ
حينئذ إلى  %37من الطاقة الكهربائية.
عام  2020لوصلت مساهمة املصادر احمللية
ٍ

وبقيت مساهمة النفط احمللي والغاز الطبيعي احمللي متواضعة ( )%2من الكهرباء يف عام
 ،2019وبقيت كذلك يف عام .2020
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زيادة كفاءة استخدام الطاقة

حتسن طفيف يف ترشيد استهالك وحتسني كفاءة استخدام الطاقة يف بعض
وقع
ّ
القطاعات ،وارتفع معدل كثافة استهالك الطاقة من  235كغم.م.ن 1000 /دوالر يف

عام  2018إلى  245كغم.م.ن 1000 /دوالر يف عام  ،2019بينما يبلغ املتوسط العاملي
لكثافة استهالك الطاقة  165كغم.م.ن 1000 /دوالر .وينخفض الرقم باجتاه التحسن
نتيجة لرفع الكفاءة إلى  107يف الواليات املتحدة األميركية ،وإلى  102كغم .م.ن/
 1000دوالر يف قبرص (اجلدول رقم  .)8ويعود انخفاض كثافة استهالك الطاقة يف
قبرص إلى التوسع الكبير يف السخانات الشمسية والطاقة املتجددة .وهو منوذج ميكن
ً
مجاال لتحسني كفاءة استخدام الطاقة يف
االستفادة من تفاصيله .مبعنى أن لدى اململكة
األردن بنسبة  %30إلى .%50
اجلدول رقم (:)8
كثافة استهالك الطاقة
لعدد من الدول
()2019-2018

الدولة
األردن
تونس
أميركا
الصني
قبرص
العالم

الناجت احمللي اإلجمالي

استهالك الطاقة األولية

كثافة استخدام الطاقة

(مليار دوالر)
44
38.7
21494
14140
24.28
87650

(مليون ط.م.ن)
10.76
11
2303
2684
2.5
14000

(كغم.م.ن 1000 /دوالر)
245
284
107
190
102
160

تعظيم القيمة املضافة يف الثروة املعدنية

ما زال التوسع يف استثمار الثروة املعدنية متواضع ًا .وجاءت جائحة الكورونا لتوقف

معظم النشاطات اجلديدة .وكانت زيادة مساهمة قطاع التعدين يف الناجت احمللي
اإلجمالي بسيطة ،إذ حترك الرقم من  %7.6من الناجت احمللي اإلجمالي يف عام 2018
إلى  %8يف عام  2019أو ما يعادل  287مليون دينار .وتتوقع الوزارة أن تبقى املساهمة
كذلك لألعوام املقبلة .ويحتاج النمط الذي تتحرك فيه وزارة الطاقة والثروة املعدنية
الستغالل الثروات املعدنية إلى مراجعة ،فهو يقتصر على فتح مساحات لالستثمار
للشركات األجنبية يف ثروات غير رائجة يف األسواق مثل الصخر الزيتي أو ثروات متثلها
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احتياطيات ضئيلة مثل الغاز والنفط والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها ،وهذا لن
يكون جاذب ًا للمستثمر ،خاصة أن املنطقة تعاني من عدم االستقرار سياسي ًا واقتصادي ًا

ولوجستي ًا ،مما يجعلها غير مغرية الستثمارات الشركات األجنبية .ويتمثل البديل
األفضل يف إطالق مشاريع وطنية الستثمار هذه الثروات وتطوير صناعات وتكنولوجيات
ً
مرافقة ّ
مقبوال
تعظم من قيمتها املضافة بالنسبة لالقتصاد الوطني ،وبذا يصبح األمر
للمستثمر األردني وللمستثمر األجنبي املتردد بخاصة يف ظل وجود فرص أفضل يف

أماكن أكثر استقرار ًا وأعلى مردودية مثل إفريقيا وأستراليا وإندونيسيا.

رصد املعلومات الزلزالية وحتليلها

تابعت محطات الرصد الزلزالي تسجيل البيانات الزلزالية كاملعتاد ،ولم يظهر يف التحليل
أي ظاهرة أو حالة غير اعتيادية يف هذا االجتاه.
ّ

خفض كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني

ما زالت كلفة الطاقة عالية .وهناك عدد من املفردات ينبغي التعامل معها وأولها مرجعية
السعر .مبعنى :إذا كان متوسط كلفة الكهرباء لالستهالك املنزلي  0.111دوالر /ك.و.س
ولألعمال  0.123دوالر /ك.و.س ،فما نسبة التغير عن العام املاضي أو الذي سبقه؟ وكيف
ميكن مقارنة الكلفة مع الدول املجاورة غير النفطية؟ وكيف ميكن مقارنتها على املستوى
الحظ أن أثمان الكهرباء يف األردن
العاملي والدول النامية؟ وإذا ُأخذت أرقام عام ُ 2019ي َ
أعلى منها يف مصر وتونس وتركيا ،وهي دول منافسة للمملكة باالستثمار وتقع يف املستوى

االقتصادي االجتماعي نفسه (اجلدول رقم .)9
اجلدول رقم (:)9
كلفة الطاقة الكهربائية
دوالر /ك.و.س ()2019
املغرب

األردن

مصر

تونس

تركيا

إسرائيل

املتوسط
العاملي

املنزلي

0.128

0.111

0.036

0.077

0.095

0.17

0.14

األعمال

0.117

0.123

0.074

0.110

0.098

0.113

0.13
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الحظ أن كلفة الكهرباء قريبة من املتوسط العاملي ،ولكن معدل االستهالك العاملي
كما ُي َ
يزيد عن ضعف معدل االستهالك للفرد يف األردن .مع اإلشارة إلى أن املتوسط العاملي

لدخل الفرد أكثر من ضعف متوسط دخل الفرد يف األردن.
وهذا كله يتطلب مراجعة جذرية القتصاديات الطاقة وتكاليفها ،ووضع نقاط مرجعية
فيها وآلية لتخفيض الكلفة ،وليس مجرد االعتماد على التعرفة التي ُتفرض على
املستهلك.
كما أن دخول املصادر احمللية للطاقة لم ينعكس على الكلفة بشكل ُيحدث فرق ًا ،وخاصة
لألعمال الصناعية والتجارية وغيرها.

تطوير قطاع الطاقة ليكون األردن مركز ًا إقليمي ًا لتبادل الطاقة

أمر جيد ،ولكن البنية التحتية ملثل
أن يتحول األردن إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة ٌ

هذا
التحول غير موجودة ،وليس هناك مشاريع محددة إزاءها .فلم يتم عقد اتفاقيات
ّ
تزويد طويلة األمد لالستيراد أو التصدير ،ولم يتم جتديد امتياز املصفاة ملدة طويلة،

ولم يتم إنشاء مصفاة جديدة وال خطوط أنابيب للنفط وال مراكز لتكنولوجيات الطاقة
إن منظومة أنابيب الغاز املوجود حالي ًا يف اململكة مشتركة امللكية للشركات
املختلفةّ .
األجنبية ،سواء بالنسبة خلط الغاز العربي أو خط الغاز القادم من إسرائيل وهذا ُيضعف

أمن الطاقة .لقد استثمرت مصر يف بنية حتتية ضخمة لتكون مركز ًا لتبادل الطاقة بعد
َ

اكتشافها حقول الغاز الضخمة يف البحر املتوسط ،ومت إنشاء منتدى غاز شرق املتوسط

حتول إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة ،واألردن عضو فيه .كما أن مشاريع
الذي
ّ
الربط الكهربائي لتكون على مستوى اإلقليم تتطلب شبكة كهربائية شديدة االستقرار

مستعدة إلرسال واستقبال كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية .مع مالحظة أن شبكة
النقل األردنية ذات الفولتية الفائقة ( 400ك.ف) حتتاج إلى التدعيم من اجلنوب إلى
الشمال ،مما شكل عقبة فنية أمام التوسع يف الطاقة املتجددة يف اجلنوب ،وخاصة طاقة
الرياح والطاقة الشمسية.

تعزيز التعاون الدولي وتطويره

من أهداف االستراتيجية تعزيز التعاون الدولي وتطويره ،وهو توجه سليم .لكن أهم

فصول التعاون التي تتمثل يف التكنولوجيا واالتفاقيات طويلة األمد والتي هي غائبة.
الحظ أنها ال تتناول اجلوانب التكنولوجية
ومن مراجعة االتفاقيات ومذكرات التفاهم ُي َ

املطلوب لألردن التمكن منها؛ سواء ما يتناول الصخر الزيتي أو الغاز أو التصاميم
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الالتفاعلية أو إدارة الشبكات الكهربائية املرتبطة بأكبر عدد من محطات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح أو تخزين الطاقة ...إلخ.
ثان ،فإن النفط ما زال خاضع ًا لالستيراد عبر الشركات دون اتفاقية طويلة
ومن جانب ٍ

مصدرة للنفط .وال بد من التأكيد أن االتفاقيات طويلة األمد للنفط
األمد مع دولة
ّ

اخلام والغاز الطبيعي حاسمة يف مسألتني:
التزود بالنفط ومشتقاته.
األولى :أمن
ّ

الثانية :استعداد املستثمرين لالستثمار يف البنية التحتية.

توصيات وتوجهات مستقبلية

 .1ال بد من التأكيد أن قطاع الطاقة يعمل بانتظام وكفاءة وجتاوب مع املتغيرات .وتأتي
التوصيات التالية كجزء من التوجه املستقبلي الذي ُي َّ
توقع أن يتحرك القطاع باجتاهه

بهدف التحسني ورفع الكفاءة وحتسني االقتصاديات.

ً
طويال
وألن قطاع الطاقة من القطاعات التي يكون فيهـا زمــن القيــاد ()lead time
ّ
ً
عامال أساسي ًا يف جناح
نسبي ًا (عدد من السنوات) ،فإن البرمجة الزمنية الصحيحة تصبح
التوجه الكلي .كذلك فإن غياب االتفاقيات طويلة األمد مع الدول املصدرة أو املستوردة
ً
عامال سلبي ًا خاصة أن املستثمر ال يغامر باستثماراته
ملفردات الطاقة من شأنه أن يكون
جتدد وقد ال ُت َّدد.
على أساس اتفاقيات سنوية قد
َّ

 .2من جانب آخر ،فإن االعتماد على الشركات األجنبية يف قطاع حيوي كالطاقة يقوم
عليه األمن االقتصادي والوطني ،مسألة حتمل الكثير من املخاطر ،األمر الذي يتطلب
توجيه العطاءات واألعمال للشركات الوطنية بالدرجة األولى.
 .3إن تخفيض كلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والتجارية (وهي املعضلة الكبرى
يف القطاع) تتطلب الكثير من اجلهد والبرامج والتعديالت وليس إجراءات جزئية مثل
تخصيص  100ميجاواط يف االستطاعة هنا وهناك.
 .4يستورد األردن الغاز الطبيعي من  3مصادر هي إسرائيل ومصر ومصادر أخرى للغاز
املسال من خالل شركة "شل" ،إضافة إلى اإلنتاج احمللي احملدود .إن اتفاقيات الغاز
اإلسرائيلي مع شركة نوبل إنيرجي ( )Noble Energyتنطوي على الكثير من نقاط
الضعف والغموض وال بد من معاجلتها.
كذلك ،فإن مسؤولية إدارة خط الغاز تتوالها شركة الفجر (اململوكة لعدد من الشركات
املصرية) ،ووزارة املالية املصرية .وال يوجد تواجد أردني كامل يف املقابل .وهذا يبني
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أن هذا املصدر (الغاز اإلسرائيلي) شديد الغموض لوجستي ًا وإداري ًا ومالي ًا .األمر الذي
يستدعي معاجلة املوضوع يف اإلطار التالي:
• امكانية إلغاء االتفاقية.
توضح العالقات واملسؤوليات إذا
• امكانية جتميد العمل باالتفاقية لفترة زمنية إلى أن َّ
كان اإللغاء غير ممكن.
• أن ال تزيد كميات الغاز املسحوبة عن  %15من مجمل كمية الغاز املستهلكة واملوردة
من مصادر أخرى ،بحيث ميكن امتصاص صدمة انقطاع الغاز ،وتعويضه من املصادر
األخرى.
 .5من الضروري عدم تأجيل أو تأخير إقامة الشراكات مع اخلبراء والقطاع اخلاص
واألكادمييا .وهذه الشراكات ال تتطلب تخصيصات مالية تذكر.
 .6تدفع شركة الكهرباء الوطنية لشركات توليد الطاقة رسوم ًا مرتبطة باالستطاعة
املركبة وليس بحسب التوليد الفعلي.
 .7ال بد من وضع برنامج تشارك فيه شركات التوليد والنقل والتوزيع الكهربائي بهدف
تخفيض الفاقد يف قطاعات التوليد والنقل والتوزيع ،خاصة أن الرقم الكلي للفاقد ارتفع
من  %12يف عام  2018إلى  %12.4يف عام .6 2019
 .8كما أن التوسع يف الطاقة الشمسية خاصة يتطلب وضع برنامج وطني على أوسع نطاق
من خالل تعاقدات أو ترتيبات على تزويد مناطق بكاملها كمستهلكني فرديني مقابل
ترتيبات معينة يف التمويل ،وبالتالي عدم التركيز على احملطات الكبيرة بكل اإلشكاليات
املالية والهندسية وإدارة األعمال والتكاليف التي ترافقها  .7وميكن هنا أن يأخذ صندوق
ً
فاعال يف هذا االجتاه ،خاصة أن برامجه ساعدت على حتقيق اإلنصاف يف
الطاقة دور ًا
الطاقة لألسر محدودة الدخل واملباني ذات النفع العام.
 .9كما أن شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ،مبا فيها شركة الكهرباء الوطنية ،ال ترى
مصلحة وعائد ًا من التوسع يف الطاقة املتجددة ،بل خسارة مباشرة ،مع املالحظة بأن هذه
الشركات ميكن زيادة أرباحها من تقليل الفاقد أكثر من زيادة عائداتها بزيادة الكميات
املباعة.

6

تقرير شركة الكهرباء الوطنية.

7

يبلغ نصيب الفرد من الطاقة الشمسية ( )PVيف أملانيا  595واط ،مقابل  120واط يف األردن.
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 .10هناك قضية أساسية بحاجة إلى برنامج محدد ،وتتمثل يف كلفة الطاقة ،إذ ال بد من
منظومة إجراءات فاعلة لتخفيض كلفة الطاقة لتقترب أكثر فأكثر من حتملية املستهلك
العادي واملنتجني يف القطاعات االقتصادية ُ
وتدث أثر ًا حقيقي ًا .ولدعم هذا التوجه لم
أي جناح يف عقد اتفاقيات ملزمة وطويلة األمد مع الدول املجاورة.
يتحقق ّ
أن احلكومة تنزلق يف تطبيق النموذج اللبناني اخلطير ،أي فكفكة
 .11هناك تخوف من ّ

قطاع الطاقة ،ويظهر ذلك من عدم جتديد امتياز شركة املصفاة األردنية لفترة طويلة
والضغط على املصفاة بشكل غير مباشر وإفساح املجال لشركات جتارية الستيراد
ً
بدال من التوسع يف
املشتقات النفطية بكل الفرص الضائعة التي يحملها االستيراد
التكرير يف املصفاة احلالية أو إقامة مصفاة ثانية كشركة وطنية ،خاصة أن األردن لديه
خبرة يف التكرير متتد لنحو  60عام ًا .وكيف ميكن ملستثمر جديد أن يستثمر يف بناء
مصفاة بترول جديدة يف سوق مفتوح الستيراد املشتقات التي سينتجها؟
 .12ما زال قطاع الطاقة بحاجة إلى مزيد من التنسيق بني املؤسسات من خالل إعادة
ً
الست (وزارة الطاقة ،هيئة تنظيم القطاع،
بدال من العمل يف اجلزر املنفصلة
الهيكلة
ّ
شركة الكهرباء الوطنية ،شركات توليد وتوزيع الكهرباء ،هيئة الطاقة الذرية ،والشركات

العاملة يف النفط ومشتقاته).
أي تغيير يف هيكلية شركة الكهرباء الوطنية وصالحياتها مفرطة االتساع
 .13لم يحدث ّ

التي تدخل يف صميم األمن الوطني من منظور سياسي واقتصادي ،خاصة أنها اجلهة التي
ّ
توقع على اتفاقيات ذات أبعاد سياسية غامضة ومجحفة وما زالت مسؤولة عن التعاقد
على الوقود وغيره.
 .14استمرت مسألة املصادر الطبيعية والتعدين -على أهميتها الكبرى بالنسبة لالقتصاد
الوطني -موزعة بني عدد من املؤسسات .وال يوجد مرجعية واحدة محددة تضم العلماء
واخلبراء والفنيني وتكون مرجع ًا للمعلومات والدراسات واملشاريع ،األمر الذي يؤكد مرة
ثانية ضرورة استعادة "سلطة املصادر الطبيعية".
 .15إن قطاع النقل هو املستهلك األكبر للطاقة ،إذ يستهلك  %35من الطاقة األولية ،ولم

تتغير بنية النقل من فردي إلى جماعي ّإل يف حدود ضيقة .كما أن إنشاء شبكة حديد
وطنية غير مشار إليه باستثناء الشبكة الغامضة مع اجلانب العراقي .كذلك فإن وضع
دليل للسيارة االقتصادية والقيادة االقتصادية والعمل على نشر استخدام الدراجات
الكهربائية والهوائية ما زال بحاجة إلى برنامج وطني جاد.
 .16ألن االستهالك املنزلي هو املستهلك األكبر للطاقة الكهربائية ،ال بد من الدخول يف
التفاصيل لوضع البدائل األكثر اقتصادية يف الطاقة لكل مفردة من مفردات االستهالك
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ً
مثال يستهلك ما يقرب من  %30من مجمل االستهالك املنزلي
على حدة .فتسخني املياه
أو ما يعادل  270مليون دينار سنوي ًا .وهذه ميكن تخفيضها بنسبة كبيرة عند تعميم
السخانات الشمسية والتي ما يزال مؤشر تركيبها يف األردن متواضع ًا ( ،)%14مقارنة
ً
مثال ( .)%92وكذلك احلال بالنسبة للتهوية والتبريد ،إذ ميكن تخفيض
بقبرص

الطاقة من خالل التصاميم املعمارية املناسبة واملبردات الصحراوية العاملة بالطاقة
الشمسية وهكذا.
 .17كي ال يقف األردن متخلف ًا يف التكنولوجيات احلديثة للطاقة ،ال بد من الشروع يف
دراسات جادة ورصينة لتكنولوجيا تخزين الطاقة املتجددة وخاصة الطاقة الشمسية.
 .18من الضروري ربــط نتـــائج أعمـــال القطـــاع باملؤشـــرات ( )indicatorsواألدلة
( )indexالدوليـــة .فعلـــى ســـبيل املثــال ،ال توجــد إشــارة إلـــى حتســـن دليـــل أمـــن
ً
وصوال إلى
الطاقـــــة ( )index security energyمن املرتبة  121إلى مرتبة أدنى؛
ً
مثال ( ،)107أو قبرص (.)109
وضع تونس

 .19إن إعادة تنظيم القطاع وإعطاء البعد االقتصادي للطاقة اهتمام ًا كافي ًا من شأنه أن
يقلل من املخاطر املتعلقة بالتزود واإلنصاف والوصولية والتحملية.
 .20إن عدم وجود اتفاقيات طويلة االمد وذات وضوح يف الكلف قد تؤثر على أمن الطاقة،
ومن ذلك التعرض لالنقطاع او تأخر يف التسليم او عدم تنفيذ بعض جوانب االتفاقيات،
باإلضافة الى ان ذلك سيصبح ذو أثر أكبر بعد انضمام االردن إلى "االتفاقية الدولية
للطاقة".
 .21من الضروري صدور قرار رسمي يجعل تركيب السخانات الشمسية ووحدات الطاقة
الكهربائية الشمسية للمباني الفردية إجبارية أو ضمن كودات البناء مقابل إعفاءات
ضريبية وتسهيالت بنكية يف التمويل.
.22

ما زالت احلاجة قائمة إلى وضع ونشر أدلــــة العمــل بالطاقــة

( )energy handling manualتساعد املوظفني يف الدوائر املختلفة على تفهم
جوانب الطاقة ذات العالقة بأعمالهم .وتشمل هذه األدلة :دائرة اجلمارك ،ومؤسسة
املواصفات واملقاييس ،وغرفة الصناعة ،واجلامعات ،ووزارة النقل ،ووزارة األشغال العامة،
ووزارة الزراعة ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،ووزارة التربية والتعلــيم ،ووزارة املياه
والري ،ووزارة البيئة.
شح املياه ،ال بد من برنامج وطني ناجز باجتاه استخدام فائق االستطاعة
 .23يف ظل أزمة ّ

املتاح يف محطات التوليد املتعاقد معها يف حتلية املياه وحتويل محطات ضخ املياه ومعاجلة
املياه العادمة إلى الطاقة الشمسية.
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 .24اتبعت احلكومة منذ سنوات منهج تغيير أسعار املشتقات النفطية شهري ًا بحسب
التغيرات يف أسعار النفط اخلام .وساهم تذبذب أسعار املشتقات داخلي ًا يف ارتفاع األسعار،
ّ

فكان واحد ًا من أسباب وضع األردن يف املرتبة ( )50على مستوى الغالء يف العالم ،وذلك
لسببني رئيسني:
أ .إن رفع أسعار املشتقات غالب ًا ما يرافقه رفع أسعار السلع واخلدمات يف األسواق بسبب
ارتفاع كلفة اإلنتاج من خالل النقل.
ب .إن التخفيض حني يقع على أسعار املشتقات ال ينعكس على تخفيض كلف السلع
واخلدمات.
وعليه ،ال بد من مراجعة هذا النهج واعتماد "مبدأ الدعم املتناوب" وكما يلي:
• يتم حتديد أسعار مرجعية للنفط اخلام واملشتقات.
• يتم إنشاء "صندوق الدعم املتناوب للطاقة" يف وزارة املالية أو البنك املركزي.
(صندوق أو حساب أو نافذة).
• عند انخفاض أسعار اخلام املشتقات ،يتم االحتفاظ بفروق األسعار يف الصندوق،
وعند ارتفاع األسعار يتم تعويض الفرق من موجودات الصندوق.
• تتم مراجعة األسعار املباعة للمستهلك مرة كل عام.
وملّا كان التوجه العاملي ألسعار النفط اخلام يسير نحو االنخفاض ببطء شديد ،فإن
الصندوق لن يتأثر سلبي ًا ّإل لفترات قصيرة عند وقوع قفزة مؤقتة باألسعار.
 .25تتقدم الطاقة املتجددة ببطء شديد ،وهذا يشمل توليد الكهرباء ،والتحول نحو
السيارات الكهربائية ،والهندسة الالتفاعلية ،وغير ذلك .وما زال الغموض والتعقيد
يحيطان باإلجراءات اخلاصة بتركيب مولدات الطاقة الشمسية واملناطق املسموح بها
لألنظمة الكبيرة ،وكذلك بالوضع القانوني للشركات املتخصصة يف الطاقة املتجددة.
وتقدر
إن واحد ًا من األسباب يتمثل يف عائدات اخلزينة من النفط واملشتقات النفطية.
ّ
َّ
إن التحول
العائدات املباشرة مبليار دينار سنوي ًا ،وغير املباشرة بحوالي  500مليون دينارّ .

إلى الطاقة املتجددة سيؤدي إلى تناقص هذه العائدات بدرجة كبيرة.

باملقابل ،فإن استمرار الطاقة بشكلها التقليدي يعني تلوث البيئة ،وخاصة بغاز ثاني
أكسيد الكربون .إن املتوسط العاملي لكلفة التلوث  424دينار ًا لكل فرد  .8وبافتراض الكلفة

 8الكلفة الكلية للعالم  4.6تريليون دوالر.
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لألردن  %50من املتوسط العاملي ،تصبح الكلفة  212دينار ًا لكل فرد ،تدفعها اخلزينة

االقتصاد الوطني
على شكل خدمات صحية وجتديد وتنظيف معدات ،ويدفع جزء ًا منها
ُ

إن مقايضة عائدات احملروقات والطاقة
واملواطن على شكل قطع غيار وتنظيف وجتديدّ .
التقليدية بكلفة التلوث صفقة غير رابحة (امللحق رقم  .)1وهذا يقتضي وضع دراسات

اكتوارية يتم مبوجبها تعجيل التحول للطاقة املتجددة باقتناع اخلزينة ودعمها.
 .26تقترب كلفة قطاع الطاقة من  %10من الناجت احمللي اإلجمالي ،وبالتالي فإن العمل
على تخفيض كلفة هذا القطاع ورفع كفاءته وتخفيض االنبعاثات الغازية من النقل
وتخفيض كلفة الطاقة للقطاعات االقتصادية ،كل ذلك ال يحسن معه االمتداد 10
سنوات ،فاحلركة البطيئة يترتب عليها خسائر ضخمة ومشكالت جديدة.
وعليه ،فقد يكون ضروري ًا تشكيل فرق عمل مصغرة من اخلبراء لوضع قائمة باملسائل
الالزمة لتطوير القطاع بكامله من منظور االقتصاد الوطني ،ووضع مفردات القائمة
بترتيب تصاعدي ،أي البدء باملفردات األقل كلفة واألسرع إجناز ًا واألقل تعقيد ًا ليبدأ
العمل بها متدرج ًا بحسب تعقيد املفردة يف القائمة.
 .27تقوم الطاقة بطبيعتها على العلم والتكنولوجيا بشكل مكثف ،وهي ليست سلعة
جاهزة للتعامل من الرف .وإذا كانت إدارة قطاع الطاقة تسعى للوصول إلى نتائج حاسمة
يف حتسني األداء واالقتصاديات ونوعية الطاقة بأشكالها املختلفة ،فال ميكن أن يتحقق
ذلك من دون دراسات معمقة وأبحاث .وهذا يجعل التواصل والتعاون والتشبيك بني
مؤسسات الطاقة واملعادن واملصادر الطبيعية من جهة ،وبني األكادمييا (يف األردن أكثر من
 20كلية للهندسة والعلوم إضافة إلى النقابات) من جهة ثانية ،مسألة وطنية اقتصادية
وفنية ال بد منها وال بديل لها سوى االستعانة بالشركات األجنبية بتكاليف مالية
وقانونية ال يتحملها القطاع.
 .28يعاني االقتصاد الوطني األردني من مشكالت عديدة يأتي يف مقدمتها ارتفاع كلفة
مكونات كلفة اإلنتاج.
االستثمار وكلفة اإلنتاج .وتأتي الطاقة يف مقدمة ّ
وهناك جملة من املفردات املتضاربة وعلى النحو التالي:
ً
أوال :على مدى السنوات أصبحت عائدات الرسوم والضرائب املفروضة على الطاقة من
خالل ما هو مفروض على املشتقات النفطية والغاز املستورد تشكل ركن ًا أساسي ًا لتمويل
اخلزينة .يضاف إلى ذلك التكاليف األخرى من نقل وتأمني وتخزين ،بحيث وصلت هذه
الضرائب يف مجملها إلى  1.2مليار دينار يف عام  2019أو ما يعادل  %13.5من موازنة
عام .2019
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ثاني ًا :تعاقدت شركة الكهرباء الوطنية مع شركات توليد الكهرباء لشراء الطاقة
الكهربائية لفترات طويلة دون قراءة مستقبلية للتطورات التكنولوجية املتسارعة يف
الطاقة واقتصادياتها .والتزمت الشركة بدفع مبالغ مقطوعة إضافة إلى املبالغ املفروضة
على كل وحدة طاقة كهربائية وكلفة الوقود وجميعها ليتحملها املستهلك.
حتمل القطاعني الصناعي والتجاري أعباء مساندة
ثالث ًا :اعتادت تسعيرة الكهرباء أن
ّ

االستهالك املنزلي ضمن بنية معقدة للتعرفة الكهربائية ساهمت يف ارتفاع كلفة الطاقة.
وهناك مناذج دولية مثل الدمنارك والصني وسواهما.
إن الطريقة التي متت فيها خصخصة قطاع الطاقة اعتمدت منهاج ًا كان يخلو
رابع ًاّ :

حتولت مرافق الطاقة من
يف تفاصيله التطبيقية من منظور استراتيجي وطني .وبذا
ّ

املشتقات النفطية والكهرباء إلى شركات مستثمرة تتزايد أرباحها بازدياد مبيعاتها.
وهذا وضع قضايا ترشيد االستهالك ورفع كفاءة االستخدام وبالتالي تقليص االستهالك
يف موقع يتناقض مع املصالح التجارية لتلك الشركات.
إن التحول إلى الطاقة املتجددة يعني يف جوهره:
خامس ًاّ :
• تخفيض كميات الوقود املستوردة وبالتالي انخفاض عائدات الرسوم واجلمارك.
• دخول املستهلك النهائي طرف ًا يف توليد احتياجاته من الطاقة ،وبالتالي تخفيض
للكهرباء اجلاهزة.
• دخول تغييرات بنيوية على شبكات الكهرباء للتعامل مع احلالة اجلديدة.
وبهذا أصبح التوسع يف الطاقة املتجددة يعني بالنسبة للشركات تخفيض أرباحها .األمر
الذي جعلها تأخذ مواقف سلبية.
إن كل ما يدفعه املستهلك للخزينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ينعكس على
سادس ًاّ :
كلفة اإلنتاج إذا كان املستهلك مرفق ًا إنتاجي ًا ،أو على تكاليف املعيشة إذا كان املستهلك

شخص ًا عادي ًا .كل ذلك يرجع سلب ًا على االقتصاد الوطني مبا يف ذلك كلفة االستثمار يف

املشاريع.
إن اخلزينة تدفع بشكل غير مباشر تكاليف صحية ال تقل عن  %6من مجمل
سابع ًاّ :
ما يتم إنفاقه على الصحة نتيجة لتلوث البيئة الناشئ عن حرق املشتقات النفطية

حتول إلى الطاقة النظيفة يقلّص جزء ًا من هذا التلوث ومن
لغايات الكهرباء والنقل .وكل ّ
املدفوعات أيض ًا.
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لذا ال بد من وضع حل لهذه املتناقضة مع األخذ بعني االعتبار:
• إن الطاقة املتجددة بأشكالها وتركيباتها احلالية والقادمة ال بد أن تصبح العنصر
الرئيس يف خليط الطاقة.
يصب يف صالح االقتصاد
• إن تخفيض االستهالك من الطاقة يف صورها التقليدية
ّ
الوطني وصالح املستهلك مع ًا.
ً
ممثال بشركة الكهرباء الوطنية فائض يف االستطاعة التوليدية
 29.5لدى قطاع الطاقة
من احملطات التي مت إبرام عقود طويلة األجل معها .ومثل هذا الفائض مرشح للزيادة مع
إن منع التوسع يف الطاقة املتجددة أو الصخر الزيتي ليس ّ ً
حل
دخول الطاقة املتجددةّ .

صحيح ًا ،فهناك بدائل ال بد من دراستها واختيار األفضل:

ً
أوال :تناول املياه ميكن التعاقد بني وزارة املياه ووزارة الطاقة على تناول املياه يف مجاالت
التحلية والتنقية والضخ من خالل محطات يتم إنشاؤها لهذه الغاية وحساب أسعار
احلدية مع إضافة هامش محدود إليها يجعل من التحلية
الطاقة الكهربائية بالكلفة
ّ
استثمار ًا مجدي ًا.
ثاني ًا :صفقات طاقة مخفضة ميكن التوصل مع الصناعات الكبيرة واملؤسسات ذات
االستهالك العالي للطاقة إلى صفقات بأسعار مخفضة لفترات زمنية محددة أو لعدد
من الـ ك.و.س بحيث يتاح لهذه الصناعات واملؤسسات تخفيض كلف اإلنتاج وفق برنامج
زمني محدد.
والدراجات الكهربائية.
ثالث ًا :التوسع يف السيارات الهجينة والكهربائية
ّ

االستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة ()2030-2020

• أصدرت وزارة الطاقة والثروة املعدنية وثائق خاصة باالستراتيجية الشاملة لقطاع
الطاقة لألعوام ( )2030-2020وتضمنت تلك الوثائق ملخص ًا لالستراتيجية وخطة
عمل تنفيذية .وتتمثل احملاور الرئيسية لهذه االستراتيجية يف :أمن التزود بالطاقة،
وتوافرية الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة) ،واالستدامة ،وزيادة االعتماد
على املصادر احمللية .كما تتفرع عن هذه احملاور خمسة أهداف استراتيجية هي :تنوع
املصادر واألشكال ،وزيادة مساهمة املصادر احمللية ،وزيادة كفاءة استخدام الطاقة ،وخفض
كلفة الطاقة على االقتصاد الوطني ،وتطوير منظومة الطاقة جلعل األردن مركز إقليمي ًا
لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.

344

تقرير حالة البالد لعام  :2020الطاقة

• ستعمل االستراتيجية على إحداث تغيير يف خليط الطاقة الكلي ،وكذلك يف توليد
الكهرباءّ ،إل أن التغيير متواضع نوع ًا ما ،وخاصة يف الطاقة املتجددة؛  %27يف خليط
الطاقة الكلي و %48يف خليط الطاقة لتوليد الكهرباء ،األمر الذي يعني أن باإلمكان
إدخال حتسينات يف هذا املجال ،خاصة أن املعدالت العاملية املتوقعة هي  %50يف الطاقة
الكلية ،و %145يف خليط توليد الكهرباء.

الوقود
2020
2030

نفط خام
ومشتقاته
58
51

اجلدول رقم (:)10
خليط الطاقة الكلي
(نسبة مئوية)
صخر زيتي

غاز طبيعي

طاقة متجددة

فحم

8
8

21
25

11
14

2
2

• ويف القطاع النفطي إشارة إلى فتح سوق املشتقات النفطية (على حساب التكرير احمللي)،
وفتح املجال لنشاط التكرير وفق مبادئ السوق ،إضافة إلى االنتقال من سوق منظم إلى
سوق مفتوح من خالل حترير أسعار املشتقات النفطية ،وهذا من منظور وطني استثماري
ميثل خطأ استراتيجي ًا كبير ًا وينطوي على الكثير من التناقض.
• إن جزء ًا من املالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد مشار إليها يف اخلطة
التنفيذية لالستراتيجية بصورة أو بأخرى .وبطبيعة احلال ،فإن تقرير حالة البالد
ً
فعال وما َتقّ ق وليس على ما هو وارد يف الوثائق وميكن أن يتحقق
يركز على ما هو قائم

ً
مستقبال أو ال يتحقق.

إن العديد من توصيات تقرير حالة البالد ال تستدعي التأجيل لسنوات
ومن جانب آخرّ ،

حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها .ومن األمثلة على ذلك التشبيك بني األكادمييا وقطاع
الطاقة ،والتوسع يف تركيب الوحدات الشمسية للمنازل ،واستثمار فائض االستطاعة يف
نظام توليد الكهرباء.
• إن استراتيجية الطاقة ( )2030-2020بحاجة إلى مراجعة جذرية وإلى حتويل
رؤيتها لقطاع الطاقة من أنه مجرد أعمال ( )businessوأن الطاقة مجرد سلعة
( )commodityكأي سلعة أخرى ،إلى تركيب املنظور الفني مع االقتصادي يف إطار
األمن الوطني.
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وهنا يصبح الفرق كبير ًا بني الشركات الوطنية والشركات الدولية ،وبني السوق املفتوح
على مصراعيه والسوق ّ
املشجع للمنتج الوطني الذي تضبطه املواصفات واملصلحة
الوطنية .كما أن مؤشرات األداء يف االستراتيجية ينبغي أن تقوم على محددات رقمية
كما هي يف املؤشرات العاملية ال أن تفتصر على التوصيفات.

الوقود
2020
2030

اجلدول رقم (:)11
أنواع الوقود لتوليد الكهرباء
()2030-2020
(نسبة مئوية)
طاقة متجددة
21
31

غاز طبيعي
61
53

مشتقات نفطية
3
1

صخر زيتي
15
15

• تتضمن خطة العمل التنفيذية لالستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لألعوام
( ،)2030-2020فيما يخص "حتسني كفاءة استهالك الطاقة" ،مشروع " الربط السككي
لشمال األردن وسوريا واحلدود العراقية" .وتشير بعض املعلومات إلى اهتمام إسرائيل
بهذا املشروع بهدف ربطها مع دول اخلليج وتعزيز التبادل التجاري معها .وما زالت أطر
وآليات العمل ومتويل املشروع غير معلنة ،إالّ أن احملادثات التي جرت قد تساهم يف تسريع
اإلجناز ،وقد تظهر إيجابيات املشروع إلسرائيل يف تسهيل نقل البضائع وتسهيل التجارة
البينية مع دول اخلليج العربي.
امللحق رقم (:)1
حسابات كلفة التلوث

املتوسط السنوي الستهالك الفرد من الطاقة
الكهربائية
التلوث من الطاقة التقليدية
متوسط الكلفة الصحية للتلوث يف العالم

=  720كغم ثاني أكسيد الكربون
= من  %3إلى  %9من اإلنفاق على الصحة
=  %6أو متوسط الرقم العاملي

متوسط الكلفة الصحية يف األردن

=  12.6دوالر /فرد

الكلفة الكلية

متوسط ثاني أكسيد الكربون املنبعث سنوي ًا
مجمل االنبعاثات يف األردن من النقل
( 1.7مليون سيارة)
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=  1600ك.و.س

=  8.94دينار /للفرد سنوي ًا
=  90مليون دينار
=  4.6طن /سيارة
=  7.82مليون طن سنوي ًا

تقرير حالة البالد لعام  :2020الطاقة

امللحق رقم (:)2
حول اتفاقية الغاز مع إسرائيل

ُو ّقعت االتفاقية مع شركة نوبل إنيرجي ( ،)Noble Energyلكن اجلهة املسؤولة عن
عقد البيع (أي البائع) هي شركة " NBLاألردن للتسويق" واملسجلة يف جزر كاميان يف

احمليط الهادئ ،ولها مكتب يف هرتزليا يف إسرائيل .وتتسم االتفاقية بالغموض رغم
غطاء
أن صفحاتها تزيد عن  80صفحة ،كما أن هناك أطراف ًا غير معروفة فيها متثل
ً

للحكومة اإلسرائيلية .وتنص املادة ( )19.4.15يف االتفاقية على أنه "ال يتحمل

أي التزام أو مسؤولية جتاه املشتري
أي ظرف من الظروف ّ
الشركاء يف حقل ليفيثيان حتت ّ

(أي شركة الكهرباء الوطنية)".

َ
مسؤوليته شركة الفجر (اململوكة لعدد من الشركات
كذلك ،فإن إدارة خط الغاز تتولى
املصرية) ،وزارة املالية املصرية .وهذا ُيظهر أن هذا املصدر شديد الغموض لوجستي ًا

وإداري ًا ومالي ًا .وال تتوفر معلومات كافية عن الظروف التي أدت إلى توقيع هذه االتفاقية،
وخاصة يف اجلانب السياسي.
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امللخص التنفيذي
تسعى هذه املراجعة للوقوف على واقع احلال يف قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
والتحول الرقمي والبريد يف األردن ،ورصد السياسات واالستراتيجيات واملبادرات التي
ُنفذت لتحفيز هذه القطاعات وتنميتها ،مع مراعاة الظروف االستثنائية التي تعرضت
حتد للقطاعات
لها اململكة واملتمثلة يف انتشار فيروس كورونا املستجد ،وما شكّ له من
ٍّ

الصحية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية على حد سواء.

وحتاول هذه املراجعة أيض ًا تقييم اآلثار املترتبة على انتشار "كورونا" على القطاعات
التي تقع ضمن نطاق االختصاص ،والتي تشمل قطاع البريد باإلضافة إلى قطاعات
االتصاالت والتحول الرقمي وتكنولوجيا املعلومات ،مع اإلشارة إلى األهمية الكبيرة لهذه
تتبع اإلجنازات التي متت يف
القطاعات عموم ًا يف منو التجارة اإللكترونية .كما يجري ّ

سبيل تنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألنشطة التي تتضمنها خالل الفترة من شهر
وأي مستجدات بهذا الشأن ،إضافة إلى بيان أثر األخذ
آب  2019حتى نهاية عام ّ ،2020

بالنتائج والتوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام  2019على هذه القطاعات،
ليصار يف ضوء ذلك إلى تقدمي التوصيات الكفيلة مبعاجلة اإلخفاقات وتسريع عجلة
لسد العجز يف األداء أو وقف التراجع على أقل تقدير
اإلجناز لتحقيق األهداف املرجوة
ّ
يف املرحلة الراهنة .وتتضمن املراجعة أيض ًا مجموعة من املقترحات احملفزة للقطاعات
الثالثة يف ظل التحديات التي تواجهها ،سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي أو العاملي.
وتشمل هذه املراجعة تقييم ًا النعكاسات جائحة كورونا على القطاعات مدار احلديث،
والسياسات واالستراتيجيات النافذة لقطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من
خالل إبراز التطورات التي متت عليهما وحتليلها وتقييمها من خالل عرض السياسات
واالستراتيجيات النافذة ذات العالقة ،واملقارنة بني وضعها الراهن والتطورات يف التنفيذ
ّ
لكل منها وتقييم مستويات اإلجناز للتوصيات العامة الواردة يف تقرير حالة البالد لعام
.2019
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أو ً
ال :تقييم انعكاسات الجائحة على قطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والبريد

أدى انتشار وباء كورونا عاملي ًا إلى حدوث آثار سلبية على اقتصادات الدول يف العالم
أجمع ،وتزايد الضغوط على املجتمعات اإلنسانية بخاصة تلك املرتبطة بتغيير

سلوكاتها املعيشية ،وهو ما أثّ ر بالنتيجة على قدرة الدول بعامة يف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة .ويتفاوت حجم اآلثار السلبية من دولة إلى أخرى ،كما تتباين قدرة
هذه الدول على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتوفير مصادر التمويل الالزمة لهذه
الغاية ،إذ تتفاقم اآلثار السلبية يف الدول النامية نتيجة تراجع االستثمار بحسب تقرير
البنك الدولي  2020بنسب تتراوح بني  %20و.%50
ووفق ًا لتقرير صادر عن االحتاد الدولي لالتصاالت بشأن اآلثار االقتصادية جلائحة
كورونا ،فإن الدول ذات البنية التحتية املتقدمة ميكن أن تخفّ ض اآلثار السلبية للجائحة
على اقتصاداتها بحوالي النصف .ويبني التقرير أن قدرة التحول اإللكتروني على حتسني
الوضع االقتصادي واالجتماعي للدول مرتبطة بعوامل من أهمها:
تعد من أهم املعيقات لعمليات التحول الرقمي ،وباألخص
 .1الفجوة الرقمية التي ّ
للسكان غير املخدومني ولو جزئي ًا بخدمات النطاق العريض لالستفادة من عملية
التعليم عن بعد ،والوصول للتجارة اإللكترونية ،واالستفادة من املعلومات الصحية.
وبخاصة يف ظل عدم القدرة على شراء خدمات اإلنترنت والتعامل مع اإلنترنت
واألجهزة الرقمية.
 .2تفاوت مستوى التطور للحلول التكنولوجية الرقمية بني الشركات ،إذ إن الشركات
ً
حلوال تقنية تتمتع مبزايا ومنافع كبيرة خالف ًا للشركات التي
املطورة التي تتبنى
تتبنى تنظيم ًا تقليدي ًا أقل تطوراً.

 .3القدرة واملرونة العالية حللقات التزويد يف الدول التي تتبنى التقنيات الرقمية ،على
عكس الدول النامية التي تتبنى مستويات متدنية من التطور الرقمي والتقني يف هذا
املجال.
وبحسب التقرير نفسه ،ولغايات زيادة قدرة التحول اإللكتروني يف احتواء أثر اجلائحة،
هناك حاجة إلى إعادة تقييم واقع البنية التحتية الرقمية ،ومراجعة الهياكل
األساسية لقطاع التحول اإللكتروني وعلى األخص:
 .1االستفادة من الدروس الصعبة التي مرت على اململكة ،التخاذ اإلجراءات الالزمة يف
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا يكفل متكينه من تقدمي اخلدمات الشمولية
للبنية التحتية للشبكات الرقمية للجميع وتقدمي الدعم لالقتصاد الرقمي.
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 .2النظرة الشمولية الواسعة لالستثمار يف السرعات العالية خلدمات اإلنترنت ذات
النطاق العريض ،مع األخذ بعني االعتبار األثر االقتصادي واالجتماعي والبيئي
وكلف االستثمار لهذه الغاية.
 .3مراجعة اإلطار التنظيمي لتحفيز االستثمار مع احلفاظ على مستويات مقبولة
للمنافسة ،والتحول من النظرة التقليدية إلى النظرة النشطة املرنة يف التنظيم
املساعد واحملفز لالستثمار.
 .4إيالء موضوع تنظيم املشاركة يف البنية التحتية للخدمات الرقمية أهمية خاصة،
نظر ًا لدوره يف احلفاظ على النمو والتطور وتخفيض الكلف وحتفيز املنافسة.

عد اجلائحة فرصة لتوجيه التحول الرقمي إلحداث حتول ،وحتفيز قطاع التجارة
ّ .5
اإللكترونية بشكل كبير ،ونشوء منتجات جديدة يف األسواق.

 -1آثار اجلائحة على القطاعات الثالثة

لقد جتاوز قطاع االتصاالت يف األردن الطرق التقليدية يف التواصل واحلصول على

املعلومات ،حتى أصبح مبثابة العمود الفقري الستخدام البيانات واحملتوى والتطبيقات
الرقمية من ِقبل األفراد واحلكومات لضمان استمرارية النشاط االقتصادي واالجتماعي

يف ظل حالة اإلغالق الكامل التي شهتها اململكة أسوة مبعظم دول العالم.

• وفق ًا لتقرير هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،تزايد الطلب يف األردن على استخدام
البيانات خالل فترة اإلغالق واحلجر لالستخدامات الصناعية واخلدمية وغيرها من
االستخدامات التعليمية والترفيهية مبا يتجاوز  %30من املعدل العام لالستخدام ،إذ
زادت حركة البيانات اليومية مبقدار  1260تيرابايت ،أي بنسبة  %31على الشبكات
اخلليوية اخلاصة باجليل الرابع وحدها.
• نتيجة لزيادة الطلب على اخلدمات اإللكترونية وأنظمة الدفع عبر الهواتف احملمولة
والتجارة اإللكترونية ،زادت قيمة احلواالت املالية خالل النصف األول من عام 2020
مما يقارب  100مليون دينار إلى أكثر من  500مليون دينار.
ّ
• تطور عدد احملافظ املالية من  350ألف محفظة إلى ما يتجاوز مليون محفظة خالل
النصف االول من عام .2020
• تضاعف عدد البعائث البريدية احمللية مقارنة بالسنوات السابقة ،إذ منى عددها
بنسبة  %112خالل النصف األول من عام  2020مقارنة مع الفترة نفسها من عام
( 2018الشكل رقم .)1

355

Economic & Social Council of Jordan

الشكل رقم (:)1
عدد البعائث البريدية خالل اجلائحة

السنة  -عدد البعائث الربيدية املحلية
املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

 -2استجابة اجلهات احلكومية للجائحة

وفّ رت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت نطاقات ترددية مجانية خالل فترة احلظر وحتى

نهاية عام  ،2020لتعزيز قدرة املشغّ لني على استمرار تقدمي خدمات االتصاالت بالكفاءة
واجلودة املطلوبتني ،وهو ما ساهم يف تقوية البث ورفع سرعات اإلنترنت ومضاعفة السعة
التخزينية لـ  4238موقع راديوي من مواقع الشركات الثالث موزعة على جميع مناطق
اململكة.
ويف ما يتعلق بقطاع البريد ،اتخذت الهيئة إجراءات استثنائية للتعامل مع اجلائحة،
شملت ما يلي:
 .1تسريع اإلجراءات ملنح رخص بريد محلي ودولي خاصة.
 .2منح تصاريح حركة لغايات التوصيل املنزلي لشركات التوصيل املرخصة (مثل منصة
"مونة").
 .3فتح مواقع لتعقيم املركبات اخلاصة بالتوصيل املنزلي.
وطورت وزارة االقتصاد الرقمي وأطلقت منصات إلكترونية ساهمت يف تعامل اململكة مع
اجلائحة ،ومنها:
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 .1منصة ( )stayhome.joاإللكترونية ،بهدف تنظيم احلصول على تصاريح اخلروج
والتجوال ،لضمان دميومة األعمال خالل فترة احلجر.
 .2نظام التصاريح اإللكتروني ( ،)tasreeh.joللتوثق من صحة التصاريح املمنوحة
للتجوال خالل فترة احلجر ودقتها.
ً
دليال للشركات والتطبيقات املرخصة واملزودة
 .3منصة "مهن" ( ،)mehan.joالتي وفّ رت
خلدمات الصيانة يف اململكة ملمارسة أعمالها خالل فترة احلجر.
 .4منصة "حماية" اإللكترونية ( ،)hemayeh.joلتنظيم تعويضات العمالة اليومية
والتي تأثرت بسبب احلجر.
 .5منصة ( )darsak.joاإللكترونية للتعلم عن بعد ،لضمان استمرارية التعليم.
 .6منصة "كورونا" ( ،)corona.moh.gov.joللتوعية مبرض كورونا وسبل الوقاية
منه.
 .7منصة "واحد" ( ،)one.gov.joالتي توفر الوصول إلى جميع املناصات السابقة
وتلك التي تشرف عليها الوزارات واملؤسسات املختلفة مثل الضمان االجتماعي ووزارة
الصحة.
كما تابعت الوزارة تطوير منصات ملتابعة تدريب وتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات ،إذ مت اعتماد العمل عن بعد للمتدربني ضمن شركات القطاع اخلاص من دون
أن تتأثر مكافآتهم .ويف برنامج التدريب الوطني على املهارات التقنية واملهارات احلياتية
واللغة اإلجنليزية مع جامعة احلسني التقنية ،مت تفعيل التعليم عن بعد لتدريب
املتدربني .كما ُعقدت ورش عمل عدة حول تقنية "بلوك شني" باستخدام تقنية االتصال

عن بعد ،باإلضافة إلى عقد جلسات نقاشية حول الريادة االجتماعية عن بعد.

 -3أثر اجلائحة على اخلطط التشغيلية
 .1وزارة االقتصاد الرقمي والريادة:

بحسب تقارير الوزارة ،أدت اجلائحة إلى مراجعة اخلطة التشغيلية يف ضوء ما هو متوفر

من مخصصات مالية ويف ظل التأخير يف إجناز عدد من املشاريع املدرجة ضمن اخلطة،
ومن أبرزها املشاريع اخلاصة بدعم املشاريع الريادية وإطالق حاضنات األعمال ،ومشروع
دعم وتأهيل املهارات الرقمية للشباب .ويبني اجلدول رقم ( )1أثر اجلائحة على اخلطة.
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اجلدول رقم (:)1
أثر جائحة كورونا على اخلطة التشغيلية لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة
اخلطة التشغيلية لوزارة
االقتصاد الرقمي
والريادة لعام 2020

اخلطة التشغيلية املعدلة لوزارة
االقتصاد الرقمي والريادة لعام
2020

-

دعم املشاريع الريادية،
وإطالق
 40حاضنة أعمال.

-

احتضان  60شركة /مشروع ًا
يف عام .2020

-

احتضان  100شركة /مشروع
يف عام .2021
دعم توفير املهارات الرقمية -
يف األردن ضمن مشروع
"الشباب ،التكنولوجيا،
والعمل" لتأهيل الشباب
وتدريبهم على املهارات
الرقمية للشباب.

-

-

دعم املشاريع الريادية،
وإطالق  40حاضنة أعمال.

-

احتضان  20شركة /مشروع ًا
يف عام .2020

-

احتضان  60شركة /مشروع ًا
يف عام .2021
دعم توفير املهارات الرقمية
يف األردن ضمن مشروع
"الشباب ،التكنولوجيا،
والعمل" لتأهيل الشباب
وتدريبهم على املهارات
الرقمية للشباب.

-

عدد املتدربني2000 :
متدرب خالل عام .2020

-

عدد املتدربني 500 :متدرب
خالل عام .2020

-

عدد املتدربني2000 :
متدرب خالل عام .2021

-

عدد املتدربني2000 :
متدرب خالل عام .2021

اإلطار الزمني
القدمي
تاريخ
تاريخ
البدء

االنتهاء

اإلطار الزمني
اجلديد

تاريخ
البدء

2020/9 2020/4 2020/1

تاريخ
االنتهاء

مستمر

2025/3 2020/10 2021/3 2020/4

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

 .2هيئة تنظيم قطاع االتصاالت:

ضمن تقرير االستجابة الصادر عن هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ،تبني وجود تراجع
بنسبة  %10.5يف تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن اخلطة التشغيلية لعام  ،2020نتيجة
التعطل وتخفيض املخصصات املالية.
ويشتمل اجلدول رقم ( )2على ملخص للمشاريع املدرجة ضمن اخلطة التشغيلية لهيئة
تنظيم قطاع االتصاالت لعام  2020وما تأثر منها بسبب جائحة كورونا.

358

تقرير حالة البالد لعام  :2020االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد

اجلدول رقم (:)2
أثر جائحة كورونا على اخلطة التشغيلية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت
الرقم

1

2

3

4

اخلطة التشغيلية لهيئة تنظيم
قطاع االتصاالت لعام 2020
مشروع خدمات اكتشاف مترير
املكاملات الدولية على شبكات
االتصاالت اخلليوية بطرق غير
مشروعة ،ويتم هذا الكشف من
خالل تركيب أنظمة متخصصة لدى
شركات االتصاالت اخلليوية تقوم
على حتليل أنظمة التشوير (XDR
 )Analysisوالكشف عن وجود أي
احتيال.
مشروع الكشف عن وجود االحتيال
على شبكات االتصاالت اخلليوية
احمللية وذلك من خالل إنهاء املكاملات
الدولية بطرق غير مشروعة
باستخدام أجهزة (.)SIMBox
()Billing Verifications
مشروع التدقيق على أنظمة
الفوترة لشركات االتصاالت
اخلليوية(.)phase II
تطوير أنظمة الفحص والقياس
اخلاصة بأجهزة االتصاالت من خالل
شراء أنظمة حتليل الطيف الترددي
( )Spectrum Analyzerالثابتة
واملتنقلة ومستلزماتها من الهوائيات
( )Antenna Kitومزود طاقة
(.)Power Supply

نسبة اإلجناز وسير
العمل يف املشروع

مالحظات خاصة باملشاريع
التي تأثرت بسبب جائحة
كورونا

%30

تأخر تنفيذ املشروع بسبب
جائحة كورونا وإغالق
املطارات.

%8

يعتمد هذا املشروع على
مخرجات مشروع ()XDR
الوارد يف البند األول أعاله.

%10

تأجل تنفيذ املشروع بسبب
جائحة كورونا وإغالق
املطارات.

%5

تأجل تنفيذ املشروع إلى
عام  2021بسبب تخفيض
املخصصات املالية بسبب
جائحة كورونا.

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
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لقطاعي
ثانيًا :متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة
َ
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي
املقرة ،ال بد من بيان
قبل مناقشة ما ُأجنز يف سبيل حتقيق االستراتيجيات والسياسات َّ

التطور يف أبرز املؤشرات لقطاع االتصاالت ،والتي تشمل إيرادات الشركات العاملة (الشكل
رقم  ،)2وحجم االستثمار فيها (الشكل رقم  ،)3وحجم العمالة يف القطاع (الشكل رقم
 ،)4ونسب انتشار خدمات االتصاالت (الشكل رقم .)5
الشكل رقم (:)2
إيرادات الشركات العاملة يف قطاع االتصاالت

املصدر :املوقع اإللكتروني لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

الشكل رقم (:)3
حجم استثمار الشركات العاملة يف قطاع االتصاالت

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
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الشكل رقم (:)4
حجم العمالة املباشرة يف قطاع االتصاالت

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

الشكل رقم (:)5
نسب انتشار خدمات االتصاالت

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

" - 1رؤية األردن  .."2025رؤية واستراتيجية وطنية

متثل وثيقة "رؤية األردن  "2025الرؤية الوطنية للمملكة ،املتمثلة بتحقيق معدالت

منو اقتصادي حقيقي بنحو  %7.5يف عام  ،2025وتخفيض معدالت الفقر إلى ،%8
وتخفيض البطالة إلى ما نسبته  ،%9.1وتخفيض نسبة الدين العام من الناجت احمللي
اإلجمالي إلى  %47من خالل حتقيق النمو على أساس التنافسية.
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ً
حتليال ملضمون "رؤية األردن  ،"2025وواقع
وقد تضمن تقرير حالة البالد لعام 2019
احلال ومدى التنفيذ .ويف هذه املراجعة ،ويف ما يتعلق بأولويات احلكومة ،سيتم بيان
واقع حال شبكة األلياف الضوئية الوطنية (National Broadband Network/
ويظهر اجلدول رقم ( )4اجلهات املرتبطة بالشبكة حتى عام  2020وأعدادها.
ُ .)NBN
اجلدول رقم (:)3
اجلهات املرتبطة بشبكة األلياف الضوئية الوطنية حتى عام 2020
املنطقة
إربد الداخلية
إربد اخلارجية
املفرق
الرمثا
عمان
ّ
العقبة
معان
اجلفر
(السلكي)
السلط ،األزرق ،الدفيانة،
حيان الرويبض
عمان-العقبة
خط ّ
الكرك
معان
الطفيلة
مجموع املواقع املربوطة
واملشغلة

مجموع
املواقع

عدد اجلهات
التعليمية

عدد اجلهات
احلكومية

عدد اجلهات
الصحية

106
229
123
42
352
97
2
4

80
179
88
28
227
58
0
4

17
13
14
6
115
28
0
0

9
37
21
8
10
11
2
0
0

8

8

0

8
384
275
187

5
255
170
127

3
18
8
7

0
111
97
53

1817

1229

457

131

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

تقييم الوضع الراهن

يتضح من اجلدول رقم ( ،)3أن عدد اجلهات املربوطة بشبكة األلياف الضوئية الوطنية

يف ازدياد ،إذ ارتفع عدد اجلهات املربوطة بنسبة  %34خالل عام  ،2020ليصل العدد
اإلجمالي إلى  1817جهة ،بينما كان عددها  1355جهة عند إعداد تقرير حالة البالد
لعام  .2019وتستأثر اجلهات التعليمية بالنسبة الكبرى من العدد اإلجمالي لهذه
اجلهات كما هو مبني يف الشكل رقم (.)6
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الشكل (:)6
التوزيع النسبي للمواقع املربوطة بشبكة األلياف الضوئية الوطنية

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

ويف ما يتعلق باإلنفاق على شبكة األلياف الضوئية خالل عامي  ،2020/2019تبلغ
الكلفة اإلجمالية حوالي  93مليون دينار .ويبني اجلدول رقم ( )4الكلف املالية للشبكة
يف أقاليم اململكة.
اجلدول رقم (:)4
الكلف املالية لشبكة األلياف الضوئية الوطنية
الكلف املالية للمشاريع ( 2023-2015بالدينار)
اإلقليم
إقليم
الشمال
إقليم
الوسط
إقليم
اجلنوب
املجموع

كلف اخلدمات
االستشارية

كلف األعمال املدنية
والكوابل

كلف أجهزة
الربط

املبلغ اإلجمالي

1,808,568

15,232,235

6,669,106

23,709,909

2,330,712

27,441,586

8,580,000

38,352,298

790,441

22,310,752

8,588,000

31,689,193

4,929,721

64,984,573

93,751,400 23,837,106

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.
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ويف ما يخص مؤشرات األداء يف بناء شبكات األلياف الضوئية ،من املتوقع بحسب "رؤية
األردن  "2025أن تصل نسبة املواقع املربوطة على شبكة األلياف الضوئية الوطنية إلى
 %100مع نهاية عام  2021وكما يلي:
 .1النسبة املئوية للمواقع املربوطة بشبكة األلياف الضوئية .%56.71
 .2نسبة اجلهات التعليمية املربوطة بالشبكة الوطنية .%53.1
 .3نسبة اجلهات احلكومية املربوطة بالشبكة الوطنية .%64.22
 .4نسبة اجلهات الصحية املربوطة بالشبكة الوطنية .%66.2

 -2االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ()REACH 2025

بي تقريرا حالة البالد لعامي  2018و 2019أهداف االستراتيجية الوطنية للتحول
ّ
الرقمي ( )REACH 2025واملخرجات املتوقعة منها يف عام  ،2025وأهمها :حتقيق

منو إضايف يف الناجت احمللي اإلجمالي بسبب التحول الرقمي ،وحتقيق زيادة تراكمية يف
إيرادات القطاعات الرقمية ،وخلق  150ألف فرصة عمل ،وإنشاء حوالي  7آالف شركة
جديدة يف القطاعات الرقمية.
بي التقريران أن هذه االستراتيجية تتسم باشتمالها على خطة عمل واضحة تغطي
كما ّ

جميع املجاالت التشريعية والتنفيذية.

تقييم الوضع الراهن

تعد هذه االستراتيجية طموحة ،لكنها تعاني من اإلهمال وعدم املتابعة على الرغم من
ّ
حتقيق بعض املبادرات الواردة فيها ،وقد ُب ّرر ذلك بحاجة االستراتيجية إلى متويل مالي
يقدر بـ  800مليون دينار.
كبير َّ

راجع هذه االستراتيجية يف ظل "رؤية األردن  "2025ومبا يتوافق مع خطة
ُ
قترح أن ُت َ
وي َ
أولويات احلكومة وخطة احلكومة نحو التحول الرقمي ،خصوص ًا يف ظل جائحة كورونا
التي أسهمت بشكل محلوظ يف عملية التحول الرقمي يف القطاع اخلاص.

 -3استراتيجية التحول الرقمي للخدمات احلكومية ()2022-2019

أعدت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة استراتيجية التحول الرقمي للخدمات احلكومية

بي تقرير حالة البالد لعام  2019ميزات هذه االستراتيجية التي
( .)2022-2019وقد ّ
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اشتملت على خطة زمنية ألمتتة أكثر من  200خدمة خالل عامي  ،2020-2019وقد
تبني من خالل تقرير إجنازات احلكومة يف عام  2019أن  130خدمة حكومية خضعت
لألمتتة.

تقييم الوضع الراهن:

أصبح إجمالي عدد اخلدمات احلكومية املؤمتتة  378خدمة يف عام  .2020كما أطلقت

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة يف شهر شباط  2020تطبيق "سند" الذي وصل عدد
املفعلة عليه  6579حساب ًا حتى  8أيلول .2020
احلسابات ّ
ويشار يف هذا الصدد إلى التطور امللحوظ يف زيادة أعداد خدمات احلكومة اإللكترونية،
إذ صرحت احلكومة يف مبادراتها لتنفيذ أولويات احلكومة بأنها ستطلق  170خدمة
حكومية حتى نهاية عام .2020
ويف ما يخص اجلدول التنفيذي لهذه االستراتيجية لعامي  ،2020/2019فقد أعيد
تقييم هذا اجلدول ،ويبني اجلدول رقم ( )5واقع التنفيذ الذي ُيظهر تأخر وزراة الصحة
ودائرة التأمني الصحي يف اإلجناز:

اجلدول رقم ( :)5
عدد اخلدمات احلكومية التي خضعت لألمتتة

خطة عمل مشاريع التحول اإللكتروني لعامي 2020/2019
تقدم
عد اخلدمات املخطط تقدميها عدد اخلدمات التي أصبحت َّ
اجلهة احلكومية
إلكتروني ًا
إلكتروني ًا
دائرة التأمني الصحي
0
8
دائرة األحوال املدنية
9
16
وزارة الصحة
0
13
دائرة الترخيص
3
32
وزارة التنمية االجتماعية
8
5
دائرة مراقبة الشركات
9
2
وزارة الصناعة والتجارة
14
14
دائرة األراضي واملساحة
9
6
وزارة العدل
40
40
أمانة عمان الكبرى
78
42
دائرة ضريبة الدخل واملبيعات
3
3
وزارة العمل
1
9
املجموع
174
190
املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

365

Economic & Social Council of Jordan

وجتدر اإلشارة بهذا اخلصوص إلى ما يلي:
 .1ال يوجد عدد محدد للخدمات التي يجب أن حتضع لألمتتة مع نهاية هذه
االستراتيجية.
 .2ال يوجد مخطط تنفيذي للفترة املتبقية من هذه االستراتيجية التي تستمر حتى
عام .2022
 .3تراجع التسويق لتفعيل الهوية اإللكترونية وتطبيق "سند" ،ويعزى ذلك جلائحة
كورونا.
 .4لم تتم أي مراجعة أو تقييم لفاعلية اخلدمات اإللكترونية ومدى تلبيتها الحتياجات
املواطنني.
ومن األمور التي ميكن االشارة إليها يف هذا الصدد ،أن مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية
العاملي ( )E-government Development Indexلعام  2020أظهر تراجع ًا حاد ًا
لترتيب األردن؛ من املرتبة  98إلى املرتبة  ،117ضمن التقرير الذي يصدر كل سنتني
(الشكل رقم  )7والذي يعتمد على نتائج االستبانات واملسوحات املتعلقة بآليات العمل
واملمكنات حلكومات الدول يف العالم للتحول الرقمي (الشكل رقم  .)7ويقيس هذا املؤشر
مدى التطور لكل بلد قياس ًا بالدول األخرى .ويشير هذا إلى أن تطور احلكومة اإللكترونية
يف األردن ،يسير بوتيرة بطيئة نسبي ًا وأقل مما يحدث يف دول أخرى ،مما يتطلب مراجعة

درجة التسارع يف تطوير اخلدمات اإللكترونية ملواكبة املستويات العاملية ،من خالل
زيادة التنسيق بني اجلهات احلكومية لإلسراع يف تبني اخلدمات املؤمتتة .واحلال كذلك
بالنسبة ملؤشر تطور املشاركة اإللكترونية الذي يقيس مشاركة املواطنني يف اخلدمات
اإللكترونية (الشكل رقم .)8
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الشكل رقم (:)7
مؤشر تطور احلكومة اإللكترونية

املصدر.UN E-government Survey :

الشكل رقم (:)8
مؤشر تطور املشاركة اإللكترونية

املصدر.UN E-government Survey :

 -4السياسة العامة للخدمة الشمولية ()2004

تهدف هذه السياسة إلى زيادة استخدام خدمات االتصاالت يف مناطق اململكة كافة
يف اجلزء غير املجدي اقتصادي ًا ملزودي خدمات االتصاالت .ولم يحدث خالل الفترة
أي تطور بخصوص هذه السياسة على الرغم من أن السياسة العامة لقطاعات
األخيرة ّ
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بينت ضرورة مراجعة هذه السياسة ،ومع ذلك فإن هذه
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ّ
السياسة بحاجة إلى مراجعة لتشمل جوانبها كافة ،مبا فيها دور ّ
كل من هيئة تنظيم

قطاع االتصاالت ووزراة االقتصاد الرقمي والريادة ،وتقييم االلتزامات املفروضة على
مقدمي خدمات االتصاالت واألعباء التي من املمكن يتحملوها يف ظل ظروف السوق
الراهنة ونسب انتشار اخلدمات وربحية الشركات العاملة يف القطاع.
ومن جهة أخرى ،فإن تعليمات اخلدمة الشمولية يف البريد بحاجة إلى مراجعة ،وذلك
استناد ًا للسياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد.

 -5السياسة العامة لقطاعات االتّ صاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد ()2018
َّ
محل سابقتها التي انتهت عام 2018
قرت هذه السياسة بتاريخ  31آذار  2019وحلّت
ُأ ّ
(السياسة العامة لعام  .)2012ومتثل هذه السياسة خالصة البحث والنقاش مع جميع
الشركاء يف القطاعات املعنية ،وتتكون من  151بند ًا تتضمن  69التزام ًا تتولى تنفيذها
 15جهة محلية .1وهي تتلخص مبا يلي:
 .1تطوير اقتصاد رقمي يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة وإلى زيادة دخل الفرد
األردني ،من خالل تسخير التكنولوجيا الرقمية احلالية والناشئة ،على سبيل املثال
الذكاء االصطناعي ( )Artificial Intelligenceوسلسلة الكتل ()Blockchain
وإنترنت األشياء ( )Internet of Things - IOTالتي توفرها قطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والبريد.
 .2تنشيط برنامج التحول اإللكتروني للحكومة الذي مبوجبه تتبنى احلكومة
التكنولوجيا الرقمية يف اإلدارة احلكومية وتوفير خدمات التواصل مع املواطنني.
 .3تيسير استخدام الهويات (بطاقات التعريف) الرقمية جلميع األشخاص يف املعامالت
اليومية ،وذلك العتماد االقتصاد الرقمي عليها.
 .4توفير تدابير تهدف إلى ضمان وصول األفراد من جميع فئات الدخل إلى هذه اخلدمات
باملستوى نفسه من السرعة واجلودة يف جميع أنحاء اململكة.
 .5مراجعة القوانني واألنظمة ذات العالقة لضمان توافقها مع غايات االقتصاد الرقمي
وتيسير تطوره.

1

كان عدد اجلهات  ،13ثم أصبحت  15بعد إضافة دائرة تطوير األداء املؤسسي وجميعة إنتاج.
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 .6التزامات تتعلق بقطاع البريد املتعلقة بإجراء حتليل لسوق اخلدمات البريدية
واخلدمات املتعلقة بها.

التطورات في تنفيذ هذه السياسة:

بحسب املعلومات الواردة من وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ،يجري العمل على تنفيد
 45التزام ًا ،وقد ُأجنز  21التزام ًا منها بشكل كامل ،وهناك  3التزامات لم ُيبدأ بتنفيذها،

أي أن نسبة اإلجناز حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة تبلغ  .%30ويبني الشكل رقم ()9
مدى التقدم يف تنفيذ هذه االلتزامات.
الشكل (:)9
التقدم يف تنفيذ بنود السياسة العامة لقطاعات االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والبريد ()2018

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

تقييم الوضع الراهن:

حتدد السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد ()2018
لم
ّ

أن وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
موعد ًا محدد ًا لتنفيذ جميع االلتزامات ،كما لوحظ ّ

وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت لم تقوما مبراجعة خططهما االستراتيجية أو تبنّ ي
خطط تتضمن مخطط ًا زمني ًا لتنفيذ هذه السياسة على الرغم من مرور أكثر من عام
على إقرارها.
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ومن أبرز ما مت إجنازه يف سبيل حتقيق هذه السياسة ما يلي:
عد تنظيم حق الطريق من أهم
وي ّ
 .1إعداد مسودة نظام حق الطريق الذي لم َيصدر بعدُ .

األمور التي يجب إجنازها يف ما يتعلق بتطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

 .2دعم عدد من الشركات الريادية للمشاركة يف مؤمترات دولية لعرض مشاريعها،
وتقدمي الدعم املادي لها من خالل صندوق الريادة ،والعمل على توفير خيارات الدفع
اإللكتروني.
 .3تطوير نظام واحد وموحد لتصنيف البيانات احلكومية ،والعمل على زيادة الوعي
بالبيانات املفتوحة يف القطاع العام ،وتطوير بوابة البيانات احلكومية املفتوحة.
 .4إقرار تعليمات "إنترنت األشياء".
 .5إصدار القرار التنظيمي املتعلق مبراكز تبادل البيايات (.)IXP
 .6إعداد خطة التحول للبريد األردني ،والتي تتضمن تقييم قدرته على أداء االلتزامات
املطلوبة منه.
 .7تسويق منتجات قطاع تكنولوجيا املعلومات ،وتشجيع االستثمار يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات من خالل هيئة االستثمار.
 .8منح شركات تكنولوجيا املعلومات فترات إعفاء من دفع اقتطاعات الضمان االجتماعي.
نظامي الرخص املنزلية والعمل املرن بهدف إشراك املرأة يف قطاع تكنولوجيا
 .9تفعيل
َ
املعلومات.

ومن اجلدير بالذكر أن األمور التي يجري العمل عليها قد ال تكون مرتبطة مبخطط
زمني ،مما يصعب معه تقييم مستوى اإلجناز.
أن هناك جهات أجنزت جميع متطلبات السياسة
ويف ما يتعلق باإلجناز ،يتضح بشكل عام ّ

العامة املطلوبة ،ومنها على سبيل املثال :وزارة العمل ،واملؤسسة العامة للضمان االجتماعي،
ويظهر الشكل رقم ( )10نسب اإلجناز يف
والصندوق األردني للريادة ،وهيئة االستثمارُ .

تنفيذ السياسة العامة من ِقبل اجلهات املعنية ،مع اإلشارة إلى أن عدم اإلجناز ال يعني أن

هناك تقصيراً ،ألن تنفيذ السياسة العامة ميتد لنهاية عام .2023
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الشكل (:)10
نسب اإلجناز يف تنفيذ بنود السياسة العامة لقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات والبريد ()2018

املصدر :وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

ويف ما يخص قطاع البريد ،أظهرت اإلحصاءات األخيرة منو ًا يف هذا القطاع من حيث
عدد مزودي اخلدمات البريدية وعدد البعائث كما هو مبني يف الشكل رقم ( )11والشكل
مهم ًا
رقم ( .)12وجتدر اإلشارة إلى أن انتشار شبكة البريد األردني ميكن أن تلعب دور ًا ّ
يف التنمية االقتصادية من خالل حتويلها إلى مراكز خدمات شاملة للخدمات احلكومية

يف احملافظات ،باإلضافة إلى الدور املهم الذي ميكن أن يلعبه البريد يف حتقيق الشمول
املالي.
نصت عليها السياسة العامة ،والتي ميكن
ويشار إلى أن الهيئة لم تنفّ ذ عدد ًا من املهام التي ّ

تلخيصها مبا يلي:

 .1إجراء حتليل شامل لسوق اخلدمات البريدية واخلدمات التي من املمكن أن يتم
توفيرها من خالل مكاتب البريد ،بحيث يحدد التحليل خصائص سوق شركة البريد
األردني.
 .2استكمال التحليل قبل نهاية عام  ،2019لتنظيم وحتديد سقف األسعار للخدمات
احلصرية وفق ًا للقرار التنظيمي الصادر بشأن "تنفيذ النظام التنظيمي اخلاص
بأسعار اخلدمات احلصرية لشركة البريد األردني".

371

Economic & Social Council of Jordan

 .3مراجعة آلية إطار تنظيم أسعار اخلدمات احلصرية التي تقدمها شركة البريد األردني
لكي تكون عملية التسعير مبنية على أساس الكلفة على املدى املتوسط.
أي تغييرات مطلوبة على آلية اإلطار التنظيمي بعد تسلّم
 .4إجراء املراجعة واعتماد ّ
معلومات الكلفة واألحجام الالزمة خالل الربع األول من عام .2020

وقد أفادت الهيئة بأن السبب الرئيس لعدم التنفيذ هو تقصير شركة البريد األردني يف
تبني نظام محاسبة التكاليفّ ،إل أن هذا التقصير سببه ُّ
تعذر قدرة شركة البريد
على تبني هذا النظام ألسباب تتعلق بالظرف املالي للشركة وآثار جائحة كورونا.
الشكل رقم (:)11
مزودي اخلدمات البريدية احمللية والدولية ()2019-2012
عدد ّ

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.

الشكل رقم (:)12
عدد البعائث البريدية احمللية والدولية ()2019-2012

املصدر :هيئة تنظيم قطاع االتصاالت.
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 -6االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني ()2023-2018

ّ
محل االستراتيجية
حلّت االستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني ()2013-2018
الوطنية ألمن املعلومات وحمايتها لعام .2012
وتتضمن هذه االستراتيجية أولويات األمن السيبراني الوطني الهادفة إلى وضع منهجية
موحدة للتعامل مع األمن السيبراني من ِقبل احلكومة وجهات األعمال ،وتتمثل أولوياتها

مبا يلي:

 .1إصدار معايير وسياسات خاصة باألمن السيبراني الوطني على شكل إطار للسياسات
األمنية التي ستتولى الهيئة الوطنية لألمن السيبراني إدارتها.
 .2برنامج تعاون دولي مع احلكومات األجنبية واملنظمات الدولية.
احلساسة.
 .3برنامج حماية البنية التحتية الوطنية
ّ
 .4تشكيل فرق وطنية لالستجابة حلوادث األمن السيبراني.
الفعال بني األمن واخلصوصية.
 .5اإلصالح التنظيمي والقانوني مبا يضمن التوازن ّ
وتضمنت االستراتيجية خطة تنفيذ تتولى الهيئة الوطنية لألمن السيبراني (املركز
الوطني لألمن السيبراني) تنفيذها ،وقد صدرت على إثرها سياسات وطنية لألمن
السيبراني وقانون األمن السيبراني رقم ( )16لسنة .2019

تقييم الوضع الراهن:

ُ .1أجنز عدد من األمور املتعلقة باألمن السيبراني متثلت بقانون األمن السيبراني رقم
( )16لسنة  ،2019وعدد من سياسات األمن السيبراني الوطني ،ونظام املركز الوطني
لألمن السيبراني .باإلضافة إلى برنامج لتقييم مخاطر الشبكات احلرجة بناء على
املعايير املعتمدة دولي ًا الذي أشار إليه تقرير حالة البالد لعام .2019
 .2توظيف مخرجات برنامج تقييم املخاطر لوضع مجموعة من معايير أمن املعلومات
والسياسات الالزمة العتماد توجه متطور ومتناسق جتاه أمن املعلومات الوطني.
 .3إنشاء فرق وطنية لالستجابة حلوادث األمن السيبراني ،لتتولى إجراء رقابة دائمة
للشبكات ولتقنيات التهديد وإمكانيات االستجابة للحوادث.

 .4تنفيذ برامج تدريبية لألمن السيبراني لتعزيز مهارات اجلهات املعنية بالبرنامج
وأعضاء الفرق الوطنية لالستجابة حلوادث األمن السيبراني.
 .5إنشاء البنية التحتية للمفتاح العام إلدارة تراسل املعلومات والتحقق من الهوية
والتوقيع الرقمي بشكل آمن.
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 .6البدء بإنشاء برنامج للتعاون الدولي يف مجال أمن املعلومات ،لدعم تبادل املعلومات
واخلبرات وتطوير القدرات.
قر نظام املركز الوطني لألمن السيبراني يف  1كانون الثاني  ،2020لكن املركز لم ُينشأ
وقد ُأ ّ

حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة .وسيتولى املركز تنفيذ عدد من متطلبات االستراتيجية
الوطنية لألمن السيبراني ( .)2023-2018وتعمل مديرية أمن املعلومات وسالمة
الشبكات يف وزارة االقتصاد الرقمي والريادة على تنفيذ مجموعة من مهام املركز حلني
إنشائه.

ثالثًا :تحليل الموازنات الخاصة بالجهات الحكومية
 .1وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

تتسم وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بأن النسبة الكبرى من إنفاقها تقع ضمن اإلنفاق
الرأسمالي الذي يشكل حوالي  %91من موازنة عام  ،2020ويتوزع على  6برامج ذات
أولوية للحكومة ،من ضمنها احلكومة اإللكترونية وشبكة األلياف الضوئية التي تستأثر
بـ  %95من إجمالي اإلنفاق الرأسمالي للوزارة لعام  2020كما هو مبني يف اجلدول
رقم (.)6
اجلدول رقم (:)6
توزيع النفقات اجلارية والرأسمالية لوزارة االقتصاد الرقمي والريادة ()2020
برامج وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
لعام 2020
اإلدارة واخلدمات املساندة

النفقات اجلارية
(مقدر)
َّ

النفقات الرأسمالية نسبة النفقات
الرأسمالية
(مقدر)
َّ
665,000

%2

البريد األردني

30,000

%0

السياسات واالستراتيجيات

750,000

%2

احلكومة اإللكترونية

14,500,000

%45

األلياف الضوئية

15,576,000

%49

مبادرات إلكترونية

400,000

%1

املجموع
املصدر :دائرة املوازنة العامة
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تقرير حالة البالد لعام  :2020االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد

وبتحليل موازنات وزارة االقتصاد الرقمي والريادة ،لغايات مراجعة وتقييم حجم
تتبي محدودية
املخصصات املالية املتوفرة وكفاءة اإلنفاق واالستغالل لهذه املخصصات،
ّ

املبالغ املخصصة ضمن موازنات الوزارة للفترة  2019-2010والبالغة حوالي  278مليون
واملقدرة ضمن استراتيجية
دينار وذلك مقارنة مع حجم املخصصات املالية املطلوبة
َّ

التحول الرقمي ( ،)2020وقد بلغ حجم اإلنفاق الفعلي خالل تلك الفترة حوالي 175
مليون دينار ،بنسبة إنفاق تصل إلى  ،%63وهو ما يعني هدر فرص متويلية لدفع عملية
تنفيذ مشاريع التحول اإللكتروني احلكومي .ويبني اجلدول رقم ( )7النفقات اجلاربة
الفعلي للوزارة لكل سنة من سنوات تلك
املقدرة والفعلية ونسب اإلنفاق
والرأسمالية
ّ
ّ
الفترة.
اجلدول رقم (:)7
والفعلية ونسبة اإلنفاق اإلجمالي لوزارة االقتصاد
املقدرة
النفقات اجلارية والرأسمالية
ّ
ّ
الرقمي والريادة ()2019-2010
السنة

النفقات
اجلارية
(مقدر)
َّ

النفقات
الرأسمالية
(مقدر)
َّ

إجمالي النفقات
املقدر
َّ

نسبة
نسبة
نسبة النفقات
إجمالي النفقات
اإلنفاق
النفقات
الرأسمالية
الفعلي
ّ
اإلجمالي
اجلارية

2010

2,784

11,559

14,343

14,064

%19

%81

%98

2011

2,778

13,432

16,210

14,451

%17

%83

%89

2012

2,740

9,814

12,554

9,945

%22

%78

%79

2013

2,424

10,558

12,982

11,336

%19

%81

%87

2014

2,443

24,360

26,803

10,231

%9

%91

%38

2015

4,778

20,997

25,775

16,601

%19

%81

%64

2016

4,656

24,324

28,980

24,212

%16

%84

%84

2017

4,950

28,414

33,364

22,280

%15

%85

%67

2018

4,758

26,860

31,618

22,670

%15

%85

%72

2019

3,260

33,622

36,882

28,886

%9

%91

%78

2020

5,973

31,921

37,894

%16

%84

املصدر :دائرة املوازنة العامة.
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 .2هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

يف ما يخص موازنة هيئة تنظيم قطاع االتصاالتُ ،يظهر اجلدول رقم ( )8أن برنامج

اإلدارة واخلدمات املساندة يشكّ ل حوالي  %57من النفقات الرأسمالية ،يف حني كان
نصيب تنظيم االتصاالت والترددات  ،%43بينما لم ُترصد أي نفقات رأسمالية لتنظيم
البريد.
ويف ظل توجيهات السياسة العامة للهيئة يف قطاع البريد املتضمنة إعداد دراسة حتليل

شامل لقطاع اخلدمات البريدية التي من املمكن تقدميها يف مكاتب البريد األردني ووضع
تعرفة للخدمات البريدية احلصرية بالبريد األردني ،فإنه ال بد من تخصيص جزء من
اإلنفاق الرأسمالي لهذه الغاية.
اجلدول رقم (:)8
توزيع النفقات اجلارية والرأسمالية لهيئة تنظيم قطاع االتصاالت يف عام 2020
برامج هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
للعام 2020

النفقات اجلارية
(مقدر)
َّ

النفقات الرأسمالية
(مقدر)
َّ

نسبة النفقات
الرأسمالية

اإلدارة واخلدمات املساندة

3,488,000

2,075,000

%57

تنظيم قطاع االتصاالت

1,240,000

1,091,000

%30

تنظيم قطاع البريد

129,000

-

%0

تنظيم الطيف الترددي

965,000

465,000

%13

املجموع

5,822,000

3,631,000

%100

املصدر :دائرة املوازنة العامة.

وبتحليل موازنات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لغايات مراجعة وتقييم حجم املخصصات
املالية (اجلدول رقم  ،)9يتضح ارتفاع إجمالي النفقات وحتسن مستوى اإلنفاق الفعلي
لتحسن أداء الهيئة يف استغالل املخصصات املالية.
للهيئة ،وهذا مؤشر
ُّ
ا
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جلدول رقم ( :)9النفقات اجلارية والرأسمالية ونسب اإلنفاق الفعلي لهيئة تنظيم
قطاع االتصاالت ()2019-2010
السنة

النفقات
اجلارية
(مقدر)
َّ

النفقات
إجمالي النفقات
الرأسمالية
املقدر
َّ
(مقدر)
َّ

اإلنفاق
الفعلي
ّ

نسبة
نسبة
نسبة
النفقات النفقات اإلنفاق
اجلارية الرأسمالية اإلجمالي

2010

4,380

5,700

10,080

5,883

%43

%57

%58

2011

5,540

3,750

9,290

3,930

%60

%40

%42

2012

5,500

4,530

10,030

3,850

%55

%45

%38

2013

4,803

3,190

7,993

5,198

%60

%40

%65

2014

4,465

2,200

6,665

4,071

%67

%33

%61

2015

4,606

1,996

6,602

6,191

%70

%30

%94

2016

6,030

4,279

10,309

9,636

%58

%42

%93

2017

5,452

3,543

8,995

8,540

%61

%39

%95

2018

5,934

4,825

10,759

9,343

%55

%45

%87

2019

5,869

4,050

9,919

8,809

%59

%41

%89

املصدر :دائرة املوازنة العامة
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رابعًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

يتضمن اجلدول رقم ( )10رصد ًا ملستوى التنفيذ للتوصيات التي وردت يف مراجعة
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي ضمن تقرير حالة البالد لعام .2019
الرقم التوصية

1

2

3

4

5

6
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ضرورة مراجعة "رؤية األردن  "2025من خالل
اخلطة التنفيذية التي وضعتها وزارة التخطيط
والتعاون الدولي عبر البرنامج التنموي التنفيذي
( )2021-2019مبا يأخذ بعني االعتبار خطة
النهضة والتقارير نصف السنوية التي ُترفع
لوحدة اإلجناز واألداء احلكومي حول سير العمل
يف البرامج.
مراجعة مؤشرات األداء الواردة يف "رؤية األردن
 "2025والبرنامج التنفيذي اجلديد ،وإلزام
اجلهات املعنية باستخدام املؤشرات نفسها ملتابعة
األداء ،ونشرها بشكل دوري وأمتتتها ما أمكن.
على الوزارة تبني خطة استراتيجية وتنفيذية
جديدة تتواكب مع متطلبات السياسة العامة
اجلديدة باإلضافة إلى استراتيجية التحول
الرقمي ،مع التشديد على ضرورة قيام وزارة
االقتصاد الرقمي والريادة (وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات سابق ًا) مبتابعة تنفيذ
متطلبات السياسة العامة مبا يف ذلك وضع
خطة استراتيجية وطنية كل سنتني وفق ًا لهذه
السياسة لضمان تنفيذ تلك املتطلبات ضمن
اإلطار الزمني احملدد.
أن تقوم وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
مبواءمة اخلطة الوطنية للتحول الرقمي
( )REACH 2025مبا يتوافق مع متطلبات
السياسة العامة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات.
مراجعة السياسة العامة للخدمة الشمولية مبا
يتوافق مع مفهوم الريادة وإسهامات محطات
املعرفة يف الريادة.
زيادة شفافية اجلهات املعنية بتنفيذ السياسات
واالستراتيجيات واخلطط يف نشر إجنازاتها
بشكل دوري ،وتضمني ما لم ُينجز وأسباب عدم
اإلجناز .فمثالً ،لم ُتنشر تقارير اإلجناز اخلاصة
بالبرنامج التنموي التنفيذي ()2018-2016
لغاية تاريخه.

واقع احلال
أي إجراء بخصوص البرنامج
لم يتم ّ
التنموي التنفيذي ،واقتصرت خطة
احلكومة على أولوياتها الواردة يف "خطة
النهضة" التي ركزت على احلكومة
اإللكترونية وشبكة األلياف.

أي إجراء ُيذكر بهذا اخلصوص.
لم يتم ّ

نفذت الوزارة هذا البند ،إذ ّ
اطلعت على
العديد من االستراتيجيات ذات العالقة
بتنفيذ السياسة العامة (.)2018

يف ظل عدم وجود متويل خلطة
( ،)REACH 2025فإن تطبيقها غير
َّ
متوقع ،مع اإلشارة إلى أن الوزارة أطلقت
استراتيجيات جديدة تتعلق بالتحول
الرقمي تأخذ بعني االعتبار مصادر
التمويل.
أي إجراء بهذا اخلصوص على الرغم
لم يتم ّ
من أهميته يف هذه املرحلة.

أي إجراء يخص شفافية اجلهات
لم يتم ّ
املعنية بتنفيذ السياسات.
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7

8

9

10

11

على هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مراجعة
خطتها االستراتيجية مبا يتوافق مع متطلبات
السياسة العامة اجلديدة والتنسيق مع الوزارة يف
حتديد مؤشرات األداء للتنفيذ.
ضرورة إيجاد جهة تعنى بقياس حجم التجارة
اإللكترونية الداخلية واخلارجية واستخدام
البيانات الضخمة وعلم البيانات لتحليل الواقع
وتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار ما أمكن
ذلك.
تسويق خدمات احلكومة اإللكترونية ،ودراسة
التوقف عن االستقبال املباشر خلدمات متوفرة
إلكتروني ًا ،وتوحيد اسم املستخدم وكلمة السر
جلميع خدمات احلكومة اإللكترونية.
اإلسراع يف رسم اإلطار التنظيمي حلق الطريق
واملشاركة يف البنى التحتية واالستخدامات
املستقبلية لشبكة األلياف الضوئية الوطنية
ومشروع نقل األرقام اخلليوية.
استكمال العالجات التنظيمية لتحفيز املنافسة
من خالل تطبيق نظام قابلية نقل األرقام
اخلليوية (.)Mobile Number Portability

لم يتم هذا اإلجراء.

لم يتم هذا اإلجراء علىى الرغم من
أهميته ،خصوص ًا بعد جائحة كورونا.

مت إجناز تطبيق "سند" وتفعيل الهوية
(البطاقة التعريفية) الرقمية.

أي إجراء بخصوص هذا املوضوع.
لم يتم ّ
استكملت هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
مراجعة التشريعات ،لكن ال يوجد إجراء
يخص قابلية نقل األرقام.
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التوصيات

إن حتقيق األهداف العامة للحكومة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مبا يسهم
ّ
فع ً
اال ومتابعة للسياسات ذات الصلة على
يف تعزيز االقتصاد الرقمي ،يتطلب تنفيذ ًا ّ

مستوى القطاع .ويف ضوء جتربة اململكة يف التعامل مع جائحة كورونا ميكن إدراج عدد
من التوصيات العامة لغايات تنفيذ هذه السياسات.

التوصيات العامة

 .1استخراج مؤشرات األداء املتعلقة بوثيقة "رؤية األردن  "2025من ِقبل اجلهات

احلكومية املعنية ،وحتديث مؤشرات األداء الواردة يف الوثيقة ونشرها من من خالل

منصة البيانات املفتوحة.
 .2إعادة تقييم اخلطة الوطنية للتحول الرقمي ( )REACH 2025من ِقبل وزارة
االقتصاد الرقمي والريادة بالشراكة مع القطاع اخلاص ،ومبا يتوافق مع متطلبات
السياسة العامة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملوارد املتاحة.
 .3مراجعة السياسة العامة للخدمة الشمولية من ِقبل وزارة االقتصاد الرقمي والريادة،
وحتديثها مبا يتوافق مع مفهوم الريادة وإسهامات محطات املعرفة يف الريادة عبر

متابعة مشروع حتويل محطات املعرفة إلى حاضنات أعمال ،وكذلك تعليمات اخلدمة
الشمولية للبريد.
نجز من السياسات واالستراتيجيات وأسباب عدم التنفيذ
 .4التركيز على تضمني ما لم ُي َ
من ِقبل اجلهات املعنية.

 .5ضرورة قيام وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبراجعة
خططهما االستراتيجية مبا يتوافق مع متطلبات السياسة العامة لقطاعات االتّ صاالت

وتكنولوجيا املعلومات والبريد ( ،)2018مع التأكيد على ضرورة التنسيق بني الوزارة
والهيئة ورئاسة الوزراء (وحدة تطوير األداء املؤسسي).
 .6التزام اجلهات احلكومية املعنية بإصدار التشريعات اخلاصة بقطاع االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات ،مبدونة "ممارسات حوكمة السياسات واألدوات التشريعية
يف الدوائر احلكومية لسنة  ،"2018ووثيقة سياسة دراسة األثر لضمان االستقرار
التشريعي مع التشاور الفاعل مع القطاع اخلاص.
التزام اجلهات احلكومية (وخاصة ذات الصلة
 .7متابعة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة
َ

بقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات) بنشر البيانات احلكومية املفتوحة بصيغ

تتيح االستخدام املفتوح ومتابعة حتديثها على منصة البيانات املفتوحة.
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 .8التأكيد على ضرورة قيام جمعية شركات تقنية املعلومات واالتصاالت (إنتاج)
بإجراء املسوحات الدورية لقطاع تكنولوجيا املعلومات التي تعنى بقياس أداء القطاع
وإنتاجيته ،لضمان توفير معلومات ضرورية التخاذ قرارات تتعلق بالقطاع.
 .9إصدار سياسة للتجارة اإللكترونية من ِقبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ،مع

األخذ يف االعتبار استراتيجية التجارة اإللكترونية املنشورة عام  ،2007وضرورة
إيجاد جهة تعنى بقياس حجم التجارة اإللكترونية الداخلية واخلارجية واستخدام
البيانات الضخمة وعلم البيانات لتحليل الواقع وتوفير معلومات دقيقة لصناع القرار
ما أمكن ذلك.

 .10تكثيف اجلهود يف تسويق خدمات احلكومة اإللكترونية ،وزيادة التسويق لتطبيق
"سند" وتفعيل الهوية (البطاقة التعريفية) الذكية ،والتأكيد على توحيد اسم املرور
وكلمة السر جلميع اخلدمات احلكومية.
 .11ضرورة تقييم اخلدمات احلكومية ومدى تلبية احتياجات املواطنيني بهدف حتسني
جودة اخلدمات .وميكن االستفادة من تطبيق "بخدمكتم" يف هذا املجال ،ودراسة
أسباب تراجع اململكة يف مؤشر تطور اخلدمات احلكومية واملشاركة اإللكترونية ،وأن
ُت ْش َرك جميع اجلهات املعنية يف ذلك وال يقتصر األمر على وزارة االقتصاد الرقمي
والريادة.

 .12اإلسراع يف رسم اإلطار القانوني املناسب إلدارة وتنظيم حق الطريق لتشجيع تطوير
شبكات االتصاالت ومتكني املرخص من توفير البنية التحتية الضرورية .ويشمل ذلك
إقرار مسودة نظام حق الطريق ،وحتديد املتغيرات الالزمة والكافية املطلوبة على
اإلطار التنظيمي لتيسير املشاركة يف البنى التحتية.
 .13ضرورة مراجعة االستخدمات األخرى لشبكة األلياف الضوئية ،لتعظيم االستفادة
منها وللحد من تكرار النفقات اخلاصة بتنفيذ الشبكات.
 .14تنفيذ مشروع قابلية نقل األرقام اخلليوية ()Portability Mobile Number
من ِقبل هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مع نهاية عام .2021
َ
التنظيمية لتحفيز املنافسة التي
العالجات
 .15استكمال هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
ِ
مت تبنيها.

 .16نشر هيئة تنظيم قطاع االتصاالت أبرز مؤشرات القطاع التي تسهم يف دعم االستثمار
فيه واتخاذ القرارات املناسبة املتعلقة به.
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 .17تبني هيئة تنظيم قطاع االتصاالت إطار ًا تنظيمي ًا يهدف إلى حماية مصالح
املستفيدين وزيادة شفافية أسعار خدمات االتصاالت.
 .18التركيز على تنفيذ بنود السياسة العامة ( )2018املتعلقة بقطاع البريد ضمن
إطار زمني محدد ،وخاصة تلك التي تستهدف حتسني أداء شركة البريد.
 .19ضرورة تعظيم املنفعة املتأتية من مكاتب البريد األردني املنتشرة يف احملافظات ،يف
تقدمي خدمات حكومية شاملة.
 .20متابعة عنونة الشوارع واملباني جلميع أنحاء اململكة لتسهيل عملية التوصيل إلى
املنزل.

توصيات خاصة لتجاوز آثار جائحة كورونا

 .1إجراء مراجعة شمولية ألحجام النطاقات الترددية املطلوبة للمشغّ لني ،مبا يلبي
حجم الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض يف ضوء التحول والتوسع يف عملية
التحول اإللكتروني للخدمات املختلفة.

 .2إجراء مراجعة شاملة ألسعار النطاقات الترددية سواء الواقعة ضمن حيازة املشغّ لني أو
ً
مستقبال ،ومبا يتناسب والقيمة العادلة ضمن أفضل املمارسات
التي ميكن إتاحتها لهم
العاملية ،خاصة أن دراسة علمية أجرتها الهيئة أثبتت وجود ارتفاع يف أسعار النطاقات
الترددية املمنوحة واملتاحة للمشغلني ،باإلضافة إلى عدم كفاية احليازات احلالية من
النطاقات الترددية لدى املشغلني ملواجهة الطلب املستقبلي على اخلدمات الرقمية،
والذي قد يكون له تأثير سلبي على كفاءة الشبكات وجودة خدمات االتصاالت يف
األردن.
 .3بناء القدرات الوطنية للتعامل مع التحول الرقمي ومبا يحول دون تشكُّ ل قوى شد
عكسي تعيق هذه العملية.
 .4معاجلة عوائق االستثمار وخاصة تلك املتعلقة بحجم الضرائب على قطاعات
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
 .5بناء الشراكات مع القطاع اخلاص لقيادة عملية التحول الرقمي يف القطاع برعاية
حكومية.
 .6الدعوة إلى تأسيس بنك معلومات مركزي ملعاجلة التشتت يف البيانات الوطنية.
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 .7العمل على توفير احلماية الكاملة للبيانات العامة والشخصية مبا يحافظ على سرية
املعلومات ،مع ضرورة مراجعة مدى توفير احلماية يف املنصات احلكومية املخصصة
جلائحة كورونا.
 .8وضع مؤشرات لقياس مدى فعالية اخلدمات اإللكترونية ،ورصد خبرات املواطنني
عبرها ،وضرورة التجربة الفعلية للخدمة اإللكترونية قبل إطالقها للمواطنني.
 .9تبني مبادرات لتمكني جميع طلبة املدارس من احلصول على أجهزة كمبيوتر محمولة
بأسعار مناسبة تأخذ باالعتبار القدرات املالية لألهالي يف مناطق اململكة كافة.
 .10ولكون اجلائحة كان لها تأثير على اخلطط التشغيلة للجهات احلكومية ،فإنه
يجب تبني منهجيات مثل منهجية املرونة والرشاقة املؤسسية ،لتمكني املؤسسات من
االستمرارية يف األعمال وفق ًا لألولويات دون أن يؤثر على األداء.
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امللخص التنفيذي
تناقش هذه املراجعة قطاع النقل وحتديد ًا ما يقع ضمن صالحيات وزارة النقل والهيئات
ُ
احملتويات الرئيسة للمراجعة ضمن بابني،
واملؤسسات التي تعمل حتت مظلّتها ،وتندرج

يركّ ز أولهما على آثار جائحة كورونا على القطاع خالل عام  2020من إجراءات حكومية
ويقدم الباب الثاني مراجعة للعمل
وآثار على املؤشرات وعلى املشاريع ودروس مستقاة،
ّ

احلكومي يف القطاع ضمن االستراتيجيات القائمة.

التوصل إلى خالصات وتوصيات نهائية يف هذه
وهنا يجب التنويه أنه من الصعب
ّ
املراجعة ،لكون األردن  -أسوة ببقية دول العالم -ما يزال يواجه جائحة "كورونا" وآثارها

على القطاعات املختلفة.
مست قطاع النقل بشكل مباشر ،من
لقد اتّ خذت احلكومة األردنية إجراءات عدة ّ
إغالقات وإيقاف للرحالت اجلوية وضوابط على حركة الركاب والبضائع ،وقد كان لكل
آثار ملموسة على مؤشرات
تلك اإلجراءات ،باإلضافة إلى التبعات االقتصادية للجائحةٌ ،

فصلتها يف هذه املراجعة.
قطاع النقل (البري والبحري واجلوي) ّ

وقد كان للجائحة أيض ًا آثار على مشاريع ومبادرات وزارة النقل والهيئات ،إذ تأخر العديد
ً
ّ
أسوة ببقية الوزارات وباملؤسسات
مخطط ًا له .وقد أصدرت وزارة النقل
منها عما كان
الرسمية ،حتديثات لالستراتيجية ووثائق تأخذ بعني االعتبار التغييرات يف املشاريع
وتفصل هذه املراجعة أيض ًا هذه املشاريع واملبادرات استناد ًا إلى ما جاء يف
املختلفة.
ّ
التقارير الربعية لوزارة النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلتها (آخرها كان تقرير الربع

الثالث لعام .)2020
ً
خالصة وبعض التوصيات من أبرزها:
قدم املراجعة يف بابها الثالث
وأخيراًُ ،ت ّ
ً
مغيراً) ،أي أنها
عامال
• هناك من يرى أن اجلائحة شكّ لت
مسرع ًا (وليس بالضرورة ّ
ّ
تغير يف مسار بعض األمور التي كانت تسير يف اجتاه معني .يف قطاع النقل
سرعت ولم ّ
ّ
يف األردن ،ميكن تطبيق هذا التشخيص على أمرين هما:

ُ
ّ
اشتراط االشتراك يف الضمان
املنظم :شكّ ل
التحول نحو القطاع الرسمي
ّ
االجتماعي للحصول على الدعم احلكومي ،دفعة باجتاه دمج املشغّ لني الفرديني

وتنظيم عملهم.
سرعت االنتقال
ّ
التحول الرقمي وباألخص يف الدفع اإللكتروني :يبدو أن اجلائحة ّ
نحو منظومة دفع إلكتروني يف وسائط النقل العام.

يجب استغالل اجلائحة من هذه النواحي والتسريع من وتيرة معاجلة املشاكل املرتبطة
بامللْكية الفردية ،مع ضرورة النظر إلى هذا املوضوع بشكل متكامل يراعي استخدام
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التكنولوجيا ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها ،وليس االعتماد فقط على

احللول "التقليدية" املرتبطة بتأسيس شركات ودمج مشغّ لني من دون مراعاة مستوى
املقدمة.
اخلدمة
ّ
• التأكيد على ما جاء يف مراجعة القطاع الواردة يف تقرير حالة البالد لعام ،2019
حول ضرورة منح وزارة النقل دور ًا تنسيقي ًا وقيادي ًا كما حصل يف ملف السالمة على
ً
مثال .لقد شكّ لت
نواح ومجاالت أخرى كالنقل احلضري املستدام
الطرق ،وذلك يف
ٍ
شهري آذار ونيسان ،2020
جتول املركبات يف
جائحة "كورونا" ،وحتديد ًا أيام حظر
ّ
َ
ً
فرصة للمواطنني للتنقّ ل مشي ًا أو باستخدام الدراجات الهوائية ،وقد أطلق ذلك حوار ًا

عام ًا حول جاهزية شوارع املدن والقرى يف اململكة حلركة املشاة والدراجات .وبالرغم

من أن هذه األمور ال تقع ضمن صالحيات وزارة النقلّ ،إل أن الوزارة ميكن أن تؤدي
تضم وزارة األشغال ،ووزارة اإلدارة واحمللية
دور ًا تنسيقي ًا بني اجلهات املختلفة (قد
ّ

تصور عام للنهوض
والبلديات ،وإدارة السير وترخيص املركبات ،وغيرها) لوضع
ّ
بوسائط النقل احلضري املستدام ،مثل املشي واستخدام الدراجات.
• يف ظل األعباء املتزايدة على موازنة الدولة نتيجة للجائحة ،ينبغي التأكيد على
ما جاء يف مراجعة القطاع الواردة يف تقرير حالة البالد لعام  ،2019من أن متطلبات
املرحلة يف قطاع النقل ليست يف بناء البنية التحتية وتوسيعها ،فاملطلوب تشغيل
البنية التحتية القائمة وإدارتها وصيانتها بكفاءة تضمن االستمرارية واالستدامة
وتزيد من كفاءة منظومة النقل يف تسهيل حركة األشخاص والبضائع بأقل التكاليف.
التحول يف املفاهيم يتطلب أساليب إدارة وكفاءات مختلفة كما ُذكر يف تلك
إن هذا
ّ
ّ

املراجعة ،كما أنه يشكّ ل فرصة لتخفيض النفقات احلكومية عن طريق الدخول يف
شراكات مع القطاع اخلاص يف مجاالت اإلدارة والتشغيل والصيانة .ويشار هنا إلى
مشاريع مطار ماركا والسكك احلديدية ،كما يشار إلى مشاريع الباص السريع وأنظمة
النقل الذكية ،والتي ميكن تنفيذها وتشغيلها بطرق مبتكرة وبالشراكة مع القطاع
اخلاص.
• التأكيد على ضرورة استحداث هيئة قيادية للسالمة املرورية قد تتمثّ ل مبجلس أعلى
ً
مثال برئاسة وزير النقل ،بحيث تتحمل مسؤولية صياغة االستراتيجية الوطنية

خصص لهذه الهيئة ميزانية
للسالمة املرورية وحتديد النتائج املستهدفة منهاُ ،
وي َّ

مستقلة لتمكينها من حتقيق الهدف املتمثل بتخفيض عدد الوفيات واإلصابات
الناجمة عن الصدامات املرورية .وهنالك العديد من الهيكليات والبنيات املقترحة
يفعل دورها
لهذه الهيئة ،ومن بينها أن تكون وزارة النقل هي الهيئة القيادية ،ما ّ
املعنية.
التنسيقي والرقابي مع اجلهات
ّ
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المقدمة

ً
وأسوة ببقية
ُي َع ّد قطاع النقل عنصر ًا أساسي ًا يف حتريك عجلة االقتصاد ومنو البالد،
القطاعات تأثّ ر هذا القطاع بجائحة "كورونا" التي اجتاحت دول العالم وعرقلت عجلة

والتطور إن لم ترجع بها إلى الوراء.
النمو
ّ
تأتي هذه املراجعة ضمن تقرير حالة البالد لعام  2020لتسلّط الضوء على أبرز آثار
اجلائحة على قطاع النقل يف األردن ،وما قامت به احلكومة للتخفيف من هذه اآلثار أو
َ
سبل التطوير والفرص املتاحة مع
مجدداً ،كما تناقش
معاجلتها للنهوض بقطاع النقل
ّ
ً
إضافة إلى ذلك ،ترصد املراجعة
األخذ بعني االعتبار أبرز املعيقات املادية واملؤسسية.
استراتيجيات وخطط عمل القطاع ،وما ُأجنز من توصيات تقرير حالة
التقدم يف
مدى
ّ
ّ

البالد لعام  2019للوصول إلى الهدف األسمى املتمثل باملتابعة والتقييم والتركيز على
الشفافية يف اإلجناز.

أي وثائق استراتيجية جديدة ،تستمر املراجعة يف االعتماد على آخر
ومع غياب ّ
َ
َ
التاليتني:
الوثيقتني
سيتم التركيز على
استراتيجيات قطاع النقل ،إذ
ّ
• اخلطة التنفيذية ( )2020-2018الستراتيجية النقل الوطنية طويلة املدى/
املرحلة الثانية.
• اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق (.)2023-2019
كما تعتمد هذه املراجعة على التقارير التالية الصادرة عن وزارة النقل:
• تقرير آثار جائحة "كورونا" على أداء وزارة النقل.
• تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للربع الثالث لعام .2020
• املراجعة التي جاءت حتت عنوان "كورونا 2020 "2-الستراتيجية النقل الوطنية
طويلة املدى /املرحلة الثانية ،واخلطة التنفيذية (.)2020-2018
تقريري حالة البالد لعامي  2018و ،2019فإن
وكما ُذكر يف املراجعتني السابقتني ضمن
َ

مفهوم النقل من املنظور الشمولي العلمي ،يشمل تنقّ ل األشخاص والبضائع وحتى املوارد
الطبيعية ،مثل النفط والغاز ،من مكان إلى آخر بالوسائط املختلفة (شاحنة ،مركبة
خاصة ،قطار ،باخرة ،طائرة ،أنبوب ،إلخ) .وبالتالي فإن قطاع النقل من هذا املنظور يشمل
تنظيم عمليات النقل هذه وإدارتها وتشغيلها والبنية التحتية التي تخدمها (طرق ،سكك
حديدية ،موانئ ،إلخ) .أما يف هذه املراجعة ومع األخذ بعني االعتبار السياق األردني
واإلطار الناظم ألمناط النقل والصالحيات املمنوحة لوزارة النقل والهيئات العاملة حتت
مظلتها ،سيتم إدراج ما يلي ضمن قطاع النقل:
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• تنقّ ل األشخاص من خالل وسائط النقل مقابل أجر ،مثل النقل العام أو سيارات األجرة
(التاكسي) أو النقل السياحي ،إضافة إلى وسائط النقل اجلوية والبحرية.
• نقل البضائع من خالل وسائط النقل.
وبذلك ،فإن تنقّ ل األشخاص يف مركباتهم اخلاصة سيتم التركيز عليه فقط يف سياق
عالقته مبنظومة تنقّ ل األشخاص سالفة الذكر ،وكذلك احلال بالنسبة إلى البنية
التحتية لشبكة الطرق.
مفصل يف مشاريع املؤسسات اخلارجة عن إطار وزارة النقل
كما أنه لن يتم اخلوض بشكل
ّ
عمان الكبرى والبلديات.
مثل أمانة ّ

وكما جاء أيض ًا يف املراجعتني السابقتني ،ونظر ًا للهيكلية املؤسسية املعنية بتنظيم قطاع
النقل ،سيتم خالل هذه املراجعة اإلشارة إلى قطاعات فرعية ثالثة ضمن قطاع
النقل ،وهي:
البري.
• النقل ّ
اجلوي.
• النقل
ّ
• النقل البحري.

أو ً
ال :تأثير جائحة "كورونا" على قطاع النقل
َ
 -مقدمة عامة

اتخذت احلكومة األردنية إجراءات متنوعة ارتبطت بقطاع النقل منذ منتصف شهر
بناء على
تطورات
ّ
آذار  2020وحتى انتهاء مدة تقييم هذه املراجعة (نهاية عام ً )2020

الوضع الوبائي يف اململكة .وميكن تلخيص هذه اإلجراءات كما يلي:

• يف النقل البري للركاب ،تراوحت اإلجراءات بني وقف اخلدمات بشكل كامل والعمل
عليها بشكل جزئي ،إما باتباع نظام "الزوجي والفردي" ،أو بتحديد نسبة معينة من
السعة املقعدية للمركبات ،أو باقتصار تقدمي اخلدمات على تلك التي تسير داخل
احملافظة الواحدة فقط.
• يف النقل اجلوي للركاب ،تراوحت اإلجراءات بني إيقاف الرحالت اجلوية بشكل كامل
(اعتبار ًا من  17آذار  )2020إلى السماح لبعض رحالت "إعادة التوطني" للجنسيات

ّ
تقطعت بهم السبل يف اخلارج والتي
املختلفة (ومنها رحالت إعادة األردنيني الذين
وسيرتها اخلطوط اجلوية امللكية األردنية) ،بينما ُسمح
بدأت يف  5أيار 2020
ّ
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عمان والعقبة بعد تخفيف إجراءات احلظر (بدأ تسيير
بتسيير رحالت اعتيادية بني ّ
الرحالت يف األسبوع الثالث من شهر حزيران ،عبر اخلطوط اجلوية امللكية األردنية

وشركات طيران أخرى مثل األردنية للطيران و".)"Fly Jordan
• يف ما يتعلّق بنقل البضائع ،حرصت احلكومة على التقليل من اآلثار على هذا القطاع،
ووضعت
كونه
ميس سالسل النقل والتزويد واألمن االقتصادي والغذائي لألردنينيُ ،
ّ

شروط يف مراحل مختلفة خالل اجلائحة تتعلّق بفحص سائقي الشاحنات وحجرهم
مخصصة واعتماد نظام "النقل التبادلي" ( )back-to-backيف بعض
يف أماكن
ّ
متر مرور ًا يف األراضي األردنية،
احلاالت .ويف ما يخص شاحنات "الترانزيت" والتي ّ
أي اختالط
تقرر تسييرها برفقة أمنية داخل حدود اململكة ،بحيث يتم تفادي ّ
فقد ّ

بني سائقي تلك الشاحنات وأي شخص داخل اململكة.

ً
ونتيجة لهذه اإلجراءات ،تأثّ رت اجلهات العاملة يف تشغيل أمناط النقل املختلفة بشكل
سلبي ،أسوة بنظيرتها يف القطاعات األخرى ،إذ انخفضت اإليرادات بشكل ملحوظ
ً
للمحددات التي ُوضعت على قطاع النقل وعلى القطاعات املرتبطة به ،وبخاصة
نتيجة
ّ
تضررت ،ورمبا آخرها تعافي ًا.
عد من أوائل القطاعات التي
قطاع السياحة ،الذي ُي ّ
ّ

وهنا يجدر التنويه إلى أنه استُ فيد من بعض خدمات النقل خالل فترة احلظر ،مما قلّل
حدة األثر السلبي على تلك اخلدمات .ومن األمثلة على ذلك استخدام سيارات "التاكسي"
خلدمات التوصيل املنزلي ،وسيارات التطبيقات الذكية لنقل احملجور عليهم من فنادق
العزل إلى منازلهم.
ويف هذا السياق ،يجب التأكيد أن ما تشتمل عليه هذه املراجعة يعكس تقييم ُم ِع ّديها

يتغير مع مرور الوقت لكون
عند تاريخ إعدادها ،وأن أثر اجلائحة على قطاع النقل قد
ّ

تنته ،وألن قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه ما زالت سارية .كما يشار
اجلائحة لم
ِ
إلى أن هذه املراجعة ستقتصر على اخلصوصيات املرتبطة بقطاع النقل ،ولن تتناول

احملددات على أجور العاملني
بالتفصيل اإلجراءات التي شملت القطاعات املختلفة ،مثل
ّ
ً
مثال.
يف أمر الدفاع رقم ()6

 -اإلجراءات احلكومية

أعدت وزارة النقل "برنامج دعم قطاع النقل" يف سعيها للتخفيف من آثار جائحة "كورونا"
ّ

ومن أجل النهوض بالقطاع ،وذلك بالتعاون مع شركاء معنيني من بينهم املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي والبنك املركزي األردني ووزارة السياحة واآلثار وصندوق املعونة
البري .وجاء هذا البرنامج ليتوافق مع البرامج التي صدرت
الوطنية وهيئة تنظيم النقل ّ
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مبوجب أمر الدفاع رقم ( )14لسنة ( 2020برامج "حماية" و"متكني اقتصادي (")1
و"متكني اقتصادي ( .)")2ويهدف هذا البرنامج إلى:
• تخفيف األعباء املالية لكل من العاملني والشركات يف قطاع النقل.
• توفير مظلة اجتماعية للعاملني بقطاع النقل.
• حتفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام.
امليسرة لقطاع النقل.
• تقدمي الدعم من خالل القروض
ّ
• حماية العاملني يف شركات قطاع النقل.
• توفير السيولة الالزمة الستمرارية ودميومة عمل شركات النقل.
ويف ما يلي توضيح ألبرز مالمح هذا البرنامج:
ً
البري ،ويتمثّ ل يف:
أوال :الدعم
ّ
املقدم لقطاع النقل من خالل هيئة تنظيم النقل ّ
 .1خصم مدة التعطل من الرسوم السنوية املستحقة للهيئة لـ  15منط ًا من أمناط
نقل الركاب والتي تشكل  %50من ايرادات الرسوم لدى هيئة النقل البري.
 .2تقسيط الرسوم املستحقة على الشركات واألفراد على مدار األشهر الستة الالحقة،
وترصيد املبالغ ملن دفع للعام .2021
 .3منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون حساب غرامات التأخر عن
التجديد.
 .4زيادة العمر التشغيلي ألمناط النقل وملدة عام.
 .5ضم العاملني بقطاع النقل يف برنامج جديد مخصص لهذه الفئة من املجتمع ضمن
مظلة الضمان االجتماعي.
ثاني ًا :الدعم املقدم لقطاع النقل من خالل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .ويتوافق
هذا الدعم مع البرامج الصادرة مبوجب أمر الدفاع رقم ( )14لسنة  2020على النحو
اآلتي:
أ .برنامج "حماية" ،ويشتمل على:
 .1متويل جزء من رواتب العاملني يف قطاع النقل.
 .2تلتزم املؤسسة العامة للضمان االجتماعي املساهمة مبقدار  %50من األجر
الفعالني واملشمولني يف شهر حزيران ،2020
اخلاضع لالقتطاع للمؤمن عليهم
ّ
شهري ًا عن  220دينار ًا وال يزيد عن 400
بحيث ال يقل املبلغ املصروف للعامل
ّ
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دينار.
 .3االستفادة من هذا البرنامج لسبعة أشهر بحد أقصى ،تبدأ من شهر حزيران وحتى
نهاية عام ُ .2020
سدد املبالغ املصروفة من املؤسسة وفق ًا لهذا البرنامج على
وت َّ
أكثر من سنتني بفائدة  %3سنوي ًا تتحملها اخلزينة العامة.

ب .برنامج "متكني اقتصادي ( ،")1الذي يسمح ملنشآت القطاع اخلاص بشمول العاملني
لديها يف تأمني الشيخوخة بشكل جزئي وشمولهم يف باقي التأمينات بشكل كامل،
واملؤمن عليه العامل وفق ًا لهذا البرنامج يصل
إن مجموع ما يترتب على املنشأة
إذ ّ
َّ
ً
بدال من .%21.75
إلى %13.5

للمؤمن عليهم العاملني يف منشآت
ج .برنامج "متكني اقتصادي ( ،")2الذي يتيح
ّ
وبحد
القطاع اخلاص احلصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة
ّ
أقصى مقداره  200دينار.

املقدم لقطاع النقل من خالل البنك املركزي .وهو يتمثل يف برنامجني:
ثالث ًا :الدعم
ّ
أ .برنامج "متويل ودعم القطاعات االقتصادية" ،وأبرز مالمحه:
 .1سقف القرض الواحد للشركة  4ماليني دينار.
 .2أجل السداد لـ  10سنوات من ضمنها سنتان فترة سماح للراغبني بها.
 .3سعر إعادة إقراض العميل .%4
 .4قيمة الدعم زادت عن  180مليون دينار.
ب .برنامج "دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة" ،وأبرز مالمحه:
 .1سقف القرض الواحد للشركة مليون دينار.
 .2أجل السداد  42شهراً ،من ضمنها  12شهر ًا فترة سماح للراغبني بها.
 .3سعر إعادة إقراض العميل ال يتجاوز .%2
 .4قيمة الدعم زادت عن  9.9مليون دينار.
املقدم لقطاع النقل (حزمة السياحة) بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار.
رابع ًا :الدعم
ّ
وأبرز مالمحه:

أ .دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردنّنا جنّ ة أردنّنا بخير" من خالل:
 .1دعم شركات الطيران الوطنية (امللكية األردنية ،األردنية للطيران ،و"Fly
.)"Jordan
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 .2دعم شركات النقل السياحي ومكاتب السياحة والسفر الراغبة يف االشتراك
مجاني جلميع
ببرنامج "أردنّنا جنّ ة" ،بقيمة  3ماليني دينار ،لتوفير نقل سياحي ّ
وجهات البرنامج.

ب .يف مجال النقل السياحي:
ميسرة لتغطية الرواتب والنفقات
بنكية على شكل قروض
 .1تقدمي تسهيالت
ّ
ّ
التشغيلية مبقدار  15مليون دينار.
 .2ضمان القروض من ِقبل الشركة األردنية لضمان القروض بنسبة .%85
 .3ستتحمل احلكومة  %2من فوائد القرض.
املستحقّ ة على قطاع النقل السياحي لضريبة الدخل عن عام
 .4تقسيط املبالغ
َ
وبنَ سب سداد متصاعدة ،متتد
 2019دون غرامات أو فوائد ،ووفق جدول زمني ِ
للفترة من متوز وحتى كانون األول .2020

املقدم لقطاع النقل لألفراد بالتعاون مع صندوق املعونة الوطنية .وأبرز
خامس ًا :الدعم
ّ

مالمحه:

عمال املياومة "تكافل  "2يف قطاع النقل  27,132أسرة ،ومببلغ
أ .استفاد من برنامج دعم ّ
 136دينار ًا لكل أسرة.

(أيار-متّ وز  )2020مببلغ إجمالي مقداره  9.54مليون
بُ .أ ِق ّر هذا الدعم لثالثة أشهر ّ
مبعدل  3.18مليون دينار شهري ًا.
أي
ّ
دينارّ ،

 -أثر اجلائحة على مؤشرات األداء لقطاع النقل

وفق ًا ملا ورد يف تقارير مديرية متابعة وتقييم النقل عن مؤشرات األداء خالل األرباع

الثالثة من عام  2020ميكن مالحظة آثار اجلائحة من خالل مؤشرات األداء يف شهر آذار
والذي بدأ العمل بقانون الدفاع يف منتصفه ،وبالتالي ّ
توقف العمل أو ّ
تعطله يف معظم
قطاعات النقل الفرعية.
يستعرض هذا اجلزء أبرز التغيرات يف مؤشرات األداء يف قطاعات النقل املختلفة ،مع
أي تقارير ربعية أخرى ملؤشرات األداء حتى تاريخ إعداد هذه
اإلشارة إلى أنه لم تصدر ّ

املراجعة ،وبالتالي سيكون التركيز هنا على الربع الثالث لعام .2020
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البري
 .1مؤشرات أداء قطاع النقل
ّ
 )1قطاع النقل العام للركّ اب:

شهدت حركة املسافرين املغادرين والقادمني عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام
ً
تغيرات تراوحت بني زيادة ونقصان بحسب
2020
مقارنة بالربع الثاني من العام نفسهّ ،

املعبر .إذ شهد ٌّ
كل من معبر وادي عربة ومعبر حدود الرمثا انخفاض ًا يف أعداد املسافرين
ً
نتيجة إلغالقه خالل
القادمني واملغادرين ،كانت نسبته  %100يف معبر حدود الرمثا
الفترة املذكورة .بينما شهد املعبر الشمالي وحدود العمري والكرامة ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف
ً
وخاصة معبر حدود الكرامة ،إذ بلغت نسبة الزيادة
أعداد املسافرين القادمني واملغادرين
يف أعداد املغادرين  %151و %201يف أعداد القادمني يف الربع الثالث من عام  2020عن
املسجلة يف الربع الثاني من العام نفسهّ .أما عند مقارنة أعداد املسافرين القادمني
تلك
ّ
واملغادرين عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام  2020عن نظائرها يف الربع
الحظ أن أثر جائحة كورونا واضح ًا من خالل نسب االنخفاض
الثالث من عام ُ ،2019ي َ
الكبيرة جد ًا يف أعداد املسافرين عبر جميع املعابر احلدودية.

ّأما بالنسبة ألحجام أساطيل قطاع نقل الركّ اب ،فقد شهد الربع الثالث من عام 2020

سيما يف أعداد شركات النقل الدولي التي
زيادات متفاوتة يف أحجام األساطيل وال ّ

ارتفعت من  19شركة يف الربع الثالث من عام  2019إلى  34يف الربع املماثل من عام
 ،2020قابلها انخفاضات طفيفة يف حجم أسطول وسائط النقل العام وسيارات التأجير
السياحية وعدد وأسطول شركات التأجير.
براً:
 )2نقل البضائع ّ

ً
وخاصة
واملصدرة يف الربع الثالث من عام 2020
ارتفع إجمالي حجم البضائع املستوردة
َّ

يف شهر أيلول.

بر ًا يف الربع الثالث من عام  2020بأدائه خالل
وعند مقارنة أداء قطاع نقل البضائع ّ

الحظ وجود ارتفاع يف إجمالي حركة املناولة وحجم
الربع الثاني من العام نفسهُ ،ي َ
واملصدرة وحجم بضائع الترانزيت وبنسب زيادة عالية تراوحت بني
البضائع املستوردة
ّ

 %28و .%68كما شهدت حركة الشاحنات الداخلة واخلارجة عبر املراكز احلدودية
ً
ً
ملحوظة يف عدد الشاحنات الداخلة واخلارجة لتصل نسبة الزيادة  %35خالل
زيادة
فترة املقارنة نفسها.
بر ًا خالل الربع الثالث من عام  2020بأدائه خالل
ّأما عند مقارنة أداء قطاع نقل البضائع ّ
ً
زيادة ونقصان ًا؛ إذ شهد ّ
كل من إجمالي
الحظ وجود تفاوت
الربع الثالث من عام ُ ،2019ي َ
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حركات املناولة وحجم البضائع املستوردة وحجم البضائع املستوردة احمللّية زيادات

مبقدار  %4و %27و %76على التوالي ،يف حني انخفض حجم ّ
كل من بضائع الترانزيت

املصدرة مبقدار  %25و %13على التوالي .وبالنسبة حلركة الشاحنات
وحجم البضائع
ّ
اخلارجة والداخلة عبر املراكز احلدودية ،فقد شهدت انخفاض ًا مبقدار  %25خالل الربع
ً
املسجلة يف الربع املماثل من عام .2019
مقارنة باألعداد
الثالث من عام 2020
ّ

 )3قطاع النقل بالسكك احلديدية:
أي رحالت خالل الربع الثاني
وفق ًا ملؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني ،لم ُت َس َّير ّ

من عام  2020بسبب جائحة كورونا .ويف الربع الثالث من العام نفسه ،شهد شهر آب نقل
العدد األكبر من الركّ اب ( 2,298راكب ًا) وشهد شهر متّ وز نقل  1,131راكب ًا ،بينما شهد
شهر أيلول نقل  895راكب ًا.

ً
ومقارنة بالربع الثالث من عام  ،2019شهد الربع الثالث من عام  2020ارتفاع ًا كبير ًا
ً
معدل عدد الركّ اب
املسيرة لرحالت الركّ اب (12
معدل القاطرات
قاطرة) وكذلك يف ّ
يف ّ
ّ

تسيير قاطرة واحدة فقط نقلت  13راكب ًا خالل الربع الثالث من
( ،)1,441قابل ذلك
ُ
عام .2019

الجوي
 .2مؤشرات أداء قطاع النقل
َ

أن شهر
ّ
يتبي من تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام ّ ،2020

سجل أعلى األرقام يف جميع مطارات اململكة خالل الربع الثالث من عام ،2020
أيلول ّ
ً
طائرة مقابل 526
فقد بلغ عدد الطائرات القادمة إلى مطار امللكة علياء الدولي 537

ً
سجل شهر أيلول
طائرة مغادرة يف الشهر نفسهّ .أما بالنسبة ألعداد املسافرين ،فقد ّ
قدوم  28,012مسافر ًا ومغادرة  ،32,208يف حني متّ شحن  1,407طنّ ًا من الصادرات
و 2,293طنّ ًا من الواردات و 17طنّ ًا من البريد الصادر و 12طنّ ًا من البريد الوارد.

وعند مقارنة أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام  2020مع األداء يف الربع
ً
نتيجة لتخفيف
الحظ وجود ارتفاع هائل يف معظم املؤشرات
الثاني من العام ُ ،2020ي َ

اإلجراءات املتّ بعة وفتح معظم املطارات يف العالم:

ً
طائرة حتمل  17,350راكب ًا يف الربع الثاني من
إذ ارتفع عدد الطائرات القادمة من 750
ً
طائرة (بنسبة زيادة  )%82حتمل  64,983راكب ًا (بنسبة زيادة
عام  2020إلى 1,368
 )%274خالل الربع الثالث من العام نفسه.
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ً
طائرة حتمل  24,466راكب ًا
أم ًا بالنسبة للطائرات املغادرة ،فقد ارتفع عددها من 752
ً
طائرة (بنسبة زيادة  )%79حتمل  81,870راكب ًا (بنسبة زيادة .)%234
إلى 1,346
وشهدت حركة الشحن ارتفاع ًا بسيط ًا ،إذ ازدادت كمية الشحن الصادر من  3,493طنّ ًا
إلى  3,830طنّ ًا ( ،)%10 +وارتفعت كمية الشحن الوارد من  5,299طنّ ًا إلى  6,311طنّ ًا
(.)%19 +
وازداد حجم البريد الصادر من  2طنّ ًا إلى  22طنّ ًا ( ،)%1,000 +بينما ازداد حجم
البريد الوارد من  2طنّ ًا إلى  28طنّ ًا (.)%1,300 +
وعند مقارنة أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام  2020مع األداء يف الربع
الثالث من عام ّ ،2019
ومحلي ًا
عاملي ًا
يتضح أثر جائحة كورونا على قطاع النقل اجلوي
ّ
ّ

وبشكل مباشر ،إذ خضعت جميع املؤشرات إلى انخفاض كبير وملحوظ وعلى النحو اآلتي:

ً
طائرة حتمل  1,345,128راكب ًا يف الربع
 انخفض عدد الطائرات القادمة من 11,637ً
طائرة ( )%88 -حتمل  64,983راكب ًا ( )%95 -يف
الثالث من عام  2019إلى 1,368
الربع الثالث من عام .2020
ً
طائرة حتمل  1,419,520راكب ًا إلى
 انخفض عدد الطائرات املغادرة من 11,617ً
طائرة ( )%88 -حتمل  81,870راكب ًا (.)%94 -
1,346
 شهدت حركة الشحن انخفاض ًا ملموس ًا ،إذ انخفضت كمية الشحن الصادر من 11,881طنّ ًا إلى  3,830طنّ ًا ( )%68 -كما انخفضت كمية الشحن الوارد من  15,349طنّ ًا
إلى  6,311طنّ ًا (.)%59 -

 شهدت حركة البريد أيض ًا انخفاض ًا ملموس ًا ،إذ انخفضت كمية البريد الصادر من 209طنّ ًا إلى  22طنّ ًا ( )%89 -كما انخفضت كمية البريد الوارد من  258طنّ ًا إلى
 28طنّ ًا (.)%89 -

املادية يف قطاع النقل
أن مجموع اخلسائر
وبينت تقارير هيئة تنظيم الطيران املدني ّ
ّ
ّ
قدر بـ  90.56مليون دينار.
اجلوي ُت َّ

البحري
 .3مؤشرات أداء قطاع النقل
ّ

حتسن ًا
كما هي احلال يف قطاعات النقل الفرعية األخرى ،شهد قطاع النقل البحري
ّ
ً
مقارنة بالربع الثاني ،وتفاوت ًا ما بني
يف مؤشرات األداء يف الربع الثالث من عام 2020
ً
مقارنة بقيم الربع الثالث من عام  .2019ويشير تقرير
انخفاض وارتفاع يف قيم املؤشرات

املتابعة للربع الثالث لعام  2020إلى ما يلي:
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 ارتفاع ملموس يف عدد السفن التي ّأمت ميناء العقبة يف شهر آب بنسبة  %15عن شهرمتّ وز ،ثم ارتفع عددها يف شهر أيلول بنسبة  %1عن شهر آب.

 انخفض عدد ركّ اب خط العقبة-نويبع يف شهر آب بنسبة  %8عن شهر متّ وز ،وارتفع يفليسجل شهر أيلول بذلك العدد األعلى للركّ اب
شهر أيلول بنسبة  %19عن شهر آب،
ّ

يف الربع الثالث لعام .2020

املصدرة يف شهر آب
 بالنسبة حلركة املناولة ،هناك انخفاض بسيط يف حجم البضائعّ
بنسبة  %3عن شهر متّ وز ،وارتفعت يف شهر أيلول بنسبة  %43عن شهر آب ،يف حني

ارتفع حجم البضائع املستوردة بشكل ملموس يف شهر آب مبقدار  %79عن شهر متّ وز،

وارتفعت يف شهر أيلول بنسبة  %2عن شهر آب.
 انخفضت نسبة مناولة النفط يف شهر آب بنسبة  %13عن شهر متّ وز ،بينما ارتفعتبشكل ملحوظ يف شهر أيلول وبنسبة  %66عن شهر آب.
ّأما عند مقارنة أداء قطاع النقل البحري خالل الربع الثالث من عام  2020بأدائه خالل
ً
الحظ وجود ارتفاع يف
الربع الثاني من العام نفسه
ونتيجة لتخفيف إجراءات احلظرُ ،ي َ
جميع قيم املؤشرات ،ويشمل ذلك :عدد السفن التي تؤم ميناء العقبة ( ،)%13 +وعدد
الركّ اب ( ،)%295 +وإجمالي حركات املناولة ( ،)%35 +وحجم بضائع الترانزيت الواردة
( ،)%18 +وحركة الشاحنات عبر خط العقبة -نويبع ( ،)%45 +وحركة مناولة النفط
(.)%2
وعند مقارنة أداء قطاع النقل البحري خالل الربع الثالث من عام  2020بأدائه خالل
الحظ وجود تفاوت ما بني انخفاض وارتفاع يف قيم املؤشرات ،وعلى
الربع الثالث ُ ،2019ي َ

النحو اآلتي:

 انخفض عدد السفن التي ّأمت ميناء العقبة من  548إلى  ،)%30 -( 383كما انخفضعدد الركّ اب من  85,167إلى  8,362ألف راكب ( )%90 -وهو املؤشر األكثر انخفاض ًا.

وانخفض أيض ًا حجم بضائع الترانزيت الواردة من  58,049طنّ ًا إلى  29,319طنّ ًا (-
 .)%50وشهدت حركة الشاحنات عبر خط العقبة-نويبع انخفاض ًا أيض ًا ،إذ انخفض

ً
ً
شاحنة ( .)%77 -وانخفضت حركة
شاحنة إلى 2,064
عدد الشاحنات من 8,871
مناولة النفط من  1,320,223طنّ ًا إلى  926,487طنّ ًا (.)%30 -

وكانت االرتفاعات يف قيم املؤشرات املتبقية طفيفة ،إذ ارتفع إجمالي حركة املناولة
(حجم البضائع الواردة والصادرة) بنسبة .%9
ً
وإضافة إلى ما سبق ،برز أثر جائحة كورونا على قطاع النقل البحري من خالل:
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 عدم متكّ ن العاملني على ظهر السفن بأنواعها املختلفة من االلتحاق بعملهم سواءيقدر عدد العاملني يف البحر حوالي
داخل األردن أو خارجه ،ما زاد نسبة البطالة ،إذ ّ
 1,500عامل.

ً
ّ
سفينة
توقف حركة سفن الركّ اب السياحية ( ،)Cruise Shipsإذ بلغ عددها 64
يف عام  ،2019وكان عدد الركّ اب على متنها  74,378راكب ًا .وانخفض عددها يف زمن
اجلائحة إلى  10سفن فقط حملت  5,381راكب ًا (.)%92 -

 خسائر مادية ُق ّدرت بحوالي  3ماليني دينار شهري ًا بسبب ّتوقف حركة الركّ اب
والشحن على خط العقبة-نويبع خالل الربع الثاني من عام .2020

ّ
توقف حركة الركّ اب بني منتجعات العقية ومنتجعات طابا املصرية ،والذي يعني
خسارة  100مليون سائح سنوي ًا.
ّ
توقف شركات النقل السياحي التي متلك قوارب سياحية وأندية ومراكز غطس عن
العمل (وعددها  7شركات).
ّ
توقف قوارب الصيد السريعة والقوارب الزجاجية عن العمل خالل الربع الثاني من
عام  2020مبجموع  304قارب ًا.
 ُق ّدرت خسائر معاهد التعليم البحري (عددها اثنان) بأكثر من  750ألف دينار ًا سنوي ًاً
نتيجة لعدم متكّ ن الطلبة اجلدد من خارج األردن االلتحاق بهذه املعاهد بسبب إغالق
املطارات ومنع بعضهم من النزول عن السفن التي يعملون عليها ،وقد بلغت نسبتهم
 %60من العدد الكلّي للطلبة.

أثر اجلائحة على أولويات النقل ومشاريعه

تناولت وزارة النقل يف املراجعة رقم  2الستراتيجية النقل الطويلة طويلة املدى /املرحلة

الثانية ،واخلطة التنفيذية ( ،)2020-2018آثار اجلائحة على أولويات االستراتيجية
وبرامج اخلطة التنفيذية وأهدافها ،إذ ركّ زت على أهمية إعادة تفعيل العمل بعد فترة
ّ
ّ
وتعطل أنشطة القطاع ،بشكل يضمن االستخدام األمثل للموارد وإعادة توزيعها،
التوقف
لالستمرار يف أداء احلد األدنى من املهام الضرورية لضمان دميومة عمل الوزارة والهيئات
املرتبطة بها.
أن آثار اجلائحة انعكست على مراجعة وتعديل اخلطط التنفيذية مبا
وبينت الوزارة ّ
ّ

يتناسب مع املتغيرات واملستجدات ،ومتثّ ل ذلك يف:
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 )١عكس التخفيضات التي طرأت على املوازنة يف ما ّ
يخص النفقات التشغيلية والرأسمالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  9350بتاريخ ّ 27أيار  ،2020أي تخفيض نفقات
ً

بعض املشاريع.

املرجوة ملؤشرات قياس األداء على مستوى األهداف االستراتيجية
 )٢مراجعة القيم
ّ
يبي
وعلى مستوى إجناز البرامج واملشاريع ،بحيث تكون أقرب إلى أرض الواقعّ .
اجلدول رقم ( )1أبرز التغييرات التي طرأت على مؤشرات قياس تلك األهداف.
اجلدول رقم (:)1
قيم مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية الستراتيجية
التغييرات التي طرأت على ّ
النقل الوطنية طويلة املدى /املرحلة الثانية
الهدف االستراتيجي
تطوير منظومة النقل.

مؤشر القياس
نسبة إجناز البرامج املدرجة
ضمن االستراتيجية.

التغيير يف القيمة املستهدفة يف
عام .2020

ُع ِّدلت لتصبح .%28

العدد مذكرةً
ُع ِّدل ليصبح
ُ
تسهيل منظومة النقل والتجارة .عدد مذكرات التفاهم الثنائية.
واحدة فقط.
نسبة إجناز البرامج املدرجة
املساهمة يف تخفيف اآلثار
ضمن االستراتيجية التي تهدف ُع ِّدلت لتصبح .%50
البيئية السلبية.
لتحسني نوعية البيئة.
نسبة رضا املوظفني.
ُع ِّدلت لتصبح %80
عدد املتدربني.
ُع ِّدل ليصبح .40
معدل تقييم أداء املوظفني.
ُع ِّدل ليصبح .%91
ّ
نسبة تغطية االحتياجات
ُع ِّدلت لتصبح .%50
التدريبية.
رفع مستوى األداء املؤسسي.
نسبة إجناز البرامج املدرجة
ُع ِّدلت لتصبح .%89.2
ضمن االستراتيجية.
نسبة الدوران الوظيفي.
ُع ِّدلت لتصبح .%1
عدد االقتراحات املبدعة التي
ُع ِّدل ليصبح عددها .2
متّ تطبيقها.

يبي اجلدول رقم ( )2أبرز
ويف ما يتصل مبشاريع اخلطة التنفيذية (ّ ،)2020-2018

التعديالت التي طرأت على املشاريع التي ُع ِّدلت.
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اجلدول رقم ()2
أبرز التعديالت التي طرأت على بعض مشاريع اخلطة التنفيذية ()2020-2018
املشروع

والتطورات
أبرز التغييرات
ّ
 -قيم جميع مؤشرات األداء لعام .2020

الشبكة الوطنية للسكك احلديدية
مخصص الدراسات املطلوبة من مليون
 تخفيضَّ
دينار إلى  300ألف دينار فقط.
 تخفيض قيمة مؤشر قياس األداء لعام 2020لتعزيز احلماية األمنية يف املطار ،إلى .%15
إعادة تأهيل نقطة تفتيش األرصاد اجلوية
يف مطار امللكة علياء الدولي
 نظر ًا لتخفيض املوازنة بسبب جائحة كورونا ،سيتماإلنفاق على املشروع من مخصصات موازنة .2021
ُذكرت أسباب التأخير ،وهي:

تتبع املركبات واآلليات احلكومية (املرحلة
ُّ
الثانية)

دراسة اجلدوى االقتصادية الستثمار
عمان املدني يف
وتطوير وتأهيل مطار ّ
ماركا ).(MIDRA
دراسة مشروع إعادة هيكلة خطوط النقل
احلضري يف إربد والزرقاء ومأدبا والسلط.

التتبع اإللكتروني منذ
 .1التأخير يف توريد أجهزة
ُّ
ً
إضافة إلى العطل
بداية املشروع وملدة ثالثة شهور،
ومزود األجهزة والذي
مزود الشرائح
ّ
التقني بني ّ
استمر شهراً.
ّ
شهري شباط وآذار،
 .2صعوبة توريد األجهزة خالل َ
ً
أن بلد املنشأ هو الصني.
خاصة ّ
 إدراج وحدة الشراكة /رئاسة الوزراء ،ووزارة التعاونالدولي ،من ضمن الشركاء.
والتخطيط
ّ
 انُ تهي من تقرير املرحلة الثانية من دراسة إعادةوحددت الهيكلة
هيكلة خطوط النقل احلضريُ ،
املناسبة من الناحيتني الفنية والقانونية للمشروع،
ويف انتظار قرار مجلس الوزراء.
 -تعديل قيمة مؤشر أداء القياس لعام .2020

دراسة مسح سلوك األفراد يف التنقل
 تعديل تواريخ بدء بعض اخلطوات التنفيذيةباستخدام بيانات االتصاالت.
واالنتهاء منها.
 تعديل قيمة مؤشر االداء لعام  2020إلنشاء مسارعمان
الربط للنقل العام بني مدينتي ّ
عمان والزرقاء
حلافالت التردد السريع بني مدينتي ّ
والزرقاء /حافالت التردد السريع (.)BRT
لتصبح .%60
 تعديل الكلفة الكلّية املشروع لتصبح  3آالف دينار. إدراج نقص املخصصات وتخفيض املبالغ املرصودة بعدَّ
املتوقعة.
جائحة "كورونا" كإحدى فرضيات املخاطر
تدريب املوظفني وفق ًا للخطة التدريبية
السنوية الداخلية للوزارة.

 تعديل تواريخ البدء واالنتهاء. تعديل قيمة مؤشر األداء لعام  2020لنسبة اإلجنازمن اخلطة التدريبية ،لتصبح .%82
 تعديل قيمة مؤشر اآلداء لعام  2020لنسبة املوظفنياملتدربني إلى العدد املستهدف يف اخلطة لتصبح
%76
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باإلضافة إلى الوثيقة املعنونة "مراجعة كورونا "2-لالستراتيجية واخلطة التنفيذية،
أعدت الوزارة وثيقة أدرجت فيها أربع مبادرات ضمن "أولويات عمل احلكومة لقطاع
لعامي  2020و .2021وتشمل تلك املبادرات ما يلي:
النقل" َ
• تنفيذ مشروع شبكة السكك احلديدية الوطنية.
عمان املدني يف ماركا.
• مشروع استثمار وتطوير وتأهيل مطار ّ
• إدخال نظام النقل الذكي لتحسني خدمة النقل العام.
• إلغاء امللْكية الفردية يف النقل العام.
وتطرقت الوثيقة إلى البرنامج الزمني لكل مبادرة ،وأبرز املعيقات التي تواجهها ،واحللول
لتجاوز تلك املعيقات .ولوحظ من خالل مراجعة تلك الوثيقة ما يلي:
املقترحة
ُ
• التركيز على مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص مثل السكك احلديدية ومطار ماركا،
ً
دخال على احلكومة ويف املقابل ال تتطلّب التزام ًا مالي ًا
تدر
وذلك لكون تلك املشاريع قد ّ
التحديات الناجمة على اجلائحة).
كبير ًا منها (وهي معايير مهمة يف ظل
ّ

ً
مسرع ًا لتنفيذها ،مثل
عامال
• إعطاء األولوية ملبادرات ترتبط بأمور شكّ لت اجلائحة
ّ

ّ
املنظمة ،وينعكس ذلك يف
الدفع اإللكتروني وتنظيم القطاعات االقتصادية غير
َ
مبادرتي أنظمة النقل الذكي وإلغاء امللْكية الفردية ،على التوالي .ويف السياق نفسه،

جتب اإلشارة إلى جانب آخر ساهمت اإلغالقات األخيرة يف إبرازه (رغم أنه ليس جزء ًا
من نطاق هذه املراجعة ولم ُيذكر يف الوثيقة قيد النقاش) ،وهو التنقّ ل األخضر يف

املناطق احلضرية ،وحتديد ًا املشي واستخدام الدراجات الهوائية.

التطرق للمواضيع السابقة يف اجلزء األخير من التوصيات يف هذه املراجعة.
وسيتم
ّ
وباإلضافة إلى ما جاء يف الوثيقة ،فقد برز أثر اجلائحة يف تسريع اإلجراءات واملشاريع
التالية:
• دمج هيئات ومؤسسات النقل (الهيئة البحرية ،وهيئة تنظيم النقل البري ،ومؤسسة
اخلط احلديدي احلجازي) ،لتصبح جميعها حتت مظلة مؤسسية واحدة تسمى
"هيئة النقل" ،وذلك من باب ترشيق اجلهاز احلكومي وتخفيض النفقات .وقد أقرت
احلكومة اإلجراءات املطلوبة للدمج بانتظار مرورها باخلطوات التشريعية.
عمان
عمان وبني ّ
• االستمرار بالعمل على مشروعي احلافالت سريعة التردد (داخل ّ
والزرقاء) ،إذ كانت تلك املشاريع ضمن املجموعة األولى من القطاعات واملشاريع التي

ُسمح لها بالعمل خالل فترة احلظر الشامل.
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قطاع النقل ما بعد اجلائحة
يعرض هذا اجلزء بعض التطلعات ملا بعد اجلائحة ،وحتديد ًا يف ما يتعلّق باألولويات
وآليات التعامل مع القطاع وفرص التطوير والعقبات واإلمكانات املالية للقطاع يف الفترة
التي تلي زوال اخلطر الوبائي.
يجب التركيز بشكل عام على تعزيز منعة قطاع النقل واستدامته ،واخلروج بنموذج
أفضل للقطاع ،وذلك من خالل ما يلي:
• إيجاد أطر دائمة للحماية االجتماعية للعاملني يف القطاع.
• إيجاد أطر دائمة الستدامة خدمات نقل الركاب املختلفة (مثل تأسيس صندوق دعم
نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب رقم  19لعام .)2017
نقل الركاب الذي ّ
• استخدام التكنولوجيا لضمان استدامة اخلدمات (وحتديد ًا خدمات النقل العام)
وأيض ًا لتقليل حاجتها للدعم املالي.
• تطوير أساليب ومناذج أعمال مبتكرة يف اإلدارة والتشغيل باالستعانة بالقطاع اخلاص.
• إعادة ترتيب البيئة املؤسسية للقطاع من الناحيتني التنظيمية (إعادة ترتيب
قطاعي
صالحيات التخطيط والتنظيم) ،والتشغيلية (مللمة املشغّ لني الفرديني يف
َ

نقل الركاب والبضائع).

• االستثمار يف تسويق خدمات مثل النقل السياحي الداخلي ،والتي رمبا لم تكن ذات
أهمية كبيرة قبل اجلائحة.
باإلضافة إلى ما سبق ،يجب أيض ًا تعزيز مبدأ "االعتماد على الذات" /والذي كثر احلديث
عنه يف اآلونة األخيرة ،ويشمل هذا يف قطاع النقل:
• االستمرار يف بناء الكفاءات يف قطاعات النقل املختلفة (نقل الركاب والبضائع ،النقل
تقريري حالة البالد لعامي 2018
السككي والبحري ...إلخ) ،كما جاء يف توصيات
َ

و.2019

• إعادة دراسة منظومة التشريعات وسالسل النقل والتزويد ،لزيادة تنافسية الشركات
واملرافق احمللية (من مطارات وموانئ) يف حركة النقل يف اإلقليم والعالم.
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ثانيًا :متابعة العمل الحكومي

املستجدات املتعلّقة بجائحة كورونا ،ترصد هذه املراجعة مدى تنفيذ ما
باإلضافة إلى
ّ
جاء يف استراتيجيات وخطط وزارة النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلّتها ،وأيض ًا مدى
تنفيذ ما جاء يف توصيات املراجعة السابقة يف تقرير حالة البالد لعام .2019

اخلطة التنفيذية ( )2020-2018الستراتيجية النقل الوطنية طويلة
املدى /املرحلة الثانية.

اعتماد ًا على ما ورد يف تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية للربع الثالث لعام 2020

الصادر عن مديرية متابعة النقل وتقييمه يف وزارة النقل (وهو آخر التقارير الصادرة
عنها) ،يتناول هذا اجلزء أهم مشاريع اخلطة التنفيذية لالستراتيجية لوزارة النقل
والهيئات التابعة لها يف القطاعات الفرعية الثالثة :النقل البري واجلوي والبحري ،إذ
نصت عليه
يناقش أهم املشاريع
َ
املنجزة بحسب ما ورد يف اخلطة ،أو بشكل أسرع مما ّ

اخلطة ،وكذلك املشاريع املتأخرة عن اخلطة وأبرز أسباب ُّ
تأخر تنفيذها.

بي التقرير
وفق ًا للتقرير ،بلغ العدد الكلّي ملشاريع اخلطة االستراتيجية  112مشروع ًا ،إذ ّ
أن نسبة املشاريع التي تتقدم بحسب االستراتيجية ّ ،%43أما املتأخرة فبلغت نسبتها
ّ

 .%57ويظهر اجلدول رقم ( )3األهداف والبرامج واملشاريع ضمن اخلطة التنفيذية
لوزارة النقل ( )2020-2018وحالة ٍّ
كل منها.

اجلدول رقم ()3
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تقرير حالة البالد لعام  :2020النقل

األهداف والبرامج واملشاريع ضمن اخلطة التنفيذية لوزارة النقل ()2020-2018

األهداف
االستراتيجية

البرامج

البرنامج األول:
تطوير منظومة
النقل /إعداد
دراسات تطوير
النقل

الهدف
االستراتيجي
األول:
تطوير منظومة
النقل

البرنامج الثاني:
تطوير منظومة
النقل /تطوير
البنية التحتية

املشاريع
مشروع تطوير النظام احملوسب
لقطاع النقل /النهوض بخدمات
النقل العام (صيانة).
دراسة اجلدوى االقتصادية الستثمار
عمان املدني/
وتطوير وتأهيل مطار ّ
ماركا ).(MIDRA
دراسة مشروع إعادة هيكلة خطوط
النقل احلضري يف إربد والزرقاء
ومادبا والسلط.
بري ومركز
دراسات إنشاء ميناء ّ
عمان /املاضونة.
لوجستي يف ّ
ّ
إعداد دراسات اجلدوى االقتصادية
ملطار الشونة اجلنوبية.
دراسة مسح سلوك األفراد يف التنقل
باستخدام بيانات االتصاالت.
الشبكة الوطنية للسكك احلديدية/
إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية.
مدرج الطائرات
إعادة تأهيل ّ
الشمالي.
ّ
مشروع تنفيذ اجلدار األمني ونقطة
الزوار
التفتيش عند مدخل كبار ّ
( )VIPيف مطار امللكة علياء الدولي.
شراء جهاز (Airport Cargo
 )X-Ray Scannerللفحص
باألشعة لوارد الشحن اجلوي يف
مطار امللكة علياء الدولي.
مشروع تأهيل بوابة املشتى يف مطار
امللكة علياء الدولي.
التتبع اإللكتروني للمركبات
نظام
ُّ
واآلليات احلكومية (املرحلة األولى).

حالة املشاريع
ُأجنز.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
ُأجنزت يف عام .2018
ُأجنزت.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
ُأجنز يف عام .2018
ُأجنز.

ُأجنز.
ُأجنز.
ُأجنز.

التتبع اإللكتروني للمركبات
نظام
ُّ
واآلليات احلكومية (املرحلة
الثانية).
إعادة تأهيل مدخل مطار امللكة علياء
ُأجنز.
الدولي (نقطة تفتيش "غالب .)"1
إعادة تأهيل نقطة تفتيش األرصاد
يسير وفق ًا للخطة.
اجلوية يف مطار امللكة علياء الدولي.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
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األهداف
االستراتيجية
الهدف
االستراتيجي
البرنامج :تشجيع
الثاني:
االستثمار يف جميع
تعزيز الشراكة مشاريع أمناط النقل
بني القطاعني
العام واخلاص
الهدف
االستراتيجي البرنامج :بناء
وتقوية التعاون
الثالث:
اإلقليمي يف تسهيل
تسهيل منظومة النقل والتجارة
النقل والتجارة
الهدف
االستراتيجي
البرنامج :توفير
الرابع:
أنظمة نقل صديقة
تخفيف اآلثار للبيئة
البيئية السلبية
البرنامج األول:
اإلدارة واخلدمات
املساندة /بناء
القدرات
البرامج

الهدف
االستراتيجي
اخلامس:
رفع مستوى
األداء املؤسسي

البرنامج الثاني:
اإلدارة واخلدمات
املساندة /رفع
اجلاهزية
اإللكترونية
وإدامة بيئة تقنية
املعلومات

البرنامج الثالث:
اإلدارة واخلدمات
املساندة /إنشاء
مركز معريف لقطاع
النقل
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املشاريع

حالة املشاريع

مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل
مطار امللكة علياء الدولي.

يسير وفق ًا للخطة.

مشروع حتديث نظام تفتيش حقائب
مستودع الطائرات يف مطار امللكة
علياء الدولي.

املشروع متأخر عن
اخلطة.

عقد ورشات عمل إقليمية.

املشروع متأخر عن
اخلطة.

دراسة جدوى اقتصادية ملركز الشحن
اجلوي /مطار امللكة علياء الدولي.

يسير وفق ًا للخطة.

مشروع الربط للنقل العام.
عمان والزرقاء/
الربط بني مدينتي ّ
حافالت التردد السريع (.)BRT
تدريب موظفني وفق اخلطة
التدريبية الداخلة للوزارة.
مشروع صيانة وإدامة األجهزة
واملعدات املتعلقة بشبكة احلاسوب
ونظام االتصاالت املوحد.
شراء أجهزة جاسوب وملحقاتها.
عطاء صيانة أجهزة احلاسوب
وتوابعها.
عطاء تركيب وتشغيل نظام مراقبة
باستخدام الكاميرات يف مبنى وزارة
النقل (انتُ هي من املشروع يف عام
.)2018
شراء بعض مكونات أجهزة شبكة
احلاسوب.
مشروع صيانة وإدامة نظام (.)GRP
مشروع إدامة وصيانة وتطوير بنك
معلومات قطاع النقل األردني.
مشروع إدارة وتطوير نظام للشكاوى
واالقتراحات واالستفسارات.
مشروع إدامة وتطوير وحتديث املوقع
اإللكتروني واملوقع الداخلي ونظام
إدارة الوثائق.

املشروع متأخر عن
اخلطة.

املشروع متأخر عن
اخلطة.
يسير وفق ًا للخطة.
يسير وفق ًا للخطة.
يسير وفق ًا للخطة.

ُأجنز.

لم يبدأ بعد.
يسير وفق ًا للخطة.
يسير وفق ًا للخطة.
ُأجنز.
يسير وفق ًا للخطة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020النقل

تخص وزارة النقل فقط ،أما تقرير متابعة
إن املشاريع املدرجة يف اخلطة التنفيذية
ّ
ّ
فيتضمن مشاريع
تنفيذ االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للربع الثالث لعام 2020
ّ

البري
للهيئات التي تعمل حتت مظلّة الوزارة يف القطاعات الفرعية الثالثة (النقل
ّ
ً
اجلوية.
إضافة إلى دائرة األرصاد
واجلوي)
والبحري
ّ
ّ
اجلدول رقم (:)4
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (هيئة
ُّ
تنظيم النقل البري)  -الربع الثالث لعام 2020
األهداف
االستراتيجية

البرامج

تنفيذ مخرجات املخطط
الشمولي يف جرش.
تنفيذ دراسة مشروع النقل
احلضري (إربد ،الزرقاء،
مأدبا).
إدخال نظام النقل الذكي
البرنامج األول :تطوير (Intelligent Transport
خدمات النقل العام )System

الهدف االستراتيجي
األول:
رفع مستوى نوعية
خدمات النقل البري
وإضافة خدمات
إبداعية

البرنامج الثاني:
رفع مستوى األداء
املؤسسي

الهدف االستراتيجي
الثاني:
تقليل اآلثار السلبية
البري
لقطاع النقل ّ

املشاريع

البرنامج :تطوير
األنظمة املتعلقة
مبواصفات املركبات
(السالمة والبيئة)

لتحسني خدمة النقل العام
دراسة احتياجات خدمة نقل
طلبة املدارس احلكومية/
دراسة النقل اجلماعي.
تأهيل السائقني وتدريبهم.
عقد دورات تدريبية
للموظفني.
مشروع حتديث وبناء قاعدة
البيانات اخلاصة بجميع أمناط
النقل للركاب وأمتتة خدمات
الهيئة.
توفير أجهزة حاسوب تلبي
متطلبات املوظفني للقيام
مبهامهم.
بناء القاعدة اجليومكانية
لهيئة تنظيم النقل البري.

حالة املشاريع
متأخر عن اخلطة
متأخر عن اخلطة.

يسير وفق ًا للخطة.

ُأجنز.
ُأجنز.
متأخر عن اخلطة
املشروع متأخر عن
اخلطة.
املشروع متأخر عن
اخلطة.
يسير وفق ًا للخطة.

حتديث أسطول حافالت النقل
العام لتتوافق مع التنفيذ
متأخر عن اخلطة.
التجريبي ملستويات الشبكة
الهرمية (مستمر).
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األهداف
االستراتيجية

البرامج

املشاريع

حالة املشاريع

مشروع إنشاء وإعادة تأهيل
البينة التحتية للنقل العام
(مراكز االنطالق والوصول).
مشروع تصميم إعادة تأهيل
متأخر عن اخلطة
املجمعات يف األلوية.
الهدف االستراتيجي
الثالث:
مشروع توفير أنظمة رقابية
البرنامج :تطوير
إلكترونية للنقل العام يف مراكز
البنية التحتية
رفع مستوى وتطوير خلدمات النقل البري االنطالق والوصول ( .)CCTVيسير وفق ًا للخطة.
البنية التحتية لقطاع
النقل البري
يسير أسرع من
اخلطة.

توفير مواقف حتميل وتنزيل
لوسائط النقل العام.
ترخيص التطبيقات الذكية.
الهدف االستراتيجي البرنامج :تشجيع
الرابع:
إجناز وثيقة النقل البري.
االستثمار يف
حتفيز بيئة االستثمار قطاع النقل البري
مشروع دعم أجور طالب
يف قطاع النقل البري واإلستثمارات احمللية اجلامعات الرسمية.

مت إجناز مشروعني،
ولكن هناك تأخير يف
ً
نتيجة
املشروع الثالث
مادي ًا.
لتعثّ ر املقاول
ّ
متأخر عن اخلطة.
يسير وفق ًا للخطة.
متأخر عن اخلطة.

اجلدول رقم (:)5
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل
ُّ
(مؤسسة اخلط احلديد احلجازي)  -الربع الثالث لعام 2020

األهداف
االستراتيجية

البرامج

املشاريع

تصينع عربات آلية.
إعادة إعمار جزئي للقاطرة
الهدف االستراتيجي
البخارية .23
األول:
إعادة إعمار جزئي للقاطرة
تطوير منظومة
البرنامج :برنامج النقل البخارية .51
النقل السككي
إعادة ترميم عربات الركاب.
وحتسني اخلدمات
املقدمة للمواطنني
تركيب مكيفات لعربات الركاب.
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حالة املشاريع
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
يسير وفق اخلطة.
يسير تنفيذه بوتيره
أسرع مما ورد يف
اخلطة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020النقل
األهداف
االستراتيجية

البرامج

املشاريع

بناء املتحف.
عمان.
ترميم مباني محطة ّ
إعادة تأهيل محطتي اجليزة
الهدف االستراتيجي البرنامج األول :التميز
والسمرا.
املؤسسي
الثاني:
إعادة تأهيل محطتي القطرانة
والزرقاء.
تقليل اآلثار السلبية
التعاون مع منتدى شباب املفرق.
لقطاع النقل البري
البرنامج الثاني :برنامج
اخلطة اإلعالمية.
اإلعالم والثقافة
املجتمعية
شراء خادم لإلنترنت( (�serv
.)er
البرنامج األول:
الهدف االستراتيجي اخلدمات املساندة
متديد شبكة إنترنت.
الثالث:
خطة التحول اإللكتروني.
تأهيل الكوادر البشرية
رفع األداء املؤسسي
البرنامج الثاني :إدارة
وتدريبها.
املوارد البشرية
أرشفة سجالت املوظفني.
الهدف االستراتيجي
البرنامج :استثمار
الرابع:
إنشاء ( )190مخزن ًا يف الزرقاء.
أمالك املؤسسة
استثمار أمالك اخلط

حالة املشاريع
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
ُأجنز.
متأخر عن اخلطة.
ُأجنز.
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
ُأجنز.
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.
متأخر عن اخلطة.

اجلدول رقم (:)6
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (هيئة
ُّ
تنظيم الطيران املدني)  -الربع الثالث لعام 2020
األهداف
االستراتيجية
الهدف االستراتيجي البرنامج :رفع وحتسني
األول:
إعداد خطة تصحيحية
مستوى التصنيف
العاملي للتطبيق الفعال ملالحظات منطقة الطيران
تعزيز سالمة وأمن
الطيران املدني وفق ًا للسالمة اجلوية وأمن املدني الدولية.
للمتطلبات الدولية الطيران املدني
البرامج

املشاريع

حالة املشاريع

يتقدم وفق ًا للخطة.

متّ تأجيل مؤمتر
"إيكان" من ِقبل
البرنامج األول :حترير
عقد أو تعديل االتفاقيات
منظمة الطيران
الهدف االستراتيجي األجواء مع الدول
الثنائية لتحرير خدمات النقل
املدني الدولي حتى
املستهدفة على أسس
الثاني:
اجلوي على أسس تبادلية.
عام  2021بسبب
تبادلية.
جعل األردن مركز ًا
جائحة كورونا.
إقليمي ًا للنقل اجلوي البرنامج الثاني :تعزيز
تطوير تشريعات الطيران
يتقدم وفق ًا للخطة.
اإلطار التنظيمي
املدني.
والرقابي
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األهداف
االستراتيجية

البرامج

املشاريع

حالة املشاريع

حتديث وتطوير األجهزة
املالحية يف املطارات واحملطات.

يتقدم وفق ًا للخطة.

البرنامج :تطوير
الهدف االستراتيجي البنية التحتية يف
مرافق الطيران املدني،
الثالث:
وتعزيز املستوى
توفير وتطوير وحتديث
تطوير منظومة
التنافسي لألردن
األجهزة واألنظمة احلاسوبية.
النقل اجلوي
يف خدمات املالحة
اجلوية
الهدف االستراتيجي
البرنامج :تطوير
الرابع:
وتنمية قطاع النقل
إعادة تأهيل املطارات بالشراكة
تشجيع الشراكة
اجلوي ،وتعزيز
مع القطاع اخلاص.
يف
االستثمار
وحتفيز
الشراكة بني القطاعني
اجلوي
النقل
أنشطة
العام واخلاص
والطيران املدني
بناء القدرات املؤسسية.
بيت
البرنامج األول :رفع
إيفاد خبراء جلعل الهيئة َ
خبرة.
مستوى القدرات
وجتذير
الهدف االستراتيجي املؤسسية،
إنشاء مركز إقليمي لتدريب
التميز
ثقافة
الكفاءات يف مجاالت تنظيم
اخلامس:
الطيران املدني.
رفع مستوى األداء
البرنامج الثاني:
املؤسسي
التحول اإللكتروني
تصنيف املعلومات وإعادة
وأمتتة اخلدمات
هندسة اإلجراءات.
لزيادة الكفاءة
والفاعلية
الهدف االستراتيجي البرنامج :االلتزام
الدولي باحلفاظ على تعديل تعليمات بيئة الطيران
السادس :حماية
البيئة من االنبعاثات املدني.
البيئة وفق ًا
للمتطلبات الدولية والضجيج
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يتقدم وفق ًا للخطة.

لم يبدأ بعد.

متأخر.
يسير ببطء بسبب
جائحة كورونا.
لم يبدأ بعد.

يسير وفق ًا للخطة.

يسير وفق ًا للخطة.

تقرير حالة البالد لعام  :2020النقل

اجلدول رقم (:)7
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (دائرة
ُّ
األرصاد اجلوية)  -الربع الثالث لعام 2020
األهداف
االستراتيجية

البرامج

املشاريع

مقصات الرياح.
البرنامج األول :تعزيز محطة" الراديوسوند".
إجراءات السالمة
االنتقال من شهادة
اجلوية
( )ISO9001:2008إلى شهادة
(.)ISO9001:2015
حتديث نظام استقبال صور
الغيوم (.)MESSIR-SAT
الهدف االستراتيجي
منوذج تنبؤات عددية.
األول :املساهمة
شراء رادار متطور للطقس
يف حماية األرواح
(املنطقة اجلنوبية).
واملمتلكات
البرنامج الثاني:
نظام مراقبة الطقس شراء رادار متطور للطقس
(عمان).
واإلنذار املبكر
ّ
طافية رصد بحري (.)buoys
محطات رصد ألية
تطوير املوقع اإللكتروني
للدائرة وحتديثه.
البرنامج األول:
استخدام التكنولوجيا مشروع االستمطار.
يف االستمطار
البرنامج الثاني :نشر إصدار مجلة لألرصاد اجلوية.
الهدف االستراتيجي الوعي بأهمية األرصاد إنشاء معرض دائرة لألرصاد
الثاني :املساهمة يف اجلوية
اجلوية
التنمية املستدامة
اقتناء مختبر متطور للمعايرة.
البرنامج الثالث :بناء تطوير قاعدة البيانات.
وإدامة سجل مناخي وحدة التنبؤ املوسمي
وطني
(Seasonal Forecast
.)UDP

حالة املشاريع
متوقف
متأخر.
متوقف.
انتُ هي منه.
متأخر.
متوقف.
انتُ هي منه.
متوقف.
متوقف.
متوقف.
انتُ هي منه.
متوقف.
لم يبدأ بعد.
متوقف.
لم يبدأ بعد.
متوقف.
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األهداف
االستراتيجية

البرامج
البرنامج األول:
حتديث التشريعات

الهدف االستراتيجي
الثالث :تطوير
خدمات الدائرة
البرنامج الثاني :بناء
ورفع مستوى األداء
القدرات
املؤسسة والفردي

املشاريع
قانون دائرة األرصاد اجلوية.
إنشاء أستوديو خاص لتصوير
النشرة اجلوية.
توسيع نطاق شهادة
( )ISO9001:2015لتشمل
جميع خدمات الدائرة.
تدريب املوظفني.
نظام للرد اآللي للنشرة اجلوية.
إنشاء قناة فضائية لألرصاد
اجلوية.

حالة املشاريع
متوقف.
انتُ هي منه.
متوقف.
متأخر.
انتُ هي منه.
متوقف.

اجلدول رقم (:)8
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (شركة
ُّ
املطارات األردنية)  -الربع الثالث لعام 2020
األهداف
االستراتيجية

رفع مستوى البنية
التحتية للمطار

البرامج

املشاريع

حالة املشاريع
متوقف.

إعادة تأهيل مبنى املغادرين.
إعادة تأهيل املدرج واملمرات
يسير وفق ًا للخطة.
املساعدة.
رفع مستوى اخلدمات موقف سيارات جديد يتسع
لم يبدأ بعد.
يف املطارات األردنية
أللف سيارة.
التخصص يف الرحالت منخفضة
لم يبدأ بعد.
التكلفة والرحالت العارضة
والرحالت اخلاصة.

اجلدول رقم (:)9
تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (الهيئة
ُّ
البحرية األردنية)  -الربع الثالث لعام 2020
األهداف
االستراتيجية
الهدف االستراتيجي
األول :تشجيع
الشراكة مع القطاع
اخلاص لزيادة
اإلستثمارات يف قطاع
النقل
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البرامج
البرنامج األول :تطوير
خدمات النقل البحري
البرنامج الثاني :تطوير
نظام املعلومات املينائية
وخدمة حركة السفن

املشاريع

حالة املشاريع

إنشاء مركز للتحقيق يف
احلوادث البحرية.
متوقف.
إنشاء مركز للبحث واإلنقاذ.
حتديث وتطوير أجهزة احملطة
متأخر عن اخلطة.
الساحلية الالسلكية ونظم
املعلومات.
متوقف.

تقرير حالة البالد لعام  :2020النقل
األهداف
االستراتيجية

الهدف االستراتيجي
الثاني :تطوير
التشريعات الناظمة
لقطاع النقل

الهدف االستراتيجي
الثالث :بناء القدرات
والتدريب يف مجال
النقل

الهدف االستراتيجي
الرابع :رفع مستوى
اإلدارة وتطوير األداء
املؤسسي والشفافية

البرامج

املشاريع

حالة املشاريع

البرنامج األول :إصدار إصدار القانون البحري األردني .متأخر عن اخلطة.
القانون البحري
إصدار التشريعات الناظمة
متأخر عن اخلطة.
األردني
(أنظمة وتعليمات) وحتديثها.
مستمر تبعاً
املصادقة على االتفاقيات
للمستجدات
البرنامج الثاني:
البحرية الدولية.
واملتغيرات الدولية.
االنضمام الى املعاهدات
واالتفاقيات واملذكرات توقيع اتفاقيات التعاون
مستمر ،وبانتظار
البحرية والدولية
البحري أو مذكرات التفاهم
توقيع الدولة الطرف.
الثنائية.
البرنامج :تأهيل ورفع
قدرات موظفي الهيئة تدريب وتأهيل ورفع قدرات
يسير وفق اخلطة.
موظفي الهيئة البحرية
البحرية األردنية
األردنية.
والكوادر البحرية
العاملة يف القطاع
البرنامج األول :متابعة
تنفيذ اخلطة التصحيحية
نتائج تدقيق اإلدارة
ُأجنز.
الناجتة عن تدقيق اإلدارة
البحرية اإللزامي
البحرية اإللزامي (.)IMSAS
()IMSAS
البرنامج الثاني:
مواءمة إجراءات العمل طبق ًا
يسير وفق ًا للخطة.
مواءمة إجراءات العمل
ملواصفة (.)ISO
طبق ًا ملواصفة (.)ISO

بعد مراجعة اخلطة التنفيذية وتقرير املتابعة األخير ،ميكن استخالص ما يلي:
أن مالحظات املراجعات السابقة لم َ
تؤخذ بعني االعتبار ،ولم يتم جتديد
• من الواضح ّ

بناء على التوصيات واملالحظات املذكورة ،إذ
وتطوير اخلطط وتقارير املتابعة
ً
استخلص فريق املراجعة املالحظات نفسها من املراجعات السابقة.

جيدة ،وخاصة يف ما يتصل
• ّ
إن طريقة عرض املواضيع وترتيبها يف تقرير املتابعة ّ
مبشاريع وزارة النقل.
َ
األهمية نفسها للعناصر
• تركّ ز تقارير املتابعة تركيز ًا حصري ًا على املشاريع ،وال تولي
األخرى املوجودة يف اخلطة التنفيذية ،مثل املؤشرات (ربط املشاريع باملؤشرات)،
مفصل للجهات
والعالقات مع اجلهات األخرى (حتتوي اخلطة التنفيذية على حتليل
ّ

حتدد طبيعة
وبناء على ذلك
املختلفة ومدى اهتمامها أو تأثيرها بخطط وزارة النقل،
ّ
ً
العالقة بني وزارة النقل ٍّ
وكل من هذه اجلهات) .كما أن اخلطة التنفيذية تعرض ما
يخص وزارة النقل فقط ،بينما يعرض تقرير املتابعة مشاريع الوزارة والهيئات
ّ
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واملؤسسات التي تعمل حتت مظلتها.
• وفق ًا لتقرير املتابعة ،فإن  %43من مشاريع النقل ُأجنزت أو ُنفذت وفق ًا للخطة أو
بوتيرة أسرع مما ورد فيها ،بينما بلغت نسبة املشاريع املتأخرة أو املتوقفة أو لم تبدأ
جيدة يف الظاهرّ ،إل أنها قد ال تكون أفضل طريقة
بعد  .%57وهذه األرقام تبدو ّ
لتلخيص مدى اإلجناز يف مشاريع الوزارة ،وذلك ألنها جتمع بني أنواع املشاريع املختلفة
وتعطيها جميع ًا الوزن نفسه (مثال :إنشاء ميناء بري ،إجراء دراسات جدوى ،تدريب

موظفني) .وقد يكون من األفضل توزيع املشاريع تبع ًا لنوعها (بنية حتتية ،دراسات،
بناء قدرات بشرية ...إلخ) ،ومتابعة اإلجناز يف ٍّ
كل منها على حدة.
ً
إضافة إلى تأثير جائحة "كورونا" ،تبرز أسباب مختلفة لتأخير تنفيذ املشاريع ،ولكن
•

املخصصات أو من التمويل
العديد منها يندرج حتت بند "عدم توفّ ر التمويل" (من
ّ

اخلارجي) ،أو مرتبط بتأخر املوافقات أو اإلجراءات من جهات أخرى ،وخاصة من
اجلهات احلكومية (وزارة األشغال العامة واإلسكان) واألجهزة األمنية.
مخصص فقط ملتابعة ما جاء يف اخلطة التنفيذية .ومن غير
• يبدو أن تقرير املتابعة
ّ
الواضح ما إذا كان هناك آلية ملراجعة ما جاء يف اخلطة وإضافة املشاريع إليها وفق ًا
درج ما جاء يف وثيقة "أولويات عمل
للتطورات
ّ
املستجدة .فعلى سبيل املثال ،لم ُي َ
ّ
احلكومة  "2020-2019يف اخلطة .ويف مثال آخرَ ،
خط ْت وزارة النقل خطوات مهمة
يف مجال النقل املدرسيّ ،إل أن هذا امللف لم ُيذكر يف تقرير املتابعة ،لكونه غير موجود
يف اخلطة التنفيذية.

مجدد ًا بضرورة عدم إدراج املشاريع التي اتُّ خذ قرار بإلغائها أو تعليقها
• ينبغي التذكير
ّ
(أو على األقل ذكر ذلك بشكل صريح) ،مثل مطار الشونة.

اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق ()2023-2019

بينت املراجعة السابقة يف تقرير حالة البالد لعام  ،2019جاء إعداد اخلطة
كما ّ
االستراتيجية للسالمة على الطرق ( )2023-2019من ِق َبل الفريق الوطني للسالمة
على الطرق ،والذي ُشكّ ل برئاسة أمني عام وزارة النقل مبوجب كتاب رئيس الوزراء يف شهر
قرت اخلطة االستراتيجية من مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ
أيلول  .2017و ُأ ّ

 27آذار .2019

ً
مباشرة ضمن
وعلى خالف اخلطة التنفيذية لوزارة النقل والتي ُتعنى باألمور الواقعة
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تتعدد
صالحية الوزارة ،فإن اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق تتعامل مع ملف
ّ

تنسيقي ،إلى
دور
فيه اجلهات املسؤولة .ولذلك ّ
فإن دور وزارة النقل يف هذه االستراتيجية ٌ
ّ
جانب كونه تنفيذي ًا.
تتضمن اخلطة عرض ًا إلحصاءات الصدامات املرورية والوفيات واإلصابات الناجتة عنها،
ّ

التغير يف هذه اإلحصاءات عبر السنني ،ثم تعرض الهدف االستراتيجي العام،
ومدى
ّ

ومدة االستراتيجية ،ومحاورها الرئيسية ،وكما يلي:

الهدف االستراتيجي العام :تخفيض عدد الوفيات واإلصابات البليغة الناجمة عن
صدامات الطرق لكل  100ألف نسمة بنسبة  %20خالل خمس سنوات (معدل تخفيض
 %4سنوي ًا).
مدة االستراتيجية :خمس سنوات.
محاور االستراتيجية:
• التشريعات والرقابة.
• الهندسة والتنظيم.
• سالمة املركبات.
• الدراسات واملعلومات والبيانات.
• اإلسعاف واإلنقاذ.
• التوعية والتعليم والتدريب.
• اإلدارة والتنسيق.
أي تقارير متابعة إلى اآلن على الرغم من أن مضمون اخلطة ينص
لقد لوحظ عدم صدور ّ

يبي
على وجوب إصدار تقارير ثلث سنوية وسنوية ملتابعة التنفيذ
والتقدم باخلطة كما ّ
ّ
االقتباسان التاليان:

دوري كل أربعة أشهر من خالل فريق مختص يتم تشكيله من قبل
 "يتم عمل تقييمّ
الفريق الوطني للسالمة على الطرقُ ،
وترفع نتائج التقييم ملجلس الوزراء ،وعلى
ضوء نتائج التقييم يتم عمل تعديل أو تغيير يف البرامج لتؤدي الغاية التي ُوضعت
من أجلها".

 "يتم عمل تقييم سنوي للبرامج املوضوعة ومدى حتقيقها لهدف اخلطةاالستراتيجي والذي يترتب عليه مؤشر أداء يتمثل بتخفيض عدد الوفيات
سنوي ًا ،حيث سيتم تقييم
الناجمة عن احلوادث لكل  100ألف نسمة بنسبة %4
ّ
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مدى حتقيق مؤشر األداء السنوي على مستوى اجلهات واحملافظات باعتبار العام
َ 2017
سنة أساس للمقارنة".
ومن هنا ،تركّ ز هذه املراجعة على تقييم اخلطة االستراتيجية لسالمة الطرق من منظور
ُ
َ
الوضع الراهن ،ومدى التشاورية يف إعدادها ،ومدى
اخلطة
الدرجة التي تعكس فيها هذه
شموليتها لعناصر الطريق ،ومدى توافقها مع السياسات احمللية والتوجهات العاملية للحد
من خطورة الطرق على مستخدمي الطريق.
فإن مناقشة وضع السالمة املرورية يف األردن يف بداية هذه
بينت املراجعة السابقةّ ،
وكما ّ
بناء على تقييم الوضع
عدت
تعد مؤشر ًا جيد ًا على ّ
أن اخلطة ُأ ّ
اخلطة االستراتيجية ّ
ً
يؤمل أن تأتي بنتائج ملموسة .وبالنسبة
الراهن ،وهذا ميثل حجر األساس ّ
ألي خطة َ

تعدد احملاور لتشمل وتغطي جميع عناصر الطريق عدا كونها
الحظ ّ
حملاور اخلطةُ ،ي َ

املالحظ
متوافقة مع احملاور األساسية لعقد عمل األمم املتحدة للسالمة املرورية .ومن
َ
أن اخلطة ُأعدت بدرجة عالية من التشاورية ،إذ ُعقدت اجتماعات مع اجلهات
أيض ًا ّ

َ
املنتظر حتقيقها منها ،األمر الذي
املعنية ملناقشة النشاطات املتعلقة بها واألهداف

احملبذ وجوده بني اجلهات املعنية.
يعكس صورة من التنسيق
َّ
إن العديد من اجلهود ُت َ
للحد من الوفيات واإلصابات الناجمة عن صدامات
بذل يف األردن
ّ
ّ

الطرق ،ولكنها جهود مبعثرة ومتفرقة ،وقد أثبتت جتارب الدول املتقدمة يف عالم

السالمة املرورية أهمية وجود هيئة قيادية وطنية تتولى زمام األمور ،وتنشأ مبوجب
قانون (وقد تكون مؤسسة قائمة)ُ ،
وتنَ ح الصالحيات ،وتضطلع بدور مركزي يف إجناز
جميع وظائف اإلدارة املؤسساتية من قيادة وتشجيع وتنشيط ،بحيث تتحمل مسؤولية
صياغة االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية وحتديد النتائج املستهدفة منها،
خصص لهذه الهيئة ميزانية مستقلة لتمكينها من حتقيق الهدف املتمثل بتخفيض
ُ
وي َّ

عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الصدامات املرورية .وهنالك العديد من الهيكليات

والبنيات املقترحة لهذه الهيئة ،ومن بينها أن تكون وزارة النقل هي الهيئة القيادية ،مما
املعنية.
يفعل دورها التنسيقي والرقابي مع اجلهات
ّ
ّ

 -مدى ربط االستراتيجيات باملوازنات

الحظ أن
عند دراسة موازنات وزارة النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلّتهاُ ،ي َ
ً
فمثالُ ،تطابق
استراتيجيات املؤسسات املختلفة يتم عكسها بشكل مباشر على املوازنات.

َ
ُ
املدرجة يف استراتيجية وزارة النقل .أما
حد كبير تلك
املشاريع
املدرجة يف املوازنة إلى ّ
االستراتيجيات العابرة للمؤسسات ،مثل اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق،
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فقد لوحظ أنها غير واردة يف موازنة وزارة النقل ،رغم أن الوزارة هي التي تقود تنفيذ
هذه االستراتيجية.
ً
نتيجة للجائحة ،فكما ُذكر سابق ًا ،أصدرت
ويف ما يتعلّق بالتغييرات على املوازنة
وزارة النقل مراجعة خاصة عكست التخفيضات التي طرأت على النفقات التشغيلية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  9350بتاريخ ّ 27أيار .2020
والرأسمالية ً

 متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019تضمنّ ت توصيات املراجعة السابقة ما يلي:

 .1إعادة ترتيب تقارير املتابعة ،بحيث يتم تصنيف املشاريع وفق ًا لطبيعتها ،ومتابعة
املبسطة ومتابعتها،
التنفيذ يف كل نوع من املشاريع على حدة ،واختيار بعض املؤشرات
ّ
وربط املشاريع مبؤشرات األداء ربط ًا صريح ًا.
 .2التأكد من إحلاق مشاريع الهيئات واملؤسسات ومبادراتها التي تعمل حتت مظلّة الوزارة
ضمن اخلطة التنفيذية للوزارة.
 .3إيجاد آلية لتحديث االستراتيجيات واخلطط التنفيذية باستمرار مبا يتواءم
واملستجدات ،وأيض ًا مبا يتوافق مع الوثائق اجلديدة التي تصدر عن
التغيرات
مع
ّ
ّ
احلكومة.

 .4االهتمام بتجربة االستراتيجية الوطنية للسالمة على الطرقِ ،ب َع ِّدها منوذج ًا
لتفعيل الدور التنسيقي والقيادي لوزارة النقل.
 .5إيجاد آلية لضمان تكاملية استراتيجيات القطاعات املرتبطة ،مثل النقل والطاقة،
وأيض ًا استراتيجيات املؤسسات املختلفة املعنية بقطاع النقل ،مثل وزارة النقل وأمانة
عمان الكبرى والبلديات ووزارة األشغال العامة واإلسكان.
ّ
التحوالت التي حتصل يف قطاع النقل ،وال سيما يف التشغيل ،ووضع
 .6التركيز على
ّ
االستراتيجيات الشمولية العابرة للقطاعات الفرعية ،وتوظيف التكنولوجيا،

وتأهيل الكوادر.
َ
يؤخذ بالتوصيات السابقة بشكل عام ،رغم سهولة تنفيذ بعضها (مثل إعادة
ولم
ً
مثال) .أما يف ما يتعلق بتكاملية العمل بني القطاعات املختلفة
ترتيب تقارير املتابعة

(التوصية اخلامسة) ،فرغم إقرار التعديالت املطلوبة لدمج هيئات النقلّ ،إل أن ذلك
حد ما ،ال تعكس ما جاء يف التوصية من ضرورة تكامل
عد خطوة متواضعة وشكلية إلى ّ
ُي ّ

االستراتيجيات على مدى أوسع.
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مللف أنظمة النقل الدكية،
ويف التوصية السادسة ،متّ تسريع وتيرة العمل وإعطاء أولوية ّ
تطور ًا إيجابي ًا يف سياق توظيف التكنولوجيا من أجل رفع سوية منظومة
يعد
وهذا ّ
ّ

ً
واستجابة للتوصية نفسها ،أعطت احلكومة األولوية ملشاريع الشراكة
النقل يف اململكة.

املرتبطة باإلدارة والتشغيل ملرافق النقل مثل مطار ماركا.

ثالثًا :الخالصة والتوصيات

التوصل إلى خالصات وتوصيات نهائية يف هذه املراجعة ،لكون األردن -أسوة
من الصعب
ّ

ببقية دول العالم -ما يزال يواجه جائحة "كورونا" وآثارها على القطاعات املختلفة ،إال
الع َبر والدروس بالنظر إلى آثار اجلائحة على قطاع النقل يف
أنه ميكن استخالص بعض ِ
اململكة.

ً
مغيراً) ،أي أنها
عامال
• هناك من يرى أن اجلائحة شكّ لت
مسرع ًا (وليس بالضرورة ّ
ّ
تغير يف مسار بعض األمور التي كانت تسير يف اجتاه معني .يف قطاع النقل
سرعت ولم ّ
ّ
يف األردن ،ميكن تطبيق هذا التشخيص على أمرين وهما:

ّ
املنظم :اشتراط االشتراك يف الضمان االجتماعي
التحول نحو القطاع الرسمي
ّ

للحصول على الدعم احلكومي شكّ ل دفعة باجتاه دمج املشغّ لني الفرديني وتنظيم

عملهم.
سرعت االنتقال
ّ
التحول الرقمي وباألخص يف الدفع اإللكتروني :يبدو أن اجلائحة ّ
نحو منظومة دفع إلكتروني على وسائط النقل العام.

يجب استغالل اجلائحة من هذه النواحي والتسريع من وتيرة معاجلة املشاكل املرتبطة
بامللْكية الفردية ،مع ضرورة النظر إلى هذا املوضوع بشكل متكامل يراعي استخدام
التكنولوجيا ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها ،وليس االعتماد فقط على

احللول "التقليدية" املرتبطة بتأسيس شركات ودمج مشغّ لني دون مراعاة مستوى اخلدمة
املقدمة.
ّ
• ينبغي التأكيد على ما جاء يف املراجعة السابقة حول ضرورة إعطاء وزارة النقل دور ًا
نواح ومجاالت
تنسيقي ًا وقيادي ًا كما حصل يف ملف السالمة على الطرق ،وذلك يف ٍ
ً
مثال .لقد شكّ لت جائحة "كورونا" ،وحتديد ًا أيام
أخرى كالنقل احلضري املستدام
ً
فرصة للمواطنني للتنقّ ل مشي ًا أو
شهري آذار ونيسان ،2020
حظر
ّ
جتول املركبات يف َ

باستخدام الدراجات الهوائية ،وقد أطلق ذلك حوار ًا عام ًا حول جاهزية شوارع املدن

والقرى يف اململكة حلركة املشاة والدراجات .وبالرغم من أن هذه األمور ال تقع ضمن
صالحيات وزارة النقلّ ،إل أن الوزارة ميكن أن تؤدي دور ًا تنسيقي ًا بني اجلهات املختلفة
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تضم وزارة األشغال ،ووزارة اإلدارة واحمللية والبلديات ،وإدارة السير وترخيص
(قد
ّ

تصور عام للنهوض بوسائط النقل احلضري املستدام ،مثل
املركبات ،وغيرها) لوضع
ّ

املشي واستخدام الدراجات وغيرها .وهنا يشار إلى تعريف "النقل" الذي جاء يف
مقدمة هذه املراجعة ،فما تقوم به وزارة النقل ال يندرج بالضرورة ضمن كل ما يشمله
ّ
ذلك التعريف.

• يف ظل األعباء املتزايدة على موازنة الدولة نتيجة للجائحة ،ينبغي التأكيد على ما
جاء يف املراجعة السابقة من أن متطلبات املرحلة يف قطاع النقل ليست يف بناء البنية
التحتية وتوسيعها ،بل إن املطلوب تشغيل البنية التحتية القائمة وإدارتها وصيانتها
بكفاءة تضمن االستمرارية واالستدامة وتزيد من كفاءة منظومة النقل يف تسهيل
التحول يف املفاهيم يتطلب أساليب
إن هذا
حركة األشخاص والبضائع بأقل التكاليفّ .
ّ

إدارة وكفاءات مختلفة كما ذكر يف املراجعة السابقة ،كما أنه يشكّ ل فرصة لتخفيض
النفقات احلكومية عن طريق الدخول يف شراكات مع القطاع اخلاص يف مجاالت
اإلدارة والتشغيل والصيانة .ويشار هنا إلى مشاريع مطار ماركا والسكك احلديدية،
كما يشار إلى مشاريع الباص السريع وأنظمة النقل الذكية ،والتي ميكن تنفيذها
وتشغيلها جميعها بطرق مبتكرة وبالشراكة مع القطاع اخلاص.
• شكّ لت اجلائحة اختبار ًا ملنعة خدمات النقل املختلفة ،وبرزت احلاجة إلعادة دراسة
أمناط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها وتوفير بعض املرونة يف تقدمي خدمات
متعددة باستخدام الوسائط نفسها (مثل السماح لوسائط النقل اخلارجي بتوفير
ّ
ً
فعال ،أو السماح ملركبات النقل السياحي أو النقل املدرسي
خدمات داخلية كما حصل

إن توفير املرونة يف هذا املجال سيزيد منعة مقدمي اخلدمة
بتقدمي خدمات أخرى)ّ .

يف مواجهة األزمات ،لكن شرط مراعاة مصالح املشغّ لني القائمني على األمناط املختلفة.
فيشار إلى ضرورة األخذ
أما يف األمور غير املرتبطة بشكل مباشر باجلائحة وآثارهاُ ،
لعامي 2018
تقريري حالة البالد
بتوصيات املراجعتني السابقتني لقطاع النقل يف
َ
َ
و ،2019كما ينبغي التأكيد على ضرورة إيجاد آلية لضمان تكاملية استراتيجيات
القطاعات املرتبطة مثل النقل والطاقة وأيض ًا استراتيجيات املؤسسات املختلفة
عمان الكبرى والبلديات ووزارة األشغال
املعنية بقطاع النقل مثل وزارة النقل وأمانة ّ

تتعدى مشروع دمج
إن هذه اآللية قد تتطلّب عملية إلعادة الهيكلة
العامة واإلسكانّ .
ّ
الهيئات الذي ُأ ِق ّر يف عام .2020
• التأكيد على ضرورة استحداث هيئة قيادية للسالمة املرورية قد تتمثّ ل مبجلس أعلى
ً
ً
تابعة للمجلس الوطني للسالمة املرورية
مثال برئاسة وزير النقل ،على أن تكون الهيئة
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الذي يترأسه رئيس الوزراء ،وتنشأ مبوجب قانونُ ،
وتنَ ح الصالحيات ،وتضطلع بدور
مركزي يف إجناز جميع وظائف اإلدارة املؤسساتية من قيادة وتشجيع وتنشيط ،بحيث
تتحمل مسؤولية صياغة االستراتيجية الوطنية للسالمة املرورية وحتديد النتائج
خصص لهذه الهيئة ميزانية مستقلة لتمكينها من حتقيق الهدف
املستهدفة منهاُ .
وي َّ

املتمثل بتخفيض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الصدامات املرورية .وهنالك
العديد من الهيكليات والبنيات املقترحة لهذه الهيئة ،ومن بينها أن تكون وزارة النقل
املعنية.
يفعل دورها التنسيقي والرقابي مع اجلهات
هي الهيئة القيادية ،ما ّ
ّ
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امللخص التنفيذي
شمل تقرير حالة البالد لعام  ،2020القطاعات واملجاالت االقتصادية املختلفة ومن
بينها قطاع البنية التحتية واإلسكان .وقد مت إعداد هذه املراجعة يف ظل انتشار جائحة
فيروس كورونا املستجد التي أثرت على البالد اعتبار ًا من أواخر الربع األول من عام

 ،2020إذ مت حتديد اآلثار املترتبة للجائحة على القطاع والعقبات التي تواجهه يف ظل
انتشار الفيروس وسبل معاجلتها وبيان أولويات العمل خالل انتشاره وآليات التعامل معه
وفرص التطوير املستقبلية املتاحة .كما تهدف هذه املراجعة إلى استكمال عملية متابعة
خطط اجلهات املسؤولة عن قطاع البنية التحتية واإلسكان ومدى تنفيذها واآلثار املالية
وغير املالية للجائحة على هذه اجلهات وآليات تعاملها معها.
تغطي هذه املراجعة أعمال وزارة األشغال العامة واإلسكان (اجلهة الراعية لقطاع
اإلنشاءات واملسؤولة الرئيسية عن قطاع البنية التحتية واإلسكان) ،وأثر اجلائحة
على عملها وآلية التعامل معها واإلجراءات املتخذة للتخفيف من آثارها ،إذ قامت الوزارة
بإصدار "اخلطة الوطنية الستدامة احلياة للمواطنني ضمن قطاع اإلنشاءات" للحفاظ
على السالمة العامة وتنظيم عمل القطاع ،كما تغطي املراجعة التعديالت التي متت
على اخلطة االستراتيجية للوزارة يف ضوء املراجعة التي تضمنها تقرير حالة البالد
لعام  ،2019وانتشار الوباء ،واآلثار املالية الناجتة عنه ،باإلضافة إلى خطة الوزارة يف
التحول اإللكتروني .كما جرت متابعة وضع األردن يف مجال البنية التحتية يف تقرير
املنتدى االقتصادي العاملي وبيان ترتيبها دولي ًا خالل السنوات الست األخيرة ومقارنة
أدائها بأداء الدول العربية األخرى.
كما تتناول املراجعة عمل وزارة اإلدارة احمللية واإلجراءات التي اتبعتها الوزارة مع البلديات
يف مواجهة انتشار الوباء واملساهمة يف اجلهود الوطنية للمحافظة على السالمة العامة.

كما تستعرض املراجعة التعديالت التي جرت على اخلطة االستراتيجيةّ ،إل أنه لم يتم
بيان انعكاس آثار اجلائحة على خطط الوزارة ،كما أنه لم يتم العمل على تعديل األهداف
ويذكر أن الوزارة وضعت
لتصبح قابلة للقياس ،ولم يتم وضع مستهدفات وفق ًا لألصولُ .
خطة "خارطة طريق للعودة للعمل للوزارة بعد جائحة كورونا" مبا يضمن تطبيق شروط
السالمة العامة للعاملني ومتلقي اخلدمة .باإلضافة إلى هذا ،قامت الوزارة -مبوافقة
رئيس الوزراء -بتشكيل جلنة من األكادمييني واخلبراء يف مجال التخطيط احلضري
والعمراني للمدن بهدف وضع سياسات ملعاجلة الثغرات ونقاط الضعف يف التخطيط
العمراني للمدن التي ظهرت أثناء اجلائحة ،وباشرت اللجنة أعمالها برئاسة وزير اإلدارة
احمللية.
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كما تغطي املتابعة عمل أمانة عمان الكبرى التي بادرت إلى وضع خطة لضمان استمرار
تقدمي األعمال يف جميع مجاالت عملها ،وقامت بتشكيل فرق طوارئ بتخصصات مختلفة
ملواجهة أي طارئ داخل املدينة وبحسب احلاجة .كما قامت بالتركيز على اخلدمات
اإللكترونية بشكل كبير ،وعقد اجتماعات اللجان املختلفة إلكتروني ًا لضمان استمرار
تقدمي اخلدمات البلدية بحسب األصول .ورغم تفعيل عمليات الدفع اإللكتروني ،إال أن
اإليرادات انخفضت بشكل كبير ،وبالتالي مت تخفيض النفقات اجلارية والرأسمالية على
حد سواء .ومن اجلدير بالذكر أن العمل يف مشروع الباص السريع استمر بحسب اخلطة
املعدة.
وتتطرق املراجعة إلى عمل مؤسسة اإلسكان والتطوير احلضري يف ظل انتشار الوباء،
إذ قام وزير األشغال العامة واإلسكان بتشكيل جلنة من القطاعني العام واخلاص لوضع
خطة للتصدي آلثار كورونا على قطاع السكان وتنشيط القطاع بشكل عام ،وقامت
املؤسسة بتشكيل جلنة إلعادة النظر بأسعار قطع األراضي التي تأثرت بسبب األوضاع
االقتصادية وانعكاسات انتشار الوباء عليها .كما قامت املؤسسة مبراجعة خطتها
االستراتيجية وإجراء تعديالت جوهرية عليها ملواكبة املتغيرات يف قطاع اإلسكان ،إال أن
اخلطة القدمية ما زالت هي املنشورة على املوقع اإللكتروني للمؤسسة .وتغطي املراجعة
اإلجراءات التي قامت بها املؤسسة بناء على املراجعة التي أجراها البنك الدولي يف عام
.2018
تقريري حالة البالد لعامي 2018
وتتضمن هذه املراجعة تقييم التوصيات الواردة يف
َ

و ،2019وبيان اإلجراءات التي متت بخصوصها ،وبيان مدى االلتزام مبا جاء فيها .كما

توصيات إضافية لتقوم الدوائر املعنية باالسترشاد بها عند إعداد خططها
تتضمن
ٍ
املستقبلية والسعي إلى حتقيقها.
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أو ً
ال :المقدمة

تأتي مراجعة قطاع البنية التحتية واإلسكان ضمن تقرير حالة البالد لعام  ،2020يف ظل
انتشار فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-يف البالد وفرض احلكومة إجراءات صارمة
بعد بدء العمل بقانون الدفاع يف  17آذار  ،2020وكان لهذه اإلجراءات تأثير مباشر
على قطاع اإلنشاءات الذي يتكون من شركات املقاوالت ،والعمل الهندسي االستشاري،
َ
املسؤول املباشر عن إنشاء البنية التحتية التي تشمل
عد
وي ّ
واالستثمار يف قطاع اإلسكانُ ،
اخلدمات العامة (شبكات املياه والصرف الصحي والكهرباء واالتصاالت) ،والبنية
أعمالها
ِ

التحتية املجتمعية (املستشفيات واملدارس واألماكن العامة) ،والبنية التحتية للنقل
(الطرق ومجمعات السفريات) ،باإلضافة إلى املشاريع التجارية والصناعية والسكنية
العامة واخلاصة.

تغطي هذه املراجعة تأثير اجلائحة على قطاع البنية التحتية واإلسكان ،وتستكمل ما
لعامي  2018و ،2019من خالل
تقريري حالة البالد
جاء يف املراجعتني الواردتني يف
َ
َ
ً
مباشرة عن القطاع ومعرفة ما ُنفذ من التوصيات
متابعة إستراتيجيات اجلهات املسؤولة
وما لم ُينفَّ ذ.
ويعد قطاع اإلنشاءات من أبرز القطاعات احملركة لالقتصاد الوطني يف األردن ،فهو
ّ
يساهم مبا نسبته  %5من الناجت اإلجمالي احمللي ،ويعمل على تطوير البنية التحتية
ً
وعامال رئيس ًا يف حتسني نوعية احلياة
التي متثل حجر الزاوية للمجتمعات احلضرية
حتس َن االقتصاد،
حتسنت البنية التحتية
وتطوير األعمال وجلب االستثمار ،فكلما
ّ
ّ
حتسنت البنية التحتية.
حتسن االقتصاد
وكلما
ّ
ّ
وتشير الدراسات إلى أن أي مبلغ ُينفق على البنية التحتية يعطي مردود ًا يساوي أربعة
ً
فضال عن أن هذا القطاع مشغل رئيس ألكثر من 150
أضعافه على االقتصاد الوطني،
مهنة مساندة يعمل بها عشرات اآلالف ،ومعظمهم من العمالة األردنية.
وكان القطاع قد تأثر بشكل كبير خالل السنوات الثالث األخيرة جراء األزمة االقتصادية
التي مير بها األردن ،إذ تراجعت قيمة أعمال البنية التحتية يف القطاعني العام واخلاص
حوالي  %18سنوي ًا ،ويف ظل هذا التراجع جاء انتشار وباء كورونا ،وتوقفت مصادر الدخل
ألكثر من  250ألف من عمال املياومة من اجلنسني بسبب اإلغالق واحلظر واحلجر
املنزلي ،وجزء كبير من هؤالء يعملون يف قطاع اإلنشاءات مباشرة أو يف املهن املساندة،
علم ًا بأن نسبة العمالة األردنية يف قطاع اإلنشاءات واالسكان تبلغ  %11من إجمالي
القوى العاملة .ومن املتوقع أن تصل نسبة البطالة يف األردن إلى  %30يف عام  2020بعد
أن كانت تبلغ  %19.3يف عام .2019
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وقد أدى تفاقم األزمة االقتصادية إلى تراجع الطلب على الشقق السكنية خالل السنوات
اخلمس األخيرة ،مبعدل  %5.6سنوي ًا ،إذ تبلغ احتياجات السوق العقاري يف األردن وفق ًا

لتقديرات املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري أكثر من  65ألف شقة سنوي ًا،
علم ًا بأن ما ِبيع خالل عام  2019ال يتجاوز  33ألف شقة ،أي بعجز  %44عن املطلوب،

ُ
اضط ّروا إلى العيش يف سكن غير مالئم أو مع العائلة
ما يعني أن عدد ًا كبير ًا من املواطنني
يف الوحدة السكنية نفسها ،وهو ما يؤدي إلى االزدحام املنزلي الذي تشير الدراسات إلى
أنه سبب رئيس النتشار األوبئة واألمراض األخرى املرتبطة بالضغوطات املعيشية وقلة
النوم ،ومتتد اآلثار السلبية لذلك لتطال املجتمع بأكمله.
احلد من انتشار الوباء يف البداية من خالل اتخاذ إجراءات مشددة
لقد استطاع األردن
ّ

بدأت بتعطيل العمل يف القطاعني العام واخلاص ملدة أسبوعني مدفوعة األجر ،ومنع
التجمعات ،وحظر التجوال بشكل كامل اعتبار ًا من  21آذار  2020والذي استمر ملدة
أربعة أيام ،ثم السماح بالتجول لساعات محددة ضمن األحياء مشي ًا على األقدام مع
استمرار إغالق جميع األعمال عدا املراكز التموينية الصغيرة واملتوسطة واملخابز
والصيدليات ومحالت بيع اخلضار والفواكه اعتبار ًا من  25آذار  .2020وجنحت هذه
القرارات واإلجراءات يف احلد من انتشار الفيروس وكبح عدد اإلصابات به ،لكن آثارها
االقتصادية السلبية كانت كبيرة .وقد اندلعت هذه األزمة يف ظل التراجع االقتصادي
للقطاعات واألوضاع املالية الصعبة للمواطنني ونسب البطالة غير املسبوقة يف أوساط
القادرين على العمل .واستمر تقييد احلركة بصيغ عدة ،من بينها منع حركة السيارات،
ثم السماح بحركة السيارات بالتناوب؛ يوم لذوات األرقام الزوجية واليوم الذي يليه
لذوات األرقام الفردية ،وكذلك تقييد وسائل النقل العام مع استمرار تعطيل الدوائر
احلكومية إلى ما بعد عيد الفطر ( 26أيار  .)2020كما استمرت القيود على العمل يف
بعض القطاعات حتى نهاية شهر أيلول .أما قطاع اإلنشاءات ،فقد ُرفعت قيود العمل عنه

بتاريخ  6أيار ّ ،2020إل أن العديد من الشركات لم تباشر أعمالها يف حينه بسبب استمرار
بعض القيود على القطاعات املساندة والقيود على احلركة وإجراءات السالمة العامة
املشددة وكذلك بسبب تزامن رفع احلظر مع حلول شهر رمضان املبارك وما يصاحبه يف
العادة من تدني اإلنتاجية ،واستمر تعطل العمل يف بعض املشاريع إلى ما بعد عيد الفطر،
كما استمر تقييد احلركة يف ساعات املساء ومنع التنقل بني احملافظات حتى  4حزيران
 ،2020وكان لهذا أثره الكبير على قطاع اإلنشاءات.
وقد اتخذت احلكومة جملة من اإلجراءات من خالل إصدار عدد من أوامر الدفاع لتنظيم
العمل يف جميع القطاعات للتخفيف من اآلثار السلبية لإلغالق على األعمال والعاملني
وللسيطرة على البطالة بشكل عام .أما بخصوص قطاع اإلنشاءات ،فقد قامت احلكومة
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بصرف املستحقات املالية لشركات املقاوالت والشركات الهندسية للنصف األول من عام
 ،2020ومت شمول قطاع اإلنشاءات يف القروض امليسرة التي أقرها البنك املركزي كما مت
تسريع طرح العطاءات احلكومية ،وكذلك متديد العمل بقرار تخفيض رسوم العقارات.

تأثر قطاع البنية التحتية بجائحة كورونا

لعبت صناعة اإلنشاءات يف زمن انتشار فيروس كورونا املستجد ،دور ًا مهم ًا يف تسريع بناء

املستشفيات وجتهيز أماكن اإليواء وإجناز البنية التحتية للخدمات اللوجستية الالزمة،
وظهرت أهمية جودة تصميم وتنفيذ البنية التحتية واألبنية السكنية والتجارية
واألماكن العامة ،وكان النتشار الوباء أثر كبير على القطاع الذي تعرض لإلغالق
ُّ
وتعثر التزود باملواد والعمالة الالزمة ،وأدت األوضاع
وتوقف العمل وتخفيض اإلنتاجية
االقتصادية بعامة إلى تخفيض الطلب على املنشآت التجارية والصناعية وتراجع
االستثمار وتراجع األعمال التي لم تكن يف أحسن أحوالها خالل السنوات األخيرة نتيجة
التحوالت يف األردن واإلقليم يف ظل املتغيرات الدولية وزيادة الكلف ونقص العمالة وتنوع
املواد اجلديدة وعدم توفرها محلي ًا والتوجه نحو الرقمنة.
ومن املعروف أن التخطيط للمخاطر جزء أساسي من إدارة املشاريع يف قطاع اإلنشاءات،
إذ تتعرض املشاريع إلى الكثير من عدم اليقني واملتغيرات املفاجئة ،وجاء فيروس كورونا
ً
عامال إضافي ًا أثّ ر سلب ًا يف شركات املقاوالت والعمل الهندسي بشكل لم يكن يف
املستجد
احلسبان ،وكان هناك العديد من التخوفات من عدم التزام أصحاب العمل يف القطاعني
العام واخلاص باالستمرار يف تنفيذ العقود املبرمة مع الشركات بسبب عدم وضوح الرؤية
املستقبلية وعدم توفر السيولة لدى الشركات واملكاتب العاملة يف القطاع لالستمرار
بالعمل والوفاء بالتزاماتها واحملافظة على الكوادر العاملة فيها .ومن أبرز املخاطر التي
تعرض لها القطاع خالل األزمة :احلجر وتقييد احلركة ،وتطبيق االشتراطات الصحية
وإجراءات التباعد التي أدت إلى زيادة يف الكلفة تقدر بـ  ،%10وعدم إمكانية التزود
مبواد البناء ،وتعثر العمالء ،وعدم توفر السيولة املالية والتسهيالت البنكية ،باإلضافة
إلى عدم القدرة على تنفيذ اجلوانب التعاقدية القانونية يف ظل الوباء.
وعقد اجتماع يف ديوان التشريع والرأي بتاريخ  20نيسان  2020ملناقشة أثر تطبيق قانون
ُ

الدفاع واألوامر الصادرة مبوجبه على العقود وااللتزامات املوقعة مع اجلهات احلكومية،

بحضور وزير األشغال العامة واإلسكان راعي قطاع اإلنشاءات وجهات حكومية عدة،
َ
نقابتي املهندسني واملقاولني .ومت االتفاق على
وغياب ممثلي اجلهات املعنية مباشرة مثل

عدتها النقابات تخلّي ًا صريح ًا من احلكومة عن قطاع اإلنشاءات
عدد من التوصيات التي ّ
وتخلّي ًا منها عن املشاركة يف كبح اآلثار السلبية ،خصوص ًا املالية منها ،على القطاع الذي
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يشكل إحدى الدعائم األساسية لالقتصاد الوطني .ورأت النقابات أن هذه اإلجراءات
وحتمل جزء من املسؤولية
غير قانونية ،وأنه كان من األجدر للحكومة دعم القطاع
ّ
الناجتة عن قراراتها واإلجراءات املتخذة من طرفها للحد من انتشار الوباء .وقد جاء
يف محضر االجتماع أن عدم متكن الشركات واملقاولني وأصحاب املهن واملوردين من تنفيذ
عده ناجت ًا
التزاماتهم التعاقدية مع اجلهات احلكومية اعتبار ًا من  21آذار  2020ال ميكن ّ

عن "قوة قاهرة" بحسب أحكام القوانني السارية يف اململكة .ومت االعتماد على املادة ()11
من قانون الدفاع التي تنص على أن العقود /االلتزامات موقوفة إلى حني متكن األطراف
املتعاقدة من العودة إلى تنفيذ التزاماتها ،وبالتالي فإن وزارة األشغال العامة واإلسكان
مسؤولة عن تنفيذ العقود لغاية  21آذار فقط .واستناد ًا إلى ما جاء يف ذلك احملضر،
لم يتم صرف الرواتب واألجور املترتبة على احلكومة لألجهزة العاملة املعينة بحسب
العقود لإلشراف ومتابعة املشاريع احلكومية ،وطالبت احلكومة شركات املقاوالت واملكاتب
الهندسية صرف هذه الرواتب واألجور بنسب مختلفة مت حتديدها مبوجب أوامر الدفاع،
ومت القياس على هذ القرار يف مشاريع القطاع اخلاص ،مما أحدث إرباك ًا لقطاع اإلنشاءات
بشكل عام ،لعدم وضوح الرؤية املستقبلية يف حينه ،وإلمكانية استمرار اإلغالق وتفاقم
الضغوط املالية الناجتة عن هذا القرار.
الشكل (:)1
عدد العطاءات احمللية (مليون دينار)

املصدر :نقابة املقاولني.
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ً
نتيجة ملا تعرض له قطاع اإلنشاءات يف ظل جائحة كورونا ،تكشف بيانات نقابة املقاولني
تراجع حجم العمل احلكومي واخلاص يف الفترة الواقعة بني  1كانون الثاني و 25متوز
َ
 2020بنسب كبيرة تصل إلى أكثر من  %50من حجم العمل الكلي مقارنة مع الفترة
يعد حجم العمل يف معظمها متواضع ًا كما
نفسها يف السنوات اخلمس األخيرة ،التي ّ

ُذكر سابق ًا (الشكل رقم  ،)1واستمر هذا التراجع بنسبة أقل وصلت إلى  %40يف نهاية

عام  2020مقارنة مع عام  ،2019وتراجع كذلك عدد العطاءات احلكومية بنسبة ّ
أقل
(الشكل رقم  )2وذلك للفترة الواقعة بني  1كانون الثاني و 25متوز من كل عام ،واستمر
التراجع حتى نهاية العام ،إذ وصل إلى  %27من عدد العطاءات يف عام .2019
الشكل رقم (:)2
عدد العقود وعدد العطاءات يف القطاعني اخلاص واحلكومي

املصدر :نقابة املهندسني.

433

Economic & Social Council of Jordan

الشكل رقم (:)3
املصدقة (باأللف)
مقارنة مساحات املشاريع
َّ

املصدر :نقابة املهندسني.

ورغم التراجع يف العمل االستشاري الهندسي يف معظم السنوات اخلمس األخيرة؛ الذي
وصل يف عام  2019إلى  %35تقريب ًا ،استبشرت املكاتب والشركات الهندسية خالل الربع
األول من عام  2020بسبب التحسن الذي طرأ على العملّ ،إل أن ذلك لم يستمر ،فبعد
تراجع العمل يف شهر
انتشار الوباء ورغم استمرار نقابة املهندسني بأداء عملها إلكتروني ًا،
َ

نيسان  2020بنسبة  %92مقارنة مع الشهر نفسه من عام ( 2019الشكل رقم ،)3
املصدقة يف النصف األول من عام  2020بنسبة  %18مقارنة
وتراجع إجمالي املساحات
َّ

حتسن يف النصف الثاني من العام ،بحيث
مع الفترة نفسها من عام  ،2019إال أن العمل
ّ

عما كان عليه عام ( 2019الشكل رقم  ،)4وتراجع عدد
أصبح التراجع بنسبة  %1فقط ّ

العقود بنسبة  %21مقارنة مع الفترة نفسها من عام ( 2019الشكل رقم  ،)5ثم ارتفع
عما مت تصديقه يف عام .2019
بشكل ملحوظ وبزيادة  %8تقريب ًا يف عام ّ 2020
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الشكل رقم (:)4
املساحة /متر مربع (باأللف)

املصدر :نقابة املهندسني.

الشكل رقم (:)5
عدد عقود العمل االستشاري (باأللف)

املصدر :نقابة املهندسني.
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كما تراجع عدد املهندسني العاملني يف القطاع بنسبة  %3تقريب ًا يف النصف األول من عام
عما كان عليه يف الفترة املماثلة من عام ( 2019الشكل رقم  .)6وتراجع يف نهاية
ّ 2020

عام  2020بنسبة  %1عما كان عليه عام ( 2019الشكل رقم .)7

الشكل رقم (:)6
أعداد املهندسني العاملني يف املكاتب لغاية شهر حزيران من كل عام (باأللف)

املصدر :نقابة املهندسني.

الشكل رقم (:)7
أعداد املهندسني العاملني يف املكاتب لغاية ( 2020/12/31باأللف)

املصدر :نقابة املهندسني.

ومن اجلدير بالذكر أن اإلقبال على اخلدمات اإللكترونية يف نقابة املهندسني زاد بشكل
كبير خالل فترة اإلغالق (يف النصف األول من عام  ،)2020إذ وصل عدد املستخدمني
إلى  7414ألف مستخدم مقارنة مع  3001ألف مستخدم لعام  2019بكامله (الشكل
رقم .)8
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الشكل رقم (:)8
عدد املستخدمني للخدمات اإللكترونية (باأللف)

املصدر :نقابة املهندسني.

إن تراجع العمل يف قطاع البنية التحتية واإلسكان سيكون له نتائج سلبية على القطاع
ّ
ً
االقتصاد الوطني بعامة .إذ تقوم التوجهات الدولية ملواجهة
ومستقبال وستطال
راهن ًا
َ
األزمة االقتصادية والبطالة ،على زيادة اإلنفاق بشكل عام ،ويف قطاع اإلنشاءات ومشاريع
ً
مثال أطلقت احلكومة خطة سميت
البنية التحتية واإلسكان بشكل خاص ،ففي بريطانيا
"الصفقة اجلديدة" (وذلك إشارة إلى السياسة التي طبقها روزفلت يف أعقاب الركود
االقتصادي عام  ،)1929وتشتمل اخلطة على تخصيص مبالغ كبيرة لتسريع مشاريع
البنية التحتية واإلسكان لتجنب فقدان الوظائف ولتحسني الوضع االقتصادي يف هذا
يعد مشغّ ً
ال رئيس ًا للقوى العاملة .ومحلي ًا ،رغم محدودية املوارد املاليةّ ،إل
القطاع الذي ّ

أن تركيز اإلنفاق على البنية التحتية يجب أن يكون يف سلّم األولويات؛ سواء من مصادر
احلكومة املالية أو من خالل الشراكة مع القطاع اخلاص ،خصوص ًا أن معظم مدخالت
املاسة
اإلنتاج يف اإلنشاءات محلية ،مما يعزز االقتصاد الوطني ،وهذا يتماشى مع احلاجة ّ

لتعزيز كفاءة البنية التحتية بوصفها إحدى الروافع الرئيسة لالقتصاد ،باإلضافة إلى أن
يعد آمن ًا صحي ًا لكونه يتم غالب ًا يف الهواء الطلق ويوفر إمكانية
العمل يف قطاع اإلنشاءات ّ

حتقيق التباعد بني العاملني واملعنيني يف مواقع العمل واملكاتب اإلدارية.
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وإزاء الوضع الراهن ،ينبغي على احلكومة أن تتبنى طروحات تضمن استمرارية تنفيذ
وزيادة مشاريع البنية التحتية ،والتعامل مع الضائقة املالية الناجتة عن انتشار وباء

كورونا من خالل إعطاء املقاولني مدد ًا إضافية لتعويض التأخير الناجت عن القيود
املوضوعة على العمل ،وكذلك منحهم تسهيالت ضريبية وإيجاد آلية مع البنوك
عد
إلعطائهم التسهيالت املالية الالزمة ،وذلك للمساهمة يف اخلروج من األزمة .وكذلك ّ
قطاع اإلنشاءات أحد القطاعات املتضررة ،باإلضافة إلى التوجه نحو الشراكة ما بني
القطاعني العام واخلاص ،بهدف توفير التمويل الالزم ،واالستفادة من خبرات القطاع
اخلاص يف تطوير البنية التحتية ،وإيجاد حلول بيئية مستدامة بكفاءة وفاعلية يف
ظل التركيز على جانب اخلدمات الصحية والتأخر يف تنفيذ املشاريع وصعوبة الوصول
إلى التمويل الالزم ،باإلضافة إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا يف أعمال البنية التحتية
احلديثة ( )InfraTechمن أجل تطويرها واملساهمة يف بنية حتتية جيدة ومستدامة
تساعد على حماية األرواح وحتسني سبل العيش ومستقبل البالد.
وحتاول القطاعات املختلفة يف ظل انتشار الوباء ،إيجاد مخرج للتمكن من أداء أعمالها
وحتقيق اختراقات آنية وطويلة األمد لالستمرار ،ومنها تنشيط العمل عن بعد باستعمال
التكنولوجيا احلديثة ،واالعتماد بشكل أكبر على آليات التعامالت الرقمية .وقد تسارع
القطاعني العام واخلاص ملواكبة التطور والتمكن من استقبال طلب اخلدمات
العمل يف
َ
رقمي ًا ،وسيتمكن قطاع اإلنشاءات من حتقيق تقدم أكبر يف هذا املجال من خالل تطبيق
األنظمة اإللكترونية ،مثل نظام منذجة معلومات البناء ( )BIMعلى جميع األعمال
اإلنشائية ،والذي ميكن من خالله التخطيط ثالثي األبعاد ،وتسهيل أعمال التصميم
جلميع التخصصات ،وكذلك تسهيل وتنظيم أعمال البناء وتقليل املخاطر وتخفيض
الوقت وضمان الدقة ،إضافة إلى إدارة املوارد ومراقبتها وإدارة املخزون ومتابعة التدفقات
ً
مستقبال،
النقدية وتخفيض الكلف .ويساهم هذا النظام يف خدمة البناء وأعمال الصيانة
أي أن األنظمة احلديثة من خالل احللول الرقمية املتكاملة ميكن استخدامها من بداية
الفكرة املعمارية وحتى نهاية فترة التصميم واإلنشاء واإلدارة طوال عمر املشروع بفعالية
وكفاءة ،علم ًا بأن هذا النوع من أنظمة البناء يتم استعماله على مستوى ضيق محلي ًا،
فترض تطبيقه على املشاريع الكبرى يف بعض املدن .كما ميكن التوجه نحو تكنولوجيا
ُ
وي َ

الطباعة ثالثية األبعاد ( )3 D Printingيف إنشاء املباني بكفاءة عالية ومناذج متطورة.
إذ يتسم هذا النظام بحاجته إلى عدد محدود جد ًا من العمالة ،وبتوفير الكلف واملواد
والوقت وتقليل النفايات اإلنشائية.
بكميات
التفكير بآليات
لقد أعاد الوباء
ّ
َ
التزود باملواد الالزمة للمشاريع من خالل توفيرها ّ

أي طارئ يف حال انتشار الوباء
احتياطية رغم الكلف اإلضافية ،وذلك للتمكن من مواجهة ّ
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أي نقص مستقبلي ،كما كانت هناك محاوالت
ْ
ووضع قيود على العمل واحلركة وملواجهة ّ

للبحث عن بدائل أكثر توفر ًا ومناسبة إلجناز األعمال املطلوبة.

أما على املدى الطويل ،فيجب التفكير بإنشاء جتمعات للمقاولني لتحقيق مقاييس
اقتصادية ( )Economy of Scaleأفضل للوصول إلى احلالة املثلى وحتقيق أفضل
عائد وحتقيق التكامل بني اجلهات العاملة يف قطاع البناء مبستوياتها املختلفة (املصمم
واملنفذ ومزودو املواد) من خالل دمج سلسلة اإلنتاج ،وذلك لضمان املرونة يف العمل وللخروج
بنماذج جديدة لصناعة اإلنشاءات ،علم ًا بأن هذا النوع من التكامل يتم من خالل طرح
عطاءات متكاملة تغطي جميع مراحل اإلنشاء وتنفَّ ذ مبوجب تآلف بني أطراف العمل من
خالل نظام عقود التصميم والشراء والبناء (ّ ،)EPC Contractsإل أن هذا النظام غير

مطبق على شكل واسع يف العقود يف اململكة ،وينحصر تطبيقه على األغلب يف عقود البناء
َّ

والتشغيل واالنتقال ( )Build Operate Transferاحملدودة جداً.

كما أن انتشار الوباء يفرض على قطاع اإلنشاءات املزيد من التوجه إلى التكنولوجيا
املديني املتوسط والطويل ،وزيادة اإلنفاق يف هذا املجال ،وتطبيق آليات ومهارات
على
َ

استشراف املستقبل ،والعمل على ابتكار أنظمة بناء جديدة تواكب املتغيرات ،وتساعد
يف تطبيق االشتراطات البيئية وااللتزام بقيود احلركة وتخفيض العمالة والكلفة وزيادة
اإلنتاجية وإمكانية تتبع األعمال عن بعد بدقة وباستمرار ،كما يجب التوجه إلى أنظمة
البناء اجلديدة من خالل تطبيق مناذج متكررة لألبنية ،ومحاولة أداء جزء من العمل
خارج املوقع يف مواقع التصنيع يف بيئة منضبطة ميكن السيطرة عليها ،واالستخدام
اآللي يف تنفيذ العمل ،بحيث تكون العمالة يف حدودها الدنيا مع احلفاظ على اجلودة
والسرعة ،كما ميكن استخدام تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد التي حتقق جميع
املزايا االقتصادية والبيئية والصحية على نطاق أوسع.

ثانيًا :تأثير جائحة كورونا في قطاع اإلسكان

باإلضافة إلى تأثر قطاع اإلسكان باألزمة االقتصادية وبالتراجع الكبير على طلب الشقق
السكنية خالل السنوات األخيرة الذي وصل إلى  %50من االحتياج الفعلي خالل عام
 2019رغم الزيادات السكانية املضطردة ،تراجع الطلب على الشقق خالل فترة انتشار
الوباء بشكل كبير ،بسبب التوقف عن العمل خالل فترة تقييد احلركة وإغالق الدوائر
احلكومية وارتفاع معدالت عدم اليقني وبالتالي انحسار حركة البيع والشراء .ورغم
انتعاش السوق العقاري وارتفاع بيوعات الشقق السكنية خالل الشهرين األولني من عام
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 2020بنسبة  ،%19وخالل أشهر حزيران ومتوز وآب من العام نفسه بنسب  %2و%6
و %22على التوالي ،إال أن مجمل عدد الشقق املباعة خالل األشهر الثمانية األخيرة
ً
أصال مبا نسبته  %15تقريب ًا (الشكل
انخفض مقارنة مع بيوعات عام  2019املتواضعة
رقم  ،)9واستمر التراجع حتى نهاية العام بالنسبة نفسها تقريبا ،إذ بلغ عدد الشقق
املباعة  29019شقة يف عام  2020مقارنة مع  33917شقة يف عام  .2019وتراجعت
حتصيالت دائرة األراضي واملساحة من الرسوم بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
الشكل رقم (:)9
عدد الشقق املباعة سنوي ًا (باأللف)

املصدر :دائرة األراضي واملساحة.

َ
املكوث يف منازلهم لفترات طويلة أثناء فترة اإلغالق وتقييد احلركة،
إن اضطرار السكان
ّ
سيكون له أثر كبير يف تغير النظرة إلى الفراغات داخل الشقق السكنية ،واالهتمام
بالتفاصيل وآلية توزيع املساحات على العناصر الرئيسة ذات االستعمال اليومي املتكرر،
إذ شعر الناس خالل هذه الفترة بأهمية توفير متنفَّ س ضمن الشقق السكنية والعقارات
وضمن األحياء السكنية بشكل عام.
ورغم أنه من املتوقع أن يكون للكثافة السكانية أثر مباشر يف تفشي العدوىّ ،إل أن الشواهد
تبي يف دراسة للبنك الدولي أنه ال يوجد تالزم بني الكثافة
تشير إلى خالف ذلك ،فقد ّ

ولكن ما يشكل الفرق هو مستوى الدخل
السكانية واحتمالية اإلصابة بشكل مباشر،
ْ
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واخلصائص املرتبطة به وأثره يف كفاءة التخطيط وتطوير األراضي وتفاصيل املساكن
مبان بارتفاعات عالية ومساحات كبيرة من شأنه زيادة
والبنية التحتية واملرافق ،فإنشاء ٍ
الكثافة السكانيةّ ،إل أن هذه املباني آمنة وصاحلة للعيش وال تؤدي إلى االزدحام السكاني
ومتكّ ن من حتقيق التباعد ُ
وتوفّ ر إمكانية العزل املنزلي الضروري واملتبع يف الوقت الراهن.

فإن ضيق املساحات حيث تعيش أجيال عدة من العائلة يف املسكن نفسه
ويف املقابلّ ،
ويعملون يف وظائف تتطلب احتكاك ًا مع اآلخرين واضطرارهم للخروج يومي ًا ،سيكون له
أثر سلبي من الناحية الوبائية .أي أن األسباب االقتصادية (وليس الكثافة السكانية)
فإن هناك ارتباط ًا مباشر ًا بني سرعة
حتدد مدى التعرض لإلصابة بالعدوى .وعليهّ ،

وتردي األوضاع املعيشية كما هو احلال األحياء الضيقة واملزدحمة
انتشار الوباء والفقر
ّ
والفقيرة التي تشكل عبئ ًا كبير ًا على الدولة بسبب عدم القدرة على السيطرة على
اإلصابات وفقدان متطلبات احلياة األساسية ومصادر الدخل ،كما أن هناك ضرورة لقيام
ً
شامال جلميع
املدن بإعادة تشكيل هذه املناطق والعمل على أن يكون النسيج احلضري
فئات املجتمع ومستدام ًا من الناحية البيئية ،ويجب أن تؤخذ هذه اإلجراءات على
املديني املتوسط والبعيد ضمن السياسات احلضرية الهادفة إلى بناء
محمل اجلد على
َ

املنعة والصمود أمام الكوارث .وعلى احلكومة العمل على حتسني وتطوير هذا املناطق،
وإعادة العمل يف خطط التطوير احلضري يف املناطق املكتظة والقدمية ،وإعادة العمل يف

السياسات التطويرية التي بدأت عام  1980والتي كان األردن رائد ًا فيها ،من خالل إعادة
تخطيط هذه املناطق مبشاركة السكان ،ومنحهم قروض ًا ميسرة طويلة األمد ،وإيجاد
آليات لتمكني ذوي الدخل احملدود من امتالك املسكن املناسب.

ثالثًا :مراجعة العمل الحكومي وإستراتيجيات الدوائر
المعنية بقطاع البنية التحتية واإلسكان
 -وزارة االشغال العامة واإلسكان

كما هو احلال يف جميع القطاعات األخرى ّ
توقف العمل يف جميع مشاريع البنية التحتية
واإلسكان يف القطاعني العام واخلاص وذلك اعتبارا من الثلث األخير من شهر آذار 2020
ومن ضمنها املشاريع اإلستراتيجية الكبرى يف وزارة االشغال العامة ،مثل الطريق
الصحراوي يف الوسط واجلنوب ،ومشروع الباص السريع بني عمان والزرقاء ،ومشاريع
إنشاء األبنية مبا فيها املستشفيات وامليناء البري .وقد أعيد العمل مبشروعي الطريق
الصحراوي والباص السريع يف منتصف شهر نيسان ،باإلضافة إلى مشروع مبنى طوارئ
مستشفى البشير وجسور البحر امليت ومشروع طريق احلدالت .ثم أصدرت وزارة األشغال
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العامة واإلسكان الدليل رقم ( )12اخلاص بشروط عودة العمل يف العطاءات واملشاريع
التي تقررها احلكومة ،ومشاريع القطاع اخلاص ،والعمل الهندسي االستشاري ،والعمل
بالتنسيق مع املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات .واتسمت تلك الشروط بالقسوة يف

البداية ،مت ُخففت يف مطلع شهر أيارّ ،إل أن مستوى العمل بقي يف حدوده الدنيا ،واستمر
ُ
العمل السير بوتيرة بطيئة يف القطاع بسبب استمرار
ذلك إلى ما بعد شهر أيار ،وواصل
بعض القيود وارتفاع مستوى عدم اليقني بعد انتهاء اجلائحة .وأصدرت وزارة األشغال
العامة واإلسكان خالل هذه الفترة "اخلطة الوطنية الستدامة احلياة للمواطنني ضمن
قطاع اإلنشاءات" ،التي تضمنت آليات التعقيم لألفراد واملنشآت ،وحتديد نسبة العاملني،
وآليات االستمرار يف تقدمي اخلدمات عن بعد ،وضرورة االلتزام بالشروط الصحية التي
تصدرها وزارة الصحة من ِقبل العاملني يف وزارة األشغال وقطاع اإلنشاءات مبا يف ذلك

القطاع اخلاص واملكاتب والشركات الهندسية.

وقد أشار تقرير حالة البالد لعام  ،2019إلى أن الوزارة بدأت بإجراء تعديالت على
اخلطة اإلستراتيجية على إثر التعديل الذي جرى على هيكلتها ،علم ًا بأن األصل أن

عدل الهيكلة يف ضوء التعديالت على اخلطة اإلستراتيجية .ومن بني التعديالت التي
ُت َّ
طالت الهيكل التنظيمي ،استحداث قسم لإلدارة واملتابعة يتولى متابعة تنفيذ األبنية

بهدف ضبط أداء املشاريع ومتابعة االنحرافات يف كلفها ومدة العمل فيها وتوفير املعلومات
الالزمة يف الوقت املناسب ألصحاب القرار .كما استُ حدث قسم للتخطيط ومتابعة تنفيذ
اخلطة اإلستراتيجية ،واقتُ رح تعديل على املستهدفات ووضع آليات قياس مناسبة لها .أما

بشأن الهدف اخلاص بإنشاء الطرق يف اخلطة اإلستراتيجية للوزارة (إذ كانت املستهدفات
ً
فبدال من قياس نسبة الزيادة يف أطوال
متواضعة أو غير منطقية) ،فقد ُع ِّدل املؤشر،
الطرق ،اعتُ مدت نسبة املشاريع املنفذة ،علم ًا بأن هذا املقياس ليس مؤشر ًا دقيق ًا وال يعطي

فكرة مكتملة عن اإلجناز ،فهناك تفاوت كبير يف قيم العطاءات وكمياتها وأحجامها .كما
متت اإلشارة إلى وضع مؤشرات جديدة لقياس مستوى اجلودة يف إجناز املشاريع ،وهذا
يعد مؤشر ًا مهم ًا .وأضافت الوزارةُ اجلائحة ضمن تهديدات التحليل الرباعي (SWOT
ّ

 ،)Analysisووضعت مؤشرات إستراتيجية للتحول اإللكتروني الذي يهدف إلى أمتتة
اخلدمات والتحول اإللكتروني ،كما ُف ِّعل نظام املعلومات اجلغرافية ( )GISالذي يتضمن

قاعدة بيانات للطرق وحدود البلديات ،وجرى ربطه بغرفة العمليات والطوارئ يف الوزارة

طورت الوزارة برنامج
مع مراعاة حتديث املعلومات ومراقبة األداء .باإلضافة إلى ذلكّ ،

الراء اإللكتروني بدعم من منظمات دولية ،وهذا سيكون له أثر كبير يف تطوير األداء
وحتسني اخلدمة والشفافية يف عمليات الشراء كما ُأنشئت منصة إلكترونية إلدارة

معلومات املشاريع ()Construction Management Information System
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متكّ ن الوزارة من متابعة املشاريع واستخراج التقارير وحفظ البيانات وأرشفتها وربطها
بنظم املعلومات اجلغرافية مع اجلهات املعنية بتنفيذ العقود مثل املكاتب االستشارية
واملقاولني والوزارات.
واشتملت اخلطة اإلستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان لألعوام 2021-2017
وحددت مؤشرات قياس
على أهداف عامةُ ،
ووضع برنامج واحد لكل هدف إستراتيجيُ ،

األداء ،كما ُحددت اإلدارات واملديريات التي تساهم يف حتقيق كل برنامج واملسؤولة عن
تنفيذ كل هدفّ ،إل أن معظم املستهدفات لم ُت َّدد ،ورغم أن الوزارة باشرت بإعداد خطة

أن العمل بها ّ
توقف ولم ُتعتمد حتى تاريخ
إستراتيجية جديدة يف مطلع عام ّ ،2020إل ّ
إعداد هذه املراجعة ،ويف ضوء املالحظات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام  ،2019تتجه

النية العتماد خطة خمسية جديدة للسنوات .2025-2021
ونتيجة للتعديالت التي طرأت على املوازنة العامة لعام  2020بسبب اجلائحة ،مت
تخفيض موازنة جميع الوزارات بنسبة  %25من النفقات الرأسمالية و %15تقريب ًا من
النفقات اجلارية ،وشمل ذلك وزارة األشغال العامة واإلسكان .كما مت تخفيض مخصصات
مجالس احملافظات على مرحلتني؛ األولى  %50عند اعتماد موازنة عام  ،2020واملرة
الثانية بسبب اجلائحة بنسب متفاوتة مبعدل  %50بحيث تغطي فقط املشاريع السابقة
ً
أصال مقارنة مع خطط األعوام
واملستمرة ،رغم أن خطة الوزارة لعام  2020متواضعة
السابقة .ومت تخفيض اإلنفاق على املشاريع املخطط لها املمولة من املوازنة مبا يتناسب
مع املبالغ املتوفرة ،إال أن غالبية عطاءات البنية التحتية الرئيسية ممولة من اخلارج،
أي تعديل واستُ كملت بحسب اخلطة املعدة مسبق ًا ،علم ًا أن معظم املشاريع
يجر عليها ّ
فلم ِ
عمان والعقبة.
الكبرى يف الوزارة شارفت على االنتهاء ،ومن أهمها الطريق الصحراوي بني ّ
ووفق ًا لتقرير التنافسية الدولي الذي يجريه املنتدى االقتصادي العاملي ،حصل األردن
على املرتبة  70من بني  141دولة يف مجال البنية التحتية يف عام ( 2019بعد أن كان
يف املرتبة  67يف عام  ،)2018إذ يتم تقييم الطرق والنقل بأنواعه وخدمات مياه الشرب
والكهرباء .وتشتمل آلية التقييم على  12محور ًا رئيس ًا أحدها البنية التحتية؛ إذ يتم
لعامي  2018و 2019كما يلي:
تقييمها من خالل عدد من املعايير ،وكان تقييم األردن َ
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املعيار

نوعية شبكة الطرق
نوعية البنية التحتية للطرق
كثافة السكك احلديدية
فعالية خدمة القطارات
ترابط املطارات
فعالية خدمات النقل اجلوي
مؤشر ترابط النقل البحري
فعالية خدمات املوانئ
معدل التزويد بالكهرباء
فاقد نقل وتوزيع الكهرباء
نسبة التعرض ملياه شرب غير آمنة
درجة االعتماد على التزويد باملياه

املرتبة ()2018
53
70
65
99
65
40
53
64
01
72
62
62

املرتبة ()2019
66
59
79
84
56
40
51
60
02
65
55
71

حتسن ًا ملحوظ ًا يف نوعية البنية التحتية للطرق
أن هناك
ويالحظ يف اجلدول اعاله ّ
َ
ُّ
وتراجع ًا يف معظم معايير قياس النقل ،وقد استقر األردن يف املرتبة السابعة يف التصنيف
ُ

بني الدول العربية (الشكل رقم .)10

الشكل رقم (:)10
ترتيب الدول يف تقرير التنافسية ()2019-2018

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي

حتسن ًا طفيف ًا يف البنية التحتية عن العام ( 2018الشكل رقم .)11
كما أظهر األردن
ُّ
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الشكل رقم (:)11
ترتيب األردن العام وترتيبه يف البنية التحتية

املصدر :املنتدى االقتصادي العاملي

 -وزارة اإلدارة احمللية

شكّ لت وزارة اإلدارة احمللية والبلديات التابعة لها خالل األيام األولى النتشار الوباء
وتطبيق قانون الدفاع ،فريق ًا بالتنسيق مع املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات ،لضمان
استمرار اخلدمات البلدية الضرورية واحملافظة على النظافة والصحة والسالمة العامة
يف جميع احملافظات.
حتددها اجلهات
وساهمت البلديات يف عمليات تعقيم املواقع املهمة واخلطرة واملواقع التي
ّ
الصحية ،بينما ساهمت الوزارة يف عمليات توزيع اخلبز واملياه ويف عمليات إصدار تصاريح

لشركات توزيع مياه الشرب.
نسقت الوزارة مع
وبعد السماح للمحالت التجارية ببيع املواد الغذائية األساسيةّ ،
وزارة الصناعة والتجارة والتموين واجلهات املعنية للتأكد من تطبيق إجراءات الصحة
والسالمة ،كما ساهمت الوزارة يف أعمال النظافة يف مواقع احلظر الصحي يف منطقة
البحر امليت بالتعاون مع البلديات؛ من خالل عمليات النقل وحتديد مواقع خاصة
لنفايات مواقع احلجر.
وأوقفت الوزارة يف بداية األزمة  22مشروع ًا بكلفة خمسة ماليني دينار ،لعدم ضمان
توفر السيولة ،ومت املوافقة على استئناف تنفيذ هذه املشاريع بعد عودة البلديات للعمل
يف مطلع شهر حزيران.

445

Economic & Social Council of Jordan

وعدلت الوزارة خطتها اإلستراتيجية لألعوام  2023-2020وذلك من خالل متديدها
ّ

لسنة إضافية لتشمل عام ّ 2024إل أن سبب التعديل غير واضح ،وكان َّ
يفضل أن يجري
التعديل بعد انتهاء اجلائحة أو بعد وضوح املتغيرات احمللية والدولية التي قد تؤثر على
اخلطط اإلستراتيجية بشكل عام .علم ًا بأن اخلطة املنشورة هي لألعوام ،2020-2015
أي
واألهداف الواردة فيها عامة وغير قابلة للقياس ،ولم توضع مستهدفات ،ولم
يجر ّ
ِ
ربط اخلطة بخطة مالية ،وعليه فإن
تعديل يف عام  2019على اخلطة املنشورة،ـ ولم ُت َ
من غير املمكن حتديد أثر جائحة كورونا على حتقيق األهداف خالل مدة اخلطة.

املالحظ أن اخلطط التنفيذية للدوائر غير مربوطة باخلطة اإلستراتيجية للوزارة،
ومن
َ

ربط بعضها بخطط زمنية .كما تتسم هذه اخلطط بكونها عامة،
وال تتوافق معها ،ولم ُي َ

ومعظمها لم يخضع للتحديث.

وأصدرت وزارة اإلدارة احمللية "خطة خريطة طريق للعودة للعمل للوزارة بعد جائحة
كورونا" بعد انتهاء عطلة عيد الفطر ( 26أيار  .)2020وتسمح اخلطة بالعودة إلى العمل
بشكل تدريجي مبا يضمن تطبيق شروط السالمة العامة للعاملني ومتلقّ ي اخلدمة ،من
خالل حتديد أعداد املوظفني املصرح لهم بالعمل ،وحتديد فرق عمل وتدريبها للقيام
أي طارئ ،والعمل مبوجب القرارات احلكومية والدليل اإلرشادي
مبهامها يف حال وجود ّ

ووزّ ع العاملون مبا يضمن تقدمي
للدوائر احلكومية .وقد ُعقمت مواقع العمل بكاملهاُ ،

اخلدمات ،وحتقيق التباعد ،وتوفير املتطلبات الصحية ومتطلبات السالمة العامة،
وتفعيل استخدام التكنولوجيا ما أمكن يف تقدمي اخلدمات ونقل املعلومات.
ووافق رئيس الوزراء على تنسيب وزير اإلدارة احمللية بتشكيل جلنة من األكادمييني
واخلبراء يف مجال التخطيط احلضري والعمراني ،ملراجعة سياسات وعمليات التخطيط
احلضري والعمراني ،ومعاجلة الثغرات ونقاط الضعف يف التخطيط العمراني املستقبلي
للمدن ،مبا يضمن توفر اخلدمات التجارية وتوفير فراغات حضرية قريبة من التجمعات
السكانية والسيطرة على التشتُّ ت العمراني وإجناز مشروع التسمية والترقيم .وباشرت
وأعدت خطة
اللجنة التي ترأسها وزير اإلدارة احمللية أعمالها بتاريخ  15متوز ،2020
ّ

لتعديل السياسات والتشريعات ذات العالقة املعمول بها على املدى الطويل ،وإعداد

(كودة) خاصة للتخطيط والتصميم احلضري على املسار السريع.
وقد تأثرت وزارة اإلدارة احمللية بتخفيض املوازنة بنسبة  %25للنفقات الرأسمالية

و %15للنفقات اجلاريةُ ،
وخفضت حصص البلديات من عوائد احملروقات يف عام 2020
من  220مليون دينار إلى  210مليون دينار ،كما َأوقفت الوزارة مسار العمل يف  14عطاء

ولم توافق على طرح ثمانية عطاءات أخرى بسبب تدني املوارد املاليةّ ،إل أنها عادت يف
شهر متوز لتسمح بطرح العطاءات وتنفيذها كما هو مخطط لها مسبق ًا.
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عمان الكبرى
 -أمانة ّ

اتخذت أمانة عمان الكبرى خطوات استباقية قبل إعالن حالة الطوارئ ،بوضع خطة

لضمان استمرار تقدمي اخلدمات احليوية مع احملافظة على صحة وسالمة كوادرها
العاملني يف املكاتب وامليدانيني ،ووضع التعليمات الالزمة لذلك ومتابعة تنفيذها .كما
شكلت فرق طوارئ يف عدد من التخصصات واملجاالت.
وواصلت فرق األمانة وكوادرها تنفيذ املهام الرئيسية التي تشمل :أعمال النظافة يف
املدينة ،وإدارة النفايات ،وعمليات الرش والتعقيم للمواقع العامة واملواقع اخلطرة واملوبوءة
والبؤر الساخنة ،ومراقبة عمليات الذبح يف املسلخ ،وضمان تدفق املواد الغذائية اآلمنة
لألسواق والتفتيش عليها ،ومتابعة شؤون سوق اخلضار املركزي ،واملساهمة يف عمليات
التوعية ،وجتهيز قبور احتياطية ومقابر خاصة للوفيات نتيجة اإلصابة بالفيروس،
وإصدار "تقرير األداء املؤسسي ومنعة املدينة يف مواجهة فيروس كورونا املستجد" الذي
يبني هذه اإلجراءات وآلية العمل يف جميع دوائر األمانة والتوصيات والدروس املستفادة
خالل فترة انتشار الوباء ومواجهته.
وطبقت األمانة خطة التحول اإللكتروني يف مجال رخص األبنية لغايات استكمال العمل
عن بعد ،وشمل ذلك عقد اجتماعات اللجان التنظيمية واللجان األخرى ،واستمرار

العمل يف عمليات الدفع اإللكتروني وإصدار رخص املهن عن بعدّ ،إل أن التحصيل لم
يكن باملستوى املطلوب ،إذ تراجع خالل فترة اإلغالق بنسبة تزيد عن  ،%90وانخفضت
النفقات يف املقابل بنسبة  %42تقريب ًا وذلك مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2019ومت

رد  %52من الشيكات برسم التحصيل لعدم وفاء املواطنني بالتزاماتهم .وخالف ًا ملا هو
ّ
َّ
متوقع ،حصل انخفاض كبير يف احلركة على اخلدمات اإللكترونية ،خصوص ًا يف الثلث
األخير من شهر آذار ،واستمر يف شهر نيسان وامتد إلى النصف األول من شهر أيار.
وتشارك أمانة عمان الكبرى يف جهود وزارة اإلدارة احمللية يف وضع السياسات احلضرية
املقترحة ملعاجلة الثغرات واالستفادة من اخلبرات التراكمية يف ظل انتشار الوباء يف
التخطيط املستقبلي ،وظهر ذلك جلي ًا يف نتائج االستبانة التي أعدتها األمانة يف شهر
أيار ،إذ برزت احلاجة إلى توزيع اخلدمات التجارية احمللية والفراغات العامة بشكل
أفضل ،والعمل مببدأ األحياء املتكاملة ،واالهتمام باألرصفة وممرات املشاة والدراجات
الهوائية.
وقامت أمانة عمان بالتعميم على جميع القطاعات للعمل على تعديل اخلطة التنفيذية
لعام  2020يف ظل األوضاع االستثنائية التي تشهدها املدينة وملواكبة النقص يف
َّ
متوقع ًا يف املوازنة
مما كان
اإليرادات الذاتية التي بلغت مبجملها يف نهاية العام ّ %16
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التقديرية ،باإلضافة إلى نقص بنسبة  %57يف عوائد املشاريع االستثمارية .وبناء
عليه ،مت تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة  ،%27.5وبلغت نسبة التخفيض يف
النفقات اإلجمالية  %15تقريب ًا .وقد مت إيقاف جميع عطاءات املشاريع الرأسمالية
املقررة والواردة يف اخلطة االستراتيجية لألمانة والبالغة نسبتها  %20تقريب ًا من إجمالي
النفقات الرأسمالية .ويشار إلى أنه مت االستمرار بالعمل يف إنشاء البنية التحتية ملشروع
ميول جزء كبير منه من قرض خارجي ،وكان من املقرر إنهاء العمل
الباص السريع الذي َّ
يف املشروع يف نهاية عام  ،2020إال أنه بحسب اخلطة املعدلة للبنية التحتية سينتهي يف

الربع األول من عام .2021

 -املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري

شكّ ل وزير األشغال العامة واإلسكان جلنة برئاسة املدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان

والتطوير احلضري وعضوية اجلهات ذات العالقة من القطاعني العام واخلاص يف مطلع
شهر حزيران  .2020ووضعت اللجنة خطة للتصدي آلثار جائحة كورونا على قطاع

اإلسكان ضمن اجلهود الرامية لتنشيط القطاع الذي يشغّ ل األيدي العاملة ويشكّ ل أحد
الروافد الرئيسة لالقتصاد ،وصدر عن اللجنة توصيات قصيرة ومتوسطة وطويلة األمد،
وبدأ السير يف مراحل إقرارها متهيد ًا للتنفيذ.
كما شكّ لت املؤسسة جلنة إلعادة النظر بأسعار قطع األراضي التي تأثرت بسبب الوضع
االقتصادي وانعكاسات انتشار الوباء وتأجيل أقساط املستفيدين من مشاريع املؤسسة،
باإلضافة إلى تخفيض اإليجارات يف مشاريع املؤسسة خالل فترة اإلغالق ،كما قامت
مبتابعة األسواق يف إسكان أبو نصير ،وزيارة مشاريع املؤسسة للوقوف على أوضاعها،
ومتابعة تأثيرات اإلغالق وتقييد احلركة عليها.
وكانت املؤسسة قد راجعت خطتها اإلستراتيجية يف عام  2019وأجرت تعديالت
جوهرية عليها ،ملواكبة املتغيرات يف قطاع اإلسكان ويف دور املؤسسة يف توفير السكن
وعدلت املؤسسة رؤيتها لتصبح
للفئات املستهدفة من ذوي الدخل املتوسط واملتدني.
ّ
ً
ريادي يساهم يف
بدال من الرؤية السابقة "قطاع إسكان
وذكي"
ريادي
"قطاع إسكاني
ّ
ّ
ّ
التنمية الوطنية وميكّ ن املواطنني من الوصول إلى السكن املالئم" .و ُأشير إلى تعديل

األهداف اإلستراتيجيةّ ،إل أن النسخة القدمية من اخلطة اإلستراتيجية املنتهية
مدتها ( )2019-2016ما زالت منشورة على املوقع اإللكتروني للمؤسسة الذي ُأعلن
عن حتديثه وإطالقه مؤخرا وأطلقت املؤسسة يف الربع األخير من عام  2019البرنامج
الوطني لإلسكان لذوي الدخل املتدني واملتوسط ،الذي يتضمن تنفيذ مجمعات سكنية
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أراض سكنية مخدومه يف عدد من احملافظات بالشراكة مع القطاع
متكاملة وبيع قطع
ٍ
اخلاص وبتسهيالت مالية للمستثمرين واملستفيدين وإعفاءات من رسوم نقل امللكية.
كما ّ
وقعت املؤسسة مذكرة تفاهم مع صندوق االئتمان العسكري لتمويل املستفيدين من

مشاريع املؤسسة.
وبناء على املراجعة التي أجراها البنك الدولي على قطاع اإلسكان عام  ،2018وضعت
املؤسسة اخلطط التنفيذية إلنشاء جتمعات سكنية جاذبة متكاملة ،وحتديث
اإلستراتيجية الوطنية لإلسكان ،وإعداد مسودة لقانون تنظيم عمل القطاع ،وحتديد
السياسات املستقبلية مبا فيها معاجلة الفجوة بني سعر السكن والقدرة الشرائية،
باإلضافة إلى تطوير الشراكات مع القطاع اخلاص.
وتأثرت موازنة املؤسسة بسبب جائحة كورونا مبا نسبته  %15من قيمة موازنتها
َ
ُ
النفقات الرأسمالية
التخفيض
وطال
األصلية احملدودة جد ًا والبالغة  8.4مليون دينار،
ِ

بشكل كبير ،إذ ُخفضت موازنة مشروع البنية التحتية ملدينة املجد يف الزرقاء ُ
وخفضت
قيمة استمالكات املؤسسة إلى النصف تقريب ًا.

تقريري حالة البالد
رابعًا :مراجعة التوصيات التي ُقدمت في
َ
لعامي  2018و2019
َ
 توصيات مجال البنية التحتيةالتوصية

•

•

اإلجراء

تقرير حالة البالد لعام 2018
إعداد خطط إستراتيجية ملشاريع البنى التحتية
قصيرة ومتوسطة وطويلة املدى بالتنسيق بني
• لم يتم إعداد خطط بالتنسيق بني الدوائر
الدوائر واملؤسسات يف جميع القطاعات ومبشاركة
واملؤسسات املختلفة بخصوص مشاريع
القطاع اخلاص ،وربطها بخطط تنفيذية ومالية،
البنية التحتية.
وااللتزام بتنفيذها ومراجعتها دوري ًا ،وتقييم
اإلجناز يف كل مرحلة.
إعداد خطة ألعمال صيانة جميع املنشآت
التابعة للجهات احلكومية ،وعلى األخص خطة • ُطرح عطاء إلجراء جرد للشوارع يف اململكة
لتنفيذ أعمال الصيانة بحسب األولوية
لصيانة الطرق بعد تقييمها وحتديد األولويات.
وضمن خطة ممولة خالل ثالث سنوات.
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•

•

•

•

•

•

التنسيق بني جميع اجلهات التي تقوم بتنفيذ
أعمال البنية التحتية ،وعلى األخص داخل •
املدن والقرى ،لتجنب تكرار األعمال وحفر
َّ
ويفضل أن يتم ذلك من
الشوارع املنجزة حديث ًا،
خالل نظام محوسب يوضح أولويات العمل وآلية
التنسيق ما بني الدوائر واملؤسسات املختلفة.
التركيز على تنفيذ األعمال وفق ًا لألصول الفنية •
والهندسية ،وتطبيق املواصفات ،وحتسني نوعية
املنتج الهندسي من حيث الدقة واإلتقان طبق ًا
للمعايير الدولية.
إعداد مخططات شمولية لتصريف مياه األمطار،
وعلى األخص للتجمعات احلضرية ،وتنفيذها •
على مراحل وفق ًا لألولويات .وكذلك إعداد خطة
ملواجهة مخاطر الفيضانات لكل جتمع.
إعداد خطط تنفيذية لقطاع النقل ،وربطها
مالي ًا ،وضرورة وضعها يف سلّم األولويات عند
•
إعداد املوازنات ،نظر ًا لدور هذا القطاع املهم يف
أي تطوير خالل
حتقيق التنمية التي لم تشهد ّ
العقود األخيرة.
توفير وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية القادرة •
على تخطيط النقل العام وتطويره.
•
إيجاد حلول مرورية ،وتطبيق أنظمة املرور
الذكية ،وتطبيق نظام السير لتخفيض •
االزدحامات املرورية واآلثار االقتصادية
واالجتماعية والبيئية املصاحبة لها.
•

•

•

تطبيق مفاهيم األبنية اخلضراء يف جميع
األعمال ،وتطبيق مبادئ التنمية املستدامة •
وأهدافها.

ال يتم التنسيق املسبق والفعال بني دوائر
اخلدمات واجلهات املسؤولة عن تنفيذ
الطرق.

هناك إدراك بتراجع العمل الهندسي ،ومت
تعديل تعليمات تصنيف املقاولني ،ويتم
تعديل العقود الهندسية ومتابعة أعمال
اإلشراف لضمان ذلك.
ُوضع تنفيذ مخطط شمولي ملدينة عمان
ضمن اخلطةّ ،إل أن العمل به لم يبدأ بعد.

أي إجراء جديد يف هذا املجال يف
ال يوجد ّ
الدوائر التي مت تقييم إستراتيجياتها.
تدريب كوادرها
عمان
َ
تضمنت خطة أمانة ّ
وتأهيلهم.
أي تطوير يف هذا املجال ،وواقع
لم يتم ّ
احلركة املرورية يف املدن يف تراجع مستمر.
قامت أمانة عمان بإطالق اخلطة
االستراتيجية للسالمة على الطرق
(.)2023-2019
هناك تطبيق محدود وبطيء يف بعض
الدوائر ملعايير األبنية اخلضراء.

مت إصدار خطة التغير املناخي ألمانة عمان
والتي اشتملت على خطة لزيادة املباني
اخلضراء.
كاف
• روعي هذا اجلانب بشكل محدود وغير ٍ
من ِقبل أمانة عمان الكبرى .كما مت إصدار
التركيز على زيادة الفراغات العامة ،وزيادة
خطة التغير املناخي ألمانة عمان والتي
الرقعة اخلضراء ،وإعداد خطط سنوية للوصول
اشتملت على مشاريع لزيادة املساحات
إلى املعدالت الدولية املطلوبة.
اخلضراء ضمن حدود املدينة.
تقرير حالة البالد لعام 2019
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•

نتيجة املراجعة ،تبني أن التخطيط اإلستراتيجي
مطبق،
يف جميع الدوائر -وبنسب مختلفة -غير
َّ
أو
واقعية
وأن اخلطط اإلستراتيجية لم تكن
•
قابلة للتنفيذ أو أنه لم يتم االلتزام بها عند
إعداد اخلطط التنفيذية ،إذ مت إعداد معظمها
كمتطلب جلائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز
األداء احلكومي والشفافية فقط .وعليه ،يجب
التأكيد على ضرورة قيام جميع الدوائر باعتماد
التخطيط اإلستراتيجي كمنهجية عمل
وااللتزام بتنفيذ ما يتم التخطيط له.
ضرورة إيجاد منظومة نقل عام منتظم يف جميع •
املدن الكبرى لتجنب تفاقم األزمات املرورية
وتسهيل التنقل.

•

تقوم أمانة عمان الكبرى بإنشاء البنية التحتية •
ملشروع الباص السريع ،وهو يخدم جزء ًا بسيط ًا
من املدينة فقط وال يحقق الغاية املنشودة ،ما
يستدعي إنشاء مراحل إضافية للمشروع لتغطية
جميع مناطق العاصمة.

•

يجب العمل على رفع كفاءة جميع العاملني يف
قطاع البنية التحتية على جميع املستويات• ،
وتنظيم عملهم يف قطاع اإلنشاءات ،وخفض
العمالة الفنية الوافدة يف هذا القطاع.

•

بدأت بعض اجلهات تعديل خططها
اإلستراتيجيةّ ،إل أنه لم يتم إجناز ذلك ،وال
يوجد ربط مباشر بني اخلطط التنفيذية
واخلطط اإلستراتيجية.

أي صالحية للبلديات الكبرى يف
لم يتم نقل ّ
التعامل مع قطاع النقل (باستثناء مدينة
عمان).
تقوم أمانة عمان بإعداد دراسات للمشروع،
وحتديد مسارات إضافية للنقل العام .كما
تقوم بتحديث املخطط الشمولي للنقل
واملرور (.)TMMP

تنفذ وزارة العمل سياسات تساهم يف
استبدال العمالة احمللية بالوافدةّ ،إل أنها لم
املرجوة بعد.
تعط النتائج
ِ
ّ

•

مسح شامل ملنشآت البنية التحتية،
يجر
لم
ِ
ٌ
ولم َ
توضع خطط لصيانتها ،باستثناء قيام
وزارة األشغال العامة واإلسكان مبشروع
إعادة تأهيل الطرق واجلسور يف اململكة .كما
أي تعديل على البرامج املستخدمة
لم
يجر ّ
ِ
يف الدراسات.

•

يتم العمل ببرامج قدمية يف أعمال
التصميم ،وال يتم استخدام برامج متكاملة
يف مراحل التصميم واملتابعة والرقابة
اإلدارية والفنية واملالية.

•

على جميع املؤسسات املسؤولة عن البنية التحتية
إجراء تقييم دوري جلميع منشآت هذه البنية،
ووضع خطة صيانة دورية ووقائية وااللتزام
بتنفيذها.

•

اعتماد البرامج احلديثة يف أعمال الدراسات.

•

بسبب األوضاع االقتصادية السائدة ،يجب العمل
على تسهيل استثمار القطاع اخلاص يف البنية •
القطاعني اخلاص
التحتية وتعزيز الشراكة بني
َ
والعام.

أي مشاريع نوعية تندرج ضمن
ال يوجد ّ
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.
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توصيات يف مجال اإلسكان
•

تقرير حالة البالد لعام 2018
حتسني كفاءة نظام التمويل اإلسكاني من
خالل رفع سقف القروض السكنية ودعم أسعار • مت إقرار بعض التسهيالت على القروض
البنكية لإلسكان ،وإيجاد آلية لتمويل القروض
الفائدة ومنح فترة سماح كافية وزيادة مدة
لذوي الدخل احملدود.
السداد.
مت تعديل نظامي أمانة عمان والبلديات
لتشجيع القطاع اخلاصّ ،إل أن هذا لم يكن
له تأثير ملموس على املساحات املرخصة التي
استمرت يف التراجع ،وقد ظهر بعض التحسن
يف املساحات املرخصة يف مطلع عام .2019

•

تفعيل دور القطاع اخلاص يف تلبية االحتياجات •
السكنية يف ظل انحسار دور املؤسسة العامة
لإلسكان والتطوير احلضري يف هذا املجال
من خالل منحه التسهيالت واالمتيازات التي
تتمتع بها اجلهات احلكومية وتشجيع الشراكة
بني القطاعني اخلاص والعام.
توفير البنية التحتية من طرق ونقل عام
وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصاالت• ،
لتشجيع االستثمار يف اإلسكان وتخفيض
الكلف على املستثمرين.

•

التخطيط الشمولي املالئم بهدف استعادة
التنوع احليوي ،والتوجه نحو تخطيط
أراض
أخضر للبيئات العمرانية ،وتوفير قطع
ٍ
مبساحات ومواقع مناسبة ،ومنع التشتُّ ت •
العمراني والتوسع على حساب األراضي
الزراعية ،وتشجيع االستعمال املتعدد للمباني،
ومواءمة احتياجات السوق مع التوجهات
العمرانية واألحكام التنظيمية.
تقدمي إعفاءات على رسوم التسجيل ونقل
•
امللكية.

•

وضع التشريعات املالئمة لتنظيم العالقة بني
املالكني يف العقار الواحد ،وإيجاد آليات مناسبة •
حلل اخلالفات يف ما بينهم دون االضطرار
إلى اللجوء للمحاكم ،وكذلك إليجاد عالقة
متوازنة بني املالكني واملستأجرين ،وتشجيع
القطاع اخلاص لإلنتاج السكني بغرض
التأجير.
تقرير حالة البالد لعام 2019
يجب أن تقوم املؤسسة العامة لإلسكان • أطلقت املؤسسة البرنامج الوطني لإلسكان
والذي يهدف إلى تنفيذ مشاريع إسكان
والتطوير احلضري بالدور الرئيس الذي
بالشراكة مع القطاع اخلاص.
ُأنشئت من أجله ،وهو توفير السكن املناسب
لذوي الدخل احملدود واملتدني.

•

•

•
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تغير على أسلوب توفير خدمات
لم يحصل ّ
أي ّ
البنية التحتية للمواقع السكنية.

تغير على التخطيط الشمولي.
لم يحصل ّ
أي ّ

مت تخفيض رسوم نقل امللكية.

صدر قانون امللكية العقارية يف عام ،2019
أي تعديل على التشريعات
ّإل أنه لم يطرأ ّ
الناظمة للعالقة بني املالكني باستثناء تشكيل
جلنة إلدارة البناء.
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•

على املؤسسة أن تتولى دورها القيادي يف •
اإلسكان من خالل توفير البيانات الالزمة عن
اإلسكان واالحتياجات والتوجهات السكانية
واستشراف املستقبل وإجراء الدراسات
اإلستراتيجية اخلاصة بالسكان وتوجيه
مشاريع قطاع اإلسكان وفق ًا للحاجة.

مسودة قانون لتنظيم
يجري العمل على إعداد
ّ
عمل قطاع اإلسكان ووضع السياسات الالزمة،
كما يجري العمل على إنشاء مرصد حضري
لإلسكان باإلضافة إلى إصدار تقارير ربعية
للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري.

•

ضرورة إيجاد التشريعات الالزمة لبناء شقق •
صغيرة ملواجهة احلاجة املتنامية لهذه الشقق
والتي تصل إلى  40متر ًا مربع ًا وفق ًا للتوجهات
العاملية للمدن يف السنوات األخيرة.
•
ضرورة توفير فراغات حضرية ضمن املخططات
الشمولية ،خصوص ًا يف املناطق اجلديدة،
ملواجهة الكثافات السكانية املتنامية.

مت تعديل نظام األبنية للبلديات ويف أمانة
عمان .وهناك تغير محدود يف زيادة أعداد
الشقق يف األبنية وبالتالي التقليل من
مساحاتها.
هناك زيادات متواضعة ال تتناسب مع
زيادة السكان واملتطلبات الدولية ،علم ًا بأن
املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري
تأخذ الفراغات احلضرية يف مشاريعها بعني
االعتبار .وقد ُشكلت جلنة لدراسة املوضوع يف
ظل جائحة كورونا.

•

خامسًا :التوصيات
 .1توفير قواعد بيانات متكاملة لألفراد.
خالل العمل للحد من انتشار الوباء والسيطرة على نتائجه االقتصادية ،تبينت
امللحة لتوفير قواعد البيانات خلدمات البنية التحتية وحتليلها ،وحتديد
الضرورة ّ

األوضاع املعيشية االقتصادية واالجتماعية للسكان ومجاالت عملهم وآليات التعامل
معهم ،وتوفير قواعد بيانات جغرافية تبني الكثافات السكانية وكيفية انتشار الوباء
للمساعدة على السيطرة عليه واحتوائه وللتمكن من استعمال هذه املعلومات يف
أي طارئ.
عمليات الدعم واملساندة واملتابعة يف حال وجود ّ
 .2تشكيل قيادات محلية لألحياء.
من الضروري إيجاد قيادات محلية وتوفير البنية التحتية لها بحيث تكون قريبة من
السكان على مستوى األحياء ،من خالل إيجاد آليات لتشكيل جلان أحياء قادرة على
حي ،ومساعدة احلكومة
قيادة عملية تطبيق السياسات والتعليمات اخلاصة يف كل ّ

حد سواء يف عمليات التواصل وتنفيذ التعليمات
واإلدارات احمللية واألهالي على ّ
واملساهمة يف تخفيف اآلثار الناجتة عن أي طارئ ،علم ًا بأن هناك محاوالت سابقة
متطورة إليجاد صيغة لتشكيل جلان األحياء وحتديد آليات عملها.
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 .3إعادة توزيع خدمات األحياء التجارية.
ظهرت خالل اجلائحة أهمية وجود املراكز التجارية احمللية القريبة من السكان يف
جميع املناطق على حد سواء وعلى اختالف مستويات املعيشة فيها ،لتقدمي اخلدمات
اليومية الضرورية وبوجود مسارات مناسبة لها تؤدي على املدى الطويل إلى تقليل
االزدحامات املرورية والتلوث البيئي واحلاجة إلى مواقف للسيارات.
 .4دعم التنقل احلضري املستدام ٍ(.)Soft Transport
أدى منع حركة السيارات خالل اجلائحة إلى اضطرار سكان األحياء للتنقل مشي ًا على
األقدام أو بواسطة الدراجات الهوائية ،ورغم األهمية االقتصادية والصحية لهذه

املمارسة ّإل أنها لم تكن دارجة يف السابق ،بسبب ضعف البنية التحتية وعدم توفر
ممرات ومسارات مناسبة وآمنة للمشاة أو للدراجات .ويظهر اهمية استخدام الدراجات
ملحة مستقبال ،إذ إن نظام النقل العام املنتظم الذي حتت اإلنشاء أو
الهوائية كضرورة ّ

ستكمل ّإل بوجود هذه الوسيلة يف التنقل.
التخطيط يف بعض املدن ال ُي
َ
 .5االهتمام باألماكن العامة والفراغات احلضرية.

من املعروف أن املدن األردنية تشكو من نقص كبير يف املساحات اخلضراء واملفتوحة ،إذ
إن املساحة املطلوبة عاملي ًا متر مربع لكل فرد ،بينما ال تزيد املساحة املتوفرة للفرد يف
ً
مثال عن 3م 2للفرد ،ويف الزرقاء  0.5متر مربع .لذلك ظهرت احلاجة إلى تدارك
عمان
ّ
هذا النقص أكثر إحلاح ًا خالل اجلائحة ،لضمان حتقيق التباعد يف جميع األوقات.

 .6ضبط التشتت العمراني (.)Urban Sprawl
بسبب النمو الكبير يف أعداد السكان يف العقود األخيرة ،خصوص ًا يف املناطق
احلضرية ،والذي تزيد نسبته عن  ،%4وبسبب عدم وضع قيود كافية لتنظيم
ً
أصال ،و ُأنشئت أبنية
التخطيط العمراني ،تقلّصت مساحة األراضي الزراعية احملدودة
متباعدة وبعيدة عن التجمعات السكنية ،مما أدى إلى ارتفاع كلفة تقدمي خدمات
البنية التحتية واخلدمات اليومية لها .وبرز هذا التحدي خالل فترة انتشار الوباء.
 .7توفير املوارد لزيادة اإلنفاق يف قطاع البنية التحتية.
نظرا ألهمية البنية التحتية وضرورتها للتطور والنمو يف جميع املجاالت وبهدف
إنعاش االقتصاد وتخفيض مستويات البطالة ،يجب العمل على توفير وزيادة اإلنفاق
يف مجال تطوير وصيانة البنية التحتية.
القطاعني العام واخلاص يف إنشاء البنية التحتية.
 .8الشراكة بني
َ
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ملحة يف ظل ظروف انتشار
أصبحت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ضرورة ّ
اجلائحة ،وميكن االستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال.
 .9اعتماد مبادئ االستدامة واحملافظة على البيئة يف انشاء البنية التحتية (Green
.)Infrastructure
 .10التوجه الستعمال التكنولوجيا وتطوير خدمات رقمية بشكل أكبر.
هناك جهود يف التحول الرقميّ ،إل أنها ما زالت محدودة ،وهناك برامج تساهم
ً
مثال منذجة
بفاعلية يف أعمال التصميم وإدارة املشاريع والبناء والصيانة ،ومنها
معلومات البناء ( )BIMوفرض تطبيقها التدريجي على املشاريع الهندسية كما هو
احلال يف دول أخرى.
 .11وضع سياسات حضرية جديدة تشمل قطاع اإلسكان وااللتزام بتنفيذها ملنع تفاقم
ً
مستقبال.
املشاكل
 .12توجيه املستثمرين يف قطاع اإلسكان للعمل مبفاهيم التطوير العقاري.
تقوم معظم مشاريع اإلسكان يف األردن على مبدأ إنشاء وحدات سكنية ضمن االحياء
السكنية بأعداد محدودة ،لذا يجب توجيه الشركات العاملة يف قطاع اإلسكان
وحتفيزها إلنشاء مشاريع متكاملة مخدومة ،والتحكم يف توجيه اإلعمار مبوجب
معدة مسبق ًا.
سياسات َّ
 .13تطوير املواقع القدمية املتهالكة والعشوائية ضمن حدود البلديات.
ال بد من حصر املناطق القدمية املزدحمة واملتهالكة ،وإعداد اخلطط لتطوير خدمات
البنية التحتية والصحية فيها ،بهدف تخفيف االزدحام وتخفيف املخاطر البيئية
واإلنشائية واالجتماعية ،على غرار مشاريع دائرة التطوير احلضري التي ُنفذت يف
ثمانينات القرن املاضي وتسعيناته.
 .14تعديل نظام األبنية للبلديات وأمانة عمان الكبرى.
يف ظل املتغيرات على أرض الواقع واملطالبات من جهات مختلفة ،فإن هناك حاجة
ملراجعة بعض مواد نظام األبنية مبشاركة موسعة من جميع األطراف املعنية.
 .15تطبيق قانون البناء الوطني األردني رقم  24لسنة .2018
من الضروري تطبيق قانون البناء الوطني األردني األخير للسيطرة على التجاوزات
على ّ
كل من قانون نقابة املهندسني يف ما يتعلق بالتقيد يف تنفيذ املخططات
الهندسية واإلشراف ،وقانون نقابة املقاولني يف ما يتعلق بضرورة التعاقد مع مقاول
مرخص ومصنف ،وبالتالي حتسني مستوى العمل الهندسي بشكل عام.
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ّ
امللخص التنفيذي
أعد تقريرين حول حالة البالد
ملّا كان املجلس االقتصادي واالجتماعي قد سبق له أن ّ
يف عامي  2018و ،2019وبذل إلجنازهما جهود ًا حثيثة يف إطار املساءلة واحلث على
الشفافية وااللتزام مبا ُخ ِّطط له وفق حاجات املؤسسة وأولوياتها املدروسة يف القطاعات

واملجاالت احلكومية كافة ،وبشكل يساهم يف تعزيز عمل القطاعات املختلفة والتغلّب
أعد هذا العام ُ 2020عدته ليستكمل هذا الفعل الرقابي
على التحديات الرئيسة ،فقد ّ

البحثي الذي يرمي إلى حث اجلهات احلكومية على املزيد من الشفافية يف متابعة أعمالها،
ولكن العالم -واألردن جزء منه -تفاجأ بجائحة كورونا التي فرضت على احلكومة تغير ًا
ً
شامال يف شكل االستجابة وتبدل األولويات ،وكان واضح ًا حجم اآلثار املترتبة على هذا

يؤمل أن يكون طارئ ًا.
الوضع الذي َ

وعليه ،فقد عمد املجلس االقتصادي واالجتماعي إلى إجراء تعديالت على خطة العمل
يف إعداده تقارير حالة البالد ،ومنها قطاع التعليم ،وهذا استوجب من فريق إعداد
التقرير العمل عليه عبر اخلطوات الرئيسة اآلتية:
 .1مراقبة الوضع ورصد ما يجري على اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
 ،2022-2018وخطة الوزارة التنفيذية لعام  ،2020وكيفية تصرف الوزارة إزاء
تطورات اجلائحة.
 .2متابعة خطوات الوزارة إلنقاذ العام الدراسي واستمرار تعلم الطلبة عن بعد عبر املتاح
من منصات وقنوات اتصال وقنوات تلفزيونية ،باستثمار ما لدى الوزارة من مخزون من
مواد ومصادر تعلم تناسب هذا املنحى يف التعلم.
 .3االستفادة من جهود الشراكة بني الوزارة والقطاع اخلاص يف إثراء مصادر التعلم املتاحة
وتعزيز قنوات االتصال املستخدمة ،إضافة إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية يف
امليدان بأجهزة ومعدات تضمن الوصول إلى أكبر عدد من الطلبة يف مواقعهم.
 .4مناقشة املعنيني يف الوزارة حول بعض اإلجراءات التي خططت الوزارة للعمل عليها
ومستوى جناعتها ،وحتقيقها ألهداف التعلم املتوقعة.
 .5متابعة تطورات جتويد العمل يف الوزارة املكتسب من التجربة ،وحشدها للخبرات
امليدانية وجتارب القطاع اخلاص :من مدارس ومراكز بحث وشركات إنتاج تقنية
وغيرها.
 .6تقدير جهود ّ
كل من وزارة الريادة واالقتصاد الرقمي والتلفزيون األردني يف دعم جهود
وزارة التربية والتعليم ،وإنضاج خبراتها ،من أجل الوصول بالسبل شتى إلى أكبر عدد
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من الطلبة ،مع تسخير جميع اإلمكانات التكنولوجية واألجهزة اللّوحية ()Tablets
التي تعمل من خالل شبكة اإلنترنت يف متابعة الطلبة لدروسهم.
 .7انتظار الوزارة لتدوين جتربتها يف االستجابة جلائحة كورونا ،من أجل الوقوف على
اآلثار املترتبة على اجلائحة حتى تاريخه ،والوقوف على تبدل األولويات وسبل
املعاجلة للحد من اآلثار التي وقعت على الطلبة والكوادر البشرية والنظام التعليمي
عموم ًا.
لقد باغتت هذه اجلائحة اجلميع ،إال أن وزارة التربية والتعليم كانت على قدر املسؤولية،
املنجز -باعترافها -لم يكن بالقدر الذي تتمناه،
واستطاعت أن تنقذ العام الدراسي ،مع أن َ
لكن ثمة دروس استفادت منها يف تطوير العمل والتغير نحو األفضل ،وهو ما جرى العمل
عليه منذ سنوات طويلة ،لكن الظروف لم تكن مواتية لتحقيقه.
إن احلوارات املستفيضة التي تديرها الوزارة بعد تنفيذها المتحان دراسة الثانوية
العامة ،وجتربتها بتطبيق البروتوكول الصحي ،ومرور هذه العمليات بسالم وسالمة،
شجعتها على التفكير بكيفيات تنفيذ العمليات يف بدء العام الدراسي  2021/2020وما
يسبقه من استعدادات اجلاهزية.
وتأسيس ًا على ذلك ،بذلت الوزارة جهود ًا الستطالعات الرأي ورصد التغذية الراجعة
حول جملة من القضايا أهمها *:
 آليات تنفيذ برامج التدريب للمعلمني واملشرفني التربويني الذين يتابعون سيرالدراسة ،وخاصة برامج تدريب املعلمني لتطبيق املناهج والكتب الدراسية املطورة،
إذ ُأ ِع ّد برنامج لتدريب املعلمني عن بعد ،بالتعاون واملسؤولية الكاملة من جهات

متعددة يف مقدمتها املركز الوطني لتطوير املناهج ،وأكادميية امللكة رانيا ،وشركات
تقنية من القطاع اخلاص.
ّ

 -آليات تنفيذ البرنامج االستدراكي واإلثرائي الذي ُيعد أساس ًا لتعويض الطلبة ما

فاتهم من معارف ومهارات قبل بدء العام الدراسي ،باعتبار أن هذا البرنامج متطلب
َق ْبلي ملضامني املناهج والكتب املدرسية يف جميع املواد وجميع الصفوف من أجل

الفعال.
ضمان التعلم ّ

·

أجرى مركز الدراسات االستراتيجية استطالع ًا واسع ًا ،ورصدت الوزارة ردود فعل املجتمع عبر وسائط التواصل
االجتماعي والقنوات اإلخبارية وغيرهاَ ،
وكتب العديد من الكتّ اب األردنيني مقاالت حتليلية يف هذا املجال.
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 شكل الدراسة األنسب يف بداية العام الدراسي يف ظروف واستمرار التخوفاتللجائحة ،وحرص الوزارة على البروتوكول الصحي ،وضمان السالمة للطلبة
وذويهم واملجتمع عموم ًا.
َّ
املفضلة التي أفادت منها الوزارة نتيجة
 العمل غير املباشر على أهداف التغييرالتجربة ومبا يخدم عملية التحول املطلوبة نحو التعلم النوعي من جانب ،ونحو
أي تغير هيكلي للنظام ،ودور املدرسة ،وشكل دوام الطلبة ،ونسبة التعليم املباشر
ّ

والتعليم عن بعد ..إلخ من جانب آخر.

 إخراج امتحان الثانوية العامة بالشكل واملضمون الذي يراعي الظروف االستثنائيةتعرض لبعض النقدّ ،إل أنه لم يكن
التي فرضتها اجلائحة .ورغم ّ
أن العمل بجملته َّ

باإلمكان أفضل مما كان.

وعليه ،فإن التقرير سيشمل ثالثة محاور :تأثر قطاع التعليم العام بجائحة كورونا،
متابعة عمل قطاع التعليم العام ،حتليل موازنة قطاع التعليم العام يف خطة
ً
وصوال إلى التوصيات واملقترحات.
االستجابة وارتباطها باستراتيجية الوزارة،
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أو ً
ال :تأثر قطاع التعليم العام بجائحة كورونا

بي أن
بعد البحث يف آثار جائحة كورونا على أطراف العمل يف وزارة التربية والتعليمَ ،ت ّ
ً
ً
وموارد بشرية،
وبيئات عمل،
وطلبة،
وزارة،
هذه اآلثار كانت كبيرة على األطراف جميعها:
ِ
َ

وعمليات .وميكن تلخيص آثار اجلائحة وعرضها عبر عدد من املكونات وعلى النحو اآلتي:
ٍ

 .1مكون اآلثار العامة

 .1إن املعاناة النفسية واالجتماعية للطلبة كانت هي األعلى تأثراً ،فقد أحس الطلبة
باخلوف والقلق والتوتر .ومع األيام ،بدأت االجتاهات السلبية نحو التعليم واملدرسة
بالتعاظم ،خاصة وأن هناك ِمن الطلبة َمن َوجد يف أساليب التعليم عن ُبعد عبئ ًا
جديد ًا تضافر مع اإلقامة اإلجبارية يف البيت ،والتوجيهات الصارمة لألهل .ومن

جهة أخرى ،فقد أحس بعض الطلبة يف األطراف واملناطق التي ال تتوافر فيها خدمات
التعليم عن ُبعد باحلرمان والتأخر عن أقرانهم يف األماكن األفضل حظ ًا.
أحست املوارد البشرية من قيادات وهيئات تعليم ،بالقصور يف املهارات وحتدي مجاراة
.2
ّ
َ
فرصة تعلم وإثبات وجود،
عدها
ما يتم من آليات التعليم عن بعد ،ومع أن بعضهم ّ
عدها صعبة االكتساب ،وخاصة َمن هم على أبواب التقاعد
إال أن بعضهم اآلخر ّ
وأولئك الذين ال ميلكون األجهزة التكنولوجية املناسبة ومتطلباتها للربط على
شبكة اإلنترنت ،وكل هذا رافقه التوترات املجتمعية التي عززت تخوفات الناس
ومنهم املوارد البشرية -بضرورة االهتمام بحياتهم وحياة أسرهم ،وحتسني ظروفهماالقتصادية واملعيشية.
ُ
تغير ُ
وبعضها اآلخر من حيث الترتيب،
بعضها من حيث املوضوع
ُّ .3
تبدل األولويات التي َّ
إذ فرضت اجلائحة أولويات جديدة ليس للوزارة فقط ،بل للطلبة وللموارد البشرية
ولبيئات التعلم أيض ًا ،كما فرضت بعض األولويات لألهل يف ما يتعلق بتوفير املكان
واألجهزة الالزمة لتعلم أبنائهم ،وبقي أن تعمل الوزارة على توعية األهل يف مجال
دعم تعلم أبنائهم بالشكل الصحيح.
 .4مناقلة األموال املرصودة للمشاريع والنشاطات التي تترجمها على أرض الواقع ،فقد
اضطرت الوزارة إلى مناقلة األموال املوجودة للمشاريع والنشاطات والبرامج ،األمر
الذي ّ
عطل بعضها ،وجعل بعضها اآلخر يؤثر بدوره على مشاريع وبرامج أخرى ،وهذا

األمر أثّ ر على مشاريع كبرى للوزارة من مثل التعيينات التي تؤثر بدورها على البرامج،
خاصة ما يتصل منها بخطة رياض األطفال وتغطيتها ألطفال ( )KG2على مستوى
اململكة :،ذلك أن العامل املالي يؤثر على دائرة من البرامج وليس على برنامج مبفرده.
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 .5خلخلة توقيت املشاريع والبرامج ،ال سيما إذا كان املشروع مرتبط ًا بأجل زمني ،فإجناز
ً
وأي ُّ
تأخر -ولو أليام -قد
طباعة الكتب املدرسية
مثال يجب أن يتم يف موعد محددّ ،

يؤثر على سالمة بداية العام الدراسي ،وهو ما ينطبق أيض ًا على تدريب املعلمني قبل
بداية العام الدراسي ،وغير ذلك الكثير.

 .6نوع التعليم ومستوى امتالك الطلبة للمهارات املتوقعة على مستوى الصف واملرحلة ،ويف
إطار هذا املجال كشفت االستطالعات عن قصور يف مستوى االكتساب للعام الدراسي
 ،2020/2019وقد يتأثر العام الدراسي  2021/2020أيض ًا ،بسبب الظروف التي

أثّ رت على سير الدراسة يف بداية العام الدراسي نتيجة إضراب املعلمني ،وبعدها
حتوالت الوضع الوبائي واستمرار الدراسة باستخدام منحى التعلم عن ُبعد .ويؤكد

بعضهم ،ومنهم وزارة التربية والتعليم ،أن هناك فجوات يف نوع التعلم ويف مستوى
االكتساب الذي يقاس بالشهور .وقد بادرت الوزارة نتيجة هذا الوعي بجسامة املشكلة
مبكونيه اإلثرائي واالستدراكي ،وترتيب بداية
إلى اإلعالن عن برنامج تعزيز املهارات
ّ

العام الدراسي قبل موعده بثالثة أسابيع.

 .7البطالة وتسريح العاملني من املعلمني واإلداريني يف القطاع اخلاص ،إذ تأثرت املدارس
وعمدت إلى
اخلاصة يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  2020/2019كثيراًَ ،
ً
فضال عن تخفيض الرواتب ،وتأخر
تسريح الكثير من كوادرها اإلدارية والتعليمية،
تسليمها ،إضافة إلى اخلوف من إغالق العديد من املدارس اخلاصة لضعف قدرتها على
حتمل عدم دفع األقساط الدراسية من ِقبل األهالي .ولم يسلم املعلمون واإلداريون يف

القطاع العام من وقف العالوات التي أثرت كثير ًا على معنوياتهم وأوضاعهم املعيشية.

 .8البيئات املدرسية وفقرها التكنولوجي ومدى توافقها مع منحى التعلم عن بعد ،فقد
تبني أن نسبة تزيد عن  %50من التجهيزات التكنولوجية يف املدارس قدمية ،وغير
صاحلة ،وال تستوعب الفعل الذي جلأت له الوزارة يف التعلم عن ُبعد ،األمر الذي

اضطر الوزارة لبرامج التحديث ،والتعزيز لألجهزة والربط؛ خشية تأثر سير العمل
وتدني مستوى حتقق األهداف.
 .9الثقافة املجتمعية وتأثرها باجتاهات سلبية نحو التعليم عموم ًا ،وحتديد ًا نحو التعلم
يستعد له األهالي بالتجهيزات وأساليب الدعم ،األمر
عن ُبعد ،الذي كان مفاجئ ًا ولم
ّ
الذي رفع أصوات التذمر والدعوات للعودة إلى املدارس.

ويف هذا املجال ،ال بد من التأكيد أن ما قامت به الوزارة ميثل تعليم ًا عن بعد ينقصه
التفاعل املتبادل بني املعلم والطالب ،يف حني أن التعلم عن بعد هو املستقبل ،وهو
املقصود الذي يحقق التعلم النوعي القائم على جهود الطلبة وتفاعلهم ويرفع من
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نسب تعلمهم على حساب نسبة التعليم التي مصدرها املعلم ،وهذا ما أوضحته الوزارة
ألن هدفها الرئيس كان إنقاذ العام الدراسي واستمراره ،يف الوقت الذي
واعترفت بهّ ،

لم تكن فيه مستعدة للتعلم عن بعد وال متتلك متطلباته.

وال بد من التوضيح أن التعليم عن بعد يختلف عن التعلم عن بعد ،فالتعليم عن بعد -وهو
ما مارسته الوزارة -يكرس دور املعلم يف الشرح والتلقني عبر شاشة التلفزيون أو العرض
املصور (الفيديو) دون تفاعل أو مشاركة من الطالب ،يف حني أن التعلم عن بعد -وهو
ّ

الطموح والغاية -يقوم على دور الطالب يف التعلم والبحث واالستنتاج وتقدمي العروض
خالل جملة املهام واملشروعات التي يكلَّف بها مستفيد ًا من التطبيقات التكنولوجية
املتنوعة مبا يحقق التفاعل احلقيقي بني املعلمني والطلبة.

 .2مكون األولويات بني ما قبل اجلائحة وما بعدها

إن أولويات قطاع التعليم العام للعامني  2021-2020التي ُوضعت قبل جائحة كورونا

باالستناد إلى املرجعيات املختلفة للحكومة والتي استندت إليها وزارة التربية والتعليم يف
بناء خطتها االستراتيجية  ،2022-2018وخطتها التنفيذية للعامني ،2021-2020
عما فرضته اجلائحة بشكل كبير ،ليس فقط من حيث ترتيب األولويات،
قد اختلفت ّ
وإمنا أيض ًا من حيث الترتيب وجتميد بعض األمور وإضافة أخرى.
فعندما بدأت اإلجراءات احلكومية للتحوط النتشار الوباءُ ،
وقرر تعطيل املدارس ،والتزم
الناس عموم ًا ببيوتهم ،اضطرت الوزارة إلى إنقاذ العام الدراسي واستمرار تعليم الطلبة
مبنحى التعليم عن بعد ،األمر الذي أصبحت معه األولوية األولى تتصل مبا يأتي:
 .1العودة ملخزون الوزارة من مواد ومصادر تعلم تخدم آليات التعليم عن بعد.
 .2االستعانة مبا لدى القطاع اخلاص من مواد ومصادر تعلم تخدم الغرض نفسه يف
التعليم عن بعد .وهنا ال بد من اإلشادة بالشراكة احلقيقية التي ظهرت بني الوزارة
والقطاع اخلاص.
 .3حشد الكوادر من هيئات التعليم ومن خبراء القطاع اخلاص إلنتاج مواد ومصادر تعلم
تخدم التعليم عن بعد.
 .4دعم شبكات االتصال وقنوات البث التي من شأنها نقل محتوى التعليم عن بعد للطلبة
واملعلمني.
 .5تدريب الكوادر على املهارات التي تتطلبها عمليات التعامل مع األجهزة ،والتطبيقات
احلاملة حملتوى التعليم عن بعد.
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 .6التوعية والتثقيف املجتمعي ،وحتديد ًا أولياء األمور ،مبا يدعم جناح برنامج التعليم
عن ُبعد.
 .7الدعم الفني مبا فيه األجهزة وشبكات الربط الكفيلة بتوصيل محتوى التعليم عن
بعد جلميع الطلبة ،خاصة الذين يتعذر الوصول إليهم بالطرق الطبيعية.
ً
كلفة مالية مثل:
وبقي العمل مستمر ًا على جميع األولويات األخرى األقل
 .1استمرار العمل بتنفيذ برنامج االمتحان العام (التوجيهي) وفق ما تسمح به ظروف
البروتوكول الصحي.
عما خسروه من أهداف
 .2تنفيذ البرامج االستدراكية واإلثرائية التي تعوض الطلبة ّ
التعلم ومستوى اكتسابهم املهارات واملعارف املطلوبة.

 .3دعم خطة تطبيق املناهج والكتب املدرسية املطلوب تطبيقها يف العام الدراسي
.2021/2020
 .4استكمال جاهزية الوزارة الستقبال أطفال الروضة وفق ًا للخطة املرسومة قبل
اجلائحة ،خاصة ما يتصل منها بجاهزية املكان وجاهزية كادر التعليم.
ويؤمل أن تستمر األولويات يف ما يتصل بـ:
 استكمال تطوير محتوى املواد و"الفيديوهات" واألفالم والدروس املصورة وكل ما منشأنه أن يدعم أشكال التعلم عن بعد ومصادره مبستوى نوعي جيد.
 استكمال التجهيزات الفنية والتقنية يف جميع املدارس يف املدن واألرياف.ً
وصوال للمعلم
 استمرار عمليات التدريب التي ترفع من كفايات املعلمني التكنولوجيةالرقمي.
 تطوير الكتب املدرسية لتكون كتب ًا دامجة وتدعم التعلم يف جميع الظروف. دراسة الواقع بعد اجلائحة وحتديد مجاالت الضعف ،خاصة يف مجال التمكنيالنوعي للطلبة ووضع البرامج العالجية لذلك.
 استمرار العمل على الوصول للطلبة من ذوي احلاجات اخلاصة ويف املناطق األكثر فقر ًاأي إمكانات
والذين يقطنون يف أماكن ال تصل إليها خدمات اإلنترنت وليس لديهم ّ

مقدرة
لشراء أجهزة تساعدهم على متابعة التعلم .ورغم أن الوزارة بذلت جهود ًا
َّ

بهذا االجتاه ّإل أنها حتتاج إلى املزيد يف هذا االجتاه .ويشار إلى أن احلكومة طرحت
َّ
يخطط لتوزيعها على مناطق
عطاء بطلب من الوزارة لشراء  300ألف جهاز كمبيوتر
األطراف واألكثر فقراً.
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مكون ُّ
تأثر أولويات قطاع التعليم بجائحة كورونا يف ما يتصل بـ:
ّ .3

 .1حتديد األولويات املعلنة لقطاع التعليم العام

حددت وزارة التربية والتعليم أولويات عملها للعامني  ،2021-2020والتي جاءت
استجابة لألولوية الوطنية (حتسني جودة اخلدمات احلكومية).
أولويات عمل وزارة التربية والتعليم للعامني * 2021-2020
اإلجراءات التنفيذية
األولوية
األولوية األولى:
 .1استحداث  65غرفة يف القطاع احلكومي،
وتأهيل  188غرفة لرياض األطفال.
تعميم فرص وصول
جميع األطفال
إلى املستوى
 .2استئجار وحدات مناسبة لرياض األطفال
الثاني ()KG2
يف املواقع املطلوبة.
للعام الدراسي
 .3التوسع يف برنامج رفع االستعداد املبكر
2021/2020
للتعليم ،واستثمار املراكز الشبابية والصحية
(االستيعاب
ومرافق الصندوق األردني الهاشمي للتنمية
الكامل).
البشرية.

 .4تشغيل معلمات ومساعدات يف رياض
األطفال يف القطاع األهلي ووزارة التربية
والتعليم (بتمويل من هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية).
 .5تطوير نظام اجلودة لرياض األطفال.
 .6تطوير ونشر رسائل توعوية ومواد رقمية
موجهة ألولياء األمور حول تنظيم خبرات
منائية لألطفال.
 .7تشكيل جلان على مستوى الوزارة
ومديريات التربية والتعليم واجلهات املعنية
ملتابعة خطة االستيعاب الكامل وتنفيذها.
 .8تبني نظام التعليم املرن لرياض األطفال يف
املناطق األكثر حاجة.

شركاء التنفيذ
وزارة املالية ،وزارة التخطيط
والتعاون الدولي ،وزارة
االشغال العامة واإلسكان،
وزارة تطوير األداء املؤسسي.
وزارة املالية ،وزارة الداخلية.
وزارة الشباب ،وزارة الصحة،
الصندوق األردني الهاشمي
عمان
للتنمية البشرية ،أمانة ّ
الكبرى" ،األونروا" ،وزارة
التنمية االجتماعية ،وزارة
األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية.
وزارة العمل ،ديوان اخلدمة
املدنية ،وزارة تطوير األداء
املؤسسي.
وزارة تطوير القطاع العام.

وزارة األوقاف ،وزارة الصحة،
وزارة العمل.
املانحون والداعمون.

* خطة وزارة التربية والتعليم ألولوياتها للعامني  2021-2020الصادرة بتاريخ .2020/1/26
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األولوية
األولوية الثانية:
حتسني األبنية
املدرسية احلكومية
لألعوام -2020
.2022

األولوية
األولوية الثالثة:
املرحلة األولى
من استراتيجية
التعليم الدامج

شركاء التنفيذ
اإلجراءات التنفيذية
 .1التوسع يف برنامج األبنية املدرسية وزارة األشغال العامة واإلسكان ،وزارة
املالية ،وزارة التخطيط والتعاون
واإلضافات الصفية.
الدولي ،وزارة اإلدارة احمللية ،وزارة
األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية ،وزارة الداخلية.
وزارة األشغال العامة واإلسكان ،وزارة
 .2االستغالل األمثل لألبنية
املدرسية من خالل الدمج املدروس التخطيط والتعاون الدولي ،وزارة
اإلدارة احمللية ،وزارة النقل ،وزارة
للمدارس الصغيرة.
الداخلية ،وزارة املالية.
ديوان التشريع والرأي ،وزارة الداخلية،
 .3ضمان معايير األمان والرعاية
والسالمة وتوحيد اإلجراءات للحد املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وزارة التخطيط والتعاون
من العنف.
الدولي ،وزارة الصحة.
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
 .4تنفيذ مشروع التغذية املدرسية
اإلعاقة ،وزارة التخطيط والتعاون
يف املدارس احلكومية ومدارس
الدولي ،وزارة الصحة ،وزارة التنمية
"األونروا".
االجتماعية ،وزارة الداخلية ،القوات
املسلحة األردنية.
اإلجراءات التنفيذية
 .1إعداد قاعدة بيانات للطلبة ذوي
اإلعاقة وفق التشخيص الطبي
والتربوي.
 .2رفع كفاية العاملني يف مجال
التشخيص التربوي.
 .3توفير األدوات والوسائل
التشخيصية واالختبارات النفسية
والتربوية املوحدة واملقننة على
البيئة األردنية.
 .4تهيئة املباني التعليمية وفق
(كودة) متطلبات البناء لألشخاص
ذوي اإلعاقة.
 .5توفير التكنولوجيا املساندة
واملعينات وفق ًا ملتطلبات تعليم
الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدارس.

شركاء التنفيذ
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،وزارة الصحة.
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.

وزارة األشغال العامة واإلسكان،
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
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األولوية
األولوية الرابعة:
إعادة تنظيم
مسارات التعليم،
وبدء التشعيب
بعد الصف التاسع،
والتدخل املبكر يف
صقل امليول املهنية
للطلبة.

شركاء التنفيذ
اإلجراءات التنفيذية
املركز الوطني لتطوير
 .1تطوير اختبارات للميول املهنية واختبارات
االستعداد األكادميي ( .)scholastic aptitudeاملناهج ،اجلامعات
األردنية.
 .2تطبيق االختبارات على طلبة السادس األساسي.
 .3إصدار تقارير للطلبة تربط بني قدراتهم
األكادميية وخياراتهم املهنية وتعميمها على أولياء
األمور.
 .4تفعيل منظومة اإلرشاد املهني لصقل امليول املهنية
بناء على اختبارات االستعداد األكادميي
للطلبة ً
وامليول املهنية.
 .5إقرار مسارات التعليم اجلديدة ،والبدء بتشعيب مجلس التربية
الطلبة يف نهاية الصف التاسع (مسار التميز ،املسار والتعليم.
املتقدم ،املسار العام ،املسار املهني والتقني).
 .6إعادة تنظيم اخلطة الدراسية يف ضوء املسارات
اجلديدة لعام .2021
 .7البدء بتشعيب الطلبة إلى املسارات اجلديدة
بناء على سجل تراكمي للميول املهنية ،واختبار
ً
االستعداد األكادميي يف املواد األساسية ابتداء من
العام الدراسي .2023/2022

* وزارة التربية والتعليم واملركز الوطني لتطوير املناهج.
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وزارة التربية والتعليم،
واملركز الوطني لتطوير
املناهج.

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام
شركاء التنفيذ
اإلجراءات التنفيذية
األولوية
ديوان الرأي والتشريع ،وزارة
األولوية اخلامسة .1 :إعداد تشريعات وتعليمات خاصة
باحملطات التقييمية واملراحل التعليمية تطوير القطاع العام ،وزارة
تطوير إطار متكامل
التخطيط والتعاون الدولي.
واعتمادها.
حملطات التقومي
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة،
تتماشى مع املراحل  .2تطوير إطار عام المتحان وطني
شركات االتصاالت الوطنية ،وزارة
تشخيصي يف نهاية الصف الثالث.
التعليمية للنظام
التخطيط والتعاون الدولي.
التعليمي األردني،
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.
 .3تطوير إطار عام المتحان وطني
وحتسني أداء
مصحوب ًا بقياس ميول الطلبة ورغباتهم
الطلبة األردنيني يف
يف نهاية الصف التاسع.
االمتحانات الدولية
 .4تطوير وبناء بنوك األسئلة للمباحث ،وزارة االقتصاد الرقمي والريادة،
مبا فيها حوسبة
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المتحان الثانوية العامة واالختبارات
امتحان الثانوية
الوطنية.
العامة.

األولوية

 .5تأهيل مختبرات احلاسوب يف املدارس
لتكون مراكز امتحانية متخصصة لعقد
االمتحانات اإللكترونية يف مديريات
التربية والتعليم.

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

اإلجراءات التنفيذية

شركاء التنفيذ

األولوية السادسة .1 :حتديث إطار ضمان اجلودة يف املدارس .ديوان الرأي والتشريع ،وزارة
تطوير القطاع العام ،هيئة اعتماد
تصنيف املدارس
مؤسسات التعليم العالي وضمان
احلكومية واخلاصة
جودتها.
وفق معايير أدائية
 .2جتريب اإلطار على عينة من املدارس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
تضمن اجلودة
العالي وضمان جودتها.
احلكومية واخلاصة.
التعليمية.
 .3تأهيل فرق ضمان اجلودة على معايير
الدليل ومؤشراته.
 .4توعية املدارس مبعايير الدليل
ومؤشراته.
 .5تنفيذ زيارات ضمان اجلودة يف
املدارس.

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وضمان جودتها.

ً
متضمنة
 .6إصدار تقارير التقييم
تصنيف ًا للمدارس ونشرها على املوقع
اإللكتروني للوزارة.
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األولوية
األولوية السابعة:
الترخيص املهني
للمعلمني والقادة.

األولوية
األولوية الثامنة:
حتسني جودة
اخلدمات
احلكومية.

شركاء التنفيذ
ديوان الرأي والتشريع،
وزارة تطوير القطاع العام.
ديوان الرأي والتشريع،
وزارة تطوير القطاع العام.

اإلجراءات التنفيذية
 .1بناء ميثاق مهنة التعليم (معايير ،وكفايات،
ومدونة السلوك).
 .2إعداد نظام للترخيص املهني للمعلمني
والقادة.
 .3بناء اإلطار العام ملنهاج التنمية املهنية
(سياسة التنمية ،منهاج التنمية ،بطاقات
البرامج ،وثيقة االعتماد ،وثيقة ضبط
اجلودة).
 .4بناء املواد التدريبية للرخص املهنية ومسارات
املعلم.
 .5بناء إطار تقييم األداء ومنهجيته وأدواته.
ديوان اخلدمة املدنية.
 .6بناء االختبارات للرخص املهنية.
 .7إعداد برامج تدريبية لتأهيل َمن لم يتجاوز
متطلبات الترخيص.
املرحلة
 .8البدء بترخيص املعلمني
باستهداف  30ألف معلم (تدريب األولى
املرحلة
وتقييم).
الثانية
املرحلة
الثالثة

اإلجراءات التنفيذية
 .1تبني منوذج فاعل لتوظيف التكنولوجيا يف
التعليم.

شركاء التنفيذ
هيئة االتصاالت اخلاصة،
( ،)Ed Teachالشركة
املنفذة.
هيئة االتصاالت اخلاصة،

 .2توفير البنية التحتية الالزمة لربط الغرف
الصفية واملرافق التعليمية يف املدارس بشبكة الشركة املنفذة.
اإلنترنت أو اإلنترنت من خالل تكنولوجيا
(.)Wi-Fi
(.)Ed Teach
 .3تزويد املدارس باألجهزة واملعدات الالزمة
بحسب املرحلة.
 .4تطوير احملتوى التعليمي اإللكتروني ونشره .املركز الوطني لتطوير
املناهج.)Ed Teach( ،
 .5تدريب املعلمني وتأهيلهم على استخدام
التكنولوجيا وتوظيفها يف التعليم.

(.)Ed Teach

 .6إنشاء قناة مصادر تعلم مفتوحة تخدم
أغراض التدريس والتدريب.

املركز الوطني لتطوير
املناهج،
(.)Ed Teach
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مكون آليات التعامل املقترحة لقطاع التعليم العام بعد اجلائحة
ّ .4

آثار للجائحة على قطاع التعليم العام ،ميكن الوقوف على ما
باستعراض ما ورد سابق ًا من ٍ

يأتي:

• بذلت وزارة التربية والتعليم جهود ًا متعددة يف مجال إنقاذ العام الدراسي
 ،2020/2019ويف ما يأتي توثيق لهذه اجلهود:
 .1أعدت الوزارة منصات متنوعة لنقل الدروس إلى الطلبة يف منازلهم ،وتعاونت يف ذلك
مع مؤسسات مختصة وأفراد ذوي خبرة.
 .2وفرت الوزارة أقنية تلفزيونة ومنصات؛ لبث دروس متواصلة (قناة التلفزيون األردني،
منصة درسك  ،)2+1ووفق ًا لبرنامج خاص شمل الروضة وسائر الصفوف األخرى مبا
فيها الصف الثاني عشر.
 .3تعاونت الوزارة مع معلمني متميزين من املدارس اخلاصةّ ،
عدت
لبث دروس جديدةُ ،أ ّ
وفق مناهج الدراسة.

ً
ومستقبال.
 .4خططت الوزارة لسيناريوهات متنوعة وفق حتوالت األزمة حاضر ًا
ويشير تقرير حديث صادر عن الوزارة باللغة اإلجنليزية بعنوان (Education During
ً
حلوال إلدارة عمليات التعليم عن بعد ،وحددت
 )Emergency Planأن الوزارة طورت
أهدافها يف ما يأتي:
 .1تهيئة بيئة تفاعلية استجابة ملتطلبات التعلم عن بعد.
 .2توظيف التكنولوجيا لتحسني مستوى التعلم.
 .3تقدمي الدعم للطلبة واملعلمني للتكيف مع متطلبات التعلم عن بعد.
 .4تقدمي برامج تعلم مدمج على مدى األزمة.
 .5توعية املجتمع مبتطلبات التعليم عن بعد.
 .6رسيخ العمل املشترك بني وزارة التربية والتعليم واملركز الوطني لتطوير املناهج.
وتعرضت برامج الوزارة وأداؤها إلى مالحظات عديدة ،تراوحت بني القبول والنقد ،وقد
أمكن رصد املالحظات اآلتية:
 .1كانت الدروس املقدمة عادية أشبه بعمليات تدريس صفي غير تفاعلي ،فكان املعلمون
يلقون الدروس بأقل قدر من االهتمام بالتفاعل مع الطلبة ،حتى قيل :لقد أظهر
املعلمون طريقتهم يف التلقني بشكل واضح أمام املجتمع :فال حوار وال تفاعل.
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 .2كانت البيوت غير مهيأة الستقبال الدروس املقدمة من الوزارة ،رمبا كان ذلك بسبب
غياب التقنيات املنزلية ،أو عدم كفايتها يف األسرة التي يوجد فيها أكثر من متعلم.
 .3تطلب الدخول إلى بعض املنصات كلفة مالية ،شكا منها األهل.
قدمت أجهزة ( )iPadلطلبة يف املناطق احملتاجة ،ولم تنشر
 .4أعلنت الوزارة أنها ّ

معلومات عن عدد األجهزة التي قدمتها ،خاصة أن بعض البيئات ال تتوافر فيها شبكة
اإلنترنتّ ،إل أن الوزارة من خالل الدعم احلكومي أعلنت عن طرح عطاء الشراء 300

ألف جهاز كمبيوتر سيتم توزيعها على الطلبة يف املناطق األكثر فقراً.
أما بشأن امتحان الدراسة الثانوية العامة ،فقد تطور تفكير الوزارة بني:
 .1امتحان عن بعد ،أو امتحان مباشر.
 .2تقدمي االمتحان بورقة واحدة ،أو بثالث أوراق ،أو ورقة لكل مادة.
 .3استقر رأي الوزارة على تقدمي امتحان مباشر ،وبورقة لكل مادة ،وهذا ما فعلته بعد
اتخاذ اإلجراءات الوقائية الالزمة لتعقيم مراكز االمتحان ،وتوفير مستلزمات
الوقاية الصحية للمعلمني والطلبة.
ً
شكال تقني ًا جديد ًا لالمتحان (املاسح الضوئي) ميكنها من استخالص
 .4اتخذت الوزارة
النتائج بسرعة حرص ًا على بدء العام الدراسي اجلامعي اجلديد ،ولتقليل عدد
املصححني نظر ًا لضرورة التباعد وتنفيذ ًا للبروتوكول املعتمد.
ويرى املجلس االقتصادي االجتماعي ،أن الوزارة حاولت بذل اجلهود املمكنة واملتوافرة
حلماية العام الدراسي ،بصرف النظر عن مدى النجاح يف ذلك .وقد أشارت استطالعات
ً
شامال جلميع الطلبة ،كما لم يكن
غير رسمية إلى أن جدوى ما فعلته الوزارة لم يكن
باملستوى املطلوب ،وقد يرجع ذلك إلى ما يأتي:
 .1عدم االستعداد للتعلم عن بعد ،ومفاجأة األزمة.
 .2ضعف قدرات املعلمني.
 .3ضعف الثقافة التكنولوجية.
 .4ضعف تقدير األسر لهذا النوع من التعلم.
أن املجتمع أعاد االعتبار إلى التعليم التقليدي الذي كان يوصف بأنه
ومن املفارقات ّ
تلقيني وغير تفاعلي ،ولذلك جرى احلديث عن التعليم عن بعد بأنه غير مالئم الفتقاره
إلى التفاعل واحلوار مع الطلبة ،وكان املجتمع مبن يف ذلك الطلبة وذووهم يتمنون العودة
للمدارس التي لم تكن تعجبهم من قبل .ويأمل املجلس أن تخرج الوزارة بخبرات تراكمية
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متكنها من تطوير برامج التعلم عن بعد ،بشكل يعطيه املعنى احلقيقي له.
• يف ما يتعلق بالوضع النفسي واالجتماعي للطلبة وأهاليهم ،بدا واضح ًا أن هناك
توتر ًا ناجت ًا عن ظروف اجلائحة ،وأبدى كثير من األهالي تذمرهم وخوفهم من خروج
األبناء الذين لم يتعودوا على هذه األجواء ،وأصيب الطلبة مبشاعر مختلطة بني
الفرح واإلحباط والقلق ،األمر الذي أضعف قدراتهم على متابعة الدروس وااللتزام
بها والتمكن منها ،وهذا ما ُي َّ
توقع من الوزارة التفكير به وإعداد البرامج اإلرشادية

التربوية اخلاصة به حال العودة لألوضاع الطبيعية قريب ًا ،أو التدخل السريع إن

استمرت األوضاع االستثنائية على ما هي عليه.
•

ألن التجهيزات التكنولوجية ووسائل االتصال امليسرة للربط التكنولوجي ،تلعب
دور ًا يف ما يتعلق بفاعلية املدرسة ،فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات من
بينها:

 .1حتديد املدارس التي يوجد فيها أجهزة مناسبة من حيث احلداثة والعدد ،ومباشرة
صيانتها وزيادة أعدادها ما أمكن ذلك.
 .2دعم املدارس التي ال تتوفر فيها األجهزة املناسبة من حيث احلداثة والعدد ،وحتديد ًا
تلك التي تتوفر إمكانيات ربطها أو تغطيتها بشبكة اإلنترنت.
 .3حتديد املدارس واملناطق التي تواجه صعوبات تتصل باألجهزة وشبكات الربط،
والعمل على دعمها بالطرق شتى ،ومنها توفير أجهزة لوحية تعمل على اإلنترنت
( ،)4Gوتوفير مختبرات متنقلة لدعم طلبة املناطق احملرومة من الربط والتجهيزات.
علم ًا أن الوزارة استكملت ربط  800مدرسة على شبكة اإلنترنتّ ،إل أن  79مدرسة
بقيت من دون ربط ألسباب فنية.
بأي وسيلة (مبا يف
 .4وضع املقترحات املمكنة لدعم الطلبة الذين لم يتابعوا بث الدروس ّ
ذلك قنوات البث التلفزيوني).

ملحة إلى دراسة مسحية شاملة حتقق الهدف الذي ينص على:
وعليه ،فإن احلاجة ّ

"متكني كل طالب يف اململكة من متابعة دروسه عن بعد باملستوى املطلوب ،على أن
تتوافر اإلرادة لذلك والدعم املالي حتى لو على حساب مشاريع األبنية املدرسية
مؤقت ًا".
• متكني الكوادر البشرية من متطلبات العمل يف هذه املرحلة ،وحتديد ًا من املهارات
التكنولوجية التي تدعم إعداد الدروس والتواصل والتفاعل مع الطلبة باالجتاهني،
وهذا األمر يحتاج إلى برامج تدريب مكثفة وسريعة قبل بدء العام الدراسي
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 ،2021/2020واألهم االنتقال من مركزية البث إلى ال مركزيته؛ بتفعيل دور املدرسة
وتواصل كل معلم مع طلبته.
• مع أن تقدير حجم الفجوة التي حدثت يف نوع االكتساب ألهداف التعلم ومضامينه
من معارف ومهارات واجتاهات ،لم يستند إلى دراسات ،إال أن احلديث املتداول لدى
قدر بثالثة أشهر على
التربويني يف الوزارة وخارجها يتعلق بوجود فجوة نوعية ُت َّ

برنامج تعزيز
األقل يف العام الدراسي  ،2020/2019وهذا يتأكد من وضع الوزارة
َ

عما
املهارات األساسية واملتقدمة
ّ
مبكونيه اإلثرائي واالستدراكي لتعويض الطلبة ّ
فاتهم يف العام الدراسي الفائت ولضمان استمرارية التعليم عن بعد ،إذ بدأت الوزارة

منذ مطلع متوز ّ ،2020
بث مواقف تعليمية وأنشطة إثرائية لتفعيل املهارات احلياتية
وتعزيزها ،عبر منصاتها التلعيمية.
وقال الوزير (صحيفة "الدستور" )2020/7/5 ،إن البرنامج يسعى إلى حتقيق تطلعات
الوزارة يف حتقيق نوعية التعليم وتعزيز املفاهيم واملهارات األساسية التي شابها القصور،
بتوفير سبل معاجلة الفجوات يف التعليم يف مرحلة االستجابة للمباحث الدراسية
وتثبيتها خالل جائحة كورونا .وأضاف أن البرنامج اإلثرائي يشتمل على العديد من
األنشطة اإلثرائية والعلمية املنبثقة من التوجهات التربوية املعاصرة للعلوم ،ال سيما
ما يتعلق منها باملنحى الواعد ( )STEAMبطريقة تكاملية بني العلوم ،والتكنولوجيا،
والبرمجة ،والروبوت ،والقراءة ،واخلط العربي ،والتصميم الهندسي ،والفنون ،واللياقة
البدنية ،واملوسيقى ،واخلدمات املجتمعية ،والريادة ،والرياضيات ،األمر الذي من شأنه
متكني الطلبة من تطوير معارفهم بصورة واعية ومتوازنة وإتاحة الفرصة لهم لفهم
املعارف بشكل كلي وشامل.
لكن هذه اإلجراءات التي تتم خالل العطلة الصيفية أو قبل بداية العام الدراسي ،قد
ً
فضال عن
قابليتهم للتعلم،
تؤثر على الطلبة وأولياء أمورهم باجتاهات سلبية تقلل من
ّ
إرباك األهل يف مواعيد عملهم وكلفة متابعة دراسة أبنائهم ،وما تتطلبه من مستلزمات

قد يكون من بينها مستلزمات تكنولوجية.
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مكون مجاالت التطوير والفرص املتاحة والعقبات التي تواجه القطاع بعد
ّ .5
اجلائحة

أحدثت أزمة كورونا آثار ًا اجتماعية ،وثقافية ،واقتصادية ،وتربوية متنوعة ،كان لها
تداعيات كبيرة على األنشطة املختلفة يف األردن ،ولم يكن املجتمع مبؤسساته املختلفة
مستعد ًا للتعامل مع هذه التداعيات التي كان أبرزها تغير كثير من األمناط احلياتية

لألسرة ،كما صارت وظيفة البيت أكثر تعقيد ًا بعد أن خسرت معظم األماكن قيمتها،
بأي وظائف أخرى ،فأغلقت
فاملدرسة لم تعد مكان ًا للتعلم ،ولم جتدد نفسها للقيام ّ

أبوابها طوال األزمة ،وهذا ما حدث أيض ًا ألماكن أخرى مثل األندية ،واملتاجر ،واملالعب،
ودور العبادة ،إذ لم يبحث أحد لها عن دور جديد.
لقد كان من املمكن تغيير وظيفة املدرسة لتصبح مؤسسة توعية صحية ،أو مؤسسة إنتاج
معريف صحي أو تربوي ،ولكن لم يبحث أحد عن تشغيل لها ،بل مت البحث عن البديل عبر
مي "التعلم عن بعد" ،وتوفير األدوات املالئمة لهذا التعلم.
ما ُس ّ
مر مبراحل عدة على مدى األزمة ،هي:
وميكن القول إن التعليم ّ

 .1املرحلة األولى :تعطلت املدرسة متام ًا ،بل أغلقت أبوابها والتزم الطلبة بيوتهم ،وبدت
احليرة واضحة أمام كوادرها من هيئات تعليم وإدارة ،فلم تفعل املدرسة شيئ ًا ،ولم تقم
الوزارة بتوجيه املدرسة إلى ما ميكن أن تفعله يف هذه األزمة.
 .2املرحلة الثانية :بدأت الوزارة بالبحث عن معلمني جيدين ذوي كفاية عالية خاصة
ً
بديال عن التعليم العادي.
باملهارات األدائية والتكنولوجية يف املدارس؛ لكي يقدموا
أعدتها لغاياتها.
وقدمت املدارس للوزارة مواد وأفالم ًا كانت قد ّ

كما قامت املدارس اخلاصة بدور مهم يف التواصل مع طلبتها ،يف حني بقيت املدرسة
احلكومية يف إجازة.
 .3املرحلة الثالثة :زاد نشاط املدارس اخلاصة يف هذه املرحلةُ ،
وقدمت مناذج ميكن البناء
عليها يف األزمات املماثلة ،أما املدرسة احلكومية ،فنادر ًا ما دعت لعمل تفاعلي ،وبقي

اعتمادها على ما بذلته الوزارة من جهد من خالل جهازها املركزي يف التعلّم عن بعد.
ّ
ستغل نتيجة عقبات واجهت
وبذلك ،كان ميكن اإلفادة من الفرص اآلتية التي لم ُت
النظام التعليمي واملدرسة:
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• الفرصة األولى:

 وضع برامج يف مجاالت تنمية مهارات املعلمني واملديرين. قيام املدرسة بإعداد برامج خدمة املجتمع وفق قدراتها وإمكاناتها. إعداد مواد تعلمية جديدة وإرسالها إلى الطلبة. قيام املدرسة بالتواصل مع طلبتها بوسائل تكنولوجية أو عادية. -تقدمي برامج تعليمية للطلبة.

• الفرصة الثانية:

ً
مثال أن حتولت
 اإلفادة من قيمة املكان املناسب لتقدمي خدمة اجتماعية ،فلم يحدثمدرسة عادية إلى مدرسة إيوائية ،ولم يسمع أحد عن مدرسة ُوظفت أجهزتها أو

خبراتها أو مرافقها يف دور مجتمعي.

• الفرصة الثالثة:

 قيام املعلمني بتشكيل مجتمعات متعلمة عن ُقرب أو عن ُبعد ،وذلك لتبادل احللولحول ما ميكن أن يفيد الطلبة.

• الفرصة الرابعة:

حتول املدرسة إلى وحدة إنتاج تقنية أو غير تقنية ،تقدم فيها مواد تعلمية لألهل أو
ّ
للطلبة.

• الفرصة الخامسة:

 قيام املدرسة بإدارة برامج خدمة املجتمع سواء يف املجال الصحي أو يف املجالاالجتماعي.
 .4املرحلة الرابعة :ظهرت بعد أن خفتت حدة األزمة ،إذ كان هناك خشية من نسيان ما
حدث يف أثناء األزمة ،والتعامل معها على أنها حدث عابر ،وأنه يجب العودة إلى الوضع
السابق دون أن نستفيد من الفرص التي أحدثتها األزمة ،وبالتالي أن نوقف عمليات:
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 استخدام التعلم عن بعد. تزويد املدارس والطلبة باألجهزة الالزمة. التفكير يف دوام مدرسي وعمل منزلي. .5املرحلة اخلامسة :بدأت بعد ظهور املوجة الثانية من اجلائحة ،حيث أربكت معظم
خطط الوزارة ،وعط ًلت السيناريوهات املرسومة ،وأوقعت الوزارة واملجتمع يف أزمات
جديدة .وتبقى األمور غائمة إلى أن تستقر األوضاع وتتحدد االجتاهات :هل سيتم
التوجه إلى انتظام املدارس والتعلم املدمج ،أم إلى التعلم عن بعد بالشكل الكامل ،أم
ستتوزع االجتاهات بحسب ظروف كل منطقة تعليمية ومدرسة؟

العقبات والتحديات

يرى املجلس االقتصادي واالجتماعي أن ضعف استغالل الفرص السابقة ميكن أن يكون
ناجت ًا عن العقبات اآلتية:
 .1ضعف الثقافة التكنولوجية ،وقلة الثقة بالتعلم عن ُبعد ،ما أعاد االهتمام بالتعليم
التقليدي على أساس أنه األفضل.

 .2ضعف فرص توظيف التقنيات يف بعض املنازل واملناطق ،ما أعاق الطلبة عن اإلفادة من
البرامج عن بعد.
 .3ضعف البرامج املقدمة عن ُبعد ،على أساس أنها ال متتلك رؤية ،وال خطة ،بل كانت
ً
حلوال سريعة ملشكالت حادة.
 .4غياب دور املدرسة بوصفها مكان ًا أو بيت ًا للخبرة واخلبراء.
 .5غياب مفاهيم املعلم الرقمي ،والطالب الرقمي ،واملواطن الرقمي ،والتي هي اآلن هدف
النظام التعليمي.
 .6حتدي عدم الوصول إلى تغطية شاملة جلميع املدارس بشبكة اإلنترنت ،وامتالك
الطلبة جميعهم األجهزة الالزمة ،وحتديد ًا ذوو اإلعاقة واملقيمون يف املناطق املهمشة
والفقيرة.
لهذا طرحت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عطاء
لشراء  300ألف جهاز حاسوب لتغطية احلاجة يف املدارس التي ليس بها أجهزة أو أجهزتها
غير صاحلة وال تقبل الصيانةّ ،إل أن هذا العطاء لم ينفَّ ذ خالل عام  ،2020على أن

يعاد طرحه يف عام  .2021كما مت توزيع " 5000تابلت" ُسحبت من دائرة اإلحصاءات
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تبرع بها مواطنون ،على طلبة ومعلمني من احملتاجني
العامة وحوالي  1000جهاز "تابلت" ّ

إليها ،الستخدامها ألغراض التعليم عن ُبعد باعتبار الطلبة يف الفصل األول من عام
 2021/2020كانوا يتعلمون من منازلهم.

ثانيًا :مراجعة استراتيجيات الوزارة في مجاالت أولوياتها،
ومتابعة تنفيذها في ظل ظروف الجائحة
من املعلوم أن وزارة التربية والتعليم أحد مكونات احلكومة وتشكل معها وحدة واحدة يف

البناء التخطيطي االستراتيجي ،ويف البعد التنفيذي ،باعتبار أن أهدافها العامة مشتقة
من أهداف الدولة ورؤاها املستقبلية املتوقع تنفيذها على املديني املتوسط والبعيد ،وهذا
املبدأ األساسي هو الذي حكم عملية التخطيط ،وهو نفسه الذي يحكم تقييم العمل
التنفيذي بدالالت مستوى ترجمة هذه الرؤى على أرض الواقع يف املدرسة التي متثل
ميدانها احلقيقي.
من هنا ،فإن اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم العام تلتقي
بالضرورة ،بل تستند إلى وثيقة "على خطى النهضة" كتوجه استراتيجي للحكومة ،وإلى
تقرير نتائج احلكومة ( )2019عن التعليم العام .ومن خالل دراسة هذه الوثائق يتبني
ّ
يحتلن درجة عالية يف عملية التخطيط وبرمجة االستراتيجيات
أن التناغم واملواءمة
يوضح فيها
مقابل مجاالت األولويات ،وترجمة كل ذلك على شكل برامج ومشاريع
َّ
املدد الزمنية لعمليات التنفيذ ومؤشرات األداء واجلهات املستهدفة واجلهات الداعمة
احلكومية واخلاصة ،إضافة إلى رصد املوازنات كما هو مخطط له.
إن هذه املشروعات تشرح عمليات الوزارة خالل العام ،ويتم متابعتها يف أثناء عمليات
التنفيذ ً
أوال بأول مع رصد املعيقات والتحديات إن ُوجدت ،ومباشرة التدخل بخطط

معاجلة .وهذا ما حصل يف عام  2020نتيجة جائحة كوروناّ ،إل أن اجلائحة كانت أكبر

أثر ًا وأقوى تأثير ًا مما هو متوقع ،بحيث ّ
عطلت كل شيء ،فاضطرت الوزارة إلى إعادة
ترتيب األولويات وتأجيل املشاريع ومناقلة مخصصاتها خاصة للمشروعات ذات الطبيعة
اإلنشائية والتعيينات والصيانة .ومت التركيز على تنفيذ اخلطة الطارئة كخطة
استجابة للجائحة ،واعتماد منحى التعلم اجلديد يف التعليم عن بعد ،مع ما يتطلبه
هذا من إعداد مواد و"فيديوهات" وأجهزة وشبكات وتدريب.
ولكي تكون الصورة واضحة ال بد من عرض توجهات احلكومة لقطاع التعليم العام قبل
اجلائحة ،وأبرز ما مت إجنازه يف مجاالت األولويات لقطاع التعليم العام قبل اجلائحة.
ّ
الكل الذي يشكل
فقد ظهر من خالل توجهات احلكومة أن قطاع التعليم العام جزء من

480

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام

الدولة األردنية الواحدة كنظام مترابط تتطور عناصره مع ًا وتتراجع مع ًا .لهذا فقد
جاء مشروع النهضة الوطني واضح ًا ومحدد ًا من حيث األولويات ومن حيث املضامني
والغايات ،فقد مت حتديد ثماني عشرة أولوية لهذا املشروع على طريق الوصول إلى دولة
القانون واإلنتاج والتكافل بهدف بلوغ دولة اإلنسان .وعملي ًا ،فإن غاية هذا املشروع هي
عبرت عنها
اإلنسان األردني "أغلى ما منلك" ،وبهذا يتناغم فكر الدولة وفلسفتها التي ّ

ونادت بها منذ عهد امللك الراحل احلسني ،وحتى اليوم يف عهد امللك عبداهلل الثاني مع
مالمح مشروع النهضة الوطني ،الذي تأتي ترجمته عملي ًا باالستثمار يف طاقات اإلنسان
األردني وقدراته لدخول املئوية الثانية من عمر الدولة بثبات.

يالحظ أن أولويات احلكومة للعامني  2020-2019أسست لهذه املرحلة اجلديدة من
لهذا
َ
عمر الدولة حتت هذا العنوان "اإلنسان األردني" ،وهذا يعني أن جميع أولويات احلكومة

ابتداء ،سواء يف جزئية دولة القانون أو يف جزئية دولة
أحاطت برسم مالمح هذا املشروع
ً

اإلنتاج ،أو يف جزئية دولة التكافل ،لتصل إلى اإلنسان األردني عبر حقوقه وواجباته
وإطالق طاقاته واحترام كرامته .ولتنتقل بعد ذلك إلى استمرار مشروعها واستكماله
يف العامني  2021-2020حتت عنوان "على خطى النهضة :نحو تعزيز األمن الوطني".
وملّا كان اإلنسان األردني منذ الطفولة املبكرة وحتى عمر الثامنة عشرة يكتسب معظم
أساسيات إطاره الفكري من معارف ومهارات وقيم ،أو تنضج مالمح هذا اإلطار يف دراسته
اجلامعية ،أو تستمر معه طيلة حياته العملية كونه متعلم ًا مستمراً ،فإن التعليم هو
األساس األقوى يف حتقيق غاية مشروع النهضة .وهنا يتأكد أن جميع أولويات احلكومة
وبرامجها التنفيذية تصب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يف دعم تعلم اإلنسان
األردني وبناء قدراته وإطالق طاقاته مبا يحقق طموحات الدولة يف الرفاه واالزدهار.
ولتسليط مزيد من الضوء على جانب املواءمة التي ال بد أن تظهر جلي ًا يف عملية االشتقاق
أسست لبناء استراتيجية وزارة التربية والتعليم  ،2022-2018وأن وزارة التربية
التي ّ

والتعليم درست بوعي وعمق أولويات احلكومة كخطوة على طريق مشروع النهضة الوطني
بغرض الوصول إلى دولة القانون واإلنتاج والتكافل ،وأنها كانت تقصد حتقيق حلمها يف
بلوغ دولة اإلنسان ،فإن الوزارة حددت أولوياتها يف خطتها االستراتيجية 2022-2018
بطريقة محكمة حتقق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية يف الوقت نفسه الذي تسهم به يف
حتقيق أولويات احلكومة ورؤيتها وأهداف مشروعها النهضوي الوطني.
وهذا ليس بغريب على دولة تريد التأسيس والبناء ملشروعها يف النهضة الوطنية نظر ًا
لكون اإلنسان هو هدف التنمية وأساسها من جهة وألنه بالتعليم فقط تكون البدايات
الناجحة والناضجة يف بناء القدرات وتنمية املهارات وإطالق الطاقات وإنتاج املعارف
واألفكار على طريق االبتكارات.
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ومن أجل حتقيق هذا املشروع جاءت أولويات عمل احلكومة  2020-2019لتعكس هذا
األساس املتني القائم على الشراكة احلقيقية والتكاملية بني جميع قطاعات الدولة يف
جانبيها الرسمي واخلاص ،مع ضمان عقد العزم على أن دولة اإلنسان هي دولة سيادة
القانون املعزز للحقوق والواجبات ،ودولة اإلنتاج القائمة على إطالق طاقات اإلنسان
األردني ،ودولة التكافل التي تصون كرامته وحتسن من واقع خدماته العامة وأنظمة
حمايته االجتماعية.
وبناء على ذلك ،يوضح اجلدول التالي مجاالت أولويات اخلطة االستراتيجية لوزارة
التربية والتعليم ،وأولويات عمل احلكومة.

#
1

2
3
4
5
6

مجاالت أولويات اخلطة االستراتيجية أولويات عمل احلكومة ( 2021-2020على خطى
لوزارة التربية والتعليم
النهضة) سبع أولويات وطنية
تعزيز الهوية الوطنية اجلامعة ،واملشاركة يف احلياة
الوصول واملساواة
السياسية.

دعم النظام
اجلودة
املوارد البشرية
التعليم املبكر وتنمية الطفولة (الوزارة
فقط)
التعليم املهني (الوزارة فقط)

تعزيز األمن الوطني واالعتماد على الذات.
حتسني جودة اخلدمات احلكومية.
التشغيل وريادة األعمال.
تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
النمو االقتصادي وبنية األعمال وتعزيز استدامة
االستثمارات.
اإلصالح اإلداري ،وترشيد اجلهاز احلكومي.

برنامج النهضة الوطني ( ،)2020-2019مالمح مشروع النهضة الوطني

تبدأ عملية املواءمة قبل الشروع يف إعداد اخلطة ،بحيث تؤخذ توجهات احلكومة
وسياساتها وأهدافها االستراتيجية بعني النظر ،وهذا شرط أساس لسالمة بناء اخلطة
االستراتيجية ،ورمبا ُأخذ باألهمية أن بناء اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية
والتعليم ( )2022-2018قد بدأ قبل الشروع يف إعداد مشروع النهضة (-2019
 .)2020ولكن كال املشروعني استند إلى اخلطة االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد
البشرية ( )2025-2016من جهة ،وأن مالمح مشروع النهضة ودراسة الواقع الذي قامت
عليه هو الواقع نفسه الذي قامت عليه خطة الوزارة.
َ
متاشيا مع وثيقة
ويعزز هذا االستنتاج أن خطة الوزارة االستراتيجية ومشروع النهضة
"رؤية األردن ( "2025الصادرة عام  ،)2015والتي قامت على مجموعة من األهداف
االقتصادية واالجتماعية التي تتطلع اململكة إلى حتقيقها؛ إذ نصت على أن "النتاجات
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عد أمر ًا حيوي ًا لتالحم
التربوية" ومستويات معارف الطلبة ومهاراتهم وحتصيلهم ُت ّ
املجتمع وقوة االقتصاد وتنافسيته.
وتستثمر الوزارة خاصية مرونة خطتها االستراتيجية يف التعديل عليها استناد ًا إلى
عمومية مالمح اإلطار الوطني الشامل الذي يرسم مشروع النهضة الوطني ويحدده.
وهذا األمر يحدث سنوي ًا يف جميع اخلطط االستراتيجية ومن بينها خطة وزارة التربية
والتعليم يف أثناء وضع اخلطط التنفيذية السنوية.
وتأسيس ًا على ذلك ،تكون البداية يف وحدة الهدف بني مشروع النهضة الوطني (على

ُخطى النهضة) وخطة وزارة التربية والتعليم االستراتيجية ( .)2020-2018فعند
مراجعة مشروع النهضة يتبني أن هدفه هو اإلنسان األردني ،وغايته التي يسعى إليها من

خالل دولة القانون واإلنتاج والتكافل هي بلوغ دولة اإلنسان .ومن جانب آخر ،فإن هدف
النظام التعليمي بعملياته كافة هو إعداد املتعلم حلياة متجددة من خالل متكينه من
املعارف واملهارات والقيم التي جتعل حياته ناجحة ،وقدرته على توظيف مهاراته وأدواته
فاعلة ،وإدارته لذاته وتفاعالته مع اآلخرين متفوقة.
إن بناء اإلنسان األردني املسؤول املنفتح على مجتمعه ،الذي يتمتع بهوية أردنية جامعة،
واحلريص على أمن مجتمعه ،واملشارك يف احلياة السياسية بفاعلية وإيجابية ،هو أولوية
أولى وثابتة ملشروع النهضة ،وهذا يلتقي بشكل كبير مع أولويات اخلطة االستراتيجية
لوزارة التربية والتعليم يف الوصول واملساواة واجلودة وتنمية املوارد البشرية معلمني
ومتعلمني.
وملّا كان التعليم نظام ًا يلتزم يف أولوياته بالوصول واملساواة واجلودة ،فإنه تعهد يف خطة
االستجابة األردنية لألزمة السورية ( ،)2018-2016التي تستمر الستمرار وجود
السوريني على أرض اململكة ،بضمان استمرار اخلدمات التعليمية اجليدة لألطفال
والشباب املتأثرين باألزمة .ويتحقق ذلك من خالل توفير املساحات اإلضافية للتعلم،
وتقدمي الدروس العالجية واحلصص االستدراكية لألطفال الذين تغيبوا عن التعليم
العام أسابيع أو أشهراً ،إضافة إلى فرص تعلم بديلة معتمدة لألطفال والشباب.1
وتتواءم اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ( )2020-2018مع إطار العمل
الدولي ( )2030الصادر عن اليونسكو عام  2015والهادف إلى حتقيق التغيير يف احلياة
والتعليم ،واالعتراف بالدور الكبير للتعليم محرك ًا رئيس ًا للتنمية ،ويف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة (وهذا ما أشارت إليه مضامني األولوية السادسة يف أولويات عمل

1

خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية (.)2018-2016
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احلكومة " 2021-2020على خطى النهضة" حول النمو االقتصادي وبيئة األعمال
مهمة على طريق حتقيق الهدف الرابع
وتعزيز استدامة االستثمارات) .وتعد هذه خطوة ّ
من أهداف التنمية املستدامة الذي ينص على "ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل

للجميع ،وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع".
ومما ال شك فيه ،فإن حوكمة القرار اإلداري ،وبنية النظام وسرعته يف االستجابة،
ومرونة حركة قوة القرار وتفويض الصالحيات ،جاءت ترجمة خللخلة اإلدارة املركزية
ومنح اإلدارات امليدانية واملدرسة لكونها مؤسسات أولية َأولى باالهتمام والرعاية .وهذا
كله يحقق أولويات مشتركة نصت عليها أولويات عمل احلكومة من جهة (أولوية اإلصالح
اإلداري وترشيق اجلهاز احلكومي) ،وأولويات اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية
والتعليم (دعم النظام واملوارد البشرية واجلودة) .2
إن جودة اخلدمات التعليمية والتحول بالتعليم نحو التعليم النوعي الذي يقود إلى إنتاج
ّ

متعلم قادر متمكن من املعارف واملهارات والقيم التي تسمح له باملرونة واالنفتاح والتفاعل
مع مجتمعه بنجاح ،تأتي يف قلب أولويات خطة الوزارة ومشروع احلكومة (على خطى
النهضة) ،مبعنى التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على املهارات املنتج
للمعرفة .وهنا يتضح أن أولويات عمل احلكومة ( )2021-2020ال ميكن لها أن تتحقق
وتقود إلى بلوغ غاية مشروعها يف النهضة الشاملة دون التركيز واإلجناز احلقيقي يف
األولوية الثالثة (حتسني جودة اخلدمات احلكومية) ،كما هو احلال بالتنسيق خلطة
وزارة التربية والتعليم بتركيزها وإجنازها يف األولوية الثالثة (اجلودة).
إن الذي مييز مشروع النهضة الوطني وخطة وزارة التربية والتعليم االستراتيجية ،هو
ّ

النظرة الشاملة والفعل التكاملي لعمل كل منهما ،والترابط واملواءمة الفعلية التي تظهر
جلي ًا يف خطة الوزارة ،واملمارسة امليدانية القائمة على برامج ومشروعات التحول نحو
التعليم النوعي .ويظهر ذلك من خالل تناول اخلطة للنظام التعليمي العام كمراحل تبدأ
من التعليم قبل املدرسي (تعليم الطفولة املبكرة وتنميتها) ،ومرور ًا بالتعليم األساسي،
وانتهاء بالتعليم الثانوي ،مع التركيز على التعليم املهني والتقني والتدريب .أي أن تناول
ً
عمليات النظام التربوي بكاملها لكل مرحلة بشكل متكامل ومتداخل يشد بعضه بعض ًا،
ومن ثم ينتقل هذا الفعل التربوي التطويري من مرحلة إلى أخرى .وهذا التوجه أفضل
ِمن تناول التعليم العام بشكل طولي عبر كل مكون من مكونات النظام (معلم ،مشرف،

مدير ،بيئة تعلم ،طلبة.)...

2

إطار العمل الدولي للتعليم ( )2030الصادر عن اليونسكو عام .2015
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أبرز ما مت إجنازه يف مجاالت أولويات قطاع التعليم العام
 المجال األول :التعليم المبكر وتنمية الطفولةمكوني الوصول والتوسع واجلودة.
يتضمن ّ
أبرز ما مت إجنازه

املتابعة

دراسة واقع رياض األطفال يف األردن وحتليله.

انتُ هي من إعداد الدراسة.

إصدار قرار وصف مرحلة رياض األطفال ( )KG2بأنها مرحلة ُأجنز يف عام . 2019
أساسية.
حتديد الغرف احلالية وجتهيزها لدى الوزارة ،وبناء ما يلزم،
وتوفير الباقي من خالل الشركاء.

استحداث  188غرفة صفية.

حتديد الغرف الصفية يف املدارس اخلاصة واملؤسسات األهلية
اخليرية.
تعيني معلمات جدد ملرحلة رياض األطفال ( )KG2مبا
يتماشى مع معايير وزارة التربية والتعليم.

أوقفت التعيينات مبقتضى أوامر
الدفاع.

توفير املواد واملستلزمات الالزمة لتطبيق املنهج.
مت تخصيص  50دينار ًا لكل شعبة
(توفير قرطاسية لـ 1662شعبة من
شعب رياض األطفال).
إعداد وإجناز املناهج املطورة لرياض األطفال مبا تتضمنه من ُأجنزت قبل بدء العام الدراسي
.2021-2020
موارد تعلم متعددة أخرى.
تيسر استحداث رياض أطفال يف
حتديث التشريعات التي ّ
القطاع اخلاص.

ُأجنزت يف عام .2018

تطوير الشراكات مع القطاع اخلاص واملجتمع املدني
واملنظمات غير احلكومية.

قائم ومستمر.

تقدمي برامج تدريبية نوعية للمعلمات قبل اخلدمة ويف
أثنائها.

تتم باحلد األدنى قبل اخلدمة،
وبشكل جيد يف أثناء اخلدمة ،ومنها
برنامج "كيد سمارت".

إعداد دليل مطور لضمان اجلودة لرياض األطفال .

أجنز يف عام .2020

إعداد معايير التميز واإلبداع لرياض األطفال

أجنز يف عام .2018

إعداد معاير االعتماد والدليل اإلرشادي .

أجنز يف عام  ،2019بالتعاون مع
املجلس الوطني لألسرة .

توفير ركن احلاسوب يف صفوف رياض األطفال ( 145ركن ًا).

سيتم قبل بدء الدراسة -2020
 2021بحسب اخلطة.

التدريب النوعي على األدلّة واألطر اخلاصة باجلودة
والتقييم.

ضمن برامج التدريب الصيفية
واملستمرة.

إعداد إطار التقييم.

حتى اآلن.

توزيع التغذية على  27461روضة لألطفال يف  32من
مديريات التربية والتعليم.

(قائم ومستمر).

تقييم برنامج التوعية الوالدية.

حتى اآلن.
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وملزيد من تسليط الضوء على هذا املجال (الطفولة املبكرة) ،فإن التحديات كثيرة
ومكلفة ،ومن أبرز التحديات:
 .1محدودية املساحات املتوافرة لبناء غرف لرياض األطفال يف املناطق ذات الكثافة
السكانية.
 .2محدودية استثمار القطاع اخلاص واألهلي يف رياض األطفال ،وخاصة يف املناطق
الريفية والبادية.
 .3ضعف عمليات املتابعة والتقييم واملساءلة.
 .4عدم كفاية املتابعة الفنية لرياض األطفال احلكومية واخلاصة واألهلية.
 .5تدني مستوى التدريب.
 .6ضعف التنسيق يف ما بني اجلامعات وكليات إعداد معلمي رياض األطفال وتدريبهم.
 .7ضعف املناهج وضعف تلبيتها للحاجات الوطنية والعاملية.
 .8غياب متطلبات اجلودة ،والبطء يف إجنازها ،وخاصة إطار ضمان اجلودة ومعايير
االعتماد.
 .9انخفاض مستوى الوعي املجتمعي حول أهمية مرحلة رياض األطفال.
 .10غياب نظام املساءلة حول مدخالت الروضة وعملياتها ومخرجاتها.
وتبذل وزارة التربية والتعليم جهود ًا بالتعاون مع الشركاء ،إلجناز العمل يف هذه املرحلة
التعليمية املستحدثة بشكل يضمن توفير ما يلزمها؛ سواء ما يتعلق بالغرف الصفية أو
بكادر التعليم أو باملناهج ومصادر التعليم األخرى ،أو بالتوعية الوالدية ،أو بأدوات التقييم
وضمان اجلودة .إضافة إلى حشد كل ما ميكن أن يكون له إسهام يف توفير نوع تعلم مناسب
لهذه الفئة العمرية التي حتتاج إلى بيئات حاضنة داعمة للتعلم اجليد.
إن هذه املرحلة التعليمية حتتاج إلى ظروف خاصة ومتطلبات مستوفاة قبل استقبال
األطفال ،وذلك لضمان جذبهم للروضة وترغيبهم يف التعلم .وهذا ما يحتاج إلى تدريب
نوعي ملعلمات الروضة وكادرها اإلداري من جهة ،وإعداد املناهج ومصادر التعلم التي تركز
على اخلصائص العمرية ألطفال الروضة ومنائهم السليم من جهة أخرى.

 -المجال الثاني :الوصول والمساواة

يتضمن هذا املجال أربعة مكونات هي :البنية التحتية ،والتعليم الدامج ،والتعلم مدى
احلياة ،والتعليم غير النظامي .وهو يحقق الهدف االستراتيجي" :ضمان الوصول واملساواة
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للطلبة من كال اجلنسني ،واستيعاب الفئات العمرية جميعها يف التعليم للمقيمني يف
اململكة األردنية الهاشمية".
أبرز ما مت إجنازه
احلد من االكتظاظ يف املدارس من خالل:
· تشييد األبنية املدرسية اجلديدة.
· الصيانة الوقائية مبا فيها أنظمة التكييف والطاقة
الشمسية.
وبحسب اخلطة ،ينبغي استحداث  60مدرسة سنوي ًا،
وي َّ
َ
نسبة األبنية املستأجرة من %22
توقع أن يخفّ ض هذا
ُ
إلى  %17مع نهاية عام  ،2022كما سيخفّ ض النسبة
املئوية لألبنية ذات الفترتني من  %19إلى  %10مع نهاية
عام .2022
مالءمة املدارس القائمة لتوفير إمكانية الوصول لألطفال
َّ
ويتوقع زيادة عدد املدارس من  150مدرسة
ذوي اإلعاقة،
إلى  570مدرسة مع نهاية عام .2022
حتسني البنية املدرسية بتنفيذ أعمال الصيانة الضرورية
لرفع عدد املدارس من  500إلى  4000سنوي ًا.
تطوير الكفايات املتعلقة بتشخيص اإلعاقات ،وتقدمي
التوعية الالزمة وتوسعة الوصول إلى التعليم الدامج من
جميع هذه املكونات ،باستثناء بعض البرامج التي تخص
املوهوبني من مثل غرف املوهوبني وأعداد الطلبة يف هذه
الغرف.
تهيئة ثالث مدارس للتعليم الدامج يف محافظة الكرك.
توفير فرص التعليم غير املستمر ،والبرنامج االستدراكي
لثقافة املتسربني ،وبرامج الدراسات املنزلية يف مراكز
اإلصالح والتأهيل.
توفير ( )192مركز ًا حملو األمية وتعليم الكبار ،التحق فيها
( )2385دارس ًا ودارسة.

املتابعة
مت تسلّم  18مدرسة فقط ،و ُأ ِع ّدت
دراسات جدوى إلنشاء  15مدرسة
مع القطاع اخلاص ،و 20مدرسة مع
املانحني.

ينجز يف عام ( 2017نسبة أساس
لم َ
املستهدف
اخلطة) سوى  80مدرسة من
َ
سنوي ًا ( 800مدرسة) ،أي  %10من
الهدف.

عدد املدارس التي تضم غرف املوهوبني
 78مدرسة ،وقد يصل عددها إلى 118
مع نهاية عام .2022
وعدد الطلبة املوهوبني  1000طالب،
قد يصل عددهم إلى  2800طالب يف
نهاية عام .2022
برامج تتحرك ببطء شديد.
نسبة األمية ُ ،%9.5ي َّ
توقع لها أن تكون
 %7.4يف نهاية عام .2022
تأثيث وجتهيز  73مركز ًا جديد ًا
لتعزيز ثقافة املتسربني ،وتوفير 67
مركز ًا للتعليم االستدراكي.

إن الوزارة يف الظروف الطبيعية ويف إطار اإلمكانات املتاحة لها باملوازنة ،لن تستطيع
تنفيذ هذا اجلزء من خطتها ،فكيف ستكون النتيجة يف ظل الظروف االستثنائية التي
التهمت كل املال املرصود؟ رمبا أن املسار الوحيد املمكن هو التفكير بحلول غير عادية
تطال شكل نظام التعليم ومكانه وأدواته القائمة على التكنولوجيا وإدماج التعلم عن بعد
وتناوب الطلبة على املكان (املدرسة) واإلميان بجدوى التعلم من املنزل.
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 -المجال الثالث :دعم النظام

ويتضمن ثالثة مكونات هي :إدارة األداء املؤسسي ،وإدارة أنظمة املعلومات التربوية،

وإدارة املخاطر واألزمات.
َ
الهدف االستراتيجي "تعزيز نظام تعليم يحقق االبتكار والتميز
ويحقق هذا املجال
لسياسات تعليمية فعالة تسهم يف حتقيق األهداف ذات األولوية لقطاع التعليم يف
األردن".
أبرز ما مت إجنازه يف مجال دعم النظام
التحول من نظام مركزي إلى نظام ال مركزي عبر
هيكل تنظيمي ،وتفويض للصالحيات ،ونظام
للرقابة واملتابعة ،وتعديل للتشريعات.

برنامج تطوير املدرسة واملديرية.
إجراء التحليل املؤسسي والوظيفي.
رفع مستوى األداء املؤسسي لوزارة التربية والتعليم
من خالل املشاركة يف برامج التميز وجوائزها.
تقدمي اخلدمات عبر اإلنترنت وفق ًا لبرنامج
احلكومة اإللكترونية الوطنية.
اعتماد نظام متقدم للرقابة الداخلية اإلدارية
واملالية والتقنية.
خريطة مدرسية تعتمد أحدث املعدات والبرمجيات
(.)GIS
تطوير كل ما يتصل بالنوع االجتماعي (خبراء،
وأقسام ،ودراسات ،وتشريعات ومواقع وظيفية على
مستويات القيادة كافة).
البنية التحتية الالزمة لتشغيل األنظمة
( ،)Web GIS, Open EMISوالرخص الالزمة،
واالتصال على اإلنترنت والكوادر الالزمة.
بناء القدرات (نظام تكنولوجيا املعلومات) ،اتفاقات
مع مصادر البيانات ،صيانة ،تدريب.
تطوير خطط إلدارة املخاطر واألزمات.
استحداث وحدة إلدارة املخاطر واألزمات ضمن
وحدة الرقابة الداخلية ،وتعيني موظفني مؤهلني.
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املتابعة
احلال ما زال يراوح مكانه مع وجود نظام
رقابة.
تفويض صالحيات لنظام تصديق الشهادات
العلمية.
تعديل الكثير من التشريعات والقوانني
واألنظمة.
لم ينفَّ ذ.
منفَّ ذ.
جائزة املوظف املثالي ،جائزة امللكة رانيا
(معلم ،مدير ،مرشد) ،موظف الشهر ،املدرسة
املتميزة ،املعلم واملوظف املتميز.
ُي َّ
توقع تشغيل  6أنواع من اخلدمات.

إجناز  %60من البنية التحتية الالزمة ألداء
(.)webGIS
عقد  42ورشة عمل لـ  477متدرب ًا يف مجال
حتليل النوع االجتماعي ودمجه.
ربط نظام ( )Open EMISمع نظام
( )NoorSpaceودائرة األحوال املدنية،
لتحديث البيانات باستمرار.
تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على إدارة
وتشغيل وإدامة عمل نظام (.)Open EMIS
إعداد استراتيجية املخاطر واألزمات.
تطوير خطط تنفيذية لألزمات منها:
خطة احلماية من العنف ،وخطة مكافحة
التدخني واملخدرات.

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام

إن هذا املجال ممكن التطبيق خالل سنوات يف حال توافرت اإلرادة لذلك ،فالتحول نحو
ّ
وعد املدرسة الوحدةَ األساسية األولى يف النظام َ
واألولى بالرعاية واالهتمام
الالمركزية ّ
على طريق االستقاللية اإلدارية واملالية ،هو الهدف القادم لتحقيق مكونات هذا املجال.

 -المجال الرابع :الجودة

ويتضمن املكونات اآلتية :املناهج والتقومي ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم،
القيادة املدرسية واملشاركة املجتمعية ،املساءلة (وحدة جودة التعليم واملساءلة) ،والبيئة
املدرسية اآلمنة واحملفزة.
َ
الهدف االستراتيجي "حتسني نوع التعليم مبا يسهم يف إعداد املواطن
ويحقق هذا املجال
الصالح واملنتج واملنتمي لبلده".
أبرز ما مت إجنازه يف مجال اجلودة

املتابعة

إعداد اإلطار العام للمناهج واألطر اخلاصة باملواد
الدراسية.

ُأجنزت األطر و ُأقر بعضها ،وبعضها اآلخر
ينتظر اإلقرار.

تنفيذ املرحلة األولى من تأليف الكتب املدرسية :علوم
ورياضيات (ستة صفوف.)10 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1 :

ُأجنزت.

إجناز دليل ومصادر تعلم لرياض األطفال (دليل رياض
األطفال التطويري).

ُأجنزت.

إدماج املفاهيم العابرة للمواد الدراسية والصفوف
بأشكال اإلدماج املختلفة بعد تدريب املؤلفني على ذلك.

ُتراعى عمليات اإلدماج يف أثناء عمليات
التأليف.

تأليف كتب الفرع الصناعي وأدلّتها.

ُأجنزت.

إجراء دراسات تتصل بتطوير سلّم التعليم ومساراته
ومواده وأوزانها املنهجية.

ُأجنزت الدراسات املطلوبة.

حتسني ترتيب األردن يف االختبارات الدولية من
خالل :املناهج والكتب املدرسية ،واالختبارات الوطنية،
والتوعية ،والتدريب للمشرفني واملعلمني ،وتطوير نظام
املساءلة.

يجري العمل على ذلك حثيث ًا.

استكمال مشروع الربط اإللكتروني ،وحتديث أجهزة
احلاسوب ،وزيادة عدد الغرف الصفية الذكية.

عدد املدارس التي تتوفر بها أجهزة
حديثة ُ ،%40يتوقع رفعها إلى %100
نهاية عام .2022

تطوير احملتوى اإللكتروني وموارد التعلم

املتوافر قدمي ،واجلديد يجب أن يساير
املناهج املطورة.
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التدريب متعدد األشكال للكوادر بحسب الدور للمعلمني
واملوظفني والقيادة والطلبة.

تنفيذ التدريب مستمر على برنامج
القيادة.
تنفيذ برنامج التدريب مستمر
للمرشدين التربويني.

االستمرار يف تطوير إدارة التعلم وإدارة احملتوى
اإللكتروني ( )LMS, CMS, AMSمع اجلهات احمللية
والدولية .

بدأ العمل يف هذ املجال كخطوة أولى من
خالل جتربة التعلم عن بعد التي مر بها
األردن يف أثناء أزمة كورونا.

تشكيل مجالس التطوير املدرسية التي تهدف إلى
تفعيل الشراكة املجتمعية ،ومراجعة األطر القانونية
واملالية املتعلقة باملشاركة املجتمعية.

ُشكلت املجالس ،لكنها شكلية.

إعداد أدلة لضمان اجلودة واملساءلة والتدريب.

مت تطوير اإلطار العام للمساءلة لضمان
اجلودة وتصنيف املدارس.

تطبيق نظام إدارة الرحالت املدرسية.

مت تطبيق النظام ونشره على املوقع
اإللكتروني للوزارة.

تقييم وضع القراءة واحلساب للصفوف الثاني والثالث
األساسي يف  1282مدرسة.

مت ذلك.

تغذية  451ألف طالب وطالبة ضمن الفئة املستهدفة.

مت ذلك.

إعداد دليل اإلجراءات الداخلية للوزارة للتعامل مع
حاالت العنف األسري واملدرسي.

مت ذلك.

توفير بنية آمنة محفزة (مركبة) ،خاصة من خالل
األنشطة والبرامج (املهارات احلياتية ،تغذية ،عالجية،
بصمة)؛ إلبعاد الطلبة عن التدخني واملخدرات والتنمر.

تتفاوت املدارس بحسب قدرات قياداتها،
وتبني أثر البرامج واألنشطة قليل.

اختبارات وطنية ورقية وإلكترونية يف املباحث الرئيسة
األربعة املستهدفة وفق ًا للمعايير الدولية.

جار على إعداد االختبارات،
العمل ٍ
وي َّ
توقع تنفيذها.
ُ

إن حتقيق هذا املجال عبر مكوناته جميعها هو األساس الذي يضمن التحول النوعي
يف التعليم ،فاجلودة وتعليم التفكير واكتساب املهارات املطلوبة حلياة ناجحة للطلبة
يف املستقبل حتتاج لكل تفاصيل هذا املجال ،وخاصة ما يتصل بتدريب املعلمني ،ونظام
املساءلة ،واحملتوى املناهجي الدامج الذي يوظف احللول التكنولوجية بشكل واسع يرفع
من إسهامات الطلبة ونسب تعلمهم ،علم ًا أن الوزارة أعدت قبل بداية العام الدراسي ودوام
ودربت عليه جميع
الطلبة بالتعاون مع وزارة الصحة البروتوكول الصحي لعودة الدراسةّ ،

املعنيني وتابعت تنفيذه.
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 -المجال الخامس :الموارد البشرية

ويتضمن املكونات اآلتية :اختيار املعلمني وتوظيفهم ،تطوير القيادات التربوية ،سياسات
التنمية املهنية يف أثناء اخلدمة ،وترخيص املعلمني ،حوافز املعلمني ،مراعاة النوع

االجتماعي واملتابعة والتقييم ،وضبط اجلودة لسياسات املعلمني.
ويحقق هذا املجال الهدف االستراتيجي "توفير موارد بشرية مؤهلة للنظام التربوي
وتطويرها واستدامتها".
أبرز ما مت إجنازه يف مجال املوارد البشرية
برنامج تأهيل املعلمني قبل اخلدمة (بالتعاون مع
أكادميية امللكة رانيا واجلامعات األردنية) .

حتسني عملية اختيار املعلمني وتعيينهم.

املتابعة
عدد املعلمني الذين تأهلوا قليل جداً ،وقوبل
البرنامج بردة فعل مجتمعية بسبب تخطي
الدور يف ديوان اخلدمة املدنية ،مع أن
هناك محاوالت للتوسع يف اجلامعات (أربع
جامعات).
ما زال حديث ًا على الورق.
لم يتم التنفيذ.

الترخيص املهني للقادة التربويني (مرتبط بالتدريب
وفق متطلبات املسار الوظيفي ،واستناد ًا لوثيقة معايير
القادة وكفاياتهم ومناهج تنميتهم).
لم يتم التنفيذ.
ترخيص املعلمني مهني ًا وتدريبهم وتقييمهم (ضمن
مسار النمو املهني املرتبط باألداء ،واعتماد سياسة
تقييم واضحة).
تعزيز إدارة التدريب واإلشراف التربوي (تطوير مراكز لم ينفَّ ذ.
تدريب يف األقاليم).
احلوافز (تصميم مسار وظيفي مرتبط باألداء)،
وتوفير حزمة رفاه اجتماعي.

صدر النظام ،ولكن هناك معارضة تعيق
عملية التنفيذ.

تطوير األطر واملعايير واألدوات (للمتابعة والتقييم
واجلودة القائمة على وثيقة سياسات املعلم).

مرتبط بنظام رتب املعلمني ،وينتظر
التنفيذ.

ويواجه هذا املجال جملة من التحديات ،أبرزها:
 .1املعارضة لبرنامج ترخيص املعلمني واملسار املهني ،خوف ًا من فقدان الوظيفة.
 .2اختيار القادة يصطدم بالثقافة املجتمعية والوساطات.
 .3تطوير نظام االحتفاظ بالقادة يصطدم بعقلية اخلوف منهم (وهذه كانت إحدى
توصيات تقرير حالة البالد لعام .)2018
 .4محدودية توافر املخصصات املالية والفنية.
ولن يتقدم النظام التعليمي ّإل بتجاوز هذه التحديات بثقافة إيجابية من املوارد
جاد من الوزارة واملجتمع يؤسس لها ويحول دون اختراقها.
البشرية نحوها ،ودعم ّ
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 -المجال السادس :التعليم المهني

ويتضمن املكونات التالية :حتسني اإلدارة ،وزيادة الوصول ،وحتسني اجلودة.
ويحقق هذا املجال الهدف االستراتيجي "زيادة فرص احلصول على التعليم املهني
وحتسني نوعه".
املتابعة
أبرز ما مت إجنازه يف مجال التعليم املهني
ير النور ،وقد تكون األسباب
لم
كالهما
مع
(بالتعاون
إعادة هيكلة /حتديث نظام التعليم املهني
َ
مالية وفنية.
املجلس الوطني للتعليم والتدريب التقني واملهني).
نظام حوافز وبدالت للمعلمني واإلداريني يف التعليم
املهني (بدل خطورة عمل).
جار لتطوير برامج التوجيه املهني
العمل
لطلبة
املهني
اإلرشاد
وبرامج
أنشطة وبرامج التوعية
ٍ
قائم يف الوزارة.
الصف العاشر.
زيادة عدد املدارس املهنية وتخصصاتها (استحداث  15رفع العدد من  13مدرسة إلى  28مدرسة،
بحسب اخلطة .لكن ما مت هو استحداث
مدرسة متخصصة للتعليم املهني ذكور ًا وإناث ًا).
مدرسة مهنية واحدة يف املوقر.
تطوير املعدات واآلالت املستخدمة يف مشاغل املدارس رفعها من  %50إلى  %100بحسب اخلطة.
املهنية وصيانتها.
لكن مت استحداث  7مشاغل كهربائية
ً
ً
و 22مشغال إنتاجيا ،ومت تقدير اإلجناز بـ
.%60
بيئة مدرسية آمنة شاملة (مراعاة النوع االجتماعي
رفعها من صفر إلى .%10
ونسبة االلتحاق من ذوي اإلعاقة).
تطوير خطة مالئمة لتجديد املدارس
وتأهيلها الستيعاب طلبة من ذوي اإلعاقة.
لم يتم ذلك بسبب ظروف اجلائحة.
تدريب  500معلم مهني على استخدام التجهيزات
احلديثة يف تخصصات االقتصاد املنزلي والصناعي
والفندقي والسياحي.

ويواجه هذا املجال جملة من التحديات ،أبرزها:
 .1محدودية االلتحاق ( %14يف عام .)2016
 .2نقص األبنية التي تضم التخصصات كافة.
 .3ارتفاع تكلفة هذا النوع من التعليم.
 .4انخفاض مشاركة القطاع اخلاص يف دعم التعليم املهني ،وعدم مشاركته يف التدريب
أو تطوير املناهج ،وهذا يظهر بجالء من كفاية املعلمني وضرورة زيادة الكفاية يف
استخدام املعدات احلديثة.
وعليه ،ال بد من خلخلة املوروث الثقايف حول احلرف واملهن اليدوية كأساس لالنطالق
نحو زيادة اإلقبال على هذا املسار ،إضافة إلى دعم مسايرة التعليم املهني للحداثة التي
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ً
اقباال على تخصصات التعليم املهني،
يتمتع بها سوق العمل ،علم ًا أن هذا العام يشهد
خاصة الفرع الزراعي ،لكن بقيت قوائم االحتياط موجودة لعدم توفر األماكن.
إلى جانب ما سبق ذكره من إجنازات تتصل مبجاالت األولويات الست ،فإن الوزارة عملت
على استكمال األولويات يف ضبط العمل وجتويده عبر جميع مكونات النظام التربوي
والتعليمي.

ثالثًا :تحليل موازنة قطاع التعليم العام في خطة االستجابة
وارتباطها باستراتيجية الوزارة
تواصل وزارة التربية والتعليم رصد حالة الصحة العامة واالستجابة لها يف ما يتعلق

بفيروس كورونا املستجد .)COVID-19( 19-ويسترشد صنّ اع القرار والتخطيط الوزاري
بالشعور باملسؤولية ،حلماية صحة ورفاهية الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني،
واألولوية الضامنة لتقدم التعلم والتعليم والبحث ،وتلبية املتطلبات األكادميية.
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة إلنشاء وإدارة حلول تعليمية بعيدة املدى للتعليم تتعلق
باالستجابة الختالالت التعليم الناجمة عن انتشار الفيروس ،واتبعت توجيهات رئاسة
الوزراء إلغالق املدارس استجابة إلى الطوارئ الوبائية واملساهمة يف احتوائها .ونظر ًا ألن
اإلغالق أدى إلى تعطيل عملية التعلم املدرسي ،فقد تطلب ذلك التدخل الوزاري الفوري
لتطوير مخططات بديلة للتعلم اإللكتروني (عن بعد) للطلبة يف الصفوف جميعها ،مع
التطويرات الشاملة املستمرة لضمان التنفيذ التدريجي احملقق لنتائج التعلم املتتالية.
واستفادت خطة الوزارة من مراجعتها خطط الطوارئ العاملية جميعها التي مت وضعها
ألزمة "كورونا" ،مبا يف ذلك إطار الطوارئ ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية.
وهدفت خطة التعليم يف هذه الظروف الطارئة بشكل أساسي إلى استمرار عمليات التعلم
والتعليم يف أثناء األزمة ،وتطوير التعلم التفاعلي عن بعد ،وضمان إمكانية الوصول،
واحلفاظ على حتفيز املمارسات اإلبداعية ،والتحسني املستمر على املدى الطويل ،خاصة
يف مجاالت:
 .1توفير بيئة تعلم عن بعد مستدامة وتفاعلية ،ومستجيبة حلاجات الطلبة.
 .2توظيف التكنولوجيا لضمان جودة التعليم والتعلم وتعزيزهما.
 .3تقدمي الدعم للطلبة والتربويني للتكيف ،وتبني التقنيات التمكينية اجلديدة.
 .4تقدمي برامج التعلم عن بعد ،املتمازج لألوقات جميعها.
 .5دعم الرفاهية واملرونة والكفاية الذاتية للطلبة يف أثناء األزمات الطارئة وبعدها.
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 .6زيادة وعي املجتمع يف ما يتعلق بالتعلم ا ُملستدام عن بعد.
حلاالت الطوارئ أهمية جوهرية لضمان التدابير واالستعدادات املتينة .ومع ذلك ،قد
ال يكون االستعداد العالي داعم ًا ومتوافق ًا مع االستجابة املالئمة .ويف حاالت كثيرة،
تأتي حاالت الطوارئ بأشكال أو معدالت تسارع غير متوقعة ،وهذا يتطلب إدراج مقياس
الفعالة جلمع
االستجابة املالئمة يف مراحل االستعداد املبكرة؛ مثل إجراءات اإلحالة
ّ
املزيد من الدعم ،وتعبئة املزيد من املوارد والقوى العاملة ،واحلفاظ على قنوات االرتباط

والتواصل بني جميع القطاعات املستقلة يف دعم فرص العمل املؤسسي ،وتعزيز االستجابة
الوطنية ،وضمان التحسني املستمر.
ً
داعية
من هذا املنظور ،طورت وزارة التربية والتعليم خطة التعليم أثناء حالة الطوارئ
لنهج تعاوني عبر ثالث مراحل رئيسية لتعزيز بناء القدرات املؤسسية املنهجية على
مستوى مركز الوزارة ،وعلى مستوى املدرسة ،مرور ًا مبستوى اإلدارة الوسطى ،لتنفيذ
الدعم االستباقي يف حالة الطوارئ بوتيرة تدريجية تضمن يف نهاية املطاف تشكيل
قواعد مؤسسية متينة تعزز عملية االستدامة.
وترتبط "خطة التعليم يف حالة الطوارئ" باملجال الثاني "الوصول واملساواة" حتت
املكونات اآلتية :البنية التحتية ،التعليم الدامج /االحتياجات اخلاصة ،التعلم مدى
احلياة ،والتعليم غير النظامي.
مرحلة االستجابة
(آذار -أيار )2020

مرحلة االستدامة
(حزيران -أيلول)2020

مكون تشكيل الفرق (آذار
ِّ
.)2020

عنصر تخطيط احملتوى
وتطويره.

مكون تطوير احملتوى (آذار-
ِّ
نيسان .)2020

تقييم االستعداد.

مكون تعزيز البنية التحتية
ِّ
(آذار -نيسان .)2020

494

تخطيط البرامج العالجية
واإلثرائية.

مرحلة االستدامة طويلة املدى
(أيلول-أيلول )2022
التخطيط املؤسسي.
تكامل املناهج الوطنية.
جاهزية البنية التحتية
التكنولوجية.
مكون االستعداد للمدارس.

االستعداد للمدرسة.

رفاهية الطلبة (تستهدف
الطلبة الفقراء بشكل رئيس).

تطوير احملتوى.

تكامل ّ
كل من تنمية الطفولة
املبكرة والتعليم والتدريب
املهني والتقني ،والتعلم غير
الرسمي يف مكون التعلم
اإللكتروني.

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام
مكون تطبيق التكنولوجيا
ِّ
(آذار-نيسان .)2020

مرونة املوظفني ومكافآتهم.
تعزيز مكون املوارد البشرية.

مكون الثانوية العامة
(التوجيهي) عبر اإلنترنت.

تدريب املعلمني على البرامج
جميعها.
مكون بناء القدرات والتدريب
ِّ
(آذار-نيسان .)2020

مكون إيصال البرامج العالجية
واإلثرائية.
آلية تنفيذ البرامج (وجه ًا
لوجه /إثرائي عبر التلفزيون
واإلنترنت).

مكون إشراك املجتمع (آذار-
نيسان .)2020

مكون التطبيق املستدام.
مكون بناء قدرات التربويني
وتدريبهم.
مكون التواصل والتوعية
املجتمعية.

مصلحة الطلبة.

مكون تقييم الطلبة.

التوعية واملشاركة املجتمعية.

مكون ضبط اجلودة.
مكون إدارة املخاطر.

مكون التخطيط العالجي
ِّ
واإلثرائي (نيسان-أيار
.)2020

مكون املتابعة والتنفيذ.

مكون املتابعة والتقييم.

مكون مراجعة اخلطة
االستراتيجية للتعليم.

مكون مراجعة اخلطة
االستراتيجية للتعليم.

مكون إدارة املخاطر (آذار-
حزيران .)2020
مكون ضبط اجلودة (آذار-
حزيران .)2020
عنصر االستدامة /تخطيط
طويل املدى (نيسان-آيار
.)2020
مكون تقييم التعلم عن بعد
(نيسان-آيار .)2020
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االستجابة :األنشطة قصيرة املدى (آذار -2020أيار )2020
دعم االستضافة ،والكفايات 50,000 ،إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات.
واألرشفة ،والتكامل مع نظام
%7.46
معلومات إدارة التعليم (،)EMIS
إدارة اللوازم والتزويد.
وتفاعل البوابات اإللكترونية
وحدة التنسيق التنموي.
ومواءمتها.
دعم البنية التحتية للخوادم  250,000إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات
ولوحات املعلومات وأجهزة
%37.3
العرض وأجهزة الكمبيوتر
إدارة املناهج والكتب املدرسية
احملمولة.
جتهيز أربعة استوديوهات 40,000 ،إدارة اإلشراف والتدريب التربوي.
وفنيني (مبن يف ذلك احملررون
إدارة املناهج والكتب املدرسية
%5.97
واملصورون واملنتجون).
إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات.
طباعة مواد املراجعة للصفوف
 6-1لفئة الطلبة يف املناطق
واألحياء الفقيرة.
مكافآت فرق عمل وزارة التربية
والتعليم مقابل تصوير احملتوى
اإللكتروني ومتابعة التعلم عن
بعد.

إعداد مقاطع فيديو تعليمية
وداعمة للطلبة واملعلمني

10,000

وحدة التنسيق التنموي.
إدارة املناهج والكتب املدرسية.

%1.49
280,000

إدارة اإلشراف والتدريب التربوي.

%41.79

إدارة املناهج والكتب املدرسية.

20.000
%2.9

وحدة التنسيق التنموي.
إدارة اإلشراف والتدريب التربوي.
إدارة املناهج والكتب املدرسية .

20.000
%2.9

وحدة التنسيق التنموي.
إدارة املناهج والكتب املدرسية
إدارة اإلشراف والتدريب التربوي
إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات.

مبلغ إجمالي
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املشتريات.

دعم فني/
مشتريات.

مواد/
محتوى
تعليمي.
مكَ َ
اف َأة
العمل.

إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات .

إدارة مركز امللكة رانيا العبداهلل
لتكنولوجيا التعليم واملعلومات.
ضبط اجلودة ،وتقييم املخاطر،
ومتابعة وتقييم.

دعم فني/
مشتريات.

إدارة اللوازم والتزويد.
670,000

دعم فني/
ُمكَ َ
اف َأة
العمل.

دعم فني/
مشتريات.

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام
البرامج العالجية واإلثرائية
أنشطة منتصف املدة (أيار-أيلول )2020
أسس التكاليف
إجمالي الطلبة (مبن يف ذلك الطلبة
1,449,554
الالجئون السوريون).
 %20الطلبة (غير مشاركني يف
289,911
التعليم عن بعد).
عدد املوظفني /إجمالي عدد
عدد املوظفني املطلوب
املوظفني
الكادر
معلمون
24,159
اإلداريون /املشرفون.
3,624
معلمو مخيمات الالجئني السوريني
1,366
مسؤولو مخيمات الالجئني السوريني
233
املعلمون (نظام دعم القرار )DSS -
املشرفون ()DSS
(نظام دعم القرار )DSS -
عدد مدارس وزارة التربية والتعليم
()MoE
عدد طلبة الثانوية العامة
(التوجيهي).

40,098

65,623

1,133

70,613

4,000

4,990

الرواتب
12,079,616.667
1,811,942.500
474,674.966
85,092.669
995,075.043
274,139.673

160,000

برنامج اإلثراء وتنمية املهارات مبا يشمل أنشطة منهاج إضايف للصفوف من األول
إلى احلادي عشر (متوز-آب )2020
مالحظات
إجمالي التكلفة
تكلفة
عدد
نوع
املهمة
املعنيون
الوحدة الوحدة الوحدة
أيام
إثراء وتطوير
موظفو وزارة
5,875.000
20
235
األنشطة
التربية
الالصفية.
(معدو
والتعليم
ّ
ّ
األنشطة
واملعلمون).
أيام
متابعة
موظفو وزارة
 5000معلم
2,400,000.000
20
120,000
األنشطة
التربية
جلميع الصفوف/
(متابعة التعليم اإلثرائية
 12يوم ًا لكل
ّ
والل صفّ ية
اإللكتروني يف
منها ،ملدة شهرين.
الفترة متوز-آب
.)2020
أيام
إعداد احملتوى
معد احملتوى
 5أيام ألربعة
33,276.000
142
235
اإللكتروني
اإللكتروني
مباحث رئيسة.
املنتجون
والتصوير

إنتاج احملتوى
اإللكتروني
وتصويره

أيام

235

142

33,276.000

 5أيام ألربعة
مباحث رئيسية.
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شركة اإلعالم

تطوير
استراتيجية
التواصل
اإلعالمي
عبر البث
التلفزيوني

200,000.000

ووسائط
أخرى
شركة
االستضافة
على اإلنترنت
اإلجمالي

رسوم
االستضافة
واألرشفة عبر
اإلنترنت

بث املزيد من
مقاطع الفيديو
واملواد على
وسائل اإلعالم
املتعددة حول
أهمية التعلم عن
بعد ،ومعاجلة
احلالة الطارئة
ودعم التواصل،
ومصلحة الطلبة.

20,000.000

2,672,427.000

تدريب املعلمني

تدريب
التربويني
واملعلمني

املساعدة
التقنية

خبراء املتابعة
والتقييم
املجموع
املبلغ اإلجمالي
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مهارات تربوية
يف التعلم
اإللكتروني،
التكلفة لكل
والنفسي
 15ساعة
واالجتماعي
والصحة
50
النفسية
مراجعة
اخلطة
االستراتيجية
للتعليم
لدمج أنشطة
الطوارئ
متابعة
البرنامج
وتقييمه

65,623

3,281,161.667

تدريب املعلمني
 3أيام (15
ساعة) جلميع
املعلمني بتكلفة
 50ديناراً/
للمعلم.

0

-

يتم دمجه
مع تكلفة
االستدامة.

0

-

3,281,161.667
11,805,176.898

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العام
املجموع
باستثناء كلفة
تدريب املعلمني

8,524,015.23

النشاط
االستدامة :األنشطة طويلة املدى (أيلول -2020أيلول )2022
التعليم املؤسسي يف أثناء تطوير إطار الطوارئ
دعم البنية التحتية للخوادم ،ولوحات املعلومات ،وأجهزة العرض وأجهزة
الكمبيوتر احملمولة.
جتهيز ستة استوديوهات (اثنان يف كل منطقة جغرافية) وقوة عاملة تقنية
(يشمل ذلك احملررين واملصورين واملنتجني)
تدريب املعلمني على جتديد مهاراتهم يف التعليم اإللكتروني ،وممارسات
تربوية جديدة ،وأساليب الدعم النفسي واالجتماعي ،ودعم رفاهية الطلبة
ملدة عامني.
إعداد مواد املراجعة للصفوف  12-1للطلبة يف املناطق واألحياء الفقيرة
وطباعتها (سنتان).
مكافآت بدل عمل إضايف ملوظفي وزارة التربية عن تصوير ودعم مراجعة
التعلم عن بعد ،والدعم يف العطلة الصيفية  2021/2020ملدة شهرين.
دمج رياض األطفال ،والتعليم غير النظامي ،والتعليم والتدريب التقني
واملهني يف التعليم اإللكتروني مبا يتضمن االستراتيجية واحملتوى والتدريب
واملوارد.
دليل التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت الذي يشمل أساليب املراجعة جميعها،
والواجبات املنزلية والتقييم.
تطوير احملتوى اإللكتروني مبا يف ذلك دمج متارين احملاكاة وتطوير التقييم.
إعداد مقاطع فيديو تعليمية لألهل والطلبة واملعلمني.
إعداد فقرات بنوك األسئلة واختبار بنود البنوك ،وحوسبة التقييم.
ارتباط التعلم اإللكتروني باملناهج وتطوير األدلة.
رفاهية الطلبة والوعي بحالة الطوارئ ،والصحة العامة ،وتطوير املواد
وطباعتها ملدة عامني.
حمالت إعالمية توعوية للمجتمع مبا يتعلق بتقدم التعلم عن بعد على
مدى سنتني.
التعقيم لتعزيز مرونة املدرسة جتاه جتدد األوبئة وزيادة التطهير من
األمراض.
إعادة تأهيل مراكز االمتحان ،وجتهيزها باملوارد مبا يف ذلك مداخل ومخارج
آمنة إلى جانب التعقيم وجتهيز البنية التحتية.
ضبط اجلودة وتقييم املخاطر ،واملتابعة والتقييم.
تطوير خطة املراجعة للخطة االستراتيجية للتعليم على أساس تأثير
الطوارئ
اإلجمالي الفرعي (االستدامة)
املجموع الكلي

املبلغ (بالدينار األردني)
50,000
1,000,000
120,000
6,500,000
1,300,000
2,700,000
150,000
30,000
100,000
100,000
300,000
100,000
6,400,000
500,000
100,000
300,000
100,000
200,000
20,050,000
32,525,177
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رابعًا :التوصيات

لعامي
تقريري حالة البالد
يشتمل هذا احملور على ثالثة بنود ،هي :متابعة توصيات
َ
َ

 2019و 2018ومدى األخذ بها وتطبيقها ،وتقدمي توصيات تنفيذية ملعاجلة آثار

اجلائحة والنهوض بقطاع التعليم العام يف مجاالته كافة ،والتشبيك بني قطاع التعليم
ودولي ًا.
محلي ًا
العام والقطاعات األخرى
ّ
ّ

لعامي  2019و 2018ومدى األخذ بها
متابعة توصيات
تقريري حالة البالد َ
َ
وتطبيقها.

باستعراض توصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2018يتبني أن هناك توصيات قد مت
ت َسم ،وذلك لعقبات تشريعية أو مادية.
العمل عليها باستعجال أو لم ُي َب ّت بها أو لم ُ ْ
ومن األمثلة على ذلك:

 .1ما يتصل بالتوصية األولى التي تتناول تطوير املعلم وحتسني ظروف عمله ومعيشته،
عملت الوزارة على برامج تدريب املعلمني قبل اخلدمة بالتعاون مع أكادميية امللكة رانيا
ووضع برنامج بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية ملنح اخلريجني
لتدريب املعلمنيُ ،

أولوية التعيني يف الديوان ،إال أن البرنامج أثار اعتراضات مجتمعية ّ
عطلت العمل به،
َ
نتيجة التدريب يف أثناء
كما أن قرار الوزارة ربط التقدم الوظيفي والعالوات باألداء
اخلدمة ،قوبل باملقاومة من نقابة املعلمني ولم ينفَّ ذ بعد ،إضافة إلى أن عالوة املعلمني
التي حصلوا عليها بعد إضرابهم بغرض حتسني ظروف معيشتهم ،أوقفت للعام 2020
ً
ثانية.
بسبب جائحة كورونا ،ما أقلق املعلمني ودفعهم للتهديد باإلضراب
 .2تواجه عمليات التشبيك والتنسيق بني الوزارة واملركز الوطني لتطوير املناهج
وأكادميية امللكة رانيا لتدريب املعلمني ،حتديات مرتبطة بالقبول املجتمعي لهذه
العالقة سلب ًا أو إيجاب ًا.
أي لقاءات تصل به إلى توافقات
راجع قانون التربية والتعليم ،ولم تعقد الوزارة ّ
 .3لم ُي َ
وطنية.

 .4التوجه نحو التعليم املهني والتربية املهنية ما زال على حاله ،علم ًا أن احلكومة أسست
هيئة جمعت اجلهات املعنية بهذا النوع من التعليم والتدريب ،إال أنها على املستوى
أي خطوة بعد.
التطبيقي لم تأخذ ّ
ً
مقارنة بالذكور
 .5ما زالت الفجوة الناجتة عن ارتفاع مستوى تعليم اإلناث وتفوقهن
أي إجراءات لتضييق هذه الفجوة.
مستمرة ،وهي يف ازدياد ،ولم ُتتَّ خذ ّ
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قدم الكثير للوزارة يف
 .6أثبت القطاع اخلاص خالل فترة اجلائحة أنه شريك ومتعاونّ ،
مجال تكنولوجيا املعلومات ،ووضع كل إمكاناته يف خدمتهاّ ،إل أن هناك توترات ما

زالت قائمة مع املدارس اخلاصة لتعرض مصاحلها للتهديد بسبب آثار اجلائحة.
درس بعد ،ولم ُت َ
أي
تخذ ّ
يؤسف له أن موضوع هجرة الكفاءات أو تهجيرها لم ُي َ
 .7مما َ
خطوات بهذا االجتاه.
 .8يف ما يتعلق بإعادة هيكلة اإلنفاق على التعليم يف ضوء اخلطة االستراتيجية ،ظهر
واضح ًا من خالل املشروعات والبرامج يف اخلطة أنها خطوة إيجابية ،ولكن ذلك لم يتم،
تعرض اإلنفاق للخلخلة يف ضوء جائحة كورونا.
بل ّ
 .9تقدمت أولوية تعزيز التعليم اإللكتروني بفضل اجلائحة ،وأصبح التعلم عن بعد
َ
مجال العمل واالهتمام
واقع ًا مفروض ًا ،األمر الذي جعل جميع ما يتصل بهذا اجلانب
التركيز ،ومت حشد معظم املوارد املالية لتنفيذه.
ويتبني من خالل استعراض توصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2019ما يأتي:
 .1أظهرت اخلطة التنفيذية املنبثقة من اخلطة االستراتيجية للوزارة ()2019-2018
أن التوصيات األولى والثانية والثالثة قد أخذت بها الوزارة من حيث إعدادها للخطة
بطريقة علمية مبؤشرات نوعية وكمية محددة بأزمان مبنية على أساس برامج

ومشاريعّ ،إل أن اخلطة بكاملها تعثرت بسبب جائحة كورونا وتغيرت أولوياتها بشكل
كبير.
 .2إن استعراض األنشطة عموم ًا يف اخلطة التنفيذية ( ،)2020بهدف الوقوف على
مستوى تنفيذ التوصيتني الرابعة واخلامسة يف التقرير ،تبني أن التنفيذ قد توقف
منذ مطلع عام  2020بسبب اجلائحة ،التي حالت دون الوقوف على مستوى واقع هذه
األنشطة والبرامج وبيان سبب تعثرها ،مع أن اجلائحة كانت أكبر من كل األخذ بأسباب
الثبات.
ً
عادة ببعض البرامج التدريبية يف أثناء اخلدمة ،لسالمة تطبيق املناهج
 .3تقوم الوزارة
املطورة ،وبرامج أخرى متقطعة بحسب موضوع البرنامج ومستوى انتشاره على
والكتب
ّ

املواد الدراسية والصفوفّ ،إل أن البرامج لعام ّ 2020
حد ما بسبب اجلائحة
تعطلت إلى ّ
من جهة ،وبسبب حتول التدريب ليكون عن بعد ،ومع أن هذا النوع من التدريب مهم

لنجاح هذا التحولّ ،إل أنه جاء يف حده األدنى.
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َ
العناية
 .4نالت عملية التشبيك بني الوزارة والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني
الالزمة واالهتمام الكايف ،بدليل استمرار التذمر والشكاوى بعدما كشفت عنه
اجلائحة وما خلفته من آثار عليها.
 .5مع أهمية ما ورد يف التوصية الثامنة بشأن تطوير نظام للمساءلة وربطه باملسؤولية
وتقييم األداء ،وكذلك تطوير نظام احلوافز والعالوات واملكافآت ،إال أن هذا األمر ما

ومتسك كل
زال متعثر ًا بسبب تعنُّ ت األطراف ذات الصلة (املعلمون ،والنقابة ،والوزارة)
ُّ
منهم مبوقفه.

ّ .6أما دراسات األثر للبرامج والتوجيه املهني الواردة يف التوصيتني التاسعة والعاشرة،
فهي ضعيفة ولم تنعكس نتائجها على اتخاذ القرارات أو حتسني العمل.

تقدمي توصيات تنفيذية ملعاجلة آثار اجلائحة والنهوض بالقطاع

على ضوء املتغيرات والقضايا السابقة ،فإن الفرصة متاحة إلحداث إصالح تربوي جاد،
فاألزمة فرضت بيئة وثقافة جديدتني ،ميكن البناء عليهما للوصول إلى تعليم وتعلم
مناسبني ،ولذلك ،يوصي التقرير باآلتي:

 .1يحتاج التحول نحو التعلم عن بعد والتعلم املدمج إلى النظرة الشاملة للنظام التعليمي
وتهيئة جميع األسباب لنجاحه.
 .2إقناع جميع املوارد البشرية يف الوزارة ،وجميع املتعاملني معها ،بأن اجلائحة أتاحت
الفرصة للتغيير ،لكن سبب التغيير احلقيقي هو التحول نحو املستقبل.
 .3وضع خطة إعالمية شاملة حول مفهوم التعلم عن بعد ،وأنه مختلف عن التعليم
عن بعد الذي ترك آثار ًا سلبية على هذا املفهوم ،مع التوضيحات املرافقة ،وتهيئة
متطلبات جناحه من تدريب وتكنولوجيا وبيئات حافزة.
وبشكل تفصيلي ،يوصي التقرير مبا يلي:

ي التعلم عن بعد والتعليم المدمج:
في مجالَ ّ

 .1العمل على تهيئة بيئة عمل جديدة ،تأخذ بعني االهتمام توفير متطلبات التعلم عن
بعد بأشكاله :التعلم املدمج ،والتعلم املقلوب ،والتعلم الذاتي ،والتعلم الرقمي.

 .2توعية املجتمع بثقافة التعلم عن بعد وأهميته سواء يف الظروف العادية ،أو يف ظروف
األزمات الطارئة ،وذلك بوضع برنامج عملي يتوجه إلى األهالي واملجتمع واملعلمني.
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 .3دعم املدارس (أو املديريات امليدانية) باألدوات التكنولوجية واألجهزة الالزمة لتمكينها
من إنتاج مواد التعلم الذاتي من أفالم وعروض ومناذج تدريسية و"فيديوهات".
 .4تنمية مهارات املعلمني والعاملني على استخدام التقنيات التربوية سواء يف إنتاج
املواد التعليمية أو يف استخدامها وتطبيقها من خالل برنامج تدريبي يشمل املعلمني
جميعهم.
 .5التفكير القائم على دراسة واقعية لتطبيق نوع جديد من الدوام املدرسي ،بحيث تعطى
الفرصة للطلبة بأن يتحملوا مسؤولية تعلمهم من خالل املهام والعمل باملشروعات
وتقدمي العروض يف بعض أيام األسبوع.
 .6وضع اخلطوات التنفيذية الالزمة للبدء مبشروع واسع بتعليم التفكير عبر املواد
الدراسية والصفوف ،بدء ًا من إعداد "حقائب" تعلم ذاتي أو مدمج مبا يتطلب:
 إعداد فريق تدريبي مركزي. إنتاج مناذج لدروس يف تعليم التفكير. وضع خطة لتقييم ما ُأجنز. .7إجراء تقييم تشخيصي للطلبة بهدف حتديد فجوة املعرفة ،ووضع البرامج الضامنة
لسدها أو التقليل منها أو تخفيف حدة آثارها على تعلمهم املستقبلي.
 .8تطوير عمل مركز امللكة رانيا لتكنولوجيا املعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم
ليتخصص أكثر برقمنة الوزارة من حيث التعلم عن ُبعد والتعلم املدمج.

وفي مجال المناهج:

 .1تطوير خطة دراسية جديدة ،تأخذ بعني االهتمام املتغيرات احمللية والعاملية ،وخاصة
يف مجال املهارات احلياتية ،والوعي الصحي ،وتقدم العلوم ،وأهمية األخالق ،والقيم،
وبناء الشخصية الناقدة ،وإنتاج املعرفة ،والقيم اجلمالية والفنية.
 .2تطوير األطر العامة واخلاصة وفق منطلقات اخلطة الدراسية اجلديدة ،ومبا يضمن
االنسجام الداخلي يف ما بينها ،وكذلك االنسجام مع فلسفة التربية والتعليم.
 .3إنتاج كتب مدرسية وفق املعايير اآلتية:
 التناسب بني الكتاب وما يخصص له من وقت التعلم. تركيز الكتاب على املهارات احلياتية. -عرض الكتاب للمبادئ الرئيسة للمادة الدراسية.
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 توفير فرصة التعلم الذاتي واإلنتاج املعريف للمتعلم. االستخدام املالئم للتكنولوجيا ولألجهزة التعليمية. األناقة يف الشكل والعرض. -التركيز على إكساب املتعلمني مهارات التفكير الناقد ،والتفكير اإلبداعي.

وفي مجال استراتيجيات التعليم والتعلم:

 .1التركيز على التعلم الذاتي الفردي ،والتعلم يف مجتمعات التعلّم ،والتأمل ،وإنتاج
املعرفة ،وحل املشكالت.

 .2التركيز على التعليم والتعلم املتمايز ،مبا يسمح للمتعلم إيجاد الفرصة للنمو وفق
ذكاءاته.
 .5االهتمام بأنشطة تعلّم التفكير وتعلم اإلبداع.

وفي مجال التقويم والتقييم واالختبارات المدرسية:

 .1ربط كل اختبار بأهداف تربوية محددة ،بعيد ًا عن قياس مهارات احلفظ والتذكر.
 .2تقدمي مناذج لالختبارات تقيس املهارات األساسية للكتاب.
 .5التوجه نحو االختبارات الرقمية ،وتدريب الطلبة عليها يف أثناء العام الدراسي.

وفي مجال بيئات التعلم:

وحرة تدعم عمليات التفكير واإلبداع.
 .1توفير بيئات تعلم آمنة
ّ
 .2توفير بيئات تعلم غنية باآلتي:
 مجال صحي داعم للتعلم. أجهزة تقنية تساعد يف توفير متطلبات التعلم كما ُي َّتوقع لها.
 مصادر تعلم متنوعة تدعم حتقيق معايير املنهاج والكتب املطورة. كوادر بشرية مؤهلة متمكنة من متطلبات وكفايات تطبيق املنهج ومصادرهاملتنوعة.
 -إدارة مدرسية قيادية داعمة وفق ًا للتوجهات احلديثة املطلوبة.

وفي مجال امتحان الثانوية العامة (التوجيهي):

 .1التفكير اجلاد بنقل مسؤولية القبول اجلامعي إلى اجلامعات.
 .2تطوير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ليقتصر على تقييم مستوى النظام
التعليمي ومستوى حتقيق الطالب نتاجات التعلم احملددة.
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 .3التركيز على مهارات التفكير والتحليل.
 .4تقليص عدد أوراق االمتحان ،والتركيز على املهارات وحل املشكالت والقدرات التحليلية
واالستشرافية وتوظيف التكنولوجيا.

ودولي ًا
محلي ًا
التشبيك بني قطاع التعليم العام والقطاعات األخرى
ّ
ّ

بات من الضروري أن تقيم وزارة التربية والتعليم بصفتها املسؤولة عن تطوير التعليم
وربطه بحاجات املجتمع ،شبكة من العالقات مع املؤسسات ذات الصلة ،ليس بهدف
التنسيق فقط ،بل من أجل وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق أهداف خطط التنمية.
وقد اقتضت ظروف محددة أن يكون التدريب واملناهج والتدريب املهني خارج نطاق نظامها
الرسمي ،كما أن وحدة اخلطط تتطلب أن تكون الوزارة قائدة املؤسسات التي تعمل معها يف
بأهداف مشتركة.
االجتاه نفسه أو ترتبط معها
ٍ
فالوزارة بحاجة إلى عالقات عمل مع ّ
كل من وزارة العمل ،وديوان اخلدمة املدنية ،ووزارة
األشغال العامة واإلسكان ،ووزارة املالية ،ووزارة الصحة ،ووزارة تطوير القطاع العام ،ووزارة
اإلدارة احمللية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة اخلارجية وشؤون املغتربني ،ووزارة االقتصاد
الرقمي والريادة ،ونقابة املعلمني ،ونقابة املهندسني ،واجلامعات احلكومية واخلاصة،
ومؤسسات املجتمع املدني ،واملنظمات الدولية .وهذا التشعب يف العمل التربوي يحتاج
ً
جسد التشابك ووحدة الهدف.
عمال
ّ
مؤسسي ًا ُي ّ
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ويعبر الرسم اآلتي عن العالقات املباشرة وغير املباشرة لوزارة التربية والتعليم مع عدد
ّ

من املؤسسات الرسمية واألهلية:

وزارة اإلعالم

الشركات التعليمية
والتكنولوجية
والقطاع اخلاص

اجلامعات
احلكومية
واخلاصة

ديوان اخلدمة
املدنية

وزارة الصحة

وزارة االقتصاد
الرقمي والريادة

اليونسكو

أكادميية امللكة
رانيا

املركز الوطني
لتطوير املناهج

جائزة امللك عبداهلل
الثاني لتميز األداء
احلكومي

نقابة املعلمني

وزارة التربية
والتعليم

املؤسسات املانحة
احمللية والدولية

ويقترح
لذلك ،ال ّ
بد من وجود وحدة إدارية للتنسيق ،أو تفعيل عمل الوحدات القائمةُ ،

أن تكون مرتبطة بوزير التربية والتعليم مباشرة.
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امللخص التنفيذي
فرضت احلكومة األردنية تدابير ملكافحة تفشي فيروس "كورونا" يف وقت مبكر ،مبا
يف ذلك إغالق جميع احلدود ،وإغالق املدارس واجلامعات ملدة أسبوعني ،وهذا أدى إلى
حرمان حوالي  307آالف من الطلبة و 10500من أعضاء الهيئات التدريسية و 20ألف
موظف من الذهاب للجامعات احلكومية واخلاصة وممارسة أعمالهم االكادميية والبحثية
واإلدارية .وتبع ًا لذلك أعلنت اجلامعات عن جداول للدراسة عبر اإلنترنت.
تهدف هذه املراجعة إلى حتديد اآلثار املترتبة جلائحة كرورونا على قطاع التعليم العالي،
واإلجراءات التي اتُّ خذت لدميومة القطاع خالل اجلائحة ،وأهم أولويات القطاع بعد

انتهاء اجلائحة ،واآلثار املالية املترتبة على ذلك ،وتقدمي توصيات ملعاجلة آثار اجلائحة
ً
مستقبال.
ألي جائحة جديدة
لتكون عوامل استجابة أفضل ّ

أو ً
ال :ديمومة قطاع التعليم العالي

اتُّ خذت مجموعة من التدابير لضمان دميومة القطاع يف بداية اجلائحة وخاللها ،ومن
ذلك:
 ضمان عدم توقف القطاع أو تراخيه خالل األزمة ،وضمان استمرار العملية التعليميةدون انقطاع باستخدام أساليب جديدة.
 التأكد من دعم قطاع االتصاالت للعملية التعليمية؛ من خالل تقدمي العروضالترويجية للطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية ،وتعزيز البنية التحتية األساسية
لالتصاالت.
 التأكد من وجود آليات جديدة متكّ ن الطلبة من إجراء اإلمتحانات عبر اإلنترنت دونانقطاع.
-

ضمان تعاون الباحثني عبر املجتمع األكادميي ويف العلوم املختلفة لتعزيز البحوث
املتصلة باجلائحة ،وضمان نشر النتائج وإتاحتها للجميع.

 -ضمان صحة وسالمة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية وجميع العاملني يف القطاع.
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ثانيًا :اآلثار المترتبة على قطاع التعليم العالي من تفشي
وسبل معالجتها والحد منها بعد األزمة
"كوفيدُ "19-
• اجلوانب التي تأثرت يف قطاع التعليم العالي بصورة مباشرة:
 .1سالمة وصحة الطلبة واملدرسني واملوظفني العاملني يف اجلامعات.
 .2نوع التدريس وطرقه.
 .3طريقة االمتحانات وتقييم الطلبة.
 .4البحث العلمي والتطوير.
تسربهم من اجلامعات ،وخاصة الطلبة الوافدين.
 .5احملافظة على الطلبة وعدم ُّ
 .6التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي.
 .7الوضع املالي للجامعات يف ظل توقف الطلبة عن دفع الرسوم وتوقف النشاطات
اجلامعية ذات األثر املالي.
 .8العالقات الدولية.
 .9خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• كيفية تعامل مجلس التعليم العالي واجلامعات مع هذه اآلثار خالل األزمة:
 .1سالمة وصحة الطلبة والمدرسين والعاملين في الجامعات
أي حالة
كان إغالق احلكومة للجامعات يف وقت مبكر من عمر األزمة ،سبب ًا يف عدم ظهور ّ

إصابة بـ"كورونا" بني طلبة اجلامعات والعاملني فيها .وكانت وزارة التعليم العالي والبحث

ابتداء من توفير
العلمي قد خاطبت اجلامعات أكثر من مرة التخاذ اإلجراءات الالزمة
ً
مواد معقمة يف جميع مرافق اجلامعة وااللتزام بارتداء الكمامات والكفوف الواقية،
وانتهاء بتوزيع النشرات التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة على أكبر عدد ممكن من
الطلبة وأعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية ونشرها على منصات التواصل االجتماعي
ً
دليال إرشادي ًا
اخلاصة بكل جامعة .وقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بعنوان "خارطة طريق العودة ملؤسسات التعليم العالي" ،هدف إلى تزويد الطلبة وأعضاء
هيئة التدريس واملوظفني يف مؤسسات التعليم العالي باملعلومات حول مرض كورونا
(كوفيد )19 -حلمايتهم واحلد من تخوفهم وقلقهم منه ،وتوفير إرشادات واضحة وقابلة
للتنفيذ حول توجيه اإلجراءات اآلمنة من أجل منع انتشار املرض يف اجلامعات والكشف
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عنه مبكر ًا إن ُوجد .كما هدف الدليل إلى تقدمي اإلرشادات للطلبة وأعضاء هيئة

التدريس واملوظفني حول اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال وجود حاالت مشتبه بها
و /أو حاالت مؤكدة ،وفق ًا لتوصيات وزارة الصحة وجلنة األوبئة ،وكذلك تعزيز املمارسات
الصحية السليمة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني يف مؤسسات التعليم العالي
ملنع انتشار العدوى.
وتضمن الدليل توجيه اجلامعات األردنية للقيام بتجهيز بوابات إلكترونية يتمكّ ن
ّ
الطلبة من خاللها من استكمال إجراءات التسجيل يف اجلامعات وحتميل الوثائق
الرسمية املطلوبة منهم ،وتنظيم اجلدول الدراسي للجامعة مبا يتيح للحرم اجلامعي
استقبال احلد األدنى املمكن من الطلبة ،واعتماد أيام األحد والثالثاء واخلميس لدوام
ويومي االثنني واألربعاء لبعضهم اآلخر.
بعض الطلبة
َ

 .2نوع التدريس وطرقه (التعليم عن ُبعد)

اجلامعات احلكومية واخلاصة إلى تدريس الطلبة "عن ُبعد"
دعا مجلس التعليم العالي
ِ

لضمان دميومة انسياب العملية التعليمية ،وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العاملي
تقرير ًا أولي ًا حول جاهزية اجلامعات لذلك .وجاء يف التقرير أن نسبة املساقات والشعب

التي ُت َد ّرس "عن بعد" يف اجلامعات األردنية الرسمية ،على النحو التالي %90 :للجامعة

األملانية األردنية ،وّ %80
لكل من جامعات مؤتة وآل البيت والطفيلة ،و %62جلامعة
َ
وجامعتي اليرموك والهاشمية ،و%40
البلقاء التطبيقية ،و %50للجامعة األردنية
جلامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية وجامعة احلسني بن طالل.
وبينت الوزارة أن النتائج توضح تفاوت ًا يف قدرات اجلامعات وجاهزيتها يف املجاالت الثالثة
ّ

املتعلقة باحملتوى التعليمي والتطبيقات اإللكترونية الالزمة وتدريب أعضاء هيئة
التدريسعلى استخدام التعليم اإللكتروني ،بالرغم من مخاطبتها للجامعات الرسمية
واخلاصة لرفع جاهزيتها منذ أكثر من أسبوعني على بدء اجلائحة يف مجال التعليم
اإللكتروني .بل إن الوزارة كانت قد خاطبت اجلامعات إلنشاء مراكز للتعلم اإللكتروني
واملصادر املفتوحة منذ منتصف عام  ،2017وجاءت الردود حينها لتؤكد جاهزية
اجلامعات يف هذا املجال ،إال أن التقرير األولي للوازارة أثبت عكس ذلك.
ووفق ًا لتقرير الوزارة؛ يوجد عدد من املشاكل التي يواجهها الطلبة يف تعليمهم اإللكتروني
وبخاصة القاطنون يف أماكن بعيدة أو نائية أو يف مناطق جيوب الفقر أو البوادي واألرياف،
تتمثل يف ضعف إرسال الشبكات املزودة لإلنترنت وانقطاعها بشكل متكرر أثناء وجود
الطلبة ودخولهم ملقرراتهم الدراسية اإللكترونية ،وعدم توافر الهواتف الذكية أو شبكات
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اإلنترنت يف البيوت للعديد من الطلبة يف تلك املناطق ،مبا ال ميكّ نهم من الدخول بالشكل
األمثل على املواقع اخلاصة بجامعاتهم.
محدثة عن املساقات
وخاطبت الوزارة اجلامعات الرسمية واخلاصة لتزويدها مبعلومات
ّ
تدرس فعلي ًا عن طريق التعليم اإللكتروني ،ونسبة الطلبة الذين يدخلون إلى
التي َّ

مساقاتهم اإللكترونية .وبناء على هذا التقييم ،بنى مجلس التعليم العالي قراراته
الالحقة .كما وجهت الوزارة خطاب ًا لوزارة االقتصاد الرقميوشركات االتصاالت الثالث
املزودة لإلنترنت ،من أجل حتسني تغطية اإلنترنت يف اململكة وتقويتها يف األماكن
الضعيفة ،وبحثت الوزارة مع القطاع اخلاص إمكانية أن يساعد يف توفير األجهزة اللوحية
والهواتف الذكية للطلبة الذين ال يستطيعون احلصول عليها .وأعلنت الوزارة أن منصة
تبرع بها القطاع
"نوى" ،إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد ،وزعت  1140جهاز ًا لوحي ًا ّ

اخلاص على طلبة اجلامعات احلكومية.

وأعدت الوزارة استبانة حول جتربة الشهر األول من التعليم عن ُبعد ،وشارك يف االستبانة
ّ

حوالي  60ألف طالب وطالبة ( %19من مجموع الطلبة الكلي) من مختلف الدرجات
العلمية .وتضمنت االستبانة أسئلة حول الوسائل ،والتقنيات ،واحملتوى املعروض
إلكتروني ًا ،وفاعلية التدريس ،والتفاعلية ،والتقييم العام .وكانت النتائج أقل من املأمول
َ
احلكومة لألخذ مبالحظات الطلبة واملدرسني
به ،مما استدعى توجيه جاللة امللك

وتصويب الوضع.
وتضمن احملور األول من االستبانة تقييم الوسائل والتقنيات من حيث إمكانية الوصول
ّ

إلى املادة الدراسية بسهولة ويسر ،وسرعة اإلنترنت ،والقدرة على حضور احملاضرة دون
أي قطع ،وتوفير معلومات كافية الستخدام املوقع اخلاص باملادة التعليمية ،وتقدمي
ّ
مساعدة فنية مالئمة من اجلامعة تسهل استخدام الوسائل التكنولوجية يف املادة
عما ُق ِّدم يف نطاق هذا احملور ،يف حني بلغت
التعليمية .وأبدى  %35.5من الطلبة رضاهم ّ
عبر  %21.1من الطلبة عن موقف محايد.
نسبة عدم الرضا  ،%43.4بينما ّ

ويف ما يخص تقييم احملتوى اإللكتروني ،من حيث شمولية احملتوى وطريقة عرضه
وقيمة املعلومات املكتسبة من املادة العلمية اإللكترونية باملقارنة مع الطريقة التقليدية،
واشتمال احملتوى على متارين وواجبات تساعد على التعلم ،فقد أبدى  %30.1من الطلبة
رضاهم عن احملتوى العلمي اإللكتروني ،وأبدى  %49.8من الطلبة عدم رضاهم ،يف حني
شكّ ل  %20.1من الطلبة طرف ًا محايداً.
ويف ما يتعلق بتقييم فاعلية التدريس وما يتضمنه من أسلوب التعلم ،وما ُيضيفه عرض
املادة العلمية إلكتروني ًا للطلبة من تدريب ومهارات ،ومساعدته على تطوير مهارات
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التفكير الذاتي لديهم ،فقد أبدى  %31.7من الطلبة رضاهم بشأن فاعلية التدريس،
مقابل  %50.8أبدوا عدم رضاهم.
أي تساؤالت واستفسارات أثناء التعلم
وعلى صعيد تقييم التفاعلية والقدرة على طرح ّ

عن ُبعد واإلجابة عليها ،والقدرة على إرسال املواد التعليمية وتسلمها ،ووجود تنسيق
مستمر بني الطالب ومدرس املادة حول احملتوى املعروض إلكتروني ًا ،واستخدام أسلوب

احملاكاة عند احلاجة ،فقد أعرب  %39عن رضاهم ،يف حني شكّ ل ما نسبته  %25طرف ًا
محايداً.
وأخيراً ،يف ما يخص عملية تقييم الطلبة واستمراريتها أثناء عملية التعلم عن ُبعد،
ً
وسيلة لتقييم تعلم الطلبة ،فقد كان  %51.8من
واألساليب املتبعة وإمكانية اعتمادها

عبر  %26.6منهم
الطلبة غير متقبلني لعملية التقييم ،و %21.6طرف ًا محايداً ،يف حني ّ

عن رضاهم بعملية التقييم التي جرت عن ُبعد.

ومن الواضح أن نسب عدم رضا الطلبة يف جميع احملاور تفوقت على نسب الرضا ،وهو ما
يؤشر على تواضع خبرات أعضاء الهيئة التدريسية يف ما يتعلق بالتدريس إلكتروني ًا،
وعدم توفر التدريب واملساعدة التقنية لهم من اجلامعات بالشكل الكايف ،وعدم
استعدادهم مسبق ًا لهذه املرحلة ،مما أربك املشهد ورفع األصوات السلبية جتاه التعلم
اإللكتروني .وإذا ُأخذ بعني االعتبار أن هناك  955من التخصصات والبرامج على مستوى
البكالوريوس ،و 22للدبلوم العالي ،و 476للماجستير ،و 101للدكتوراه ،وكذلك أن هناك
 40ألف مساق جامعي ،فإن قضية التحول نحو التدريس عن بعد حتتاج تخطيط ًا مسبق ًا
واستعدادية عالية وإستراتيجية واضحة ،وهذا لم يتوفر يف اجلامعات.
لقد كشفت أزمة "كورونا" عن تراجع اجلامعات األردنية كافة يف االستعداد لالنتقال
للتعليم عن بعد عند احلاجة ،وهو أمر يتطلب املساءلة وحتميل املسؤوليات إلدارت
جامعية تقاضت دعم ًا مالي ًا حكومي ًا جتاوز املليار دينار خالل السنوات اخلمس عشرة
األخيرة.
وبعد مرور ثالثة أشهر تقريب ًا على جتربة التدريس عن ُبعد ،أعدت الوزارة استبانة أخرى
يف األسبوع األخير من الفصل الدراسي الثاني ،وقارنته بالدراسة آنفة الذكر التي أجريت

يف األسبوع األول من الفصل.
وتضمنت دراسة املقارنة ما يلي :قامت معظم املؤسسات التعليمية احلكومية منذ األسبوع
األول من األزمة بحوسبة  22701مساق ًا من عدد املساقات املطروحة  27525مساق ًا،
وبنسبة  ،%82.5وذلك باستخدام املنصات اإللكترونية املتوفرة لديها ،بحيث بلغ عدد
الطلبة املستفيدين فعلي ًا من هذه املساقات ما يقارب  378ألف طالب وطالبة ،وبنسبة
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 %77من العدد الكلي للطلبة املسجلني يف املؤسسات التعليمية احلكومية.
وعلى الصعيد نفسه ،قامت املؤسسات التعليمية اخلاصة منذ األسبوع األول من األزمة،
بتحويل ورقمنة معظم املساقات التدريسية لديها ،بحيث جرى حوسبة وحتويل
 11353مساق ًا من أصل املساقات املطروحة البالغ عددها  12941مساق ًا ،وبنسبة
 ،%87.5واستفاد من هذه املساقات  123843طالب ًا وطالبة وبنسبة زادت عن .%88
وعملت اجلامعات احلكومية واخلاصة خالل األزمة على زيادة عدد املساقات اإللكترونية
كما يظهر يف اجلدول رقم ( )1الذي ُيبني كذلك مقدار التحسن يف نسب املساقات
اإللكترونية املطروحة منذ بداية األزمة وحتى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

اجلدول رقم (:)1
عدد املساقات اإللكترونية املطروحة منذ بداية األزمة وحتى نهاية الفصل الدراسي
الثاني ()2020/2019
األسبوع األول لألزمة

نهاية الفصل الدراسي الثاني

عدد املساقات
اإللكترونية

عدد املساقات اإللكترونية

اجلامعات
احلكومية

)%81.5( 22701

اجلامعات اخلاصة

)%87.7( 11353

اإلجمالي

34054

25726
()%93.5
12782
()%98.77
38508

التحسن/
نسبة
ّ
الزيادة
%12
%11
%23

ولم تتحدث دراسة املقارنة عن جودة احملتوى والتزام الطلبة واملدرسني .وقد مت االطالع
على العديد من مالحظات أعضاء الهيئة التدريسية واملتضمنة عدم التزام الطلبة ،ويف
املقابل تضمنت مالحظات الطلبة عدم قدرة بعض املدرسني على االستجابة للتحول
اإللكتروني .ومن الواضح أن جدية الطرفني أمر يضع جتربة التعلم عن ُبعد على احملك.
موجه للطلبة
ثم أجرى مركز الدراسات االستراتيجية باجلامعة األردنية استطالع رأي ّ
خالل الفصل الدراسي الثاني  2020/2019لتقييم العملية التعليمية عن ُبعد ،وتضمن

االستطالع عدد ًا من نقاط البحث واحملاور ،وميكن تلخيص نتائجه على النحو اآلتي:

يف ما يتعلق بتوافر األجهزة اإللكترونية وخدمات اإلنترنت عند الطلبة ،أظهرت النتائج
أن نسبة الطلبة الذين ميتلكون أجهزة إلكترونية بلغت  %78.25من مجموع الطلبة
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يف اجلامعات احلكومية واخلاصة ،يف حني أن  %21.75من الطلبة ال تتوفر لديهم مثل
هذه األجهزة .وبشأن نسب استخدام هذه األجهزة للدخول إلى املنصات ،حازت الهواتف
الذكية على احلصة األكبر بنسبة بلغت .%71
أما يف ما يتعلق بتوفر اشتراكات اإلنترنت لدى الطلبة ،فقد بلغت نسبة الطلبة الذين
ميتلكون اشتراك إنترنت  ،%59.25مقابل  %40.75ال يوجد لديهم اشتراك إنترنت
شهري ثابت أو حزم شهرية ثابتة .وبلغت نسبة الطلبة الذين اضطروا إلى شراء حزم
إنترنت إضافية للوصول املنصات التعليمية  ،%74.5يف حني بلغت نسبة الطلبة الذين
ذكروا أن جامعاتهم قامت بشحن حزم إنترنت لهم من أجل استخدمها يف عملية التعلم
عن بعد  %35.5من مجموع الطلبة .كما بلغت نسبة استخدام الطلبة ملنصات التعلم
عن بعد التي توفرها اجلامعات  .%87.5وكانت نسبة الطلبة الذين أعربوا عن رضاهم
عن املنصات  ،%76بينما أعرب  %24منهم عن عدم الرضا .وبلغت نسبة الطلبة الذين
واجهوا حتديات وصعوبات يف استخدام املنصات أو الدخول إليها .%52.5
ورد الطلبة املشاكل التي واجهتهم ألسباب عدة ،منها مشاكل تقنية تتعلق بسرعة
ّ
اإلنترنت (بنسبة  ،)%39ومشاكل أخرى تتعلق بعدم توفر أجهزة إلكترونية متكنهم
من الوصول للمنصات ( ،)%21بينما رأى  %22.5من الطلبة أن املشكلة تكمن يف بطء
اخلدمة املقدمة من ِقبل اجلامعات ،و %17.5ربطوا ذلك بتحديات أخرى.
ويف ما يتعلق باحملتوى التعليمي واإلرشادي املتوفر يف املنصات التعليمية التابعة
املعدة من
للجامعات ،فقد بلغت نسبة الطلبة الذين أكدوا على توفر اخلطط اإلرشادية
َّ
ِقبل اجلامعات الستخدام هذه املنصات  ،%73ونسبة الطلبة الذين أقروا بتوفر الدعم

الفني الالزم يف حال واجهتهم صعوبات ومشاكل فنية .%58.5

كما رصد االستطالع آراء الطلبة يف ما يتعلق بتناسب تصميم املواد التعليمية املتوفرة
على املنصات مع مهارات التعلم واإلمكانات التقنية لديهم ،إذ أبدى  %79.5من الطلبة
رضاهم وبدرجات متفاوتة عن تصميم املواد التعليمية املتوفرة ،بينما أبدى  %20.5من
الطلبة عن عدم رضاهم .وتفاوتت نسب موافقة الطلبة على أن املواد التعليمية املتوفرة
على منصة اجلامعة ُتنمي إمكانياتهم ،فوافق  %67.5على ذلك ،بينما كانت نسبة
الطلبة الذين لم يوافقوا  .%32.5ويف ما يتعلق باألساليب التدريسية التي حتتوي
عليها املنصات يف إعطاء احملاضرات ،أبدى  %78من الطلبة رضاهم عن أساليب التدريس،
يف حني كان  %22منهم غير راضني.
كما استُ طلعت آراء الطلبة بشأن مدى توفير منصات اجلامعات ألساليب داعمة (فيديوهات،
أمثلة واقعية ).....لتعزير عملية التعلم ،إذ أقر  %61من الطلبة بتوفر هذه األساليب،
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وكانت نسبة الطلبة الذين أكدوا وجود تفاعل بينهم وبني األساتذة  .%62ويف ما يخص
تقييم جتربة الطلبة واهتمامهم وحرصهم على متابعة املواد التعليمية اإللكترونية
املوجودة على املنصات اخلاصة بجامعاتهم ،بلغت نسبة الطلبة الذين أبدوا رضاهم عن
التجربة  .%70بينما أقر  %80من الطلبة بعدم كفاءة التعلم عن بعد مقارنة بالتعلم
التقليدي من داخل اجلامعة .وبلغت نسبة الطلبة املؤيدين للعمل بآلية ناجح /راسب
يف العالمات لهذا الفصل الدراسي  ،%87.5يف حني بلغت نسبة الطلبة املؤيدين لتطبيق
التعلم املدمج الذي ميزج بني خصائص التعليم الصفي التقليدي والتعلم عبر اإلنترنت
 %54يف بداية العام الدراسي  .2021/2020ورأى  %46من الطلبة املعارضني للتعليم
املدمج أن هناك مشاكل تعتور هذه الطريقة ،ومنها وجود محاضرات نظرية ومختبرات
وتطبيقات عملية وسريرية ،إلى جانب أسباب أخرى جتعل التعلم املدمج غير مناسب.
وبينت نتائج االستطالع بشأن تطبيق التعليم املدمج بداية العام الدراسي ،أن %56
من الطلبة يرون أن جامعاتهم لديها اإلمكانات الفنية /التقنية الالزمة ملثل هذا النوع
من التعليم .بينما بلغت نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن أعضاء الهيئة التدريسية يف
جامعاتهم لديهم اإلمكانات الفنية للتعليم املدمج  %52.5من مجموع الطلبة.

 .3طريقة االمتحانات وتقييم الطلبة

مييل خبراء التعلم اإللكتروني عند مناقشة إجراء االمتحانات والتقييمات عبر

ألن فرص الغش واملشكالت القانونية
اإلنترنت ،إلى عدم إجراء االمتحانات يف املنزل أبداًّ ،
َّ
متوقعة .ومع ذلك ،هناك حالتان ميكن بهما إجراء امتحانات إلكترونية يف
املستقبلية
املنزل :تأخذ احلالة األولى شكل امتحانات شفاهية عبر اإلنترنت مع وجود كاميرا
وتسجيل فيديو  ،ففرص الغش محدودة بهذه الطريقة .وإلى جانب ذلك ،ميكن أن
يكون خيار إجراء االمتحان من خالل الفيديو مهم ًا ،ألنه ميكن حفظ اجللسة بأكملها

وإعادة تشغيلها الحق ًا ألغراض التحقق أو إعادة التقييم من أكثر من مدرس حتقيق ًا

للعدالة والشفافية .أما احلالة الثانية فتتمثل يف تقييمات مكتوبة تتخذ شكل مقال
أو واجب كتابي صغير .ويتم إجراء االمتحان عبر اإلنترنت وفق ًا لقيود زمنية صارمة،
النصية .باالضافة إلى ذلك ،يعرف أعضاء الهيئة
لذلك من الصعب جد ًا الغش يف الردود
ّ
أعد الواجب أو
التدريسية طلبتهم مبا يكفي لتخمني ما إذا كان الطالب قد كتب املقال أو ّ

قدم املشروع املطلوب منه بنفسهّ .إل أن مجلس التعليم العالي ّ
فضل مع اجلامعات اعتماد
 %50لألعمال الفصلية و %50لالمتحان النهائي الذي ُيعقد داخل احلرم اجلامعي يف

حال سمحت الظروف بذلك ،وهو اقتراح ينطوي على ضبابية بالنسبة للطلبة وأهاليهم.
ومن باب تعويض النقص يف جودة التعليم عن ُبعد  ،سمح املجلس للطالب اختيار تقييم
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ناجح /راسب بناء على عالمته النهائية إذا رأى أنها ال تخدمه من حيث املعدل ،باستثناء
تخصصي الطب وطب األسنان َ
اللذين يكون التقييم فيهما ناجح /راسب إجباري ًا .ثم
عاد املجلس واعتمد امتحانات إلكترونية نهائية عن بعد ،ورغم التردد يف اتخاذ القرار إال
أن هذه التجربة ميكن البناء عليها وتطويرها يف ظل الظروف االستثنائية .ومن الواضح
يجر اتّ باع املمارسات الفضلى
أي حلول ابتكارية لالمتحانات ولم
أن اجلامعات لم تقدم ّ
ِ

للحيلولة دون الغش.

 .4البحث العلمي والتطوير

ُيشير الواقع إلى تواضع النشر العلمي للجامعات وضعفه ،إذ بلغ مجموع األبحاث املنشورة
ً
(مجتمعة) يف مجالت مصنفة يف محرك بحث (43423 )SCOPUS
للجامعات األردنية

بحث ًا منذ تأسيس أول جامعة وحتى نهاية عام  ،2019وهو رقم متواضع جد ًا وال يتناسب

مع الدعم احلكومي املالي للجامعات الرسمية ،وال مع وجود  10528من أعضاء الهيئات
التدريسية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة وال مع وجود  1554تخصص ًا ،منها 599
لدرجات الدكتوراه واملاجستير والدبلوم العالي .واملفارقة احملزنة أن مجموع ما نشرته
اجلامعات األردنية منذ حوالي ستني عام ًا ال يساوي نصف ما نشرته جامعة نانياجن
السنغافورية التي زارها جاللة امللك عبداهلل الثاني عام  105918( 2019بحث ًا) .بل

إن مجموع األبحاث املنشورة للجامعات األردنية أقل مما نشرته جامعة طهران (55785
بحث ًا) ،أو جامعة امللك سعود ( 54680بحث ًا) .ناهيك عن ضعف أو اختفاء األبحاث
االبتكارية الريادية وبراءات االختراع التي من شأنها ان تؤدي ملنتج يساهم يف حل مشكلة
وطنية أو ُيعزز االقتصاد املؤسسي أو الوطني.
كم ًا ونوع ًا،
ومع هذا الواقع البحثي واالبتكاري املتواضع ،ضاعفت أزمة كورونا
َ
سوء اإلنتاج ّ

حرم أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة الدراسات العليا من إمتام
إذ إن إغالق اجلامعات
َ

أبحاثهم ،وخاصة العملية منها .ومع ذلك ،كان األجدر باجلامعات السماح للمتخصصني
يف ضبط انتشار العدوى ،الدخول للمختبرات حتت إجراءات صارمة لتحقيق إجناز علمي
غيبت
وإيجاد مضاد للفيروس أو إنتاج جهاز تنفس أو أجهزة أو مواد تعقيم ...إلخ .فلألسفّ ،

اجلامعات العقول املنتجة واكتفت بفتح باب التبرع املالي.

ويف املقابل ،أطلق صندوق البحث العلمي واالبتكار مبادرة لدعم أبحاث علمية يف املجاالت
الطبية واالجتماعية واالقتصادية يف موضوع فيروس كورونا املستجد .لكنُ ،أ ِق ّر دعم
خمسة مشاريع بحثية فقط مببلغ متواضع لم يزد عن  70ألف دينار لهذه املشاريع

مجتمعة ،وهو ما يستدعي الدراسة لتقييم جودة هذه املشاريع وأصالتها وأهميتها،
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ومعرفة كيفية حتقيقها تأثير ًا ملموس ًا بهذه املوازنة املتواضعة ،أم أن هذه املشاريع كانت ال
تستحق الدعم من أصله .وهذا مؤشر آخر على ضعف النشاط البحثي للجامعات األردنية.
بد من استحضار ثالثة مناذج للجامعات يف العالم؛
وعند احلديث عن البحث العلمي ،ال ّ

وهي اجلامعات التدريسية ،واجلامعات البحثية ،واجلامعات التدريسية البحثية .وال

ضير أن تكون اجلامعات الوطنية يف اململكة جامعات تدريسية يف املقام األول وبحثية يف
بد من خلق توازن بني هذه النماذج.
املقام الثاني وافتراضية يف املقام الثالث .وعندها ال ّ
ولكن عند تقييم التدريس يف اجلامعات األردنية ،ينبغي التوقف عند نسبة الطلبة

للمدرسني ،والتي وصلت يف بعض اجلامعات /التخصصات إلى حدود تتناقض مع جودة
التعليم .وسبب عدم التوازن هذا هو عدم وجود التخطيط اإلستراتيجي ،وفتح أبواب
القبول ألعداد من الطلبة ال حتتملها البنية التحتية للجامعات ،وهجرة األدمغة ألسباب
اقتصادية أو إدارية أو لعدم شعورها بالعدالة يف مكان العمل أو لغياب البيئة العلمية
واإلدارية الرصينة عن اجلامعات .بل إن األعداد الغفيرة من طلبة البكالوريوس يف
القاعات التدريسية تتضارب مع أساليب التدريس احلديثة التي تتطلب صفوف ًا صغيرة
قليلة العدد .وهذه األعداد الكبيرة ذات أثر سلبي ليس على التدريس فقط ،بل إنها تزيد
من أعباء أعضاء الهيئة التدريسية وتؤثر سلبيا على الوقت املتاح للبحث العلمي .وقد
بحثي مرتفع يؤدي لالختراع ،وهو ما ال ميكن حتقيقه
يرى بعضهم أن املطلوب مستوى
ٌّ

إال مبشاركة قطاع الصناعة ومساهمته ،لكن هذا ال مينع أن تكون األبحاث اجلامعية -وإن
كانت ألغراض الترقية -مفيدة يف مجاالت التعليم العالي من حيث طرح نظريات جديدة،
واقتراح أساليب مبتكرة ،وتسليط الضوء على قضايا معينة ،وتقدمي حلول متنوعة لها.
فال يجوز أن تبقى األبحاث يف إطار الترقية من ُرتبة ُ
ألخرى دون هدف أو أولوية وطنية.
وضعت
ومن منظور آخر ،ولرفع مستوى البحث العلمي اخلاضع للترقيات األكادميية،
ْ
جلنة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام ًا موحد ًا للترقيات كان من املمكن
أن يرفع مستوى وعدد األبحاث املقدمة للترقية من اجلامعات ،إال أن النظام بقي حبيس
األدراج كبقية األنظمة املوحدة التي اقتُ رحت لتحسني بيئة قطاع التعليم العالي
بجوانبه األكادميية واإلدارية واملالية كافة .بل ميكن الذهاب بعيد ًا وإعالن ثورة يف
متطلبات الترقية األكادميية واخلروج عن املألوف لتعتمد الترقية على أمور ُأخرى إلى
جانب البحث العلمي املجرد ،كالنشاطات واألفكار واحللول اإلبداعية ومكافأة املدرسني
الذي ميارسون أفضل ُسبل التدريس احلديث ويبدعون يف ذلك.
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تسرب الطلبة (وخاصة الوافدين) من الجامعات
 .5الحيلولة دون
ُّ

لوحظ تأثير األزمة االقتصادية على التعليم العالي يف عدد من البلدان حول
مضاعف َ
لكون اململكة تواجه ضغوطات
فإن األزمة كانت ذات أثر
العالم .ويف األردن ّ
َ

بشكل رئيس
مالية تصاعدت وتيرتها مع أزمة كورونا  .وقد أثّ رت هذه الضغوطات
ٍ
ّ
على الفئات متوسطة الدخل التي يشكّ ل أبناؤها النسبة األكبر من طلبة التعليم

اإلنفاقية لدى املواطنني ،ويرجع ذلك يف املقام األول
وحدت األزمة من القدرات
العالي.
ّ
ّ
أن ُتعيد ُ
إلى انخفاض الدخل .لهذا من ا ُمل َّ
األسر النظر يف االستثمار يف مجال التعليم
توقع ّ

يف سبيل تأمني احلاجات الرئيسة للعيش .يضاف إلى ذلك أن عدد ًا من الطلبة العرب
واألجانب غادروا جامعاتهم حتت التأثير النفسي ألزمة كورونا  ،مما قد ّ
يؤخر عودتهم

لألردن ،ورمبا ال يعودون أبداً .وحتى أولئك الذين بقوا يف األردن ،رمبا يكون من الصعب
تأمني رسوم الدراسة من ذويهم أو دولهم على املدى القريب .ويزيد عدد الطلبة العرب
واألجانب يف األردن عن  40ألف طالب من  105جنسيات .ويشكل الطلبة الوافدون ما
ال يقل عن  %8من مجموع طلبة اجلامعات احلكومية ،وما ال يقل عن  %13من مجموع
وتعد الرسوم اجلامعية للطلبة الوافدين مرتفعة وتغطي نسبة
طلبة اجلامعات اخلاصة.
ّ

احملصلة.
كبيرة من مجموع الرسوم
َّ

وخالل جائحة كورونا برزت مطالبات باستيعاب الطلبة األردنيني الدارسني يف اخلارج
يف اجلامعات األردنية ،وهو أمر رفضه مجلس التعليم العالي لكون أرقام هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي ُتشير إلى جتاوز اجلامعات احلكومية طاقاتها االستيعابية
بشكل غير مسبوق ،وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعدت دراسة غير
مسبوقة عام  2018/2017حول أعداد الطلبة األردنيني الدارسني يف اخلارج ،كشفت
فيها أن عددهم حوالي  25ألف طالب .

 .6التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي

حتتاج التشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي يف ظل الظروف الراهنة ،إلى تعديالت،
مع ضمان املوازنة بني استقاللية اجلامعات وصالحيات مجلس التعليم العالي.
لقد تضمن قرار الدفاع رقم ( ،)7اعتماد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية التي
وعدها مقبولة جلميع الغايات املنصوص
تتم بالوسائل اإللكترونية أو التعليم عن ُبعد،
ّ
عليها يف التشريعات ذات العالقة مبؤسسات التعليم العالي ،مبا يف ذلك املدة املقررة للعام
ً
وسيلة بديلة عن احملاضرة
اجلامعي  .2020/2019إذ اعتُ مدت احملاضرات اإللكترونية
األسبوعية أو الندوة لغايات تقييم الساعات املعتمدة يف جميع املواد الدراسية خالل املدة
املتبقية من العام اجلامعي.
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وأكد القرار على عدم العمل باألحكام املنصوص عليها يف التعليمات املطبقة يف مؤسسات
التعليم العالي واملتعلقة باملواظبة ،مبا فيها الغياب واحلرمان ،أو تلك املتعلقة بإنذار
الطالب وفصله بسبب تدني معدله التراكمي يف الفصل الدراسي الثاني من العام اجلامعي
 ،2020/2019وذلك خالل الفترة من تاريخ قرار مجلس الوزراء وبالغ رئيس الوزراء
بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية واملؤسسات والهيئات العامة أعمالها ولغاية مباشرة
الدوام وعودة الدراسة فيها كاملعتاد.
وفوض القرار مجالس العمداء لتعديل آلية حساب العالمات ِون َسبها للفصل الدراسي
ّ
الثاني من العام اجلامعي  2020/2019ورفعها ملجلس التعليم العالي العتمادها وفق ًا

ملا يلي :إعادة حساب عالمات املواد الدراسية لكل تخصص على حدة وفق ًا لطبيعته

ومتطلبات الدراسة فيه ،واعتماد مبدأ ناجح /راسب يف التخصصات التي تسمح طبيعتها
بذلك شريطة أن يكون باختيار الطالب وموافقته .والحق ًا ُع ِّدل القرار ليستثني طلبة
الطب وطب األسنان ويجبرهم على مبدأ ناجح /راسب .

نص األمر على
ولغايات تنفيذ أحكام أمر الدفاع رقم ( )7وحلني عودة الدراسة كاملعتادّ ،
أن ُتغلَّـــــب مصلحة الطالب ُ
فسر نصوص التعليمات املعمول بها يف مؤسســـــــات التعليم
وت َّ

لعد التعليم اإللكتروني جزء ًا
األمر
العالي لصاحله .ووفّ ر هذا
الغطاء التشريعي الالزم ّ
َ
ُ

من التعليم املقبول يف اجلامعات ،وتوحيد طريقة حساب العالمات ،وبعض إجراءات
االمتحانات حلماية الطلبة ،كما أباح ملجلس التعليم العالي اتخاذ إجراءات تيسر العملية
التعلمية ،سواء تعلق ذلك باالمتحانات أو بنسب حساب العالمات ،بحيث يكون اجلهد
املبذول جزء ًا أساسي ًا من التعلم والتعليم .وألن هذا األمر سبقه مشاورات بني اجلامعات
ومجلس التعليم العالي ،فإن استقاللية اجلامعات واستقاللية قرارها التعليمي ُحفظت
نسبي ًا ،بحيث تأتي القرارات ملصلحة الطلبة وكفاءة عملية التعليم وجودته.
ولكون التعليم عن ُبعد أصبح محور نشاط قطاع التعليم العالي ،فقد أعدت هيئة اعتماد

وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي تعليمات اعتماد وجودة برامج التعليم عن بعد
ومعاييره ،والتي تضمنت معايير احلوكمة والبرامج األكادميية والبنية التكنولوجية
والتعليم والتعلم وخدمات الطلبة وضبط اجلودة .إال أن األمر يجب أن يتعدى ذلك
لرفع نسب التعلم اإللكتروني يف اخلطط الدراسية .وهذا يتطلب إعادة تقييم اخلطط
الدراسية وإعادة تصميمها مبا يتوافق مع إدماج التكنولوجيا يف التدريس ووفق ًا
للممارسات الفضلى.
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 .7الوضع المالي للجامعات في ظل توقف الطلبة عن دفع الرسوم
وتوقف نشاطات الجامعة ذات األثر المالي
يستدعي الوضع املالي للجامعات تقدمي حتليل عام حول القدرات املالية املتاحة للقطاع

واملوازنات املرصودة.
بشكل رئيس على الفئات متوسطة الدخل ،التي يشكّ ل أبناؤها
فقد أثّ رت أزمة كورونا
ٍ

النسبة األكبر من طلبة التعليم العالي ،يف الوقت الذي غادر فيه عدد من الطلبة العرب
واألجانب لبالدهم وقد تتأخر عودتهم للمملكة ،لذلك فإن اجلامعات ال تتوقع مداخيل
جديدة من الرسوم التي ُتشكل  %70من النفقات باملعدل .ويف املقابل ،ترزح اجلامعات
احلكومية حتت عبء املديونية التي تصل إلى  108مليون دينار ،وتعاني من عجز نقدي
فعلي متراكم حتى نهاية عام  2017يصل إلى حوالي  120مليون دينار ،باإلضافة إلى
امللحة وااللتزامات املنتظمة جتاه جهات عدة.
املطالبات الشهرية ّ
وتشكّ ل رسوم الطلبة اإليراد األهم (ويكاد يكون الوحيد) للجامعات ،وهي تغطي نسبة

كبيرة من نفقاتها املتكررة .وقد أعلن بعض رؤساء اجلامعات بعد شهر من بدء أزمة كورونا
أن اجلامعات عاجزة عن دفع الرواتب الشهرية ملوظفيها ،وطالبوا الوزارة بتأمني الدعم
ً
سهال تأمينه بسرعة من وزارة املالية ،إذ توقفت
املالي الشهري لها ،األمر الذي لم يكن
عجلة االقتصاد وحتصيالت الضرائب من املؤسسات واألفراد وغيرها من التحصيالت.
وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن مجلس الوزراء قد شكل جلنة يف عام  2019لدراسة
مديونية اجلامعات برئاسة األمني العام للوزارة وعضوية ممثلني لوزارة املالية والبنك
املركزي ومجلس التعليم العالي .وقد بينت الدراسة املفاصل املهمة التالية:
 بلغ العجز النقدي الفعلي املتراكم للجامعات الرسمية حتى نهاية عام  2017حوالي 120مليون دينار.
 بلغت مديونية اجلامعات الرسمية  108.6مليون دينار ،وهي تشمل كل اجلامعاتباستثناء اجلامعة الهاشمية التي تتمتع بارتفاع رسوم الطلبة وإقبالهم .يف حني بلغ
ً
مجتمعة حوالي  50مليون دينار.
صايف أرباح اجلامعات اخلاصة
 بلغ الدعم احلكومي النقدي املباشر للجامعات خالل األعوام  2018-2001حوالي 1.166مليار دينار.
-

وجود عجز يف اجلامعات
بينت نسبة تغطية إجمالي اإليرادات إلجمالي النفقات
َ

التالية :الطفيلة التقنية ،واليرموك ،ومؤتة ،وآل البيت ،واحلسني بن طالل ،واألملانية
األردنية.
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ً
إجماال،
 ما زالت نسبة اإلداريني إلى أعضاء الهيئة التدريسية دون النسب الفضلىمدرس:إداري يف
حتسن ًا عبر السنوات األخيرة .وقد بلغت نسبة
وإن كانت شهدت
ّ
ّ
اجلامعات احلكومية  ،1.5 :1ويف اجلامعات اخلاصة.1.4 :1 :

ويوضح الشكالن ( )1و( )2نسبة تغطية إيرادات رسوم الطلبة للنفقات املتكررة والدعم
احلكومي املباشر
الشكل رقم (:)1
نسبة تغطية إيرادات الرسوم للنفقات املتكررة

الشكل رقم (:)2
املقدم للجامعات الرسمية خالل األعوام 2019-2001
إجمالي الدعم احلكومي
َّ
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ُ
اجلامعات الرسمية ضمن الفئات اآلتية تبع ًا للمركز النقدي ّ
لكل منها:
الدراسة
• صنّ فت
ِ
 .1اجلامعات ذات املركز النقدي القوي )1( :اجلامعة الهاشمية )2( ،اجلامعة األملانية
األردنية )3( ،جامعة العلوم والتكنولوجيا.
 .2اجلامعات ذات املركز النقدي اجليد )1( :اجلامعة األردنية )2( ،جامعة البلقاء
التطبيقية.
 .3اجلامعات ذات املركز النقدي املتوسط )1( :جامعة اليرموك )2( ،جامعة مؤتة.
 .4اجلامعات ذات املركز النقدي الضعيف )1( :جامعة آل البيت )2( ،جامعة احلسني
بن طالل )3( ،جامعة الطفيلة التقنية.
• من خالل دراسة احلسابات اخلتامية ،برزت بعض املؤشرات بأن هذه املراكز النقدية
قد تتغير إذا لم تكن هناك حاكمية مالية محكمة للجامعات ،ومثال ذلك أن احلساب
سجلت عجز ًا
اخلتامي األخير جلامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أظهر أن اجلامعة ّ
نقدي ًا للمرة األولى يف تاريخها.
• بلغ إجمالي العجز النقدي الفعلي للجامعات احلكومية لعام  2017حوالي  18مليون
دينار.
• تضمنت الدراسة أهم أدوار اجلهات ذات العالقة حلل مشكلة املديونية ،وميكن إجمالها
مبا يلي:
 دور اجلامعات: .1وضع خطة لكل جامعة لضمان دميومة اإليرادات وتنوعها.
 .2ضبط نفقات وتخفيض إهدار املوارد املالية واملادية من خالل حتسني األداء اإلداري
واملالي والوظيفي واملراقبة املالية على نشاطات اجلامعة .واإليقاف الفوري للمكافآت
التي ُتدفع للعاملني يف اجلامعات ،مبا يف ذلك اإلدارة العليا للجامعة (الرئيس ونواب
الرئيس) نتيجة املشاركة يف اللجان خالل أوقات العمل الرسمي.
 .3تعزيز حاكمية التمويل ورفع كفاءة اإلنفاق من خالل التخصيص املثالي للموارد
ملدرس وغيرها من النفقات اجلارية.
املالية وإثبات حتسني نسبة إداري ّ
املنتج ،وإثبات مردود ذلك من خالل مشاريع
 .4حتسني اإلنفاق على البحث العلمي ِ
مشتركة مع قطاع الصناعة ،وإنشاء وتبني شركات منتجة وتسويق فعلي ملنتج ناجت
ً
دخال إضافي ًا للجامعة.
عن براءة اختراع حتقق
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ملدرس  ،وشفافية وعدالة تعيني
 .5رفع مستوى اخلريجني من خالل حتسني نسبة طالب ّ

أفضل القدرات األكادميية ،وقبول الطلبة على البرنامج املوازي بعدالة وتنافسية،
وإظهار نسب إقبال متزايدة من الطلبة العرب واألجانب مع تنوع املصادر ،واقرار نظم

تدريبية للطلبة –خالل الدراسة -تفضي للتشغيل املباشر بعد التخرج.
 .6رفع مؤشرات العائد على االستثمار من خالل حتسني عمل صناديق االستثمار ،والعمل
على تأسيس مفهوم اجلامعة املنتجة .
 دور مجلس التعليم العالي: .1إيجاد اآلليات الكفيلة باختيار أفضل القيادات األكادميية لرئاسة اجلامعة ،وتفعيل
أشد اإلجراءات لتقييم القيادات األكادميية ،إذ إن كثير ًا من املمارسات اإلدارية
اخلاطئة أرهقت اجلامعات مالي ًا.

 دور اجلهات الباعثة: .2تسديد املستحقات املترتبة على هذه اجلهات لصالح اجلامعات الرسمية يف اآلجال
احملددة ،إذ بلغ مجموع مستحقات اجلامعات على اجلهات الباعثة حتى تاريخ إعداد
هذه املراجعة  66.3مليون دينار.
 دور احلكومة: .1تأمني مخصصات مالية للجامعات بقيمة تتراوح بني الفرق بني إجمالي اإليرادات
والنفقات الفعلية  ،والبالغ حوالي  18مليون دينار ،وما ُيقتطع من إجمالي مبلغ الدعم

املباشر للجامعات لصالح صندوق دعم الطالب والبالغ  21مليون دينار ،للمساهمة يف
تغطية العجوزات النقدية الفعلية للجامعات ،وذلك على موازنة وزارة التعليم العالي
لعام  .2021إذ قلّص مجلس النواب الزيادة املقترحة لدعم اجلامعات يف موازنة العام
احلالي إلى  10ماليني دينار بدل  18مليون دينار.
وعلى أثر الدراسة آنفة الذكر ،وبطلب من مجلس الوزراء ،أصدرت جلنة مشكلة من مجلس
التعليم العالي مصفوفة اخلطة التنفيذية ملتابعة احلوكمة املالية واإلدارية واخلطط
احملاور التالية:
اإلستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسة يف اجلامعات الرسمية ،وتضمنت
َ
املوازنة ،واحلساب اخلتامي ،واملوارد البشرية ،واجلامعة ا ُملنتجة ،وصندوق االستثمار،
واللوازم ،ووسائل النقل ،واألجهزة واملعدات ،واخلدمات املساندة ،والتقدم التقني،
واملؤسسية ،واحلاكمية .واشتملت اخلطة على عدد من مؤشرات األداء التي يتوجب على
أي دعم حكومي لها.
اجلامعات حتقيقها قبل تقدمي ّ
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 .8العالقات الدولية

ترتبط اجلامعات بعالقات مع جامعات عربية وأجنبية تعزز العمل األكادميي والبحثي،
وتسمح للطلبة وألعضاء الهيئة التدريسية من االنتقال جلامعات متقدمة والدراسة أو
العمل فيها ،مما يعزز نقل اخلبرات وتبادلها ،وكذلك املشاركة يف املؤمترات وورشات العمل
مسمى ،وال ُي َّ
واملشاريع البحثية ،إال أن كل هذا ّ
توقع
توقف مع أزمة كورونا إلى أجل غير
ّ

ُ
االتصال اإللكتروني ما فقده اجلميع خالل التواصل املباشر.
يعوض
أن ّ

 .9خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وفق ًا لقانون التعليم العالي ،تتولّى الوزارة عدد ًا من املهام ومنها تنفيذ السياسة العامة

للتعليم العالي يف مجاالتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية يف
نطاق مؤسسات التعليم العالي ،والتنسيق ما بني هذه املؤسسات لالستفادة من الطاقات
وتعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من
التعليمية والبحثية واالستشارية لديها.
ّ
الوزارات اخلدمية ،ومن أهم اخلدمات التي تقدمها :أعمال تصديق الشهادات والدورات،
ومعادلة الشهادات ،واالعتراف مبؤسسات التعليم العالي غير األردنية ،وأعمال املنح
والبعثات والقروض من صندوق دعم الطالب .إال أن الوزارة ظهرت من أكثر مؤسسات
ً
قدرة على امتصاص األزمة ،لكونها كانت قد حوسبت معظم
الدولة -وأكثر من اجلامعات-
خدماتها للجمهور أو ملوظفيها قبل أزمة كورونا ،إذ وفرت  69من األنظمة احملوسبة
والبوابات اإللكترونية ،والتي متثل  %95من مجموع العمليات واإلجراءات اخلاصة
بالوزارة حتى نهاية عام .2019
وفعلت الوزارة خطتها اإلستراتيجية إلدارة املخاطر منذ بداية األزمة ،وتضمنت اخلطة:
ّ
إدارة املخاطر اخلاصة باملوارد البشرية وتطوير األداء املؤسسي ،ومخاطر مالية ،ومخاطر

قانونية ،ومخاطر رقابية ،ومخاطر معلوماتية ،ومخاطر إدارة القروض واملنح والبعثات،
ومخاطر إدارة معادلة الشهادات وتصديقها واالعتراف باملؤسسات غير األردنية .وهذا
يبرهن على التطور االستراتيجي يف التخطيط يف الوزارة يف السنوات األخيرة ويعزز
مقولة إنها ُتثل منوذج ًا لتطوير القطاع العام.
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ثالثًا :أهم أولويات القطاع :ما الذي يمكن فع ُله لالستعداد
للعام الدراسي 2020/2021؟
 -التدريس

مكملة وليست بدائل للتعلم املباشر
مع األخذ بعني االعتبار أن األدوات الرقمية
ّ
إلكترونية للتدريس والتقييم واالمتحانات
وجاذبيته ،ال بد من البحث عن بدائل
ّ
واخلروج عن النمطية وتطوير التدريس وفق ًا للمفاهيم احلديثة ،وحوسبة جميع
اإلجراءات األكادميية واإلدارية واملالية ،وتوفير البنية التحتية املتعددة لذلك ،وتقدمي

التكنولوجيا املساعدة ّ
لكل من الطالب واملدرس واملوظف .إذ يوفّ ر التعليم عبر اإلنترنت
ً
خاصة أولئك الذين قد ال
فرصة خلفض التكاليف والوصول إلى عدد أكبر من الطالب،
أن التعليم عبر اإلنترنت قد
يتمكّ نون
لسبب أو آلخر من احلضور للحرم اجلامعي .كما ّ
ٍ

مصدر دخل جديد ًا من خالل توفير الفرصة الستقطاب طلبة من خارج األردن
يصبح
َ

(وحتى من داخله) ،بخاصة الذين ال متكّ نهم ظروفهم من االلتحاق بدوام كلّي.

املؤسف أن كل خطط الدولة االستراتيجية أهملت أو لم تركّ ز على التدريس بوصفه أحد
ومن ِ

أهم أهداف التعليم اجلامعي؛ فاجلامعات األردنية جامعات تدريسية يف املقام األول ،وبحثية
يف املقام الثاني .وعليه ،ينبغي على اجلامعات األردنية أن تتبنى ومتارس الطرق احلديثة يف
التدريس وتستخدم التكنولوجيا املتطورة لتحقيق هذا الهدق ،فنموذج التدريس التقليدي
ً
مستقبال سلبي ًا لها (Passive
والطالب
املدرس موزع ًا للمعلومات ()Dispenser
َي ُع ّد
َ
َ

َ
حصلها الطالب .يف
 ،)Receiverواالمتحانَ
الطريقة الوحيدةَ للتأكد من املعلومات التي ّ

مصمم املادة الدراسية (Course
عرف املدرس على أنه
ُ
حني أن النموذج احلديث للتدريس ُي ّ
برمتها ( )Managerأو ا ُمل َس ِّه ُل (.)Facilitator
)designer
ومدير العملية التعليمية ّ
ُ
ولم تعد إدارة العملية التدريسية تقتصر على القاعة الصفية واالمتحان النهائي،
ُ
ست خطوات (Instructional Activity
إذ تتضمن
الطريقة احلديثة للتدريس َّ

 )Sequenceيقع خاللها جزء كبير من التعلم على الطالب وقدراته وجهده يف البحث
واالستقصاء .لقد حتول التعليم إلى تع ُّلم يتضمن املفاهيم احلديثة التالية املتداخلة إلى
حد كبير والضرورية الكتمال العملية التدريسية والتي على اجلامعات األردنية كافة أن
ّ

تتبناها :تدريس املجموعات الصغيرة ،والتعلم النشط ،والتفكير النقدي ،والتعلم املبني
َ
استخدام
تفعيل هذه املفاهيم
سهل
ُ
على حل املسائل ،والتعلم املدمج ،والصف املعكوسُ .
وي ّ

األجهزة احلديثة يف التدريس داخل قاعة الصف مثل (.)Clickers

ويجب أن ُتبنى اخلطط والبرامج على أهداف تعليمية واضحة ونتاجات تع ُّلم محددة
ومؤشرات أداء دقيقة .ويجب أن ال يقتصر التقييم على االمتحان ،فال بد من جتاوز
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ثان من  30عالمة ،وامتحان نهائي
املفهوم التقليدي (امتحان أول من  30عالمة ،وامتحان ٍ

من  40عالمة) إلى مفهوم البحث العلمي يف التدريس من خالل األبحاث والواجبات
وقياس املهارات بحيث يكون الطالب محور نشاط العملية التعلمية ( ،)proactiveوهذا
الطالب لسوق العمل.
تهيئ
َ
من األمور التي ميكن أن ّ
وقد أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورقة "سياسات التعلم عن بعد يف
مؤسسات التعليم العالي" التي تضمنت تقييم جتربة التعليم اإللكتروني للفصل
الثاني للعام اجلامعي  2020/2019وتقييم االختبارات اإللكترونية وتقييم الطلبة
ً
بديال عن
والسياسات والتشريعات املقترحة .وأكدت الورقة أن التعليم عن ُبعد ليس
التعليم الوجاهي ،وعرضت القرارات املتتابعة التي اتخذها مجلس التعليم العالي ،إذ
تولت الوزارة تنسيق جهود اجلامعات يف إدارة عملية التحول اإللكتروني .وأشارت الورقة
إلى تفاوت سرعة اإلنترنت لدى اجلامعات ،وكان ذلك عنق الزجاجة يف تقدمي خدمات
التعليم اإللكتروني .كما أشارت إلى عدم توفر أستوديو خاص لتجهيز احملتوى العلمي
اإللكتروني .وقد قامت معظم اجلامعات بتوفير ُحزم إنترنت للطلبة ،وكان املعوق األكبر

عدم توفر أجهزة حاسوب عند نسبة ال بأس بها من الطلبة.

تبي ارتفاع نسب حضور الطلبة لالمتحانات
ويف مجال االختبارات والتقييم اإللكترونيّ ،

وبينت الورقة أنه يف
النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي تراوحت بني  %93وّ .%100
ظل عدم كفاية التدريب ّ
لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وعدم جاهزية اجلامعات

وضعف البنى التحتية املتصلة بالتعليم اإللكتروني والتقييم اإللكتروني وضعف شبكة
اإلنترنت يف بعض املناطق ،ظهرت مجموعة من املشاكل والصعوبات التي حالت دون اكتمال
املطبقة يف اجلامعات لسنوات طويلة
التجربة على الوجه األمثل ،خاصة أن آلية التقييم
َّ

تعتمد بشكل رئيس على امتحانات مقيدة داخل القاعة ويف الوقت وال تتفق مع مبادئ

التعلم الذاتي املستمر أو املعتمد على ّ
حل املشكالت ()Problem-based Learning
ّ
الغش ،ودعت إلى بذل جهود جماعية
أو على إجراء البحوث .وأشارت الورقة إلى معضلة

للحد من هذه املمارسة .لذلك دعت الورقة إلى تطوير سياسات التعليم املعمول بها،
وتعديل بعض التشريعات الناظمة له ،مبا يف ذلك التعليم اإللكتروني .ولتحقيق ذلك،
اقترحت الورقة اتباع منهجية مدروسة ُتنفَّ ذ على مراحل لالنتقال الدائم للتعليم
ً
وصوال إلى تدريس برامج متكاملة.
اإللكتروني ،بحيث تبدأ اجلامعات بالتدريس اجلزئي
ويف هذا الصدد اقترحت الورقة ثالث مراحل لهذا االنتقال :تتمثل األولى يف اإلثراء
( )Enrichmentمن خالل ّ
اطالع مؤسسات التعليم العالي على التجارب العاملية يف مجال

التعليم اإللكتروني ،تتلو ذلك النمذجة ( )Prototypingالتي تتضمن تصميم مواد
دراسية ذات جودة على اإلنترنت ،وأخير ًا يأتي دور املرحلة الثالثة وهي املأسسة والتطوير
( .)Institutionalization and Developmentوتضمنت ورقة السياسات هذه
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ً
جدوال ُي ّ
لخص مجموعة اإلجراءات املطلوب تنفيذها يف املراحل الثالث واجلهات املسؤولة
عن التنفيذ.

اجلدول رقم (:)2

التحول الرقمي يف التعليم العالي بحسب املراحل الثالث لألعوام 2022-2020
ملخص إجراءات
ُّ
السنة
اجلهة املسؤولة
اإلجراء
املرحلة
التوصيات اخلاصة
مراجعة مجلس التعليم العالي
ِ
مجلس التعليم العالي
2020
بالسياسات والتشريعات.
نشر خطة العمل جلميع اجلامعات (رؤساء اجلامعات وزارة التعليم العالي
2020
والبحث العلمي
ومجالس العمداء).
هيئة اعتماد مؤسسات
حتديد جدول زمني مؤمتت لإلجراءات ،لسير العمل
التعليم العالي وضمان
2020
بحسب معايير متفق عليها.
جودتها
إصدار وثيقة مشتركة من ِقبل مجلس التعليم العالي
وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان
جودتها تضمن:

األولى (اإلثراء)

تعريف املراد من التعليم اإللكتروني.
تطبيق آلية جديدة حلساب عالمات املساقات يف
السير نحو التعلم القائم على حل املشكالت وتنفيذ
املشاريع.
القرار بطرح  %25من املساقات باستخدام التعليم
اإللكتروني ،نصفها كمساقات متزامنة تقدمها
اجلامعات األردنية ونصفها من منصات عاملية.
إعادة صياغة املساقات التي ستُ طرح باستخدام
التعليم اإللكتروني.
التأكد من توفر أجهزة حاسوب واشتراكات إنترنت
يدرسون
جلميع الطلبة واملدرسني الذين ْ
يدرسون أو ّ
مساقات التعليم اإللكتروني.
عقد اتفاقيات مع شركات االتصاالت بحيث تكون
تكلقة اإلنترنت اخلاص بزيارة املواقع التعليمية
مقبولة من ِقبل الطلبة.

تأسيس مراكز تعليم عن بعد  ،وتنظيم املراكز
املوجودة وحتديد مجاالت متيزها بهدف التعاون
املشترك.
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وهيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان
جودتها

2020

اجلامعة

2020

اجلامعة

2020

تقرير حالة البالد لعام  :2020التعليم العالي
إخضاع أعضاء هيئة التدريس لدورات تدريبية
على مهارات تصميم التدريس (Instructional
 )Designوأساليب التدريس احلديثة باستخدام
التعليم اإللكتروني.
تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات
لتتمكن من التعامل مع التكنولوجيا السحابية.
تطوير إطار عام لضبط جودة التعليم اإللكتروني
واملدمج احمللية والعاملية.

اجلامعة

2020

اجلامعة

2020

هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان
جودتها

2020

مراجعة املناهج جلميع املساقات التي ستُ طرح
باستخدام التعليم اإللكتروني.
استعمال أساليب وتقنيات متعددة لعقد االمتحانات
اجلامعة
وضبط الغش وكشف السرقة األدبية.
زيادة املساقات املطروحة باستخدام التعليم عن بعد
اجلامعة
مع مراجعة املناهج.
اجلامعة
تأليف ونشر مساقات للتعلم غير املتزامن.
هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان
تطوير إطار ضمان اجلودة.
جودتها
إجراء عمليات القياس للمخرجات.
وزارة التعليم العالي

الثانية (النمذجة)

اجلامعة

والبحث العلمي

الثالثة (املأسسة والتطوير)

جميع املساقات االختيارية ميكن طرحها باستخدام
التعليم عن بعد.
تدريس مساقات غير متزامنة إلعادة حتويل
الندوات إلى (.)webinar
جتهيز مختبرات تفاعلية وافتراضية.
تتعاون مراكز التعليم املفتوح يف منصات مشتركة
لتجميع احملتوى من املؤسسات واجلامعات املساهمة.
استعمال التكنولوجيا لدعم االختبارات وتسجيل
عالماتها آلي ًا.
دمج خدمات اإلرشاد الوظيفي يف منصات إدارة
التعلم واملساقات.

2020
2020
2021
2021
2021
2021

اجلامعة

2022

اجلامعة

2022

اجلامعة

2022

اجلامعة

2022

اجلامعة

2022

اجلامعة

2022
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وحتتاج ورقة سياسات التعلم عن بعد يف مؤسسات التعليم العالي إلى مراجعة لضمان
انسيابية ما ُأدرج حتت العناوين الثالثة الرئيسة وتوضيح اخللط أحيان ًا بني التعلم عن
بعد و التعلم اإللكتروني .
ويف ِخضم اجلائحة وتداعياتها َيبرز السؤال؛ هل سيبقى التعليم التقني أولوية للحكومة،
وهل سيستمر تخفيض عدد التخصصات املشبعة والراكدة ونسب القبول فيها تدريجي ًا،
أم إن الوضع املالي سيفرض خطوة للخلف؟
ستكمل إجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التي بدأت قبل سنتني)
وينبغي أن ُت
َ
النشاء مركز وطني للتعليم اإللكتروني ومصادر التعلم املفتوحة ،خاصة أن الوزارة قطعت
ً
طويال يف ذلك بعد احلصول على موافقة وزارة االقتصاد الرقمي والريادة التي
شوط ًا

كانت متثل عقبة يف هذا الطريق .وقد ُخطط للمركز بحيث يضم (أستوديوه ًا) تعليمي ًا
ومنصة تعليمية إلكترونية.
كما ينبغي استكمال إجراءات الوزارة اخلاصة بإنشاء املنصة الوطنية لتطوير االبتكار يف
مجال األعمال والتي تعتمد تكنولوجيا املساقات اجلماعية مفتوحة املصادر ()MOOCs
لبناء قدرات املبتكرين والرياديني األردنيني ،وتكنولوجيا الواقع االفتراضي واملعزز (VR/
 ،)ARواالتفاق مع مبادرة ( )EDRAAKعلى تقدمي عدد من املساقات التعليمية املفتوحة
يف مجال االبتكار وريادة األعمال.
ومن الضروري أن تواصل الوزارة عقد ورشات مركزية متخصصة كالتي عقدتها يف عام
 2019حول التعليم اإللكتروني املدمج (املدمج /املتصل) والتصميم التعليمي للتعلم
اإللكتروني يف مؤسسات التعليم العالي يف األردن ،وذلك بالتعاون مع جهات عاملية
متخصصة ،لالطالع على أفضل املمارسات يف التعليم اإللكتروني .علم ًا أن املركز الوطني

واملنصة الوطنية من أولويات الوزارة وفق ًا لـ خطة النهضة  ،فهل سيتوفر التمويل الالزم
لهما ،أم إن احلكومة سيكون لديها أولويات معيشية أكثر أهمية بعد زوال اجلائحة؟
ويشار إلى أن شركة استشارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة قدمت عرض ًا مجاني ًا
تعلم
نظام
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الستخدام منصة ثريا التي متثل
َ
ٍ
ً
متكامال وبشكل مجاني للجامعات األردنية .وقررت الوزارة استخدام هذه املنصة
إلكتروني
ٍّ
يف بعض اجلامعات يف الفصل الصيفي ملعرفة آراء املختصني حول فعاليتها وكفاءتها ،ويف

حال أثبتت املنصة كفاءتها يتم التعاقد مع الشركة لتأسيس نسخة خاصة منها تكون
جزء ًا من منصة املركز الوطني ملصادر التعلم املفتوحة وحتت نطاق املؤسسات األردنية

وبتكلفة رمزية.
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ويذكر يف هذا السياق أن املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا قد أطلق مبادرة سمو األمير
ُ
احلسن َع ِّلم نفسك ( )Teach Yourselfالتي تهدف إلى مساعدة طلبة اجلامعات
األردنية خالل أزمة كورونا واإلغالق التام ،إذ ُأعلن عن توافر إمكانية االستفادة من
بعض املساقات ذات املصادر املفتوحة.
وميكن لكل جامعة أو عدد من اجلامعات إنشاء قناة تلفزيونية للتدريس عن بعد يف حال
ً
بديال
عدم متكن بعض الطلبة غير املقتدرين على توفير اإلنترنت يف بيوتهم ،أو حتى
عد هذه احملطة
يف حال عدم توفر اإلنترنت على مستوى اململكة
لظرف ما ،وميكن أن ُت ّ
ٍ

استثمار ًا ذا عائد مالي للجامعات.

 -البحث العلمي والتطوير واالبتكار والريادة

حتتاج اجلامعات إلى التفرد والتميز من خالل البحث العلمي والتطوير واالبتكار ،نحو
التنبؤ مبشاكل وطنية ُمسبق ًا وإيجاد احللول العملية لها ،لذلك ينبغي على اجلامعات

ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعطاء عدد من اإلجراءات أولوية على سواهاّ ،
وكل
تبع ًا ملسؤولياته .ومن هذه اإلجراءات:
ً
أوال :يف حال اإلبقاء على صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار (بقاء الصندوق أو إلغاؤه
يتطلب دراسة متكاملة)
• دعم صندوق البحث العلمي واالبتكار من ِقبل القطاع اخلاص بإعادة تفعيل ضخ %1
من أرباح الشركات للبحث العلمي والتطوير .إذ أعلن صندوق دعم البحث العلمي يف

فتح باب دعم أبحاث تخص كورونا يف اجلوانب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي َ

الطبية واالقتصادية واالجتماعية من خالل مسار تقييم سريع (.)Rapid track

• توفير الدعم املالي للجامعات ومراكز البحث العلمي واملختبرات إلقامة حتالف لتطوير
سريع الختبارات محددة لفيروس كورونا وغيره من املستجدات ،وتطوير لقاحات
ومطاعيم جديدة بالشراكة مع وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية ومنظمة
الصحة العاملية وشبكة عاملية من املختبرات ،وتشجيع استثمار القطاع اخلاص يف هذا
املجال.
• إنشاء مركز وطني لألمراض املعدية ،وزيادة قدرة اململكة على استخدام منذجة
األمراض املعدية يف دعم عملية اتخاذ القرار يف مجال الصحة العامة من خالل إنشاء
جتمع جامعات أردنية وعاملية وجهات ُأخرى ذات عالقة.
هذا املركز من
ُّ
• حتديث وتعزيز نظام الرعاية الصحية يف املستشفيات اجلامعية؛ من حيث عدد
األس ّرة ووحدات احلاالت احلرجة الستيعاب طفرات كبيرة من املرضى ،وتعزيز برامج
ِ
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االستعداد والتأهب حلاالت الطوارئ يف هذه املستشفيات ،وتوسيع سلسلة توريد
معدات احلماية الشخصية للعاملني يف اجلامعات واملستشفيات اجلامعية .وهذ يتطلب
دعم ًا مالي ًا ولوجستي ًا للجامعات من اجلهات الصحية والقطاع اخلاص.
إجراء الدراسات االستقصائية السيرولوجية لتحديد مناعة
• دعم اجلامعات األردنية
َ

السكان ،مبا ميكّ ن صاحب القرار من اتخاذ قرار رفع القيود يف الوقت املناسب يف حال

حدوث أي جائحة يف املستقبل.
• تشكيل جلنة وطنية من اجلامعات ومراكز البحث والقطاع اخلاص يكون هدفها وضع
اخلطط وتنفيذها لتحقيق اكتفاء اململكة ذاتي ًا من جتهيزات غرف العزل وأجهزة
التنفس واملطهرات واألقنعة ومالبس الوقاية .وهذا يتطلب أن تكون اجلامعات منتجة
وقادرة على التشبيك فعلي ًا مع القطاع الصناعي.
• تعديل التشريعات الناظمة لعمل صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار ،بحيث يكون
صندوق ًا لدعم األبحاث العلمية االبتكارية فقط (وهذا يتضمن العلوم االجتماعية
واإلنسانية واإلدارية والقانونية والطبية والهندسية والعلوم البحتة ،وال يقتصر على
علوم معينة) ،وذلك حفاظ ًا على املال العام ولتحقيق أهداف وطنية طال انتظارها! وكل
املطلوب من الوزارة استكمال اإلجراءات التي بدأتها يف هذا الصدد عام .2019/2018
ثاني ًا :استبدال مراكز بحثية ابتكارية بصندوق دعم البحث العلمي واالبتكار
ضمه للوزارة ،صندوق ًا تقليدي ًا ال
كان الصندوق يف املجمل ويف وضعه املستقل أو بعد ّ

يتعدى كونه أكثر من صندوق مالي ،وكلفة إدارته مرتفعة بخاصة ما يتعلق مبكافآت
أعضاء اللجان ،علم ًا أنه تقرر يف عام  2019تخفيض عددهم وحتديد سقف لعدد
االجتماعات .ورغم ما ُصرف على الصندوق منذ عام  2007وحتى عام ( 2018حوالي

أي مشكلة وطنية ،ولم تزدد
 45مليون دينار) لم تسهم األبحاث املدعومة يف معاجلة ّ
وتيرة نشر األبحاث يف مجالت علمية محكمة ،بل إن النشر لم يكن شرط ًا يف فترة من
قترح إلغاء الصندوق ورصد أمواله إلنشاء ثالثة مراكز بحثية
عمر الصندوق .وعليه ُي َ

( ،)Research Centersواحد يف الشمال لألغراض الطبية والصيدالنية والقطاعات
الطبية املساندة والعلوم البحتة ،والثاني يف الوسط للقطاعات الهندسية وتكنولوجيا
املعلومات وعلم البيانات والذكاء االصطناعي والنانو-تكنولوجي ،والثالث يف اجلنوب
للتخصصات االقتصادية واملالية واإلدارية والقانونية واإلنسانية واالجتماعية ،بحيث
توفر هذه املراكز املكان والدعم املالي واللوجستي للمشاريع االبتكارية واخلاصة مبعاجلة
األولويات الوطنية أو تنتهي هذه املشاريع ببراءات اختراع ومنتجات قابلة للتسويق
جتاري ًا .علم ًا أن املمارسات الفضلى يف هذا اجلانب منتشرة عاملي ًا مبا يتيح االطالع
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أي قصور يف إدارة الصندوقّ ،إل أن
لحظ ّ
عليها واإلفادة منها .وال بد من التأكيد أنه لم ُي َ
تشريعاته القانونية رسمت له ّ
خط ًا ال يتجاوز مهمة اإلنفاق املالي يف محصلة األمور.

إدارية ومالية
 إدخال إصالحاتّ

ومؤسسات التعليم
ميكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي
ّ

ذاتي لعملياتها وإلدارتها .فقد تكون
العالي االستفادة من أزمة كورونا إلجراء تقييم
ّ
املؤسسات قادرة على إدخال سياسات إصالح ُتكّ نها من حتسني اإلدارة واحلوكمة
ّ
املؤسسية وجودة التعليم .ويجب إلزام اجلامعات بتنفيذ مصفوفة اإلصالح املالي
ّ
واإلداري يف اجلامعات احلكومية التي أعدتها الوزارة ،واملساءلة اجلادة من ِقبل مجلس
التعليم العالي حيال اجلامعات احلكومية التي ال حتقق مؤشرات األداء املطلوبة ،والتركيز

على محور املؤسسية واحلاكمية الذي يتطلب إجراءات على غرار العدالة يف التعيينات
األكادميية واإلدارية ،والنزاهة واملساءلة ،وحتقيق عدد من مؤشرات األداء مثل :ارتفاع
مستوى الكفاءة اإلدارية والرضا الوظيفي ،وارتفاع مستوى حتقيق اجلامعة ألهدافها
الرئيسة ،وارتفاع مستوى الرقابة والتدقيق الداخلي وتصويب املخالفات ،ومؤشرات
ضبط النفقات ،وعدد التعيينات التي متت وفق ًا لألصول .ناهيك عن جتويد اجلامعات
للتدريس ،واالنتقال من التعليم للتعلم ومن البحث العلمي لالبتكار ،وجتميد اجلامعات
تدريجي ًا للتخصصات الراكدة واملشبعة ،وعدم اإلفراط يف إنشاء برامج مكررة حتت
أسماء مختلفة .كذلك ،ينبغي على مجلس التعليم العالي إيجاد هوية محددة للجامعات
ً
مستقبال؛ كأن تكون جامعات طبية أو هندسية متخصصة،
التي ُيكن السماح بإنشائها

واالبتعاد عن مفهوم اجلامعة الشاملة .

ويف موضوع احلاكمية ،ال بد من اإلشارة إلى تقصير مجالس األمناء من حيث الرقابة
واملساءلة لإلدارات اجلامعية ،وكذلك إلى عدم قيام هذه املجالس نفسها مبسؤولياتها
التي حددها القانون ،ومنها تأمني دعم مالي ( ،)Fund raisingوهذا يتطلب املراجعة
واملساءلة.
وعلى اجلامعات وضع خطة إلدارة املخاطر (ُ )Risk management planتبنى على
متارين وهمية ( )Virtualلألخطار الصحية واإلدارية واملالية والتعليمية والبحثية
والتكنولوجية وغيرها.
ً
مجتمعة يف عام  2019بلغ
وال بد من اإلشارة إلى أن صايف أرباح اجلامعات اخلاصة
حوالي  50مليون دينار ،فهل تستطيع اجلامعات حتقيق ذلك مرة أخرى يف العام الدراسي
2021/2020؟ وهل ستزداد مديونية اجلامعات الرسمية؟
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تقشفية لوقف الهدر ،وهو ما يعني اضطرارها
وينبغي على اجلامعات تطبيق تدابير
ّ

وحتديد ًا اخلاصة منها -لتخفيض موازناتها وتخفيض عدد املوظفني وجتميد األجورواملعدات .فكيف تواجه انعكاس ذلك على أعضاء هيئة التدريس
واحلد من املرافق
ّ
ّ
مخصصاتهم؟
والعاملني الذين يشعرون بالتهديد والقلق من خسارة وظائفهم أو رواتبهم أو
ّ

إن تقليص التكاليف وخفضها من وسائل االستجابة املؤسسية لألزمة ،لذلك من املهم
ّ

املؤسسية لها على
املالية الراهنة واالستجابة
كيفية انعكاس األزمة
إعادة التفكير يف
ّ
ّ
ّ
سيما يف ضوء ُّ
توقع تغيرات ستطال معدالت التحاق الطلبة
جودة التعليم العالي ،ال ّ

باجلامعات.

وال بد من اإلشارة هنا للدراسة التفصيلية التي قدمها املجلس االقتصادي واالجتماعي
يف موضوع اإلصالح املالي ( .)2016ورغم أهمية املقترحات اإلصالحية التي تضمنها
التقرير ورياديتها ،إال أن شيئ ًا من ذلك لم ُينفذ ،وهو ما تكرر يف التعامل مع نتائج دراسة

مديونية اجلامعات التي أجنزتها الوزارة يف عام .2018

 -توسيع مظلة املستفيدين من املنح والقروض الطالبية

واالقتصادية لألسر األردنية
االجتماعية
اخللفيات
ينبغي أن تأخذ اجلامعات باالعتبار
ّ
ّ
ّ
التي تتأثّ ر من هذه األزمة .ويف ضوء محدودية األموال املخصصة لصندوق دعم الطالب
والظروف االقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا  ،قد يتأثر التحاق عدد كبير من الطلبة
باجلامعات األردنية ،وخاصة اجلامعات اخلاصة ذات الرسوم املرتفعة ،وستزداد نسب
التسرب ،مع ما يتبع ذلك من أثار خطيرة على الصعيدين االجتماعي والتنموي .وعليه،
ال بد من تدخل شبكات أمان إضافية من القطاع اخلاص ميكن من خاللها تأمني الرسوم
املطلوبة ألكبر عدد من الطلبة ،مما يوسع مظلة الطلبة املستفيدين من املنح والقروض
ً
الدراسية والقروض
مستقبال .كما ينبغي إعادة هندسة توزيع املنح
نحو تعليم مجاني
ّ
ّ
منصفة.
الطلبية والدعم االجتماعي بأشكاله املختلفة بصورة ِ

ويشار هنا إلى دراسة أولية غير مسبوقة لوزارة التعليم العالي ( )2019بينت أن نسبة
الطلبة املبتعثني لعدد الطلبة األردنيني على البرنامج العادي  ،%76.6ونسبة الطلبة
املبتعثني لعدد الطلبة األردنيني على جميع البرامج  ،%62.6باعتماد املنح والقروض
دعم دراسي للطلبة ،ويف حال عدم إدراج القروض واعتماد املنح لذلك فقط ،فإن
َ
مصدر ٍ
نسبة الطلبة املبتعثني لعدد الطلبة األردنيني على البرنامج العادي ُتصبح ،%71.6
ونسبة الطلبة املبتعثني لعدد الطلبة األردنيني على جميع البرامج  ،%48على اعتبار
أن عدد الطلبة األردنيني على البرنامح العادي بلغ  181750طالب ًا ،أي أن نسبة الطلبة
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الدارسني مجان ًا (ليس على حسابهم اخلاص) يصل حوالي  %60تقريب ًا باملعدل ،مبعنى
أن فكرة التعليم املجاني وإلغاء البرنامج املوازي ليست مستحيلة ،وهنا ينبغي التأكيد أن
دعم الطلبة غير املقتدرين مالي ًا من خالل املنح والقروض أولوية ستستمر حلني إيجاد
نافذة للبديل املطروح منذ سنوات ،واملتمثل يف مؤسسة مالية مستقلة تتولى هذا امللف.
وتتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبئ ًا كبير يف هذا الصدد ،وبإمكانات بشرية
بسيطة وبسقف مالي حتدده وزارة املالية ( 10ماليني دينار) يضاف إلى حوالي 20
َ
مليون دينار ُت َ
ضغط
املالحظ أن مجلس النواب
قتطع من الدعم املالي للجامعات .ومن
َ

على احلكومة التي اتخذت بدورها قرار ًا يقضي بتأجيل سداد القروض حلني التحاق

الطالب اخلريج بالعمل أو اشتراكه بالضمان االجتماعي ،ما أثّ ر بصورة كبيرة على
املداخيل املالية للصندوق ووضعه يف مأزق مالي ،وأثر سلبي ًا على عدد الطلبة الذين ميكن
استفادتهم من دعم الصندوق.

 -تقليل نسب تسرب الطلبة واستقطاب الطلبة العرب واألجانب

توقعة لتأثير أزمة
يعد انخفاض
ّ
ّ
معدل االلتحاق باجلامعات أحد ّأول املؤشرات ا ُمل ّ
كورونا على التعليم العالي ،رغم أنه ما زال من ا ُملبكر التنبؤ بنسبة االلتحاق باجلامعات

أن رغبة
كيفية
للعام الدراسي  ،2021/2020إذ يعتمد ذلك على
تطور األزمة ،ذلك ّ
ّ
ّ

املادية املتوفرة للطلبة وذويهم.
اإلمكانيات
احلصول على التعليم العالي تتعارض مع
ّ
ّ
َّ
املتوقع أن تضاعف األزمة من عدم قدرة الطلبة على تسديد قروض التعليم،
كذلك ،من
مما يزيد من احتمالية التسرب.
تغير أمناط التسجيل يف اجلامعات ،فقد تدفع األزمة
املهم
ومن
ّ
التنبه إلى إمكانية ّ
ّ
َ
الكليات
املتوسطة إلى االنتقال من التخصصات أو
الطبقة
املالية الناجتة عن كورونا
ّ
ّ
ّ

خاص ًة أن اجلامعات
أو اجلامعات ذات الرسوم املرتفعة إلى تلك ذات الرسوم ا ُملنخفضة،
ّ
تقدم برامج الدعم املادي للطلبة ،وطلبتها مؤهلون
احلكومية ذات الرسوم املنخفضة ّ

للحصول على منح وقروض من صندوق دعم الطالب يف وزارة التعليم العالي والبحث
مما سيشكّ ل عنصر جذب للطلّبة لهذه اجلامعات دون تأثير
العلمي ،حتى قبل األزمةّ ،

مالي إيجابي عليها لكون رسومها منخفضة ،يف حني سيتأثر املركز املالي للجامعات ذات
َّ
املتوقع أيض ًا أن تتغير أمناط التفكير للعائالت التي يدرس أبناؤها
الرسوم املرتفعة .ومن

مما سيدفع هؤالء الطلّبة إلى املطالبة بااللتحاق باجلامعات احلكومية على
يف اخلارجّ ،
َ
عامل ضغط إضافي ًا على وزارة التعليم العالي والبحث
البرنامج العادي ،مما سيشكل
العلمي واجلامعات احلكومية املكتظة قاعاتها بالطلبة والتي يعاني معظمها من ارتفاع
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ملدرس إذ بلغ متوسط هذه النسبة يف اجلامعات الرسمية ( )1:29ويف
نسبة طالب ّ
اجلامعات اخلاصة (.)1:23
ويقترح إيقاف التبادل الثقايف الطالبي الذي يكلف الوزارة املاليني ،إذ بلغت قيمة التبادل
ُ

الثقايف بني عامي  2015و 2018حوالي خمسة ماليني دينار من موازنة الوزارة ،خاصة أن

الطلبة األردنيني يتوجهون لدراسة الطب يف جامعات مبستوى أقل من مستوى اجلامعات
األردنية ،ناهيك عن مشاكل استيعابهم يف اجلامعات األردنية عند حدوث مشاكل سياسية
يف الدول املستضيفة كما حدث يف السودان مؤخر ًا وسوريا واليمن قبل ذلك .مع العلم أن
الطلبة األردنيني لم يعودوا محصورين يف دول محددة ،فقد جتاوز عدد هذه الدول 50
دولة وفق ًا لدراسة أعدتها الوزارة عام .2018/2017
وعلى اجلامعات أن تبذل جهد ًا أكبر الستقطاب الطلبة العرب واألجانب ،وحتقيق زيادة
ال تقل عن  %10لعام  .2021/2020وهذا يتطلب إطالق حملة ترويجية باستخدام
منصات التواصل االجتماعي ،وإعداد نشرات تعريفية بعدد كبير من اللغات ،واإلفادة من
موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ُأدرس يف األردن  ،الذي يتضمن أهم املعلومات
ويكن أن يؤدي استقطاب
التي يحتاج إليها الطالب الوافد الراغب بالدراسة يف األردنُ .

اجلامعات لهؤالء الطلبة إلى ضخ ما ال يقل عن  %6من الناجت اإلجمالي احمللي ()GDP
منافس ًا قطاعات اإلنتاج والسياحة وتكنولوجيا املعلومات.

 -التثقيف الصحي والرعاية الصحية والدعم النفسي والعمل التطوعي

على اجلامعات تغيير مفهوم التثقيف الصحي لدى الطلبة والعاملني فيها؛ من مفهوم

احلماية الفردية إلى حماية اآلخرين ،ومن مفهوم احلرية الشخصية إلى مفهوم تطبيق
التعليمات حتت طائلة املسؤولية .وكذلك إيالء نظافة املرافق اهتمام ًا ممنهج ًا ومبرمج ًا،

وحتديد ًا املطاعم واملرافق الصحية ،بل وتدريس ذلك نظري ًا وعملي ًا .كما ينبغي إيالء
موضوع الرعاية الصحية الوقائية اهتمام ًا أكبر ،وتفعيل موضوع خضوع الطلبة لفحص

جهة مركزية معتمدة عند قبولهم أولي ًا يف اجلامعات.
طبي شامل من ٍ

ويجب اتخاذ تدابير للدعم املعنوي والنفسي للطلبة والعاملني يف اجلامعة بعد عودتهم
للدراسة والعمل ،إذ إن اخلوف من العدوى وكذلك التأقلم مع ظروف الدراسة والعمل بعد
العودة للجامعات يحتاج إلى تهيئة نفسية .ومن املهم أن تنشئ اجلامعات مراكز للدعم
املعنوي والنفسي تلعب دور ًا بارز ًا يف االستجابة لضغوط الدراسة والعمل أو للتجاوب مع
أي كوارث طبيعية أو جائحات مستقبلية .ومن جانب آخر ،يجب تدريب الطلبة واملدرسني
والعاملني يف اجلامعات على مفاهيم العمل والدعم التطوعي من زاوية خدمة اجلامعة
واملجتمع احمللي والوطن ككل.
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رابعًا :مراجعة إستراتيجيات القطاع ما قبل الجائحة وما
بعدها
 أولويات اجلامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل كورونا ومصيرها بعداجلائحة
من أبرز هذه األولويات :التدريس والتعليم اإللكتروني ،والتدريس عن ُبعد ،واملديونية،
وإستراتيجية إدارة املخاطر .وميكن هنا التفصيل يف مواضيع احلاكمية والبرنامج املوازي

والتعليم التقني.

 .1احلاكمية

شهد عام  2019نشاط ًا ملحوظ ًا يف تطوير التشريعاتّ ،إل أن كثرة التعديالت تشير إلى

مشكلة مزمنة يف قطاع التعليم العالي ،وهي عدم االستقرار التشريعي ،وخاصة يف ما
يتعلق بقانوني التعليم العالي واجلامعات األردنية اللذين خضعا للتعديل وعلى استعجال
بعد أقل من عام على إقرارهما.
وتضمن هذا التعديل إعادة صالحية تعيني رئيس اجلامعة ملجلس التعليم العالي دون
ّ

املرور مبرحلة التنسيب من مجلس أمناء اجلامعة ،ومنع التدريس خارج احلرم اجلامعي
وال حتى يف مكاتب االرتباط ،وحتديد آلية ومدة انتهاء عضوية رئيس وأعضاء مجالس

األمناء ،وإضافة بند يتضمن تطبيق إجراءات تعيني رئيس اجلامعة الواردة يف القانون
عند النظر يف جتديد تعيني الرئيس .وكذلك إضافة جلنة قانونية دائمة للجان مجلس
التعليم العالي برئاسة أحد أعضاء املجلس.
تضمن ثالث خطوات ،تبدأ باستقطاب
علم ًا أن هناك نظام ًا اقتُ رح لتعيني رئيس اجلامعة
ّ

أسماء مرشحة للمنصب من ِقبل مجلس األمناء ،ثم تشكيل جلنة لوضع تقييم للسير
الذاتية ،ثم إخضاع أعلى خمسة أسماء الستفتاء من ِقبل اعضاء الهيئة التدريسية،

وأخير ًا عرض أعلى ثالثة مرشحني على مجلس التعليم العالي الذي سيستمع بدوره

حملاضرة يقدمها ّ
كل من املرشحني الثالثة حول ملف إجنازه خالل مسيرته األكادميية
واإلدارية ورؤيته املستقبلية للجامعة املرشح لرئاستها .وهنا َتبرز الشفافية أكثر وتعزَّ ز
احلرية األكادميية من خالل مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية يف االختيار .وكل ذلك
كان يجب أن يتم من خالل نظام خاص لتعيني القيادات األكادميية.
املعدل ألغى النظام والفكرة من أصلها ،إذ أشار القائمون على ذلك إلى أن
لكن القانون
ّ
تقييم ًا ملا مت يف عملية تعيني آخر خمسة رؤساء كشف أن آليات اللجان التي اتُّ بعت لم
تفرز األفضل! إال أن مجلس التعليم العالي عاد بعد تغيير القانون لتشكيل جلنة خارجية
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الستقطاب أعضاء هيئات تدريسية ملنصب رئيس اجلامعة برئاسة رئيس مجلس أمناء
اجلامعة ،األمر الذي قلّص صالحيات مجلس التعليم العالي وفتح املجال للتدخل من
أعضاء اللجنة ،وذلك خالف ًا للقانون ا ُمل َعدل.
وال بد من اإلشارة إلى أن موضوع تعيني رؤساء اجلامعات ما زال يشكل عقبة كأداء يف طريق
أي آلية
تطوير حاكمية اجلامعات ،ودأب وزراء التعليم العالي والبحث العلمي على اتباع ّ
تدفع عنهم ّ
شك التدخل بصرف النظر عن النتائج ،وأحيان ًا مت اللجوء لديوان التشريع
والرأي الذي ما زال يحتاج لفهم خلفيات العمل األكادميي وتفاصيله قبل إصدار الفتوى
التي يحتمي خلفها صاحب القرار.
وقد تعرضت فكرة االستقطاب لتعيني رئيس للجامعة النتقاد شديد ،لكون أعضاء
اللجنة لهم عالقات أو صالت على املستوى الشخصي ببعض األسماء ،مما يؤثر يف عملية
االستقطاب ،وكان ال بد من وضع معايير عامة لالستقطاب تخفّ ف شخصنة االختيار
إن لم ُت ِلغها .وهناك من يرى أن فتوى ديوان التشريع والرأي بهذا اخلصوص ،واملتمثلة يف
عدم وضع تفصيل ملعايير عامة وردت يف القانون ،غير صحيحة وال ميكن االعتماد عليها.

 .2البرنامج املوازي

بلغ إجمالي عدد الطلبة يف اجلامعات الرسمية ( )225084طالب ًا وطالبة يف عام .2019
وبلغ إجمالي التجاوز على الطاقة االستيعابية يف اجلامعات الرسمية وفق هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  19545طالب ًا وطالبة .وبلغ متوسط نسبة
طالب لعضو هيئة تدريس يف اجلامعات الرسمية  ،1:29ويف اجلامعات اخلاصة .1:23

التجاوز يف قبول الطلبة ضمن البرنامج املوازي يف اجلامعات
ويوضح اجلدول رقم (ِ )3ن َسب
ُ
عام  ،2019ومبا ال يتفق مع إجمالي طاقتها االستيعابية ،وذلك خالف ًا لقرار مجلس

التعليم العالي بأن النسبة املسموح بها للقبول ضمن املوازي ينبغي ّأل تزيد عن %30
من عدد املقبولني ضمن القبول املوحد :
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اجلدول رقم (:)3
التجاوز يف قبول الطلبة ضمن البرنامج املوازي يف اجلامعات عام 2019
ِن َسب
ُ
اجلامعة

اجلامعة األردنية
اجلامعة األردنية /فرع
العقبة
اجلامعة األملانية
األردنية

عدد الطلبة املقبولني
ضمن القبول املوحد

عدد املقبولني
ضمن البرنامج
املوازي

العدد املقرر عدد الطلبة
للقبول
املقبولني
ضمن
جتاوز ًا
البرنامج
املوازي

نسبة
التجاوز

4614

3173

1384

1789

%129

411

22

123

0

%0

قبول مباشر

588

588

اجلامعة الهاشمية

2429

1186

729

جامعة آل البيت

2027

1366

608

457
758

%63
%125

5607

444

1682

0

%0

1740

319

522

0

%0

1201

60

360

0

%0

1152

2056

346

1710

%494

جامعة اليرموك

4336

1347

1301

جامعة مؤتة

2607

983

782

26124

11544

7837

46
201
3707

%4
%26
%47

جامعة البلقاء
التطبيقية
جامعة احلسني بن
طالل
جامعة الطفيلة
التقنية
جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية

املجموع

املصدر :مديرية املؤسسات يف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

لقد جلأت بعض اجلامعات للبرنامج املوازي حلل مديونيتها ،رغم أن كل َمن ترشح لرئاسة

اجلامعة قدم ملجلس التعليم العالي رؤيته حلل املديونية بأساليب بعيد ًا عن اللجوء
للبرنامج املوازي ،إال أن مثل هذه املقترحات سرعان ما تتبخر بعد تولي املنصب .وليس
هناك تفسير إلقبال اجلامعات ذات املركز املالي القوي على جتاوز نسبة القبول ضمن
البرنامج املوازي بشكل ُمفرط كما ُيظهر اجلدول رقم ( ،)3وهو األمر الذي أثر سلبي ًا

وبصورة كبيرة جد ًا على حتصيل الطلبة ومستوى اخلريجني ،ويشكّ ل العامل األول يف
تراجع اجلامعات من حيث النوعية واجلودة .هذا التجاوز لم يقابله أي إجراء من مجلس
التعليم العالي ،ولكونه إجراء غير مبرر لبعض اجلامعات ،فإن اإلدارة العليا للجامعة
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ينبغي أن تتحمل املسؤولية يف ذلك عند تقييمها من خالل مجلس التعليم العالي
ومجالس األمناء .وميكن العودة إلى تقرير حالة البالد لعام  2018لالطالع على البدائل
التي اقتُ رحت للبرنامج املوازي.

 .3التعليم التقني

طابقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اإلجراءات التي نفذتها اجلامعات الرسمية
للمساهمة يف تطوير التعليم التقني مع اإلجراءات املعيارية /القياسية لتطوير برامج
التعليم التقني ،وعلى إثر ذلك زُ ودت اجلامعات بنسخة من هذه املعاييرُ ،
وطلب منها
تزويد الوزارة بتقرير يتضمن اإلجراءات املتخذة من قبلها لتطوير برامج التعليم التقني.
وتلخص املصفوفة التالية هذه املعايير.
اإلجراءات املعيارية /القياسية ( )Benchmarking Proceduresلتطوير برامج
التعليم التقني:
1

توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية الالزمة لبرامج التعليم التقني.

2

إنشاء برامج للتعليم التقني تتماشى مع حاجات سوق العمل.

3

تغليب اجلانب التطبيقي (العملي أو املخبري) مع اإلبقاء على احلد األدنى الكايف من اجلانب
النظري ضمن املساقات واملواد التي يشملها برنامج التعليم التقني.

4

جتسير القنوات وإمكانية االنتقال السلس ( )Smooth Transitionيف ما بني برامج التعليم
العالي املتوسط والتعليم اجلامعي املتخصصة بالتعليم التقني.

5

القيام بإجراءات تنفيذية للحصول على اعتماد دولي لتخصصات وبرامج التعليم التقني
وشهادات ضمان اجلودة.

6

التطوير املستمر لقدرات كادر املدربني واملدرسني املختصني بالتعليم التقني ،من خالل إشراكهم
بدورات تدريبية على أساليب التدريس والتكنولوجيا احلديثة يف مجاالت تخصصهم.

7

إشراك قطاع الصناعة وأرباب العمل يف إعداد اخلطط واملناهج التقنية ويف تدريس بعض
مساقات برامج التعليم التقني.

8

اشتمال برامج التعليم التقني على إمكانية التطبيق طويل األمد (مبدة ال تقل عن سنة)
باملصانع والشركات (.)Apprenticeship Programs

9

اشتمال برامج التعليم التقني على مناهج تقنية وبرامج حاضنات أعمال لتدريب الطالب على
مهارات التفكير االبتكاري( ( )Innovative Thinkingوريادة األعمال (�Entrepreneur
 )shipوالشركات الناشئة (.)Startups

 10اعتماد أدوات تقييم ومؤشرات أداء تنسجم مع فلسفة التعليم التقني ،ودراسات إحصائية
تسمح بقياس مدى حتقيق املخرجات املطلوبة.
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وبناء على ردود اجلامعاتُ ،أجريت مطابقة بني املعايير القياسية وإجراءات اجلامعات،
ميكن عرض نتائجها يف اجلدول رقم (.)4
اجلدول رقم (:)4
مطابقة بني املعايير القياسية وإجراءات اجلامعات لتطوير برامج التعليم التقني
اجلامعة

مطابقة اجلامعة لإلجراءات املعيارية /القياسية لتطوير برامج التعليم التقني
6

7

8

9

10

1

2

3

4

X

X

X

X

X

1

األردنية

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

اليرموك

X

X

X

X

X

X

X

X

3

مؤتة

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

()1

4

العلوم
والتكنولوجيا
األردنية

X

X

5

آل البيت

X

X

6

البلقاء
التطبيقية

7
8
9

األملانية
األردنية

X

()3

()2

احلسني بن
طالل
الطفيلة
التقنية

X

X
X

5

X

( )1هناك فرق بني خطط وبرامج التعليم التقني ( )Technical Educationودورات التدريب املهني.
( )2نُ فذ جزئي ًا (بقية املشروع بحاجة إلى متويل).
( )3حاصل على اعتمادات خاصة مقدمة من جهة محلية وليست دولية.

قصرت يف دورها نحو تطوير التعليم
ُيالحظ من املصفوفة السابقة أن معظم اجلامعات ّ
التقني ،وال ميكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وال ملجلس التعليم العالي لعب

دور البديل عن اجلامعات نحو حتقيق آمال األردن نحو تعليم تقني نوعي ،وهذا موضوع
يدخل ضمن باب املسؤولية واملساءلةـ ،ويتطلب إجراءات تنفيذية واضحة وإستراتيجية
قابلة للتنفيذ يف كل جامعة تشمل إلغاء العديد من التخصصات غير املطلوبة لسوق
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العمل ،وتعديل املناهج ،والتوقف عن إنشاء تخصصات شبيهة مبا هو موجود يف جامعات
ُأخرى .وال بد من إجراء تعديل على اخلطط نحو زيادة التدريب والتطبيق العملي ورفع
مستوى املهارات للطلبة والتي يحتاجها سوق العمل .مع األخذ بعني االعتبار أن التعليم
التقني ليس حصر ًا على الدبلوم املتوسط لكليات املجتمع كما يعتقد بعضهم.

خامسًا :رصد لما ُنفذ وما لم ُي َّ
تقريري
نفذ من توصيات في
َ
حالة البالد لعامي  2018و2019
 -ما ُنفذ من توصيات يف تقرير حالة البالد لعام 2018

 .1أشركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل األطراف املعنية عند إعدادها
خلطتها االستراتيجية ( ،)2021-2019وتبع ذلك خطط تنفيذية لوحدات
الوزارة ،مما يشكل منوذج ًا لبناء اإلستراتيجيات وتنفيذها.
 .2أجنزت الوزارة  %95من خطة احلوسبة والتحول اإللكتروني.
 .3أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظام ممارسة العمل األكادميي.
 من األمثلة على ما لم ينفَّ ذ من توصيات يف تقرير حالة البالد لعام 2018 .1لم يصدر نظام تعيني رؤساء اجلامعات ،وما زال موضوع حاكمية اجلامعات ُيشكل
هاجس ًا وقلق ًا للوسط األكادميي ،خاصة مع عدم إصدار نظام تقييم ومساءلة
محصن ًا رغم األخطاء.
القيادات األكادميية ،إذ بات رئيس اجلامعة
َّ

 .2لم تقم اجلامعات بخطوات ملموسة نحو التعليم التقني ونحو تطوير التعليم نحو
التعلم وعدم إدماج التكنولوجيا يف التعليم ،بدليل ضعف اجلامعات احلكومية

حتديد ًا يف االنتقال للتعلم عن ُبعد خالل أزمة "كورونا" ،وضعف طرق التدريس

ومحتوى احملاضرات للذين مارسوا التعليم عن ُبعد كما كشف االستفتاء الرسمي

الذي قامت به الوزارة .ناهيك عن بقاء البحث العلمي ألغراض الترقيات األكادميية

دون الوصول لالبتكار واإلنتاج.
ً
حلوال حقيقية ملديونياتها أو لسد العجز بني النفقات
 .3لم تقدم اجلامعات
واإليرادات.
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 ما ُنفذ من توصيات يف تقرير حالة البالد لعام 2019 .1اشترط مجلس التعليم العالي إرفاق "دراسة سوق" عند استحداث البرامج
والتخصصات ،مما أثر نسبي ًا على نوعية البرامج التي ُسمح بإنشائها.
 .2تقليص عدد الطلبة الذين ُيقبلون يف البرامج املشبعة والراكدة.
طورت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أعمالها وإجراءاتها.
ّ .3
 من األمثلة على ما لم ينفَّ ذ من توصيات يف تقرير حالة البالد لعام 2019 .1لم ُي َعد النظر يف ُأسس القبول املوحد.
 .2لم تلتزم اجلامعات احلكومية بالطاقة االستيعابية.
 .3لم ُتقدم اجلامعات ما يثبت جتويد التدريس والبحث العلمي وجتنب اجلمود
والنمطية.
أي جامعة منتجة.
 .4لم َتبرز ّ
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سادسًا :التوصيات

إلكترونية للتدريس
 .1على اجلامعات إدماج التكنولوجيا يف التعليم والبحث عن بدائل
ّ
والتقييم واالمتحانات واخلروج عن النمطية يف ذلك ،وتطوير التدريس وفق ًا للمفاهيم
احلديثة ،مما يجعل الطالب محورها ،وحوسبة جميع اإلجراءات األكادميية واإلدارية
واملالية.
 .2أن تستكمل الوزارة إجراءات إنشاء مركز وطني للتعليم اإللكتروني ومصادر التعلم
أي مقترح بديل أو معزز
املفتوحة ،وأن تنشئ اجلامعات مراكز مشابهة ،وأن يستفاد من ّ

كما ورد يف منت املراجعة.

 .3على اجلامعات استحداث منصات وبرمجيات للتعليم عن بعد دون احلاجة ملنصات
وتطبيقات جاهزة قد يسهل اختراقها.
 .4توفير اجلامعات التدريب والدعم الفني ألعضاء الهيئة التدريسية وللطلبة ،ملمارسة
التعلم عن بعد والتعليم اإللكتروني.
 .5على اجلامعات منفردة أو مجتمعة إنشاء قناة تلفزيونية للتدريس عن بعد والترويج
وعد هذه القناة استثمار ًا مالي ًا لها.
للجامعة ّ
 .6دعم صندوق البحث العلمي واالبتكار من ِقبل القطاع اخلاص ،بإعادة تفعيل ضخ %1
من أرباح الشركات للبحث العلمي والتطوير.

 .7توفير الدعم املالي للجامعات األردنية ومراكز البحث العلمي واملختبرات إلنشاء
حتالف لتطوير سريع الختبارات محددة لـ ( )COVID-19وغيره من املستجدات،
وتطوير لقاحات ومطاعيم جديدة.
 .8حتالف اجلامعات إلنشاء مركز وطني لألمراض املعدية.
 .9دعم إجراء الدراسات االستقصائية السيرولوجية يف اجلامعات األردنية لتحديد
مناعة السكان.
 .10تشكيل جلنة وطنية من اجلامعات ومراكز البحث والقطاع اخلاص يكون هدفها وضع
اخلطط وتنفيذها لتحقيق اململكة االكتفاء الذاتي من جتهيزات غرف العزل وأجهزة
التنفس واملطهرات واألقنعة ومالبس الوقاية .وهذا يتطلب أن تكون اجلامعات منتجة،
وتشبك فعلي ًا مع القطاع الصناعي.
ّ
 .11حتديث نظام الرعاية الصحية يف املستشفيات اجلامعية وتعزيزه.
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 .12تعديل التشريعات الناظمة لعمل صندوق البحث العلمي واالبتكار ،ليكون صندوق ًا
لدعم األبحاث الريادية واالبتكارية ،أو استبدال مراكز بحثية ابتكارية بالصندوق؛
مركز يف الشمال لألغراض الطبية والصيدالنية والقطاعات الطبية املساندة والعلوم
ثان يف الوسط للقطاعات الهندسية وتكنولوجيا املعلومات وعلم
البحتة ،ومركز ٍ
البيانات والذكاء االصطناعي والنانو-تكتولوجي ،ومركز ثالث يف اجلنوب للتخصصات
املكان
االقتصادية واملالية واإلدارية والقانونية واإلنسانية .بحيث توفر هذه املراكز
َ

والدعم املالي واللوجستي للمشاريع االبتكارية واخلاصة مبعاجلة األولويات الوطنية،
أو تنتهي هذه املشاريع ببراءات اختراع ومنتجات قابلة للتسويق جتاري ًا.
ومؤسسات التعليم
 .13على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي
ّ
ذاتي
العالي وهيئة اعتمادها وضمان جودتها اإلفادة من أزمة "كورونا" إلجراء تقييم
ّ
لعملياتها وإلدارتها ،وإدخال سياسات إصالح ُتكّ نها من حتسني اإلدارة واحلوكمة

املؤسسية واملالية وضبط اإلنفاق وجودة التعليم ،وإلزام اجلامعات بتنفيذ مصفوفة
ّ

اإلصالح املالي واإلداري يف اجلامعات احلكومية التي أعدتها الوزارة ،واملساءلة اجلادة
من ِقبل مجلس التعليم العالي حيال اجلامعات احلكومية التي ال حتقق مؤشرات

األداء املطلوبة ،والتركيز على محور املؤسسية واحلاكمية.

وعلى الوزارة ضبط نفقاتها من خالل إيقاف إرسال مستشاريني ثقافيني برواتب
مرتفعة ،وإيقاف التبادل الثقايف الطالبي الذي يكلفها املاليني من الدنانير ،خاصة
وأن الطلبة األردنيني يتوجهون لدراسة الطب يف جامعات أقل من مستوى اجلامعات
األردنية ،ناهيك عن مشاكل استيعابهم يف اجلامعات األردنية عند حدوث مشاكل
سياسية يف الدول املستضيفة ،كما حدث يف السودان وسوريا واليمن.
 .14العمل على توسيع مظلة الطلبة املستفيدين من املنح والقروض الطالبية ،ودعوة
شبكات أمان إضافية من القطاع اخلاص ميكنها تأمينها الرسوم املطلوبة للطلبة وتقليل
نسب تسرب الطلبة من اجلامعات ،والتحضير لفرضية إمكانية تغيير أمناط التسجيل
يف اجلامعات ،والعمل على زيادة استقطاب الطلبة العرب واألجانب.
 .15وضع برامج داخل اجلامعات للتثقيف الصحي والرعاية الصحية والدعم النفسي
والعمل التطوعي.
 .16إطالق رؤية جديدة للتعليم العالي ،تهدف إلى تطوير جودة التعليم والبحث العلمي
واالبتكار واحلاكمية واملساءلة والتنمية املستدامة ،وتضع مفهوم ًا جديد ًا ملجلس
التعليم العالي ولهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،وتلغي فكرة
دمج الوزارة مع وزارة التربية والتعليم.
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 .17دعم استقالل اجلامعات ومجالسها مع ضرورة تقييم مجالس األمناء والقيادات
األكادميية بشكل دوري ،وحسم آلية تعيني رؤساء اجلامعات.
 .18على القيادات اجلامعية حتقيق مؤشرات نوعية ومالية ،مثل:
 االلتزام بالطاقة االستيعابية ،وتقليل القبول على البرنامج املوازي ،وحتديد ًا يفالتخصصات التطبيقية كالطب وطب األسنان والهندسة ،وحتسني نسبة "طالب لعضو
هيئة تدريس" لتصبح  1:20على األكثر ،وتقليص نسبة "إداري لعضو هيئة تدريس"
لتصبح  1:1على األكثر ،وزيادة عدد األبحاث املنشورة يف محرك بحث ()SCOPUS
بنسبة  ،%30وزيادة أعداد الطلبة الوافدين بنسبة  %25على األقل.
 جتويد التدريس ،واالنتقال من التعليم للتعلم ومن البحث العلمي لالبتكار. جتميد التخصصات الراكدة واملشبعة تدريجي ًا ،وعدم اإلفراط يف إنشاء برامج مكررة.ً
مستقبال ،كأن تكون
 إيجاد هوية محددة للجامعات التي ُيكن السماح بإنشائهاجامعات طبية أو هندسية متخصصة ،واالبتعاد عن مفهوم "اجلامعة الشاملة".
 حتقيق زيادة ال تقل عن  %10على أعداد الطلبة الوافدين لعام ،2021/2020واإلفادة من موقع "أدرس يف األردن" الذي استحدثته الوزارة لذلك.
 تطوير التعليم التقني ،فاملصفوفة التي أعدتها الوزارة تؤشر على تقصير اجلامعاتاحلكومية حيال ذلك ،واعتماد املصفوفة كنقطة أساس نحو تطوير التعليم التقني.
 وضع خطة إدارة املخاطر ،ففشل اجلامعات يف التحول إلى "التعلم عن بعد" خالل أزمة"كورونا" أكبر دليل على حاجة اجلامعات لذلك.
 حتقيق مؤشرات مالية واضحة خالل عام  ،2021/2020ومنها تخفيض العجزالنقدي التراكمي بنسبة  ،%15والتخلص من مديونية اجلامعة أو تخفيضها بنسبة
 %20على األقل ،وردم الفجوة بني اإليرادات والنفقات بأساليب مبتكرة ودون
االعتماد على جتاوز نسب القبول املقررة للبرنامج املوازي.
 على مجلس التعليم العالي البدء بدراسة منوذج مقترح جلامعة أردنية افتراضية.والستكمال جوانب التخطيط لذلك ،يوصى بإجراء دراسات خاصة بالنُّ ظم
التشغيلية والبرامج الدراسية واملناهج وطرق التعليم والتعلم وتصميم احملتوى وطرق
العرض واالمتحانات وآلياتها والتقييم والتطوير والنتاجات التعليمية ومواردها
ً
بديال استراتيجي ًا له قيمته املضافة
البشرية .والنظر للتعليم االفتراضي بوصفه
ملنافع التعليم التقليدي.
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امللخص التنفيذي
تهدف هذه املراجعة إلى رصد ما ُأجنز يف قطاع سوق العمل والتشغيل ،والتعليم والتدريب
تضمنها تقرير حالة البالد لعام  ،2019وذلك
املهني والتقني ،ومتابعة التوصيات التي
ّ
من خالل متابعة مقررات االستراتيجيات ذات العالقة ،ومتابعة وتقييم برنامج عمل
احلكومة لعام  2019يف مجال سوق والعمل والتشغيل ،وقطاع التدريب املهني ،وذلك
بحسب وثيقة "على خطى النهضة" التي صدرت يف حزيران .2018
واستناد ًا إلى الهدف اإلمنائي الذي حددته االستراتيجية الوطنية للتشغيل يف عام
 2012واملتمثل بـ"حتسني مستويات معيشة األردنيني من خالل زيادة فرص العمل
واألجور واملنافع وحتسني اإلنتاجية" ،وهدفها الرئيس املتمثل بالبدء يف استيعاب
العاطلني عن العمل ابتداء من عام  .2014إلى جانب هدف وزارة العمل يف خطتها
االستراتيجية ( )2019-2017بالوصول مبعدالت البطالة إلى ما نسبته %15.1
يف عام 2021؛ ( %23لإلناث و %13.1للذكور) ،مقارنة مع ما نسبته  %15.3يف عام
َ
سنة أساس .استناد ًا إلى كل ذلك ميكن القول إن االستراتيجية
 2016الذي اعتُ مد
الوطنية للتشغيل قد فشلت يف حتقيق هدفها اإلمنائي ،ال بل إن معدالت البطالة لم
احملرز يف تنفيذ بعض األنشطة
تشهد تراجع ًا ُيذكر منذ إطالقها ،على الرغم من التقدم
َ

واملشاريع واإلجراءات الواردة يف االستراتيجيات ذات العالقة.

وقد أشارت نتائج اجلولة الثانية ملسح العمالة والبطالة ،إلى أن معدل البطالة خالل الربع
الثالث من عام  2020بلغ  ،%23.9بارتفاع مقداره  4.8نقطة مئوية عن الربع الثالث
من عام  ،2019ومرتفع ًا بحوالي  12.0نقطة مئوية عن املعدل املسجل يف عام ،2014
الذي اعتُ مد للبدء يف استيعاب الداخلني اجلدد إلى سوق العمل بحسب الهدف الرئيس

الستراتيجية التشغيل الوطنية ،إذ بلغ املعدل السنوي للبطالة آنذاك  %11.9فقط.
وعلى صعيد استجابة احلكومة الحتواء اآلثار السلبية جلائحة "كوفيد "19-على سوق
العمل ،فقد صدرت أوامر الدفاع ذوات األرقام ( )6و( )9و( )14وتبعتها مجموعة من
البالغات ذات الصلة .وعلى الرغم من مساهمة أوامر الدفاع اخلاصة بأنظمة احلماية

االجتماعية يف مساندة املتعطلني يف مؤسسات القطاع اخلاص وعمال املياومةّ ،إل أن
بعض البنود لم تنسجم مع الغايات التي تسعى لتحقيقها وأهمها احلد من تسريح
ً
جدال كبير ًا وانتقاد ًا واسع ًا من القطاعات
العمالة الوطنية .وقد أثارت أوامر الدفاع هذه
االقتصادية واملنظمات العمالية ألسباب مختلفة ليس أقلّها تشابك التفاصيل ،وتعقيدات
الصياغة ،وصعوبة فهم مضامينها ما تسبب يف ضعف التعاطي معها .إلى جانب تعطيل
عدد كبير من مواد قانون العمل وقانون الضمان االجتماعي.
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يعد هذا القطاع أحد أهم عناصر
ويف جانب قطاع التعليم والتدريب املهني والتقنيّ ،
والرافد الرئيسي حلاجات سوق العمل من العمال الفنيني
بناء وتطوير املوارد البشرية،
َ

واملهنيني .وما يزال هذا القطاع يحتاج إلى املزيد من الدعم والتنظيم ،إذ ما يزال التنسيق
والتعاون بني املؤسسات الفاعلة فيه ضعيف ًا ،األمر الذي يؤدي إلى تبعثر اجلهود املبذولة
وتأخر تطوير القطاع ،كما أن التأخر يف إشراك القطاع اخلاص ،الذي يعد املستوعب
الرئيسي ملخرجات القطاع املهني ،يف رسم سياسات القطاع واحتياجاته ،كان له أثر كبير
يف تأخر تطور القطاع الذي يزيد عمره عن خمسني عام ًا .وتتلخص أهم حتديات القطاع
بـ :ضعف التمويل ،وغياب االنسجام بني اخلطط االستراتيجية ،وتعدد املرجعيات
وتشتُّ تها .ويعد إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،التي من املأمول أن

تضطلع مبسؤولياتها يف إدارة هذا القطاع ،واعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت ،من أهم
املنجزات على طريق تطوير القطاع وحتديثه .وعالوة على ذلك ،فإن إقرار مجلس
التعليم العالي مشروع "التجسير والنفاذية ومنح الشهادات املهنية" مؤخراً ،سيساهم يف
مأسسة التطور الوظيفي للمسارات املهنية والتقنية.
كما رصدت املراجعة اإلجراءات والبرامج التي حددتها احلكومة يف وثيقة "على خطى
النهضة" ،وقارنتها بتقرير نتائج أعمال احلكومة لعام  2019يف مجال سوق العمل ،ومجال
التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .وميكن القول إن البرامج واملبادرات املعلنة
تنسجم بشكل كبير مع التوصيات الواردة يف االستراتيجيات ذات العالقة ،وخصوص ًا
استراتيجية التشغيل الوطنية ،واالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية .كما
تقريري حالة البالد لعامي
تنسجم هذه املبادرات مع عدد من التوصيات الواردة يف
َ
أن ال أثر لها على تخفيض معدالت البطالة حتى قبل بدء اجلائحة،
 2018وّ ،2019إل ّ
األمر الذي يثير التساؤل حول جناعة هذه البرامج ومصداقية تقرير اإلجنازات.
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أو ً
ال :المقدمة

َ
هدف تقريرا حالة البالد لعامي  2018و 2019إلى متابعة العمل املؤسسي يف القطاعات
واملجاالت املختلفة ،وتطوير عملية املتابعة والتقييم ،ورصد سير العمل يف تنفيذ
املؤسسات احلكومية الستراتيجياتها وخططها املعلنة ،واخلروج بتقييمات موضوعية

وتوصيات مركّ زة تهدف إلى رفع كفاءة التنفيذ والتغلب على املعيقات والتحديات التي
تواجه عملية تنفيذ اخلطط والسياسات .وبشكل عام ،تشير املراجعات العملية إلى أن
ٌ
ً
صعوبة بالغة يف عملية
عادة ما يقابل ذلك
االستراتيجيات يجري إعدادها بسهولة ،لكن
التنفيذ.
وعلى صعيد قطاعي سوق العمل ،والتشغيل والتدريب املهني والتقني ،حاول تقريرا حالة
البالد السابقان تشخيص واقع وخصائص وحتديات سوق العمل األردني وقطاع التدريب
والتشغيل املهني والتقني ،ورصد االستراتيجيات ذات العالقة ،وعلى وجه اخلصوص
ً
حتليال جلانبي
تضمن التقريران
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية .إذ
ّ

الطلب والعرض من العمل ،واستعرضا محاور ضعف املواءمة يف سوق العمل ،وجودة وكفاءة
التعليم والتدريب املهني .إلى جانب ذلك جرى استعراض محاور عمل االستراتيجيات
ذات العالقة ورصد عملية تنفيذها ،وقد أورد التقريران ما ُنفذ من تشريعات وبرامج

العديد من اجلوانب التي ما زالت تراوح مكانها دون تنفيذ.
ومبادرات ،ورصدا
َ
وتهدف هذه املراجعة إلى رصد ما ُأجنز يف قطاع سوق العمل ،وقطاع التشغيل والتدريب
املهني والتقني ،وذلك من خالل متابعة مقررات االستراتيجيات ذات العالقة ،ومتابعة
وتقييم برنامج عمل احلكومة لعام  2019يف مجال سوق والعمل والتشغيل ،وقطاع
التدريب املهني ،وذلك بحسب وثيقة "على خطى النهضة" التي صدرت يف حزيران 2018
ورسمت ما ُوصف بـ"مالمح مشروع النهضة الوطني" ،وتضمنت خطة عمل احلكومة يف
ثالثة محاور رئيسة هي :دولة القانون ،ودولة اإلنتاج ،ودولة التكافل.

وتأتي هذه املراجعة يف ظروف استثنائية نتيجة لتداعيات جائحة "كوفيد "19-على
َّ
املتوقع
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والدميوغرافية .فعلى الصعيد العاملي من
االقتصاد العاملي إلى أعمق ركود له منذ احلرب العاملية الثانية .وعلى
أن تدفع اجلائحة
َ
الصعيد احمللي سجل الناجت احمللي اإلجمالي منو ًا حقيقي ًا سالب ًا بلغت نسبته %3.6
نتيجة الستجابة احلكومة األردنية واحلكومات حول العالم عبر سياسات غير مسبوقة
للتخفيف من أثر األزمة ،تضمنت إغالق احلدود ،وتقييد السفر ،وإغالق الشركات
واملدارس ،والتباعد االجتماعي ،والقيود على قدرة النظام الصحي ،والقيود التمويلية،
وهو ما سيؤدي إلى تفاقم البطالة ،وفقدان الدخل ،وتآكل رأس املال البشري ،وعدم اليقني
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بشأن املستقبل .وقد شهدت معدالت البطالة خالل النصف الثاني من عام  2020رقم ًا
قياسي ًا وصل إلى  .%23ومن املتوقع أن تتعمق أزمة الركود االقتصادي بسبب استمرار
انعكاسات الوباء على القطاعات واألنشطة املختلفة ،كما سيكون لدى احلكومة وسائل
محدودة لتوفير احلوافز املالية ،األمر الذي قد يؤدي إلى زيادة حاالت اإلفالس بني
الشركات الصغيرة واملتوسطة ،مما سيدفع مبعدالت البطالة إلى مزيد من االرتفاع.

ثانيًا :استجابة الحكومة لجائحة "كوفيد "19-في مجال
سوق العمل والتشغيل
ليس خافي ًا أن سوق العمل يف األردن عانى من حتديات واختالالت عديدة قبل بروز

جائحة فيروس كورونا التي فاقمت معدالت البطالة يف اململكة وحول العالم أجمع،
إذ بلغت معدالت البطالة نحو  %19.3خالل الربع األول من عام ( 2020قبل أزمة
كورونا) .ووضعت اجلائحة سوق العمل يف األردن أمام حتديات غير مسبوقة نتيجة لآلثار
الكارثية التي أحدثتها على جميع القطاعات االقتصادية ،ستترك آثار ًا سلبية على
املدى املتوسط على األقل نتيجة فقدان اآلالف من العمال لوظائفهم ،يف حني ُي َّ
توقع ُّ
تأثر

دخول العاملني بشكل ملموس نتيجة النقطاعهم عن العمل ،أو لتحولهم إلى العمل بشكل
جزئي ،أو خلسارتهم لوظائفهم نتيجة لتراجع معدالت الطلب والنشاط االقتصادي .إذ

توقعت مؤسسة بيت العمال األردني أن تتأثر دخول ما ال يقل عن  400ألف عامل جراء
اجلائحة.
وبحسب تقديرات منظمة العمل الدوليةُ ،ي َّ
توقع خسارة نحو  %14-10من العاملني

صحت هذه التقديرات فإن
يف الدول العربية لوظائفهم حتى نهاية عام  ،2020وإذا ما ّ

نحو  130ألف عامل يف األردن على األقل سيخسرون وظائفهم .ويف السياق نفسه ،أظهر

استطالع رأي نفذه منتدى االستراتيجيات األردني أن نسبة كبيرة من قطاعات األعمال
تعتزم تسريح جزء من العمالة لكي تتمكن من االستمرار واحلفاظ على وجودها يف السوق
نيتهم تتّ جه
بسبب تأثير أزمة كورونا على سوق العمل ،إذ أفاد  %52.2من املستجيبني بأن ّ
استطالع أجراه مركز
لالستغناء عن بعض عمالتهم نتيجة األزمة .ويتفق مع هذه النتائج
ٌ

الدراسات االستراتيجية ،أشار إلى أن  %67من أصحاب العمل يفكرون باالستغناء عن
خدمات بعض املوظفني والعاملني يف حال استمرت أزمة فيروس كورونا وإجراءات احلظر
واإلغالق لفترة أطول .وتنسجم هذه التوقعات مع ارتفاع معدالت البطالة يف األردن
َّ
(يتوقع أن
بنحو غير مسبوق لتصل إلى  %23.9خالل الربع الثالث من عام 2020
تتجاوز  %25خالل عام  2020بحسب تقديرات دولية ومحلية غير حكومية).
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ومتثّ لت استجابة احلكومة الحتواء اآلثار السلبية للجائحة على سوق العمل ،بإصدار
أوامر الدفاع ذوات األرقام ( )6و( )9و( ،)14وما تبعها من بالغات الحقة ذات صلة،
وعلى الرغم من مساهمة أوامر الدفاع اخلاصة بأنظمة احلماية االجتماعية يف مساندة

املتعطلني يف مؤسسات القطاع اخلاص وعمال املياومةّ ،إل أن بعض بنودها لم تنسجم مع
احلد من تسريح العمالة الوطنية .وجتدر اإلشارة
الغايات التي تسعى لتحقيقها وأهمها
ّ
مقيدة بالضائقة املالية التي متر بها اململكة والتي تعمقت
إلى أن استجابة احلكومة كانت َّ

بعد اجلائحة بسبب اإلغالق وتراجع النشاط االقتصادي الذي أدى بدوره إلى التأثير
سلب ًا على اإليرادات العامة.
وباستعراض التدخالت احلكومية وحتليل قدرتها على حتقيق األهداف التي جاءت
من أجلها ،ميكن التوقف عند أمر الدفاع رقم ( )6وما تبعه من البالغات ذوات األرقام
األكثر ارتباط ًا جلهة إعادة تنظيم العالقة بني العامل
يعد أمر الدفاع هذا
( ،)10-7إذ ّ
َ

وصاحب العمل من ناحية األجور والعطل الرسمية واالستغناء عن خدمات العامل يف
عدل إن لزم األمر مبوجب بالغات .يف
وي َّ
راجع شهري ًا ُ
نص على أن ُي َ
ظروف اجلائحة ،وقد ّ

حني ركّ ز أمر الدفاع رقم ( )9وأمر الدفاع رقم ( )14على إجراءات احلماية االجتماعية
والبرامج املختلفة لتفعيلها .وقد أثار أمر الدفاع رقم ( )6الذي صدر يف  9نيسان 2020
ً
جدال كبير ًا وانتقاد ًا واسع ًا من القطاعات االقتصادية واملنظمات العمالية ألسباب
مختلفة ،ليس أقلّها تشابك التفاصيل ،وتعقيدات الصياغة ،وصعوبة فهم مضمونه ما
تسبب يف ضعف التعاطي معه .إلى جانب تعطيل عدد كبير من مواد قانون العمل يف
ّ

مسعى من احلكومة ملنع فقدان العمال لوظائفهم.

وميكن قراءة أبرز مضامني أمر الدفاع رقم ( )6والبالغات املتالحقة املتصلة به على النحو
التالي:
 تعطيل معظم فقرات املادة ( )28من قانون العمل رقم ( )8لسنة  ،1996والتي تتيحّ
احلق يف فصل العامل يف ظروف حددها القانون بشكل صريح ،وحظر
لصاحب العمل

إنهاء خدمات العاملني ّإل يف حاالت محدودة جد ًا تتعلق مبخالفات كبيرة يرتكبها
العامل ،شريطة التقدم بطلب رسمي لوزارة العمل.
 تعطيل العمل بنص املادة ( )50من قانون العمل ،وذلك بهدف إعادة تنظيم األجورنتيجة لتوقف عمل املنشآت .وكانت هذه املادة تتيح لصاحب العمل الذي ُيضطر إلى
وقف العمل مؤقت ًا لظروف خارجة عن إرادته ،دفع أجور العامل خالل األيام العشرة
األولى من اإليقاف كاملة ،وااللتزام بدفع  %50من أجر العامل عن املدة التي تزيد

على ذلك ،شريطة ّأل يزيد إجمالي التعطل الكلي املدفوع األجر عن ستني يوم عمل
يف السنة.
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 تعطيل العمل بالفقرة (ب) من املادة ( )59من قانون العمل يف ما يتعلق باألحكامالقانونية املتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية فقط.
 السماح لصاحب العمل -بعد االتفاق مع العامل -على تخفيض أجر العامل مبا ال يزيدعن  %30من أجر العامل املعتاد وهو على رأس عمله إما يف موقع العمل أو يف عمله
عن بعد .وبالنسبة للعامل املنقطع عن العمل بسبب قرارات حظر التجول ،سمح أمر
الدفاع بتخفيض أجره إلى النصف بشرط موافقة وزارة العمل.
ونتيجة جلملة من االعتراضات من أصحاب العمل على مواد أمر الدفاع رقم ( ،)6وخاصة
ً
تعديال على هذا األمر
يف ما يتعلق بحظر إنهاء خدمات العاملني ،أصدرت احلكومة
مبوجب البالغ رقم ( ،)7وذلك على النحو التالي:
 اإلبقاء على البنود التي تتيح لصاحب العمل املتضرر تخفيض أجر العامل بنسبةشهري أيار وحزيران من عام  ،2020وتخفيض دخل العاملني الذين
 %30عن كل من َ
شهري أيار وحزيران.
ال ُيتطلَّب منهم عمل بنسبة  %50وذلك عن َ

 بالنسبة للقطاعات واألنشطة االقتصادية األكثر تضرراً ،أتاح البالغ لصاحب العملبتخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى  %60على ّأل يقل أجر العامل بعد
التخفيض عن  150دينار ًا شهري ًا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل .وذلك
على الرغم من عودة العمل يف معظم القطاعات.
 كما تضمنت تعديالت أمر الدفاع رقم ( )6مبوجب البالغ رقم ( ،)7إعادة تطبيق نصاملادة ( )28من قانون العمل ،وإجازة إنهاء خدمات العامل بحسب نص املادة ،ولكن
بطبيعة إدارية ال قضائية .إذ أجاز البالغ للعامل األردني حصراً ،التقدم بشكوى
لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل يف ممارسة الصالحيات املمنوحة له مبوجب
املادة ( )28من قانون العمل.
ويف مراجعة لنتائج تطبيق أمر الدفاع رقم ( )6والبالغ رقم ( ،)7أقدمت احلكومة على
إصدار البالغات الالحقة ذوات األرقام ( )8و( )9و( ،)10وذلك على النحو التالي:
محدثة للقطاعات واألنشطة األكثر تضرر ًا وفق ًا
 اعتمد البالغ رقم ( )8قائمةّ
للمتغيرات يف القطاعات املختلفة ،ويجيز البالغ ،يف القطاعات األكثر تضرر ًا على

سبيل احلصر ،االتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله يف مكان العمل أو عن بعد بشكل
لشهري متوز وآب
كلّي على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى  %20كحد أعلى
َ
ً
بدال من النسبة التي كانت مطبقة مبوجب البالغ السابق رقم ( )7والبالغة
2020
.%30
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 يف ما يتعلق بأجور العاملني غير املكلفني بعمل ،يف القطاعات واألنشطة االقتصاديةاألكثر تضرراً ،أعطى البالغ احلق لصاحب العمل بتخفيض أجور العاملني الشهرية
ً
مطبقة يف البالغ رقم ()7
بدال من نسبة  %60التي كانت
بنسبة تصل إلى %50
َّ

شهري متوز وآب  ،2020شريطة ّأل يقل أجر العامل بعد التخفيض عن
وذلك عن
َ
ً
بدال من مبلغ  150دينار ًا بحسب البالغ
احلد األدنى لألجور واحملدد بــ  220ديناراً،

السابق.
 أما العامل يف القطاعات واألنشطة غير املشمولة بقائمة القطاعات األكثر تضرراً،سواء كان يعمل يف موقع العمل أو يعمل عن بعد بشكل كلّي أو كان غير مكلف بعمل،
ً
كامال ،أي أنه ال يجوز إرغام العامل على عدم العمل وبالتالي
فيستحق أجره الشهري
اخلصم من أجره يف غير القطاعات األكثر تضرراً.
 وعلى صعيد آخر ،ألزم البالغُمحددة املدة ملدة
صاحب العمل بتجديد عقود العمل
َّ
َ
املد َتني
(أي ّ
مساوية ملدة العقد األخير مع العامل أو لغاية انتهاء العمل بقانون الدفاع ّ
تنتهي بعد األخرى) ،شريطة أن يكون العقد قد انتهى بتاريخ  1متوز  2020أو ما بعد
ذلك ،وأن يكون العقد قد ُج ِّدد يف السابق  3مرات فأكثر.
 أما البالغ رقم ( ،)9فقد اختص مبؤسسات القطاع اخلاص ومنشآته واجلهات اخلاصةاخلاضعة ألحكام قانون العمل ،والتي يتم اتخاذ قرار بإغالقها جزئي ًا أو كلي ًا بسبب
فيروس كورونا ،وإلى حني انتهاء املدة املقررة حلجر أو عزل العاملني فيها بحسب
مقتضى احلال.
ليقر تطبيق أحكام البالغ رقم ( )8على أجور العاملني املستحقة
 جاء البالغ رقم ()10ّ
شهري أيلول وتشرين األول .2020
عن َ

وعند استعراض النصوص الكاملة لتلك اللبالغات َيظهر اتّ سامها بالتعقيد والتداخل

وكثرة التصنيفات ،ما أدى إلى صعوبة فهمها وتطبيقها ،وخاصة يف بدايات إصدار أمر
الدفاع رقم ( .)6وقد نتج عن ذلك إرباك كبير يف أوساط العاملني وأصحاب العمل على
حد سواء .وبالنظر إلى الهدف األساسي الذي أعلنته احلكومة واملتمثل مبنع تسريح
ّ

العاملني ،يتضح أن هذا الهدف لم يتحقّ ق يف ضوء تراجع احلكومة عن حظر إنهاء خدمات
املشتغلني .وبعد أن قررت احلكومة عودة معظم القطاعات إلى العمل يف مطلع أيار ،2020
ً
ً
نتيجة لتراجع الطلب
كاملة
أعلنت العديد من املؤسسات أنها ال تستطيع العمل بطاقتها
الكلي ،مما يعني إمكانية فقدان اآلالف لوظائفهم.
ورغم أنه ال تتوفر معلومات دقيقة عن مدى التزام املؤسسات يف تنفيذ بنود أمر الدفاع
رقم ( ،)6وخاصة يف ما يتعلق باالستغناء عن خدمات العاملني ،أظهرت دراسة منتدى
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أن نسبة كبيرة من قطاعات األعمال تعتزم تسريح جزء من
االستراتيجيات األردني ّ
العمالة لكي تتمكن من االستمرار واحلفاظ على وجودها يف السوق بسبب تأثير أزمة

كورونا على سوق العمل ،إذ أفاد  %52.2من املستجيبني أنهم يفكرون باالستغناء عن
بعض عمالتهم نتيجة األزمة .وتنسجم هذه النتائج مع استطالع أجراه مركز الدراسات
االستراتيجية أشار إلى أن  %67من أصحاب العمل يفكرون باالستغناء عن خدمات بعض
املوظفني والعاملني يف حال استمرت أزمة فيروس كورونا املستجد لفترة أطول.
وقد جاء تدخل احلكومة يف تفاصيل العالقة بني العمال وأصحاب العمل من خالل
أي كلف مالية
تعطيل العمل مبواد قانو َني العمل والضمان االجتماعي ،كي ال تتحمل ّ
من طرفها ،االمر الذي أدى إلى تدخالت عميقة أحدثت تشوهات وإشكاالت كبيرة يف
تقاس َم التكلفة
العالقة التعاقدية بني العامل وصاحب العمل .إذ توضح اإلجراءات املتّ َخذة
ُ

املتوقعة ما بني العامل وصاحب العمل .وميكن القول إن بنود قانوني العمل والضمان
االجتماعي يوفران إطار ًا قانوني ًا ملعاجلة اآلثار املترتبة على اجلائحة ،وقد يحتاج األمر
إلى تدخالت محدودة من جانب احلكومة .ويشار يف هذا اإلطار إلى املادة ( )50من قانون
العمل التي نظمت العالقة املالية بني العامل وصاحب العمل يف حاالت توقف املنشأة عن
العمل لظروف خارجة عن إرادتها.
ويف السياق نفسه ،فإن املادة ( )53من قانون الضمان االجتماعي اخلاصة باملتعطلني عن
العمل وتنظيم أحكام التعطل عن العمل ،كان من شأنها أن تتكفل مبعاجلة فترات التوقف

أي
عن العمل حني نفاذ أحكام املادة ( )50من قانون العمل .مبا يعني أنه لم يكن هنالك ّ
مبررات عملية أو منطقية لتعطيل العمل باملادة ( )53من قانون الضمان االجتماعي
وحرمان املتعطلني عن العمل من احلقوق التأمينية التي كفلتها لهم هذه املادة .وعليه،
أي التزامات مالية
فإننا ال يبدو ّ
تنصل احلكومة من ّ
أن هناك سبب ًا لهذا اإلجراء سوى ُّ

من صندوق التعطل عن العمل جتاه املتعطلني ،وخاصة بعد توسيع الغايات التي يتم

عد
بناء عليها الصرف من هذا الصندوق .وقد استندت احلكومة لتبرير موقفها إلى ّ
ً
املتعطلني متعطلون مؤقتون ،وليسوا متعطلني عن العمل ،وهي حجة واهية؛ إذ ال فرق يف
مفهوم التعطل يف احلالتني .وكان األجدى أن تقدم احلكومة الدعم لصندوق التعطل كي
يتمكن من الوفاء بالتزاماته جتاه املتعطلني ،مما يشكل دعم ًا للعامل وصاحب العمل مع ًا،

ً
مساهمة فعالة يف احلد من إنهاء خدمات العاملني ،عوض ًا عن إجازة تسريح العمال
ويسهم

بالتزامن مع إعادة فتح القطاعات االقتصادية والسماح بعودة الشركات للعمل بطاقتها
الكاملة.
وميكن القول إن املطلوب اليوم هو إعادة العمل بالنصوص القانونية التي ُعطلت والتي
ً
بدال من االستمرار يف إجراءات حمائية قد تؤدي إلى
تستطيع معاجلة تداعيات األزمة
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نتائج عكسية غير محمودة .كما يجب على احلكومة إطالق عملية مراجعة وتقييم
علمية وفنية مستمرة ألوامر الدفاع والبالغات املرتبطة بها ومدى جناعتها يف حتقيق
األهداف واتخاذ القرارات بعودة العمل بنصوص التشريعات املطلوبة ،وخاصة مع عودة
غالبية القطاعات إلى العمل.

ثالثًا :المواءمة بين االستراتيجيات المع َلنة ووثيقة "على
خطى النهضة" ونتائج أعمال الحكومة لعام 2019

بعد مراجعة اإلجراءات والبرامج التي حددتها احلكومة يف وثيقة "على خطى النهضة"،
ومقارنتها بتقرير نتائج أعمال احلكومة لعام  2019يف مجال سوق العمل ،ومجال التشغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني ،ميكن القول إن البرامج واملبادرات املع َلنة تنسجم
بشكل كبير مع التوصيات الواردة يف االستراتيجيات ذات العالقة ،وخصوص ًا استراتيجية
التشغيل الوطنية ،واالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية .كما تنسجم هذه
تقريري حالة البالد لعامي  2018و.2019
املبادرات مع عدد من التوصيات الواردة يف
َ

ويف املقابل ،فإن مستويات التنفيذ بقيت دون املستوى املطلوب.

رابعًا :قطاع سوق العمل والتشغيل

يعاني سوق العمل األردني من اختالالت هيكلية يف جانبي الطلب والعرض من اليد العاملة.
إذ تترسخ أوجه ضعف املواءمة يف سوق العمل والتي متثلت باعتبارات اجلغرافيا ،من حيث
املدن التي يتم استحداث الوظائف فيها وأماكن سكن الباحثني عن العمل ،و"املهارات
والسلوكيات" املطلوبة يف بيئة العمل ،إلى جانب توقعات الباحثني عن العمل .وقد نتج
عن هذه االختالالت مفارقة النمو والبطالة يف االقتصاد األردني ،إذ تشير البيانات إلى
عدم متكن االقتصاد من استيعاب الداخلني إلى سوق العمل يف فترات النمو املرتفع ،إذ
بقيت معدالت البطالة تراوح مكانها بنحو  %14.0آنذاك .وقد تعمقت مشكلة البطالة
يف فترات النمو املتباطئ التي استمرت منذ أعقاب األزمة املالية العاملية يف عام 2008
حتى الوقت الراهن.
وتشير نتائج اجلولة الثانية ملسح العمالة والبطالة ،إلى ان معدل البطالة خالل الربع
الثالث من عام  2020بلغ  ،%23.9بارتفاع مقداره  4.8نقطة مئوية عن الربع الثالث من
عام  ،2019ومرتفعا بنحو  12.0نقطة مئوية عن املعدل املسجل يف العام  ،2014والذي
مت اعتماده للبدء يف استيعاب الداخلني اجلدد إلى سوق العمل بحسب الهدف الرئيسي
الستراتيجية التشغيل الوطنية ،حيث بلغ معدل البطالة السنوي آنذاك  %11.9فقط.
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االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ()2025-2016

جاء إطالق هذه االستراتيجية يف الربع األخير من عام  ،2016بهدف الشروع يف تنمية

شاملة للموارد البشرية ،والعمل على إعداد األجيال القادمة يف جميع املراحل التعليمية

منذ التعليم املبكر ،مرور ًا باملدرسة والثانوية العامة ،والتعليم والتدريب املهني والتقني،
والتعليم العالي ،لتسهم يف تطوير آليات العرض والطلب وتوازنها لسوق العمل .كما ُأدرجت
بعدها أحد أهم محاور خطة حتفيز النمو االقتصادي لألعوام -2018
االستراتيجية ِّ
 ،2022لتنعكس إيجاب ًا على مسيرة التنمية والتطوير يف اململكة.
وتضمنت وثيقة االستراتيجية أربعة قطاعات رئيسة ،هي :التعليم املبكر وتنمية
الطفولة ،التعليم األساسي والثانوي ،التعليم العالي ،وقطاع التعليم والتدريب املهني
وتخص
والتقني .وقد أشير سابق ًا إلى أهمية القطاعات التي تضمنتها االستراتيجية
ّ
سوق العمل ،إذ إن قطاع التعليم املهني والتقني يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بسوق العمل ،إذ

تشير البيانات إلى أن نحو نصف املتعطلني عن العمل ،هم من ذوي املؤهالت دون املستوى
الثانوي ،وتشكل هذه الفئة إحدى أهم الشرائح التي قد تستفيد من خدمات قطاع
يفسر إدراج قطاع التعليم والتدريب املهني
التعليم والتدريب املهني والتقني ،األمر الذي ّ
والتقني ضمن محاور االستراتيجية الوطنية للتشغيل واالستراتيجية الوطنية لتنمية

املوارد البشرية.

االستراتيجية الوطنية للتشغيل ()2020-2011

عدت االستراتيجية الوطنية للتشغيل يف عام  ،2011لتمثل إطار ًا ناظم ًا جلميع
ُأ ّ
السياسات املتصلة بالعمالة وسوق العمل ،إذ ُط ّورت االستراتيجية بجهد تشاركي من
اجلهات احلكومية واألهلية والقطاع اخلاص .وحددت االستراتيجية محاور معاجلة اخللل
القائم يف ثالثة أطر زمنية؛ املدى القصير ،واملدى املتوسط ،واملدى الطويل ،وجرى إعداد
خطة وبرنامج عمل زمني محدد اشتمل على العديد من اإلجراءات واجبة التطبيق يف

مجاالت رئيسة تضمنت اجلوانب املؤسسية وإطار السياسات ،وجانبي الطلب والعرض.
وقد استعرض تقرير حالة البالد لعام  2019األهداف واإلجراءات اخلاصة باألطر
احملرز يف تنفيذها.
الزمنية الثالثة التي وضعتها االستراتيجية والتقدم
َ
وللتأكيد على أولوية توفير فرص العمل للشباب ،حددت االستراتيجية الهدف اإلمنائي
الذي تسعى لتحقيقه" :حتسني مستويات معيشة األردنيني من خالل زيادة فرص العمل
واألجور واملنافع وحتسني اإلنتاجية" ،والبدء باستيعاب الداخلني إلى سوق العمل.
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وجتدر اإلشارة إلى أن اإلطار الزمني لالستراتيجية قد شارف على االنتهاء ،مما يستوجب
مراجعتها وحتديثها لتتواءم مع التغيرات والتحديات التي فرضتها اجلائحة ،كما يشكل
ً
فرصة للوقوف على السياسات واإلجراءات وحتديد ما ُنفِّ ذ وما لم ُينفَّ ذ ،ومدى
هذا

صالحية السياسات املختلفة للواقع احلالي.

ويف معرض مراجعة اإلجراءات والسياسات املتعلقة بهذه االستراتيجية ،تضمنت خطة
عمل احلكومة ( )2021-2020العديد من البرامج واملشاريع ذات العالقة ضمن أولوية
التشغيل وريادة األعمال ،وعلى النحو التالي:
توفير  60ألف فرصة عمل إضافية منتجة والئقة لألردنيني
ذكرت احلكومة بأنها تتطلع إلى توفير  60ألف فرصة عمل إضافية لألردنيني واألردنيات
خالل عامي  2019و2020؛ بواقع  30ألف فرصة يف عام  2019وما مياثلها يف عام
.2020
ولترجمة هذه األولوية ستقوم احلكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:
 توفير حوالي  6000فرصة عمل يف القطاع الصناعي عن طريق برامج مؤسسةالتدريب املهني.
 توفير  6000فرصة عمل من خالل حتفيز صناعات املالبس واحمليكات يف املناطقالصناعية املؤهلة ،وفتح  15فرع ًا إنتاجي ًا إضافي ًا يف احملافظات.
 توفير  4000فرصة عمل من خالل التدريب والتشغيل يف مجال إدارة مرافق الطعاموالشراب ،وتدريس طلبة احملافظات النائية ،ودعم رسوم الطالب يف تخصصات
السياحة والفندقة واملشروع السياحي ومشروع التدريب والتشغيل.
 توفير حوالي  2500فرصة عمل يف قطاع اإلنشاءات واإلسكان عن طريق الشركةالوطنية للتشغيل ،وتدريب املهندسني حديثي التخرج بالتعاون مع نقابة املهندسني
األردنيني.
املوجه للتصدير.
 توفير حوالي  2100فرصة عمل يف القطاع الزراعيَّ
 توفير حوالي  1700فرصة عمل يف قطاع رياض األطفال واحلضانات النموذجية. توفير  2200فرصة عمل للمهن الطبية يف القطاع الصحي العام واخلاص ،وحتفيزاملقدمة للخدمات الصحية املنزلية للمسنني.
شركات القطاع اخلاص
ّ
 -توفير  3000فرصة عمل ُح ّر من خالل اإلقراض املباشر ،وإنشاء مشاريع صغيرة

لألردنيني املتعطلني عن عمل يف جميع املستويات العلمية والفنية واملهنية يف

القطاعات املختلفة.
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 توفير  1000فرصة عمل يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عن طريقتشغيل خريجي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من خالل محطات املعرفة.
 استحداث  1500فرصة عمل من خالل إعفاء شركات القطاع اخلاص من جزء منضريبة الدخل املفروضة عليها ،مقابل تدريب وتشغيل للشباب حديثي التخرج
واملتعطلني عن العمل واملساهمة يف مشاريع مشغّ لة للشباب كجزء من املسؤولية

املجتمعية للشركات.
تقريري اإلجناز خالل الربعني األول والثاني من عام  ،2019ولم
وقد أصدرت احلكومة
َ

تقريري اإلجناز للربعني الثالث والرابع بالرغم من تقدمي طلبات رسمية للحصول
توفر
َ
عليها .ثم ُأزيل تقريرا الربعني األول والثاني عن املوقع اإللكتروني للرئاسة مع تشكيل
احلكومة اجلديدة.

وأوضحت التقارير احلكومية ما يلي:
• التشغيل:
 .1خالل الربع األولُ ،بدئ باملشروع ،وجرى تشغيل  8216أردني ًا وأردنية منهم 5239
مشترك ًا يف الضمان االجتماعي والباقي إما يف فترة التدريب أو التجربة أو التشغيل
الذاتي ،يف قطاعات عدة أبرزها األعمال الريادية ،والتشغيل الذاتي ،والفروع
اإلنتاجية ،والسياحة .وذلك من خالل تشبيك العرض مع الطلب يف القطاع اخلاص
من خالل مديريات وأقسام التشغيل يف وزارة العمل.
 .2خالل الربع الثاني ،جرى استحداث  18057فرصة عمل ،من أصل  30000فرصة.
وعليه ،ميكن القول إن املشروع لم ينجح يف الوصول إلى الرقم املستهدف والبالغ  30ألف
فرصة عمل ،إذ تشير البيانات إلى أن مجموع الذين ُوظفوا هو  18057حتى نهاية الربع

الثاني لعام .2019

• حتسني بيئة العمل :توفير بيئة صديقة لعمل النساء خالية من التمييز
 إزالة القيود املهنية على املرأة يف مكان العمل واملوجودة يف التشريعات العمالية ،والتيتتضمن إلغاء حظر القطاعات والصناعات واألعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها،
واألوقات التي ال يجوز تشغيل النساء ضمنها( .تشير حالة املشروع إلى أنه مكتمل).
والتحرش يف
 إلزام الشركات التي توظف  10عاملني أو أكثر بوضع سياسات ملنع العنفّ
مكان العمل استناد ًا للمادة ( )55من قانون العمل.

 إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة يف مكان العمل لرعاية أطفال العاملني ،وعدمجار لتنفيذه).
ربطها بعدد العامالت من اإلناث( .تشير حالة املشروع إلى أن العمل ٍ
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 تشجيع التحويل اإللكتروني من ِقبل الشركات ألجور ورواتب العاملني تدريجي ًا ،بدء ًابقطاعات محددة ،لضمان حصول العامل على حقوقه يف األجر( .لم َ
يشر إلى حالة
املشروع يف تقرير اإلجنازات).
 مضاعفة تغطية مسح وتفتيش متطلبات ومعايير السالمة والصحة املهنية للضمانضعف أعداد العاملني الذين يشملهم املسح سنوي ًا( .تشير حالة
االجتماعي ليشمل ْ
جار لتنفيذه).
املشروع إلى أن العمل ٍ

 تـأمني وربط جميع املناطق الصناعية بوسائل النقل العام( .تشير حالة املشروع إلىجار لتنفيذه).
أنه مستمر والعمل ٍ
وقد حددت احلكومة مدى النجاح يف تنفيذ هذه األولوية من خالل التقدم يف املؤشرات
التالية:
 .1توفير  60ألف فرصة إضافية لألردنيني مع نهاية عام .2020
 .2تخفيض عدد الوفيات الناجتة عن إصابات العمل بنسبة  %5سنوي ًا.
• إطالق برنامج "خدمة وطن"
واملؤهلة ،وترسيخ
املدربة
يهدف هذا البرنامج إلى تدعيم سوق العمل بالكوادر الشبابية
ّ
ّ

ويعد ضعف املهارات
قيم املواطنة الفاعلة لديهم ليكونوا أفراد ًا منتجني يف املجتمع.
ّ
واخلبرات التي يحتاجها سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الشباب من اجلنسني
يف احلصول على الوظائف ،وذلك نتيجة قلّة فرص التدريب والتأهيل التي تعزّ ز فرصهم
يف احلصول على الوظائف .كما تبرز احلاجة إلى متكني الشباب والشابات ليكونوا أفراد ًا
بقوة يف خدمة
يتحملون
فاعلني،
املسؤولية ،ويتحلّون بقيم املواطنة الفاعلة ،ويسهمون ّ
ّ
ّ

املجتمع الذي ميثّ لون الشريحة األكبر فيه.

وينفَّ ذ برنامج "خدمة وطن" بالتعاون ما بني القوات املسلحة ووزارة العمل ،بهدف تدريب
وتأهيل الشباب من اجلنسني وتزويدهم بقواعد الضبط واجلدية ،وتنمية احلس
الوطني لديهم ،وتأهيلهم مهني ًا وفق ًا ملتطلبات سوق العمل يف قطاعات عدة منها الصناعة
واإلنشاءات والسياحة.
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ُ
وتقسم منهجية التدريب املعتمدة يف البرنامج إلى مرحلتني تتطلبان  476ساعة
تدريبية ،وكما يلي:
• التدريب الوطني /عسكري:
مدته شهر ،ويهدف إلى تنمية احلس الوطني واالنضباط يف العمل لدى املتدربني،
ّ

باإلضافة إلى تزويدهم بتدريبات اللياقة البدنية ومهارات السلوك.
• التدريب املهني:

مدته ثالثة شهور ،ويتضمن تدريب ًا نظري ًا وعملي ًا يف املشاغل واملختبرات التابعة للقوات
ّ

املسلحة ،ليزود املتدربني باملهارات احلياتية ومهارات ريادة األعمال والسالمة والصحة
وينح املتدرب واملتدربة خالل البرنامج امتيازات تشمل مبلغ ًا شهري ًا مقطوع ًا،
املهنيةُ .
وتأمني املبيت والطعام والنقل واللباس والتأمني ضد إصابات العمل ،باإلضافة إلى إجازة
مصدقة من هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية يف نهاية فترة
مزاولة مهنة
ّ

التدريب.

ولترجمة هذه األولوية قامت احلكومة بتنفيذ اإلجراءات التالية:
 إطالق برنامج "خدمة وطن" والبدء باستقطاب الشباب والشابات والتسجيل يفالبرنامج مع مطلع عام .2019
وسيلمس مدى النجاح يف تنفيذ هذه األولوية من خالل التقدم يف املؤشرات التالية:
ُ
 رفد سوق العمل ِبـ  20ألف شاب وشابة منضبطني ومؤهلني مهني ًا مع نهاية عام .2020وتشير املعلومات إلى أن املشروع ُأطلق خالل الربع األول من عام  ،2019ومت تخريج الدفعة
األولى من منتسبي البرنامج من التدريب العسكري ( 1543من الذكور) ،باشروا التدريب
املهني يوم  2نيسان  2019ملدة ثالثة شهور يف حني أن  1002من اإلناث خضعن للتدريب
املهني يف تلك الفترة.
وبحسب مؤشر األداء املتمثل برفد سوق العمل ِبـ  20ألف شاب وشابة منضبطني ومؤهلني
مهني ًا مع نهاية عام  ،2020ميكن القول إن املشروع قد فشل يف حتقيق أهدافه .ومت مؤخر ًا
واستبدل به مشروع خدمة العلم الذي ُأطلق يف األيام األخيرة حلكومة عمر
إلغاء املشروع
ُ
الرزاز.

توجه احلكومة
كما ُأعلن الحق ًا عن تأجيل برنامج خدمة العلم ،وتشير التصريحات إلى ُّ

اجلديدة (د.بشر خصاونة) إلى إلغاء البرنامج نظر ًا لصعوبة تطبيقه ،األمر الذي يوضح
مدى الضعف يف تصميم البرامج وواقعيتها والقدرة على تنفيذها وحتقيق أهدافها.
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وميكن القول إن تلك البرامج شابها الكثير من أوجه القصور والضعف ،سواء على مستوى
التصميم ،أو على مستوى التنفيذ .إذ ُولد برنامج "خدمة وطن" وهو يعاني من ضعف

رئيس يتمثل يف شرط ضمان تعيني املتدربني من ِقبل مزودي خدمة التدريب يف القطاع

اخلاص ،وخاصة يف ظل جائحة كورونا وإغالق معظم األنشطة االقتصادية.

• دعم أصحاب املشاريع الصغيرة ورياديي األعمال من خالل صندوق الريادة األردني
الذي سيدعم  825مشروع ًا من املشاريع الناشئة اإلبداعية واملبتكرة ،ورصد 69
مليون دينار لهذه الغاية.
(تشير حالة املشروع إلى أنه لم يبدأ بعد).
تصدر باستخدام العمالة
• تقدمي املساعدة الفنية واحلوافز املالية للشركات التي
ّ
األردنية.

(تشير حالة املشروع إلى أنه لم يبدأ بعد).
• حتويل محطات املعرفة ،واستحداث  80حاضنة أعمال يف أنحاء اململكة ،إلتاحة
الفرص للشباب للبدء مبشاريعهم اخلاصة من احملافظات.
(تشير حالة املشروع إلى أنه متأخر).
• إعادة هيكلة بنك تنمية املدن والقرى الذي ميكّ ن املجتمعات احمللية من الوصول إلى
التمويل للمشاريع اإلنتاجية.
جار إلجنازه).
(تشير حالة املشروع إلى أن العمل ٍ
• إتاحة التمويل لثالثة قطاعات إضافية ،هي الصحة ،والنقل (شركات النقل)،
والتعليم (التدريب املهني والفني والتقني) ،ضمن برنامج البنك املركزي لتمويل ودعم
ويقدم البرنامج ُس َلف ًا
القطاعات االقتصادية ،ليصبح مجموعها تسعة قطاعات.
ّ

متوسطة األجل للبنوك بأسعار فائدة تبلغ  %1.75للمشاريع يف العاصمة ،و%1
للمشاريع يف باقي احملافظات.
جار إلجنازه).
(تشير حالة املشروع إلى أن العمل ِ
كما تضمنت خطة عمل احلكومة ( )2021-2020العديد من البرامج واملشاريع ذات
العالقة ضمن أولوية التشغيل وريادة األعمال وعلى النحو التالي:
 )1توفير  35ألف فرصة عمل إضافية الئقة ومنتجة لألردنيني ،من خالل اإلطار الوطني
للتدريب والتشغيل.
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 )2تنظيم سوق العمل لضمان تشغيل األردنيني ،وإحاللهم يف الوظائف واملهن املتاحة ،من
خالل:
 تعديل التشريعات الناظمة لسوق العمل. االنتهاء من تطوير نظام التصاريح اإللكتروني وإطالقه مبراحله املختلفة. تفعيل منظومة التفتيش وتطويرها. )3زيادة جاذبية القطاع اخلاص للعمالة األردنية ،من خالل:
 وضع وتفعيل حوافز تشجيعية ألصحاب العمل لتشجيعهم على تشغيل العمالةً
بدال من العمالة الوافدة.
األردنية وإحاللها
 إحالل العمالة األردنية مكان العمالة الوافدة. تقدمي خدمات نقل مدعوم للعمالة األردنية. ضمان توفير بيئة عمل سليمة. )4دعم املشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي ،من خالل:
 دعم ومتويل املشاريع الريادية ومشاريع التشغيل الذاتي من ِقبل صندوق التنميةوالتشغيل وبرنامج "انهض" والصندوق األردني للريادة.

 استحداث فرص عمل من خالل املشاريع املدعومة. إعادة تقييم ودراسة صندوق التنمية والتشغيل. دعم املشاريع الريادية ،وإطالق  40حاضنة أعمال. دعم توفير املهارات الرقمية يف األردن ضمن مشروع "الشباب ،التكنولوجيا ،والعمل"لتأهيل الشباب وتدريبهم على املهارات الرقمية للشباب.
 بناء برنامج حوافز لدعم الشركات احمللية الرقمية للتوسع والوصول إلى األسواقبهدف اجتذاب الشركات العاملية وتوفير فرص عمل جديدة.
ومسرعات أعمال عاملية.
 جذب صناديقّ
 حتسني القدرات واملهارات الرقمية لدى طلبة املدارس احلكومية من خالل تدريسهامن الصف السابع حتى الصف الثاني عشر.
 تأسيس ملتقى الريادة واالبتكار. -العمل على إطالق املنتدى العربي الشبابي لريادة األعمال واالبتكار (.)2020
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أي من املبادرات السابقة خالل عام ،2020
وال يتوفر يف تقارير اإلجناز ما يشير إلى تنفيذ ّ

وقد يكون ذلك نتيجة لتفشي الوباء وظروف اإلغالق التي استمرت لفترات طويلة خالل
العام ،وانشغال احلكومة بأولوية مواجهة اجلائحة على حساب األولويات األخرى.
استندت هذه املراجعة إلى الهدف اإلمنائي الذي حددته استراتيجية التشغيل الوطنية
يف عام  2012واملتمثل بـ "حتسني مستويات معيشة األردنيني من خالل زيادة فرص
العمل واألجور واملنافع وحتسني اإلنتاجية" ،كما حددت االستراتيجية الهدف الرئيس
بالبدء يف استيعاب العاطلني عن العمل ابتداء من عام  .2014يف حني حددت وزارة
العمل يف خطتها االستراتيجية للفترة  ،2019-2017الوصول مبعدالت البطالة إلى
ما نسبته  %15.1يف عام  %23.0( 2021لإلناث ،و %13.1للذكور) ،مقارنة مع ما
َ
سنة أساس .يف حني استهدفت اخلطة
نسبته  %15.3يف عام  2016والتي اعتُ مدت
االستراتيجية الوصول بنسبة املشاركة االقتصادية املنقّ حة إلى حوالي  %37.9يف عام
 13.3( 2021لإلناث ،و %60.0للذكور مقارنة مع ما نسبته  %36.0خالل عام .)2016
إلى جانب ذلك ،سيتم متابعة وتقييم برنامج عمل احلكومة لعام  ،2019يف مجال سوق
والعمل والتشغيل ،وقطاع التدريب املهني ،وذلك بحسب وثيقة "على خطى النهضة".
واستناد ًا إلى ما تقدم ،فإنه على الرغم من تنفيذ بعض األنشطة والبرامج واإلجراءات
لتحقيق األهداف الواردة يف االستراتيجيات ذات العالقة ،ميكن القول إن االستراتيجية
الوطنية للتشغيل قد فشلت يف حتقيق هدفها اإلمنائي ،ال بل إن معدالت البطالة لم
أي تراجع ُيذكر منذ إطالقها .وتشير نتائج اجلولة الثالثة ملسح العمالة والبطالة
تشهد ّ

الذي نفذته دائرة اإلحصاءات العامة وكذلك تقريرها الربعي حول معدل البطالة يف
اململكة للربع الثالث من عام  ،2020إلى أن معدل البطالة خالل الربع الثالث من عام
 2020بلغ  ،%23.9بارتفاع مقداره  4.8نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام ،2019
ومرتفع ًا بحوالي  12.0نقطة مئوية عن املعدل املسجل يف عام  ،2014إذ بلغ معدل
البطالة السنوي آنذاك  %11.9فقط .ومت اعتماد ذلك العام للبدء يف استيعاب الداخلني
اجلدد إلى سوق العمل بحسب الهدف الرئيس الستراتيجية التشغيل الوطنية.
وعلى صعيد التوزيع اجلندري ملعدل البطالة خالل الربع الثالث من عام  ،2020فقد بلغ
معدل البطالة للذكور  %21.2مقابل  %33.6لإلناث .إذ ارتفع معدل البطالة بنحو 4.1
نقطة مئوية للذكور ،مقابل ارتفاعه بنحو  6.1نقطة مئوية لإلناث مقارنة بالربع الثالث
من عام .2019
حملة
وقد أشارت نتائج اجلولة الثالثة من مسح العمال والبطالة إلى أن معدل البطالة بني َ

الشهادات اجلامعية (بكالوريوس فأعلى) بلغ  %27.7مقارنة باملستويات التعليمية
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حملة الشهادة
األخرى .كما أشارت النتائج إلى أن نحو  %53.1من اجمالي املتعطلني هم من َ

الثانوية فأعلى ،يف حني أن  %46.9من إجمالي املتعطلني كانت مؤهالتهم التعليمية دون
الثانوية .وبحسب املستوى التعليمي واجلنس ،أظهرت النتائج أن نسبة املتعطلني الذكور
حملة البكالوريوس فأعلى بلغت  %25.2مقارنة مع  %77.0بالنسبة لإلناث.
من َ

وعلى صعيد معدل املشاركة االقتصادية اخلام (أي قوة العمل منسوبة إلى مجموع
السكان) ،أظهرت النتائج أنه ما يزال متدني ًا ،إذ بلغ حوالي  23.8فقط ،بينما بلغ معدل
املشاركة االقتصادية املنقَّ ح (أي قوة العمل منسوبة إلى السكان ممن هم يف سن  15سنة
فأكثر) حوالي  %34.4فقط ( %53.5للذكور مقابل  %14.9لإلناث) ،األمر الذي
يعكس تفاوت ًا كبير ًا جد ًا يف معدل املشاركة بحسب اجلنس ،كما تعكس هذه البيانات
تدني معدل املشاركة االقتصادية بشكل كبير وخاصة لإلناث.

حتديات تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتشغيل
ّ

بصفة عامة ،تتسم الدول النامية ومن بينها األردن ،برفاهية إعداد االستراتيجيات

شح التنفيذ وضعف حتقيق األهداف .وعلى صعيد االستراتيجية
وخطط العمل ،مقابل ّ

نصت خطة العمل لتنفيذ االستراتيجية على تشكيل املجلس
الوطنية للتشغيل ،فقد ّ

التنفيذي الوطني برئاسة وزير العمل وذلك بهدف اإلشراف على تنفيذ محاور
احملرز يف تنفيذ خطة العمل،
االستراتيجية ،إذ يجتمع املجلس شهري ًا ملتابعة التقدم
َ
ويقدم التقرير إلى مجلس الوزراء.

وباإلضافة إلى ذلكُ ،أنشئت وحدة تنفيذ االستراتيجية يف إطار وزارة العمل ،ومبساعدة
فنية من منظمة العمل الدولية يف متابعة تنفيذ االستراتيجية وتقييم أثر اإلجراءات.
وجرى نقل هذه الوحدة من مؤسسة إلى أخرى أكثر من مرة ،وقد ساهم ذلك ،إضافة
إلى تعدد املرجعيات ونقص اخلبرات ،يف تأخير تنفيذ األنشطة واملشاريع املنبثقة عن
االستراتيجية ،األمر الذي أثّ ر سلب ًا على األداء العام للتنفيذ .وميكن تلخيص العوائق
املؤسسية التي أضعفت كفاءة التنفيذ مبا يلي:
 صعوبة توفير املوارد املالية للعديد من عناصر خطة العمل. ضعف التزام ممثلي الوزارات يف املجلس التنفيذي املسؤول عن متابعة التنفيذ ،وافتقاراإلدارات احلكومية املسؤولة عن التنفيذ إلى الشعور بامللْكية ،إذ يتشكل االنطباع لدى
املوظفني بأنهم ينفّ ذون خطة عمل خارج مؤسساتهم ولصالح مؤسسات وهيئات أخرى
عندما يتطلب األمر جهد ًا تشاركي ًا من مجموعة من املؤسسات لتنفيذ بعض عناصر
فإن نقص اخلبرة لدى املوظفني احلكوميني يف تنفيذ
االستراتيجية .إضافة إلى ذلكّ ،
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البرامج الشاملة للقطاعات التي تتطلب التنسيق والتعاون الوثيقني بني وزارات عدة،
التكيف بفعالية مع هذا النوع من العملّ ،أدى بشكل ملحوظ إلى
وعدم قدرتهم على
ُّ
التأثير سلب ًا على سير العمل يف تنفيذ اخلطة.
 عدم ثبات اإلدارات احلكومية ،فالتغيرات املستمرة يف احلكومة ،والتعديالت الكثيرةعلى مجلس الوزراء ،باإلضافة إلى التغييرات املتكررة والكثيرة يف مستويات اإلدارة
العليا يف املؤسسات ذات العالقة مع وزارة العمل ،والتي تتولّى تنفيذ غالبية البرامج
واملبادرات (كمؤسسة التدريب املهني ،وصندوق التعليم والتدريب املهني والتقني،
وصندوق التنمية والتشغيل) ،أدى إلى ضعف التنفيذ ،وعدم استمرارية األشخاص
املنفذين ،وانتقال التنفيذ من شخص إلى آخر من دون معرفة حقيقية لإلجناز.
 ضعف اإلطار املؤسسي اخلاص بوحدة تنفيذ االستراتيجية ،والتأخير امللموس يفاستحداث الوحدة ورفدها بالكوادر املؤهلة والقادرة على تنفيذ اإلجراءات املقترحة،
ناهيك عن عدم استقرار هذه الوحدة خالل فترة عملها ،إذ تنقلت االستراتيجية بني
مواقع عدة؛ ابتداء من صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية ،مرور ًا بصندوق التشغيل
وانتهاء بوزارة العمل .وقد كان لضعف كفاءات
والتدريب والتعليم املهني والتقني،
ً
مديري املشاريع التي انبثقت عن االستراتيجية ،األثر األكبر يف تأخير تنفيذها.
 غياب املعايير الواضحة يف اختيار وحتديد املبادرات الواردة يف خطة العمل .إذاقتُ رحت املشاريع من جانب ممثلي القطاع العام فقط ،وكانت يف كثير من األحيان
ُ
وبعضها ال ينسجم وحتقيق األهداف.
مشاريع ومبادرات قائمة يف مؤسساتهم،

خامسًا :قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

يعد قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،أحد أهم أركان تطوير املوارد البشرية
وتنميتها ،إذ يقوم هذا القطاع برفد سوق العمل األردني باحتياجاته من العمالة يف
مختلف املستويات املهنية األساسية واملتوسطة من مزودي خدمات التعليم والتدريب
ً
وتداخال،
املهني والتقني .وميكن القول إن هذا القطاع يعد من أكثر القطاعات تشابك ًا
سواء من جهة اخلدمات املقدمة ،التي تتضمن جانبي التعليم والتدريب يف القطاعني
املهني والتقني ،أو من جهة حاكمية القطاع وتعدد املؤسسات املشرفة على هذا القطاع.
ويواجه هذا القطاع حتديات مختلفة ،إذ ما تزال جاذبية التعليم والتدريب املهني
والتقني منخفضة مقارنة مع التعليم العام ،ففي الوقت الذي حقق فيه التعليم العام
خطوات كبيرة ،هناك العديد من التحديات التي أعاقت تطوير التعليم والتدريب التقني
واملهني .فما تزال جودة تقدمي اخلدمة منخفضة نسبي ًا نتيجة لقدم املناهج ،وغياب
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التطوير املهني املستمر واملستجيب للتسارع التكنولوجي الهائل ،وسوء التجهيزات .كما
أن انخفاض التنسيق والتعاون الضعيف بني التعليم والتدريب التقني واملهني والقطاع
اخلاص أدى -ولسنوات طويلة -إلى ضعف استجابة التعليم والتدريب التقني واملهني
الحتياجات سوق العمل ،ما أدى إلى تعميق عدم التوافق بني املهارات الفعلية واملؤهالت
املطلوبة يف سوق العمل .وعالوة على ذلك ،فإن محدودية ربط مسارات التعليم والتدريب
التقني واملهني مع مسارات التعليم العالي للطلبة الراغبني تضعف جاذبية هذا القطاع.
كما متثل املواقف االجتماعية السلبية املستمرة ،واملفاهيم املرتبطة بالفشل األكادميي،
وتدني مستوى اخلدمات املقدمة ،من العوامل التي تثني الشباب عن االنضمام إلى برامج
التعليم والتدريب التقني واملهني وأصحاب العمل عن توظيف خريجي التعليم والتدريب
التقني واملهني .ويساعد يف تدني جاذبية هذا القطاع ،االعتقاد اجلازم بأنه يوفر وظائف
ذات أجور متدنية ،وأن ظروف العمل فيه غير الئقة ،وأن احتمالية انضمام مجتمع القطاع
إلى العمل غير الرسمي مرتفعة .وتشير البيانات إلى أن نسب االلتحاق بالتعليم الثانوي
املهني (وزارة التربية والتعليم) قد انخفض من  21.9خالل عام  2001إلى حوالي 12.0
خالل عام .2019
وعالوة على ذلك ،فقد أدى التشرذم يف التخطيط والسياسات ،وضعف التنسيق داخل
املؤسسات احلكومية املعنية ،وكذلك بني احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين ،إلى إعاقة
تقدمي اخلدمات واحلد من القدرة على التعاون املنهجي واالستجابات املنسقة ملواجهة
هذه التحديات .كما يعد اإلنفاق العام على تطوير التعليم والتدريب التقني واملهني
كاف للنهوض بجودة مدخالت القطاع ومخرجاته ،األمر الذي أدى إلى التركيز على
غير ٍ
ً
بدال من النوعية .ويرتبط ضعف مخرجات هذا القطاع ،بضعف العالقة
املؤشرات الكمية
يعد املشغل الرئيس ملخرجات القطاع .وعلى الرغم
والتشاركية مع القطاع اخلاص الذي ّ
من التحسن الذي طرأ يف تلك العالقة مؤخراً ،إال أنها بحاجة إلى املزيد من آليات التطوير

وتفعيل دور القطاع اخلاص يف رسم سياسات القطاع ونوعية اخلدمات املقدمة فيه .ومن
ً
فاعال يف الشراكة مع
املأمول أن تلعب هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية دور ًا
القطاع اخلاص من خالل تشكيل مجالس املهارات القطاعية.

منظومة قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني:

يتصف هذا القطاع بتعدد اجلهات املشرفة عليه ،وباعتماد ّ
كل منها على إطار تشريعي

خاص بها يشمل القوانني واألنظمة والتعليمات .وتقوم ّ
كل من هذه اجلهات بوضع

استراتيجيتها اخلاصة .ومع أن هذه اجلهات تقوم بإعداد استراتيجياتها وفق مظلة

574

تقرير حالة البالد لعام  :2020سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشري ،إال أن هذه اجلهات ال تقوم بتنسيق
استراتيجياتها وبرامجها يف ما بينها ،األمر الذي يؤثر سلب ًا على نوعية وتداخل
املخرجات ،ويؤشر إلى عدم الكفاءة يف تخصيص املوارد املتاحة نتيجة لضعف التنسيق أو
انعدامه .وتتشكل منظومة هذا القطاع من اجلهات التالية:

 -وزارة التربية والتعليم:

تقدم الوزارة برنامج التعليم املهني الشامل يف املرحلة الثانوية ملدة سنتني يف الصفني

احلادي عشر والثاني عشر يف مسارات مختلفة ،منها الصناعي والزراعي والفندقي
واالقتصاد املنزلي ،إذ تتيح الوزارة للناجحني يف هذه املسارات االلتحاق مبسارات التعليم
العالي ضمن متطلبات خاصة ،وتشير األدلّة إلى محدودية عدد الطلبة الذين يتابعون
ً
عادة ما تكون متدنية
حتصيلهم األكادميي يف مسارات التعليم العالي ،كما أن نسب النجاح

سجلت أعداد الطلبة املتقدمني المتحان الثانوية العامة تراجع ًا
من هذه الفئة .وقد ّ

كبير ًا منذ عام  ،2014لتصل إلى حوالي  9آالف طالب يف عام  2019مقارنة مع نحو 18
ألف طالب يف عام  ،2014بتراجع بلغت نسبته .%48

 -وزارة العمل /مؤسسة التدريب المهني:

تعمل املؤسسة مبوجب قانون مؤسسة التدريب املهني رقم ( )11لسنة ()1985
وتعديالته لسنة  .2001وتقدم املؤسسة خدماتها يف برامج اإلعداد املهني ورفع كفاءة
وخدمات التدريب واالستشارات يف مجال السالمة والصحة املهنية ،وتدريب املدربني
ً
مشغال
واملشرفني .وتضم املؤسسة  35معهد ًا تتوزع على محافظات اململكة ،إلى جانب 348
لتقدمي خدماتها .إذ تقوم املؤسسة بتقدمي عدد من البرامج من بينها :برامج اإلعداد
املهني ،وبرامج رفع الكفاءة ،وبرامج السالمة والصحة املهنية وتدريب املدربني واملشرفني.
وتقدر الطاقة االستيعابية للمؤسسة بحوالي  20ألف متدرب ومتدربة سنوي ًا ،يف حني
َّ
يشير تقرير املؤسسة إلى أن عدد امللتحقني يف عام  2019بلغ نحو  14ألف متدرب،
تتراوح نسبة املشتغلني منهم بني  %60و .%80وال يشير التقرير إلى كيفية حتقيق هذه
النسب التشغيلية ،مع اإلشارة إلى أن املؤسسة ليست مسؤولة بشكل مباشر عن التشغيل،
ويقتصر عملها على رفد سوق العمل بالعمالة يف املستويات املهارية املختلفة.
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 -جامعة البلقاء التطبيقية:

تقدم اجلامعة خدماتها يف مجال التعليم والتدريب التقني من خالل إشرافها على

اجلامعات والكليات اجلامعية واملتوسطة ،إذ تقدم هذه املؤسسات البرامج النظامية يف
مجال التعليم التقني بواقع عامني دراسيني بعد إنهاء الثانوية العامة ،تنتهي بتقدم
الطلبة لالمتحان الشامل ،الذي يتيح وضمن شروط محددة إمكانية التجسير للحصول

على درجة البكالوريوس ،بينما يتمكن َمن أمتّ االمتحان الشامل من الدخول إلى سوق

العمل مباشرة .وتتنوع البرامج التطبيقية يف تخصصاتها لتشمل البرامج الطبية
املساعدة ،والصيدلة ،والفندقة ،والسياحة وسواها .وتشمل املسارات التقنية والفنية
(حلملة شهادة الثانوية
التي تقدمها هذه املؤسسات :مسار الدبلوم الشامل التقني
َ

العامة) ،ومسار الدبلوم الفني (لغير حاملي شهادة للثانوية العامة) ،ومسار الدبلوم
التدريبي والدورات قصيرة األجل .وتضم اجلامعة نحو  11ألف طالب خالل عام ،2019
يف حني تضم الكليات اجلامعية املتوسطة احلكومية واخلاصة التي تشرف عليها اجلامعة
حوالي  16.5ألف طالب ،تزيد نسبة اإلناث فيها عن .%50
وإلى جانب هذه املؤسسات ،تقدم الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب (وهي شركة
مساهمة خاصة غير ربحية) خدمات التدريب املهني االنتقائية ،وتشمل :املهن اإلنشائية،
ً
وعادة ما تكون مدة البرامج
واملهن املساندة ،والطاقة املتجددة ،واخلدمات اللوجستية.
التدريبية التطبيقية سنة واحدة على األكثر .وتشمل منظومة قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني أيض ًا خدمات التعليم املهني التي تنفذها وكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئنيَ (أونروا) ،من خالل برامج تدريبية يف تخصصات متعددة ،قصيرة
ومتوسطة املدى .إذ تطرح الوكالة برامج الدبلوم التقني الذي يخضع لتعليمات جامعة
البلقاء التطبيقية ،وبرامج تدريبية مشابهة لبرامج مؤسسة التدريب املهني .وقد وصل
عدد املستفيدين من برامج الشركة ما يزيد عن  22ألف طالب.

استراتيجيات قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني

تعددت
نتيجة لتعدد املؤسسات واجلهات املعنية بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقنيّ ،

االستراتيجيات املؤسسية يف هذا القطاع ،وعلى الرغم من أن مختلف هذه االستراتيجيات
األم (االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد
تدور يف فلك االستراتيجية القطاعية
ّ
البشرية) ،إال أن هنالك غياب ًا للتنسيق والتناغم يف ما بني االستراتيجيات املوسسية،
ما يؤدي عادة إلى التداخل والتكرار يف عمل هذه املؤسسات والتأثير على كفاءة استغالل
املوارد املتاحة لها .وميكن لهذه املؤسسات أن تعمل بفعالية وكفاءة وتكاملية أكبر إذا ما
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أتيح لها التنسيق يف وضع األهداف والوصول اليها .وتشمل استراتيجيات القطاع إلى
جانب االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشريةً ّ ،
كل من استراتيجية وزارة التربية
والتعليم ،واستراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية ،واستراتيجية مؤسسة التدريب
املهني ،واستراتيجية التشغيل الوطنية ،واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
وعلى صعيد االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،فقد اشتملت األهداف
الرئيسية واملشاريع املتصلة بها يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني على خمسة
أهداف رئيسة ،هي :إتاحة الفرص ،واجلودة ،واملساءلة ،واالبتكار ،وأمناط التفكير .إذ يتم
تنفيذ هذه األهداف من خالل  16مشروع ًا شملت محاور متعددة ،من بينها :احلاكمية،
والشراكة مع القطاع اخلاص ،ودعم البنية التحتية لهذا القطاع ،واملناهج ،واملدربون،
واملظلة املرجعية ،والتجهيزات ،وإطار املؤهالت ،وفتح القنوات األفقية والعمودية بني
مسارات القطاع ومسارات التعليم العام والتعليم العالي ،والتوجيه املهني .ومن أبرز
اإلجنازات املتحققة يف هذه االستراتيجية ملعاجلة التشوهات يف القطاع ،إقرار قانون
هيئة تنمية املهارات املهنية والتقنية ،التي ستشكل املظلة املرجعية لهذا القطاع ،وكذلك
العمل على تنفيذ جميع املشاريع آنفة الذكر.
ويف معرض مراجعة اإلجراءات والبرامج والسياسات املتعلقة بهذه االستراتيجيات ،فقد
تضمنت خطة عمل احلكومة ( )2020-2019العديد من البرامج واملشاريع ذات العالقة
ضمن أولوية قطاع التدريب املهني وعلى النحو التالي:
ً
التوسع يف التعليم املهني والتقني وتطوير التعليم العالي ،من خالل تنفيذ املبادرات
أوال:
ّ
واإلجراءات التالية:

 إعادة تنظيم مسارات التعليم وبدء التشعيب بعد الصف التاسع والتدخل املبكر يفصقل امليول املهنية للطلبة.
 إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي وتعديل التشريعات الناظمة له ،وتنسيق وتطويرالعمل اجلامعي البيني.
 رفع كفاءة الكوادر التدريسية يف اجلامعات والكليات. دعم الطلبة األردنيني املتميزين وغير املقتدرين مالي ًا من خالل املنح والقروضاملخصصة للتعليم العالي.
 استكمال إجراءات إنشاء املركز الوطني الستخدام التكنولوجيا وإدماج مصادر التعليماملفتوحة.
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 زيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة يف اجلامعات األردنية.التوسع يف دعم البحث العلمي واالبتكار.
ّ
ثاني ًا :االرتقاء مبنظومة التعليم والتدريب املهني والتقني ،من خالل:
 إعداد األنظمة والتعليمات الناظمة لعمل هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنيةوالتقنية.
 مراكز تدريب مهني تتالءم واحتياجات سوق العمل جغرافي ًا ونوعي ًا.وعلى صعيد تنفيذ املبادرات واملشاريع يف مجال استراتيجية املوارد البشرية ،فلم
أي من تلك
تتضمن نتائج أعمال احلكومة للربعني األول والثاني ما يفيد بتنفيذ ٍّ
البرامج .باستثناء تشكيل هيئة تنمية املهارات املهنية والتقنية وإقرار واعتماد البرنامج
الوطني للمؤهالت.
ويعد إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية ،من أبرز اإلجنازات املتحققة
على صعيد تطوير حوكمة القطاع ،إذ أقر مجلس الوزراء مؤخر ًا قانون هيئة تنمية
املهارات وتطويرها ،التي ستضطلع مبهام اإلشراف على عمل هذا القطاع ومخرجاته.
َ
وهدف القانون إليجاد مظلة واحدة لتأطير عمل القطاعات املعنية بالتعليم املهني
والتقني وذلك ضمن تنفيذها ألهداف االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية
( .)2025-2016ويتضمن قانون تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية إلغاء قانونني
ونظامني لتحقيق تلك الغاية ،وإنشاء هيئة تسمى "هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية" التي مت إنشاؤها بالفعل ،بهدف اإلشراف على مزودي التدريب املهني والتقني
وتنظيم أعمالهم وتقييم وضبط أدائهم واعتمادهم واإلشراف على تنفيذ برامج التعليم
املهني والتقني والتدريب .كما مت تشكيل "مجلس تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية"
ً
بدال من مجلس التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني ،بهدف االرتقاء مبستوى
التدريب والتعليم املهني والتقني مبا يساعد على تنمية املوارد البشرية.
ووفق ًا للقانون ،فقد مت إنشاء صندوق يف الهيئة خلف ًا لصندوق التشغيل والتدريب
والتعليم املهني والتقني يهدف إلى دعم أنشطة التعليم والتدريب املهني والتقني وتطوير
املهارات بهدف التشغيل لدى منشآت القطاع اخلاص ومتكني األفراد واألسر واجلماعات
الفقيرة أو متدنية الدخل أو تلك العاطلة عن العمل من االنخراط يف العمل واإلنتاج،
وذلك من أجل اإلسهام يف محاربة الفقر والبطالة يف اململكة.
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وتشمل أبرز اإلجنازات يف قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،إقرار مجلس التعليم
العالي مؤخر ًا اعتماد مشروع "التجسير والنفاذية ومنح الشهادات املهنية" الذي تقدمت
به جامعة البلقاء التطبيقة ،والذي سيبدأ تطبيقه بداية السنة الدراسية 2022/2021
َّ
ً
املتوقع
يعمم على اجلامعات األخرى .ومن
يف جامعة البلقاء التطبيقية
بداية ،وقبل أن َّ

أن يسهم املشروع يف إحداث تطوير وظيفي حقيقي يف مسارات التعليم املهني والتقني
ً
وصوال لدرجات البكالوريوس واملاجستير
من خالل التقدم يف مسارات التعليم املهني
"املهني" .ويعالج هذا البرنامج أحد أهم التحديات التي تواجه املسارات املهنية ،وهو
املتمثل يف غياب التطور الوظيفي يف هذه املسارات وانغالقها .ويأتي هذا املشروع لينسجم
مع متطلبات االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية ،إذ يتيح للطلبة الفرص
للحصول على الشهادات املتقدمة يف التعليم التقني واملهني بدرجات توازي تلك املطروحة
يف املسار األكادميي (الدبلوم والبكالوريوس واملاجستير والدكتوراه "املهني") وتوطينها
يف اإلطار الوطني للمؤهالت ،الذي مت إقراره ،والبدء يف تطبيقه من ِقبل هيئة اعتماد

مؤسسات التعليم العالي .وسيمكّ ن هذا املشروع خريجي املدارس املهنية ومراكز التدريب
املهني والكليات اجلامعية من التطور مهني ًا ووظيفي ًا واحلصول على البكالوريوس املهني
والشهادات العليا يف املسارات املهنية ،كما سيمكّ ن البرنامج طلبة املسارات األكادميية من
االنتقال إلى املسارات املهنية يف أي مستوى من مستويات الدراسة يف اجلامعات الوطنية.
ويتيح املشروع للطلبة الناجحني يف الثانوية العامة (املسار األكادميي ،واملسار املهني)،
االلتحاق يف املسارات املهنية يف اجلامعات والكليات التقنية ،كما أنه سيتيح للطالب امللتحق
بالكليات اجلامعية املتوسطة ،خيار ًا جديد ًا بااللتحاق يف املسارات املهنية للحصول على
درجة البكالوريوس املهني واملتابعة باجتاه عمودي مهني .وسيمكّ ن هذا املشروع الطلبة
من غير الناجحني يف امتحان الثانوية العامة يف املسار األكادميي وخريجي املدارس
الثانوية املهنية ومؤسسات التدريب املهني بالتقدم للحصول على الدرجات املهنية من
خالل امتحان تأهيلي سيتم اعتماده لاللتحاق باملسارات املهنية.
ومن جانب آخر ،فإن هذا املشروع سيمكّ ن العاملني يف مجال تخصصهم لفترة زمنية ،وبعد
َ
االلتحاق بجامعات تقنية ،ضمن األسس التي ُتقَ ّر لهذه
اجتيازهم االمتحان التأهيلي،
الغاية ،ويتيح املشروع املقترح للطلبة امللتحقني باملسار األكادميي على مستوى درجة

البكالوريوس واحلصول على درجات البكالوريوس واملاجستير والدكتوراه املهنية ضمن
مسار خاص.
ويف مجال التدريب املهني ،تشير إجنازات مؤسسة التدريب املهني إلى ُّ
تركزها يف مجاالت
تهيئة البيئة املواتية لتقدمي خدمات التدريب ،إذ تلخصت االجنازات يف مجاالت احلاكمية
التي تضمنت إعداد نظام التنظيم اإلداري والهيكل التنظيمي للمؤسسة ،ودمج العديد
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من املعاهد الصناعية والتدريبية يف احملافظات .ويف مجال "البرامج واملناهج التدريبية"،
مت العمل على حتديث وتطوير البرامج التدريبية يف مختلف املهارات والقطاعات .ويف
مجال البيئة التدريبية ،مت إنشاء عدد من املشاغل يف مختلف احملافظات ،وحتديث
مشاغل قائمة ،وإعادة التأهيل والصيانة ملعاهد التدريب املهني يف العديد من احملافظات،
كما مت رفع كفاءة املدربني يف دول مختلفة وبواقع  80مدرب ًا .ويف مجال السالمة والصحة
املهنية ،مت تطوير وإنشاء فروع ملعاهد السالمة والصحة املهنية يف بعض احملافظات .وعلى
صعيد التعاون مع القطاع اخلاص ،مت متكني فعاليات القطاع اخلاص ،كقطاعات الصناعة
واإلنشاءات واحمليكات وغيرها ،من إدارة وتشغيل واستخدام مشاغل التدريب يف بعض
احملافظات.

سادسًا :برنامج المهارات للتشغيل واالندماج االجتماعي

يعد برنامج املهارات للتشغيل واالندماج االجتماعي ،املقدم من االحتاد األوروبي ،أحد
ّ

أهم املشاريع املعنية بدعم تنفيذ االستراتيجيات القطاعية (استراتيجية التشغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني  ،2020-2014واالستراتيجية الوطنية للتشغيل
 ،2020-2011واستراتيجية تنمية املوارد البشرية  ،)2025-2016ضمن إطار عمل

مكون بناء القدرات.
ّ
ويتمثل الهدف العام للبرنامج يف توفير الدعم لتنمية القدرات ،وتقدمي الدعم الفني
للوزارات املعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني واملؤسسات ذات الصلة
ومنظمات املجتمع املدني والشركاء االجتماعيني ،ودعم تنفيذ االستراتيجيات
القطاعية .وشملت أهداف املشروع تقدمي املشورة والدعم الفني للوزارات املعنية
واملؤسسات ذات الصلة على املستويني املركزي واإلقليمي يف مجاالت احلوكمة ،وبناء
القدرات ،وضبط اجلودة ،والتشغيل ،وإدارة سوق العمل والوساطة ونظم املعلومات،
واالندماج االجتماعي للفئات احملرومة ،واملتابعة والتقييم ضمن استراتيجية التشغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني وخطط عمل القطاع مبا فيها استراتيجية تنمية
املوارد البشرية (.)2025-2016
ُ
تقدمي املشورة والدعم الفني ،والدورات التدريبية لتعزيز احلوار
األهداف
كما تضمنت
َ

االجتماعي ،وتعزيز املشاركة الفعلية وشراكة الشركاء االجتماعيني يف قطاع التشغيل
والتدريب والتعليم املهني والتقني .إذ إن ذلك يؤدي إلى حتديد األدوار واملسؤوليات

واملشاركة القائمة على إطار تنظيم وشراكة من خالل استكشاف نهج جديد وفرص
وأساليب الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف قطاع التشغيل والتدريب والتعليم
املهني والتقني.
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وقد ساهم البرنامج يف وضع األسس الالزمة لتطوير قوة عاملة تتمتع باملهارات واملؤهالت
والقدرات السلوكية الالزمة لتحقيق طموحات األردن االقتصادية واالجتماعية،
وزيادة قابلية توظيف الشباب واملساهمة يف زيادة االندماج االجتماعي للنساء والشباب
واألشخاص من ذوي اإلعاقة .وكان من بني إسهامات هذا البرنامج الذي اختتم أعماله يف
مطلع عام  ،2020إنشاء هيئة املهارات.
وقد جاء هذا البرنامج ضمن برنامج دعم امليزانية املقدم من االحتاد األوروبي خالل الفترة
بني عامي  2015و 2019بحوالي  42مليون يورو للجهات املعنية يف التدريب والتعليم
املهني والتقني وأصحاب املصلحة لتنفيذ إصالح القطاع .ومتحورت ركائز اإلصالح التي
ساهم بها البرنامج حول :اإلطار التنظيمي للتدريب والتعليم املهني والتقني؛ ومؤهالت
الوظائف اجلديدة املسجلة يف اإلطار الوطني للمؤهالت؛ وجتهيز وتطوير مدارس
التعليم املهني التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز مؤسسة التدريب املهني والكليات
املرتبطة بجامعة البلقاء التطبيقية يف جميع أنحاء األردن؛ وتدريب املعلمني واملدربني
املهنيني والتقنيني واملشرفني على ورش العمل؛ وتوسيع نطاق الوصول إلى املؤهالت وإدراج
الفئات احملرومة يف التدريب والتعليم املهني والتقني وتدابير سوق العمل النشطة.
وبالنظر إلى ضخامة حجم التمويل ،فإن األمر يستدعي إجراء تقييم موضوعي للنتائج
التي حققها البرنامج وأثرها على تطوير مخرجات القطاع بهدف تعظيم االستفادة من
هذه املنح والقروض وتوظيفها يف سياقها الصحيح ،وخاصة مع إنفاق العديد من املؤسسات
املانحة على تطوير هذا القطاع.

سابعًا :مراجعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

يتضمن هذا الفصل استعراض ًا لتوصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2019وبيان التوصيات
التي ُأ ِخذ بها وتلك التي لم ُتتَّ َخذ إجراءات بشأنها .وكان التقرير قد أوصى مبجموعة من

اإلجراءات للتأثير على السياسات اخلاصة بسوق العمل والتشغيل والتدريب املهني.
ففي مجال سوق العمل والتشغيل ،فقد مت االخذ مبجموعة من التوصيات منها:

أقرت اللجنة الثالثية لشؤون
 اقترح التقرير توصية زيادةّ
احلد األدنى لألجور .وقد ّ

احلد األدنى ألجور
باحلد األدنى لألجور يف شهر شباط  ،2020رفع
العمل املتعلق
ّ
ّ
ً
بدال من  220ديناراً ،ورفع احلد األدنى لألجور
العمال األردنيني إلى  260دينار ًا

ابتداء من عام .2021
للعمال الوافدين ليصبح  230دينار ًا
ً

 إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية كضرورة إلصالح اإلطار املؤسسيلقطاع التدريب والتعليم املهني والتقني.
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يف حني لم يتم األخذ بالتوصيات التالية:
 ضرورة مأسسة جودة خدمات تدريب املهارات احلياتية ورفعها ،ملا لها من أثر كبير يفصقل شخصية العاملني وغرس املمارسات األخالقية يف نفوسهم.
الطلبات التي ال ترتبط بوظائف محددة ومؤهالت
 إيقاف قبول ديوان اخلدمة املدنيةِ
محددة.

 إطالق حملة تسويق اجتماعي لقيم العمل ،لتعزيز فكرة أن جميع أنواع العملمحترمة.
تشجع على خلق الوظائف ذات األجر املرتفع.
 حتقيق التوازن بني السياسات التيّ
وعلى صعيد توصيات قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،فقد تضمن تقرير حالة
البالد لعام  2019مجموعة واسعة من التوصيات واإلجراءات الالزمة لتنفيذها .ويبني
اجلدول التالي حالة التوصيات التي أوردها التقرير.
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .1تطوير
وتفعيل
التشريعات
القانونية
(احلاكمية
الرشيدة)

 .1إصدار التشريعات الالزمة
لتحسني ظروف عمل الفنيني
والتقنيني يف القطاع اخلاص،
وحتقيق املساواة يف الرواتب
لتصبح رواتب خريجي التعليم
والتدريب املهني والتقني
مماثلة لرواتب العاملني يف
التعليم األكادميي (رفع
احلد األدنى ألجور خريجي
ّ
التعليم والتدريب املهني
والتقني).

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

إصدار
التشريعات

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

(تعليمات/
أنظمة)
√

ومجلس الوزراء

 .2دعم هيئة تنمية وتطوير
املهارات املهنية والتقنية
وتطويرها ،لتمكينها
من اإلشراف الكامل على
قطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني ،من خالل
اإلشراف على توزيع املصادر
املالية ،وتدريب املدربني،
واملواءمة بني البرامج املقدمة
واحتياجات سوق العمل،
وتطوير اخلطط الدراسية،
ووضع االمتحانات ،وتقييم
املعلمني.

إصدار القرارات
الالزمة لتفعيل
دور الهيئة
يف اإلشراف
على التعليم
والتدريب املهني
والتقني.

مت إصدار
القانون ،وما
تزال الهيئة
يف مراحلها
التحضيرية
ولم تباشر
عملها بشكل
كامل يف
اإلشراف
على القطاع.

 .3تفعيل تطبيق اإلطار الوطني
للمؤهالت (.)NQF

 عدد البرامجاملعتمدة
َ
واملسجلة على
َّ
اإلطار.

مت إقرار
اإلطار
والبدء
بتفعيله
تدريجي ًا.

 .4تفعيل دور جلان ومجالس
املهارات القطاعية ،ليكون
لها دور فاعل يف اإلشراف
والتقييم والتوجيه للبرامج
التي يطرحها القطاع،
واملشاركة بوضع اخلطط
والسياسات العامة للقطاع.

 عدد القراراتالصادرة عن
كل مجلس
يف حتديد
احتياجات كل
قطاع ،وتصميم
تطوير برامج
التأهيل الالزمة.

√

مت تشكيل
مجالس
املهارات
القطاعية.

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجلس الوزراء

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
وهيئة اعتماد
مؤسسات
التعليم العالي
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

 .5تطوير التشريعات الناظمة
لالعتماد وضمان اجلودة.

 اعتماد أدلّةضبط اجلودة
للقطاع.

هيئة تنمية
وتطوير
.املهارات املهنية
والتقنية.

 .6تطوير نظام لالعتراف
باملهارات املكتسبة من التعليم
والتدريب غير النظامي.

 إصدار قرار منمجلس الهيئة.

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،

 .7تفعيل إصدار رخص مزاولة
املهنة للحرفيني والتقنيني.

 عدد الرخصالصادرة.

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية.

 .8السير بإجراءات تشكيل
املجلس األعلى لتنمية املوارد
البشرية.

 إعداد اإلطارالتشريعي
لتشكيل املجلس
وإقراره ،وصدور
قرار تشكيله.

رئاسة الوزراء .

 .9تشكيل مجلس وطني
للتشغيل.

 إصدار القرارتالالزمة لتشكيل
املجلس مبا
ينسجم مع
األنظمة
والتعليمات
املعمول بها.

وزراة العمل،
وهيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجلس الوزراء

وديوان
التشريع
والرأي.
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

 وزيادة عددامللتحقني
ببرامج ()ToT
بحيث ُتعقَ د
دورة واحدة على
األقل سنوي ًا
لكل مدرب أو
معلم مهني أو
تقني.

منجز جزئيا

 .2بناء قدرات
العاملني يف
قطاع التعليم
والتدريب
املهني
والتقني
وجامعي
البيانات
للقطاع.

موحد لتدريب
 .1اعتماد مركز َّ
املدربني واالستفادة من
جامعة البلقاء التطبيقية
ومعهد التدريب والتطوير
يف مؤسسة التدريب املهني،
وبناء قدرات العاملني فيهما،
وتزويده باخلبراء يف مجال
تدريب املدربني تنفيذ ًا
ملشاريع استراتيجية تنمية
املوارد البشرية (-2016
.)2025

 عدد البرامجالتدريبية لبناء
قدرات الكوادر
الفنية ورفع
كفاءتها،

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
وجامعة البلقاء
التطبيقية،
ومجلس
إدارة مؤسسة
التدريب املهني
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا
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مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

 .2مراجعة وتطوير املعايير
واآلليات اخلاصة باعتماد
املدربني وتقييمهم.

تفعيل املعايير
املعتمدة
َ
واملطبقة.
َّ

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

 .3تصميم وتنفيذ وتقييم
برامج إلعداد املدربني
واملشرفني املهنيني واملدرسني،
من خالل برامج تدريب
املدربني ،واالبتعاث (قصير
األمد وطويل األمد) إلى
مراكز عاملية للتدريب املهني
والتعليم التقني والتطبيقي،
وتوفير حوافز مالية
الستقطاب املدربني واملدرسني
املختصني.

 عدد البرامجاملصممة ،وعدد
الكوادر الفنية
املؤهلة واملدربة،

√

معهد املدربني،
وهيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

املبتعثني
 وعددَ
لدورات وبرامج
خارجية.

 .4بناء القدرات واستقطاب
الكفاءات املتميزة ،ورفع
قدرات الكفاءات العاملة،
والعمل على ضمان استمرار
هذه الكفاءات يف خدمة
القطاع مبشاركة ممثلني من
القطاع اخلاص.

زيادة مشاركة
فنيني وخبراء
من القطاع
اخلاص يف
تنفيذ البرامج
مبعدل فنّ ي
واحد لكل
برنامج يف أول
سنتني.

√

 .5تطوير قدرات العاملني
وبناؤها يف مجال جمع
املعلومات وعرضها؛ لتمكينهم
من إعداد التقارير الالزمة
عن سوق العمل ومستويات
األداء التي ميكن البناء عليها
يف اختيار البرامج التي ميكن
طرحها ،واستيعاب املتدربني
فيها.

عدد الدراسات
املسحية
ّ
امليدانية
واملكتبية عن
احتياجات
السوق ،وعدد
الباحثني
املؤهلني،

√

 وتقاريرالدراسات
املنجزة.
َ

مستمر

مستمر

مزودو التدريب
والتعليم املهني
والتقني

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ودائرة
اإلحصاءات
العامة ،واملركز
الوطني لتنمية
املوارد البشرية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز
√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ودائرة
اإلحصاءات
العامة ،واملركز
الوطني لتنمية
املوارد البشرية

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،

وعدد الشركات
املؤهلة.

 .3تطوير برامج
مهنية وفنية
وتقنية،
وتطوير
اخلطط
الدراسية
لتواكب
التطورات يف
سوق العمل،
وتطوير
املختبرات
واملشاغل
والبنى
التحتية
التكنولوجية.

 .1تفعيل االستراتيجية
الوطنية للتوجيه واإلرشاد
املهني من خالل:

 إطالقاالستراتيجية.

 إصدار دليل التوجيه واإلرشاداملهني.

 إصدار دليلالتوجيه
واإلرشاد.

 إصدار دليل للمهن علىاملستوى الوطني.

 إصدار دليلاملهن.

 زيادة سنوية يف أعداد الطلبةامللتحقني بالتعليم املهني
والتقني.

 زيادة أعدادالطلبة
امللتحقني
بالتعليم املهني
والتقني ذكور ًا
وإناث ًا بنسبة
.%5

 إطالق حملة دعائية؛لتشجيع الطلبة على
االنخراط ببرامج التعليم
والتدريب املهني.
 إصدار قرار بشمول جميعاملدارس ببرامج التوجيه
واإلرشاد املهني.
 مراجعة وإصدار األنظمةوالتعليمات بهدف حفز
األردنيني على التوجه نحو
العمل املهني يف القطاع اخلاص
(مراجعة نظام اخلدمة
املدنية).

منجز جزئيا

 .6إنشاء بنك معلومات بخبراء
املسوحات امليدانية للقطاع،
وتأهيل شركات للقيام بذلك.

قواعد بيانات
اخلبراء
األردنيني،

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

ووزارة التربية
والتعليم،
ووزارة اإلعالم،
ومزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني،
والقطاع
اخلاص

إطالق احلملة.
صدور القرار.
مراجعة نظام
اخلدمة املدنية
املعدل.
صدور النظام
املعدل واملباشرة
بتطبيقه.
عقد الورش
للتوعية مبفهوم
"من املدرسة
للعمل".
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .2توفير مصادر التعلم التي
يحتاجها ّ
كل من الطالب
واملتدرب.

 عدد البرامجالتي تعتمد
أسلوب التعليم
اإللكتروني
والتدريب
االفتراضي.

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

√

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
مزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني

 عدد محطاتاملعرفة
املشمولة.
 .3تركيز العملية التعليمية
والتعلمية على املتعلم أو
املتدرب ،وعلى املخرجات
التعليمية أكثر من املدخالت
التعليمية ،وذلك باستخدام
أساليب متنوعة تشمل:
احملاضرات ،وإجراء التجارب
يف املختبرات واملشاغل،
والتدريب العملي .وكذلك
اعتماد اخلطط الدراسية
لصقل وتعزيز املهارات
األساسية والضرورية
للتعامل مـع األسـواق العامليـة
املنفتحـة بعضـها على بعض
(مثل مهارات تكنولوجيا
املعلومات وتطبيقاتها ،وتغيير
السلوك الوظيفي ،واالتصال
باللغة اإلجنليزية ،وزيادة
املرونة من خالل إجادة خليط
من املهارات الفنية واإلدارية).
 .4دعم التركيز على املخرجات
التعليمية ،من خالل مراجعة
وتطوير اخلطط الدراسية
ومحتواها ،مع ضمان توفير
املصادر التعليمية ،واستخدام
أساليب متنوعة يف التعليم
والتعلم ،مع االهتمام
بالتدريب على التطور
الوظيفي ،والسالمة والصحة
العامة ،واملهارات احلياتية
وغيرها.
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 اعتماداخلطط
الدراسية

√

مستمر

 اعتماد حقيبةاملهارات احلياتية
الوطنية،

ومزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني

 اعتمادالكفايات
املشتركة بني
البرامج

 مراجعةجميع برامج
ومناهج التدريب
والتعليم املهني
والتقني.
 عدد البرامجالتي مت
مراجعتها
وتطويرها.

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني

تقرير حالة البالد لعام  :2020سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

 .5اعتماد مفهوم التعليم
املستمر وتطبيقه عبر
توفير صيغ وهياكل مرنة
ومتطورة تربط بني مستويات
التعليم املختلفة ،وبخاصة
اجلامعي املتوسط ،واجلامعي
يف التخصصات واملجاالت
التطبيقية والتكنولوجية،
التي يتزايد طلب سوق العمل
عليها.

 إصدارالقرارات الالزمة
العتماد مفهوم
التدريب
والتعليم
املستمرين.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
وهيئة اعتماد
مؤسسات
التعليم العالي

 .6التوسع ببرامج التلمذة
السن والبالغني،
املهنية لصغار
ّ
ملمارسة التدريب املنظم
طويل األمد ،وذلك مع مراعاة
التشريعات النافذة.

 عدد برامجالتلمذة املهنية
املطبقة سنوي ًا.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني

 عدد الشركاتاملطبقة ألسلوب
التلمذة املهنية
سنوي ًا.
 عدداالتفاقيات
املوقعة لتنفيذ
برامج التلمذة
املهنية سنويا

 .7تدريب العاملني يف املؤسسات
يف مراكز التدريب املتخصصة،
ويف مواقع عملهم؛ لغايات رفع
كفاءتهم.

توقيع ما ال
يقل عن 5
اتفاقيات بني
مزودي التدريب
والتعليم املهني
ومواقع العمل
واإلنتاج ،لرفع
كفاءة املدربني
لديهم سنوي ًا
بهدف التدريب.

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجالس
املهارات
القطاعية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .8توفير مناخ أكادميي متميز؛
مبا يحقق رؤية جامعة البلقاء
التطبيقية ورسالتها.

 اعتماد مراكز/معاهد /كليات/
أكادمييات
متميزة ،كنماذج
ملزودي التدريب
والتعليم املهني
والتقني.

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

√

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
وجامعة البلقاء
التطبيقية

 حتويل ثالثكليات جامعية
متوسطة سنوي ًا
إلى التعليم
التقني ،وملدة 5
سنوات.
 .9مراجعة آليات وأساليب
التدريب امليداني ،واعتماد
إطار مرجعي لتطوير برامج
التدريب امليداني.

 تشكيل فريقعمل.

√

مستمر

 إعداد واعتمادإطار مرجعي.

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

 إعداد دليلالتدريب
امليداني.
 .10تطوير املختبرات واملشاغل،
من خالل املنح واملساعدات
اخلارجية ،وبالشراكة مع
القطاع اخلاص.
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 عدد املشاغلوالورش الفنية
واملختبرات التي
يتم استحداثها
وتطويرها.

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجالس
املهارات
القطاعية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .11تطوير البرامج احلاليــة،
واســتحداث تخصصــات
جديدة مطلوبــة ،بنــاء علــى
برامج ودراسات احتياجات
سوق العمل ،ومراجعة البرامج
واخلطط الدراسية يف املناهج
وعدد الساعات وطرق
التـدريس ،والتركيـز علـى
اجلوانب العملية والتطبيقية،
وتقوية املهارات األساسية
والضرورية للتعامل مـع
األسـواق العامليـة.

 عقد  25ورشةعمل سنوي ًا
بالتعاون مع
أصحاب العمل
املختصني،
ملراجعة وتطوير
املناهج املهنية
والتقنية ،ووضع
برامج جديدة
ديناميكية
تواكب التغيرات
واحتياجات
سوق العمل.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

مستمر

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني،
واملركز الوطني
لتطوير املناهج

 معظم البرامجمصصمة وفق
أسلوب الكفايات
(.)CBT
 مشاركة كاملةمن خبراء من
الصناعة يف
تطوير املناهج.
 تصميم ما اليقل عن 10
برامج تدريبية
جديدة تؤهل
أصحابها لعمل
أنشطة إنتاجية.
 أسماءمؤسسات
القطاع اخلاص
وأصحاب العمل
املشاركني.
 عدد البرامجالتي مت
مراجعتها أو
مت تطويرها
واملعتمدة
َ
سنوي ًا.
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

 حتديدمجاالت
التطوير
للقطاع.

منجز جزئيا

 .12إقامة مؤمتر وطني لتطوير
التدريب والتعليم املهني
والتقني استناد ًا إلى "رؤية
األردن  ،"2025وحتديد
اإلصالحات على مسار التعليم
املهني احلالي التابع لوزارة
التربية والتعليم ،وعدم ربط
التعليم والتدريب املهني
والتقني بالتحصيل الدراسي
منخفض األداء.

 -عقد املؤمتر.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

 حتديد الهوةبني مخرجات
التعليم
والتدريب
املهني والتقني
وحاجات سوق
العمل.
 إصدار معاييرجديدة لدى
وزارة التربية
والتعليم
اللتحاق الطلبة
ببرامج التعليم
املهني.

 .13مشاركة الطلبة يف مسابقات
املهارات العاملية (World
.)Skills
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 التسجيل علىموقع اجلائزة،
واحلصول على
العضوية.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومزودو التعليم
والتدريب
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .4االستمرار
بتوفير
الدعم املالي
وإدارة املصادر
املالية،
وتفعيل
اإلجراءات
احلكومية
لدعم القطاع
وتطوير
الشراكات
احمللية
والدولية
لتنفيذ
البرامج
املقترحة
وتطبيقها
وضمان
دميومتها.

 .1استقطاب الدعم من اجلهات
املانحة الدولية واحمللية
ملؤسسة التدريب املهني.

 عدداالتفاقيات مع
الدول واملنظمات
املانحة سنوي ًا.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

مستمر

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
وزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي

 عدد املشاريعاملقدمة
َّ
للتمويل من
املنح والقروض
امليسرة سنوي ًا.
 تقارير تقييمأداء املشاريع.
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حالة التوصية

 تقدمي احلوافزلزيادة حجم
استثمار القطاع
اخلاص يف
التعليم التقني
واملهني وملدة 5
سنوات.
 حتديداملخصصات
الالزمة لتطوير
املختبرات
واملشاغل،
وإدامتها،
ورصدها يف
املوازنات.
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منجز

 اعتماد آليةالدعم احلكومي
املستمر للتعليم
املهني والتقني.

غير منجز

 حتديد نسبزيادة اإلنفاق
احلكومي على
قطاع التعليم
والتدريب املهني
والتقني (تتراوح
هذه النسبة
عاملي ًا بني 1
و.)%2

منجز جزئيا

 .2زيادة اإلنفاق احلكومي على
القطاع ،وتوفير الدعم املالي
للكليات واملعاهد واملراكز
العاملة فيه ،من خالل إدارته
وحوكمته ،باستخدام أفضل
املمارسات العاملية.

إصدار قرارات
باآلتي:

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
مجلس
الوزراء ووزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي،
ووزارة املالية/
املوازنة العامة
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .3احلد من العمالة الوافدة
يف التخصصات التي ميكن
تغطيتها من خريجي التدريب
والتعليم املهني والتقني.

 اعتماد خطةوطنية وآليات
ومعايير إلحالل
العمالة الوطنية
محل الوافدة.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

مستمر

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
وزارة العمل

 زيادة نسبةفرص العمل
خلريجي
التعليم التقني،
من خالل نظام
معلومات سوق
العمل ،مبا ال
يقل عن %50
من اخلريجني
سنوي ًا.
 انخفاضمعدل
البطالة بني
املهنيني بواقع
%5سنوي ًا.
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حالة التوصية

 قواعد بياناتبالبنى التحتية
والتسهيالت
لدى مزودي
التعليم
والتدريب املهني
والتقني.
 إصدار قرارباعتماد
خريطة وطنية
لتوزيع وانتشار
مزودي التعليم
والتدريب املهني
والتقني.
 إصدار قراراعتماد أسلوب
املؤسسة
الواحدة
لتقييم البرامج
واملستويات
املختافة وفق
معايير لهذا
الغرض.
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منجز

 قواعدبيانات باملناهج
املتوفرة لدى
مزودي التعليم
والتدريب املهني
والتقني.

غير منجز

 قواعد بياناتبالكوادر الفنية
العاملة لدى
مزودي التدريب
ومؤهالتهم
وخبراتهم
وخطط اإلحالل
والتعاقب لهم.

منجز جزئيا

 .4ضبط النفقات ،واالستثمار
األمثل للموارد وتعميق دورها
يف التنمية املستدامة.

 قواعدبيانات مبزودي
التدريب.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .5تهيئة البيئة اجلامعية
املناسبة لإلبداع والتميز،
وتطويرها مبا يخدم العملية
التعليمية ،وصقل شخصية
الطالب ،وتنمية قدراته،
وإكسابه روح املبادرة واإلبداع.

√

 عدد املشاريعالريادية.

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

مستمر

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
جامعة البلقاء
التطبيقية

 عدد ونوعيةقصص النجاح.

 .6منح األولوية إلعادة هيكلة
الكليات اجلامعية واجلامعية
املتوسطة.

 تطويرإجراءات
االمتحان
الشامل ،ليصبح
امتحان قدرات
وكفاءات.

√

جامعة البلقاء
التطبيقية

 .7تطوير نظام متكامل إلدارة
املعلومات ،بحيث يحتوي على
املعلومات احلالية والتنبؤات
املستقبلية ،ويوفر قاعدة
بيانات لوضع السياسات
وتعميمها.

 تطوير نظاممتكامل ،يبني
احتياجات سوق
العمل من املوارد
البشرية.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

 .8إجراء دراسات قصيرة األمد
وطويلة األمد؛ لتحديد
احتياجات سوق العمل محلي ًا
وإقليمي ًا.

 ازدياداملخصصات
املالية الالزمة
إلجراء
املسوحات.
 تنفيذ 6دراسات
قطاعات من
سوق العمل
سنوي ًا ،لبيان
احتياجات
هذه القطاعات
من املوارد
البشرية ،إضافة
إلى املهارات
املطلوبة.

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ودائرة
اإلحصاءات
العامة ،واملركز
الوطني لتنمية
املوارد البشرية
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منجز

 تعميمالتجربة على
مجموعة أخرى
من املعاهد.

غير منجز

 تقييم جتربةإدارة وتشغيل
املعهد من
اجلامعة.

منجز جزئيا

 .9تفعيل آليات االستثمار
األمثل للموارد.

 اإلسراعبتمكني جامعة
احلسني التقنية
من إدارة
وتشغيل معاهد
للتدريب املهني.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
وجامعة
احلسني
التقنية،
ومجلس
إدارة مؤسسة
التدريب املهني
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .10التوسع بالبرامج املرتبطة
بالتشغيل.

 التوسعالكمي والنوعي
ببرنامج خدمة
"وطن".

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
وزارة العمل،
وهيئة تشجيع
االستثمار

 تنفيذ البرامجالتي تدعم
الريادة.
 تسهيلمنح القروض
امليسرة لتمكني
الشباب من
إقامة مشاريع
التشغيل
الذاتي ،مثل
مشروع "انهض".
 إصدار قرارباعتماد وتفعيل
منصة التشغيل
الوطنية
كمنصة واحدة
لهذه الغاية.
 إصدار املعاييرالالزمة ملنح
املستثمرين
حوافز
تشجيعية
لقاء تشغيل
األردنيني.
 التوسع بعددوتوزيع الفروع
اإلنتاجية.
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600

منجز

 وضع خطةاستراتيجية
شاملة إلعادة
تأهيل القطاع
ً
كامال تتضمن
مؤشرات تنفيذ
قابلة للقياس
ومحددة بزمن.

غير منجز

 طرحتخصصات
تناسب سوق
العمل ومهن
املستقبل.

منجز جزئيا

 .5اعتماد
وتطبيق
معايير
وأنظمة
لضبط
اجلودة
وضمانها.

 .1حتديد سياسات وتوجهات
واضحة لبرنامج التحول يف
التعليم.

 حتديدالسياسات
العامة لتطوير
قطاع التعليم
والتدريب املهني
ومراجعتها
واعتمادها.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجلس
التربية
والتعليم
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .2حتسني مدخالت برامج
التعليم والتدريب املهني
والتقني والتطبيقي.

 اكتمالاإلطار العام
لتطوير البرامج
التدريبية
والتعليمية
للتعليم التقني
واملهني.

√

مواد
 تخصيصّ
تقوية للطلبة
(مثل الرياضيات
واللغة
اإلجنليزية).

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

مستمر

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
ومجلس
التربية
والتعليم،
وصندوق
التنمية
والتشغيل

 زيادة أعدادامللتحقني
ببرامج التعليم
والتدريب املهني
والتقني.
 عدد امللتحقنياملتفوقني.
 عدداخلريجني
ونسبتهم.
 قصص جناحاخلريجني.
 عدد مشاريعالتشغيل
الذاتي.
 عدد حاضناتاألعمال.
 .3تفعيل نظام اجلودة ،وتطبيق
معايير االعتماد العام
واالعتماد اخلاص ،محلي ًا
ودولي ًا ،على جميع البرامج
املطبقة لدى مزودي التعليم
َّ
والتدريب املهني والتقني،
وإقرار تعليمات االعتماد العام
واالعتماد اخلاص لبرامج
التعليم والتدريب.

 تعليماتمقرة
االعتماد َّ
ومع َلنة.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
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منجز

 .6االعتماد على بيانات موثقة
عند وضع السياسات واتخاذ
القرارات.

غير منجز

 .5حتديد معايير وآليات
اإلشراف املـباشر على كلـيات
املـجـتمع العامـة واخلاصة،
وعلى مزودي التدريب
والتعليم املهني والتقني،
والعمل على ضبط مستوى
األداء األكادميي واملهني
والتطبيقي فيها من ِقبل
جامعة البلقاء التطبيقية.

منجز جزئيا

فعال
 .4تطبيق نظام إداري ّ
للمتابعة والتقييم والتقومي،
لضمان االلتزام برؤية القطاع
ورسالته من ِقبل الكليات
اجلامعية ،والكليات اجلامعية
املتوسطة ،ومراكز التدريب،
واملدارس املهنية .وإصدار قرار
بإلزام جميع مزودي التدريب
والتعليم املهني والتقني بنظام
وطني للمتابعة والتقييم وفق
أفضل املمارسات.

 تصميم النظامواعتماده.

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،

 إصدار قراربإلزامية تنفيذ
النظام.

 حتديدمعايير وآليات
اإلشراف على
مزودي التدريب
والتعليم املهني
والتقني.

ومجلس
التعليم العالي،
وجامعة البلقاء
التطبيقية

 حتديدواعتماد معايير
تقييم األداء.

 إصدار قراربتحديد اجلهة
املزودة للبيانات
والدراسات
املتعلقة بجانبي
العرض والطلب
على القوى
العاملة املدربة،
وحتديد
الفجوة،
مبشاركة
ممثلني عن
القطاع اخلاص
ومنظمات
املجتمع املدني
والنقابات.

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

 .7بناء نظام لقياس فاعلية أداء
برامج التعليم والتدريب املهني
والتقني ومستواها ،بحيث
يكون له مؤشرات أداء محددة
قابلة للقياس والتنفيذ وتتم
مراجعته دوري ًا.

 تنفيذدراسة وطنية
شاملة لقياس
فاعلية وكفاءة
وارتباطية
واستمرارية
برامج القطاع
على مستوى
املهنة.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة
هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية
ومجلس
التربية
والتعليم،
ومجلس
التعليم العالي

 إصدار قراربإلزام الطلبة
واملتدربني يف
قطاع التعليم
والتدريب
املهني والتقني
بالتطبيق
امليداني ملدة ال
تقل عن شهر
واحد سنوي ًا
اعتبار ًا من
عام 2021
لدى أصحاب
العمل ومواقع
اإلنتاج؛ بهدف
تطوير قدراتهم
واالطالع
على أحدث
املستجدات
والتطورات
التكنولوجية
يف الصناعة؛
وذلك حتى
يتمكن املدربون
من إعداد
الطلبة بحسب
متطلبات
السوق.
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مستمر

√

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
واملركز الوطني
لتطوير املناهج
مجلس
الوزراء ،ووزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي

 .3زيادة عدد العقود
واالتفاقيات إلى  10اتفاقيات
سنوي ًا مع املؤسسات الرائدة يف
مجال التعليم والتدريب املهني
والتقني.

 عدد املشاريع/االتفاقيات.

√

مستمر

 .4االستفادة من جتارب الدول
الرائدة ومحاولة عمل ذلك
بشكل سنوي على األقل.

 عدد البرامجالتي مت نقلها
 5برامج على
األقل سنوي ًا.

√

مستمر

 برامج التوأمةمع منظمات
شبيهة مبزودي
التعليم
والتدريب املهني
والتقني يف
األردن.
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منجز

االستفادة من اخلبرات العاملية
يف مجال التعليم والتدريب
املهني والتقني والتطبيقي،
وتطوير هذه اخلبرات مبا
يتناسب مع االحتياجات
احمللية يف هذا املجال.

غير منجز

 .2حتديد مرجعية رسمية
واعتمادها لتوجيه املنح
املقدمة
واملساعدات الدولية
َّ
لقطاع التعليم والتدريب
املهني والتقني.

 تشكيل جلنةعليا يف وزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي لتنسيق
املساعدات واملنح
الدولية املتعلقة
بقطاع التعليم
والتدريب املهني
والتقني ،تضم
ًّ
كل من الوزارة،
وهيئة تنمية
وتطوير املهارات
املهنية والتقنية،
واجلهات املعنية.

منجز جزئيا

 .6توفير
املساعدات
الفنية
لتنفيذ
البرامج
املقترحة
وتطبيقها
وضمان
دميومتها.

 .1االستفادة من خبرات الدول
الرائدة يف مجال التعليم
والتدريب املهني والتقني،
وخاصة يف ما يتصل بتصميم
وبناء البرامج واملناهج وطرائق
التدريس.

 إعداد واعتمادأسس ومعايير
التقدم للحصول
على منح أو
قروض ملشاريع
القطاع.

√

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

مزودو التعليم
والتدريب
املهني والتقني

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومزودو التعليم
والتدريب
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حالة التوصية
منجز

غير منجز

منجز جزئيا

مالحظات

التوصية

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ
التوصية

مؤشر األداء

اجلهة املعنية
بالتنفيذ
واملتابعة

 .5زيادة حجم املساعدات التي
يتم احلصول عليها ،لتطوير
املختبرات واملشاغل وإدامتها.

 زيادة التمويلاخلارجي
(املنح).

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ووزارة
التخطيط
والتعاون
الدولي

 .6إنشاء شراكات جديدة بني
القطاعني العام واخلاص
ومؤسسات املجتمع ،لتطوير
اخلطط والسياسات يف
القطاع.

 حتديدواعتماد آليات
التنسيق بني
مؤسسات
التعليم التقني
واملهني،
وقطاعات
اإلنتاج
واخلدمات،
واجلهات
الوطنية ذات
العالقة ،لتنمية
املوارد البشرية.

√

مستمر

هيئة تنمية
وتطوير
املهارات املهنية
والتقنية،
ومجالس
املهارات
القطاعية

 ارتفاع أعداداملشاريع
الريادية و
.SMEs
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التشوهات يف سوق العمل ،وفاقمت مشكلة البطالة
عمقت أزمة فيروس "كوفيد"19-
ّ
ّ

التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة ،األمر الذي يشير إلى فشل السياسات
احلكومية على مدار السنوات السابقة يف احلد من مشكلة البطالة ،والتي لم تشهد
انخفاض ًا منذ إطالق االستراتيجية الوطنية للتشغيل .كما استمرت احلكومات املتالحقة
أي مراجعة مهنية
يف تطبيق السياسات نفسها وتنفيذ البرامج واملبادرات نفسها من دون ّ

وعلمية لتزايد أعداد املتعطلني ،بالرغم من حجم اإلنفاق الهائل على تلك البرامج
واملبادرات.
ألن
شماعة اجلائحةّ ،
وال ميكن تعليق فشل تلك السياسات والبرامج واملبادرات على ّ
وألن سوق العمل يعاني من
معدالت البطالة كانت مرتفعة للغاية قبل بدء اجلائحة،
ّ

اختالالت عميقة منذ عقود .إذ ضعفت قدرة االقتصاد على استحداث الوظائف وخاصة
الوظائف مرتفعة األجر ،يف حني أن الوظائف متدنية املهارة تذهب يف مجملها إلى
العمالة الوافدة بالرغم من أن نحو  %50من املتعطلني كانت مستوياتهم التعليمية ما
دون الثانوية العامة (متدنّي املهارة) ،األمر الذي يثبت فشل استيعاب هذه الفئة بالرغم
من قدرة االقتصاد الوطني على خلق الوظائف ذات املهارات املتدنية مقارنة بالوظائف
ذات املهارة واألجر املرتفعني.
َّ
تتعمق مشكلة البطالة على املدى املتوسط يف ضوء تراجع النشاط
املتوقع أن
ومن
ّ

االقتصادي ،وصعوبة اخلروج من حالة الركود يف ظل استمرار انعكاسات اجلائحة.

تعد شرط ًا ضروري ًا -ولكن ليس كافي ًا -للحد من ارتفاع معدالت
ّ
إن برامج التأهيل والتدريب ّ

ّ
احلل ما لم تعالج األسباب احلقيقية ،وعلى
عصية على
البطالة .إذ ستبقى هذه املشكلة
ّ

رأسها حفز النمو االقتصادي من خالل السياسات املالية والنقدية ،بهدف خلق الطلب
الكلي بشقيه االستهالكي واالستثماري ،سواء احمللي أو اخلارجي .األمر الذي يتطلب
مراجعة للسياسات الكلّية الضريبية وغير الضريبية ،إلى جانب مراجعة سياسات املوارد
البشرية ،وإعادة االعتبار إلى التعليم املهني والتقني ،والتأكيد على جودة اخلدمات
املقدمة.
والبرامج
َّ
وعلى جانب قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني ،فإن استمرار تواضع املوازنات التنموية
ملختلف املؤسسات املعنية بهذا القطاع ،سيؤدي إلى تدني جودة العملية التعليمية
والتدريبية املهنية وبالتالي تدني مستوى مخرجات هذه املؤسسات ،إذ تستحوذ النفقات
اجلارية على نصيب األسد من موازنات تلك اجلهات .كما يجب تفعيل مشاركة القطاع
اخلاص يف اإلشراف على هذا القطاع ،وإشراكه يف وضع سياساته وبرامجه التنفيذية،
لكون القطاع اخلاص ميثل الوعاء الوحيد الستيعاب مخرجات هذا القطاع.
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وعلى صعيد حفز جهود القطاع اخلاص يف متويل ودعم برامج التدريب املهني والتقني،
ال بد من تقدمي احلوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع اخلاص لتشجيعه على
االستثمار يف التدريب املهني والتقني.
وتالي ًا بعض التوصيات يف مجال سوق العمل والتشغيل ،ومجال التعليم والتدريب املهني
والتقني:

يف مجال سوق العمل والتشغيل:

 مراجعة وثيقة استراتيجية التشغيل الوطنية والتي أصبحت بحكم املنتهية ،والعملعلى تطوير استراتيجية جديدة بخطة عمل قابلة للتطبيق ،تتالءم مع مهارات
املستقبل ،والتطورات التكنولوجية املتسارعة والتغيرات يف سوق العمل ،وليكون
هدفها استقطاب القدرات والطاقات البشرية احمللية وتأهيلها ومتكني مشاركتها يف
سوق العمل ،وبناء اقتصاد معريف بإنتاجية عالية لتحقيق ريادة األعمال .كما يجب
أن تهدف مراجعة استراتيجية التشغيل الوطنية إلى تعزيز ريادة األعمال والعمل
احلر.
ّ
 إنشاء املجلس األعلى للتشغيل ،وال سيما أن مجلس التشغيل والتدريب والتعليم املهنيوالتقني قد مت إلغاؤه واالستعاضة عنه بإنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية ،وبالتالي بقيت قضية التشغيل معلّقة.

 إيقاف ممارسة قبول الطلبات من خالل ديوان اخلدمة املدنية التي ال ترتبط بوظائفمحددة ،ومؤهالت محددة كذلك.
 حتقيق التوازن يف السياسات التي تشجع على خلق الوظائف ذات األجر املرتفعوالوظائف ذات األجر املنخفض .وتشير اإلجراءات احلالية إلى التركيز على توفير
الوظائف منخفضة األجر بصورة أساسية ،وال تشجع السياسات احلالية على املوازنة
بني هذه الوظائف والوظائف ذات األجر املرتفع.
 تسريع وتيرة إحالل العمالة احمللية مكان الوافدة التي متثل املهن ذات األجر واإلنتاجيةاملتدنية ،من خالل التنسيق مع الشركات يف القطاعني احلكومي واخلاص واالستفادة
من خبراتها مبا يضمن تأهيلها ،وتصميم حزمة من التسهيالت واحملفزات للشركات
التي تستخدم الكفاءات الوطنية.
 التحول من مبدأ اإلقراض للمشاريع الصغيرة إلى مبدأ التشاركية لدى املؤسساتاإلقراضية ،من خالل استحداث نافذة متويلية وفق مبدأ الشراكة يف املشاريع
التكنولوجية والزراعية والصناعية الناجحة.
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 إطالق حملة تسويق اجتماعي لقيم العمل ،لتعزيز فكرة أن جميع أنواع العملمحترمة .وتشير املعلومات إلى أنه لم يتم إطالق حمالت التسويق االجتماعي للعمل.

يف مجال التعليم والتدريب املهني والتقني:

 ضرورة وجود جهة مسؤولة عن متابعة تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية لتنميةاملوارد البشرية ( ،)2025-2016إذ ما يزال التنفيذ هو املشكلة كما هي حال معظم
املشاريع واملبادرات الوطنية .
 توفير املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ مختلف اخلطط واالستراتيجيات الوطنية،وحتديد ًا املؤسسات املعنية بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني.
 ضرورة رفد مؤسسة التدريب املهني بالكفاءات التدريبية املتميزة ،إذ يعود ضعفاملؤسسة يف هذا اجلانب إلى حرمان املؤسسة من تعيني الكفاءات واملدربني اجليدين.
 ضرورة تفعيل أدبيات تنظيم العمل املهني من خالل تطبيق قانون تنظيم العمل املهنيالذي يلزم العامل وصاحب العمل واحملل باحلصول على اإلجازات املهنية وشهادات
التصنيف الالزمة ،ملا لذلك من أثر يف حماية االقتصاد الوطني وضمان تقدمي السلع
واخلدمات للمواطنني بجودة عالية.
 ضرورة استمرار مراجعة حوكمة قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني من خاللتعديل التشريعات املعمول بها ،فمن غير املنطقي أن تكون صالحية مزود للتعليم (حتى
وإن كان جامعة) اإلشراف على مزود آخر ،بل إن املنطق يقتضي أن تكون مرجعيتهما
واحدة .ومثال ذلك جامعة البلقاء التطبيقية وإشرافها على كليات املجتمع والكليات
اجلامعية التقنية.
 تقدمي حوافز ضريبية وغير ضريبة لتشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يفالتدريب والتعليم املهني والتقني .وتفعيل مشاركة القطاع اخلاص يف رسم سياسات
القطاع وبرامجه التنفيذية.
 االستفادة من جهود املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية من خالل دراساته يفحتديد احتياجات القطاعات االقتصادية من املوارد البشرية املتخصصة .وضرورة
إبراز الفجوة النوعية والكمية بني التعليم والتدريب املهني ومتطلبات سوق العمل يف
ضوء نتائج دراسات الفجوة بني جانبي العرض والطلب يف القطاعات االقتصادية التي
أجراها املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية خالل الفترة ( ،)2020-2019وربط
الفجوة يف اختالالت بنية القوى العاملة يف األردن.
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 ضرورة إنشاء نظام وطني للتوجيه واإلرشاد املهني. تسليط الضوء على القوى العاملة يف سوق العمل غير الرسمي /غير املنظم. تطوير قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل، تطوير نظام متابعة وتقييم لدى مؤسسة التدريب املهني للوقوف على املؤشراتالنوعية للتعليم والتدريب املهني.
 ضرورة إيالء خدمات تدريب املهارات احلياتية أهمية كبيرة ضمن البرامج التدريبية،ملا لها من أثر كبير يف صقل شخصية العاملني وغرس املمارسات األخالقية يف نفوسهم.
إذ تندرج هذه املهمة ضمن مهام ومسؤوليات هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية
والتقنية.
 التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي كافة إلدراج العديد من املواد التطبيقية يف املوادالدراسية ،وكذلك التنسيق بينها وبني مؤسسات القطاعات املختلفة لتزويد الطالب
والطالبات الذين هم على مقاعد الدراسة باملهارات املطلوبة يف سوق العمل ،سواء
املهارات الفنية أو مهارات التواصل واملهارات احلياتية.
 من املهم إعادة النظر مبحتوى مادة التربية املهنية لتعمل على تكوين رؤية للطالبحول التدريب والعمل املهني والعوائد التي من املمكن أن يحققها ،وذلك بهدف إعالء
شأن أنشطة القطاع ووظائفه مبا يسهم يف تعزيز توجيه الطلبة لهذا املسار التعليمي.
 ضرورة تنسيق وتوجيه املشاريع املمولة دولي ًا يف هذا القطاع .وجتدر اإلشارة إلىأن هناك تبعثر ًا وتكرار ًا يف املنح املقدمة من اجلهات املانحة ،كما أن هناك ضعف ًا يف
التنسيق والتكامل بني هذه اجلهات ،وذلك نظرا لعدم وجود مظلة واحدة تعمل على
حتقيق األهداف ضمن خطة مدروسة ،ما أدى إلى أن عدة جهات مانحة تعمل مع جهات
أردنية مباشرة بشكل مستقل.
 إدراج برامج تدريبية يف القطاع الزراعي لدى مؤسسة التدريب املهني ،بالتزامن معحصر قطع األراضي الصاحلة للزراعة وطرحها للشباب الراغبني يف إنشاء مشاريع
زراعية مع تقدمي املساعدة الفنية واملالية لهم.
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امللخص التنفيذي
شكّ ل النطاق اإلشرايف لوزارة التنمية االجتماعية ،واملؤسسات التي ُولدت من رحمها،

ومثيالتها من املؤسسات احلكومية والوطنية التي تزامن تأسيسها مع تطور ميادين عمل
الوزارة ،قطاع ًا يسمى "قطاع التنمية االجتماعية".
وبالرغم من مرور  64عام ًا على تشكل هذا القطاع من مؤسساته (احلكومية واألهلية
التطوعية والوطنية واخلاصة) التي تتباين يف خلفيتها أو تبعيتها القطاعية ،إال أن ذلك
القطاع يعتريه الضعف املنبعث من بيئتيه الداخلية واخلارجية ،مما دفع باملعنيني يف
احلكومة وشركائها من منظمات املجتمع املدني واملانحني الدوليني إلى مراجعة وضعه؛
بدافع محاولة تطويره ،وأجريت آخر مراجعة لوضع قطاع التنمية االجتماعية يف عام
 ،2019بالتزامن معه إطالق احلكومة لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
للسنوات .2025-2019
وللوقوف على وضع قطاع التنمية االجتماعية ،واستجابته لتداعيات جائحة كورونا
وتكيفه معهاُ ،أخضع هذا القطاع للمراجعة ضمن إطار تقرير حالة البالد لعام ،2020
ُّ

ً
ممثال بطرقه الست :املراجعة املكتبية ،حتليل
وذلك مبوجب منهج البحث النوعي

مضمون الوثائق ،املقابالت املعمقة ،تقديرات اخلبراء ،املالحظة ،ودراسة احلالة.
وترتب على عملية املراجعة هذه النتائج التالية:
 .1هناك جملة من االنعكاسات لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا على مستوى قطاع
التنمية االجتماعية ،بلغ عدد اإليجابي منها بحسب تقديرات اخلبراء املستخلصة
من تقييمهم لها خالل فترة احلظر الشامل  18انعكاس ًا ،وكان أكثرها بروز ًا تشكيل
فريق وطني للحماية االجتماعية واحلجر الصحي على متلقّ ي خدمات دور الرعاية،
وتقدمي الدعم النقدي ملن تنطبق عليهم تعليماته بشكل إلكتروني ،واستجابة
حد من طلبهم للخدمات
السكان للجائحة وتكيفهم معها يف ظل أوامر الدفاع ،مما ّ

االجتماعية .أما تقديرات وزارة التنمية االجتماعية ،فتبني أن االنعكاسات اإليجابية
خالل فترة احلظر بنوعيه الشامل وغير الشامل ،بلغ عددها  23انعكاس ًا ،منها خمسة
تختلف عن مثيالتها التي ذكرها اخلبراء ،وتتمثل يف :متديد العمل ببطاقات التأمني
الصحي لألسر وفئة غير القادرين ،وتقدمي الدعم لألسر املستفيدة من برنامج األسر
املنتجة التي تضررت من اجلائحة عن طريق "حساب اخلير" مبوجب أسس ،وتقدمي
الدعم للعاملني يف دور احلضانة من غير املسجلني يف الضمان االجتماعي مبوجب
أسس ،وتقدمي الدعم للعاملني يف املطابخ اإلنتاجية التابعة للجمعيات مبوجب أسس،
وتأجيل حتصيل األقساط املالية املترتبة على األسر املستفيدة من برنامج األسر
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املنتجة وصناديق االئتمان احمللي بواقع  18ألف مستفيد ومستفيدة.
 .2تراجع حجم املوازنات اجلارية والرأسمالية للمؤسسات احلكومية (وزارة التنمية
االجتماعية منوذج ًا) التي تعتمد على املوازنة العامة للدولة (باستثناء موازنة
برنامج دعم صندوق املعونة الوطنية التي تشكل  %87من موازنة وزارة التنمية
االجتماعية ،وزادت يف عام  2020بسبب تلقي صندوق املعونة دعم ًا مالي ًا من بعض
املصادر الداخلية واخلارجية) ،وانخفاض نسبة اإلنفاق الفعلي على البرامج (الواردة
يف املوازنات اجلارية) واملشاريع (الواردة يف املوازنات الرأسمالية) يف عام  ،2020مقارنة
بارتفاع حجم املوازنات ونسب إنفاقها يف عام  ،2019مما يشير إلى أثر أزمة جائحة
كورونا يف خفض حجم موازنة وزارة التنمية االجتماعية ونسب إنفاقها.
أما املؤسسات التنفيذية احلكومية (صندوق الزكاة منوذج ًا) ،التي ال تعتمد على املوازنة
العامة للدولة ،فقد زادت إيراداتها خالل السنوات  2020-2017بنسبة بلغت ،%6.84
وانخفضت نفقاتها على برامجها بنسبة تغير سالبة قدرها  ،-%9.01مما قد يشير
إلى استدامة موازنات هذا النوع من املؤسسات بالرغم من تراجع معدالت انفاقها على
برامجها وأنشطتها؛ ألسباب قد يكون مردها إجراءات إدارة أزمة كورونا.
أما املؤسسات الوطنية (املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منوذج ًا) ،التي
تعتمد على املوازنة العامة للدولة ،فقد زادت موازنتها الرأسمالية يف عام  2020مقارنة
بسابقتها لعام  2019بنسبة بلغت  ،%162.08مما يشير إلى عدم تأثير أزمة جائحة
كورونا يف خفض املوازنة الرأسمالية لهذا النوع من املؤسسات.
وبخصوص مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ذات الطبيعة الربحية ،فقد وقع عليها
الضرر االقتصادي ،فعلى سبيل املثال بلغت اخلسائر االقتصادية التي ُمنيت بها دور
احلضانة بأشكالها املختلفة خالل فترة احلجر املنزلي اإللزامي حوالي اربعة ماليني دينار
شهري ًا  ،واألمر كذلك بالنسبة للمراكز النهارية لذوي اإلعاقة ودور رعاية املسنني التابعة
للقطاع اخلاص.
وبشأن مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ذات الطبيعة األهلية التطوعية (اجلمعيات)،
فقد كان أغلبها فاقد ًا لدوره خالل فترة احلجر املنزلي اإللزامي ،كما تراجعت إيراداتها من

جراء إغالق مؤسساتها االقتصادية (دور احلضانة ،ورياض األطفال ،واملدارس ،والكليات
اجلامعية ،)..وعدم حصولها على التبرعات احمللية والتمويل األجنبي.
 .3أثّ رت أزمة جائحة كورونا يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية االجتماعية بسبب
ويعبر
تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع ،وكان لهذا التأثير مستويان؛ األول إيجابي
ِّ
مضي مؤسسات املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وصندوق املعونة
عنه
ّ
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الوطنية وصندوق الزكاة ُقدم ًا يف حتقيق أهدافها وتطلعاتها االستراتيجية بالرغم
من عدم حيازة صندوقي املعونة والزكاة على إطارهما االستراتيجي ملا بعد عام
 .2019أما املستوى الثاني فقد كان سلبي ًا ،ويدل عليه تأثر استراتيجية وزارة التنمية
االجتماعية بتراجع حجم موازنتها وانخفاض نسب الصرف على أنشطة أهدافها ،كما
عدم حصول االستراتيجية الوطنية للحماية
يدل على هذا املستوى السلبي أيض ًا
ُ

االجتماعية على موازنتها املالية من مصادر متويلها احلكومية وغير احلكومية (من
وزارتي املالية والتخطيط واملانحني الدوليني).
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019يف مجال
 .4مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات
َ

قطاع التنمية االجتماعية ،منخفض ،لكنه آخذ إلى االرتفاع من فترة ألخرى ،فهو
يزد عن  %55بالنسبة لتقرير  ،2018وعن  %58.33بالنسبة لتقرير ،2019
لم ِ

تغير موجبة بني الفترتني بلغت .%6.05
وبنسبة ُّ

 .5استمرار مجابهة قطاع التنمية االجتماعية يف عام  2020لتحدياته التشريعية
واإلدارية (املؤسسية) والبشرية والتخطيطية واملالية ،املنبعثة من بيئتيه الداخلية
واخلارجية ،دون وجود خطة استراتيجية للتغلب على هذه التحديات.
 .6ميكن لقطاع التنمية االجتماعية حتسني صورته وتعظيم دوره يف الظروف العادية
والطارئة ،شريطة إعداد احلكومة خطة عمل تنفيذية ملجابهة حتدياته ،وإعداد
املؤسسات الوطنية خطط ًا استراتيجية إلجناح تلك اخلطة ،وإعادة مخصصات
موازنة وزارة التنمية االجتماعية كما كانت عليه يف عام  ،2019وتنفيذ احلكومة ملا
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019بخصوص قطاع التنمية
تبقى من توصيات
َ
َ
خططها االستراتيجية بدافع تطويرها
االجتماعية ،ومراجعة املؤسسات املعنية

ّ
وحث احلكومة للقطاع التطوعي
وضمان تلبيتها الحتياجات املؤثرين واملتأثرين بها،
(ممث ً
َّ
ال باالحتاد العام للجمعيات اخليرية) على إعداد خطته االستراتيجية.
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المقدمة

َترتّ ب على تأسيس وزارة التنمية االجتماعية وتطور ميادين عملها خالل السنوات

 ،2020-1956تشكُّ ل نطاقها اإلشرايف ووالدة عدد من املؤسسات املستقلة من رحمها،

مثل :املنظمة التعاونية ،وصندوق املعونة الوطنية ،وكلية األميرة رحمة اجلامعية
للخدمة االجتماعية.
وتزامن مع تطور مجاالت عمل الوزارة ،نشوء املؤسسات احلكومية املعنية باحلماية
االجتماعية ،وهي :املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،وصندوق الزكاة ،وصندوق
التنمية والتشغيل ،واملجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي االعاقة.
كما تزامن مع تطور مجاالت عمل الوزارة ،نشوء املنظمات الوطنية املعنية بالعمل
االجتماعي بقطاعاته املختلفة ،التي جاء وجودها التاريخي على النحو التالي :االحتاد
العام للجمعيات اخليرية ،الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ،مؤسسة امللك
احلسني (مؤسسة نور احلسني سابق ًا) ،اللجنة الوطنية لشؤون املرأة ،املجلس الوطني
لشؤون األسرة ،مؤسسة نهر األردن ،ومؤسسة ولي العهد.
ويحتاج قطاع التنمية االجتماعية للمراجعة يف ضوء تداعيات أزمة جائحة كورونا ،وهو
ما ّ
توله املجلس االقتصادي واالجتماعي ضمن إطار تقرير حالة البالد 2020؛ لإلجابة
عن األسئلة التالية :ما اآلثار املترتبة على تعامل احلكومة مع أزمة جائحة كورونا على
مستوى قطاع التنمية االجتماعية وأولويات معاجلتها وسبل التصدي لها؟ ،ما القدرات
املالية ملؤسسات القطاع قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ ،ما استراتيجيات مؤسسات
القطاع قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها؟ ،ما حالة القطاع كما وردت يف تقريري حالة
البالد لعامي  2018و 2019ونتائج متابعتها يف عام 2020؟ ،ما حصيلة تشخيص قضايا
القطاع وتقييمها يف عام 2020؟ ،وما التوصيات الكفيلة بتحسني صورة القطاع وتعظيم
دوره الفعلي واملتوقع يف األوقات العادية والطارئة.؟

أو ً
ال :اآلثار المترتبة على تعامل الحكومة مع أزمة جائحة
كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية وأولويات
معالجتها وسبل التصدي لها

شكّ ل وباء كورونا الذي ظهر يف أواخر عام  2019يف منطقة واهان الصينية قبل أن

تصدت لها الدول بطريقتني؛ األولى قدمت
ينتقل إلى بقية أجزاء العالم ،جائحة
ّ
االقتصاد على الصحة ،والثانية سبقت الصحة على االقتصاد .وكان األردن من الدول
التي طبقت الطريقة الثانية مبوجب قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه والبالغ
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عددها  22أمر ًا صدرت يف الفترة بني النصف الثاني من شهر آذار  2020وحتى األسبوع
الثالث من شهر تشرين الثاني  ،2020مما يستدعي بيان تداعيات هذه الطريقة على
مستوى القطاعات املجتمعية مبا يف ذلك قطاع التنمية االجتماعية ببعديه احلكومي
وغير احلكومي.
وللوقوف على انعكاس تعامل احلكومة مع أزمة اجلائحة على مستوى قطاع التنمية
االجتماعية ،فقد استعمل البحث النوعي طرق ًا أربعة ،هي :طريقة املقابلة مع ثمانية
خبراء (نصفهم يعمل يف القطاع العام ونصفهم اآلخر يعمل يف القطاع التطوعي) تبلغ
متوسط خبرتهم العملية يف قطاع التنمية االجتماعية ومؤسساته  25سنة ،1وطريقة
دراسة احلالة التي ُط ِّبقت على ثالث جمعيات (اثنتان محليتان وواحدة أجنبية)،

وطريقة التحليل املتوافر للبيانات التي ُطبقت على قطاع دور احلضانة بهدف تقدير
خسائره االقتصادية ،وطريقة حتليل مضمون الوثائق الرسمية التي ُطبقت على تقارير

وزارة التنمية االجتماعية واملركز الوطني حلقوق اإلنسان وإدارة شرطة األحداث.

 :1:1اآلثار املترتبة إلدارة أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية
االجتماعية

يرى اخلبراء يف قطاع التنمية االجتماعية ،أن هناك  46انعكاس ًا لتعامل احلكومة مع

جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،برزت خالل فترة احلظر الشامل.

 :1:1:1ماهية اآلثار اإليجابية

خلص اخلبراء إلى أن هناك  18انعكاس ًا إيجابي ًا لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا على
مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،وجاء ترتيب هذه االنعكاسات تبع ًا لوزنها النسبي
(مستوى توافق اخلبراء على االنعكاسات اإليجابية) على النحو التالي :تشكيل فريق
وطني للحماية االجتماعية برئاسة وزارة التنمية االجتماعية وعضوية ممثلني عن
القطاعني التطوعي واخلاص ( ،2)%8.82احلجر الصحي على متلقّ ي خدمات دور
1

استُ عمل خالل مقابلة هؤالء اخلبراء دليل يشتمل على عدد من األسئلة املفتوحة ،التي عوجلت إجاباتها
ببعض معامالت اإلحصاء الوصفي املتمثلة يف التكرارات والنسب واملنوال واملتوسطات احلسابية.

 2يبدو أن حكم اخلبراء على تشكيل الفريق كأثر إيجابي ،كان يف محله .إذ يظهر تقرير حديث لوزارة التنمية
االجتماعية طبيعة مخرجات محاور فريق احلماية االجتماعية .ففي مجال املساعدات النقدية بلغ العدد
اإلجمالي لألسر التي تلقت مساعدات نقدية  441.576أسرة بقيمة إجمالية  46.93مليون دينار أردني ،ويف
مجال املساعدات العينية بلغ إجمالي املعونات العينية املقدمة لألسر  584.726طرد ًا غذائي ًا ،بقيمة إجمالية
بلغت  17.388مليون دينار أردني ،ويف مجال خدمات الرعاية االجتماعية بلغ عدد دور الرعاية التي استمرت
يف تقدمي خدماتها  74دار ًا استفاد من خدماتها  3383منتفع ًا ومنتفعة من مختلف الفئات.
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الرعاية وعدم تسجيل إصابات بـ"كورونا" يف تلك الدور ( ،)%8.82تقدمي صندوق
املعونة الوطنية الدعم النقدي ملن تنطبق عليهم تعليماته وبشكل إلكتروني (،)%8.82
حد من الطلب
استجابة السكان للجائحة
وتكيفهم معها جراء صدور أوامر الدفاع ،مما ّ
ُّ

على اخلدمات االجتماعية ( ،)%8.82استمرارية تقدمي خدمات الرعاية االجتماعية

املؤسسية ( ،)%5.88تقدمي املساعدات العينية للمتضررين من اجلائحة من ِقبل جهات
عدة بعضها عمل يف هذا املجال للمرة األولى ،كاملؤسسة العامة للضمان االجتماعي،

ومؤسسة ولي العهد /منصة نوى ( ،)%5.88استمرارية تقدمي صندوق املعونة الوطنية
خدمة املعونة النقدية املتكررة وخدمة الدخل التكميلي ( ،)%5.88تقدمي صندوق
املعونة الوطنية مساعدات نقدية مؤقتة لعمال املياومة غير املشمولني مبظلة الضمان
االجتماعي ( ،)%5.88استمرار فتح حساب بنكي حتت مسمى "اخلير" وتشكيل جلنة
وطنية إلدارته ( ،)%5.88استمرارية تقدمي خدمات احلماية لضحايا العنف األسري
بالرغم من تأخر إدارة حماية األسرة يف تلقي البالغات والنظر فيها وتناول بعض وسائل
اإلعالم العاملية 3لقضايا النساء املعنفات خالل فترة احلجر الصحي ( ،)%5.88تأجيل
أقساط مشاريع القروض اإلنتاجية ملدة ثالثة أشهر ( ،)%5.88اعتماد احلكومة يف
تقدميها الدعم ملستحقيه من عمال املياومة على أسس ومعايير ومؤشرات (،)%5.88
إعطاء األولوية حلماية أرواح السكان وصحتهم ( ،)%2.94شفافية احلكومة يف اإلفصاح
عن نتائج اجلائحة بشكل يومي ( ،)%2.94تشكيل جمعية ضحايا العنف لفريق
من اخلبراء املتطوعني للحد من تداعيات احلجر املنزلي ( ،)%2.94استقاء السكان
املعلومات خالل فترة احلجر من مصدرها الرسمي ( ،)%2.94منح تصاريح التنقل للكثير
من العاملني االجتماعيني ،مما مكّ نهم من الوصول إلى جهات عملهم وتقدمي خدماتهم
( ،)%2.94واستجابة بعض اجلمعيات اخليرية للجائحة من خالل تطبيق التباعد
اجلسدي أثناء توزيع املساعدات العينية على مستحقيها ،وعقد االجتماعات بواسطة
التقنيات اإللكترونية ،واستعمال احملافظ اإللكترونية عند توزيع اإلعانات النقدية على
الفقراء (.)%2.94
وإلى جانب اآلثار اإليجابية التي ذكرها اخلبراء ،فهناك مثيالتها اخلمس التي جاءت
3

ملزيد من االطالع ،انظر:

-

هل أدت أزمة كورونا إلى زيادة العنف األسري؟ ،إميان اخلطيب ،موقع هيئة اإلذاعة البريطانية ( BBC، 30آذار
.)2020

-

العنف األسري يف األردن إلى ارتفاع  ...والسبب فيروس كورونا ،ريبورتاج ،ماجدة املعايطة ،املوقع اإللكتروني
إلذاعة "فراسن  france 24، 25( "24آب .)2020
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نتيجة لتعامل وزارة التنمية االجتماعية مع أزمة جائحة كورونا خالل فترة احلظر
بنوعيه الشامل وغير الشامل ،4وهي:
• التنسيق مع وزارة الصحة؛ لتمديد العمل ببطاقات التأمني الصحي لألسر وفئة غير
القادرين.
• تقدمي الدعم لألسر املستفيدة من برنامج األسر املنتجة والتي تضررت من اجلائحة
عن طريق "حساب اخلير" مبوجب أسس.
• تقدمي الدعم للعاملني يف دور احلضانة من غير املسجلني يف الضمان االجتماعي
مبوجب أسس.
• تقدمي الدعم للعاملني يف املطابخ اإلنتاجية التابعة للجمعيات مبوجب أسس.
• تأجيل حتصيل األقساط املالية املترتبة على األسر املستفيدة من برنامج األسر
املنتجة وصناديق االئتمان احمللي بواقع  18ألف مستفيد ومستفيدة ،لتمكني هذه
األسر من التعايش مع مستجدات الوضع الوبائي من الناحية االقتصادية وتخفيف
شدتها عليهم.
وبالرغم من تأكيد اخلبراء على أن غالبية اجلمعيات لم يكن لها دور يف التصدي ألزمة
جائحة كورونا ،إال أن القليل منها كان عضو ًا يف الفريق الوطني للحماية االجتماعية
(تكية أم علي ،الهيئة اخليرية الهاشمية) الذي شكلته احلكومة يف شهر آذار  ،2020ما
يتطلب تسليط الضوء على مناذج من اجلمعيات التي تصدت لألزمة.
فعلى مستوى اجلمعيات احمللية البالغ عددها التراكمي  6497جمعية 5حتى نهاية
ً
فاعال يف التصدي
عام ( 2019شكلت اخليرية منها  ،)6%62فقد تبني أن بعضها كان
لتداعيات أزمة جائحة كورونا .إذ تفيد وزارة التنمية االجتماعية 7أن عدد اجلمعيات
التي عملت خالل فترة احلظر بالتعاون مع احلكام اإلداريني ومديريات التنمية
االجتماعية بلغ  745جمعية بواقع  705جمعيات محلية و 40جمعية محلية .ومن بني
اجلمعيات احمللية التي عملت خالل فترة احلظر :جمعية الشهيد راشد الزيود لألعمال

 4وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.4
5

وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية  ،2019ص.21

6

سجل اجلمعيات ،2020 ،التقرير السنوي لسجل اجلمعيات .2019

 7وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.6
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اخليرية والتنموية مبحافظة الزرقاء ،وجمعية السنابل اخليرية مبحافظة إربد.
فقد شكلت جمعية "الشهيد راشد الزيود لألعمال اخليرية والتنموية فريق ًا تطوعي ًا من
 60شاب ًا وفتاة ،وقدمت اخلدمات لعمال املياومة واألسر احملتاجة واملتعففة وأسر األيتام،
وبلغ عدد املستفيدين من هذه اخلدمات حوالي  10آالف فرد ،وأنفقت حوالي  50ألف
دينار على أنشطتها ،وبذلت حوالي  1000ساعة عمل تطوعي .وبحسب إدارة اجلمعية،
جرى إطالق ثماني مبادرات تطوعية مجتمعية خالل فترة اجلائحةّ ،
غطت اجلانب
اخليري والتطوعي والتوعوي واإلعالمي والصحي.
أما جمعية السنابل الذهبية اخليرية ،فشكلت هي األخرى  7فرق تطوعية ،وقدمت
اخلدمة إلى  3000أسرة من الفقراء واأليتام والغارمني واملرضى واملسنني ،وأنفقت 35
ألف دينار ،وأنشأت غرفة عمليات مركزية عملت على مدار الساعة .ووفق ًا لإلدارة ،أنشأت
اجلمعية مبكر ًا قاعدة بيانات للمتضررين من الوباء.8
وعلى مستوى اجلمعيات األجنبية العاملة يف األردن ،التي يربو عددها على 130
جمعية ،كان أكثرها حضور ًا خالل فترة احلجر الصحي اإلجباري بحسب وسائل اإلعالم،
نسقت مع وزارتي العدل والتنمية االجتماعية
املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ،التي ّ

ومديرية األمن العام بخصوص تنفيذ مبادرتها اخلاصة بتوزيع املعقمات واملنشورات
التوعوية بفيروس كورونا على نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل ودور رعاية وتربية وتأهيل
األحداث ونظارات التوقيف يف املراكز األمنية ،ووجدت يف ذلك التنسيق أثره اإليجابي

على مستوى املستفيدين من مبادرتها.

 :2:1:1ماهية اآلثار السلبية

وجد اخلبراء أن هناك  28انعكاس ًا سلبي ًا لتعامل احلكومة مع جائحة كورونا  -برزت
خالل فترة احلظر الشامل -على مستوى قطاع التنمية االجتماعية ،وجاء ترتيب هذه
االنعكاسات بحسب وزنها النسبي على النحو التالي :غياب دور اجلمعيات (منظمات
املجتمع املدني) يف مجابهة التحديات االجتماعية ( ،)%15.55عدم وجود قواعد
بيانات خاصة بأسر عمال املياومة املتضررة من اجلائحة ( ،)%6.66عدم جدوى
متس حياة املواطنني ،كخدمة إصدار بطاقة تأمني صحي
اخلدمات اإللكترونية التي
ّ
لفئة الفقراء ،وصعوبة استعمال املتضررين من اجلائحة لتكنولوجيا املعلومات بهدف

 8وردت مناذج هذه اجلمعيات احمللية يف املرجع التالي" :همم" بنك العمل التطوعي األردني ،2020 ،أثر التطوع
املؤسسي يف التعامل مع تداعيات جائحة كورونا :دراسة على عينة من اجلمعيات العربية.
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احلصول على اخلدمات االجتماعية ( ،)%4.44االزدواجية والتكرار بني مهام فريق
احلماية االجتماعية ومهام جلنة إدارة حساب اخلير ،9وعدم متثيل االحتاد العام
للجمعيات اخليرية يف فريق احلماية ( ،)%4.44عدم اإلعالن عن وجود موازنة مالية
ملجابهة التداعيات االجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ( ،)%4.44االزدواجية
لتعدد جهات توزيعها وإيصالها
والتكرار يف حصول بعض املواطنني على اإلعانات العينية؛
ُّ

( ،)%4.44غياب اإلعالم املتخصص يف طرح التحديات االجتماعية (،)%4.44
تداخل األدوار واملهام يف ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول ،مما زاد من انتشار
املتسولني ( ،)%4.44تخلّي احلكومة عن مسؤوليتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني
تنمر بعض أفراد املجتمع على كبار
فيه ممن تضررت أحوالهم االقتصادية (ُّ ،)%4.44
موظفي احلكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي ( ،)%4.44عدم وضوح مهام وزارة

التنمية االجتماعية خالل التصدي للجائحة ( ،)%4.44غياب األنشطة املتخصصة
يف تخفيف الضغط النفسي على متلقّ ي خدمات دور الرعاية بعامة ،ونزالء دور رعاية
املسنني بخاصة ( ،)%2.22عدم وجود برامج للحد من اإلجهاد النفسي أو ما يعرف
بـ"االحتراق النفسي" اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات
العينية ( ،)%2.22غياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني ( ،)%2.22غياب
الرقابة املستقلة (املركز الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية
( ،10)%2.22عدم شمول خدمات العون االجتماعي ّ
للجئني11؛ لعدم متتُّ عهم باجلنسية

9

يبدو أن بعض اخلبراء لم ّ
يطلعوا على تعليمات "همة وطن" املنشورة يف املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.

 10ترى بثينة فريحات ،ممثلة املركز الوطني حلقوق اإلنسان يف امللتقى االفتراضي الذي نظمه املجلس
االقتصادي واالجتماعي بتاريخ  25تشرين الثاني  2020ملناقشة تقرير حالة البالد لعام  2020على مستوى
قطاع التنمية االجتماعية ،أن املركز الوطني حلقوق اإلنسان يقوم بدورة الرقابي على اإلجراءات املتخذة
من احلكومة قبل وجود أول إصابة بجائحة كورونا وصدور أوامر قانون الدفاع ،واستمر بعمله بعد صدور
أوامر قانون الدفاع رغم وجود حاالت إصابة بفيروس كورونا ،من خالل :استقبال الشكاوى املتعلقة بانتهاكات
وبعدهما وعلى مدار الساعة؛ ومتابعة شكاوى
حقوق اإلنسان يف األردن خالل احلظر الشامل واحلظر اجلزئي َ
املواطنني مع اجلهات ذات العالقة مبا فيها الواردة للمركز من العاملني والفئات املستهدفة يف مؤسسات الرعاية
االجتماعية؛ وتنفيذ زيارات رصدية ميدانية مفاجئة لدور مؤسسات الرعاية االجتماعية اإليوائية والنهارية
وإعداد تقارير رصدية ورفع التقارير للجهات ذات العالقة لتحسني واقع حقوق الفئات املستهدفة يف مؤسسات
الرعاية االجتماعية ،إذ نفذ زيارات رصدية لدور تربية وتأهيل األطفال يف نزاع مع القانون واملراكز النهارية
التعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة ودور كبار السن ودور ضحايا العنف ضد املرأة؛ وإصدار البيانات واملواقف حول
حقوق الفئات يف مؤسسات الرعاية االجتماعية ،إذ أصدر عدد ًا من البيانات خالل احلظر الشامل واجلزئي ومت
نشرها يف الصحف احمللية وعلى املواقع اإللكترونية.
ُ َ 11
تول تشريعات صندوق املعونة الوطنية دون أن يقدم خدماته لغير األردنيني ،أما التشريعات الناظمة
للجمعيات احمللية واألجنبية فتجيز تقدمي اخلدمات لغير األردنيني ،لكن املشكلة أن غالبية اجلمعيات كانت
غائبة خالل فترة احلجر الصحي اإللزامي.
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األردنية ( ،)%2.22غياب دور األكادمييني االجتماعيني ( ،)%2.22عدم شمول جميع
بت
املتضررين من فئة العمال غير املنظمني بخدمات العون النقدي ( ،)%2.22عدم ّ
احلكومة يف موضوع دعم اخلبز خالل فترة احلجر الصحي اإلجباري ( ،)%2.22حدوث

التنمر والعنف داخل األسرة بسبب احلجر املنزلي ( ،)%2.22عدم حيازة الكثير من
ُّ
األسر على متطلبات التعليم عن بعد ،ونشوء تداعيات اجتماعية سلبية (مثل تعميق
الفجوة الطبقية) بني األسر ،بسبب متطلبات التعليم عن بعد ( ،)%2.22ضعف الثقة
بني التاجر واملستهلك ( ،)%2.22استغالل بعض التجار لظروف اجلائحة (،)%2.22
وجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي وبني الواقع
املليء باملشكالت االجتماعية ( ،)%2.22رهان احلكومة على وعي املواطن بخصوص
تبي أنه سياسة لم تثبت جدوها ( ،)%2.22عدم تقدمي احلكومة
الوقاية من "كورونا" ّ

إجابات مقنعة بخصوص حظر التجمعات ( ،)%2.22بروز مشكلة عدم رعاية األطفال
من أبناء املوظفني خالل انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية ومناوبتهم ( ،)%2.22وتراجع
إيرادات اجلمعيات من جراء إغالق مؤسساتها االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات
احمللية والتمويل األجنبي (.)%2.22
وعالوة على تقديرات اخلبراء ،هناك خسائر اقتصادية أصابت بعض القطاعات الفرعية.
إذ يشتمل قطاع التنمية االجتماعية على مؤسسات تقدم خدماتها مقابل بدل مالي،
ً
بدال شهري ًا معدله  193ديناراً،
منها ُدور احلضانة؛ إذ تتقاضى دور احلضانة اخلاصة

واملؤسسية  68ديناراً ،والتطوعية  35ديناراً .ومبا أن األطفال امللتحقني بهذه الدور
يشكلون  %4من مجموع األطفال ممن يقل سنّ هم عن الرابعة ،أي  40ألف طفل ،12فقد
يقدر بأربعة ماليني دينار شهري ًا،
خسرت دور حضانتهم خالل فترة احلجر املنزلي مبلغ ًا ّ
تقدر بـ  98.66دينار .
هذا على اعتبار أن املتوسط الشهري لبدل خدمة الطفل الواحد َّ

ولتفادي اخلسائر االقتصادية لقطاع دور احلضانة ،أعدت وزارة التنمية االجتماعية
بالتعاون مع املجلس الوطني لشؤون األسرة وبتوجيه من وزارة الصحة وجلنة األوبئة،
ً
دليال إجرائي ًا لفتح دور احلضانة مبوجب معاييرَ ،ترتّ ب على تطبيقه استجابة قرابة

امتد الضرر االقتصادي الذي حلق بقطاع دور
ُخمس دور احلضانة له ( .)%21وقد
ّ
احلضانة ،ليشمل قطاعات أخرى ،منها على سبيل املثال املراكز النهارية لرعاية ذوي
اإلعاقة وتأهليهم التابعة للقطاعني اخلاص والتطوعي ،والتي يربو عددها على 100
مركز.

 12استُ خلصت هذه البيانات من دراسة ميدانية حديثة على عينة من دور احلضانة يف محافظتي العاصمة واربد،
أجرتها إحدى منظمات املجتمع املدني.
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كما استُ خلصت دروس وعبر من جتارب اجلمعيات احمللية يف مجال التصدي لتداعيات
بأن
اجلائحة ،إذ تفيد إدارة جمعية الشهيد راشد الزيود لألعمال اخليرية والتنمويةّ ،
أهم ما تعلمته من هذه التجربة "ضرورة وجود خطة للتعامل مع األزمات ،وبناء رصيد
اجلمعية من الطرود واملواد الغذائية" .وتؤكد اإلدارة عند احلديث عن نظرتها املستقبلية
لقطاع اجلمعيات اخليرية يف أوقات األزمات الطارئة على" ضرورة تدريب اجلمعيات على
خطط الطوارئ يف األزمات ،وإنشاء غرف عمليات مشتركة على مستوى احملافظات وعلى
مستوى الوزارة بعضوية اجلمعيات ،وتقليص عدد اجلمعيات اخليرية غير الفاعلة".
أما إدارة جمعية السنابل الذهبية اخليرية ،فترى أن أهم الدروس تعلمته من تعاملها مع
"السعي إلى مواجهة أي طارئ ،وتوظيف جهد الفريق واملوارد احملدودة
تداعيات األزمة
ُ
إلجناز عمل كبير ،وأن األمور السلبية ميكن أن يكون لها جوانب إيجابية" .وبخصوص
النظرة املستقبلية لدور القطاع خالل األزمات الطارئة ،يقول رئيس اجلمعية" :أثبت قطاع
اجلمعيات أنه هش وغير قادر على تلبية االحتياجات املطلوبة منه ألسباب عديدة ،منها
البيروقراطية املقيتة ،وضعف الكادر اإلداري للجمعيات ،وقلة املوارد واإلمكانيات".
إن احلديث عن هشاشة قطاع اجلمعيات ليس مستغرب ًا؛ فهذا األمر تكشف عنه نتائج
الدراسات امليدانية  13ومعطيات التقارير املؤسسية الوطنية 14والدولية 15على حد سواء.
وإلى جانب تقديرات اخلبراء ومدركات القائمني على إدارة اجلمعيات ،هناك الواقع
امليداني الذي ُيظهر تفاقم املشكالت االجتماعية خالل مرحلة احلجر املنزلي اإلجباري

واملوجة الثانية من انتشار "كورونا" .فقد انتشرت ظاهرة التسول يف احملافظات األكثر

كثافة سكانية ،كالعاصمة وإربد والزرقاء ،واننشر املتسولون من فئتي األطفال والنساء
الكمامات والقفازات مما كان يبعث
يف الشوارع وقرب اإلشارات الضوئية وهم ال يرتدون ِ

على خوف املارة وسائقي السيارات وركابها ،وجلان مكافحة التسول غابت عن املشهد على
اعتبار أن مهمة ضبط املتسولني لم تصبح من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية بسبب

 13هاجر نصار ،2011 ،اجلودة الشاملة وتطوير خدمات الرعاية االجتماعية يف منظمات املجتمع املدني :دراسة
تطبيقية على بعض منظمات املجتمع املدني يف األردن ،رسالة دكتوراه يف تخصص اخلدمة االجتماعية ،جامعة
حلوان ،مصر (غير منشورة) ،ص.118-114
 14انظر :سجل اجلمعيات ،2018 ،اخلطة االستراتيجية لسجل اجلمعيات للسنوات .2022-2019
 15انظر:
-

الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،2013 ،تقرير استدامة منظمات املجتمع املدني لعام  2013يف منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ص.5

-

الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،2015 ،تقرير استدامة منظمات املجتمع املدني لعامي  2014و 2015يف
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،ص.64-13
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نفاذ قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه.
كما ازدادت ظاهرة جنوح األحداث ،جراء مخالفة بعض األطفال ألوامر الدفاع ،وترتّ ب
على ذلك ضبط قرابة ألف طفل ثم إطالق سراحهم من دون عرض قضاياهم على
محاكم األحداث ،وفق ًا ملا جاء يف ورشة العمل التي عقدها مركز العدل للمساعدة
القانونية وشارك فيها ممثلون عن وزارة التنمية االجتماعية واجلهاز القضائي وإدارة
شرطة األحداث .16فقد بلغ عدد األحداث املضبوطني خالل فترة احلظر الشامل بحسب
خبر أوردته صحيفة "الغد"  1136حدث ًا ،منهم  932حدث ًا اتُّ هموا بخرق أوامر الدفاع،

ومنهم أيض ًا  249حدث ًا جرت تسوية قضاياهم بالنهج اإلصالحي .17يف حني تفيد إدارة
شرطة األحداث 18بأنه مت توقيف حوالي  200حدث وإطالق سراحهم بعد أخذ تعهدات
شخصية عليهم وذلك بسبب احلظر الشامل يف بداية جائحة كورونا وقوانني الدفاع
املطبقة يف ذلك الوقت ،إذ لم يكن هناك إمكانية لعرضهم على احملاكم بسبب احلظر
الشامل وعدم وجود قوانني لدفع غرامات مالية يف ذلك الوقت.
وارتفع عدد حاالت العنف املنزلي ،وبخاصة ضد األطفال والنساء ،مما أشعل مواقع
التواصل االجتماعي ودفع وسائل اإلعالم احمللية للتحرك واملطالبة بحماية املعنَّ ف
بهم أو املساء لهم من خالل استمرار إدارة حماية األسرة وأقسامها يف احملافظات بتلقّ ي
البالغات والتحقيق فيها وتقدمي اخلدمات الضبطية ألطرافها.
وبخصوص طبيعة العالقة بني متلقّ ي اخلدمات يف دور الرعاية من ذوي الظروف
واالحتياجات اخلاصة (كاألطفال األيتام ،واألحداث ،واملسنّ ني ،وذوي اإلعاقة ،والنساء
املعرضات للخطر ،واملتسولني) وذويهم ،فقد انقطعت هذه العالقة لفترة مؤقتة بسبب
ّ
الدور على اإلجازات واملغادرات ومنع أقاربهم من زيارتهم.
عدم حصول نزالء ُّ

َّ
احملضنني ألسر
ويف ما يتعلق مبتابعة وضع األطفال املدمجني يف أسر راعية بديلة أو

تعذر القيام بهذه العملية بسبب ّ
داخل األردن وخارجه ،فقد ّ
تعطل املوظفني املعنيني
عن عملهم ونفاذ إجراءات عزل املناطق والعمارات .كما ُم َّست حقوق ذوي اإلعاقة ،بسبب
حدوث العديد من املشاكل املؤسسية ،مثل :غياب برامج التعليم عن بعد لألطفال املتلقني
خلدمات املراكز النهارية من ذوي اإلعاقة العقلية (البسيطة واملتوسطة) ،وانتهاء رخص
 16ملزيد من االطالع على البيان اخلتامي لورشة عمل "عدالة األحداث يف ظل تفعيل قانون الدفاع" ،املوقع
اإللكتروني ملركز العدل  www.jcla-org.com)، 15حزيران .)2020
ً
مثال :صحيفة "الغد"" ،األحداث وكورونا 932 :خرقا ..ودعوات
 17بحسب ما تناقلته وسائل إعالم محلية .انظر
حملور خاص بهم يف ملف األزمة" ،نادين النمري 15 ،حزيران .2020
 18إدارة شرطة األحداث ،مالحظات إدارة شرطة األحداث على مسودة محور التنمية االجتماعية من تقرير حالة
البالد لعام  ،2020التي نوقشت يف اجتماع افتراضي باستعمال تقنية " زوم" بتاريخ .25/11/2020
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املراكز النهارية املعنية بتعليم األطفال ذوي اإلعاقة وتربيتهم وعدم جتديد هذه
ً
(ممثلة يف وزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم)
الرخص من قبل احلكومة

بالرغم من وضوح اجلهة املعنية بأمرها ،وهي وزارة التربية والتعليم وفق ًا ملعطيات قانون

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لسنة  ،2017وعدم تلقي األسر للتدريب يف مجال
التعامل األمثل مع أفرادها من فئة ذوي اإلعاقة يف أوقات الطوارئ واألزمات.

 :1:2مستوى معاجلة احلكومة لآلثار السلبية التي وقعت على قطاع التنمية
االجتماعية

يفيد اخلبراء بأن احلكومة عاجلت  %20من اآلثار السلبية التي خلّفها أمر تعاملها مع
جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعية مبوجب حزمة من اإلجراءات
اإلدارية والقانونية ،وتركت البقية ( )%80من دون معاجلات جذرية.
لتحدي عدم اإلعالن عن املوازنة اخلاصة ملعاجلة التداعيات
تصدت احلكومة
فقد
ّ
ّ

االجتماعية للجائحة من خالل اإلعالن عن استمرارية العمل يف "حساب اخلير"
تنم َر بعض أفراد املجتمع على كبار
لدى وزارة التنمية االجتماعية .وعاجلت احلكومة ّ

موظفيها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بإحالة املشتبه بهم منهم للقضاء .أما حاالت
التنمر والعنف داخل األسرة بسبب احلجر املنزلي فقد عاجلتها احلكومة من خالل قرارها
الرامي إلى استمرارية إدارة حماية األسرة 19وأقسامها يف احملافظات؛ بتلقّ ي البالغات
والتحقيق فيها وتقدمي اخلدمات الضبطية ألطرافها .ويف ما يتعلق بعدم حيازة الكثير من
األسر على متطلبات التعليم عن بعد ،قرر مجلس الوزراء تقدمي أجهزة حاسوب وخدمة
اإلنترنت مجان ًا لألسر القاطنة يف املناطق النائية .وبخصوص ضعف الثقة بني التاجر
واملستهلك واستغالل بعض التجار لظروف اجلائحة ،عززت احلكومة رقابتها على األسواق
وغلّظت العقوبات على املخالفني .وبشأن رهان احلكومة على وعي املواطن ،فقد عززته
السلطة التنفيذية بأمر دفاع ُنشر يف اجلريدة الرسمية .وبخصوص عدم تقدمي السلطة
التنفيذية إلجابات مقنعة بخصوص حظر التجمعات ،فإن احلكومة ممثلة يف وزارة
الصحة ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية تستعمل الدين والعلم الوضعي
لتنوير الرأي العام بأسباب حظر التجمعات يف رياض األطفال واملدارس واجلامعات ودور

 19بالرغم من إثارة بعض وسائل اإلعالم لقضية صعوبة وصول النساء املعنفات خالل فترة احلظر الشامل إلى
إدارة حماية األسرة وأقسامها يف احملافظات ،إال أن مديرية األمن العام تفيد يف معرض تعليقها على مسودة
محور التنمية االجتماعية من تقرير حالة البالد لعام  2020بأنه لم يتم إغالق إدارة حماية األسرة أو األقسام
التابعة لها خالل جائحة كورونا حالها كحال أي مديرية أو إدارة تابعة ملديرية األمن العام.
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العبادة .وبشأن مشكلة عدم رعاية األطفال خالل انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية،
فقد عاجلتها احلكومة مبوجب دليل معياري لفتح دور احلضانة بشروط صحية تضمن
سالمة األطفال ومانحي الرعاية لهم.
وعلى الرغم من عدم وجود جهة بعينها لرئاسة قطاع التنمية االجتماعية ،أفادت وزارة
التنمية االجتماعية يف تقرير لها 20بأنها عاجلت غالبية اآلثار االجتماعية السلبية
الناجمة عن أزمة جائحة كورونا .ففي ما يتعلق بغياب دور اجلمعيات عن املشاركة يف
التصدي لتداعيات أزمة جائحة كورونا ،تؤكد الوزارة على متكينها  705جمعيات محلية
و 40جمعية أجنبية من العمل خالل فترة احلظر الشامل .وشكلت اجلمعيات اخليرية
احمللية العاملة حالل فترة احلظر ما نسبته  %17.49من مجموعها البالغ حوالي 4030
جمعية خيرية يف عام  ،2020يف حني شكلت اجلمعيات اخليرية األجنبية ما نسبته
 %30.79من مجموعها الذي يزيد عن  130جمعية أجنبية .ويف ما يتعلق بعدم وجود
قواعد بيانات خاصة بأسر عمال املياومة املتضررة من اجلائحة ،تفيد الوزار بأنه يتوفر
لديها قواعد بيانات للمستفيدين من املساعدات أثناء فترة اجلائحة ،باإلضافة إلى
اعتمادها على قواعد البيانات املتوفرة لدى صندوق املعونة الوطنية ،مبا يف ذلك بيانات
املتقدمني لدعم الدخل التكميلي ودعم اخلبز .أما بخصوص عدم جدوى اخلدمات
اإللكترونية التي متس حياة املواطنني ،فتشير الوزارة إلى قراراها الذي اتخذته بالتعاون
َ
سارية املفعول
منتهية الصالحية
"عد بطاقة التأمني الصحي
مع وزارة الصحة ومفاده
ِ
ّ
لفترة محددة وجتديدها يف وقت الحق" ،واستقبالها  483طلب ًا إلكتروني ًا خلدمات

تسجيل اجلمعيات وترخيص دور احلضانة .وبشان االزدواجية والتكرار بني مهام فريق
احلماية االجتماعية ومهام جلنة إدارة حساب اخلير ،تؤكد الوزارة على عدم وجود ذلك
التحدي؛ لكونها حددت مهام جلنة إدارة "حساب اخلير" بشكل مستقل عن مهام فريق
احلماية االجتماعية .ويف ما يتعلق بعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات اخليرية يف
عضوية فريق احلماية االجتماعية ،تشير الوزارة إلى تنسيقها مع احتادات اجلمعيات
اخليرية يف احملافظات من خالل مديرياتها امليدانية؛ ملواجهة تداعيات اجلائحة .أما
بشأن عدم اإلعالن عن وجود موازنة مالية ملجابهة التداعيات االجتماعية الناجمة
عن جائحة كورونا وانخفاض موازنة وزارة التنمية االجتماعية لعام  2020مقارنة مع
عام  ،2019فتفيد الوزارة بأنها عملت على توفير التمويل من خارج موازنتها عن طريق

 20وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.13-5
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تنسيقها مع اجلهات الوطنية والدولية ،مثل :الديوان امللكي ،اليونيسيف ،واملفوضية
السامية لالجئني .وبخصوص االزدواجية والتكرار يف حصول بعض املواطنني على
اإلعانات العينية؛ لتعدد جهات توزيعها وإيصالها ،تؤكد الوزارة على حيازتها قاعدة
بيانات موحدة تضم املساعدات العينية املقدمة من جميع اجلهات ،واستعمالها لقواعد
ً
فضال عن تقدميها اإلعانات العينية لبعض األسر الفقيرة
بيانات صندوق املعونة الوطنية،
بشكل متكرر ،بسبب طول فترة اجلائحة .ويف ما يتعلق بغياب اإلعالم املتخصص يف طرح
التحديات االجتماعية ،تفيد الوزارة بأنها تعمل على تطوير استراتيجية إعالمية مع
شركائها تنسجم مع خطتها االستراتيجية وقطاعاتها والتحديات االجتماعية .أما
بشأن تداخل األدوار واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول ،فتؤكد الوزارة على
ً
متسوال ومتسولة يف عام ( 2020حتى تاريخ  ،)2020/11/30وعلى
ضبطها 4053
تنسيقها مع مديرية األمن العام ملكافحة ظاهرة التسول مبوجب مذكرة تفاهم ،وعلى
عقدها العديد من اللقاءات مع اجلهات ذات االختصاص .وبخصوص تخلّي احلكومة عن
مسؤولياتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني فيه ممن تضررت أحوالهم االقتصادية ،ترى
الوزارة أن احلكومة عملت من خالل "حساب اخلير" على تقدمي املساعدات لـ  15ألف
عامل مياومة من الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا .ويف ما يتعلق بعدم وضوح
مهام وزارة التنمية االجتماعية خالل التصدي للجائحة ،تفيد الوزارة بأنها أعدت خطة
للتعامل مع جائحة كورونا يف بداية األزمة؛ لضمان مهام الوزارة وأدوارها ومسؤولياتها،
وحدثت هذه اخلطة وفق مستجدات الوضع الوبائي .أما بخصوص غياب الرقابة
ّ

املستقلة على مؤسسات احلماية االجتماعية ،فعلى الرغم من أن الوزارة ليست معنية
بالرقابة املستقلة ،إال أنها قامت بـ  482زيارة لدور الرعاية يف عام  ،2020سواء أكانت
تلك الدور تابعة لها أو واقعة ضمن نطاقها اإلشرايف .ويف ما يتعلق بعدم شمول جميع
املتضررين من فئة العمال غير املنظمني بخدمات العون النقدي ،تفيد الوزارة بأنها
ساعدت حوالي  15ألف من عمال املياومة مبوجب أسس .ويف ما يخص تراجع إيرادات
اجلمعيات بسبب إغالق مؤسساتها االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات احمللية
والتمويل األجنبي ،تفيد الوزارة بأنها من خالل سجل اجلمعيات ،مكّ نت  196جمعية
تقدر بـ  17مليون دينار أردني ،وقدمت
من احلصول على متويل أجنبي بقيمة إجمالية َّ
دعم ًا نقدي ًا لـ  326جمعية خيرية متخصصة مبجال رعاية األيتام ورعاية كبار السن

واألشخاص ذوي اإلعاقة مببلغ إجمالي مليون دينار أردني .أما بشأن تأثر قطاع دور
احلضانة بسبب جائحة كورونا ،وأن ما نسبته  %21فقط من هذه الدور تقدم خدماتها
وفق الدليل اإلجرائي إلعادة فتح دور احلضانات يف ظل مستجدات الوضع الوبائي ،توضح
الوزارة أن العدد التراكمي لدور احلضانات  1473دار حضانة ،منها  686دار حضانة
تقدم خدماتها يف الوقت الراهن ،أي ما نسبته  %46.5من دور احلضانة العاملة ،وهي
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تقدم خدماتها وفق متطلبات الدليل اإلجرائي املتعلق بإعادة فتح دور احلضانات يف ظل
مستجدات الوضع الوبائي الذي مت إعداده بالتنسيق مع ثالث جهات ،هي :وزارة التنمية
االجتماعية ،ووزارة الصحة ،واملجلس الوطني لشؤون األسرة.

 :1:3اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد اخلروج من أزمة
جائحة كورونا
 :1:3:1اآلثار السلبية ذات األولوية من وجهة نظر خبراء قطاع التنمية
االجتماعية:

ستد ّل من استجابات خبراء قطاع التنمية االجتماعية على اآلثار السلبية ذات األولوية
ُي َ

باملعاجلة الفورية بعد التعايف من أزمة جائحة كورونا.

ومن أبرز هذه اآلثار :االزدواجية والتكرار بني مهام فريق احلماية االجتماعية ومهام
جلنة إدارة "حساب اخلير" ،21وعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات اخليرية يف فريق
احلماية االجتماعية ،وغياب األنشطة املتخصصة يف تخفيف الضغط النفسي على
متلقي خدمات دور الرعاية بعامة ونزالء دور رعاية املسنني خصوص ًا ،وعدم وجود برامج
للحد من اإلجهاد أو االحتراق النفسي اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني
ّ
بتوزيع املعونات العينية ،وعدم وجود قواعد بيانات خاصة ب ُأ َسر عمال املياومة املتضررة
متس حياة املواطنني كخدمة
من اجلائحة ،وعدم جدوى اخلدمات اإللكترونية التي
ّ
إصدار بطاقة التأمني الصحي وصعوبة استعمال املتضررين من اجلائحة لتكنولوجيا

املعلومات بهدف احلصول على اخلدمات االجتماعية.
ومن اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد األزمة أيض ًا :االزدواجية
والتكرار يف حصول بعض املواطنني على اإلعانات العينية ،وغياب دور منظمات املجتمع
املدني يف مجابهة التحديات االجتماعية ،وغياب اإلعالم املتخصص يف طرح التحديات
االجتماعية ،وغياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني ،وضعف أداء جهات الرقابة
املستقلة (املركز الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية ،وتداخل
األدوار واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول مما زاد من انتشار املتسولني.

"همة وطن" ونشرتها على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء ،لكن على ما
 21أعدت احلكومة تعليمات صندوق ّ
يبدو أن بعض اخلبراء لم ّ
يطلعوا على هذه التعليمات ،وبخاصة املتعلّقة مبنع حدوث التداخل بني مهام اللجان
املعنية.
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كما تضم قائمة اآلثار السلبية التي ال بد من معاجلتها :عدم شمول خدمات العون
االجتماعي ّ
للجئني لعدم متتعهم باجلنسية األردنية ،وغياب دور األكادمييني

االجتماعيني ،وتخلّي احلكومة عن مسؤوليتها يف دعم القطاع اخلاص والعاملني فيه
ممن تضررت أحوالهم االقتصادية ،وعدم شمول جميع املتضررين من فئة العمال غير
بت احلكومة يف موضوع دعم
املنظمني بخدمات العون النقدي ،وطول املدة التي يتطلّبها ُّ

اخلبز ،ووجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي والواقع
املثخن باملشكالت االجتماعية ،وتراجع إيرادات اجلمعيات من جراء إغالق مؤسساتها
االقتصادية وعدم حصولها على التبرعات والتمويل األجنبي.

 :2:3:1اآلثار السلبية ذات األولوية بحسب تحليل مضمون تقرير وزارة
التنمية االجتماعية:

أما اآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد التعايف من أزمة جائحة كورونا
بحسب حتليل مضمون تقرير وزارة التنمية االجتماعية ،22فهي :غياب األنشطة
املتخصصة يف تخفيف الضغط النفسي على متلقي خدمات دور الرعاية بعامة ونزالء
دور رعاية املسنني بخاصة؛ وعدم وجود برامج للحد من اإلجهاد النفسي أو ما يعرف
باالحتراق النفسي اخلاص مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات
العينية؛ وغياب الدور املهني لالختصاصيني االجتماعيني؛ وغياب الرقابة املستقلة (املركز
الوطني حلقوق اإلنسان) على مؤسسات احلماية االجتماعية؛ وعدم شمول خدمات
العون االجتماعي ّ
للجئني لعدم متتعهم باجلنسية األردنية؛ ونشوء تداعيات اجتماعية

سلبية (مثل تعميق الفجوة الطبقية) يف أوساط األسر بسبب متطلبات التعليم عن بعد؛
ووجود فجوة بني حديث احلكومة عن دورها يف تعزيز التكافل االجتماعي وبني الواقع
املليء باملشكالت االجتماعية؛ وبروز مشكلة عدم رعاية األطفال من أبناء املوظفني خالل
انشغال ذويهم بأعمالهم الرسمية أو املناوبة.
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 :1:4فرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية وسبل التعامل معها بعد اخلروج
من أزمة جائحة كورونا

تكمن فرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية بعد اخلروج من أزمة جائحة كورونا،
َ
والع َبر املستفادة اإليجابية من تعاملها مع األزمة،
يف
محافظة احلكومة على الدروس ِ

والع َبر املستفادة السلبية.
وتعلّمها من الدروس ِ

وع َبر مستفادة من االنعكاسات اإليجابية لتعامل
ويرى خبراء القطاع ّ
تسع دروس ِ
أن هناك َ

احلكومة مع جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية االجتماعيةّ ،
لكل منها وزن نسبي
والع َبر ،هي :استثمار املوارد املالية املتاحة يف التعامل مع
قدره  ،%11.11وتلك الدروس ِ

ظاهرة عمال املياومة املتضررين من اجلائحة ،وجناح احلجر الصحي على املتلقّ ني خلدمات
دور الرعاية ،وإعطاء الدولة األولوية لعامل الصحة ،وعدم تخلّي الدولة عن دورها يف
مجال احلماية والرعاية االجتماعية ،والتخطيط السليم لقطاع العمل االجتماعي قبل
إعالن سريان أوامر قانون الدفاع ،وقدرة الدولة على حماية حقوق املواطنني يف أثناء
األزمات ،وإنشاء صندوق "همة وطن" و"حساب اخلير" (املسؤولية املجتمعية) ،ومقدرة
حتمل تداعيات االزمات ،وتقدمي اخلدمات االجتماعية إلكتروني ًا.
املجتمع على
ُّ
وع َبر مستفادة من االنعكاسات السلبية لتعامل
ويرى اخلبراء أيض ًا أن هناك تسع دروس ِ

احلكومة مع اجلائحة على مستوى القطاعّ ،
لكل منها وزن نسبي قدره  ،%11.11وتلك
والع َبر ،هي :عدم إدراك اهمية العمل االجتماعي خالل األزمات والكوارث،
الدروس ِ

والتخوف من إشراك منظمات املجتمع املدني يف التصدي لتداعيات اجلائحة ،وتخلّي
احلكومة عن دورها يف دعم القطاعات االقتصادية املتضررة؛ ما أدى (وسيؤدي) إلى
زيادة يف معدالت البطالة والتفاوت االجتماعي ،واالزدواجية والتكرار يف تلقّ ي اإلعانات

العينية ودخول جهات جديدة يف عملية توزيع هذه اإلعانات من أبرزها املؤسسة العامة
للضمان االجتماعي ،وضعف التنسيق بني املؤسسات احلكومية وغير احلكومية ،وغياب
االنسجام والتوافق بني القطاعات املجتمعية ،وعدم وجود قواعد بيانات ّ
لكل شيء،
واعتماد الدولة على املنتجات املستوردة ،وعدم متثيل االحتاد العام للجمعيات يف فريق
احلماية االجتماعية.
تقدم ،يتضح بأن سبل التعامل مع ُفرص تطوير قطاع التنمية االجتماعية
وبناء على ما ّ

بعد اخلروج من أزمة اجلائحة ،تقتضي قيام احلكومة وشركائها من القطاعني التطوعي
واخلاص مبا يلي:
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 .1التخطيط لقطاع التنمية االجتماعية يف أوقات األزمات الطارئة ،بهدف رفع أداء
القطاع من  %54.37يف عام  2020إلى  %100يف ما بعد عام .2020
 .2إيجاد أنشطة تنفيذية لتحقيق الهدف الوارد يف البند السابق ،ومبا يضمن تعزيز
سبل إدراك أهمية العمل االجتماعي خالل األزمات والكوارث ،وتفعيل سبل مشاركة
منظمات املجتمع املدني يف التصدي لتداعيات األزمات ،وتعزيز دور احلكومة يف
مجال دعم القطاعات االقتصادية املتضررة من األزمات ،ومنع االزدواجية والتكرار
يف مجال تقدمي املعونات العينية وتلقّ يها ،وتعزيز التنسيق بني املؤسسات احلكومية
املعرضة
وغير احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية ،وإنشاء قواعد بيانات للفئات َّ

واملتعرضة لألزمات االقتصادية واالجتماعية ،وتطوير برامج تعزيز اإلنتاجية واحلد
ِّ
من الفقر ،وإعادة تشكيل الفريق الوطني للحماية االجتماعية مبوجب أسس ومعايير.

ثانيًا :القدرات المالية لمؤسسات قطاع التنمية االجتماعية
قبل أزمة جائحة كورونا وأثناءها
نظر ًا لكثرة عدد مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ،وعدم وجود جهة رسمية واحدة
ً
فضال عن عدم نشر هذه
ملراقبة أداء هذه املؤسسات وتقييم أثر برامجها ومشاريعها،

املؤسسات موازناتها وميزانياتها على مواقعها اإللكترونية ،فقد درست هذه املراجعة
ثالثة مناذج منها ،وهي:

 :1 :2موازنات بعض مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ومستوى منوها
 :1:1 :2موازنة وزارة التنمية االجتماعية

حتصل وزارة التنمية االجتماعية على غالبية موازنتها من املوازنة العامة للدولة ،وشكّ لت
حصة صندوق املعونة الوطنية منها يف عام  2019ما نسبته  .%86.68وتتوزع هذه
عرف باسم املوازنة اجلارية وتتألف من سبعة برامج (اإلدارة
املوازنة على مجالني؛ األول ُي َ

املساندة ،شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،الدفاع االجتماعي ،دعم صندوق املعونة

فيعرف
الوطنية ،تنمية املجتمع ،األسرة والطفولة ،وسجل اجلمعيات) .أما املجال الثاني ُ

باسم املوازنة الرأسمالية وتشتمل على مشاريع مثل :إدامة خدمات الوزارة وتشغيلها،
ودعم مشاريع صندوق األمان ملستقبل األيتام ،ودعم مشاريع مؤسسة نهر األردن ،وإنشاء
األبنية يف احملافظات ،وبناء وصيانة مساكن األسر الفقيرة.
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وبعد حساب نسب التغير يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية بني عامي  2019و،2020
يتبي أن هناك تراجع ًا يف حجم املخصصات املرصودة للمشاريع الرأسمالية بنسبة
ّ

 ،%41.20وللنفقات اجلارية بنسبة  ،%84.80إضافة إلى انخفاض حجم اإلنفاق

الفعلي على املشاريع الرأسمالية بنسبة  ،%61.23وعلى النفقات اجلارية بنسبة
.%42.93
تراجع موازنة الوزارة يف عام  2020عن مثليتها لعام .2019
ويظهر اجلدول رقم ()1
ُ
ُ
اجلدول رقم (:)1
نسبة التغير يف موازنة وزارة التنمية االجتماعية بني عامي  2019و2020
خصائص املوازنة

23

املقدرة
املخصصات
َّ
نسبة التغير يف اإلنفاق نسبة اإلنفاق نسبة التغير يف
وتعديالتها
الفعلي ( )%املخصصات ()%
الفعلي ()%
(مليون دينار)
18,447.900
69.9
- 41.20
- 61.23
10,846.000
27.1
153.056.000
94.8
- 84.80
- 42.93
25
23,264.000
54.1

السنة
2019
2020
2019
2020

24

النوع
رأسمالية
جارية

وللتأكد من هذه النتيجةُ ،حسبت ِن َسب التغير يف مخصصات البرامج وحجم املنفَ ق منها،
خلو املوازنة اجلارية لعام  2020من موازنة برنامج دعم صندوق املعونة
وذلك بسبب
ّ

مردها الدعم الذي حصلت عليه احلكومة من البنك الدولي
الوطنية؛ ألسباب قد يكون ُّ
وصندوق "همة وطن" و"حساب اخلير" لصالح صندوق املعونة الوطنية ،أو احملافظة على
سرية مخصصات دعم اخلبر على اعتبار أن صندوق املعونة الوطنية مكلَّف من احلكومة
بإجناز هذه املهمة يف عام .2020
ُ
وتظهر النتائج التي يبينها اجلدول رقم ( )2زيادةَ حجم املخصصات املرصودة لبرامج
شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية املجتمع يف عام  2020بنسب

 23املصدر :وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول املواقف املالية ملوازنتي وزارة التنمية
ُ
أعد هذه املراجعة.
االجتماعية لعامي  2019و .2020أما نسب التغير ،فمصدرها
حسابات فريق البحث الذي ّ
 24حتى شهر متوز .2020
 25خال تقرير وزارة التنمية االجتماعية بخصوص املوازنة اجلارية لعام  2020من مخصصات برنامج دعم
صندوق املعونة الوطنية؛ ألسباب غير معروفة.
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وتراجع حجم اإلنفاق
تغير موجبة قدرها  %0.54و %7.60و %5.88على التوالي،
َ
ُّ

تغير سالبة قدرها  %44.81و%47.37
الفعلي على هذه البرامج يف عام  2020بنسب ُّ
و %54.50على التوالي .كما ُتظهر النتائج وجود تراجع يف حجم املخصصات املرصودة

لبرامج اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات يف عام  2020بنسب تغير
سالبة قدرها  %2.15و %2و %6.75على التوالي.
وبناء على ذلك ،ميكن القول إن هناك تراجع ًا يف نسبة إنفاق وزارة التنمية االجتماعية
على برامجها باستثناء برنامج دعم صندوق املعونة الوطنية يف عام  ،2020وقد يكون
السبب ترشيد املوازنة العامة للدولة جراء تأثيرها بأزمة جائحة كورونا .كما أن هناك
تخفيض ًا شمل موازنات برامج اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات يف عام
 ،2020ولم يشمل موازنات برامج شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية
املجتمع.
وبهذا يتضح تأثير املوازنة اجلارية لوزارة التنمية االجتماعية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة خالل عام  ،2020فالوزارة قد تتمكن من مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية
على مستوى برامجها املتمثلة يف شؤون األشخاص املعوقني والدفاع االجتماعي وتنمية
املجتمع ،يف حني أنها ال تستطيع مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية على مستوى
برامجها املتمثلة يف اإلدارة املساندة واألسرة والطفولة وسجل اجلمعيات.
كما يتضح تأثير املوازنة الرأسمالية لوزارة التنمية االجتماعية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة خالل عام  ،2020فالوزارة قد ال تتمكن من مواصلة حتقيق أهدافها االستراتيجية
على مستوى مشاريعها ومن أهمها مشروع بناء وشراء وصيانة مساكن األسر الفقيرة؛
لتراجع موازنتها الرأسمالية لعام  2020مقارنة مبوازنتها الرأسمالية لعام  2019بنسبة
تغير قدرها .%41.20
أما صندوق املعونة الوطنية ،فلم يتأثر بترشيد املوازنة العامة للدولة جراء ُّ
تأثرها بأزمة
جائحة كورونا ،مما يؤكد قيامه بدوره ومهام ذلك الدور املشار إليه يف قانونه رقم ()36
مردها حصوله على الدعم من البنك الدولي وصندوق
لسنة 1986؛ ألسباب قد يكون ّ

"همة وطن" ومنظمة األغذية والزراعة الدولية و"حساب اخلير" بوزارة التنمية
االجتماعية ،لكن هذا الدعم على أهميته يبقى مؤقت ًا ،مما يتطلب جعله دائم ًا عن

أن املوقع اإللكتروني لصندوق املعونة
طريق املوازنة العامة للدولة .ومن اجلدير بالذكر ّ
أي خطة استراتيجية للصندوق ملا بعد عام .2019
الوطنية ال يشير إلى ّ

اجلدول رقم (:)2
نسبة التغير يف برامج املوازنة اجلارية لوزارة التنمية االجتماعية
بني عامي  2019و2020
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خصائص املوازنة اجلارية
البرنامج
اإلدارة املساندة
شؤون األشخاص
املعوقني
الدفاع
االجتماعي
دعم صندوق
املعونة
تنمية املجتمع
األسرة والطفولة
سجل اجلمعيات
املجموع

السنة

املقدرة
املخصصات
َّ
وتعديالتها
(مليون دينار)

2019

5.756

2020

5.632

2019

7.021

2020

7.059

2019

2.683

2020

2.887

2019
2020
2019

132.683
غير مبني
3.306

2020

3.500

2019
2020

3.890
3.812

2019

0.4

2020

0.373

2019

153.056

2020

23.264

نسبة التغير
نسبة التغير يف نسبة اإلنفاق
يف اإلنفاق
املخصصات ( )%الفعلي ()%
الفعلي ()%
- 2.15

97.2
65.6
99.3

0.54

7.60
غير مبني
5.88
- 2.00
- 6.75
- 84.80

54.8
93.3
49.1
94.3
غير مبني
99.8
45.4
95.3
48
94.8
48.8
94.8
54.1

- 32.51

- 44.81
- 47.37
غير مبني
- 54.50
- 49.63
- 48.52
- 42.93

 :2:1 :2موازنة صندوق الزكاة

يحصل صندوق الزكاة على موازنته البالغ متوسطها السنوي حوالي  23مليون دينار

من مصادرها املختلفة (كزكاة املال ،وكفالة األيتام ،وجلان الزكاة والتبرعات ،واملشاريع
التأهيلية والوقف)؛ إلنفاقها على برامجه ومشاريعه وأنشطته املتمثلة يف اإلعانات
الشهرية ،وكفاالت األيتام ،والطرود الغذائية ،ومشاريع التأهيل ،وكسوة الشتاء ،واحلقيبة
املدرسية ،وصيانة منازل الفقراء ،وغيرها ،مبتوسط سنوي قدره حوالي  25مليون دينار.
وبعد حساب نسب التغير يف إيرادات صندوق الزكاة ونفقاته للفترة ،2020-2017
يتبني وفق ًا للجدول رقم ( )3زيادة اإليرادات بنسبة  ،%6.84وانخفاض النفقات بنسبة

 .%9.01وبناء على ذلك ،ميكن القول إن هناك تراجع ًا يف صرف الصندوق على فعالياته
يف عام  2020مقارنة بصرفه على فعالياته يف عام  ،2017مما قد يؤشر على أثر أزمة

جائحة كورونا يف ميزانية الصندوق.
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اجلدول رقم (:)3
نسبة التغير يف إيرادات صندوق الزكاة 26ونفقاته للفترة 2020-2017
السنة

اإليرادات
(مليون دينار)

2017
2018
2019
2020
املتوسط

22,154.150
22,447.471
25,072.813
23,670.000
23,336.1085

نسبة التغير يف
اإليرادات بني عامي
 2017و2020

النفقات
(مليون دينار)

نسبة التغير يف
النفقات بني عامي
 2017و2020

()%

6.84

()%
26,652.320
22,782.838
26,060.302
24,250.000
24,936.365

- 9.01

 :3:1 :2موازنة المجلس األعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة

يحصل املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على معظم موازنته السنوية من

املوازنة العامة للدولة ،للقيام بدوره الوارد يف خطته االستراتيجية ،واملتمثل يف "رسم
السياسات والتخطيط والتنسيق والدعم جلميع األنشطة املبذولة خلدمة األشخاص
ذوي اإلعاقة".
ويشير اجلدول رقم ( )4إلى منو املوازنة الرأسمالية 27للمجلس بنسبة  ، %162مما
ميكّ ن املجلس من مواصلة حتقيق أهدافه االستراتيجية األربعة.

 26املصدر :صندوق الزكاة ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول إيرادات ونفقات صندوق الزكاة خالل سنوات الفترة
أعد هذه املراجعة.
 .2020-2017أما نسب التغير ،فمصدرها حسابات فريق البحث الذي ّ
 27املصدر :املجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،2020 ،تقرير (غير منشور) حول املوازنة الرأسمالية
للمجلس لعامي  2019و.2020
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اجلدول رقم (:)4
توزيع األهداف االستراتيجية للمجلس األعلى حلقوق االشخاص ذوي االعاقة بحسب
موازنتها الرأسمالية لعامي  2019و2020
الهدف االستراتيجي

حجم املوازنة
الرأسمالية لعام
( 2019دينار)

حجم املوازنة
الرأسمالية لعام
( 2020دينار)

رصد أوضاع وحقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة على املستوى الوطني

83,566

705,000

توفير الترتيبات التيسيرية
لضمان إمكانية الوصول لألشخاص
ذوي اإلعاقة

173,147

99,000

تطوير معايير االعتماد لضمان
جودة اخلدمة املقدمة لألشخاص
ذوي اإلعاقة

44,821

4,000

39,955

51,000

341,489

895,000

إذكاء الوعي بالنهج احلقوقي
املجموع

نسبة التغير يف
مجموع حجم املوازنة
الرأسمالية ()%

162,08
لكل األهداف

 :2 :2أثر أزمة جائحة كورونا يف موازنات بعض مؤسسات قطاع التنمية
االجتماعية

تأسيس ًا على ما جاء يف البند السابق ،يتضح ما يلي:

 .1تراجع املخصصات املالية لبعض برامج وزارة التنمية االجتماعية (األسرة والطفولة،
سجل اجلمعيات ،اإلدارة املساندة) يف عام  2020مقارنة مع مثيالتها لعام 2019؛
بسبب أزمة جائحة كورونا.
 .2انخفاض نفقات صندوق الزكاة يف عام  2020مقارنة مع نظيراتها لعام 2017؛ بسبب
أزمة جائحة كورونا.
 .3ارتفاع املوازنة الرأسمالية للمجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام
 2020مقارنة مع سابقتها لعام  ،2019مما ّ
يدل على عدم تأثير أزمة جائحة كورونا

يف موازنة املجلس.
 .4زيادة املخصصات املالية لبرنامج دعم صندوق املعونة الوطنية خالل أزمة جائحة
كورونا بسبب الدعم املالي الذي تلقاه الصندوق من داخل األردن وخارجه.
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ثالثًا :استراتيجيات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية قبل
أزمة جائحة كورونا وأثناءها
هناك عدد من االستراتيجيات يف مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية ،وهو ما يتطلب

توضيحها من خالل دراسة مناذج منها وبيان تأثرها بأزمة جائحة كورونا.

ّ
ّ
خلطة قطاعية
خلطة استراتيجية مؤسسية وآخر
 :1:3منوذج

تعمل مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية بنهج التخطيط االستراتيجي منذ عام

 ،2004ومن أهم هذه املؤسسات وزارة التنمية االجتماعية التي راجعت ّ
وطورتها
خطتها
ّ

أكثر من مرة ،كان آخرها يف عام  ،2017الذي صدرت فيه ّ
خطتها االستراتيجية للسنوات
 ،2021-2017التي ُأعدت بالتعاون مع برنامج سيادة القانون التابع للوكالة الوكالة

األميركية للتنمية الدولية ،و ُأطلقت للعمل يف متوز  ،2017وجرى حتديثها بتاريخ
.2020/1/7
عماده األسرة
وتشتمل هذه اخلطة على رؤية مفادها (وزارة متميزة داعمة ملجتمع آمن
ُ
يحقق العدالة االجتماعية) ،ورسالة نصها (االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي

وحتسني نوعية حياة أفراد املجتمع) ،وقيم مؤسسية تشمل (التميز واإلبداع ،الشفافية
واملساءلة ،العمل بروح الفريق ،التشاركية ،العدالة ،وتكافؤ الفرص) .وهي تتضمن ستة
أهداف فضفاضة ،هي :تطوير السياسات والتشريعات االجتماعية ،وتعزيز القدرة
املؤسسية للوزارة وجتذير ثقافة التميز ،وتطوير اخلدمات االجتماعية واالرتقاء
بنوعيتها وجودتها ،وتنظيم العمل التطوعي وتفعيله ،واملساهمة يف متكني املجتمعات
احمللية والفئات املستهدفة ،وتطوير وبناء الشراكات ومأسستها وتعزيز التعاون والتنسيق
يف مجال العمل االجتماعي.28
وبالرغم من أهمية هذه اخلطة يف عمل الوزارة ،إال أنها لم متكّ ن الوزارة من احلصول على
جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية يف دورتها الثامنة؛ ألسباب
تعود إلى اشتمال هذه اخلطة على رؤية ورسالة وأهداف يصعب قياسها والتحقق منها،
عالوة على تسجيل الكثير من املالحظات املنهجية عليها.
ففي الوقت الذي تشير فيه رؤية اخلطة إلى دور الوزارة يف دعم األمن املجتمعي وحتقيق
العدالة االجتماعية ،يشير تقرير مخرجات ورشة عمل "معاجلة عدم املساواة واالندماج
احلضري" التي نظمتها اجلامعة األردنية بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية
 28وزارة التنمية االجتماعية ،2017 ،اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية .2021-2017
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واالجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) خالل الفترة  31-29متوز  ،2019إلى ارتفاع معدالت
عدم الالمساواة بأشكالها املختلفة يف املجتمع األردني.
وبينما تشير رسالة اخلطة إلى دور الوزارة يف االرتقاء بالعمل االجتماعي التنموي،
ُيظهر الواقع كثرة قضايا العمل االجتماعي .ويف الوقت الذي تشير فيه أهداف اخلطة
َّ
عدم
املتوقع منها ،تكشف نتائج مراقبة اخلطة وتقييمها
إلى دور الوزارة يف تعزيز دورها
َ
تنفيذ مشاريع نظام اإلنذار االجتماعي املبكر ،ومهننة العمل االجتماعي ،وقانون العمل

االجتماعي األردني ،وكذلك عدم تعديل قانون اجلمعيات ،وعدم صدور نظام الطفل
العامل ،وعدم حتسني جودة اخلدمات االجتماعية ،وعدم تنظيم التطوع الفردي ،وعدم
تنفيذ مشاريع أخرى.
كما أن هذه النتائج تؤكد على انخفاض معدل أداء الوزارة يف جائزة امللك عبداهلل الثاني
لتميز األداء احلكومي والشفافية عبر مرحلتها الثامنة ،وتدني معدل املواطنني املنتمني
للجمعيات؛ لكونه يتراوح ما بني  %6و ،29%9وارتفاع معدل الفقر من  %14.3يف عام
 2010إلى  %15.7يف عام  ،30 2017وإلى أكثر من ذلك يف عام  ،2020كما َيظهر من

ارتفاع حجم الطلب على خدمات صندوق املعونة الوطنية.

وبناء على ما تقدم ،يتّ ضح من عملية مراجعة اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية
االجتماعية للسنوات  ، 2021-2017وعدم مبادرتها يف مجال تنظيم القطاع لتكون هي
املظلة الرسمية له واملشرفة على مؤسساته بعامة ومؤسساته احلكومية وشبه احلكومية
املعنية بخاصة ،علم ًا أن املادة الثالثة من قانون نشأتها (قانون وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل وتعديالته رقم  14لسنة  ،)1956تنص بوضوح على مهمتها ،بل على غايتها:
توفير الضمان االجتماعي
"تكون غاية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل األساسية
َ
الشامل ،والكفاية اإلنتاجية ،وتنسيق اخلدمات االجتماعية جلميع املواطنني يف جميع
مراحل العمر ،وتنظيم استثمارهم مورد إنتاج الدولة وهو الثروة اآلدمية".
فعلى الرغم من قيام وزارة التنمية االجتماعية بتحديث خطتها االستراتيجية بتاريخ
أي قبل وقوع أزمة جائحة كورونا
 7كانون الثاني  2020بحسب ما جاء يف تقريرهاْ ،31

وتبي من نتائجها أن
 29أجرى املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام  2014دراسة حول أحوال األسرة األردنية،
ّ
وتبي
معدل أفراد األسرة
املنضمني للجمعيات ال يزيد عن  ،%6وعاد املجلس وأجرى دراسة أخرى يف عام ّ 2017
ّ
من نتائجها أن املعدل ال يزيد عن .%9
 30دائرة االحصاءات العامة ،2017 ،األردن باألرقام  ،2018ص.8
 31وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.16-13
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بحوالي ثالثة أشهر ،فإن خطتها االستراتيجية حتتاج إلى استبدال ألسباب موضوعية
قد يكون ابرزها:
 .1معاجلة وزارة التنمية االجتماعية لآلثار السلبية ذات األولوية باملعاجلة الفورية بعد
اخلروج من أزمة جائحة كورونا ،املشار إليها يف البند  3:1بعامة والبند  2:3:1بخاصة.
 .2تاليف األثر السلبي ملوازنة وزارة التنمية االجتماعية يف تطلعاتها املستقبلية بحسب
ما سيتبني من مضمون البند  2 :3بعامة والبند  2:2 :3بخاصة.
 .3ممارسة وزارة التنمية االجتماعية دورها التنسيقي يف مجال اخلدمات االجتماعية،
املشار إليه يف املادة الثالثة من قانون نشأتها (قانون وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وتعديالته رقم  14لسنة .)1956
 .4ضمان إسهام وزارة التنمية االجتماعية يف التصدي لتحديات قطاعها ،املشار إليها
بي حصيلة تشخيص قضايا قطاع التنمية االجتماعية
يف البند (خامس ًا) ،الذي ّ
وتقييمها يف عام .2020

 .5ترسيخ إدارة األداء يف التوجه االستراتيجي لوزارة التنمية االجتماعية على مستوى
رؤيتها ورسالتها وقيمها املؤسسية وسياساتها وأهدافها وأنشطتها؛ لكون اخلطة
االستراتيجية للسنوات  2021-2017تفتقر إلدارة األداء ،فرؤيتها ورسالتها وقيمها
املؤسسية بال مؤشرات أداء فعلية وأخرى مستهدفة ،وسياساتها غائبة ،وأهدافها ليست
ذكية ،وأنشطها التنفيذية ضعيفة الصلة بأهدافها املؤسسية .فمثل هذا الترسيخ قد
ميكّ ن الوزارة من احلصول على جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز وغيرها من جوائز
إدارة اجلودة الشاملة األخرى.
 .6ضمان إسهام وزارة التنمية االجتماعية يف خفض معدالت الالمساواة بأشكالها
االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف املجتمع األردني.
 .7تفادي وقوع األخطاء املنهجية ذات العالقة بالتخطيط االستراتيجي كتلك املشار
إليها يف الشق الثاني من اجلدول (.)5
وبعد اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية للسنوات ُ ،2021-2017وضعت

استراتيجية قطاعية (االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات -2019
مشروعها من منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) وأدارته وزارتا
ُ )2025م ِّول
ُ

التنمية االجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي خالل عامي  2017و .2018وتنص
رؤية تلك االستراتيجية على "جميع األردنيني يتمتعون بحياة كرمية وفرص عمل الئقة
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وخدمات اجتماعية ممكنة" ،وتدور محاورها حول الكرامة والفرصة والتمكني.32
وأطلقت هذه االستراتيجية للعمل يف عام  2019دون ربطها مبوازنات املؤسسات املعنية
ودمجها بخطط واستراتيجيات هذه املؤسسات .وهناك الكثير من املالحظات املنهجية
أثرها ُمقاس ًا مبؤشرات أداء محاورها إلى
على اخلطة كما ُيظهر اجلدول رقم ( ،)5ويشير ُ

غياب دورها يف تغيير الواقع على مستوى عامي  2019و ،2020وهو ما تؤكده احلقائق
واالرقام املستخ َلصة من نتائج املسوح والبحوث.

فعلى مستوى محور "كرامة" مقاس ًا مبؤشرات معدالت البطالة واملشمولني بنظام الضمان
االجتماعي والعاملني يف القطاع اخلاص ،أظهر تقرير اجلوالت األولى والثانية والثالثة
علو متوسطات الشباب غير النشيطني اقتصادي ًا
من مسح العمالة والبطالة لعام َّ 201933

يف األرباع األولى والثانية والثالثة من عام ( 2019والبالغة  %61و %62.3و %62.7
على التوالي) ،على مثيالتها للشباب النشيطني اقتصادي ًا البالغة  %39و %37.7و
 %37.3على التوالي ،مما يشير إلى أن أكثرية الشباب يف األردن غير نشيطني اقتصادي ًا.
وكشفت تداعيات أزمة جائحة كورونا وجود  250ألف رب أسرة من فئة عمال املياومة
غير املشمولني بنظام الضمان االجتماعي ،الذين قدم لهم صندوق املعونة الوطنية

معونات طارئة بلغ مجموعها  87مليون دينار .34كما كشفت تداعيات األزمة انخفاض
دخول  260ألف عامل من فئة املشمولني بنظام الضمان االجتماعي إلى النصف ،مما

دفع باحلكومة إلى إصدار أمر دفع حلصول ّ
كل منهم على  %50من راتبه الشهري عن
طريق املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .وكشفت تداعيات األزمة أيض ًا تسريح الكثير
من العاملني يف مؤسسات القطاع اخلاص حتت ذريعة توقف هذه املؤسسات عن تصدير
منتجاتها وانخفاض الطلب على خدماتها وضعف موازناتها .وبينت تقارير مسوح العمالة
والبطالة ارتفاع معدالت البطالة من  %19يف عام  2019إلى  %23يف عام .2020
وعلى مستوى محور "كرامة" مقاس ًا مبؤشر عدد املتلقّ ني للمعونات النقدية ،تشير
إحصاءات صندوق املعونة الوطنية إلى تنامي عدد احلاالت املستفيدة من برامجه يف

 32لالطالع على هذه اخلطة ،انظر تقريرها املنشور على املوقع اإللكتروني لوزارة التخطيط والتعاون الدولي
(.)https://www.mop.gov.jo/Default/Ar
 33دائرة اإلحصاءات العامة ،2019 ،تقارير اجلوالت األولى والثانية والثالثة من مسح العمالة والبطالة.
 34املصدر:
 مذكرات مدير عام صندوق املعونة الوطنية املوجهة للجنة إدارة حساب اخلير بوزارة التنمية االجتماعية.2020 ، (مدير مديرية الدخل التكميلي بصندوق املعونة الوطنية) ،2020 ،تصريحات لوسائل اإلعالم. -لقاء نائب رئيس صندوق "همة وطن" مع برنامج "نبض الوطن" ،الذي بثته قناة رؤيا مساء يوم  11آب .2020
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عام  ،2020الذي وصل على مستوى برامج املعونة النقدية املتكررة وتكافل ( 1الدخل
التكميلي) وتكافل ( 2إعانة عمال املياومة) إلى  105آالف و 55ألف و 250ألف حالة
على التوالي ،وذلك بحسب ما تبني من مضمون مذكرات مدير عام الصندوق املوجهة
للجنة إدارة "حساب اخلير" بوزارة التنمية االجتماعية وما ذكره مدير مديرية الدخل
التكميلي بالصندوق .35ويظهر تقرير لوزارة التنمية االجتماعية إجنازات صندوق
املعونة الوطنية خالل عام  ،36 2020وهي :حصول ( )104.800أسرة على معوناتها
الشهرية عن طريق التنسيق مع احلكام اإلداريني ،واستفادة ( )45.221ألف أسرة من
برنامج الدعم التكميلي عن طريق البنوك واحملافظ اإللكترونية ،وتلقي ()218.357
أسرة لعمال املياومة خدمة املعونة (املمولة من صندوق "همة وطن") بطريقة احملافظ
مولها "حساب اخلير"
اإللكترونية ،واستفادة ( )14.973أسرة لعمال املياومة من معونة ّ
بطريقة احملافظ اإللكترونية.

وعلى مستوى محور "متكني" مقاس ًا مبؤشراته ،ومن بينها اخلاصة باألطفال يف وضعية
صعبة ،أظهرت حصيلة حتليل بيانات األطفال األحداث خالل سنوات الفترة 2017
ً 38
 ،37 2019ارتفاع معدل األحداث املوقوفني يف نظارات املراكز األمنية ( 5313حدثا)املودعني يف دور تربية وتأهيل
بنسبة تغير بلغت  ،%8.6وارتفاع معدل األحداث
َ
األحداث ( 2552حدث ًا) 39بنسبة تغير يف أعدادهم بلغت  .%16ومن اجلدير بالذكر أن
وسائل اإلعالم احمللية تناقلت خبر ًا حول إيداع حوالي  1000حدث يف دور تربية وتأهيل
األحداث خالل فترة احلجر الصحي بسبب جائحة كورونا ،علم ًا أن املجلس القضائي على
لسان ناطقه اإلعالمي ذكر بأن قضايا األحداث املخالفني ألوامر الدفاع املرتبطة باحلجر

 35املصدر السابق.
 36وزارة التنمية االجتماعية ،2020 ،مالحظات وزارة التنمية االجتماعية على مسودة تقرير حالة البالد لعام
( 2020محور التنمية االجتماعية) ،ص.25-24
ّ
تعذر عقد مقارنة بني معدالت األحداث قبل جائحة كورونا ومعدالت األحداث خالل اجلائحة؛ لعدم نشر
37
املؤسسات املعنية تقاريرها حول األحداث املتهمني واملدانني بخرق القانون خالل عام  .2020لهذا ُعقدت
املقارنة بني سنوات الفترة  ،2019-2017واستُ خلصت بياناتها من التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية
لعام  ،2019وعوجلت ببعض املعامالت اإلحصائية الوصفية املتمثلة يف املتوسطات احلسابية والسالسل
الزمنية.
َ
النظارات خالل سنوات الفترة  2019-2017يف التقرير السنوي لوزارة
 38وردت أعداد األحداث املودعني يف
التنمية االجتماعية  ،2019ص ،28والالفت للنظر يف هذه األعداد زيادتها ،فقد زاد العدد من  4936حدثاً
يف عام  2017إلى  5363حدث ًا يف عام .2019
 39املصدر السابق.
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الصحي لم ُتعرض على القضاء ،وأن وزارة التنمية االجتماعية وإدارة شرطة األحداث
أكدتا حدوث هذه القضايا على لسان ممثليهما املشاركني يف ورشة العمل التي نظمها مركز
العدل للمساعدة القانونية وأشير لها سابق ًا.
وبالرغم من املالحظات السابقة املسجلة على االستراتيجية الوطنية للحماية

االجتماعية ،إال أن وزارة التنمية االجتماعية ترى أن لها إجناز ًا يف مجال االستراتيجية
مدار البحث جاء على ثالثة مستويات .40ففي مستوى اإلطار املؤسسي والسياسات
لالستراتيجية ،كان للوزارة خمسة إجنازات ،وهي:
 .1تشكيل جلنة تنسيقية ملتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية
مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  45196/6/10/56تاريخ ،2019/10/31
والحقه كتاب دولة رئيس الوزراء رقم  15191/1/13/10تاريخ 2020/7/29
بخصوص إعادة تشكيل اللجنة لتتضمن جلان فنية وفق محاور االستراتيجية ،علما
بأنه مت إعداد الشروط املرجعية لعمل الفرق الفنية.
 .2إعداد واعتماد خطط تنفيذية لالستراتيجية ،مبا يف ذلك إطار املتابعة والتقييم مع
وحدة تطوير األداء املؤسسي والسياسات /رئاسة الوزراء.
 .3تضمني االستراتيجية كأحد مدخالت إعداد املوازنات العامة كما ورد يف بالغ املوازنة
العامة .2020
 .4إنشاء وجتهيز وحدة /مشروع ضمن وزارة التنمية االجتماعية للتنسيق بني اجلهات
ملتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية ،ويجري العمل على
تزويدها بفريق فني متكامل.
 .5إنشاء السجل الوطني املوحد ،وحتديث قاعدة بيانات إلكترونية لتحسني االستهداف
والوصول إلى الفئات األشد فقراً.
وعلى مستوى اإلجنازات اخلاصة باألهداف واإلجراءات ذات األولوية وفق محاور
االستراتيجية ،مت إعداد تقرير تقدم سير العمل على االستراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية بعد مرور عام على إطالقها ،واألولويات والتوجهات املستقبلية ،واستجابة
قطاع احلماية االجتماعية ألزمة كورونا.
أما على مستوى استحداث فصل لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية يستجيب

 40املصدر :وزارة التنمية االجتماعية ،2920 ،تقرير (غير منشور) حول "إجنازات االستراتيجية الوطنية
للحماية االجتماعية ."2025-2019
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للصدمات ،فقد ُعرض هذا األمر على اللجنة التنسيقية ملتابعة تنفيذ االستراتيجية

الوطنية للحماية االجتماعية يف جلستها األولى املعقودة بتاريخ .2020/11/24

وتأسيس ًا على ما سبق ،يتضح أن عملية مراجعة االستراتيجية الوطنية للحماية
االجتماعية ،كشفت عن صعوبة تطبيق هذه االستراتيجية خالل عملية مجابهة أزمة
جائحة كورونا؛ ألسباب يتضمنها اجلدول رقم ( )5ومنها :غياب املخصصات املالية ،وعدم
ربط االستراتيجية مبوازنات املؤسسات املعنية ،وتداخل حدود السلطة واملسؤولية
بني املؤسسات املعنية مبحاورها (التداخل بني املؤسسة العامة للضمان االجتماعي
وصندوق املعونة الوطنية بخصوص مشكلة عمال املياومة غير املشمولني بنظام الضمان
االجتماعي) ،وغياب األنشطة التفصيلية لالستراتيجية وعمومية نظام مراقبتها
وتقييمها .41لذا ال بد من مراجعة هذه االستراتيجية وتطويرها يف ضوء التداعيات
االقتصادية واالجتماعية ألزمة جائحة كورونا من جهة أولى ،وربطها مبوازنات املؤسسات
املعنية من جهة ثانية ،وحتديث نظام مراقبتها وتقييمها من جهة ثالثة.

 41يرى بعض املتابعني لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات  2025-2019بأن هناك خطة
تفصيلية لهذه االستراتيجية (جاءت على شكل ملحقَ ني) معتمدة من قبل مجلس الوزراء ،وبعد البحث عن هذه
اخلطة يف املواقع االلكترونية للوزارات (التخطيط والتعاون الدولي ،التنمية االجتماعية ،العمل) واملؤسسات
(الضمان االجتماعي ،صندوق املعونة الوطنية ،صندوق الزكاة) املعنية ،لم يعثر عليها.
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اجلدول رقم (:)6
املسجلة على االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية واستراتيجية
املالحظات
َّ
وزارة التنمية االجتماعية

ثغرات االستراتيجية الوطنية للحماية
متسلسل
االجتماعية
أي تعريف إجرائي
خلو االستراتيجية من ّ
ّ
ملفهوم احلماية االجتماعية ،عالوة
على عدم تعريفها ملصطلحاتها احملورية
1
(فرصة ،كرامة ،متكني) ذات الصبغة
الفلسفية.
افتقار االستراتيجية للتوجه النظري
اخلاص بأرضيات احلماية االجتماعية،
والعالقة املتبادلة بني النمو االقتصادي
واحلماية االجتماعية عبر إعادة التوزيع
2
العادل ،ونهج حقوق اإلنسان ،وعدم
املساواة ال سيما بأشكالها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.
افتراض االستراتيجية أن الفقر والبطالة
ّ
مستقلن بحسب
مترابطان ،يف حني أنهما
3
نتائج اختبارهما التي أوردتها إحدى
الدراسات العلمية احلديثة.42
خلو االستراتيجية من حتليل بيئة
ّ
بنهجي
احلماية االجتماعية يف األردن
4
َ
( )swatو(.)pestl
خلو االستراتيجية من األهداف الذكية
ّ
5
ومؤشرات أدائها.
عدم وجود ربط بني غايات االستراتيجية
6
وموازنات املؤسسات املعنية.
تعويل االستراتيجية على التمويل
7
اخلارجي كأحد مصادر متويلها.
َ
بعض الفئات املعرضة
ِذكْ ر االستراتيجية
للمخاطر
8

(كاألطفال العاملني واألحداث) دون أن
تستعمل للتحليل العاملي ذي األبعاد
الفردية واألسرية واملجتمعية.

متسلسل ثغرات استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية

1

والع َبر
عدم استخالص االستراتيجية للدروس ِ
املستفادة من االستراتيجيات السابقة ،علم ًا أن
الوزارة متارس التخطيط االستراتيجي منذ عام
.2004

2

عدم استغالل االستراتيجية للفرص املتاحة
ومن أهمها تقارير تقييم األداء املؤسسي الصادرة
عن مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ،علم ًا
أن الوزارة شاركت يف سبع مراحل جلائزة امللك
عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية
ولم حتصل على اجلائزة.

3

عدم استعمال االستراتيجية لنهج التحليل
العاملي حني تناولها دور الوزارة ومهامها.

4

خلو االستراتيجية من حتليل بيئة الوزارة بنهج
ّ
( )pestlونهج حتليل النظام.

5
6
7

8

خلو االستراتيجية من األهداف الذكية
ّ
ومؤشرات أدائها.
خلو االستراتيجية من مؤشر أداء قياس رؤيتها
ّ
ومؤشر أداء قياس رسالتها.
خلو االستراتيجية من مؤشرات أداء انشطتها
ّ
التنفيذية.
عدم استعمال االستراتيجية لنهج التحليل
القطاعي ،علم ًا أن الوزارة تشتمل على قطاعات
عمل فنية كثيرة.

 42طرحت هذه الدراسة يف ورشة عمل عدم املساواة واالندماج احلضري يف األردن املنعقدة يف اجلامعة األردنية
خالل الفترة  29 - 3متوز .2019
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9

إناطة غالبية أنشطة أو إجراءات الغايات
مبؤسسات القطاع العام ،وجتاهل دور
القطاعني اخلاص والتطوعي.

9

10

عدم استفادة االستراتيجية من غالبية
الدراسات السابقة ذات العالقة بقطاع
احلماية االجتماعية يف األردن.

10

11

غياب االحتاد العام للجمعيات اخليرية
عن عضوية اللجنة التوجيهية ملشروع
االستراتيجية ،علم ًا أن  %62من
املسجلة يف األردن ذات طابع
اجلمعيات
ّ
خيري.

11

12

استناد االستراتيجية إلى البيانات الكَ ّمية
اخلاصة بفقر الدخل ،مقابل جتاهلها
تعبر عن آراء
للبيانات النوعية التي
ّ
الفقراء أو مدركاتهم.

12

13

غياب اجلامعات املعنية بالعمل االجتماعي
عن عضوية اللجنة الفنية.

13

14

خلو االستراتيجية من مؤشرات األداء ذات
ّ
القيم الفعلية واملستهدفة.

14

15

16

اكتفاء االستراتيجية باملقارنة يف مقدمتها
بني خصائص الفقراء وخصائص غير
أن النِّ َسب
الفقراء على أساس النِّ َسب ،علم ًا ّ
ظاهرية ويتطلب األمر استبدال اختبارات
الداللة اإلحصائية بها.
عدم ّ
دقة بعض التعابير املستعملة يف
االستراتيجية (مثل "قانون وزارة التنمية
االجتماعية رقم  14لسنة  ،)1956عالوة
على استعمال بعض التعابير التمييزية
(مثل تعبير "األحداث اجلانحون").

غياب األدلّة التي تثبت توافق موظفي الوزارة
على رؤية االستراتيجية ورسالتها وقيمها
وأهدافها وأنشطتها.
األصل أن تؤثر االستراتيجية يف توجيه املوازنة،
أن موازنة الوزارة هي
أي ّ
لكن ما جرى هو العكسْ ،
التي وجهت استراتيجية الوزارة.
غياب التقاطع بني هذه االستراتيجية
واالستراتيجيات القطاعية ،مثل االستراتيجية
الوطنية لتنمية املوارد البشرية للسنوات
 ،2025-2016واالستراتيجية الوطنية
لألحداث للسنوات .2019-2017
ّ
تدخلت
عدم اشتمال االستراتيجية على
امللحة ،مثل :التسول ،هروب
بخصوص القضايا ّ
األحداث من دور الرعاية ،تقييم مخاطر غسل
األموال ومتويل اإلرهاب يف اجلمعيات اخليرية،
ومصارحة األطفال مجهولي النسب بهويتهم
الوالدية ،وبدائل إيواء ذوي اإلعاقة.
عدم اشتمال االستراتيجية على قائمة
بالتشريعات املراد تعديلها أو إلغاؤها ،وأخرى
بالتشريعات املراد سنّ ها.
عدم اشتمال االستراتيجية على أنشطة
املضمنة
تنفيذية ملبادرات احلماية االجتماعية
َّ
أن تلك
يف وثيقة "رؤية األردن  ،"2025علم ًا ّ
املبادرات جاءت من الوزارة.

15

غياب األدلّة التي تثبت توافق شركاء الوزارة
على رؤية االستراتيجية ورسالتها وقيمها
وأهدافها وأنشطتها.

16

اشتمال االستراتيجية على هدف بخصوص
اجلمعيات ،مما يعني تكرارها ملا جاء يف
استراتيجية سجل اجلمعيات للسنوات -2019
.2022
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 :2:3أثر أزمة جائحة كورونا يف االستراتيجيات املؤسسية والقطاعية

ببدو واضح ًا أن أزمة جائحة كورونا قد أثّ رت يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية
االجتماعية بسبب تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع ،وكان لهذا التأثير مستويان،
هما:

 :1:2:3تأثير إيجابي

س التأثير اإليجابي ألزمة جائحة كورونا يف اخلطة االستراتيجية للمجلس األعلى
ُ ِل َ
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،التي زادت موازنتها املالية بحسب معطيات اجلدول

ّ
يدل على عدم حاجة هذه اخلطة للمراجعة والتعديل حتت ذريعة
رقم ( ،)4مما قد
أزمة جائحة كورونا وتداعياتها .كذلك ُ ِلس التأثير اإليجابي يف موازنة صندوق املعونة

الوطنية التي نالت املزيد من الدعم بشقَّ يه الداخلي (املوازنة العامة للدولة ،صندوق
"همة وطن"" ،حساب اخلير" بوزارة التنمية االجتماعية) واخلارجي (البنك الدولي،
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة "فاو") بالرغم من عدم وجود خطة استراتيجية
للصندوق ملا بعد عام  ،2019مما يتطلب إعداد خطة استراتيجية جديدة للصندوق

مبوجب ثالثة محاور تركّ ز على متلقّ ي اخلدمة؛ األول ملتلقّ ي املعونة النقدية املتكررة من
فئة احلالة االجتماعية املشار إلى أنواعها يف قانون صندوق املعونة الوطنية رقم ()36
لسنة  1986والتعليمات الصادرة مبقتضاه ،والثاني ملتلقّ ي املعونة النقدية املتكررة من
فئة احلالة (الفقراء العاملني) ،والثالث ملتلقّ ي املعونة النقدية الطارئة من فئة املعرضني
للمخاطر االقتصادية يف أوقات الكوارث واألزمات.
كما ُ ِلس التأثير اإليجابي يف موازنة صندوق الزكاة ،الذي زادت إيراداته بحسب معطيات

اجلدول رقم ( )3بالرغم من قيام الصندوق مبراجعة خطته االستراتيجية وتطويرها
يبي موقعه اإللكتروني.
وفق ما ّ

 :2:2:3تأثير سلبي

س التأثير السلبي ألزمة جائحة كورونا يف اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية
ُ ِل َ
االجتماعية للسنوات  ،2021-2017إذ انخفضت موازنة األنشطة لبرامج أهداف
هذه اخلطة بحسب معطيات اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ()2؛ بسبب ضبط اإلنفاق
احلكومي وترشيد املوازنة العامة للدولة يف عام  ،2020مما يستدعي مراجعة هذه اخلطة
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املمولة من الدعم اخلارجي 43من
وتطويرها ملا بعد عام  2021من جهة ،وربطها باملشاريع َّ
جهة أخرى.

كذلكِ ُ ،لس التأثير السلبي يف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية للسنوات

 2025-2019بالرغم من انعدام موازنتها املالية ،ما يستدعي ضرورة مراجعتها

وتطويرها بسبب ضعفها املنهجي من جهة ،وضرورة ربطها مبوازنات املؤسسات املعنية من
جهة أخرى.

تقريري
رابعًا :حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت في
َ
حالة البالد لعامي  2018و 2019ونتائج متابعتها في عام
2020
 :1:4حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2018

أشار هذا التقرير إلى أن حالة قطاع التنمية االجتماعية خالل عام  ،44 2018ليست

ُم ْر ِضية؛ لألسباب املمكن معاجلتها وفق التوصيات املشار إليها يف اجلدول رقم (.)6

 :2:4حالة قطاع التنمية االجتماعية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2019

موآت؛
أظهر هذا التقرير أن وضع قطاع التنمية االجتماعية خالل عام  ،45 2019غير
ٍ

لألسباب املمكن ضبطها أو معاجلتها وفق التوصيات املشار إليها يف اجلدول رقم (.)7

 43هذه املشاريع ،هي:
-

املمول من منظمة "يونيسف" مببلغ
مشروع "تعزيز وبناء قدرة األنظمة الوطنية للحماية االجتماعية"،
َّ
 10ماليني دينار ،وله أنشطة عديدة من بينها تقدمي خدمات التعليم والدعم النفسي واالجتماعي وتنمية
الطفولة املبكرة لألردنيني وغير األردنيني من سكان املناطق احمليطة بتسعة عشر مركز ًا لتنمية املجتمع احمللي
خالل سنوات الفترة .2021-2018

-

املمول من االحتاد األوروبي بكلفة  21مليون يورو ،ويهدف إلى تطوير
مشروع "دعم قطاع احلماية االجتماعية" َّ
البنية التحتية لدور ومؤسسات ومراكز الرعاية احلكومية ،ودعم البيئة القانونية واملؤسسية ،وتطوير الهياكل
التنظيمية لتحسني نوعية اخلدمات االجتماعية والتنسيق بني اجلهات املعنية بتقدميها ،ودعم منظمات
املجتمع املدني بوصفها جهات شريكة يف تطوير سياسات احلماية االجتماعية وحتسني اخلدمات ومتكني
النساء والشباب وذوي اإلعاقة.

 44املجلس االقتصادي واالجتماعي ،2019 ،تقرير حالة البالد لعام .2018
 45املجلس االقتصادي واالجتماعي ،2020 ،تقرير حالة البالد لعام .2019
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 :3:4مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات تقريري حالة البالد لعامي 2018
و 2019يف مجال التنمية االجتماعية

املضمنة
للوقوف على هذا املستوىُ ،رجع إلى توصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
وتبي أن عددها يبلغ  11توصية و12
لعامي  2018و،2019
تقريري حالة البالد
يف
ّ
َ
َ

توصية على التوالي مبتوسط حسابي قدره  12توصية .كما ُبحث عن مصادر التحقق

املوضوعية اخلاصة بتنفيذ كل توصية .ويشير اجلدول رقم ( )6إلى أن احلكومة نفذت
 %55من توصيات تقرير حالة البالد لعام  ،2018مقابل عدم تنفيذها  %45من
توصيات ذلك التقرير.

ويوضح اجلدول رقم ( )7أن احلكومة نفذت  %58.33من توصيات تقرير حالة البالد
لعام  ،2019مقابل عدم تنفيذها  %41.67من توصيات ذلك التقرير.
وبحساب نسبة التغير يف عدد التوصيات املنفَّ ذة على مستوى التقريرين ،يتبني أن تلك
النسبة موجبة وقدرها  ،%6.05مما يعني تزايد نسبة تنفيذ احلكومة للتوصيات.
التقريرين يف
وبناء على ما تقدم ،ميكن القول إن مستوى تنفيذ احلكومة لتوصيات
َ
يزد عن  %55بالنسبة لتقرير 2018
مجال التنمية االجتماعية منخفض؛ لكونه لم ِ
وعن  %9بالنسبة لتقرير .2019
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اجلدول رقم (:)7
املضمنة يف تقرير
مدى تنفيذ احلكومة لتوصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
حالة البالد لعام 2018
التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2018

مدى تنفيذ احلكومة للتوصية
نُ فِّ ذت

ً
ممثلة
حصر الوالية على العمل االجتماعي باحلكومة
بوزارة التنمية االجتماعية ،واحلد من جتاوز صالحيات
الوزارة من ِقبل املؤسسات األفقية الرديفة العاملة يف
هذا القطاع ،والفصل بني املؤسسات املعنية بالسياسات
واألخرى املعنية بالتنفيذ كل بحسب الدور املناط بها،
مبا يكفل تولي وزارة التنمية االجتماعية الوالية والقيام
بالدور اإلشرايف والرقابي على قطاع العمل االجتماعي.
مهننة العمل االجتماعي ،وتولي تنفيذ هذا العمل (سواء
أكان مرتبط ًا بالرعاية أو بالوقاية) من خالل أخصائيني
مؤهلني دراسي ًا وتدريبي ًا ومبوجب دراسات متسلسلة
تعتمد على طبيعة أعمالهم وخبراتهم واستمراريتهم يف
عملهم مهني ًا ،وأن ُتنَ ح شهادات علمية متطابقة لواقع
األخصائيني االجتماعيني.
االنتقال من نهج الرعاية إلى نهج احلماية والرفاه
االجتماعي الذي يعني تعزيز التكامل واالندماج
االجتماعي بدافع ضمان املشاركة املجتمعية للفرد
على املستويات االقتصادية والسياسية واالجتماعية،
من خالل ضمان دخل أعلى من قيمة خط الفقر للفرد،
وقدرة الفرد على االنخراط بعضوية املنظمات والنقابات
واجلمعيات والترشح والترشيح ،وأن يعيش بأسرة ومجتمع
خال من العنف.
آمن ٍ
التشاركية مع وزارة التنمية االجتماعية يف مسؤولية
مكافحة الفقر ،لكون الفقر ناجت ًا عن قطاعات أخرى
متصلة بعضها ببعض تتحكم فيها متغيرات عديدة
ليست من اختصاص وزارة التنمية االجتماعية وحدها،
حيث أن دور الوزارة يرتكز على نتائج الفقر وليس على
أسبابه.
ضرورة التشارك مع اجلهات املعنية (كاألمن العام ،نُ فِّ ذت ،لكن ليس وفق ًا
لألصول.46
والقضاء ،واألوقاف) ملعاجلة ملف التسول.

لم ُتنفَّ ذ

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ.

لم ُتنفَّ ذ

ُ 46تعقد بني فترة وأخرى اجتماعات بني اجلهات املعنية مبكافحة التسول بغرض التنسيق املؤسسي ،وبالرغم
من ذلك فما زالت قضية التسول بال حلول جذرية ،كما َيظهر من التقارير الصحفية .وملجابهة حتدي تسول
األطفال ،نفذت "يونيسف" بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية مشروع االستراتيجية الوطنية لألطفال يف
أوضاع الشوارع باألردن ،وبالرغم من انتهاء هذا املشروع ،إال أن تقرير االستراتيجية لم ُيط َلق للعمل .وما يؤكد
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تعزيز نهج الرقابة املستقلة على دور الرعاية واملراكز
واملؤسسات التي تقوم مبثل هذه األدوار.
إصالح القطاعات الفرعية للعمل االجتماعي.
تغيير اسم صندوق املعونة الوطنية ليصبح "صندوق
األمان االجتماعي" ،ملا لالسم اجلديد من وقع إيجابي
على النفس.

نُ فِّ ذت.47
لم ُتنفَّ ذ.
لم ُتنفَّ ذ.

نُ فِّ ذت ،لكن هناك
تراجع يف عدد
اجلمعيات املسجلة يف
تشجيع املتطوعني على تأسيس اجلمعيات اخلاصة بهم.
عام  2019مقارنة مع
مثيلتها املسجلة يف عام
.48 2018
شراء خدمات الرعاية واحلماية االجتماعية من نُ فِّ ذت ،لكن ليس وفق
األصول.49
اجلمعيات املتخصصة بذلك.
نُ
فِّ
تعزيز االهتمام املؤسسي ملعاجلة فقر القدرات يف التعليم ذت ،لكن ليس وفق
األصول.50
والتدريب والتأهيل املرتبط باحتياجات سوق العمل.
املجموع الكلي 11

املجموع الكلي
املجموع الكلي ( 5أي ما
( 6أي ما نسبته
51
نسبته )%45
)%55

أن قضية التسول ما زالت بال حلول جذرية ،التقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام  ،2019فوفق ًا ملا
ً
ً
متسوال يف
متسوال يف عام  ،2017و4350
جاء يف الصفحة ( )44من ذلك التقرير ،بلغ عدد املتسولني 4290
ً
متسوال يف .2019
عام  ،2018و4135
 47توجد منذ عام  2012اتفاقية شراكة ما بني وزارة التنمية االجتماعية واملنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي
وجتدد االتفاقية سنوي ًا.
بخصوص فريق الرقابة املستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية،
َّ
 48وفق ًا للتقرير السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام ( 2019ص ،)21بلغ العدد التراكمي للجمعيات 5792
يف عام  ،2017و 6161يف عام  ،2018و 6497يف عام  ،2019يف حني ُسجلت  369جمعية يف عام ،2018
و 336جمعية يف عام  .2019أي أن عدد اجلمعيات املسجلة خالل هذين العامني تراجع بنسبة .%8.94
 49بالرغم من افتقار قطاع اجلمعيات لالستدامة كما ُتبني تقارير الوكالة األميركية للتنمية الدولية ،فإن
احلكومة تشتري خدمات الرعاية االجتماعية من بعض اجلمعيات مبوجب اتفاقيات سنوية.
 50بالرغم من كثرة الفعاليات التدريبية التي يشارك فيها العاملون االجتماعيون ،إال أن هذه الفعاليات تفتقر
لقياس أثرها يف معارف العاملني ومهارتهم واجتاهاتهم ،كما تفتقر أيض ًا لقياس أثرها يف األداء املؤسسي جلهات
عملهم.
ُ 51حسبت هذه النسبة من خالل قسمة عدد التوصيات املنفَّ ذة على املجموع الكلي للتوصيات وضرب احلاصل بـ
 ،100واألمر كذلك بالنسبة حلساب نسبة التوصيات غير املنفَّ ذة.
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اجلدول رقم (:)7
املضمنة يف تقرير
مدى تنفيذ احلكومة لتوصيات محور قطاع التنمية االجتماعية
َّ
حالة البالد لعام 2019
التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد لعام 2019
حصر املسؤولية العامة على العمل االجتماعي باحلكومة
ممثلة بوزارة التنمية االجتماعية ،والفصل بني املؤسسات
املعنية بالسياسات واألخرى املعنية بالتنفيذ كل بحسب
الدور املنوط به ،مبا يكفل تولي وزارة التنمية االجتماعية
املسؤولية ،والقيام بالدور اإلشرايف والرقابي على قطاع
العمل االجتماعي.

مدى تنفيذ احلكومة للتوصية
لم ُتنفَّ ذ
نُ فِّ ذت
لم ُتنَ فَّ ذ؛
لعدم تعديل
التشريعات

التأكيد على اجلهات العاملة يف هذا القطاع كافة ،االندماج
ضمن التفكير اجلماعي للنهوض بهذا القطاع.

التأكيد على ضرورة اإلسراع يف إعداد قانون العمل
االجتماعي؛ والذي التزمت به احلكومة أمام مجلس النواب
بتاريخ  16تشرين الثاني .2016

جار من
العمل ٍ
ِقبل وزارة التنمية
االجتماعية على
إعداد مسودة لقانون
العمل االجتماعي
52
األردني
شكلت وزارة التنمية
االجتماعية فريق ًا
وطني ًا ملهننة العمل
53
االجتماعي

لم ُتنَ فَّ ذ؛
لعدم تعديل
التشريعات

التأكيد على مهننة العمل االجتماعي ،وتولي تنفيذ هذا
العمل ،سواء يف مجال الرعاية أو مجال الوقاية ،من خالل
أخصائيني مؤهلني أكادميي ًا ،وأن يتم منح شهادات علمية
ومعرفة لواقع األخصائيني االجتماعيني.
متطابقة
ِّ
االستمرار يف معاجلة التداخالت بني وزارة التنمية
54
نُ
فِّ
االجتماعية والوزارات واجلهات األخرى يف تقدمي اخلدمات ذت .
االجتماعية.

 52املصدر :كتاب وزير التنمية االجتماعية رقم ق 1/9325تاريخ  13/8/2020بشأن تشكيل جلنة إلعداد
مسودة أولية لقانون العمل االجتماعي األردني.
 53أبرز اإلجراءات املنفذة :إعداد املسودة األولى الستراتيجية مهننة العمل االجتماعي يف األردن متوائمة مع
اإلطار االستراتيجي "االسترشادي" ملهننة العمل االجتماعي العربي؛ إعداد املسودة األولى للخطة التنفيذية
ً
متضمنة إطار ًا زمني ًا محدد ًا ومؤشرات أداء ،ويجري العمل على تطوير
املنبثقة عن اخلطة االستراتيجية
بطاقات الوصف الوظيفي ( )CSBمع ديوان اخلدمة املدنية مبا يتالءم مع العمل االجتماعي يف األردن.
 54تفيد وزارة التنمية االجتماعية بوجود مذكرات تفاهم واتفاقيات موقعة ما بينها واجلهات األخرى لضمان
تقدمي اخلدمات للمواطنني بنهج متكامل ،دون أن تسمي هذه اجلهات.
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نُ فذت من ِقبل
وزارة التنمية
مراعاة "النوع االجتماعي" يف اخلطط االستراتيجية ،على
55
االجتماعية ،
ومقاومة للعنف القائم على
أن تكون مبنية على ِ أسسه،
ِ
وغير معروف مستوى
أساسه.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
أن يكون لألخصائيني االجتماعيني ،سواء كانوا تابعني لوزارة
التنمية االجتماعية أو مساندين لها من املنظمات األهلية
56
أو القطاع اخالص ،ميثاق أخالقي -ذاتي ًا -يلتزمون به يف
لم ُتنَ فَّ ذ
عملهم وممارستهم املهنية ،خاصة أن األردن عضو يف االحتاد
الدولي لألخصائيني االجتماعيني.
تغيير اسم صندوق املعونة الوطنية إلى "صندوق األمان
لم ُتنَ فَّ ذ
االجتماعي" ،ملا لهذا التغيير من وقع إيجابي على النفس.
نُ فذت من ِقبل
العمل على إعداد خطط استراتيجية لتعزيز املوارد املالية وزارة التنمية
57
والعالقات مع الشركاء واملانحني ،ومتابعة االتفاقيات االجتماعية ،
املبرمة ،وحتديد املسؤوليات ،ووضع خطط طموحة حتاكي وغير معروف مستوى
اإلمكانيات احلقيقية.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
نُ فذت من ِقبل
االهتمام بالهدف االستراتيجي الوارد يف خطة تطوير املوارد وزارة التنمية
58
البشرية واملتمثل يف "زيادة الرضا الوظيفي ملقدمي الرعاية االجتماعية ،
بجميع أشكالها وموظفي الوزارة" ،ووضع أداة قياس لهذا وغير معروف مستوى
الرضا.
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
أن يكون هناك استراتيجية شاملة ناظمة للعمل ،تستند إلى
59
قانون موحد للعمل االجتماعي ميكنها من ممارسة دورها يف
لم ُتنَ فَّ ذ
إدارة هذا القطاع.

إدماج النوع االجتماعي يف
 55راعت اخلطة االستراتيجية لوزارة التنمية االجتماعية املعدلة 2021-2017
َ
مضمونها من خالل إفراد قيم مؤسسية خاصة بالنوع االجتماعي تتعلق بقيمة العدالة االجتماعية وتكافؤ
الفرص ،ومشاريع خاصة بالنوع االجتماعي مثل :مكون النوع االجتماعي اخلاص بضحايا العنف املبني على
النوع االجتماعي ،ومشروع دمج النوع االجتماعي يف تطوير األداء املؤسسي.
 56تفيد وزارة التنمية االجتماعية بأن تنظيم أخالقيات عمل االخصائيني االجتماعيني يف الوقت الراهن يتم
باالستناد إلى مدونة السلوك الوظيفي املعمول بها من ِقبل ديوان اخلدمة املدنية ،وأنه سيتم العمل على إعداد
ميثاق خاص بالعاملني االجتماعيني يف حال سمحت التشريعات الناظمة بذلك.
 57تؤكد وزارة التنمية االجتماعية وجود آلية عمل لديها الستقطاب التمويل ومتابعة تنفيذ االتفاقيات.
 58تؤكد وزارة التنمية االجتماعية أنها تعمل على إدارة مواردها البشرية مبوجب نظام اخلدمة املدنية النافذ
والتعليمات املنبثقة عنه ،إضافة إلى وجود مشاريع خاصة بتنمية املوارد البشرية يف اخلطة االستراتيجية
للوزارة ومؤشرات قياس خاصة بذلك مبا يف ذلك رضا املوظفني.
 59تقول وزارة التنمية االجتماعية أنه يوجد يف الوقت الراهن اخلطة الوطنية للحماية االجتماعية
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نُ فذت من ِقبل
تعزيز التنسيق بني االستراتيجيات بحيث تكون خطط ًا وزارة التنمية
60
متكاملة بني جميع القطاعات (مثل :الصحة ،والتعليم ،االجتماعية ،
واخلدمات)،
ّ
لتصب يف النهاية يف مصلحة العمل االجتماعي .وغير معروف مستوى
تنفيذها من ِقبل
باقي مؤسسات القطاع
املجموع الكلي 12

املجموع الكلي
املجموع الكلي ( 7أي
( 5أي ما نسبته
ما نسبته )%58.33
)%41.67

خامسًا :حصيلة تشخيص قضايا قطاع التنمية االجتماعية
وتقييمها في عام 2020

بقيت قضايا قطاع التنمية االجتماعية يف األردن تراوح مكانها ،نظر ًا ألن احلكومة
لعامي  2018و،2019
تقريري حالة البالد
لم تنفّ ذ بعض توصيات القطاع الواردة يف
َ
َ

مبادرات رؤية األردن املرتبطة بتطوير قطاع احلماية
باإلضافة إلى عدم تنفيذها
ِ
سن قانون العمل االجتماعي ،ومهننة العمل االجتماعي،
االجتماعية  61واملتمثلة يف ّ

وإعداد استراتيجية شاملة موحدة للعمل االجتماعي ،وتنظيم املسؤولية املجتمعية

للمؤسسات مبوجب التشريع ،واإلكثار من بدائل الرعاية االجتماعية.
وميكن تشخيص هذه القضايا وتقييمها يف عام  2020على النحو التالي:
 .1افتقار قطاع التنمية االجتماعية لتعريفه اإلجرائي ،علم ًا أن مفهوم التنمية
ّ
مفهوم العمل االجتماعي ومفاده
وحل محلَّه
تراجع على املستوى الدولي،
االجتماعية
ُ
َ
أن العمل االجتماعي "مهنة غايتُ ها إحداث التغيير يف العالقات اإلنسانية؛ لتعزيز
إنتاجية األفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم احمللية ،وضمان رفاههم ،وميارس تلك املهنة
مع ُّدون علمي ًا وعملي ًا وأخالقي ًا ،قادرون على توظيف النظريات العلمية
أشخاص َ
ٌ
 .2025-2019علم ًا بأن العمل االجتماعي بحسب أدبياته العلمية أشمل من احلماية االجتماعية ،فالعمل
االحتماعي مهنة غايتها إحداث التغيير يف العالقات االجتماعية ،أما احلماية االجتماعية فهي إحدى الوسائل
التي يستعملها العمل االجتماعي؛ لضمان حدوث التضامن أو التكافل يف املجتمع.
 60ترى وزارة االجتماعية أن االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية  2025-2019تضمن التنسيق ما بني
جميع اجلهات العاملة يف قطاع العمل االجتماعي .لكن واقع احلال يف عام  2020يشير إلى أن التنسيق بني
املؤسسات املعنية حدث مبوجب قانون الدفاع واألوامر الصادرة مبقتضاه ،كما يظهر من تشكيل الفريق الوطني
َ
يحظ طلبها باملوافقة ،ومنها على
للحماية االجتماعية ،الذي طلبت العديد من املؤسسات باالنضمام إليه ولم
وجه اخلصوص :املجلس الوطني لشؤون األسرة ،واملجلس األعلى حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،واللجنة
الوطنية لشؤون املرأة.
 61وزارة التخطيط والتعاون الدولي" ،2015 ،األردن  :2025رؤية استراتيجية وطنية".
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للعمل االجتماعي وتطبيق منهج حقوق اإلنسان وجتذير مبدأ العدالة االجتماعية
والتعامل مع الثقافة املجتمعية".
يوجه قطاع التنمية االجتماعية مبوجب عدد كبير من التشريعات االجتماعية،
َّ .2
يغلب عليها التشرذم والتشتت على أكثر من مرتبة (قوانني ،أنظمة ،تعليمات) ،وعدم

والق َدم النسبي (نظام جمع
االشتمال على مفاهيم العمل االجتماعي احلديثةِ ،
واخللو من السند القانوني
التبرعات للوجوه اخليرية رقم  1لسنة  1957منوذج ًا)،
ّ

خلو قانون وزارة الشؤون االجتماعية
الالزم إلصدار النظم احلديثة (على سبيل املثال ّ

أي إشارة للمسؤولية املجتمعية ،مما حال
والعمل وتعديالته رقم  14لسنة  1956من ّ
دون إقرار مشروع نظام املسؤولية املجتمعية للمؤسسات) ،وحداثة اإلصدار والتغير
السريع (قانون اجلمعيات وتعديالته رقم  51لسنة  ،2008وقانون األحداث رقم
منوذجني) ،والتركيز على الهوية اإلدارية للمؤسسة ،وعدم القدرة
 32لسنة 2014
َ
على تغيير بعض اجلوانب السلبية (قانون األحداث رقم  32لسنة  2014منوذج ًا)،
وعدم توجيه اجلديد من هذه التشريعات بنتائج البحث العلمي (قانون احلماية
من العنف األسري رقم  15لسنة  2017منوذج ًا) ،وضعف االستجابة لالتفاقيات
واملواثيق واملعاهدات الدولية (عمليات االحتضان والصرف املالي على األسر البديلة
منوذج ًا) ،وعدم حساسية غالبية اخلدمات االجتماعية التي تناولتها التشريعات
وتعارض بعضها َ
عارض تعريف "احلدث" الوارد يف قانون العمل مع تعريفه
للزمن،
(ت ُ
ُ
الوارد يف قانون األحداث منوذج ًا) ،وطول إجناز املشاريع التشريعية (من األمثلة على

ذلك مشروع قانون الطفل ،ومشروع نظام نوادي األطفال ،ومشروع نظام املسؤولية
املجتمعية للمؤسسات ،ومشروع نظام الرعاية البديلة ،وتعليمات ترخيص دور
احلضانة املنزلية ،وتعليمات تصنيف مستوى جودة دور احلضانة) ،وعدم تطبيق
بعض التشريعات بعد صدورها ونشرها يف اجلريدة الرسمية (نظام الرعاية الالحقة
لألحداث منوذج ًا).
ٌ
مؤسسات كثيرة على مستوى رسم السياسات
 .3تعمل يف قطاع التنمية االجتماعية
والتنفيذ ،وهو ما يتطلب :وجود قيادات تدير قطاع هذه املؤسسات ،وحدوث التنسيق
الفعال يف ما بينها لتاليف االزدواجية والتكرار يف تقدمي اخلدمات ،وتعزيز املساواة
يف املراكز القانونية للمؤسسات غير احلكومية املعنية؛ ألن بعضها ينشأ بقوانني
خاصة وبعضها اآلخر ينشأ مبوجب قانون اجلمعيات ،وتوحيد مرجعيات تسجيل
املؤسسات األهلية مبا فيها الشركات غير الربحية واجلمعيات ،والتزام بعض املؤسسات
بدورها املرسوم يف تشريعاتها ،وضرورة تبادل املعلومات والتنسيق يف ما بني املؤسسات
وتقدمي املؤسسات خلدماتها بشكل إلكتروني ،وتعامل املؤسسات املعنية مع التحوالت
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االجتماعية بنهج البحث العلمي ،وحصول غالبية املؤسسات املعنية على جوائز امللك
املع ّدة علمي ًا وعملي ًا
عبداهلل الثاني للتميز ،واستقطاب املؤسسات للكوادر البشرية َ

وأخالقي ًا ،وامتثال املؤسسات اخلدمية ملعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها،
وتصدي املؤسسات احلكومية لتحدياتها يف مجاالت املوارد املالية وندرة املوارد البشرية
املؤهلة وتنامي الطلب على خدماتها ،وتصدي املؤسسات غير احلكومية لتحدياتها يف
مجال استدامتها املالية.
 .4معظم العاملني يف مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية "غير مهنيني"؛ لعدم حصولهم
على مؤهالت علمية يف مجال العمل االجتماعي أو اخلدمة االجتماعية ،وجمعيهم
غير حاصلني على شهادات مزاولة املهنة وال يتقيدون بامليثاق األخالقي لعملهم،
ويعملون يف مؤسسات ال تستجيب ملعايير اعتمادها وضبط جودة خدماتها.
 .5متلقّ و خدمات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية غير معرويف اخلصائص؛ ألنهم
لم يخضعوا ملسح شامل ،مما يفسح املجال لظهور املفاجآت ،كمفاجأة عمال املياومة
تعام َل معها صندوق املعونة الوطنية يف النصف األول من عام  2020بالرغم من
التي
َ

أنها من اختصاص املؤسسة العامة للضمان االجتماعي .كما أن التدخالت يف أوضاع
املعروفة خصائصهم من متلقّ ي اخلدمة ليست مسبوقة بالتشخيص وبالتقييم

حلاالت أصحابها ،مما قد يحول دون إحداث التغيير اإليجابي يف وضع أصحابها .وما
نتائج الدراسات التي تشير إلى ارتفاع معدل تكرار األحداث اخلارجني من
يؤكد ذلك
ُ

دور التربية والتأهيل للجرمية ليبلغ  ،62%25وكذلك معاناة اخلارجني من دور رعاية
األطفال من متالزمة املؤسسة واعتمادهم املفرط على وزارة التنمية االجتماعية
وميلهم لالنحراف مبستوى مرتفع ،63وعدم أهلية بعض األسر احلاضنة لتنشئة
األطفال مجهولي النسب ،64وعودة الكثير من األطفال إلى سوق العمل.65
 .6يعمل قطاع التنمية االجتماعية باستراتيجيات جزئية (للمرأة ،ولتنمية الطفولة
املبكرة ،ولألسرة ،وللمسنّ ني ،ولذوي اإلعاقة ،ولألحداث ،وللحماية االجتماعية)،

 62منظمة "يونيسف" واملجلس الوطني لشؤون األسرة ،2018 ،الدراسة التحليلية لعدالة األحداث.
 63رامي العساسفة ،2015 ،معوقات االندماج االجتماعي لدى مجهولي النسب وعالقتها يف امليل لالنحراف من
وجهة نظر العاملني معهم .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة مؤتة ،الكرك ،األردن.
 64خالد العلوان ،2020 ،خصائص أرباب األسر احلاضنة املتنبئة بأمناط تنشئتهم لألطفال مجهولي النسب
يف املجتمع األردني ،دراسات ،العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد  ،1املجلد  ،47ص ،754-740اجلامعة
األردنية.
مسودة االستراتيجية الوطنية لألطفال يف أوضاع
 65وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة "يونيسف"،2016 ،
ّ
الشوارع باألردن ،مرجع سبق ذكره ،ص.11
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وليس باستراتيجية كلية (للعمل االجتماعي).
مبهمة ،فاملعروف منها هو
 .7غالبية موازنات مؤسسات قطاع التنمية االجتماعية َ
موازنات املؤسسات احلكومية كوزارة التنمية االجتماعية وصندوق املعونة الوطنية
وصندوق الزكاة ،أما موازنات املؤسسات الوطنية (باستثناء موازنة املجلس األعلى
حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة) واجلمعيات اخليرية فهي غير معروفة ويصعب
تقديرها؛ لعدم وجود جهة واحدة معنية بشؤون هذه املؤسسات.

سادسًا :التوصيات

بناء على النتائج التي خلصت إليها هذه املراجعة ،فإنها توصي مبا يلي:
تعد احلكومة خطة عمل تنفيذية ملجابهة حتديات قطاع التنمية االجتماعية؛
 .1أن ّ

لضمان أثره اإليجابي يف احملافظة على األمن االجتماعي .وأن حتافظ على الدروس

والع َبر اإليجابية املستفادة من انعكاس تعامها مع أزمة جائحة كورونا على مستوى
ِ

والع َبر السلبية.
قطاع التنمية االجتماعية ،وتتعلّم من الدروس ِ

 .2أن توعز احلكومة للمؤسسات الوطنية بإعداد خططها االستراتيجية؛ إلجناح خطة
العمل احلكومية التنفيذية اخلاصة بالتصدي لتحديات قطاع التنمية االجتماعية
ذات الطبيعة التشريعية واإلدارية (املؤسسية) والبشرية والتخطيطية واملالية.
ً
(ممثلة يف وزارة املالية) مخصصات موازنة وزارة التنمية
 .3أن تعيد احلكومة
االجتماعية كما كانت عليه يف عام  ،2019مع احملافظة على مستوى موازنة برنامج
دعم صندوق املعونة الوطنية ،بل زيادته؛ لتنامي الطلب عليه.
لعامي  2018و2019
تقريري حالة البالد
 .4أن تنفذ احلكومة ما تبقّ ى من توصيات
َ
َ
بخصوص قطاع التنمية االجتماعية.

 .5أن

توعز

احلكومة

لوزارة

التنمية

االجتماعية

مبراجعة

وحتديث

خطتها االستراتيجية للسنوات  2021-2017وربط تلك اخلطة باملشاريع
املمولة من الدعم اخلارجي .وأن توجه صندوق املعونة الوطنية إلعداد خطته
َّ
االستراتيجية ملرحلة ما بعد عام  ،2019وتطلب من صندوق الزكاة اإلسراع يف عملية
مراجعة وتطوير خطته االستراتيجية والتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية
بخصوص تاليف االزدواجية والتكرار يف مجال اخلدمات.
ُ
ممث ً
القطاع التطوعي َّ
ّ
ال باالحتاد العام للجمعيات اخليرية ،على
احلكومة
حتث
 .6أن
َ
إعداد خطته االستراتيجية.
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التمهيد
يصدر هذا التقرير يف ّ
ظل مرور القطاع الصحي يف األردن بأزمة كبيرة نتيجة الضغط
الهائل عليه جراء جائحة كورونا؛ ولقد كثر احلديث مؤخرا عن إمكانية انهيار النظام
الصحي يف األردن بعد ارتفاع إعداد اإلصابات ،وتسجيل آالف احلاالت يوميا واخلوف
من استمرار هذا االرتفاع وعدم قدرة النظام الصحي على استيعاب هذه األعداد ،ومما
أن هذه املخاوف كان لها ما يبررها خاصة يف ضوء عدم دقة املعلومات التي
ال شك فيه ّ

كانت متوفرة حول الطاقة االستيعابية للمستشفيات يف اململكة ،واملخصص منها ملرضى
كوفيد 19-إضافة إلى عدم وجود خطة موثقة توضح االستعدادات التي متّ اتخاذها
ملواجهة االنتشار الوبائي مبختلف السيناريوهات احملتملة .وقد حتسنت مؤخرا مع
(صدور هذا التقرير) القدرة االستيعابية للمستشفيات القادرة على التعامل مع الزيادة
التي شهدناها مؤخرا يف أعداد اإلصابات والوفيات.
مدة
مر سنة تقريبا على بدء اجلائحة وعلى تسجيل أول حالة يف األردن؛ وكانت ّ
لقد َ

كافية الستعداد أفضل ورفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات؛ خاصة وأن األردن يقبع
يخص عدد أسرة املستشفيات وبواقع 1.5
يف املوقع  123على قائمة دول العالم فيما
ّ
سرير ّ
لكل  1000مواطن ،وهذا رقم متواضع بكل املقاييس ،وهناك حاجة لرفع هذا

الرقم إلى  2كحد أدنى مما يترتب عليه توفير أربعة آالف سرير إضافية لرفع الطاقة
االستيعابية للمستشفيات إلى مستوى مقبول.
أسرة ملرضى كوفيد19-؛ فهنالك مرضى
ال ميكن التوسع بدون ضوابط يف تخصيص ّ

آخرون يعانون من أمراض أخرى بحاجة إلى دخول املستشفيات والعناية املركزة ،ومن هنا
برزت احلاجة إلى جتهيز املستشفيات امليدانية و مشاركة مستشفيات القطاع اخلاص
واجلامعات للمشاركة يف حتمل بعض العبء الذي يفرضه الواجب الوطني عليها ،وقد
قامت وزارة الصحة -فعال -بتبني آلية للتعاقد مع مستشفيات القطاع اخلاص.
إن الوضع الوبائي احلالي يتطلب املباشرة ودون تأجيل يف تأهيل جميع مستشفيات
ّ
الوزارة يف احملافظات وتدريب الكوادر الصحية وتأهيلها للتعامل مع حاالت الكوفيد19-؛
وخصوصا فنيي العناية املركزة و التنفس االصطناعي ،وتزويدها بكل ما حتتاجه من
كوادر ومعدات استعدادا للسيناريو األسوأ ال سمح اهلل.
ولعل تسجيل اململكة أول إصابتني بالساللة اجلديدة من فيروس كورونا املتحور لدى
زوجني قدما من بريطانيا يف  19كانون األول لعام  ،2020قد أدحلنا إلى مرحلة جديدة،
والذي بدا جليا يف الربع األول من العام  ،2021حيث الزيادة املتسارعة يف عدد اإلصابات،
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وزيادة عدد الوفيات تبعا لذلك ،يف الفئات العمرية املختلفة وخاصة الفترة العمرية التي
تزيد على  30عاما ،ما أرهق القطاع الصحي ممثال بكوادره الطبية واملادية ،وزاد أعباءه،
واختلت املنظومة الصحية ،وتكلل ذلك باحلادثة األليمة ملستشفى السلط احلكومي
الناجتة عن إهمال إدارة املستشفى وموظفيه ،وغياب التنسيق واملتابعة واملساءلة بني
الوزارة ومديرياتها واملستشفيات التابعة لها ،والتي وقعت جراء انتهاء مخزون األكسجني،
ما أدى إلى وفاة  6من املرضى ،نتج عنه استياء بالغ واحتجاجات مطالبة بتصويب
األوضاع وتوضيح أسباب التقصير ومحاسبة املقصرين .وأعلن وزير الصحة نذير عبيدات
يف الساعات األولى للحادثة مسؤوليته عنها ،واستقال من منصبه على إثرها ،و ُأحيل
عدد من املوظفني واملسؤولني يف وزارة الصحة إلى القضاء.
ويف ظل جائحة مريبة تعصف بالعالم أجمع ،يرى املجلس االقتصادي واالجتماعي

بأنّه من الضروري أن تقوم احلكومة بإعادة النظر ببعض قرارتها التي اتُّ خذت يف عهد
حكومة سابقة ،والتي تتضمن إنهاء خدمات األطباء الذين وصلوا إلى الستني عاما من
أن خبرات األطباء تزدهر
العمر ،فوجودهم ضرورة واختصاصاتهم مطلوبة؛ خاصة ّ
أن عمر الستني هو عطاء وحتصيل خبرات لألطباء.
وتزيد يوما بعد يوم وال تشيخ ،علما ّ

كورونا حرب خفية غير مرئية ،وحاجتنا ّ
لكل طبيب أو ممرض حتى من الذين تقاعدوا
بد منها ،وقس على ذلك بعض احلروب البشرية التي ُيعاد من أنهوا اخلدمة
ضرورة ال ّ

مليادين القتال إن تطلبت ظروف احلرب ذلك.

املقدمة من املجلس االقتصادي واالجتماعي ليست وليدة
أن التوصية أعاله
علما ّ
ّ
قدمها من ضمن عدة توصيات يف تقرير حالة البالد األول لعام ،2018
اللحظة ،فلقد ّ
والتي تضمنت إعادة النظر يف إدارة املوارد البشرية؛ من حيث استقطاب الكوادر الصحية،

واالحتفاظ بالكوادر املؤهلة ،وتعديل نظام اخلدمة املدنية لفئة األطباء.
وستجدون يف نهاية هذا التقرير ملحقا يتعلق بتسلسل أحداث جائحة كورونا لغاية
احلادي والثالثني من كانون األول لعام .2020
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امللخص التنفيذي
ُأعدت هذه املراجعة يف ظرف استثنائي مير به العالم خلقته جائحة فيروس كورونا
املستجد ،والتي تزامنت مع أوضاع اقتصادية صعبة على املستويني اإلقليمي واحمللي.
وحاولت املراجعة يف ظل شح البيانات والتقارير ،خاصة املالية منها ،بسبب عدم وجود
نظام معلومات صحي وطني ،حتديد أثر جائحة كورونا على النظام الصحي يف األردن
وسبل معاجلتها ،وحتديد أولويات القطاع الصحي بعد اجلائحة واستدامة النظام الصحي
ً
مستقبال.
أثناء اجلائحة وبعدها ،وضمان تطوير القدرات للتعامل مع حاالت مماثلة
وتبني من خالل املراجعة وجود تفاوت يف عملية التخطيط اإلستراتيجي يف املؤسسات
الصحية يف القطاع العام ،إذ لوحظ غياب اإلطار العام للتخطيط اإلستراتيجي يف هذه
املؤسسات علم ًا أنها تعمل بشكل تكاملي ومنها ما يعمل حتت مظلة وزير الصحة (وزارة
بينت توفر الفرصة للعمل املشترك
الصحة ،املجلس الصحي العالي) ،إال أن جائحة كورونا ّ

واملنسق بني مكونات النظام الصحي.

وبرصد نتائج أهم اخلطط اإلستراتيجية يف القطاع الصحي؛ وهي اإلستراتيجية الوطنية
للقطاع الصحي يف األردن ( ،)2020-2016وإستراتيجية وزارة الصحة (،)2022-2018
واخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي يف األردن ( )2022-2018تبني أن نسب
اإلجناز لهذه اخلطط بشكل عام كانت متوسطة ،باستثناء اخلطة التنفيذية إلصالح
القطاع الصحي التي ما زالت نسبة اإلجناز فيها متدنية جداً .ولوحظ أيض ًا غياب املتابعة
والتقييم الدوري لبعض اإلستراتيجيات كاإلستراتيجية الصحية الوطنية ،وكذلك عدم
وجود تقارير متابعة عن خطة إصالح القطاع الصحي.
وتشتمل املراجعة على فصل خاص بخطة أولويات احلكومة ( )2020-2019إذ بلغت
نسب اإلجناز ألولوية "حتسني مستوى الرعاية الصحية" التي تضمنت واحد ًا وعشرين
مشروع ًا %100 ،للعديد من املشاريع ،بينما َّ
تعثر عدد قليل منها وبقي من دون إجناز.

ً
تقريري حالة
فصال خاص ًا مبتابعة تنفيذ التوصيات الواردة يف
كما تتضمن املراجعة
َ

لعامي  2018و ،2019إذ مت تنفيذ الكثير من التوصيات املتعلقة بالصحة يف
البالد
َ
هذين التقريرين.

تقريري حالة البالد السابقني
وعلى ضوء حتليل واقع القطاع الصحي ومراجعة توصيات
َ
واآلثار الناجمة عن أزمة جائحة كورونا ،فقد ُأدرج عدد من التوصيات يف هذه املراجعة
الست للنظام الصحي (،)6 Building Blocks
بعد تصنيفها بحسب منهجية اللبنات
ّ

التي تتضمن :تقدمي اخلدمة الصحية ،القوى العاملة الصحية ،نظم املعلومات الصحية،
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املنتجات الدوائية واللقاحات والتقنيات ،التمويل ،القيادة واحلوكمة .وذلك كي تخدم
النظام الصحي يف األردن استناد ًا إلى أسس علمية واضحة ومعتمدة من منظمة
التوصيات
َ
الصحة العاملية واجلهات الدولية.

واعتُ مدت لغايات املراجعة الوثائق والتقارير واإلستراتيجيات واخلطط سارية املفعول
ُ
اخلطط اإلستراتيجية
أو التي انتهت مدةُ العمل بها يف نهاية عام  ،2019واستُ ثنيت
للخدمات الطبية امللكية واملستشفيات اجلامعية لعدم خضوعها ملوافقة مجلس الوزراء
أو وزارة الصحة قبل إصدارهاّ ،إل أنها ُشملت يف املراجعة من خالل رصد إجنازاتها ضمن
مراجعة اإلستراتيجيات واخلطط الصحية الوطنية التي تغطي جميع القطاعات
الصحية.
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أو ً
ال :المقدمة

يعد النظام الصحي األردني من األنظمة متعددة القطاعات؛ إذ يتكون من القطاع العام
ّ

(وزارة الصحة ،اخلدمات الطبية امللكية ،املستشفيات اجلامعية ،املؤسسات املستقلة)،
والقطاع اخلاص (املستشفيات اخلاصة ،العيادات واملراكز التشخيصية والعالجية
اخلاصة) ،والقطاع اخليري والدولي (املستشفيات واملراكز التابعة للجمعيات اخليرية
احمللية والدولية ،واملنظمات الدولية؛ كوكالة غوث وتشغيل الالجئني واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني).
إن تعددية مكونات النظام الصحي ،وضعف التنسيق يف ما بينها ،وعدم وضوح األدوار
لهذه القطاعات ،عوامل أدت إلى تشظي القطاع الصحي العام وغياب التكاملية يف تقدمي
اخلدمات الصحية ،مما انعكس سلبي ًا على األداء وأدى إلى ارتفاع اإلنفاق الصحي الذي
جتاوز حاجز  2.5مليار دينار يف عام  ،2017أي ما نسبته  1%8.9من الناجت احمللي
يعد مرتفع ًا ،إذ يقارب إنفاق دول منظمة التعاون االقتصادي
اإلجمالي ،وهذا اإلنفاق ّ

واالجتماعي ( )OECDيف ظل تفاوت كبير يف مستويات تقدمي اخلدمة بني القطاعات
الصحية املختلفة ،مما يستدعي مراجعة النظام الصحي وإعادة هيكلته ،وتوفير مظلة
توحد عمله وتنظمه.
وعلى صعيد احلماية املالية واالجتماعية ،أظهرت املؤشرات األخيرة الصادرة عن دائرة
اإلحصاءات العامة أن نسبة التغطية بالتأمني الصحي بني السكان بلغت  ،%66.9وبني

األردنيني  2 %71.8موزَّ عني على فئات التأمني املختلفة (وقد تكون جتاوزت هذه النِّ َسب

بعد أن مت مؤخر ًا شمول فئات جديدة بالتأمني ضمن البرنامج التكميلي الذي يعتمده
صندوق املعونة الوطنية) .أما نسبة اإلنفاق من جيوب املواطنني ،فقد وصلت إلى حدود
 3 %30من إجمالي االنفاق على الصحة بالرغم من اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة

لتوفير احلماية املالية واالجتماعية ،والتي من أهمها توفير خدمات الرعاية الصحية
املدعومة بنسبة  %80-%70يف مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ،والتوسع املستمر
يف التغطية بالتأمني الصحي (تأمني األطفال دون  6سنوات ،وتأمني كبار السن فوق 60
سنة ،وتأمني الفئات الفقيرة) ،وتكفُّ ل الدولة بنفقات معاجلة األمراض املزمنة واملكلفة
مثل السرطان وغسيل الكلى وأمراض الدم املزمنة ،وإنشاء وحدة يف الديوان امللكي إلعفاء
املواطنني غير املؤمنني من تكاليف املعاجلة.

1

املجلس الصحي العالي ،تقرير احلسابات الصحية الوطنية (.)2017-2016

2

دائرة اإلحصاءات العامة ،مسح دخل ونفقات األسرة (.)2018-2017

3

املجلس الصحي العالي ،تقرير احلسابات الصحية الوطنية (.)2017-2016
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وباإلضافة إلى ارتفاع اإلنفاق الصحي العام ،يواجه النظام الصحي يف األردن حتديات
أخرى من بينها :زيادة الطلب على اخلدمات الصحية نتيجة النمو السكاني الطبيعي
والقسري ،والتحول النمطي لألمراض الذي أصبح يشكل عبئ ًا ثنائي ًا لألمراض غير
السارية (املزمنة) واألمراض املعدية ،واالزدواجية يف تقدمي اخلدمات الصحية نظر ًا
لتعدد مكونات القطاع الصحي العام ،وتسرب الكفاءات الفنية املؤهلة من مؤسسات القطاع
الصحي العام ،وخاصة وزارة الصحة (الهجرة الداخلية واخلارجية لألدمغة) ،واللجوء
السوري الذي يشكل عبئ ًا إضافي ًا منذ عقد من الزمن.

ثانيًا :جائحة فيروس كورونا المستجد في األردن
 -بداية الجائحة واإلجراءات المتخذة لمكافحة الوباء

تعد جائحة فيروس كورونا املستجد إحدى أكبر األزمات التي واجهتها البشرية يف األعوام
ّ
املئة األخيرة ،إذ ظهر الفيروس للمرة األولى يف الصني يف أواخر عام  ،2019وانتشر خالل

وس ّجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس
زمن قصير لم يتجاوز الشهر يف أرجاء العالمُ ،

يف األردن ملواطن قادم من اخلارج يف  2آذار  ،2020وبعد أسبوعني بلغ عدد احلاالت
املؤكدة املصابة باملرض  40حالة ،وكانت جميعها ألشخاص قادمني من دول موبوءة أو من

مخالطني لهؤالء األشخاص.
واتخذت احلكومة العديد من التدابير االحترازية والوقائية يف أواخر شباط شهر ،2020
من بينها:
 منع دخول احلاالت املصابة إلى اململكة وذلك من خالل تشديد الرقابة من ِقبلاجلهات املختصة ووضع إجراءات وقائية عند جميع املعابر واملنافذ احلدودية ،وتركيب
أجهزة املسح احلراري يف املطارات ،ومنع دخول املسافرين القادمني من الصني وكوريا
اجلنوبية وإيران إلى اململكة يف ظل تزايد عدد حاالت اإلصابة يف هذه الدول،
وصدور تعليمات احلجر الصحي ملدة  14يوم ًا للحاالت املشتبه بها يف فنادق سياحية

استأجرتها احلكومة لهذا الغرض يف ّ
كل من عمان والعقبة والبحر امليت.

 تقليل االختالط بني املواطنني وضبطه ،إذ مت البدء بتطبيق قانون الدفاع الوطنيرقم ( )13لسنة  1992يف اململكة اعتبار ًا من  18آذار  ،2020والذي صدرت مبوجبه
مجموعة من أوامر الدفاع لغايات مختلفة ،من بينها فرض قيود على حركة املواطنني،
واحلظر الشامل للتجوال ،وتغليظ العقوبات على املخالفني .و ُأعلن عن تنظيم التعليم
قرت عقوبات باحلبس والغرامة ّ
لكل من
املدرسي واجلامعي والتدريب املهني عن بعد ،و ُأ ّ
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يخفي اإلصابة باملرض عن السلطات املختصة أو يعرقل عمل فرق االستقصاء الوبائي
وال يلتزم بالتعليمات .ومبوجب قانون الدفاع ُعطلت املؤسسات والدوائر احلكومية

ومنع
ومؤسسات القطاع اخلاص باستثناء القطاعات احليوية ومرافق القطاع الصحيُ ،

ومنعت التجمعات ألكثر
املواطنون من مغادرة املنازل ّإل يف حاالت الضرورة القصوىُ ،

وعلقت العمليات اجلراحية واملراجعات
ومنع التنقل بني احملافظاتُ ،
من  10أشخاصُ ،
وع ِّلق عمل وسائط النقل العام
الطبية ّإل للحاالت الطارئة ،كما ُمنعت زيارة املرضىُ ،
وسمح بفتح مراكز
واملواصالت ،و ُأغلقت األسواق الكبيرة (املوالت) واملراكز التجارية ُ

التموين والصيدليات واملخابز ومحطات الوقود ،و ُأقيمت معسكرات حجر صحي

للقادمني من املعابر احلدودية البرية.
طبق إستراتيجية "استباقية" يف مكافحة الوباء ،متثلت بالعزل
وبذلك ،يكون األردن قد ّ
الذاتي عن بقية دول العالم ،وإغالق جميع املنافذ احلدودية البرية والبحرية واجلوية

يف وقت مبكر ،وتكثيف الرقابة الصحية على تلك املنافذ.
 ولغايات توفير املستلزمات واالحتياجات الوقائية ،منعت احلكومة تصدير الكماماتالطبية أو بيعها للجهات اخلارجية ملدة شهرين اعتبار ًا من  20شباط  2020بهدف
الكمامات ومعقمات األيدي من ضريبة
اإلبقاء على مخزون إستراتيجي آمن ،وأعفت
ِ
املبيعات البالغة  %16وذلك خلفض أسعارها كي تكون مبتناول اجلميع ،وشجعت
إنتاج الكمامات عبر تسريع ترخيص مصنعني إضافيني ،وجهزت مستشفى ميداني ًا

بالتنسيق مع اخلدمات الطبية امللكية ،وخصصت مستشفى األمير حمزة للحاالت
املصابة بالفيروس.
 شكّ لت احلكومة خلية أزمة تعمل على مدار الساعة ملتابعة التطورات املتعلقة بانتشارالفيروس ،وأطلقت موقع ًا إلكتروني ًا توعوي ًا عن الفيروس وذلك ضمن توجهاتها للحد
من انتشاره ،كما ُأطلق مشروع "همة وطن" لتوحيد اجلهود الوطنية واملؤسسية ملكافحة
الوباء.
 تنبهت الوزارة مبكر ًا إلى دور التوعية واإلعالم الصحي يف جائحة كورونا ،بدء ًا منتوفير اخلط الساخن للرد على اتصاالت املواطنني (على مدار  24ساعة) ،وتقدمي
التصريحات الرسمية وعقد اللقاءات اإلعالمية ،وما رافقها من إعالن دالئل إرشادية
للحماية والوقاية ونشر املعلومات الصحيحة والرد على الشائعات بالوسائل الرسمية
ووسائل التواصل االجتماعي كافة ،إضافة إلى التشبيك والتنسيق مع العديد من
املؤسسات الرسمية (وزارة التربية والتعليم ،ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ووزارة األوقاف واملقدسات والشؤون اإلسالمية) وغير الرسمية من جلان املجتمع احمللي
التابعة لوزارة الصحة.
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ويف  6حزيران  2020أعلنت احلكومة انخفاض مستوى خطورة انتشار اجلائحة إلى
مستوى "معتدل اخلطورة" وذلك بعد االنخفاض الكبير يف عدد حاالت اإلصابة احمللية
خالل  14يوم ًا إلى أقل من  10حاالت يومي ًا وتراجع نسبة احلاالت املكتشفة إلى عدد

ً
وصوال إلى أقل من  ،%5مما أدى إلى فتح غالبية القطاعات االقتصادية
الفحوص
واخلدمية ،وتخفيف ساعات احلظر لتصبح احلركة من الساعة السادسة صباح ًا وحتى

ً
ليال يومي ًا للمواطنني ،مع السماح بعمل املنشآت من الساعة السادسة
الثانية عشرة
صباح ًا وحتى احلادية عشرة ً
ليال.

واتسمت إدارة أزمة كورونا يف بداية اجلائحة بالنجاح على مختلف األصعدة وبشهادة
العديد من املنظمات الدولية وذلك بالرغم من األخطاء التي شابتها ،إذ تبنى األردن
النهج االستباقي يف التعامل مع اجلائحة ،وكان للمركز الوطني لألمن وإدارة االزمات دور
كبير يف قيادة األزمة وتوحيد جهود جميع القطاعات الصحية واالقتصادية والتعليمية
واألمنية حتت مظلة واحدة للسيطرة على جميع القطاعات والتنسيق املباشر مع املعنيني
يف الوزارات واملؤسسات ومع العاملني يف امليدان ،وانتهجت إدارة األزمة سياسة اتخاذ القرار
احلكومي بناء على توصيات اللجنة الوطنية لألوبئة .كما أظهر املواطن وعي ًا يف التعامل
مع األزمة ،يعكسه التفهم والدعم الشعبي لقرارات حظر التجوال الشامل واجلزئي الذي
ُط ِّبق حوالي عشر مرات لفترات مختلفة منذ بدء اجلائحة.
وقد حالت عوامل عدة دون انهيار النظام الصحي يف بداية اجلائحة ،من أبرزها سرعة
رصد احلاالت املصابة واملخالطني لهم ،وحصر بؤر العدوى وعزلها للحيلولة دون انتشار
الفيروس مما ساهم يف تسطيح املنحنى ألطول فترة ممكنة ،وحظر التجوال الشامل
واجلزئي الذي مكّ ن فرق االستقصاء الوبائي من الوصول إلى احلاالت املصابة بأسرع وقت
ممكن وأتاح لوزارة الصحة إجراء مسوحات عشوائية للتأكد من حجم االنتشار املجتمعي
للفيروس.
ُ
تبوء املرتبة األولى من بني  13دولة يف العالم كانت
اإلجراءات
ومكّ نت تلك
َّ
األردن من ُّ
استجابتها هي األكثر شدة وصرامة يف تطبيق اإلجراءات الوقائية خالل اجلائحة ،إذ كان

األردن البلد األول يف العالم الذي يحصل على درجة كاملة يف مؤشر الصرامة ،وحافظ
4
عد سادس أطول فترة حظر يف العالم
عليه  34يوم ًا يف ما ُي ّ

4

(أكسفورد .)2020
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 -مرحلة بدء االنتشار المجتمعي للفيروس:

وبالرغم من النجاح يف مواجهة املوجة األولى من اجلائحة وتسطيح املنحنى الوبائي

وتصفير حاالت اإلصابة يف معظم أيام شهر متوز ّ ،2020إل أن اململكة شهدت يف األسابيع
األولى من شهر أيلول انتكاسة يف احلالة الوبائية ،متثلت يف زيادة عدد احلاالت املصابة،
إذ بدأت مرحلة االنتشار املجتمعي للوباء ،وأصبحت مصادر العدوى غير معروفة ،وانتقلت
العدوى بوتيرة متسارعة بني املواطنني ،ليتجاوز عدد احلاالت املصابة يف شهر أيلول
حاجز  1000يف بعض األيام.
ويف ظل هذا التحول ،أصبح من الالزم تغيير إستراتيجية التعامل مع األزمة ،فبدأت وزارة
الصحة يف  25أيلول يف تنفيذ استراتيجيات جديدة منها:
 تطبيق تعليمات العزل املنزلي للمرضى املؤكد إصابتهم بالفيروس ،واخلطوات الواجباتخاذها قبل عزل املريض منزلي ًا ،ومنها تقييمه طبي ًا ملعرفة إمكانية تلقّ يه الرعاية يف
املنزل ،والتأكد أن بيئة املنزل مناسبة للعزل ،ومتابعة املخالطني له داخل املنزل ومدى
توفر وسائل الوقاية الشخصية.
 زيادة عدد الفحوصات املخبرية اإلستراتيجية من  250فحص ( )PCRإلى  20ألفمن خالل زيادة عدد املختبرات من  3إلى  ،33منها  23يف القطاع اخلاص و 10يف القطاع
العام؛ وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس االصطناعي من  1500إلى  2300جهاز يف

مستشفيات القطاعني العام واخلاص ُخ ِّصص منها  445جهاز ًا ملرضى كورونا ،وزيادة عدد

أسرة العناية احلثيثة من  320إلى  540سرير ًا يف مستشفيات وزارة الصحة .ويف السياق
ّ
نفسه ازداد عدد فرق االستقصاء الوبائي من  15فريق ًا يف بداية األزمة إلى  400فريق
( 250يف وزارة الصحة ،و 100يف اخلدمات الطبية امللكية ،و 50يف القطاع اخلاص).

 -مرحلة تفشي الوباء:

وبعد بدء املوجة الثانية من اجلائحة يف شهر تشرين الثاني  ،2020اتخذت وزارة الصحة
مجموعة من اإلجراءات ملنعة النظام الصحي وحمايته من االنهيار بعد أن أصبح عدد
اإلصابات بالفيروس يتجاوز أحيان ًا حاجز  5000إصابة يومي ًا ،حتى وصل إلى تسجيل
نحو  8000إصابة يف يوم واحد .ومن هذه اإلجراءات :
 إشراك القطاع اخلاص يف استقبال املرضى املصابني بالفيروس وذلك من خالل عقداتفاقيات بذلك مع  28مستشفى ،واستئجار مستشفى خاص لعزل املرضى املصابني بسعة
أسرة العزل للمرضى املصابني بالفيروس يف القطاعات الصحية
 200سرير ،ليرتفع عدد ّ

أسرة العناية
املختلفة حتى تاريخ  23تشرين الثاني  ،2020إلى  3937سريراً ،وعدد ّ

احلثيثة إلى  892سريراً ،وعدد أجهزة التنفس االصطناعي إلى  845جهازاً.

671

Economic & Social Council of Jordan

 استعداد ًا للتعامل مع الزيادة احملتملة لعدد اإلصابات بالفيروس ،وبالنظر إلى ازدياداحلاجة للعزل املؤسسي والعناية احلثيثة ،أنشأت وزارة الصحة واخلدمات الطبية
امللكية يف أقاليم اململكة الثالثة خمس مستشفيات ميدانية (مستشفى األمير حمزة،
مستشفى امللك عبداهلل املؤسس ،مستشفى معان احلكومي ،مستشفى العقبة ،ومستشفى
األمير هاشم بن احلسني يف الزرقاء ،ومستشفى األمير راشد بن احلسن يف إيدون /إربد،
ومستشفى اجلويدة يف شرق عمان) بسعة إجمالية تبلغ  1579سرير ًا للعزل ،و374

سرير ًا للعناية احلثيثة .ومن املخطط لهذه املستشفيات بعد انتهاء اجلائحة أن تساهم
األسرة يف املستشفيات لعالج احلاالت املرضية
يف توسعة البنية التحتية وزيادة عدد
ّ

ومرضى األمراض املزمنة وبخاصة القلبية منها يف احملافظات كافة.

 ربطت الوزارة أقسام العزل يف املستشفيات التي تستقبل حاالت كورونا إلكتروني ًا منلتتبع نسبة اإلشغال يف
خالل لوحة إلكترونية ( )Dashboardمبركز الوزارة ،وذلك
ُّ
هذه املستشفيات وتوزيع املرضى يف ما بينها بشكل مناسب .وحتى تاريخ  21تشرين الثاني
أسرة العناية احلثيثة ،%47
أسرة مرضى كورونا  ،%43ونسبة إشغال ّ
بلغت نسبة إشغال ّ

ونسبة إشغال أجهزة التنفس االصطناعي  .%30ويتم وضع اخلطط الستمرارية العمل

بهذه األنظمة اإللكترونية وتطويرها لالستفادة منها واستخدامها كقاعدة بيانات لعدد
أسرة املستشفيات بأنواعها ونسبة اإلشغال بها ،لالستخدام يف توزيع احلاالت وضمان
ّ

توفير اخلدمات الصحية املطلوبة للجميع ويف أنحاء اململكة كافة.

 زادت الوزارة عدد املختبرات للكشف عن فيروس كورونا إلى  17مختبر ًا يف جميعمحافظات اململكة ،وأضافت اخلدمات الطبية امللكية  30جهاز ًا ُوزعت على احملافظات

اجلامعيني و 23مختبر ًا للقطاع اخلاص ،وبذلك
املستشفيني
مختبري
كافة ،إضافة إلى
َ
َّ
َ
ارتفعت القدرة إلجراء نحو  33ألف فحص يومي ًا ،و 23ألف فحص يف القطاع اخلاص.
واستُ حدثت  125محطة ألخذ العينات للفحص يف العديد من املراكز الصحية ومحطات
أخرى لهذه الغاية يف جميع احملافظات ،باإلضافة إلى شراء (كتّ ات) لفحوص جديدة غير
تشخيصية ( )Rapid Ag testتساعد يف تقييم الوضع الوبائي من خالل استعمالها
للتحري عن وجود إصابات يف أماكن خاصة يسكنها عدد كبير من الناس ويف ظروف
متشابهة.
 كما اتخذت الوزارة حزمة من اإلجراءات اخلاصة بالكوادر البشرية لسد النقصوتخفيف العبء على هذه الكوادر وحتسني قدرات العاملني ،ومن بينها إعادة توزيع
الكوادر البشرية بأنواعها كافة؛ وتعيني األطباء واملمرضني ،إذ مت تعيني حوالي 920
طبيب ًا و 1600ممرض ًا؛ إضافة إلى شراء خدمات بعض التخصصات األخرى الضرورية
يف مجاالت املعاجلة التنفسية والعناية احلثيثة والتخدير واألمراض الباطنية ،والعمل
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جنب ًا إلى جنب لبناء قدرات العاملني اجلدد والقدامى ،وذلك باستخدام وسائل التدريب
املختلفة (عن بعد ويف امليدان) ،والعمل على تنفيذ برامج تدريبية لألطباء وكوادر
التمريض يف احملافظات كافة ،وتوفير وسائل الوقاية واحلماية الشخصية للكوادر
الصحية التي تتعامل مع املرضى وتلك التي تقوم بالتقصي الوبائي.
 تراجع الوزارة باستمرار البروتوكوالت العالجية وتعمل على تطويرها وفق ًا للمستجداتواملعلومات املوثوقة بالتنسيق مع منظمة الصحة العاملية ،كما تقوم بتوفير العالجات
الضرورية وضمان عدم انقطاعها.
ً
مستقبالُ ،أنشئ
 لغايات االستمرارية يف مكافحة األمراض الوبائية واحلاالت املماثلةاملركز الوطني ملكافحة األوبئة ،ومت إقرار نظامه وتشكيل األمانة العامة له وحتديد
وتعد هذه اخلطوة نقلة نوعية يف مكافحة األوبئة وطني ًا وإقليمي ًا
موقع مؤقت له.
ّ
وحتقق االستدامة.

نسقت الوزارة مع اجلهات املانحة ومنها منظمة الصحة العاملية التي ساهمت يف دعم
 ّعدد من املشاريع ملكافحة فيروس كورونا ،ومنها على سبيل املثال توفير وسائل الوقاية

للكوادر الصحية ،واستئجار سيارات لغايات التقصي الوبائي.
اجلدول رقم (:)1
وأسرة العناية احلثيثة وعدد أجهزة التنفس االصطناعي بحسب
أسرة العزل
ّ
توزيع ّ
القطاعات الصحية
أسرة العزل
عدد ّ

أسرة العناية
عدد ّ
احلثيثة

عدد أجهزة التنفس
االصطناعي

وزارة الصحة

1145

240

223

اخلدمات الطبية امللكية

827

202

215

املستشفيات اجلامعية

235

74

68

القطاع اخلاص

1721

376

329

		
املجموع الكلي

3937

892

845

القطاع
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اجلدول رقم (:)2
أسرة املستشفيات امليدانية يف اململكة
توزيع ّ
اسم املستشفى
مستشفى األمير حمزة امليداني
مستشفى املؤسس امليداني
مستشفى معان امليداني
مستشفى العقبة امليداني
مستشفى الزرقاء امليداني
(مستشفى األمير هاشم بن
عبداهلل الثاني)
مستشفى إيدون امليداني
(مستشفى األمير راشد بن
احلسن)
مستشفى اجلويدة

احملافظة

أسرة
عدد ّ
الطاقة االستيعابية العناية
احلثيثة

احلالة

عمان

324

84

مت افتتاحه

إربد /لواء الرمثا

252

48

قيد اإلنشاء

معان

202

48

مت افتتاحه

العقبة

160

56

قيد اإلنشاء

الزرقاء

252

48

إربد

250

50

قيد اإلنشاء

عمان
ّ

139

40

قيد اإلنشاء

1579

374

املجموع
ألسرة العزل والعناية احلثيثة
املجموع الكلي
ّ

مت افتتاحه

1953

 وعلى صعيد آخر ،عقدت الوزارة اتفاقيات أولية ومذكرات تفاهم مع شركات عامليةلتوفير مطعوم ضد فيروس كورونا عند توفره بشكله النهائي ،وبدأت حملة البرنامج
لقاحي "سينوفارم"
الوطني للتطعيم يف  13كانون الثاني  2021بعد وصول أولى كميات
َ
و"فايزر-بيونتيك" إلى األردن .وتشير البيانات األولية إلى أن مطعوم "فايزر" يوفر مناعة

مدتها ثالثة أشهر على األقل ،ومدى فعاليته يتجاوز .%90
مبرد ًا بحسب اشتراطات
كما اتخذت الوزارة اإلجراءات الالزمة لنقل وحفظ املطعوم َّ
وأعدت خطة متكاملة لتوزيع املطعوم مجان ًا لتغطية  %20من السكان
الشركة الصانعة،
ّ
وبحسب الفئات املستهدفة ،وأعطت األولوية للكوادر الصحية واملصابني باألمراض
املزمنة وكبار السن ،وهي خطة مماثلة لنهج معظم دول العالم وتنسجم مع توصيات
منظمة الصحة العاملية ،كما تعمل الوزارة ومن خالل مؤسسة الغذاء والدواء على دراسة
مطعومني آخرين.
 يف  16تشرين الثاني  2020صدر أمر الدفاع رقم ( )23القاضي بتفويض وزير الصحةبوضع اليد على املستشفيات اخلاصة كلي ًا أو جزئي ًا لغايات تكليف إداراتها والعاملني فيها
احملولني من وزارة الصحة فقط ،وأثار
باالستمرار يف تشغيلها الستقبال مرضى كورونا
َّ
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ً
جدال واسع النطاق وحمل يف طياته رسائل للقطاع الطبي اخلاص بأنه جزء ال
األمر
يتجزأ من املنظومة الصحية الوطنية ،ورسائل تطمني للمواطن أيض ًا بأن احلكومة تبدي
اهتمام ًا أكبر يف معركة محاربة الفيروس ،وتضع نصب عينيها املوازنة بني امللفني الصحي
واالقتصادي .والقى هذا القرار ترحيب ًا لدى املواطنني ،خصوص ًا أنه يشير إلى أن أسعار
عالج املصابني بالفيروس يف املستشفيات اخلاصة حتددها وزارة الصحة وليس إدارات تلك

املستشفياتّ .إل أن مستشفيات القطاع اخلاص لم تكن مستعدة على ما يبدو ملثل هذا
القرار الدفاعي الذي أربك خططها التشغيلية ،مع أن كبار املستثمرين يف القطاع الطبي
اخلاص امتنعوا عن التعليق على املجريات ،ليس فقط بسبب وجود عقوبات بالسجن
والغرامة يف حال املخالفة ،إذ إن صيغة "وضع اليد" ُتستخدم للمرة األولى يف أوامر الدفاع
منذ بدء اجلائحة .وأثار القرار مخاوف القطاع اخلاص الذي يتسم باإلدارة الناجحة
ملستشفياته قياس ًا باإلدارة البيروقراطية ملعظم مستشفيات القطاع العام .ويوحي هذا

تستعد للسيناريو األسوأ يف حال التفشي األفقي للوباء
القرار ضمني ًا بأن احلكومة
ّ
ً
وصوال إلى ذروة انتشاره حتت عنوان احلرص املركزي على عدم انهيار النظام الصحي،

كما أن من شأن أمر الدفاع أن يضفي سمة العدالة بني املواطنني من خالل توحيد أسعار
اخلدمات العالجية يف جميع املستشفيات ومنح الصالحية للوزير يف حتديد األسعار
ومراقبة تقدمي اخلدمات الصحية للمصابني بفيروس كورونا.
فرغت احلكومة األمني العام لوزارة الصحة
ويف سياق حتسني إدارة ملف وباء كوروناّ ،لشؤون األوبئة واألمراض السارية بالكامل إلدارة ملف مرضى كورونا و ُأسندت له
مسؤولية هذا امللف ،يف خطوة ُع َّدت إيجابية ،ليتفرغ بقية املسؤولني يف الوزارة ملتابعة

شؤون الفئات األخرى من املرضى وشؤون املستشفيات التي استمرت يف تقدمي اخلدمات
سيحد من اآلثار بعيدة املدى للجائحة على مرضى
الصحية لهذه الفئات ،وهذا بدوره
ّ

األمراض املزمنة ،ويضمن إدامة اخلدمات االعتيادية لهم للتقليل من املضاعفات التي قد
تنتج عن أمراضهم ،ويضمن أيض ًا استمرارية خدمات الرعاية الصحية األخرى.
 شكّ لت الوزارة أيض ًا جلنة لتقييم الوضع الوبائي يرأسها وزير صحة سابق أنيطت بها مهامإعداد تقارير أسبوعية حول حاالت اإلصابة وتوزيعها بحسب الفئات العمرية ،والتوزيع
اجلغرايف ،واألمراض املزمنة املصاحبة حلاالت اإلصابة بكورونا ،والوفيات الناجمة عن
هذه اإلصابات ،ومعدالت اإلصابة والوفيات وفق ًا للوضع الوبائي األسبوعي ،وتتبع
املنحنى الوبائي وإعداد السيناريوهات املتوقعة له والعوامل املؤثرة فيه.
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 -أبرز التحديات التي واجهت وزارة الصحة

 .1الزيادة املتصاعدة يف أعداد اإلصابات ،والتي تطلبت العمل السريع والفوري
أسرة العزل والعناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي ،إذ قامت
لزيادة أعداد ّ

األسرة لتلبية
الوزارة بالعمل املستمر والدؤوب وبالتعاون مع الشركاء لزيادة أعداد
ّ

االحتياجات املطلوبة.

حتدي ًا للوزارة من حيث نقص الكميات وتأخر ظهور النتائج،
 .2شكلت الفحوص املخبرية
ّ

مما دفع إلى زيادة محطات سحب العينات من خالل احملطات الثابتة بالقرب من املراكز

الصحية يف اململكة ،وتوسعة شبكة املختبرات املعتمدة يف القطاع اخلاص.
 .3نقص الكوادر البشرية الصحية التي شهدت ضغوط ًا وأصيبت باإلرهاق نتيجة العمل
املتواصل طيلة ما يقارب ثمانية شهور ،ما دفع احلكومة إلى اتخاذ قرار استثنائي
بتعيني  2100من الكوادر الطبية والتمريضية واخلدمات الطبية املساندة ،من بينهم
 500طبيب و 800يف مجال التمريض .كما جلأت احلكومة إللى شراء خدمات بعض
االختصاصات الطبية مثل العناية احلثيثة واألمراض الصدرية.
 .4صعوبة التوصية باحلظر الشامل ملدة طويلة ،آلثاره السلبية على االقتصاد ،مما حصر
خيارات جلنة األوبئة باحلظر الذكي لبعض القطاعات األقل تأثير ًا على االقتصاد
األسرة يف العناية
الوطني وعلى املواطنني .واستندت اللجنة إلى مراقبة نسبة إشغال
ّ

احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي كمؤشر لتحديد ضرورة احلظر الشامل من
عدمه.
 .5وجود أعداد كبيرة من املواطنني غير امللتزمني مبضامني أوامر الدفاع ،خاصة تلك
املتعلقة بارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي واتباع وسائل الوقاية واالشتراطات
الصحية بشكل عام.
 .6صعوبة رصد وتسجيل ومتابعة حاالت اإلصابة بكورونا يف العزل املنزلي وكذلك
الشفاء من تلك احلاالت .وبالرغم من محاولة الوزارة إدخال بعض البرامج احملوسبة

لتبليغ نتائج الفحوص للمرضىّ ،إل أن متابعة مرضى العزل املنزلي يف اململكة تشكل
حتدي ًا كبيراً ،وحتديد ًا احلاالت خفيفة اإلصابة وتلك التي ال َتظهر األعراض عليها،
ّ

إذ بلغ إجمالي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء يف شهر آذار وحتى 25
أيلول 2020؛ تاريخ بدء تطبيق سياسة العزل املنزلي 7364 ،إصابة ،شكّ لت  %3.6من
إجمالي اإلصابات حنى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني ( 26تشرين الثاني)،
وس ِّجل خالل الفترة نفسها  30حالة وفاة فقط ،وكانت نسبة الفحوص املخبرية
ُ
اإليجابية أقل من  %5من مجموع العينات املفحوصة قبل  25أيلول ،والتي بدأت
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بالتزايد املضطرد بعد ذلك ليصبح معدلها خالل األسابيع األربعة األخيرة من شهر
تشرين الثاني حوالي  ،%20وهذا املؤشر من أهم مؤشرات السيطرة على الوباء مقارنة
مبؤشر زيادة عدد اإلصابات الرقمي ،إذ ُس ِّجل يف اململكة خالل األسبوعني اللذين تليا

تطبيق العزل املنزلي  15675إصابة ،أي ما يزيد على ضعف عدد اإلصابات املسجلة

تطبق بشكل علمي وسليم ،إذ
منذ بدء اجلائحة ،مما يؤكد أن سياسة العزل املنزلي لم َّ
افتقرت إلى املتابعة واملراقبة للمرضى املعزولني مما أدى إلى نشر العدوى بشكل كبير

وسريع بني املواطنني.
 .7صعوبة السيطرة على عدد اإلصابات والوفيات ،إذ بلغ إجمالي اإلصابات املؤكدة
مخبري ًا يف اململكة حتى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني ( 27تشرين الثاني)
 207601حالة ،وكان معدل حدوث اإلصابات  29لكل مائة ألف مواطن يف األسبوع
الوبائي الثامن والثالثني (أي يف منتصف شهر أيلول  ،)2020ليرتفع إلى  370إصابة
لكل مائة ألف مواطن يف األسبوع الوبائي السادس واألربعني (أي منتصف شهر تشرين
الثاني) .وسجلت العقبة أعلى معدل حدوث إصابات لكل مائة ألف مواطن (،)1309
تلتها عجلون ( ،)927ثم الطفيلة ( .)799وكان ما نسبته  %54من اإلصابات بني
الذكور ،و %27منها يف الفئة العمرية  34-25سنة ،و %19يف الفئة العمرية 44-35
سنة ،و %6فقط يف عمر  65وأكبر ،و %1من اإلصابات يف الفئة العمرية أقل من 5
سنوات.
وبالنظر إلى مؤشر الفحوص املخبرية اإليجابية من إجمالي الفحوص املخبرية (،)PCR
يتبني أنه ارتفع من  %0.9يف األسبوع الوبائي الثالث والثالثني (األسبوع األول من شهر
آب  )2020ليصل إلى  %24يف األسبوع الوبائي السادس واألربعني (األسبوع األول من
شهر تشرين الثاني) .ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ،إذا جتاوز هذا املؤشر  %5فإنه يشير
إلى أن الوباء دخل مرحلة االنتشار املجتمعي وأصبح خارج السيطرة .وتشير البيانات
اإلحصائية إلى أن هذا املؤشر بلغ  %6.1يف األسبوع الوبائي التاسع والثالثني (األسبوع
األخير من شهر أيلول).
وشكلت الوفيات بسبب فيروس كورونا قلق ًا كبير ًا للجميع ،إذ بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء
اجلائحة وحتى نهاية األسبوع الوبائي السابع واألربعني حوالي  2570وفاة ،يف حني بلغ
إجمالي الوفيات منذ بدء اجلائحة وحتى األسبوع األول من شهر تشرين االول  130وفاة
فقط ،وبلغ معدل الوفيات بسبب الفيروس لكل مليون مواطن يف األردن ( ،)238إذ احتلّت
اململكة املرتبة الثالثة بعد ّ
كل من العراق ( )298وتونس ( )248لكل مليون مواطن ،أما

تعد متوسطة إذا
نسبة الوفيات من إجمالي اإلصابات فقد بلغت  ،%1.2وهذه النسبة ّ
ما قورنت بنسب الوفاة عاملي ًا أو إقليمي ًا كما يف بعض الدول العربية التي تراوحت نسب
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الوفاة من إجمالي اإلصابات فيها بني  %0.2و ،%0.6ومن بينها دول مجلس التعاون
اخلليجي باستثناء السعودية التي بلغت نسبة الوفيات فيها  .%1.6لكن نسبة الوفيات
يف األردن أعلى من نسبة الوفيات يف ّ
كل من لبنان ( )%0.8وفلسطني ( ،)%0.9وأقل من

تلك يف ّ
كل من العراق وتونس واجلزائر واملغرب ومصر ،إذ تراوحت نسب الوفيات فيها بني
 %3و.%5.5
وشكلت نسبة الوفيات بني الذكور  %56من الوفيات ،وكانت أعلى نسبة وفيات يف
الفئة العمرية  84-75سنة ،إذ شكلت  ،%28تلتها الفئة العمرية  74-65سنة بنسبة
 .%26.6ويثير ارتفاع نسبة الوفيات املضطرد يف اململكة خاصة يف النصف الثاني من شهر
تشرين الثاني ،تساؤالت حول جودة الرعاية الطبية والتمريضية والبروتوكول العالجي
املستخدم يف يف أقسام ووحدات العناية احلثيثة يف املستشفيات.
 .8من التحديات املستجدة ظهور سالالت جديدة لفيروس كورونا أسرع انتشار ًا وال يتوفر
حولها الكثير من املعلومات ،مما يستدعي احليطة واحلذر ومراقبة التطورات للتعامل
معها ورصد جناعة املطاعيم.

ثالثًا :اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع الصحي
وكيفية التعامل معها
ُ
بعضها بشكل
تركت جائحة كورونا مجموعة من اآلثار على القطاع الصحي ،لوحظ

مباشر ،ومنها ما سيكون بعيد األمد وما يزال قيد املراقبة والتقييم املستمر .ومن أبرز آثار
اجلائحة على القطاع الصحي:
 .1توقف خدمات الرعاية الصحية األولية يف املراكز الصحية املنتشرة يف جميع
احملافظات ،وخدمات الرعاية الثانوية يف جميع مستشفيات القطاع العام ،باستثناء
خدمات اإلسعاف والطوارئ وخدمات مرضى غسيل الكلى واحلاالت احلرجة من
مرضى السرطان وذلك طيلة فترة احلظر التي استمرت شهر ًا تقريب ًا ،ولكن استُ فيد من

الشبكة الواسعة من املراكز الصحية يف اململكة والتي تغطي أعداد ًا كبيرة من املنتفعني

واملسجلني من املواطنني يف تقدمي بعض اخلدمات الصحية وبعض االستشارات الطبية
ً
حماية لهم من االختالط
عن بعد ،وإيصال األدوية ملرضى األمراض املزمنة يف منازلهم
مع مرضى كورونا .كما استُ فيد من اللجان الصحية (جلان املجتمع احمللي) التي تضم

يف عضويتها بعض قادة املجتمع احمللي واملؤثرين على أفراد املجتمع املسجلني يف هذه
املراكز.
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ُّ .2
توقف برنامج التطعيم الوطني وخدمات تنظيم األسرة وبرنامج رعاية احلوامل
والنفاس ،أما برامج التوعية الصحية فقد اقتصرت على اجلوانب املتعلقة بفيروس

كورونا وكانت شحيحة جد ًا وغير موجهة لشرائح املجتمع املختلفة .وتوقفت طيلة
فترة احلظر الشامل أيض ًا برامج الكشف املبكر عن األمراض الوراثية ،وبرامج املسح
الطبي حلديثي الوالدة ،والبرنامج الوطني للكشف املبكر عن سرطان الثدي ،مما
أدى إلى انخفاض نسبة التغطية يف برنامج التطعيم الوطني يف النصف األول من عام

 2020إلى  %75بعد أن وصلت إلى  %86يف عام  .2019ونظر ًا ألهمية االستمرار
يف برنامج التطعيم الوطني ،فقد أعادت الوزارة مراكز التطعيم قبيل انتهاء احلظر
الستقبال األطفال وتقدمي خدمات التطعيم بحسب البرنامج الوطني للتطعيم
وتطعيم جميع الذين تأخر تطعيمهم من األطفال ،وعادت كذلك برامج الكشف املبكر
عن األمراض الوراثية (الفينول كيتونوريا ،والتالسيميا ،ونقص إفراز الغدة الدرقيه
مرضية بني األطفال يف حال طالت مدة احلظر
اخللقي) تالفي ًا حلصول حاالت َ
الشامل.

 .3تأخير مواعيد العمليات اجلراحية غير الطارئة ومواعيد مرضى األمراض املزمنة مثل
السكّ ري وأمراض القلب يف عيادات االختصاص يف مستشفيات القطاع العام ،وتوقف
حتويل املرضى من املراكز الصحية إلى املستشفيات للحصول على االستشارات الطبية
املتقدمة ،وهذا بدوره سيؤثر على زيادة املضاعفات املصاحبة لهذه األمراض ومعدالت
الوفيات من هذه األمراض يف األعوام القادمة ،إذ إن جزء ًا كبير ًا من مرافق مستشفى
األمير حمزة قد ُخصص ملرضى كورونا ،باإلضافة إلى أن أقسام ًا عديدة من مستشفى
البشير وأقسام من مستشفى اجلامعة ومستشفى امللك املؤسس ومستشفى امللكة علياء
العسكري ُحولت بالكامل الستقبال مرضى كورونا ،وهي مستشفيات حتويلية ،أي

تستقبل احلاالت املتخصصة وتلك التي حتتاج إلى إجراءات طبية متقدمة من جميع
وفاقم
املستشفيات الطرفية ،مما شكّ ل ضغط ًا كبير ًا على مستشفيات الوزارة األخرى
َ
عدم رضى املرضى وتذمرهم من اخلدمات الصحية.

 .4زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية يف املرافق الصحية ،وزيادة حاالت العنف
األسري ،وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تركته اجلائحة واحلظر الذي رافقها
على املواطنني ،واآلثار النفسية الناجتة عن فقدان العمل بالنسبة للعاملني يف القطاع
اخلاص والعاملني ضمن فئة عمال املياومة ،إذ زادت أعداد املترددين على عيادات املركز
الوطني للصحة النفسية وعيادات الصحة النفسية املنتشرة يف املراكز الصحية ،علم ًا
أن الوزارة كانت قبل جائحة كورونا تعاني من نقص يف أعداد األطباء النفسيني ونقص
يف املراكز التي تقدم مثل هذه اخلدماتّ ،إل أن بعض أطباء القطاع اخلاص بادروا

679

Economic & Social Council of Jordan

لتقدمي هذه اخلدمة من خالل منصات إلكترونية عن بعد لبعض املرضى ،إلى جانب
تقدمي بعض اإلرشادات النفسية من خالل القنوات التلفزيونية احمللية.
 .5تأخير البدء يف برامج اإلقامة والتدريب يف جميع املستشفيات التعليمية والتدريبية
يف القطاع العام إلى النصف الثاني من عام  ،2020وهذا بدوره انعكس سلبي ًا على أداء
املستشفيات التي كانت تعتمد بشكل أساسي على األطباء املقيمني ،وزاد العبء على
أطباء األقسام الذين اضطروا إلى الدوام لفترات أطول ،مما تسبب مبزيد من اإلرهاق
للكوادر الطبية.
 .6تأخير عقد امتحانات األطباء يف برامج التدريب واالختصاص يف املجلس الطبي
األردني إلى شهر أيلول .2020
 .7توقف أنشطة السياحة العالجية وقدوم املرضى من خارج األردن ،ثم استئنافها
تدريجي ًا بعد انخفاض عدد احلاالت (مستوى منخفض) وبإجراءات وقائية استمرت
بشكل جزئي وعدد محدود لبعض مستشفيات القطاع اخلاص الكبيرة والتي ما لبثت
أن توقفت مع بدء املوجة الثانية من اجلائحة يف النصف األول من شهر آب .2020
ويجري العمل على تنشيط السياحة الداخلية والسياحة اإللكترونية ،وإيجاد خطة
تنافسية لتعويض تراجع السياحة العالجية وذلك من خالل االستثمار يف إيجاد
تخصصات صحية تنافسية تعمل على تنشيط السياحة العالجية يف اململكة.
 .8الضغط املتزايد على مستشفيات القطاع العام ونقص الكوادر البشرية والفنية
والتجهيزات املخبرية ،إذ ال يتوفر اختصاص مختبرات يف برنامج اإلقامة يف الوزارة،
مما استدعى إعادة توزيع بعض الكوادر البشرية بحسب االحتياجات ،وخاصة يف
مجال املختبرات التي ارتفع عدد كوادرها من  100إلى  200تقريب ًا.
تسببت أزمة كورونا بتداعيات مباشرة على
 .9إصابات ووفيات بني الكوادر الصحية ،إذ
ّ
فس ّجلت  27حالة
أفراد املنظومة الصحية من األطباء والعاملني يف املجال الصحيُ ،

وفاة بني األطباء من القطاعات الصحية املختلفة حتى نهاية شهر كانون االول
 ،2020ووفاتان بني طواقم التمريض ،ومئات اإلصابات بني الكوادر الصحية املختلفة،
بالرغم من توفر واستخدام الوسائل الوقائية للطواقم الطبية ،وقد يعود ازدياد عدد
الوفيات بني األطباء وطواقم التمريض إلى استخدام كمامات رديئة الصنع أو غير تلك
عرض الكوادر الصحية وخاصة
املخصصة لألطباء ( ،)N95وزيادة فترات الدوام مما ّ

تعرض أطول للفيروس وزاد احلمل الفيروسي (.)Viral Load
األطباء إلى مدة ُّ
ويستلزم ذلك دراسة ملعرفة األسباب الفعلية للوفيات لتجنبها الحق ًا.
 .10عدم تقدمي خدمات الصحة الوقائية واملشورة للمرضى بسبب عدم توفر التجهيزات
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الالزمة والبنية التحتية اإللكترونية لتقدمي اخلدمات الصحية عن بعد مثل خدمات
(.)Tele-health
ُّ .11
توقف معظم املشاريع الدولية الداعمة خلدمات القطاع الصحي ،إذ مت توجيه
العديد منها لدعم مكافحة كورونا من خالل توفير املستلزمات طبية وتدريب الكوادر
الصحية وتوفير برامج إلكترونية وتطوير بروتوكوالت مختلفة وغيرها.

رابعًا :أهم أولويات القطاع الصحي بعد انتهاء الجائحة

 .1مراجعة جميع إجراءات القطاع الصحي وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوقوف على
أهم الثغرات وسبل تطويرها للخروج بسياسات وإستراتيجيات مناسبة يتم التوافق
عليها.
 .2حتديث اإلستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي وإستراتيجية وزارة الصحة وخطة
إدارة املخاطر على ضوء جائحة كورونا والدروس املستفادة والفجوات املكتشفة
لتضمينهما يف خطة األزمات لتشمل استدامة تقدمي اخلدمات أثناء اجلائحة
وبعدها.

 .3مراجعة جميع أدلّة إجراءات التعامل مع احلاالت املصابة يف املرافق الصحية أثناء
اجلائحة.
أسرة العناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي يف مستشفيات القطاع
 .4زيادة عدد ّ
العام ،وقد ُأجنز ذلك وفق ًا للخطة التي أعدتها وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية.
 .5دعم مؤسسات القطاع الصحي العام باألجهزة واملعدات والتكنولوجيا لتمكينها من
تقدمي بعض اخلدمات الصحية عن بعد وتوفير الالزم الستدامتها.
 .6دعم وتعزيز برامج الصحة العامة بشكل عام ،والتوعية والتثقيف الصحي حول
األمراض املعدية وغير السارية بشكل خاص.
 .7بالرغم مما ُأجنزه لغايات تعزيز برامج الرصد واالستقصاء الوبائيّ ،إل أن هناك
حاجة ملزيد من التعزيز وضمان االستدامة من خالل رفدها بالكوادر البشرية املدربة،
وحوسبة هذه البرامج وإدخال التطبيقات اإللكترونية ضمن حلقات الرصد الوبائي،
 .8تفعيل برامج التدريب عن بعد للكوادر الصحية املختلفة.
 .9استحداث برامج تدريبية يف اختصاصات العناية احلثيثة واألمراض املعدية
والوبائيات بالتنسيق مع املجلس الطبي األردني ،وقد بدأت هذه البرامج فعلي ًا وهي
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بحاجة إلى دعمها واستدامتها.
 .10توسعة شبكة املختبرات املؤهلة إلجراء الفحوص املخبرية لألمراض املعدية لتشمل
جميع محافظات اململكة من خالل زيادة أعداد هذه املختبرات ودعمها باألجهزة
والكوادر الفنية املدربة.
 .11تأهيل الكوادر البشرية لتمكينها من تقدمي اخلدمات الصحية عن بعد للمواطنني
بهدف تخفيف الضغط على املستشفيات ،وتوسعة جتربة برنامج "حكيم" (البرنامج
الوطني حلوسبة القطاع الصحي) من خالل "عيادة املتابعة عن ُبعد" املخصصة

إلجراء االستشارات الطبية باستخدام تقنية االتصال املرئي ()Tele-medicine
لبعض االختصاصات الطبية.
 .12التوسع بالتعاون مع برنامج "حكيم" يف جتربة خدمة "طلب األدويـة املكررة شهري ًا"،
لتمكني مراجعي املنشآت الصحية احملوسبة التابعة لوزارة الصحة ،من طلب أدويتهم
املكررة شهري ًا وعبر آلية إلكترونية توفر عليهم اجلهد والوقت.
 .13التوسع يف خدمة "طلب موعد مراجعة طبية إلكتروني ًا" لتمكني املريض من تقدمي
طلب موعد ملراجعة الطبيب يف عيادات االختصاص التي سبق أن تلقى اخلدمة
الصحية منها يف أحد املستشفيات أو املراكز الصحية الشاملة التابعة لوزارة الصحة
يطبق يف أكثر من  196منشأة صحية ،إذ جرت حوسبة
ِّ
واملطبقة لبرنامج "حكيم" الذي َّ

األسرة يف القطاع الصحي العام ،وإدخال أكثر من
ما مجموعه  %77من إجمالي عدد
ّ
 7ماليني ملف طبي إلكتروني على البرنامج من ِقبل مقدمي الرعاية الصحية.

 .14تطوير برامج إلكترونية معتمدة وفعالة للحصول على املعلومات الوبائية والتقارير
املناسبة بسرعة وفعالية.
 .15توفير مخصصات مالية طارئة يف موازنات مؤسسات القطاع الصحي العام ،خاصة
وزارة الصحة واخلدمات الطبية امللكية ،ملواجهة األزمات والطوارئ.
 .16زيادة التنسيق مع املنظمات واملؤسسات الدولية مثل منظمة الصحة العاملية ومراكز
مكافحة األمراض واألوبئة الدولية.

خامسًا :سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها بعد األزمة

بدأت وزارة الصحة العمل على تنفيذ مجموعة من اإلجراءات ضمن خطة معاجلة آثار

جائحة كورونا واحلد منها بعد األزمة .وتشمل هذه اإلجراءات:
 .1تعديل اخلطط والبرامج التنفيذية للقطاع الصحي ،وخاصة وزارة الصحة ،للتعامل
مع آثار جائحة كورونا.
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 .2تفعيل برامج التدريب عن بعد ضمن أولويات التدريب بحسب االحتياجات
والنواقص يف التدريب ،من خالل برامج تدريبية جديدة ومن خالل البعثات
والزماالت للتخصصات الفرعية وزيادة نسبة امللتحقني باإلقامات ،ال سيما يف
تخصصات الطوارئ والعناية احلثيثة والوبائيات.
 .3زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مستشفيات القطاع العام لتخفيف ضغط املراجعني ،وقد
مت ذلك من خالل تعيني مزيد من األطباء واملمرضني وشراء خدمات مطلوبة للوزارة.
 .4حتويل وتعديل بعض البرامج واألنشطة لشراء املستلزمات مبا يخص اجلائحة.

سادسًا :آليات التعامل المقترحة للقطاع الصحي بعد
الجائحة

 .1جتهيز خطط تنفيذية لبرامج وانشطة النهوض بالقطاع الصحي خاصة الكوادر
البشرية.
 .2تطبيق الدالئل اإلرشادية للتباعد اجلسدي واحلد من االختالط يف املرافق الصحية.
 .3إعداد برامج توعوية وتثقيفية للمواطنني حول األمراض املعدية وطرق الوقاية
منها ،وكذلك حول األمراض املزمنة وعوامل اختطارها ،وسبل الوقاية الشخصية.
 .4تخفيف االزدحام يف أماكن العمل واملرافق الصحية ،من خالل تفعيل نظام الدور يف
املؤسسات الصحية.
 .5احملافظة على أماكن العمل وأماكن تقدمي اخلدمات الصحية معقَّ مة ونظيفة.
 .6تفعيل وتأطير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص للتعاطي مع مرحلة ما بعد
اجلائحة.
 .7مراجعة إستراتيجية السياحة العالجية وتطويرها لتوائم مرحلة ما بعد اجلائحة.

سابعًا :سبل التطوير والفرص المتاحة أو العقبات التي تواجه
القطاع الصحي بعد الجائحة
 الفرص املتاحة: .1توفر كوادر صحية أصبحت قادرة على التعامل مع األزمات ،إذ تراكمت اخلبرة من خالل
التعامل مع وباء "سارس" ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية واألنفلونزا املوسمية
وجائحة فيروس كورونا.
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 .2توفر شركاء داعمني للقطاع الصحي سواء كان دعم ًا لوجستي ًا (الوكالة األميركية
للتنمية الدولية واالحتاد األوروبي) ،أو دعما فني ًا (منظمة الصحة العاملية) ،إذ وفّ ر
الشركاء فرص ًا إلجراء حتول يف برامجهم وتوجيهها نحو اجلائحة.

 .3توفر بنية حتتية جيدة من املستشفيات واملراكز الصحية املنتشرة يف جميع أنحاء
اململكة ،وخاصة املستشفيات امليدانية التي رفعت معدل "سرير لكل  10000مواطن"،
وأسرة العناية احلثيثة للمرضى من غير مرضى كورونا وملا بعد انتهاء
وكذلك غرف
ّ

اجلائحة.

 .4زيادة االستثمار يف القطاع الصحي ،إذ ساهمت املتغيرات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،إلى جانب منو مفهوم مجتمع املخاطر ،وانتقال املرض عبر احلدود،
وتأثيراته العنيفة على الشعوب واحلكومات ،إلى تغيير مكانة النظام الصحي ،ووضعه
يف صدارة األولويات ،بوصفه ضمانة ملواجهة األوبئة ،وضمانة لتحقيق االستقرار
واحلفاظ على املجتمع واالقتصاد ،وهو ما يؤسس حلتمية توسيع االستثمار يف
القطاع الصحي بوصفه أهم ركائز استقرار الدولة واحلفاظ على أنشطتها االقتصادية
املختلفة.
 .5التنسيق اجليد بني القطاعات املختلفة لتقدمي اخلدمات الصحية على جميع
املستويات (العسكري ،اخلاص ،اجلامعي ،واملنظمات غير احلكومية).
 .6التوجه نحو االعتماد على الذات يف إنتاج املستلزمات الوقائية واألدوية الضرورية.

 -العقبات:

 .1محدودية املوارد املالية لدى القطاع الصحي العام مبكوناته املختلفة ،وذلك بسبب
تشظي هذا القطاع إلى قطاعات فرعية ،وارتفاع املديونية؛ إذ بلغت حوالي  272مليون
دينار على وزارة الصحة وحدها بدل معاجلات خارج مستشفيات الوزارة ،وحوالي 376
مليون دينار مديونية على اخلدمات الطبية امللكية.
 .2تعدد مكونات القطاع الصحي العام ،وعدم وجود مظلة واحدة للنظام ،مما أدى إلى
غياب العدالة يف توزيع اخلدمات.
 .3عدم توفر العدد الكايف من بعض االختصاصات الطبية النادرة ،مثل اختصاص العناية
احلثيثة وفنّ يي اجلهاز التنفسي.
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ثامنًا :تحليل عام حول القدرات المالية واإلمكانات المتاحة
للقطاع الصحي بعد الجائحة

أضافت جائحة كورونا أعباء مالية جديدة وضخمة على احلكومة بشكل عام ووزارة

الصحة بشكل خاصّ ،إل أن عدم توفر التقارير املالية الصادرة عن الوزارات واملؤسسات
املعنية شكّ ل عائق ًا يف إجراء حتليل دقيق حول اإلنفاق الصحي املترتب على مواجهة أزمة
كورونا .وبناء عليه ،استند هذا التحليل إلى البيانات األولية التي وفّ رتها وزارة الصحة

والتي تضمنت النفقات املباشرة على النحو املبني يف الشكل رقم (.)1
الشكل رقم (:)1
النفقات املباشرة لوزارة الصحة على جائحة كورونا

الحظ أن إجمالي النفقات املباشرة لوزارة الصحة على جائحة كورونا قد بلغ حوالي
ُي َ

 28.6مليون دينار ،إذ شكّ لت النفقات اجلارية ما نسبته  %36من إجمالي النفقات،
بينما شكّ لت النفقات الرأسمالية .%64
وعلى صعيد التمويل ،يبني الشكل رقم ( )2مصادر التمويل الرئيسة لوزارة الصحة،
ُ
وتظهر البيانات أن قيمة التمويل املتحققة ملواجهة أزمة كورونا بلغت حوالي  46.1مليون
دينار ،شكّ لت املنح واملساعدات اخلارجية ما نسبته  %62من إجمالي التمويل و %38من
مصادر محلية.
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الشكل رقم (:)2
مصادر التمويل الرئيسة لوزارة الصحة ملواجهة جائحة كورونا

يضاف إلى ذلك العديد من املساعدات العينية التي قدمتها جهات دولية مانحة ودول
تقدر قيمتها املالية ،إذ شملت تدريب الكوادر الصحية من جميع احملافظات
صديقة لم َّ

على التعامل مع املرض ،وتوفير شرائح فحص كورونا ،وإعداد ملصقات ومناشير ووسائل

توعوية ،وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملني من الكوادر الصحية وأجهزة تنفس
اصطناعية .وجتدر اإلشارة إلى أن حتليل اإليرادات والنفقات لم يتضمن التكاليف التي
حتملتها القوات املسلحة األردنية /اخلدمات الطبية امللكية ومستشفى األمير حمزة
بتصور شمولي حلجم اإلنفاق الكلي على اجلائحة.
واملستشفيات اجلامعية وذلك للخروج
ُّ
تنته بعد.
إضافة إلى عدم توفر التقارير املالية لكون السنة املالية  2020لم
ِ

حتد من قدراته يف التوسع لتطوير
ويعاني القطاع الصحي العام من مديونية عالية
ّ
وحتسني نوعية اخلدمات املقدمة ،وعالوة على ذلك جاءت جائحة كورونا لتزيد األعباء
املالية املترتبة عليه يف ظل تراجع واضح للنمو االقتصادي واالنخفاض املتوقع يف الواردات
الضريبية ،مما سينعكس على قدرة احلكومة على متويل القطاع الصحي العام ويزيد من
حجم الفجوة التمويلية ،وهذا يدفع إلى ضرورة التفكير يف جملة من اإلجراءات للتعامل
مع آثار جائحة كورونا وما بعد اجلائحة ،وهي:
 .1إجراء دراسة تفصيلية عن الكلف املالية التي ترتبت على اجلائحة على املستوى
الوطني.
 .2تقدير الكلف املالية املتوقعة للعام  ،2021فمن املتوقع أن تستمر اجلائحة خالله.
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 .3حتديد الفجوة التمويلية املترتبة على موازنة وزارة الصحة ،وإعداد دراسة لتحديد
مصادر متويل بديلة.
 .4إعادة النظر يف جميع اخلطط والبرامج املعنية بالقطاع الصحي لتواكب األزمة،
وحتديد أولويات العمل يف مرحلة ما بعد األزمة.
 .5إعداد إستراتيجية وطنية للتمويل الصحي تضمن استدامة التمويل للقطاع الصحي.
 .6وضع سياسة وطنية لترشيد اإلنفاق يف القطاع الصحي ،وخاصة يف القطاع العام.

تاسعًا :مراجعة إستراتيجيات القطاع الصحي /وزارة الصحة
قبل الجائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل الجائحة
 .1اإلستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي يف االردن لألعوام 2020-2016
بذل املجلس الصحي العالي جهد ًا وطني ًا كبير ًا يف إعداد اإلستراتيجية الوطنية للقطاع
الصحي لألعوام  2020-2016مبا يتالءم مع االحتياجات والتحديات املتزايدة للقطاع
الصحي يف ظل أزمة اللجوء السوري والضغط احلاصل على البنية التحتية الصحية .كما
جاءت هدة الوثيقة لتشكل حلقة الوصل بني اخلطط والوثائق الوطنية مثل البرنامج
التنموي التنفيذي و"رؤية األردن  "2025والتوجهات والسياسات احلكومية من جهة،
وبني اإلستراتيجيات على مستوى مؤسسات القطاع الصحي من جهة أخرى ،بحيث يتم
الربط بني مستويات التخطيط املختلفة يف القطاع الصحي.
ومن املعيقات التي واجهت تنفيذ هذه اخلطة وجود عدد من اخلطط الوطنية املشابهة
والتي تتسبب باالزدواجية والتضارب يف ظل عدم التكامل يف ما بينها ،ومنها :اخلطة
التنفيذية إلصالح القطاع الصحي ،و"رؤية األردن  ،"2025واخلطة العاملية للتنمية
املستدامة ،إضافة إلى اخلطط املؤسسية التي حتتاج إلى التنسيق يف ما بينها وإدماجها
واعتمادها ومتابعتها واملساءلة حولها.
ومن هذا املنطلق ،أعدت الوزارة مؤخر ًا البرنامج التنفيذي لألعوام  ،2025 -2021الذي
يرتبط بأهداف وطنية وردت يف "رؤية األردن  "2025وأهداف قطاعية تنبثق عنها
البرامج واملشاريع مبشاركة جميع مكونات القطاع الصحي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط،
ليصار إلى إقراره من رئاسة الوزراء ومتابعة تنفيذه من القطاع الصحي مبكوناته كافة.
ورغم هذا اجلهد الكبيرّ ،إل أن املجلس الصحي العالي لم ينجح يف إعداد خطة تنفيذية
واضحة املعالم لإلستراتيجية ،حتدد البرامج واملشاريع واجلهات املسؤولة عن تنفيذها،
وبالتالي حتديد الكلف املالية املترتبة والعمل على رصدها يف موازنات املؤسسات املسؤولة
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عن التنفيذ .وعليه ،فإن عملية قياس مدى ربط اإلستراتيجية مبوازنات املؤسسات شبة
مستحيلة .أما على صعيد اخلطط ومشاريع املجلس الصحي العالي ،فلم ُترصد مخصصات
يف موازنته لتنفيذ املشاريع الواقعة ضمن مسؤوليته باستثناء مشروع واحد فقط .وال بد
من تدارك هذه الثغرات عند إعداد إستراتيجية جديدة ،ذلك أن اإلستراتيجية احلالية
شارفت على االنتهاء.
من هذا املنطلق ال بد من تنفيذ اإلجراءات التالية:
 .1إعداد تقرير متابعة عن النصف الثاني من مدة اإلستراتيجية وتقييم األثر
لإلستراتيجية ككل.
 .2إعداد إستراتيجية وطنية للقطاع الصحي قصيرة املدى للسنوات ،2023-2021
تراعي اآلثار املترتبة على جائحة كورونا.
 .3إعداد خطة تنفيذية واضحة ومحددة تبني دور كل مؤسسة من مؤسسات القطاع
الصحي يف تنفيذ املشاريع واخلطط واملبادرات والكلف املالية املترتبة على ذلك ضمن
إطار زمن محدد.
 .4وضع خطة ملتابعة اإلستراتيجية وتقييمها ،بحيث يتم قياس مدى اإلجناز بشكل
دوري.

 .2إستراتيجية وزارة الصحة ()2022-2018

أعدت وزارة الصحة إستراتيجيتها لألعوام  ،2022-2018والتي تضمنت أولويات عمل
ّ

الوزارة خالل هذه الفترة ،إذ سعت اإلستراتيجية إلى أن تكون منسجمة مع وثيقة "رؤية
األردن  "2025والوثائق الوطنية األخرى ،كاخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي،
إذ ُبنيت اإلستراتيجية على مخرجات اخلطط اإلستراتيجية السابقة للوزارة.
واشتملت اإلستراتيجية على ثمانية محاور إستراتيجية:
 .1خدمات الرعاية الصحية.
 .2إدارة املوارد البشرية.
 .3التغطية الصحية الشاملة.
 .4البنية التحتية.
 .5إدارة املعرفة.
 .6اإلدارة املالية.
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 .7احلوكمة وتطبيق الالمركزية.
 .8املتابعة والتقييم.
وانبثقت عن هذه اإلستراتيجية سبعة أهداف إستراتيجية سعت الوزارة من خاللها إلى
حتقيق رؤيتها ورسالتها.
ومن خالل مراجعة تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات الرئيسة يف اخلطة اإلستراتيجية
لعام ( 2019إذ لم ُي َع ّد تقرير سير العمل لعام  2020حتى تاريخ إعداد هذه املراجعة)،
يتبني أنها تضمنت مؤشرات أداء لقياس مدى التقدم يف سير اإلستراتيجية على مستويني؛

املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية ،واملؤشرات املرتبطة بالبرامج.
أ .املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية
بلغ عدد املؤشرات لألهداف اإلستراتيجية واحملورية  66مؤشراًُ ،رصد التقدم يف 29
مؤشر ًا منها ،بينما لم يصل  25مؤشر ًا إلى القيم املستهدفة ،وهناك مؤشران متوقفان أو
ثابتان ،و 10مؤشرات لم ُتعرف قيمها .ويبني الشكل رقم ( )3نسب اإلجناز املتحققة على
مستوى املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية.
الشكل رقم (:)3
نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات اإلستراتيجية واحملورية

ب .املؤشرات املرتبطة بالبرامج
ورصد التقدم يف حتقيق القيمة
بلغ عدد املؤشرات املرتبطة بالبرامج  295مؤشراًُ ،

املستهدفة لـ  156مؤشراً ،كما ُرصد التقدم لـ  80مؤشراً ،لكنها لم تصل إلى القيمة
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املستهدفة ،وبقي  32مؤشر ًا يف حالة ثبات ومن دون تقدم ،ولم تتوفر بيانات عن 25
مؤشراً ،وهناك مؤشر واحد لم تبدأ برامجه.
ويبني الشكل رقم ( )4نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات املرتبطة بالبرامج.
الشكل رقم (:)4
نسب اإلجناز املتحققة يف املؤشرات املرتبطة بالبرامج

ج .أبرز توصيات تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات الرئيسة يف اخلطة اإلستراتيجية
لألعوام  2022-2018لعام 2019
ً
عامة على مستوى اإلستراتيجية،
توصيات
تضمن تقرير قياس مدى تقدم املؤشرات
ٍ
ّ
تهدف إلى تطوير اإلستراتيجية وحتديثها ،وهي التالية:
 .1احلاجة إلى حتديث إستراتيجية الوزارة لتتماشى مع التغيرات ،إذ حدثت يف هذه
الفترة الكثير من التطورات ،ال سيما التوجهات واألولويات االقتصادية واالجتماعية
للحكومة ،والتي انعكست على عمل الوزارة ومستهدفاتها.
 .2ضرورة التنسيق أو التوافق على آليات مناسبة ملنع االزدواجية يف العمل ويف دقة
املعلومات وثباتها يف ما يخص قيم املؤشرات.
 .3التزام مديريات الوزارة بإعداد خطط تنفيذية ووجود متابعة ومحاسبة لاللتزام
بها.
 .4متابعة توفير متويل للبرامج ذات األولوية الواردة يف اإلستراتيجية والتي تتطلب
مبالغ ال ميكن توفيرها من املوازنة ،من وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجلهات
املانحة ،وتوفير التمويل للمشاريع قليلة التكلفة ذات األولوية من موازنة الوزارة.
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 .3اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي يف األردن ()2022-2018

اشتملت اخلطة التنفيذية على تسعة محاور هي :الرعاية الصحية األولية ،املوارد
البشرية ،التأمني الصحي ،القطاع الدوائي ،السياحة العالجية ،ضبط اجلودة

واالعتمادية ،الصحة اإللكترونية ،الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ،واحلاكمية.
ً
ً
وحتليال إستراتيجي ًا رباعي ًا للبيئتني الداخلية
حتليال لواقع احلال
وتضمن كل محور
ّ

َ
مصفوفة اخلطة الوطنية والتي شملت األهداف واملشاريع
تضمن
واخلارجية .كما
ّ

واألنشطة ومؤشرات القياس وقيمة املشروع أو النشاط واجلهة /اجلهات املسؤولة عن
التنفيذ باإلضافة إلى اجلهة املمولة .وبالرغم من إنشاء وزارة الصحة وحدة ضمن هيكلها

أي تقرير للمتابعة والتقييم
التنظيمي تعنى مبتابعة تنفيذ اخلطةّ ،إل أنه لم يتم إعداد ّ
للخطة على املستوى الوطني ،إذ اكتُ في مبتابعة تنفيذ املشاريع الواردة بها والتي تخص
وزارة الصحة.
يطبق بعد ألسباب إدارية أو بسبب جائحة
ويضم الهيكل التنظيمي اجلديد (الذي لم
ّ
َّ

كورونا) عمل وحدة املتابعة للخطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي .إذ يجب ّأل
ينفصل التخطيط املؤسسي عن الوطني.

" .4على خطى النهضة" /خطة أولويات احلكومة ()2020-2019

أولوياتها
التزمت احلكومة السابقة بتنفيذ مضامني كتاب التكليف السامي ،إذ أعلنت
ِ

كخطوة على طريق مشروع النهضة الذي تسعى من خالله للوصول إلى دولة القانون
واإلنتاج والتكافل .وارتكز برنامج احلكومة على ثالثة محاور رئيسة هي :دولة القانون،
ودولة اإلنتاج ،ودولة التكافل .ويندرج حتت هذه احملاور ثماني عشرة أولوية وطنية منها
"حتسني مستوى الرعاية الصحية" والتي تضمنت واحد ًا وعشرين مشروع ًا .وتراوحت
نسب اإلجناز ملشاريع اخلطة بني  %6و %100لبعض املشاريع ،مع وجود مشاريع من دون
إجناز.
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اجلدول رقم (:)3
مشاريع خطة أولويات احلكومة  2020-2019ونسب اإلجناز
خالل النصف األول من عام 2020
املشروع

نسبة اإلجناز

شمول  120ألف مواطن بالتأمني الصحي املدني مع نهاية عام  2020من خالل
وزارة الصحة ،وذلك بدء ًا بشمول فئات جديدة كاألسر الفقيرة التي يتراوح دخلها
الشهري بني  300دينار و 350دينار.
رفد وزارة الصحة بـ  350طبيب ًا و 650وظيفة أخرى (تشمل التمريض ،والصيدلة،
واملهن الطبية املساندة واإلداريني).
حوسبة  %88من املستشفيات احلكومية بإضافة  8مستشفيات ،ليصبح عدد
املستشفيات احملوسبة  28مستشفى مع نهاية عام .2020
إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن.

استُ بدل به
التأمني الصحي
االجتماعي

مضاعفة عدد املراكز الصحية احلكومية احملوسبة ليصبح عددها  286مركز ًا مع
نهاية عام  2020بعد أن كان عددها  143مركز ًا يف عام .2019
أمتتة نظام مخزون الدواء وربط  %75من املستشفيات واملراكز الصحية.
زيادة عدد املستشفيات واملراكز الصحية احلكومية احلاصلة على االعتمادية من
 12إلى  24مستشفى ،ومن  97إلى  117مركز ًا صحي ًا مع نهاية .2020
إنشاء  3مستشفيات يف الطفيلة وعجلون وإربد مع نهاية عام .2020
توسعة وحتديث مستشفى غور الصايف مع نهاية عام .2019

%100
%62
%60
%6
مستشفى واحد
%85 ،%54
%85 ،%85
%17
%85

توسعة قسم الطوارئ واإلسعاف يف مستشفى البشير مع نهاية عام .2020
وقسمني للعناية احلثيثة والعناية املركّ زة وقسم للتعقيم
استحداث قسم للعمليات
َ
%100
املركزي يف مستشفى الندمي يف مأدبا عام  .2019اإلدارة واملختبرات وبنك الدم
مت إعداد دراسات
واألشعة.
%100
إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك احلكومي مع نهاية عام .2020
حتديث وتأهيل قسم اإلسعاف والطوارئ يف مستشفى األمير فيصل /محافظة
قيد الدراسة
الزرقاء مع نهاية عام .2020
%85

عاشرًا :تحليل موازنات الجهات ووزارة الصحة ودراسة مدى
أي تغيير سيطرأ عليها
ربطها باإلستراتيجيات ومراجعة ّ
من خالل مراجعة موازنات املؤسسات املشمولة يف هذه املراجعة ،يتبني أن حوالي %90
من هذه املوازنات تذهب لإلنفاق اجلاري وحوالي  %10فقط لإلنفاق الرأسمالي (اجلدول
رقم  .)4إذ تشكل نفقات الرواتب واألجور النسبة الكبرى من نفقات املؤسسات (اإلنفاق
اجلاري) ،فقد بلغت حوالي  %38من نفقات وزارة الصحة و %78من نفقات املجلس
الصحي العالي و %52من نفقات املجلس الطبي األردني و %70من نفقات املؤسسة
العامة للغذاء والدواء .يلي ذلك استخدام السلع واخلدمات ،إذ تصل إلى حوالي  %30من
إجمالي النفقات يف وزارة الصحة ،وإلى حوالي  %10يف باقي املؤسسات.
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اجلدول رقم (:)4
توزيع موازنات املؤسسات بالدينار (جاري  +رأسمالي)
البيان

النفقات اجلارية
الرواتب واألجور والعالوات
مساهمات الضمان
االجتماعي
استخدام السلع واخلدمات
اإلعانات ملؤسسات عامة
مساعدات اجتماعية
نفقات أخرى جارية
أجهزة وآليات ومعدات
مجموع النفقات اجلارية
النفقات الرأسمالية
الرواتب واألجور والعالوات
استخدام السلع واخلدمات
اإلعانات ملؤسسات عامة
نفقات أخرى رأسمالية
مبان وإنشاءات
ٍ
أجهزة وآليات ومعدات
أصول ثابتة أخرى
مخزونات
أراض
ٍ
مجموع النفقات
الرأسمالية
املجموع الكلي (اجلاري +
الرأسمالي)

وزارة الصحة
القيمة

النسبة
املئوية

املجلس الصحي
العالي
النسبة
القيمة
املئوية

املجلس الطبي
األردني
النسبة
القيمة
املئوية

املؤسسة العامة للغذاء
والدواء
النسبة
القيمة
املئوية

229,189,000

%38

216,000

%78

481,000

%52

7,124,000

%70

26,500,000

%4

21,000

%8

55,000

%6

618,000

%6

182,711,000

%30

27,000

%10

115,000

%12

1,005,000

%10

668,000

%0.1

%0

15,000

%2

%0

90,000,000

%15

%0

%0

%0

6,500,000

%1

535,568,000

%88

24,909

%0

12,255,187

%2

12,000

%4

1,000

%0.4

277,000

%100

165,000
831,000

40,000

%18
%89

%4

114,000
8,861,000

496,000

%1
%88

%5

0
24,000

%0

44,736,000

%7

14,807,904

%2

80,000

%1

5,000

%0.05

199,000

%2

972,000

%0.2

20,000

%0.20

1,443,000

%0.2

450,000

%4

710,000

%0.1

60,000

%6

74,973,000

%12

0

0

100,000

%11

1,250,000

%12

610,541,000

%100

277,000

%100

931,000

%100

10,111,000

%100
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 .1إستراتيجية وزارة الصحة

من خالل مراجعة إستراتيجية وزارة الصحة ومقارنة املشاريع والبرامج الواردة فيها مع
موازنة الوزارة ،يتبني أن عدد املشاريع والبرامج الواردة يف اإلستراتيجية  261مشروع ًا/
ورصدت مخصصات لـ  217مشروع من خالل املوازنة العامة أو من خالل املنح
برنامجاُ ،
أي أن نسبة مشاريع اإلستراتيجية املمولة تبلغ %83
والقروض أو التمويل املشتركْ ،

من إجمالي املشاريع ،وهذا يبني أن عملية الربط بني التخطيط اإلستراتيجي والتمويل
حد ما ،لكنها بحاجة إلى مزيد من التفعيل والتنسيق ،علم ًا أن متويل
(املوازنة) جيدة إلى ّ

مشاريع اإلستراتيجية وبرامجها يواجه حتديات من أبرزها:

 .1حتديد سقوف املوازنة من ِقبل دائرة املوازنة العامة ،وغالب ًا ما تكون أقل مما هو

مطلوب ،مما يدفع الوزارة إلى إعادة ترتيب أولويات مشاريعها من خالل إيقاف أو

تأجيل تنفيذ عدد منها.
 .2تراكم الذمم أو الديون السابقة ،ويترتب على ذلك إعطاء أولوية لسداد الديون
املستحقة على الوزارة لصالح املقاولني وبالتالي إيقاف أو تأجيل تنفيذ مشاريع أخرى
يف اإلستراتيجية مدرجة على موازنة الوزارة.
املشاريع الرأسمالية املدرجة
 .3تخفيض املوازنة بعد إقرارها ،وغالب ًا ما يطال ذلك
َ
للتنفيذ على موازنة الوزارة والواردة يف اخلطة اإلستراتيجية.
 .4عدم نضوج مفهوم الالمركزية يف احملافظات ،وعدم قدرة مجالس احملافظات على وضع
أولوياتها وحتديد االحتياجات بشكل دقيق وبالتنسيق بني مجلس احملافظة والوزارة،
باإلضافة إلى تضارب األدوار واملهام بني مجالس احملافظات ومجلس النواب.
 .5ضعف التنسيق بني مديريات ودوائر وزارة الصحة املعنية بالتخطيط وإدارة املشاريع
واملالية من جهة ،ووزارة التخطيط والتعاون الدولي من جهة أخرى ،للحصول على
التمويل اخلارجي الالزم للمشاريع التي ال يتوفر لها متويل محلي (موازنة).
ُ
وتصنَّ ف املشاريع الواردة يف اخلطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة والتي ُرصدت مخصصات
لها يف موازنة الوزارة ،إلى مشاريع جارية ومشاريع رأسمالية ،ثم ُتوزَّ ع بحسب البرامج
املعتمدة (اجلدول رقم  .)5ومن خالل حتليل موازنة الوزارة ،يتبني ما يلي:
 .1بالرغم من أن معظم مشاريع وزارة الصحة مشاريع رأسمالية تعنى بتقدمي اخلدمات
الصحية للمواطننيّ ،إل أن اإلنفاق اجلاري أكبر بكثير من اإلنفاق الرأسمالي ،والسبب

يف ذلك ارتفاع قيمة الرواتب واألجور ومخصصات تقدمي اخلدمات يف الرعاية الصحية
األولية والثانوية ،باإلضافة إلى إدراج برنامج األدوية واملطاعيم وبرنامج توسعة مظلة
التأمني الصحي يف بند النفقات اجلارية.
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 .2يغلب على املشاريع الرأسمالية لوزارة الصحة طابع اإلنشاءات ،مثل إنشاء وتوسعة
املستشفيات واملراكز الصحية وإضافة وحدات عالجية إلى املستشفيات (وحدات
مبان إدارية ملديريات الصحة أو توسعتها ،إلى
غسيل الكلى واملختبرات) ،وإنشاء
ٍ
جانب إجناز مشاريع استخدام الطاقة الشمسية وحوسبة اإلجراءات وشراء األجهزة
واملعدات الطبية وغير الطبية.
اجلدول رقم (:)5
موازنة وزارة الصحة لعام  2020موزعة بحسب البرامج والنفقات
النفقات اجلارية

النفقات
الرأسمالية

إجمالي النفقات

4601

اإلدارة واخلدمات املساندة

8,345,000

687,000

9,032,000

4605

تنمية القوى البشرية

2,801,000

-

2,801,000

4610

الرعاية الصحية األولية /اخلدمات
واملراكز الصحية

127,842,813 17,988,813 109,854,000

4615

الرعاية الصحية الثانوية/
املستشفيات

283,215,187 56,297,187 226,918,000

4620

األمصال واملطاعيم واألدوية
واملستهلكات الطبية

97,650,000

-

97,650,000

1625

توسعة مظلة التأمني الصحي

90,000,000

-

90,000,000

املجموع

610,541,000 74,973,000 535,568,000

الوصف

البرنامج
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لعامي
تقريري حالة البالد
الحادي عشر :متابعة توصيات
َ
َ
 2018و 2019ومدى إمكانية تطبيقها
 -1مراجعة التوصيات التي ُق ّدمت يف تقرير حالة البالد لعام 2018
أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

 .1الرعاية الصحية األولية
التحول من الطب العام إلى -
طب األسرة ،من خالل قرار
حكومي ملزم وبرنامج زمني
لإلحالل.
تنفيذ توصيات وثيقة
املبادرة النيابية ()2016
بخصوص دمج املراكز
الصحية.

بلغت نسبة تغطية املراكز الشاملة بأطباء األسرة  %91.4يف املراكز الشاملة و %2.2يف
املراكز الصحية األولية.
اختصاصيي طب األسرة لتغطية املراكز الصحية الشاملة.
مت توفير  110من
ّ
متت زيادة عدد املقيمني يف تخصص طب األسرة ليصبح اإلجمالي  200طبيب جلميع
السنوات األربع.

-

يجري العمل على تطوير بعض املراكز لتصبح مراكز منوذجية ،إذ بلغ عددها  13يف جميع
احملافظات باستثناء إقليم البترا.

-

املقرة يف
اعتماد األسس ّ
مجلس الوزراء إلنشاء أو
ترفيع املراكز الصحية.

-

يجري العمل على مقترح لتحويل  27مركز ًا فرعي ًا إلى رياض أطفال يف جميع محافظات
اململكة .وبسبب جائحة كورونا لم يتم التوسع يف هذه اإلجراءات.
مت اعتماد األسسُ ،
وشكلت جلنة لتقييم املعايير واألسس املتعلقة بإنشاء وتوسعة وترفيع
املرافق الصحية ،ورفعت تنسيباتها إلى رئاسة الوزراء.

تعزيز أنظمة الرصد
واالستجابة ،وتعزيز
البرنامج الوطني للتطعيم.

-

متت صياغة خطة تنفيذية للتعامل مع جائحة كورونا ،ويتم التعديل عليها بحسب
املستجدات ،كما متت صياغة خطة اجلاهزية واالستجابة لإلنفلونزا.

-

مت االنتهاء من نظام رصد األمراض التنفسية الشديدة.

-

متت حوسبة نظام التزويد باملطاعيم ،وإدخال مطعوم التهاب الكبد ،ويتم متابعة املتأخرين
عن التطعيم بسبب توقف العمل خالل فترة احلظر يف ظل جائحة كورونا.

-

استمر الرصد بنوعيه الذاتي والنشط جلميع حاالت السرطان املكتشفة واجلديدة يف
اململكة من جميع املصادر ذات العالقة.

-

يجري العمل بالتعاون مع مؤسسة املواصفات واملقاييس ،على تقليل كمية ملح الطعام املضافة
للخبز من  %1.5إلى .%1

-

تعزيز الوضع التغذوي لدى األطفال دون سن  5سنوا،ت عن طريق توزيع "كبسوالت"
فيتامني (أ) خلفض معدل انتشار نقص هذا الفيتامني.

-

االستمرار ببرنامج تدعيم ملح الطعام باليود ،خلفض معدل انتشار أمراض تضخم الغدة
الدرقية.

-

االستمرار ببرنامج تدعيم الطحني املوحد بالفيتامينات واملعادن ،خلفض معدالت انتشار
فقر الدم الناجت عن نقص احلديد بني النساء يف سن اإلجناب واألطفال دون سن املدرسة.

-

االستمرار يف تقدمي االستشارة الوراثية ضمن برنامج فحص ما قبل الزواج حلاملي السمة
الوراثية ملرض التالسيميا.

-

استمرار العمل للحد من انتشار األمراض الوراثية واخللقية عن طريق فحص املواليد اجلدد
ضمن البرنامج الوطني للمسح الطبي حلديثي الوالدة.

-

إصدار نظام جديد يف البرنامج الوطني املجاني اإللزامي لفحص ما قبل الزواج ،بحيث مت
إدراج مرض األنيميا املنجلية باإلضافة إلى مرض التالسيميا للكشف املبكر عن احلاملني
لهذين املؤضني الوراثيني واحلد من إصابة أبنائهم.

-

اعتماد آلية التبليغ اإللكتروني عن األمراض غير السارية من محافظات اململكة كافة وبشكل
يومي.

اجلدي مع بعض
التعامل
ّ
األمراض غير السارية.
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تعزيز خدمات الصحة
اإلجنابية وصحة الطفل.

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية
الصحة اإلجنابية:
-

التوسع يف تقدمي خدمات الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة (زيادة املواقع وتدريب الكوادر
وتوفير وسائل تنظيم األسرة).

-

زيادة املراكز التي تقدم خدمات تنظيم األسرة ليصبح عددها الكلي  526مركزاً.

الصحة املدرسية:
تعزيز خدمات الصحة
املدرسية.

-

تفعيل إجراء الفحص الطبي الشامل والسنّ ي للطلبة يف املدارس احلكومية لتصبح %99
وتوفير العديد من األجهزة الالزمة لفحص الطلبة.

-

إعداد مطويات ونشرات تثقيفية توعوية باملواضيع الصحية ذات األولوية لطلبة املدارس
( 22موضوع ًا).

-

مراجعة دليل اإلجراءات اخلاصة بفيروس كورونا يف املدارس بالتعاون مع وزارة التربية
والتعليم وبدعم من منظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسيف).

-

إعداد دليل تثقيفي للصحة املدرسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبدعم من
"اليونيسيف" لتوزيعه على املراكز الصحية.

-

يجري إعداد دليل للسالمة العامة يف مؤسسات ما قبل املدرسة (رياض األطفال واحلضانات)
بدعم من "اليونيسيف".

-

عقد ورشات عمل تدريبية على مستوى احملافظات للعاملني يف مجال الصحة املدرسية يف
عام  300( 2019متدرب).

.2الرعاية الصحية الثانوية
إدارة املوارد البشرية:
استقطاب الكوادر
الصحية ،واالحتفاظ
بالكوادر املؤهلة ،وتعديل
نظام اخلدمة املدنية لفئة -
األطباء.
-

تسهيل العمل املرن أثناء فترة حظر التجوال بني احملافظات بتغطية العمل ّ
كل بحسب
محافظته.
شراء خدمات أطباء أخصائيني وبحسب حاجة الوزارة ( 185طبيب ًا).
مت تعديل العالوة الفنية لألطباء ،وتعديل تقدير سلّم الرواتب ألطباء األسنان ،وتعديل
نظام اإلجازات السنوية وتوحيده جلميع املوظفني ( 30يوم ًا).

-

تقدمي مكافآت للعاملني يف فرق الرصد والتقصي لوباء كورونا.

-

مت التعميم على جميع مراكز الوزارة للتعامل مع اإلجازات من دون راتب عن طريق مركز
العمل ،لتسهيل اإلجراءات املتعلقة بقَ ْطع اإلجازة واملباشرة.

تعزيز وحتسني البرامج
التدريبية للكوادر الطبية،
واستحداث برامج اإلقامة
املشتركة بني القطاعات
املختلفة.
-

مت إحلاق  370طبيب ًا من العاملني يف وزارة الصحة و 260من غير العاملني يف الوزارة ،يف برامج
اإلقامة مبختلف تخصصات الطب البشري يف عام .2019

-

مت قبول  423طبيب ًا بشري ًا و 40طبيب أسنان من العاملني يف الوزارة يف عام .2020
وضع اتفاقية لتبادل تدريب املقيمني يف مختلف التخصصات ما بني وزارة الصحة ّ
وكل من
مركز احلسني للسرطان ومستشفى األردن ومستشفى االستقالل.

تطوير املعرفة واملهارات
للعاملني يف املجال الصحي.

-

مت تدريب وتأهيل  19949موظف ًا يف عام  2019و 3945موظف ًا يف عام .2020

استخدام الطاقة
الشمسية يف املستشفيات
واملراكز الصحية.

-

مت استخدام الطاقة الشمسية للمياه يف مستشفى البشير ومستشفى املفرق ومستشفى
األمير فيصل بالزرقاء ،ويجري العمل يف  25مركز ًا صحي ًا لهذه الغاية.

التوسع يف تفويض
الصالحيات من املركز إلى
املستويات الطرفية.

-

بناء القدرات يف احملافظات ،ودعم املجالس لتطوير اخلطط التنفيذية احمللية لتحديد
أولوياتها على مستوى احملافظة.

-

مت تعديل التشريعات واألنظمة لتفعيل عمل الالمركزية وتفويض الصالحيات للمديرين.

-

تنفيذ نظام محوسب ملتابعة مشاريع الالمركزية يف احملافظات.
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اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

.3السياحة العالجية
-

حتديد ضابط ارتباط ّ
لكل مستشفى ،وتكثيف الزيارات امليدانية على املستشفيات للتأكد
من جاهزيتها الستقبال املرضى.

-

املشاركة يف جلسات حوارية لطرح مفهوم "السياحة الصحية" أهمها من خالل قناة "اململكة".

-

إعداد اإلحصائيات وحتليلها من خالل األسواق املستهدفة.

-

تعميم اخلط الساخن على املرضى ومرافقيهم ،وإعداد استبانة لقياس رضى املرضى ودراسته
وحتليله.

-

إدارة منصة "سالمتك".

-

التفتيش املفاجئ على املستشفيات ،وتزويد احلكام اإلداريني ضمن مناطقهم مبعلومات
املرضى.

تسهيل إجراءات الدخول
إلى اململكة من الدول
املقيدة.
َّ
 .4التأمني الصحي

-

تسهيل إجراءات استصدار التأشيرات للجنسيات املقيدة ،وتسريع املوافقة لتقليل مدة صدور
التأشيرة.

الزيادة التدريجية
للمشمولني يف التأمني
الصحي بإضافة شرائح
تأمني جديدة.

-

مت تصميم عدة حزم تأمينية وحتديد نسبة الدعم احلكومي لألسر بحسب الدخل الشهري
لألسرة.

-

لغايات استثناء املقتدرين من فئة كبار السن (فوق  60عام ًا) من التأمني الصحي املجاني،
مت حتديد الدعم لهم ضمن حزمة تأمينية واحدة بأقساط محدودة ،ويف حال رغبتهم
باالنضمام حلزم تأمينية مبنافع أعلى يتوجب عليهم الدفع.

-

تشكيل جلنة إلدارة املستشفيات احلكومية كخطوة أولى نحو عملية فصل التمويل عن
مقدم اخلدمة.

-

التأسيس للفصل اإلداري لصندوق التأمني الصحي من خالل مسودة النظام اجلديد ،بحيث
تعزز فصل التمويل عن تقدمي اخلدمة الصحية.

سياسة تسويقية من
احلكومة ومن جمعية
املستشفيات اخلاصة.

دور فاعل جلمعية
املستشفيات اخلاصة من
املطار إلى أماكن تقدمي
اخلدمة.

إعادة هيكلة التأمني
الصحي ،وفصله عن وزارة
الصحة.

.5املجلس الطبي

تطوير امتحانات املجلس
من حيث احملتوى وآليات
التنفيذ.

-

مفعل
مت االنتهاء من إجناز البنية التحتية لـ"بنك األسئلة" من أجهزة وبرامجّ ،إل أنه غير ّ
حلاجته إلى التغذية باألسئلة من ِقبل اللجان املعنية.

-

مت تفعيل بند العقوبات ملخالفي تعليمات الفحص اإلجمالي وامتحانات املجلس الطبي
وحاالت الغش.

-

إحضار ممتحنني خارجيني جلميع التخصصات التي اُعقد لها امتحانات يف املجلس الطبي،
الكتساب اخلبرات وتبادلها يف مجال عقد االمتحانات وتقييمها.

-

مت تعديل تعليمات امتحانات املجلس الطبي وإعادة تشكيل اللجان العلمية ،باإلضافة إلى
عقد دورات جلميع أعضاء اللجان العلمية من ِقبل متخصصني يف طريقة كتابة األسئلة
ً
بدال
وإجراء االمتحانات .كما مت تفعيل العمل بنظام االمتحان القابل للقياس (مثل OSCE
من .)Clinical Exam
ُشكلت جلان عدة لوضع اخلطط واألسس ملتابعة التدريب يف املؤسسات التدريبية.

مأسسة التعليم الطبي
املستمر ،وتطوير البيئة
التعليمية والتدريبية
يف املستشفيات املعتمدة
للتدريب.
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-

معتمد للتدريب ،جلنة مرتبطة بلجنة التدريب والتوصيف يف
ُشكّ لت يف كل مستشفى
َ
املجلس ،بهدف متابعة تنفيذ البرامج التعليمية يف املستشفيات التدريبية ورفع التقارير
عنها واإلشراف على تقييم األطباء يف نهاية كل سنة وتقييم برنامج النشاطات العلمية
الشهرية جلميع البرامج التعليمية.

-

أي
مت وضع أسس وتعليمات لتقييم البرامج التدريبية ،ليتم االستناد إليها عند تقييم ّ
برنامج تدريبي يف األردن.

-

التعديل على محتوى املنهاج التدريبي لكل تخصص ،وتشكيل جلنة املهارات السريرية لكل
مفعلة.
برنامج تدريبيّ .إل أن هذه اللجنة غير ّ

تقرير حالة البالد لعام  :2020الصحة
أبرز توصيات تقرير حالة
البالد لعام 2018

اإلجراءات املتَّ خذة من اجلهات املعنية

.6الغذاء والدواء
الرقابة الشاملة على
سلسلة الغذاء من املادة
اخلام وحتى وصوله إلى
املستهلك.

-

مت وضع آلية ملتابعة عمل مندوبي املؤسسة يف اللجان الفنية يف مؤسسة املواصفات واملقاييس،
ومواءمتها مع إجراءات العمل املعيارية ،وبلغت نسبة اإلجناز .%50

-

مت إعداد مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

-

تنفيذ أعمال التفتيش استناد ًا إلى درجة اخلطورة الصحية ،وبلغت نسبة اإلجناز .%100

-

اإلشراف على تنفيذ التفتيش اإللكتروني بحسب نظام (.)Fims

-

مت عقد  6لقاءات مع قطاع املستوردين لرفع مستوى املعرفة واملمارسات يف مجال جتارة
واسيتراد األغذية اخلاصة وأغذية الرياضيني ،والتعريف بأسس التعامل بحسب القواعد
الفنية واملواصفات القياسية وبطاقة البيان للمنتجات املستوردة والتعليمات الناظمة لذلك.

رفع نسبة مساهمة
الصناعات الدوائية
األردنية ضمن فاتورة
الدواء محلي ًا.

-

مت عقد دورات يف مجال التغذية السليمة ،والنمط الغذائي ،والعادات الصحية ،والغذاء
الصحي ،وهرم الغذاء ،واملمارسات الصحية اجليدة ،وغيرها من املوضوعات.
ُتواصل املؤسسة دعم مساهمة الصناعات الدوائية لتسجيل األدوية احمللية ،بتوفير
التسهيالت يف مواعيد ومعامالت التغيرات على األدوية املسجلة ،مما يحفز ويسهل دخولها
أن اململكة بلد منشأ مما يحفز
للسوق احمللي ومتنح أسعار ًا منافسة مع األخذ بعني االعتبار ّ
دخولها لألسواق العربية والعاملية .وتتراوح نسبة مساهمة الصناعات الدوائية األردنية
ضمن فاتورة الدواء بني  %47.1و.%51.8

تعزيز الدور الرقابي
للمؤسسة على جميع
املؤسسات الصيدالنية
ومستودعات األدوية
ومصانعها.

-

توحد اإلجراءات الرقابية.
مت إصدار تعليمات ترخيص مصانع األدوية لسنة  ،2018والتي ّ

-

مت إصدار تعليمات نقل وتخزين وتوزيع املستحضرات الصيدالنية واملواصفات الفنية
لوسائط نقلها لسنة  ،2019وهي تعزز الرقابة على سلسلة الدواء بدء ًا باملواد الفعالة وحتى
وصول الدواء للمواطن.

-

مت إصدار تعليمات تسجيل األدوية املطورة ذات القيمة املضافة لسنة  ،2018بهدف تسجيل
األدوية املطورة وتشجيع التطوير املستمر على األدوية.

-

مت تخفيض سعر الدواء للجمهور األردني (لدى إدراجها يف قائمة األدوية الرشيدة مبوجب
أسس تسعير األدوية لسنة ( )2016بنسبة .)%5

-

تتم املراجعة الدورية ألسعار االدوية بحسب األسس النافذة.

الوصول إلى غذاء وطني
آمن ،وتغيير األمناط
االستهالكية غير الصحية.

إيجاد آلية للتعامل
حتدي األدوية
مع
ّ
البيولوجية ،وتشجيع
تصنيعها محلي ًا ،خلفض
الكلفة الباهظة لهذه
األدوية.

 - 2توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019
اإلجراءات املتخذة من اجلهات املعنية

أبرز توصيات تقرير حالة البالد لعام 2019

.1التشريعات الصحية (قانون املسؤولية الطبية ،ونظام إعادة ترخيص املهن الصحية ،ونظام اعتماد املؤسسات الصحية)
إلغاء اإللزامية يف نظام اعتماد املؤسسات الصحية.

-

لم يتم إلغاء اإللزامية.

تعديل نظام إعادة ترخيص املهن الصحية إلدخال مفهوم التدرج يف تطبيقه.

-

لم يتم إجراء التعديل.

-

لم يتم إجراء التعديل.

-

لم يتم إجراء التعديل.

تعديل قانون املسؤولية الطبية إللزام املؤسسات الصحية بإيجاد آليات محددة
لضمان سالمة املرضى واحلد من األخطاء.
تعديل قانون املسؤولية الطبية إللزام أطباء االختصاص واملستشفيات اخلاصة
بحصر ممارسة الطبيب يف مستشفى واحد أو اثنني.
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 .2التخطيط الصحي
-

ملتابعة اخلطة التنفيذية إلصالح

دعم وحدات التخطيط الصحي ووحدات متابعة اخلطط بالكفاءات البشرية
املدربة والعمل على رصدها.

مت استحداث وحدة يف وزارة الصحة
القطاع الصحي.

-

ما زال هناك نقص يف الكوادر البشرية
املدربة يف مجال التخطيط واملتابعة.

-

يتم رصد نصف سنوي ورصد سنوي
ملؤشرات إستراتيجية الوزارة وإعداد

وضع مؤشرات قابلة للقياس والتنفيذ ،والتأكد من وجود بيانات لرصد تقدم
هذه املؤشرات.

تقرير وتوزيعه على جميع املديريات.
-

يتم رصد مؤشرات اخلطة التنفيذية
إلصالح القطاع الصحي من خالل رصد
مؤشرات إستراتيجية الوزارة.

-

بلغ عدد املشاريع املمولة من املوازنة
 115مشروع ًا ( %44من إجمالي
املشاريع) ،وعدد املشاريع املمولة من
املنح والقروض  85مشروع ًا (%33
من إجمالي املشاريع) ،وعدد املشاريع

التأكد من وجود مخصصات مالية للتدخالت واملشاريع والبرامج املشمولة

املمولة بالتشارك بني املوازنة واملنح 17

باخلطط.

مشروع ًا ( %6.5من إجمالي املشاريع)،
وهناك مشروع واحد فقط تقوم
بتمويله املصانع نفسها ،وهو تدعيم
ملح الطعام باليود ،أي أن نحو  %84من
املشاريع يتوفر لها متويل.
-

متت االستجابة من ِقبل مشروع
احلوكمة والتمويل ،لكن التوصية لم

تزويد وحدات التخطيط واملتابعة بقواعد ومنصات للبيانات.

تنفَّ ذ بسبب ظروف جائحة كورونا.

 .3الكفاءة االقتصادية
-

متت مخاطبة مديرية تكنولوجيا
أي
املعلومات بهذا اخلصوص ،وال يوجد ّ

إدخال نظام محاسبة التكاليف واملوازنات املنفصلة لكل مستشفى ومركز صحي،

إجراء متبع داخل املستشفيات يف عام

ملعرفة التكاليف الفعلية وضبطها وحتديد املسؤوليات.

.2020
إدخال نظام الفوترة اإللكتروني لتحديد تكلفة كل مريض.

مت تطبيق نظام فوترة املرضى وإدارة
املخزون يف مستشفى األمير احلسني بن
عبداهلل الثاني ويف مستشفى البشير.
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-

مت تطوير أدوات تخطيط املوارد
الصحية (املنشورة على موقع الوزارة

إيجاد آلية لربط إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية ،وشراء التكنولوجيا

االلكتروني كخريطة صحية) والتي

الطبية املكلفة بحاجات املجتمع وأولوياته.

تساعد يف اتخاذ القرار بخصوص توزيع
األجهزة الطبية مبا يتناسب وتوزيعها
على املراكز الصحية واملستشفيات.
-

استخدام الطاقة البديلة عن الكهرباء
يف بعض مستشفيات ومراكز الوزارة،
ً
بديال عن الديزل للتدفئة،
والغاز املسال
لتوفير ما ال يقل عن  %30من التكلفة.

إيجاد آلية ملزمة لترشيد اإلنفاق يف القطاعات الصحية احلكومية.

-

وجود تعليمات لشراء الديزل تساعد
على توفير االستهالك.

-

التوسع يف تطبيق "حكيم" للتوفير يف
استهالك الدواء ومنع الهدر.

 .4الرعاية الصحية األولية

توفر ما ال يقل عن اختصاصني اثنني يف طب األسرة يف كل مركز صحي.

-

مت التنفيذ بشكل جزئي ،إذ اقتصر ذلك
على املراكز الصحية الشاملة.

وخارجيا.
ابتعاث أطباء األسرة داخلي ًا
ً

-

لم يتم ابتعاث أطباء أسرة من وزارة
الصحة إلى أي جهة يف اململكة أو خارجها.

 .5التغطية الصحية الشاملة
-

مت وضع خريطة طريق واضحة للوصول
إلى التغطية الصحية الشاملة ،ومت
إجراء التعديالت التشريعية الالزمة
ومن ضمنها توجيه الدعم احلكومي
لألسر بحسب شرائح الدخل.

-

مت إيراد العديد من األحكام التي تؤسس
لعملية الفصل النهائي ،وكانت اخلطوات
األولى فصل األحكام القانونية بشكل

ضرورة وضع خريطة طريق واضحة وملزمة للوصول إلى التغطية الصحية

كامل ،وفصل اإليرادات ،والتمهيد لفصل

الشاملة ،مثل توحيد أنظمة التأمني الصحي املدني والعسكري ،وإيجاد إدارة

اإلدارة بعد تعزيز قدراتها.

واحدة أو هيئة وطنية موحدة للتأمني الصحي.
-

مت التأسيس لعملية فوترة املعاجلات
وغيرها من األحكام الالزمة لعملية
الفصل.

-

مت إيراد نص يف مشروع قانون تنظيم
أعمال التأمني ،يسمح للبنك املركزي
بتوسيع

مظلته

الرقابية

لتشمل

صناديق التأمني الصحي.
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 .6جودة الرعاية الصحية والكفاءة الفنية وسالمتهما
-

االستمرار بالعمل مع األطراف املعنية
بالنظام لتطبيقه بشكل فعال يخدم
األهداف املرجوة.

وضع نظام وطني لتحفيز املؤسسات الصحية للحصول على االعتمادية.

-

ُع ِّمم على إدارة التأمني الصحي كتاب

وزير الصحة الذي يتضمن حصر
شراء اخلدمات الصحية باملستشفيات
احلاصلة على اعتمادية.
-

يجرى العمل بالتعاون مع منظمة الصحة
العاملية على تطوير اإلستراتيجية
الوطنية للجودة وسالمة املرضى.

-

ويشتمل على  30مؤشر ًا تعكس جودة

إلزام املؤسسات الصحية العامة واخلاصة بوضع آليات محددة للرقابة الذاتية
على جودة اخلدمات املقدمة.

مت تطوير نظام قياس أداء املستشفيات،
اخلدمات الصحية وسالمتها.

-

مت التعميم على مستشفيات وزارة
الصحة بتفعيل دور اللجان املعنية
بجودة وسالمة اخلدمات ،وربط تقييم
املوظف

مبدى

مشاركته

بأنشطة

اجلودة.
-

مت التعميم على املستشفيات التابعة
لوزارة الصحة بضرورة مراقبة جودة
الرعاية الطبية وسالمتها ،وذلك بحسب
الوصف الوظيفي لكل منها.

إلزام الهيئات الطبية واإلدارية يف املستشفيات والنقابات الصحية بالقيام
بدورها يف مراقبة جودة الرعاية الطبية وسالمتها.

-

التأكيد على اإلدارات بضرورة االلتزام
مبتطلبات نظام اخلدمة املدنية اجلديد
والذي يربط تقييم املوظف مبدى
مشاركته بأنشطة اجلودة يف املؤسسة.

 .7وزارة الصحة
وضع خطة متكاملة وشاملة لتحفيز الكوادر العاملة يف الوزارة وتدريبها.

مت احلصول على موافقة رئاسة الوزراء
لصرف

مكافأة

شهرية

للموظفني

تعادل العالوة الفنية التي مت إيقافها.
-

مت احلصول على موافقة من رئاسة
الوزراء الستكمال إجراءات تعيني
الكوادر

الطبية

والصحية

قبل

جائحةكورونا.

دعم البنية البشرية واإلدارية والفنية واملعلوماتية لدى الوزارة لرفع كفاءتها.
-

مت احلصول على موافقة رئاسة الوزراء
لتعيني  200ممرضة قانونية وفق نظام
شراء اخلدمات.
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-

يتم إعداد آلية لعدم استقبال احلاالت
غير الطارئة يف املستشفيات ،لتخفيف
العبء عليها.

-

توفير كل األدوية املتخصصة يف املراكز

إيجاد آلية ونظام حتويل فعال وصارم جلعل طب األسرة والرعاية الصحية

الصحية بحيث يتم صرفها يف املراكز

األولية املدخل الرئيس لتلقي اخلدمات الصحية.

الصحية بتقرير من طبيب األسرة.
-

سمح لطبيب األسرة
يجري العمل ُ
لي َ

بطلب

الفحوص

(مثل

املختلفة

فحص فيتامني د) وكتابة كل األدوية
التخصصية للمريض.
-

نظام التنظيم اإلداري املعمول به
يف وزارة الصحة هو نظام رقم ()45
لسنة  .2018ويوجد مسودة نظام

النظر يف إعادة هيكلة وزارة الصحة وواجباتها.

جديد قيد الدراسة يف ديوان التشريع
والرأي قبل اعتماده ونشره يف اجلريدة
الرسمية بحسب األصول.

.8الدواء
-

مت تخفيض أسعار األدوية ،ومعظمها من
األدوية البيولوجية ،مبوجب عروض
أسعار مقدمة من الشركات مالكة حق
التسويق بنسب تتراوح بني %20

تفعيل سياسات وإستراتيجيات ترشيد صرف الدواء واستهالكه ،ومحاسبة

و %40لدى التقدم إلدراجها على

اجلهات غير امللتزمة بها.

حتول هذه
قائمة األدوية الرشيدة ،إذ
َّ

األسعار إلى دائرة املشتريات احلكومية
العتماد نسب التخفيض كسعر أولي
للدخول يف املنافسة على العطاءات
احلكومية.
االستمرار يف اجلهود الوطنية التي ُبذلت لتخفيض أسعار الدواء ،ووضع آلية -
جديدة عادلة وشفافة لتسعير األدوية.

مت إصدار أسس تسعير األدوية لسنة
 ،2016والتي تضمنت آليات من شأنها
ّ
األقل للدواء.
إعطاء السعر العادل

-

يتم إعطاء ميزة سعرية للدواء املطور
الذي مت تطويره عن الدواء املرجعي،
عد الدواء ذا
إذ يؤدي هذا التطوير إلى ّ

حتفيز الصناعات الدوائية احمللية ومساعدتها يف فتح أسواق جديدة.

تقنية تزيد من فعالية  /سالمة الدواء
أو يضفي عليه قيمة إضافية عالجية
لصالح املريض ،وذلك بناء على دراسة
قدم من الشركة الصانعة ،على أن يتم
ُت َّ
إعطاء ميزة سعرية على الدواء املرجعي.
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.9املجلس الصحي العالي
ًّ
مستقل ،ودعمه بالكوادر البشرية
ضرورة احملافظة على املجلس الصحي العالي

أي تعديل على قانون املجلس
لم يتم ّ
أي
الصحي العالي ،ولم
َّ
يقدم للمجلس ّ

والفنية ومالي ًا.

دعم بشري أو مالي أو فني .مع اإلشارة
إلى أن املجلس هيئة مستقلّة.
-

لم يتم إجراء أي تعديل على قانون
املجلس الصحي العالي مبا يضمن منحه

تعديل قانون املجلس الصحي مبنحه صالحيات متكّ نه من مساءلة القطاعات

صالحيات مساءلة القطاعات الصحية

الصحية يف حال عدم التزامها بالسياسات الصحية.

يف حال عدم التزامها بالسياسات
الصحية

واخلطط

اإلستراتيجية

الوطنية.

الثاني عشر :توصيات تنفيذية لمعالجة آثار الجائحة والنهوض
بالقطاع الصحي
 القيادة واحلوكمة .1توحيد جميع اجلهات املقدمة للخدمات الصحية يف القطاع العام حتت مظلة واحدة
تتولى فيها وزارة الصحة الدور الريادي يف مجال تقدمي خدمات الصحة العامة
والرعاية الصحية األولية .ويتم تقدمي مطالعات وخطط لدمج القطاعات ومنها
(بناء على التوجيهات امللكية) بهدف تنظيم القطاع ودمج عدد من
القطاع الصحي
ً
القطاعات لزيادة الكفاءة والفاعلية.

عد
 .2إعداد إستراتيجية صحية وطنية واحدة تتناسب والبرنامج التنفيذي الذي ُأ ّ
مؤخراً ،وتقوم على التخطيط لألزمات واالستعداد لها وفق ًا للنموذج االستباقي وليس
بناء على ردة الفعل.
املضي ُقدم ًا إلقرارها).
 .3تطبيق هيكلة وزارة الصحة (إذ إن هناك هيكلة مت
ّ

 -تقدمي اخلدمات الصحية

 .1تبني منوذج الصحة العامة والطب الوقائي كرديف أساس للطب العالجي ،مع ضرورة
التركيز على الوقاية من األمراض وعوامل اخلطورة لها واألوبئة ومسبباتها.
 .2تأسيس املركز الوطني ملكافحة األمراض والوقاية منها.
 .3تعزيز الوعي الصحي املجتمعي نحو ممارسات الوقاية والتباعد املجتمعي وجتنب
االختالط ،وتوجيه السياسات العامة لتعزيز التباعد املجتمعي وممارسات الوقاية
الشخصية.
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 .4متكني ورفع كفاءة االستقصاء الوبائي وشموليته من خالل الرصد النشط وغير
النشط.
 .5إعداد األدلّة اإلرشادية والبروتوكوالت اخلاصة بإجراءات السيطرة على انتشار
العدوى يف املستشفيات واملراكز الطبية.
لتتبع املصابني
 .6توظيف التكنولوجيا والذكاء االصطناعي والتطبيقات الذكية
ُّ
واملخالطني عند حدوث أوبئة مثل كورونا.
 .7جتهيز البنية التحتية اإللكترونية لتقدمي اخلدمات الصحية اإللكترونية عن بعد
( )E-Healthللمواطنني واملقيمني يف منازلهم ،مثل توصيل األدوية ملرضى األمراض
املزمنة واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة يف منازلهم وتقدمي خدمات تنظيم األسرة
واالستشارات الطبية عن بعد.
 .8توسعة وتطوير وتنظيم خدمات اإلسعاف والطوارئ يف جميع مستشفيات القطاع
العام وتوفير بيئة آمنة يف مراكز اإلسعاف تضمن سالمة املرضى وسالمة الكوادر
الصحية العاملة فيها.

 -الكوادر البشرية

 .1االستفادة من خبرات كليات الطب وأقسام الصحة العامة يف اجلامعات لرفد النظام
الصحي بالكوادر البشرية يف مجال الصحة العامة والطب الوقائي.
 .2زيادة أعداد الكوادر الطبية املتخصصة واملساندة واملدربة تدريب ًا جيداً.
 .3زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مجال الصحة العامة والوبائيات.
 .4تعزيز الكوادر الفنية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ،لتمكينها من القيام بدورها
الرقابي على الغذاء والدواء.
 .5استخدام التكنولوجيا عن ُبعد لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية يف املجاالت املختلفة،
وخاصة يف مجال الصحة العامة واألوبئة.

 -نظم املعلومات الصحية

 .1توفير قاعدة بيانات معلوماتية وطنية (نظام معلومات صحي وطني) حول القوى
البشرية والفنية والتكنولوجيا ومرافق املؤسسات الصحية يف جميع القطاعات
الصحية وبحسب املناطق اجلغرافية لالستفادة منها عند حدوث كوارث أو أزمات
صحية على املستوى الوطني كجائحة كورونا.
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 .2تطوير البنية التحتية ألنظمة الصحة اإللكترونية وضمان سهولة انتقال البيانات
الصحية بني القطاعات الصحية املختلفة.

 -التكنولوجيا والدواء

أسرة العناية احلثيثة وأجهزة التنفس االصطناعي وتوزيعها بعدالة على
 .1زيادة عدد ّ
مستوى اململكة.

 .2تشجيع االستثمار يف تصنيع املستلزمات الطبية الوقائية مثل الكمامات ومالبس
الوقاية وغيرها.
 .3تشجيع االستثمار يف تصنيع مستلزمات املختبرات وخاصة مختبرات األمراض املعدية
والوبائيات.
محدثة ومستدامة للمخزون اإلستراتيجي لألدوية.
 .4توفير قاعدة بيانات
ّ
 .5دعم جهود املجلس الصحي العالي يف مجال مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية
( )Health Technology Assessmentلتزويد اململكة باألجهزة واألدوية
والتقنيات والبرامج الصحية ذات الفائدة األكبر والكلفة األقل.
 .6دعم الصناعات الدوائية الوطنية وتوفير التسهيالت الالزمة الزدهارها.
 .7تشجيع الدراسات الدوائية وخاصة التطعيمات والعالجات لألوبئة.

 -التمويل

 .1توفير التمويل الالزم خلدمات الصحة العامة ،وزيادة مخصصات الرعاية الصحية
األولية يف موازنة وزارة الصحة.

 .2وضع خارطة طريق للتغطية الصحية الشاملة مبا يشمل اخلدمات الوقائية والعالجية
والتلطيفية جلميع السكان على أساس توحيد صناديق التأمني الصحي املختلفة حتت
مظلة واحدة.
 .3إشراك القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية بتقدمي اخلدمات أثناء األزمات
وبعدها.
 .4إعداد إستراتيجية وطنية للتمويل الصحي.
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امللخص التنفيذي
يعد قطاع األسرة والطفولة عابر ًا للقطاعات؛ لتأثره باالقتصاد والصحة والتعليم
ّ
وقطاعات أخرى وتأثيره فيها .ومتثّ ل األسرة حجزَ الزاوية يف البناء االجتماعي ،وهي
احملرك األساسي للقطاعات ،فخيارات األسرة وقراراتها وعاداتها االجتماعية تؤثر على
القطاع الصحي ،كما هي احلال يف ظل تفشي وباء كورونا ،كما أن القطاع االقتصادي
حتركه األسرة وعاداتها يف االستهالك وأمناط اإلنفاق ،فهي تشكل قوة الطلب وتؤثر

تأثير ًا مباشر ًا على العرض.

وتتعدد اختصاصات قطاع األسرة ،إذ تتقاطع قضايا األسرة والطفل مع العديد من
ّ
االستراتيجيات والسياسات الوطنية ،مثل :سياسات الفقر واستهداف األسر ،والسياسات
الصحية ،وسياسات التعليم ،وسياسات احلماية االجتماعية والضمان االجتماعي،
وسياسات التقاعد ،باإلضافة إلى سياسات اإلسكان ،واملواصالت ،وحماية البيئة.
ويصعب فصل املوازنات التي تعنى باألسرة أو حتديدها بالتفصيل ،ألن هذا القطاع
مشتبك مع قطاعات أخرى إلى حد كبير .ويشرف املجلس الوطني لشؤون األسرة على
هذا القطاع إشراف ًا مباشراً ،وقد تأسس هذا املجلس يف عام  ،2001ويعمل بوصفه مظلة
يختص
داعمة للمؤسسات املعنية بشؤون األسرة يف إعداد االستراتيجيات ومتابعة ما
ّ
النهج التشاركي يف أعماله من خالل تشكيل
بالقطاع من استراتيجيات .وهو يعتمد
َ
اللجان الوطنية وفرق العمل إلجناز مهامه.
لقد ألقت جائحة كورونا ظاللها على هذا القطاع كباقي القطاعات ،بل كان أثرها فيه
مركّ ب ًا ،انطالق ًا من أن األسرة هي محور العمليات االقتصادية والصحية والتعليمية
جلي الضعف يف عمليات التنسيق
واالجتماعية .وقد ظهر خالل اجلائحة وبشكل
ّ
بني مؤسسات الدولة يف ما يتعلق بالقضايا االجتماعية املباشرة التي تخص األسرة
وخدمات احلماية للمرأة والطفل وكبار السن .ومن أهم األولويات التي تتصدر املشهد
التكيف االجتماعية السلبية لألسرة ،مثل عمل األطفال،
الراهن ،ضرورة تخفيف أمناط
ُّ

والتسرب املدرسي ،وزواج األطفال .كما شهد عام  2020تباطؤ ًا يف تنفيذ عدد من البرامج
ً
نتيجة لقرار احلظر املنزلي والتغييرات التي طرأت على أنشطة املشاريع للتواؤم
واملشاريع،
مع سياسات التباعد االجتماعي.
تستعرض هذه املراجعة أبرز اآلثار االقتصادية والصحية واالجتماعية على األسرة
املنجز بعد تقرير حالة البالد لعام ،2019
تقد َم العمل
خالل جائحة كورونا،
ّ
وتوضح ُّ
َ

ثم تستعرض التوصيات املقترحة.
وتتابع توصيات ذلك التقريرّ ،
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أو ً
ال :تأثر القطاع بجائحة كورونا

أثّ رت جائحة كورونا على جميع القطاعات يف األردن ،ولعل األثر األكبر املركب يقع
على األسرة ،التي متثل الوحدة االجتماعية األساسية لبناء املجتمع وتقع يف منتصف
الدائرة االقتصادية واالجتماعية والصحية والسياسية واالجتماعية ،فهي محور تلك
العمليات املعقدة ،وهي املؤثرة واملتأثرة بها .ومنذ بداية اجلائحة بدأت العديد من
املؤسسات بدراسة أثر األزمة على القطاعات املختلفة ،ومن أبرزها مجموعة من الدراسات
االجتماعية االقتصادية التي بحثت يف أثر اجلائحة على األسرة .ورغم أن ّ
لكل من تلك

الدراسات منهجيتهاّ ،إل أنها استخدمت على األغلب عينات متحيزة ملجموعات معينة
ً
فضال عن أنها ركزت على القضايا االقتصادية املباشرة،
و ليست ممثلة للمجتمع ككل،
أما نتائجها فبدت متباينة إلى حد كبير ومتأثرة بالفترة الزمنية التي ُجمعت البيانات

خاللها ،إذ إن تأثر األسرة باألزمة خالل فترة احلظر املنزلي مختلف عنه خالل فترات
رفع احلظر وكذلك يف فترة انخفاض حدة األزمة .وعموم ًا ،ميكن لهذه الدراسات أن تقدم
حملة عن نوعية التحديات التي تواجه األسر.

فقد كان ألوامر الدفاع آثار مباشرة بسبب بقاء األهل يف املنزل مع األطفال ،وما صاحب
ذلك من ضغوط نفسية على أفراد العائلة وعلى العالقات األسرية بعامة ،كما أدت
اجلائحة إلى فقدان العمل ألحد الزوجني أو لكليهما ،والتوقف املؤقت للدخل ،والوصم
وحتول التعليم ليصبح عن بعد رغم عدم جاهزية
االجتماعي للمصابني وعائالتهم،
ّ
األطفال واألهل لهذا التغيير التكنولوجي وغياب املوارد الالزمة لذلك ،ناهيك عن التوتر

وتزايد
والضغط النفسي وخاصة يف املنازل الصغيرة وحتديد ًا لذوي اإلعاقة واملسنني،
ُ
الضغط على األمهات بني عملهن عن بعد ،ومتابعة دراسة األطفال يف األسرة ودعم جميع

أفراد األسرة خالل الظروف االستثنائية.
وتغيرت كذلك
باإلضافة إلى ذلك ،حدثت تغيرات اجتماعية يف عادات الزواج والعزاء،
ّ

األدوار األسرية داخل املنزل ،وبرزت مكانة األسرة كحاضنة للسكن واالستقرار والتغذية
الصحية ،وتعززت مجموعة من العادات الصحية يف التكافل االجتماعي .وقد رافق تلك
األزمة سياسات وطنية حكومية تدعم األسر اقتصادي ًا وصحي ًا واجتماعي ًا ،منها ما جنح،

ومنها ما لم يكن ذا أثر يف عالج تبعاتها.
ويستعرض هذا احملور أثر اجلائحة على األسرة من النواحي االقتصادية واالجتماعية
والصحية ،وستثار مجموعة من القضايا االجتماعية التي ظهرت والتي من املتوقع أن
تتفاقم خالل الفترة املقبلة ،مع األخذ بعني االعتبار أن التبعات حتتاج لبعض الوقت
لتظهر جلي ًا وليكون األثر واضح ًا.
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 .1اآلثار االقتصادية

تناولت العديد من الدراسات األردنية األثر االقتصادي على األسرة ،وكان األثر الذي
ركزت عليه الدراسات املتوفرة هو األثر املباشر ،كفقد العمل وتخفيض األجور ،ولكن
اآلثار االقتصادية غير املباشرة؛ كالتي طالت صناديق االدخار ،والضمان االجتماعي،
وملكية األراضي واملنازل والسيارات ،حتتاج لدراسة علمية تبرزها.
وبشأن اآلثار املباشرة ،أشار تقرير اجلولة األولى من مسح العمالة والبطالة لعام  2020إلى
أن معدل البطالة خالل الربع الثاني من عام  2020بلغ  %23بارتفاع مقداره  3.8نقطة
مئوية عن الربع الثاني من عام  .2019كما تشير دراسة أجرتها مجموعة من املؤسسات
الوطنية 1إلى أن النساء والفتيات والرجال والفتيان قلقون من العواقب االقتصادية
ومحدودية الوصول إلى الدخل واملساعدات املادية .إذ إن  %86من املستجيبني يف العينة
يعتقدون أن الوباء سيهدد األمن االقتصادي يف األردن ويؤدي إلى املزيد من الفقر،
وأشار حوالي  %55من النساء والرجال إلى أنهم غير قادرين على تغطية االحتياجات
األساسية لألسرة خالل فترة احلظر.
وأكدت دراسة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 2أن لفيروس كورونا وتدابير اإلغالق تأثير ًا
كبير ًا على سبل العيش ،3إذ أفاد  %7فقط من املشاركني أنهم ما زالوا يعملون كما يف الفترة
وفقد ما يقرب من
التي كانت قبل بدء تطبيق التدابير الصحية املفروضة ملواجهة الوباء.
َ

ثلثي َمن كانوا يعملون قبل األزمة عملهم بالكامل ،بينما أفاد  % 8.9أن رواتبهم ُخفّ ضت،
و %9أنهم يف إجازة غير مدفوعة األجر .وكانت هناك اختالفات طفيفة يف النتائج تبع ًا
تردي األحوال
ألماكن السكن (احملافظات) والفئات العمرية .هذا ما يقود لالستنتاج بأن ّ

االقتصادية لألسرة خالل فترة اإلغالق الكامل واجلزئي قد يتفاقم وميتد أثره لفترة
طويلة ،جراء تراكم املسؤوليات األسرية ،وبخاصة تلك التي تشكل أعلى أوجه إنفاق
األسرة ،كاستئجار املسكن.4

1

بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .ملن يجرؤ على السؤال :استمع
ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد  19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية واإلجنابية.

 2البرنامج األمم املتحدة اإلمنائي .أيار  .2020فيروس كورونا (كوفيد ،)19 -تأثيره على األسر يف األردن :تقييم
سريع.
تستند البيانات إلى دراسة مسحية عبر اإلنترنت شملت  12,084مستجيب ًا .كما نُ فذ املسح خالل فترة
3
اإلغالق (األسبوع األخير من نيسان إلى  3أيار .)2020
 4يجدر بالذكر أن عينة الدراسة متحيزة ،إذ إن  %67من األسر يف العينة تستأجر مسكنها ،علم ًا أنه  %63من
األسر متتلك مساكن بحسب دائرة اإلحصاءات العامة ،التعداد العام للسكان واملساكن يف عام  .2015كما أن
 %36من أفراد العينة هم من عمال املياومة ،ولهذا تأثير كبير على قراءة النتائج وحتليلها.
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ويف دراسة أجراها مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية ،5خالل األسبوع
الثالث من شهر حزيران ،والتي أظهرت امتداد األثر االقتصادي للجائحة على األسر،
ظهر أن حوالي  %59من األسر كانت أوضاعها االقتصادية ضعيفة ،و %23أوضاعها
االقتصادية متوسطة ،و %13أوضاعها االقتصادية جيدة ،و %4أوضاعها االقتصادية
جيدة جداً ،بينما أفاد حوالي  %1أن أوضاعهم االقتصادية ممتازة.
أن
ولتكون األرقام ذات داللة ،قورن
الوضع الراهن بالوضع يف العام  ،2019فأشار ّ %88
ُ
أن أوضاعهم االقتصادية بقيت
األوضاع االقتصادية ألسرهم تراجعت ،بينما رأى ّ % 11
ً
ّ
وتوقع
مقارنة مع عام .2019
أن األوضاع االقتصادية أفضل
كما هي ،ورأى حوالي ّ %1

أن أوضاعهم االقتصادية ستتراجع بعد عام ،بينما توقع  %25أنها ستبقى كما
ّ %58
حتسنها .
هيّ ،أما  %18فقد توقعوا
ُّ

6

هذه األرقام قد تشكل كارثة يف املستقبل إن لم تستطع احلكومة توفير الدعم املناسب
ً
بدال عن التركيز على الدعم الفردي .إذ إن
لألسرة بوصفها وحدة اجتماعية متكاملة،

التكيف االجتماعي مع التبعات االقتصادية.
األسرة لها دور أيض ًا يف دعم أفرادها ويف
ُّ

لقد امتد األثر االقتصادي للجائحة ليشمل تغير سوق العمل وسبل العيش لألسرة،

إما بفقدان الوظائف أو بتخفيض األجور ،األمر الذي أثّ ر على اإلنفاق واالستهالك

األسري واالجتاه نحو الترشيد واإلنفاق على األساسيات ،مما أثّ ر على العرض والطلب يف
األسواق ،وزيادة اإلنفاق على مواد التعقيم والتنظيف واحلماية الشخصية (الكمامات).
ويقدر صندوق النقد الدولي أن االقتصاد العاملي بأكمله سينكمش بنسبة  %3يف عام
ّ

 ،2020مما يجعله أسوأ ركود منذ الكساد الكبير يف ثالثينات القرن العشرين .كما أنه ال
بد من إعادة ثقة املواطنني باإلجراءات العامة للتعامل مع اجلائحة ،فلهذا األثر األكبر يف
استقرار االقتصاد ورجوع عادات االستهالك واإلنفاق لطبيعتها.
وقد أجرت حلكومة العديد من التدخالت واتخذت العديد من القرارات لتوفير حزم
"همة وطن" بتاريخ  2020/3/31مبوجب
الدعم ،فقرر رئيس الوزراء تأسيس صندوق ّ
أمر الدفاع رقم ( )4لسنة  2020الستقبال التبرعات من داخل اململكة وخارجها

باستخدام حسابات منفصلة ذات ذمة مالية مستقلة عن اإليرادات العامة للحكومة
وضمن ضوابط احلاكمية الرشيدة ،على أن ُتستخدم التبرعات لدعم اجلهود احلكومية

 5مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية .حزيران  .2020تأثيرات أزمة فيروس “كورونا املستجد”
على أوضاع األردنيني االقتصادية بعد ثالثة أشهر على بدء اإلجراءات احلكومية ملنع انتشار اجلائحة.
 6تستند الدراسة على عينة مسحية شملت 1656مستجيب ًا ومستجيبة موزعني على محافظات اململكة ،وذلك
خالل الفترة الزمنية ( 22-18حزيران .)2020
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ملواجهة اجلائحة وآثارها السلبية على األردن .ويهدف الصندوق إلى متكني شرائح
املجتمع ،مبا يف ذلك األفراد واملؤسسات وأي جهات أخرى ،من املساهمة يف دعم القطاع
الصحي ومتكينه من تقدمي اخلدمات الصحية للمواطنني واملقيمني داخل اململكة ملواجهة
اجلائحة ،وتقدمي املساعدات املادية واإلنسانية املؤقتة للمواطنني واملقيمني الذين
يعانون من ظروف معيشية صعبة نتيجة األزمة ،وفق أسس ومبادئ عمل شفافة تضمن
التوزيع األمثل للتبرعات واملساءلة وفق ًا ألولويات اإلنفاق.
ومن التدخالت االقتصادية املهمة ما قدمه صندوق املعونة الوطنية الذي خصص قرابة
 10ماليني دينار لتقدمي املساعدات املادية إلى العمال يف القطاعات التي تضررت بشكل
جراء فرض حالة احلظر الكلي يف اململكة .وبحسب البيانات الرسمية ،فإن
واضح من ّ
أعداد األسر املستفيدة من الدعم املادي للصندوق من عمال املياومة قد وصل إلى نحو
املستهدف هو ربع مليون أسرة ُ .7
وقدم
 250ألف أسرة لغاية شهر آب  ،2020علم ًا أن
َ
يقدم لألسرة املكونة من ثالثة أفراد فأكثر مبلغ  136ديناراً،
الدعم على ثالث دفعات ،إذ َّ

ويخصص لألسرة املكونة من فرد
وحتصل األسرة املكونة من شخصني على  70ديناراًُ ،

واحد ومعها دفتر عائلة على  50ديناراً.

وميكن القول إن قيمة الدعم لألسرة الواحدة منخفض يف ضوء االلتزامات األسرية
املتراكمة ،كما أن تلك املبادرات واملساعدات غير مستدامة ،وأثرها قصير املدى .واالرتقاء
بنوعية حياة تلك األسر ،يستوجب توفير فرص العمل ،وتطوير األعمال ،وتوسيع
مظلة احلماية االجتماعية يف الضمان االجتماعي واحتادات العمال وغيرها من برامج
احلماية املتاحة يف األردن.
وقد توسع صندوق املعونة الوطنية يف خدماته باستحداث برنامج الدعم التكميلي
(تكافل) الذي يعتمد على املساعدات النقدية لألسر غير قادرة على اإليفاء مبتطلباتها
املعيشية بالرغم من توفر موارد مالية نتيجة عمل رب األسرة أو أحد أفراد األسرة ،وقد
أدى هذا إلى شمول شرائح جديدة من املجتمع بناء على معايير جديدة ،فاستفادت 50
غير آلية
ألف أسرة من خالل هذا البرنامج مبرحلتيه األولى والثانية .كما ّ
أن الصندوق ّ
الدفع ،فعوض ًا عن أن يكون الدفع من خالل البريد ،أصبح من خالل احملافظ اإللكترونية
أي عدوى محتملة خالل عمليات تسلّم املبالغ املالية بسبب
والبنوك لوقاية املنتفعني من ّ

التزاحم .وبلغت واردات الصندوق لغاية شهر آب  2020للعامني  2020/2019حوالي

 83.8مليون دينار ،على النحو التالي 10 :مليون دينار من اخلزينة العامة ،و 73مليون
من صندوق "همة وطن" ،و 800ألف دينار من "حساب اخلير".
7

صحيفة "الغد" 10 ،متوز .2020
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يف العادة ،تعمل مؤسسات املجتمع املدني بالتوازي مع املؤسسات الرسمية ملكافحة الفقر،
فالعديد من اجلمعيات تقوم على مساندة األسر بالدعم العيني واملادي ،لكن هذه

اجلمعيات لم تتمكن من القيام بدورها خالل فترات احلظر ،ففقدت تلك األسر سند ًا
هي أحوج ما تكون إليه ،فوفق ًا ملا تدوالته وسائل إعالم محلية ،هناك جمعيات لم حتصل
على تصاريح لتقوم بدورها ،مع تأكيد وزارة التنمية االجتماعية أنها لم متنع اجلمعيات
من ممارسة عملها خالل األزمة .واشتكت جمعيات من ضعف املوارد املالية نظر ًا لتوجه
املتبرعني إلى تقدمي تبرعاتهم لصندوق "همة وطن" الذي أعلنت احلكومة عن تأسيسه،
ما ساهم يف إضعاف قطاع العمل اخليري ،وأحدث انعكاسات سلبية على العاملني فيه.
وعانت بعض اجلمعيات من عدم متكنها من دفع رواتب موظفيها وإيجارات مقراتها.
كما أن أهم تلك التدخالت جاءت من املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،والتي هدفت
إلى استدامة عمل القطاع اخلاص ودعم العاملني فيه بشكل أساسي ،وتوفير السيولة
املالية لتفادي األزمة ،فأطلقت العديد من حزم الدعم بدء ًا من تأجيل مستحقات الضمان
إعانات وطرود ًا غذائية عاجلة
وتخفيض نسب االشتراكات ،وقدمت برنامج ًا مؤقت ًا شمل
ٍ

ً
أشكاال من الدعم غير مسبوقة ،من خالل
ووصل إلى  113ألف أسرة ،ثم استحدثت
ساند" و"حماية" و"متكني" ،منها؛ "سلفة على حساب الدفعة الواحدة" و"التأمني
"م ِ
برامج ُ

اجلزئي لتأمني الشيخوخة" ،والشمول الفوري من دون أثر رجعي ،وتسهيالت الذمم
ُ
القطاعات األكثر تضرر ًا والتي تخضع للقيود ،وساندتها يف
املؤسسة
املدينة .كما شملت
ِ

شهري حزيران وكانون األول  2020لتأمني  %50من الراتب.
تأمني رواتب عامليها بني َ

حتيز تقدمي
ومبا أن جميع النماذج للحصول على اخلدمات كانت إلكترونية ،فمن املفترض ُّ

اخلدمة ملن ميتلك األجهزة اإللكترونية وملن ميتلك املهارة الكافية الستكمال النماذج.

 .2اآلثار الصحية

أظهرت الدراسات أن قدرة األسرة للوصول للخدمات الصحية قد تأثرت بفترات اإلغالق،

أن اإلغالق أثر
إذ أشار  %69من املشاركني يف دراسة صندوق األمم املتحدة اإلمنائي 8إلى ّ
على قدرتهم أو قدرة عائالتهم على احلصول على الرعاية الصحية األساسية ،علم ًا أن
هناك العديد من املبادرات الوطنية التطوعية بالتعاون مع املستشفيات احلكومية ونقابة
َّ
املتوقع تفاقم األوضاع الصحية للمصابني
الصيادلة إليصال األدوية ملستحقّ يها ،ولكن من
ممن لم يتمكنوا من احلصول على أدويتهم ومتابعة عالجاتهم ،األمر
باألمراض املزمنة ّ
 8برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،فيروس كورونا (كوفيد ،)19 -تأثيره على األسر يف األردن :تقييم سريع .أيار
.2020
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الذي سيكبد الدولة التبعات املالية لعالج هؤالء املرضى الحق ًا ،وقد يؤدي النخفاض
َّ
املتوقع عند الوالدة ،وهذا ما يستدعي دراسة مدى التزام األفراد ممن يعانون
العمر
من األمراض املزمنة بأدويتهم وأمناط الغذاء الصحية املعتمدة لهذه احلاالت ،وكيفية
تأثرهم باجلائحة.
لقد أثبتت اجلائحات السابقة يف العالم ،أن النُّ ظم الصحية عندما تختنق باألعباء تزداد
معدالت الوفيات بسبب أمراض ميكن معاجلتها أو تفاديها باللقاحات .فأثناء تفشي مرض
جتاوز
"إيبوال" يف العالم خالل عامي  2014وّ ،2015أدت إخفاقات النظام الصحي إلى
ُ

عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابة باحلصبة واملالريا وفيروس العوز املناعي البشري

ّ
عدد الوفيات الناجتة عن اإلصابة بـ"إيبوال".9
والسل
(اإليدز)
َ

احلظر ببرنامج مطاعيم
وال بد أيض ًا من دراسة مدى التزام األسر بعد انتهاء فترات
ْ
األطفال ،إذ أشارت دراسة إلى عدم تلقي  %17من األطفال دون سن خمس سنوات
ً
فضال عن عدم حصول  %23من األطفال الذين كانوا مرضى
اللقاحات األساسية،
خالل جائحة (كوفيد )19-على الرعاية الطبية الالزمة ،وهذا ُيعزى على األرجح إلى

اخلوف من انتقال الفيروس وعدم توفر األموال ،10وله األثر األكبر على صحة الطفل يف
إن ما زالت األسر متخوفة من زيارة املنشآت الصحية كما كان
املستقبل ،فال ميكن احلكم ْ
يف بادئ األمر.

إن جميع هذه املؤشرات بحاجة إلى دراسات ورصد عبر مراكز األمومة والطفولة يف اململكة،
ّ
كما ال بد من أمتتة إجراءاتها كلّي ًا وتدريب مشريف قبول األطفال يف املدارس واحلضانات
على متابعة بطاقات املطاعيم والتبليغ عن حاالت عدم االلتزام ،علم ًا أن عمليات
األمتتة لإلجراءات الصحية ما زالت يف بداياتها ،وخصوص ًا تلك املتعلقة باملطاعيم

لألطفال ومتابعاتهم ،لهذا من الصعب إجراء دراسات توضح مدى االلتزام باملطاعيم خالل
الفترة الراهنة ،ورمبا ميكن تقدير الوضع بعد االطالع على شهادات املطاعيم للتسجيل
للصف األول يف املدرسة.11

 9منظمة الصحة العاملية .نشرة إخبارية 20 ،آذار https://www.who.int/ar/news-room/ .2020
detail/06-08-1441-who-releases-guidelines-to-help-countries-maintain-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic
 10اليونسيف ،آب  .2020التقييم االجتماعي واالقتصادي لألطفال والشباب يف زمن كورونا ،األردن.
 11شهادات املطاعيم مطلوبة أيض ًا لتسجيل الطفل يف احلضانات ورياض األطفال ،ولكن نسب االلتحاق منخفضة
راجع الشهادات من ِقبل مسؤول قبول االطفال
من جهة ،ومن جهة أخرى ميكن ّ
عد هذا اإلجراء شكلي ًا ،إذ ال ًت َ
أو مدير املؤسسة التعليمية ،لنقص اخلبرة واملعرفة والتدريب يف هذا املجال ،كما أنه ال توجد آلية إلكترونية
ألمتتة هذه اإلجراءات والتحقق منها ،ال على مستوى املؤسسات التعليمية وال على مستوى املؤسسات الصحية.
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وأظهرت دراسة أخرى  12أنه على الرغم من أن وسائل منع احلمل الشائعة يف األردن (مثل
حبوب منع احلمل والواقي الذكري) متوفرة يف الصيدليات خالل فترة احلظر املنزلي،
إال أن بيانات التقييم أظهرت أن الوصول إلى استشارات تنظيم األسرة قد تأثرت سلب ًا مع
زيادة  %20-10يف عدد النساء غير القادرات على احلصول على خدمات تنظيم األسرة.
ّ
سيمتد
سيظهر جلي ًا يف أعداد الوالدات خالل الفترة املقبلة ،وهو أثر
ّ
ولعل هذا األثر َ
ُّ
وتعذر الوصول
على مستوى العالم ولن يقتصر على األردن ،جراء فترات احلظر املنزلي

للخدمات الصحية ،وقد يوصل العالم إلى مرحلة ( )Baby boomجديد.
وعلى مستوى الصحة النفسية ،وحيث أن هناك معاناة من ضعف اخلدمات يف هذا املجال
واقتصارها على اجلانب العالجي النفسي ،فإن األثر أصبح مركّ ب ًا مع ظهور العديد من
مؤشرات الصحة النفسية السلبية كما ظهر يف الدراسات ،إذ تعاني 13النساء والفتيات
والرجال والفتيان من مزيد من القلق والتوتر بسبب الوباء وإجراءات احلد من انتشار
الفيروس ،ويعاني  %71من الذين شملهم التقييم من القلق بسبب الوباء .وبرزت مظاهر
تعكس الصحة النفسية يف دراسات أخرى ،14منها اضطراب النوم ،يليه الشعور بالعزلة
والتوتر ،ثم اإلجهاد.
ومن الالفت لالنتباه يف الوقت الراهن بشاعة بعض اجلرائم واالعتداءات ،وخاصة تلك
األسرية منها ،وقد ُيعزى سبب ذلك إلى تردي احلالة النفسية لألسر بشكل عام ،مما

يدعو لدراسة النظام الصحي النفسي وسبل تطويره .ويشار هنا إلى وجود مبادرات من
مؤسسات وطنية (كمعهد العناية بصحة األسرة) ومؤسسات دولية ،تقوم على آليات
ابتكارية عن بعد ،وتركّ ز على األطفال.

 .3اآلثار االجتماعية

ّ
أشد اآلثار وأكثرها صعوبة يف الرصد والتحليل ،إذ إن األوضاع
لعل اآلثار االجتماعية ّ

االجتماعية تتأثر بشكل كبير باألوضاع االقتصادية والصحية .ومن بني املظاهر

 12بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان  -أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد -19على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 13بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان-أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد 19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 14جمعية شبكة املرأة لدعم املرأة .2020 .نتائج استطالع حول تأثير أزمة كورونا على طبيعة العالقات األسرية،
تبادل األدوار والسلوكيات يف األسرة وتأثير ذلك على املرأة.
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تنام ملعززات الفجوة
االجتماعيةَ ،تبرز مشكلة العنف األسري .إذ ُوجد هناك
ٍ
االجتماعية خالل اجلائحة ،فكانت األسر ممن متتلك األجهزة التكنولوجية وشبكات
اإلنترنت هي القادرة على احلصول على اخلدمات؛ سواء خدمات الدعم االقتصادي أو
اخلدمات التعليمية عبر التعليم عن بعد ،وهو ما عزز الفجوة االجتماعية بني األسر
والتي سيظهر أثرها خالل السنوات القليلة املقبلة.
وتشير الدراسات إلى ازدياد حاالت العنف األسري ،إذ أجمعت الغالبية ،وبنسبة وصلت
إلى  %69من مجموع املشاركني الذين شملهم التقييم وكذلك من املقابالت يف مناقشات
املجموعات املركزة ،على أن العنف املبني على النوع االجتماعي قد ازداد منذ بداية
الوباء .وهذا يفسر العدد الكبير من البالغات عن زيادة العنف ضد النساء والفتيات
كما أشارت الدراسة .15وبرزت هذه املشكلة بدرجة أقل يف استطالع مركز الدراسات
االستراتيجية 16،والذي أظهر أن حظر التجول قد أدى ملشاحنات وخالفات أو عنف عند
ً
قليال من نصف األردنيني ال يعرفون كيفية التواصل
أكثر من ثلث األردنيني ،كما أن أكثر
مع املؤسسات املهنية بتقدمي اخلدمات أثناء احلظر .لقد ُقدمت معظم خدمات حماية
األسرة من ِقبل مؤسسات املجتمع املدني كشريك رئيسي إلدارة حماية األسرة (اجلهة

مقدمة اخلدمة) ،لكن تلك اخلدمات كانت غير متاحة يف معظمها (إال إلدارة
الرسمية ّ
حماية اإلسرة) ،نظر ًا لفترات احلظر ومنع التجول ،علم ًا أن العديد من اجلهات قد اجته
لتوفير هذه اخلدمات لتقتصر على التوجيه واإلصالح عن بعد.
وال ميكن القول إن جميع اخلدمات االجتماعية والنفسية املساندة لألسرة متاحة ،مما
فاقم الوضع ،ومما يدلل على أن القضايا االجتماعية يف مجملها لم تكن ضمن اخلطط
احلكومية للتعامل مع أزمة كورونا .وقد اجتمع الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف
خالل األزمة ،وهو الفريق املعني رسمي ًا بترسيخ مبدأ التشاركية بني اجلهات املعنية
باحلماية من العنف وتوضيح أدوار هذه اجلهات وتنظيمها وتعزيز الدور اإلشرايف والرقابي
َ
وصيغت خاللها رسالة إلى
وعقدت االجتماعات عبر تقنية االتصال عن بعد،
لكل منهاُ ،17

احلكومة لتفعيل مكونات منظومة احلماية.

ويف ما يتعلق بالتعامل مع األحداث اجلانحني ،تعاملت إدارة شرطة األحداث مع 1136
 15بالن إنترناشونال ،صندوق األمم املتحدة للسكان ،معهد العناية بصحة األسرة .نيسان-أيار  .2020ملن يجرؤ
على السؤال :استمع ثم باشر العمل :حملة عن آثار كوفيد 19 -على حقوق النساء والفتيات والصحة اجلنسية
واإلجنابية.
 16مركز الدراسات االستراتيجية .نيسان .2020 .سلسلة استطالعات املؤشر األردني :نبض الشارع األردني (،)20
كورونا والعنف األسري يف األردن (نتائج ومؤشرات).
 17نظام رقم ( )33لسنة ( 2016نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف لسنة .)2016
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شهري آذار وأيار وبداية شهر حزيران
قضية ألحداث خالل فترة حظر التجول يف
َ
 ،2020منها  932قضية تتعلق بخرق أوامر الدفاع املتعلقة باحلظر ،ودخل إلى مراكز
رعاية األحداث  116حدث ًا ،وبحاالت مختلفة؛ مبعنى أنها قد ال تتعلق باحلظر.18

جلي ًا تناقض قانون الدفاع والغرامة املالية املفروضة على األحداث ملخالفتهم
وظهر
ّ
احلظر مع نصوص قانون األحداث ،فالقانون لم يفرض على احلدث غرامة مالية بأي
شكل من األشكال ،لكونها ال تتناسب مع غاية نظام عدالة األحداث يف األردن ،إذ إنها
غرامة ُتفرض على األهل يف هذه احلالة وتتعارض مع نهج العدالة اإلصالحية ،مع األخذ

بعني االعتبار األوضاع االقتصادية التي متر بها األسر حالي ًا ،مما يدلّل على غياب واضح
للجانب االجتماعي يف قوانني الدفاع وأطر السياسات االجتماعية للتعامل مع أزمة
كورونا يف خلية األزمة.
َّ
حظر
ومن
املتوقع أن تنخفض نسبة اجلرائم الواقعة على األحداث نظر ًا لوجود فترة ْ
قضتها األسر يف مساكنها مما يؤثر على انخفاض نسب اجلرائم بشكل عام .وكشف
التقرير اإلحصائي اجلنائي لعام  2019والصادر عن إدارة املعلومات اجلنائية يف األردن،
أن األحداث ارتكبوا  2412جرمية خالل عام  ،2019منها  951جرمية جنائية ،و1461
جنحة ،بانخفاض تبلغ نسبته  %2.2عن العام السابق ،إذ كان مجموع اجلرائم اجلنائية
واجلنحوية  2464جرمية لعام  .2018ومن أبرز الثغرات الدالّة على ضعف التنسيق يف
ما يتعلق بقضايا األطفال ،ذلك اإلجراء اخلاص باحلجر املؤسسي لألطفال يف معزل عن
أسرهم ،والذي ُألغي بعد أن أثاره تقرير صحفي.
أما يف ما يتعلق باألطفال العاملني ،فتشير جميع املؤشرات احلالية إلى أن األوضاع
تكيف وإن كانت سلبية ،وإحداها
االقتصادية لألسر يف َت َر ٍّد ،مما يدفعها لتبني آليات ُّ

َّ
املتوقع تزايده ،خصوص ًا مع فترات اإلجازة الصيفية،
تتمثل يف عمل األطفال ،والذي من
َّ
املتوقع أن ترتفع معدالت البطالـة بشــكل كبيــر إلــى
ثم مرحلة التعلم عن بعد .فمن

جانــب ارتفــاع معدالت الفقــر .وجتدر اإلشارة إلى أنه انتُ هي من حتديث اإلطار الوطني
للحد من عمل األطفال ورفعه لرئاسة الوزراء إلقراره ولكنه لم يقر بعد ،وانتُ هي أيض ًا
ّ

ستكمل العمل على اإلجراءات الداخلية ّ
لكل من
وسي
من وضع إجراءات العمل املوحدةُ ،
َ

شرطة األحداث ووزارة التنمية االجتماعية لضمان تطبيق إجراءات العمل املوحدة.

َّ
املتوقع أن ترتفع نسب زواج األطفال ممن هم دون  18عام ًا ،علم ًا أن عدد حاالت
ومن
الزواج لهذه الفئة يف الشهور الستة األولى من عام  2020أقل من نظيرتها خالل الفترة

 18مركز العدل للمساعدة القانونية 14 .متوز  .2020ورشة عمل بعنوان “عدالة األحداث يف ظل تفعيل قانون
الدفاع”.
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املماثلة من عام  ،2019وقد ُيعزى هذا إلى إجراءات التباعد االجتماعي وسياسات منع
َّ
املتوقع أن يظهر االرتفاع يف هذا املجال مع نهاية
التجمعات وإقامة االحتفاالت .ومن
يعد زواج األطفال املبكر من آليات التكيف السلبية األسرية ،فتلجأ األسرة
العام .إذ ّ
لتزويج اإلناث للتخفيف من النفقات األسرية .ويف العادة ُتعزى األسباب النتشار
هذه الظاهرة إلى تفشي الفقر واجلهل بني املجتمعات ،والذي قد يرافق أزمة اجلائحة
الراهنة.
َّ
املتوقع أيض ًا ارتفاع نسب التسرب املدرسي لألطفال ،نظر ًا لتخوف األسر من إرسال
ومن
قد الدافعية بعد
أطفالها للمدارس ،أو ألسباب تتعلق باألطفال أنفسهم ،فمنهم َمن َف َ
فترات انقطاع طويلة عن املدرسة وأجواء الدراسة ،ورمبا يكون قد انضم خالل ذلك
لصفوف العمل ،أو أصبح من أطفال الشوارع يف غياب مراقبة األسرة .وقد تكون األسباب

مدرسية ،إذ اجتهت األسر نظر ًا لوضعها االقتصادي الصعب ،إلى سحب أطفالها من
صرح مصدر مسؤول
املدارس اخلاصة والبحث عن مقاعد لهم يف املدارس احلكومية .وقد ّ

يف وزارة التربية والتعليم بأن عدد الطلبة املنتقلني من املدارس اخلاصة إلى احلكومية
بلغ  47ألف طالب وطالبة من املراحل التعليمية املختلفة لغاية  23آب  .202019وميكن
َّ
يتوقع أن تصبح املدارس احلكومية
التحقق من هذا األثر بعد بدء العام الدراسي ،إذ
شديدة االكتظاظ.
ويجدر بالذكر أن قطاع التعليم بشكل عام يواجه تخبط ًا يف القرارات مبا يؤثر على
االستقرار األسري ،فمع الوعود التي قطعتها الوزارة لالستمرار يف الدراسة الوجاهية،
اتخذت الوزارة قرارات تقضي بالدراسة عن بعد ،وهذه القرارات لها تأثير مباشر على
استمرار قدرة املرأة على العمل ،وزيادة األعباء التي تقع عليها ،وارتفاع الضغط النفسي
والتوتر يف العالقات األسرية الذي يشوب هذا التغيير اجلذري يف األمناط األسرية.
تخو ُف األسر من قرارات الوزارة ،فمن
وتكشف احلمالت على وسائل التواصل االجتماعي
ُّ
َ
عارض إرسال اطفاله للمدارس خوف ًا من اإلصابة بالفيروس وانتقال العدوى،
األهالي َمن

ومنهم َمن شعر بأهمية وجود أطفاله يف بيئة تعليمية مدرسية لتحقيق العملية التعليمية.
وعموم ًا يواجه األطفال مشكالت تتعلق باجلوانب النمائية االنفعالية االجتماعية
التي تتطلب الوجود مع أقرانهم للتفاعل ،وحتقيقها كمطلب من مطالب النمو ،وال سيما
يف مراحل الطفولة املبكرة التي يحتاج فيها الطفل للتعلم باللعب مع األقران ،والتي
يكون فيها من الصعب استبدال التعلم عن بعد بالتعلم الوجاهي ،لكون هذا التحول ال
يتوافق مع اخلصائص النمائية يف هذه املرحله العمرية احلسية.
 19صحيفة "الغد"“ ،هجرة املدارس” ..احلكومية تكتظ ،واخلاصة تلزم الصمت .!24/8/2020

723

Economic & Social Council of Jordan

ً
مثال جاء
كما أن التنسيق بني اجلهات ميكن وصفه بـ"غير املنظم" ،فافتتاح احلضانات

متأخر ًا بطلب من املجلس الوطني لشؤون األسرة وبعد تشكيل جلنة فنية من وزارة التنمية
االجتماعية ووزارة الصحة حتقيق ًا ملصلحة الطفل الفضلى ودعم ًا للمرأة العاملة ،وقد
حتقّ ق ذلك بعد إعداد وثيقة إجراءات العمل لتدابير السالمة والوقاية الصحية للحد
من انتشار فيروس كورونا يف احلضانات ،ولكن التعاون لم يثمر إلعادة فتح رياض األطفال
والنوادي الصيفية للغاية نفسها وبتنسيق من املجلس.
وللتعامل مع جائحة كورونا ،بدأت دائرة قاضي القضاة تقدمي خدماتها إلكتروني ًا،
وبخاصة إجراءات عقود الزواج يف املنازل ،وباحلد األدنى ملتطلبات إجراء العقد من
الناحيتني الشرعية والقانونية ،ومن خالل تنظيم املواعيد والطلبات عبر االتصال عن
بعد ،إذ بلغ عدد عقود الزواج  213عقد ًا يف شهر نيسان  ،2020وارتفع ليصبح 3337
ً
وصوال إلى  8685عقد ًا يف شهر حزيران.
عقد ًا يف شهر أيار،

آلية عمله ،خصوص ًا لألسر التي ال حتمل بطاقة األسرة،
غير صندوق تسليف النفقة ّ
كما ّ

فح ّولت املبالغ املالية للمنازل بالتنسيق مع البريد األردني ،واستفاد من هذه اخلدمة 5
ُ
آالف أسرة.20

وال بد من اإلشارة إلى أن معظم املشاريع ذات العالقة مبحور األسرة والطفل قد تأثرت
باجلائحة ،فمنها ما ُألغي نظر ًا لتحويل التمويل اخلاص بها للتعامل مع اجلائحة ،ومنها

من أصبح من الصعب تنفيذه لكونه يتطلب جتمع ًا ألعداد كبيرة كمشروع "مكاني" الذي
ّ
وتوقف مؤقت ًا لفترة طويلة ،ومنها ما
تنفذه "يونيسف" مع عدد من املؤسسات الشريكة
ّ
التأخر يف توقيع االتفاقيات مع املمولني ،على غرار ما حدث جلميع
تأخر متويله بسبب
املشاريع احلكومية املمولة من "يونيسف" ،إذ ُوقعت االتفاقية اخلاصة بذلك يف شهر أيار

بسبب احلظر.

وبرز خالل فترة األزمة ما واجهته مؤسسات املجتمع املدني من خسارة التمويل لعدد
من املشاريع القائمة ،وهو ما أدى إلى تسريح املئات من املوظفني العاملني يف هذا القطاع.
ولكن يف املقابل ظهر عدد من املنح لتنفيذ مشاريع جديدة لقضايا التوعية الصحية
وتطوير اخلدمات يف القطاع الصحي .وميكن القول إن األثر األكبر يف هذا املجال سيظهر
جلي ًا خالل عام  ،2021وذلك عندما ينتهي التمويل السنوي ملعظم مشاريع املؤسسات
احلظر
لحظ البطء يف تنفيذ املشاريع بسبب
ْ
احلكومية من املؤسسات الدولية .كما ُي َ

ولتعذر تنفيذ األنشطة التي تتطلب عقد اجتماعات ولقاءات.

 20وفق ًا جللسة نقاشية للمجلس الوطني لشؤون األسرة ،اآلثار االجتماعية جلائحة كورونا.19/8/2020 ،
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ويشار إلى أن املجلس الوطني لشؤون األسرة قد لعب دور ًا محوري ًا يف التنسيق بني اللجان
الوطنية لقضايا العنف وعمل األطفال والطفولة املبكرة وكبار السن ،وعن بعد عبر شبكة
اإلنترنت للتعرف على أهم القضايا يف هذه املرحلة وضمان التنسيق بني اجلهات .وعقد
املجلس عدد ًا من الندوات املتخصصة للبحث يف آثار كورونا وعرض املخرجات على أعضاء
مجلس األمناء.

 -القدرات المالية لمؤسسات قطاع األسرة والطفولة

يشرف املجلس الوطني لشؤون األسرة على قطاع األسرة والطفولة ،إال أن املجلس ميثل
أي نوع من أنواع اخلدمات املقدمة لألسر مباشرة.
هيئة فكرية للسياسات ،فهو ال يقدم ّ
وتتألف موارد املجلس وفق ًا لقانونه من ريع األموال املنقولة وغير املنقولة ،وعوائد
الصناديق واملشاريع والبرامج ،ومنحة من احلكومة األردنية ،باإلضافة إلى التبرعات

والهبات التي يوافق عليها.
ويعتمد املجلس بشكل أساسي على متويل املؤسسات املانحة بأشكالها املختلفة ،ويقوم
على مر السنوات بوضع أولويات قطاع األسرة يف مجال السياسات ،ويعمل مع الشركاء
على سد الفجوات يف السياسات والتشريعات يف مجال عمله .وقد اكتسب املجلس مكانة
مستهدف ًا من املؤسسات الرسمية
بني الشركاء ،ونال ثقة املؤسسات املانحة ،بحيث أصبح
َ

ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الدولية يف الشراكات والتمويل.

لكن موازنة املجلس تأثرت خالل اجلائحة بسبب خفض املنحة احلكومية لها ،وهذا
اإلجراء يبدو متوسط األثر على االستقرار املالي للمجلس نظر ًا لوجود الدعم من
ً
مستقبال
مؤسسات مانحة أخرى ،إال أنه قد يؤثر على مدخراته املالية وقد يتعمق أثره
إن استمر هذا النهج.
إن املجلس شريك للمؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات الدولية
للنهوض باألسرة ،ويف ضوء غياب األولويات للعديد من القطاعات التي تقع ضمن
التصنيف األسري ،من الصعب حساب املوازنات اخلاصة بهذا القطاع ،على خالف القطاع
االجتماعي أو التعليمي أو الصحي أو الزراعي ،فهذه القطاعات تتضمن محاور واضحة
ميكن حساب احتياجاتها ومشاريعها ببنود صريحة يف املوازنة من تقارير املوازنة العامة.
ويعد قطاع األسرة والطفولة من القطاعات املركبة؛ فمعظم خلدمات والبرامج يف وزارة
ّ
ً
شأن أسري بحسب قطاعات ومجاالت عمل املجلس
مثال هي
التنمية االجتماعية
ٌ

الوطني لشؤون األسرة ،وهذا ينطبق أيض ًا على وزارة الصحة ،وهكذا ..كما أن هذا القطاع
ليس قطاع ًا حكومي ًا ،وإمنا تعمل فيه العديد من مؤسسات املجتمع املدني كشريك
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مرادف للخدمات احلكومية مثلما هو احلال يف خدمات حماية األسرة من العنف ،وبرامج
تنبه
اإلرشاد االسري ،وبرامج الطفولة املبكرة .إال أن املجلس الوطني لشؤون األسرة ّ
سابق ًا لضرورة رصد املخصصات املالية احلكومية للطفولة من خالل مشاريع مشتركة مع
وزارة املالية وعدد من الوزارات لوضع بنود مالية يتم حسابها يف موازنة املشاريع وتعكس
املخصصات املالية للطفولة ،ويوجد هذا البند جلي ًا يف املوازنة العامة ،إذ بلغت املخصصات
املقدرة للطفل يف عام  ،2020حوالي  1.4مليون دينار ّ
لكل من وزارة الداخلية ،ودائرة
َّ

األحوال املدنية واجلوازات ،ووزارة العدل ،ودائرة قاضي القضاه ،ووزارة املالية ،ووزارة
التخطيط ،ووزارة األشغال العامة واإلسكان ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة الصحة ،ووزارة
التنمية االجتماعية ،ووزارة العمل ،ووزارة الشباب ،ووزارة األوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية.21
هذه املبالغ ُرصدت بطلب من الوزارات وبحسب بنود يف املوازنة متفق عليها مسبق ًا ضمن
برامج محددة ،إذ يقوم مديرو املديريات يف ّ
كل وزارة باقتراح املوازنة ثم ُترفع لوازة
املالية لرصد املخصصات .وهذه البرامج أساسية الستمرار اخلدمات املقدمة ضمن أعمال
الوزارة ،وميكن احلكم بأن املخصصات املالية كافية لتنفيذ األنشطة والبرامج واخلدمات

األساسية ،لكن ال ميكن احلكم على الكفاية املالية لقطاع األسرة والطفولة ككل نظر ًا

لغياب سياسة واضحة للتعامل مع القضايا األسرية بشكل شمولي واضح.
إن القضية ال ترتبط بتوفير التمويل بقدر ارتباطها بالتوظيف األمثل للموارد املتاحة،
ّ
والتنسيق بني القطاعات احلكومية وغير احلكومية ،وتأهيل الكوادر املتوفرة ،خصوص ًا
لقضايا عمل األطفال وزواج األطفال ،وقضايا التوعية الوالدية والتعامل مع األحداث،
وقضايا كبار السن.

 -التوصيات

الحق ًا ملا ُعرض من تأثيرات واقعية ومحتملة على األسرة والطفولة ،ميكن اقتراح
مجموعة من التوصيات لتفادي تلك التأثيرات ،ومنها:
 .1مراجعة االستراتيجيات الوطنية ودمج إجراءات للتحول اإللكتروني جلميع اخلطط
التنفيذية ووضعها ضمن محاور تلك االستراتيجيات.
تعدها دائرة اإلحصاءات العامة،
 .2ضرورة العمل على تنفيذ دراسة مسحية وطنية ّ
لرصد واقع تأثر األسرة بجائحة كورونا ،لتكون مرجع ًا لعمليات التخطيط وإعادة
برمجة املشاريع واألنشطة.
 21دائرة املوازنة العامة ،شباط  .2020دليل املواطن للموازنة العامه للسنة املالية .2020
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 .3تنفيذ سلسلة من الدراسات من اجلهات املختصة لرصد األثر على املجاالت كافة
(املطاعيم ،األمراض املزمنة ،عمل األطفال ،الطالق ،الزواج ،التماسك األسري)،

بحيث تتسم تلك الدراسات بالعلمية كي ُيستنَ د إليها عند التخطيط.

 .4إعادة النظر يف تركيبة خاليا األزمة لتضم يف عضويتها عدد ًا من مؤسسات املجتمع
املدني ،كاملجلس الوطني لشؤون األسرة ،واللجنة الوطنية لشؤون املرأة ،واملجلس
األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،باإلضافه إلى عدد من النقابات ،وذلك من
أجل دراسة القرارات من منظور أسري.
 .5دعوة املجلس الوطني لشؤون األسرة واملؤسسات الشريكة احلكومية وغير احلكومية
َ
وتؤخذ
لتصميم أدلّة إرشادية وطنية للمجاالت املختلفة للتعامل مع حاالت الطوارئ،

ألي أزمة طارئة شبيهه بأزمة "كورونا"
هذه األدلّة بعني االعتبار عند التخطيط ّ
(التعامل مع قضايا األحداث ،وكبار السن ،وعمل األطفالُ ،)..
دمج الحق ًا بخطط
وت َ
االستجابة الوطنية الكلّية ،لضمان وجود التكاملية يف التخطيط وجتنب التناقضات
والثغرات.
 .6إعداد قائمة مرجعية باخلدمات التي حتتاجها األسر ،وتصميم برامج دعم
نفسي اجتماعي لألسر خالل األزمات.
أي استراتيجية وخطة عمل،
 .7تصميم استراتيجية خاصة باألزمات لتكون جزء ًا من ّ
وحتديثها بشكل تلقائي عند حتديث تلك االستراتيجيات واخلطط.

 .8االستفادة من البرامج واخلدمات والكوادر الفنية املتوفرة يف قطاع مؤسسات املجتمع
أي خطة استجابة وطنية لألزمات.
املدني ،لتكون جزء ًا من ّ

ثانيًا :استراتيجيات القطاع
 .1االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية

َ
عمل املجلس الوطني لشؤون األسرة منذ بداية تأسيسه ،ومن خالل قنوات استشارية
مع مؤسسات الدولة ،على إعداد االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية يف عام ،2005
ً
خطة تنفيذية خمسية ُع ِّممت من ِقبل رئاسة
والتي ُأطلقت برعاية ملكية ،وتضمنت

الوزراء .ولم تقم اجلهات املعنية بتنفيذ املطلوب خالل مدة االستراتيجية ،وما ُنفّ ذ
ً
نتيجة للتطور والتحديث .ويرى املجلس أن حتديث
من االستراتيجية ُنفّ ذ حديث ًا

االستراتيجية أحد اولوياته يف املرحلة الراهنة ،وذلك من خالل حتديث تقرير أحوال
األسرة األردنية الذي ينتظر التمويل.
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 .2اخلطة الوطنية للحد من زواج من هم دون  18عام ًا ()2024-2020

َ
أعدها املجلس األعلى للسكان
أقرت رئاسة الوزراء يف عام ،2019
اخلطة الوطنية التي ّ
ّ

للحد من زواج َمن هم دون سن  18سنة يف األردن (،)2022-2018
بالتعاون مع الشركاء
ّ
وع ّدلت سنوات التطبيق للتأخر يف إقرار اخلطة فأصبحت ( .)2024-2020و ُأولويت
ُ

مهمة متابعة اخلطة للمجلس الوطني لشؤون األسرة من ِق َبل رئاسة الوزراء .وبدأ املجلس

العمل على متابعتها وتشكيل مجموعة من ضباط االرتباط من اجلهات املعنية بالتنفيذ،
وإعداد بطاقات املتابعة والتقييم للمؤسسات.
أن هذه اخلطة طموحة كباقي اخلطط واالستراتيجيات يف األردن،
وجتدر اإلشارة إلى ّ

كما أنّها خطة متعددة القطاعات ،أي انها تتضمن القطاعات الصحية واالجتماعية
واالقتصادية ،واعتُ مد يف وضعها على البرامج التي تقدمها املؤسسات ،وليس على
وي َ
نتظر خروج التقرير
األولويات الوطنية التي يجب تنفيذها للحد من زواج األطفالُ .

األول للمتابعة خالل عام  ،2020ملعرفة التطورات يف تنفيذ املشاريع اخلاصة باحلد من
زواج األطفال يف األردن.

 .3االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن ()2022-2018

َ
االستراتيجية الوطنية األردنية
طور املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام 2017
ّ
لكبار السن ( ،)2022-2018بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملتابعة االستراتيجية األولى
ُ
(شكلت بقرار من رئاسة الوزراء يف عام .)2012
وع ّممت
وهذه االستراتيجية هي الثانية يف هذا املجال ،وقد ُطورت خطة تنفيذية لها ُ

على اجلهات املعنية .ويجري العمل على متابعة اخلطة االستراتيجية للتحقق من مدى
االلتزام يف تنفيذ بنودها .وخالل شهر أيلول  ،2020وافقت رئاسة الوزراء بشكل أولي
على إنشاء صندوق لدعم كبار السنُ ،
أعد
وشكلت جلنة لدراسة النظام القانوني الذي ّ
سابق ًا لهذه الغاية.

 .4االستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة املبكرة

قام الفريق الوطني لتنمية الطفولة املبكرة بإعداد استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة
يف عام  ،2000ويف عام ُ 2008أعدت خطة العمل الثانية للطفولة املبكرة (-2008
حتدث حتى وقت إعداد هذه املراجعة .ويبقى تأسيس الفريق الوطني
 ،)2012ولكنها لم
َّ

لتنمية الطفولة املبكرة حتت مظلة املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام  ،2018من أهم
التطورات على مستوى السياسات يف هذا املجال.
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ويعمل املجلس الوطني لشؤون األسرة على تطوير تقرير وضع الطفولة املبكرة يف األردن،
املوجه الرئيسي لألولويات الوطنية للطفولة املبكرة ،وسيعكس
والذي سيكون مبثابة
ّ

واقع احلال وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه الطفولة املبكرة ،وسيعمل على وضع
ويعد هذا التقرير مطلب ًا أساسي ًا لتحقيق أي
األولويات واقتراح التدخالت املناسبة.
ّ

امللحة يف الوقت الراهن بحسب أعضاء الفريق
تطور يف هذا املجال ،وهو من الضرورات ّ
الوطني لتنمية الطفولة املبكرة.

وال بد من تسليط الضوء على اجلهود التي ُبذلت خالل اجلائحة الفتتاح احلضانات
يف األردن (وإن جاء هذا القرار متأخراً) ،وعلى املنهجية العلمية الفريدة التي اتُّ بعت
(وضع دليل ُي َع ّد من أوائل األدلّة وأكثرها تفصيلية عاملي ًا لعودة
إلعادة هذا القطاع للعمل ُ

قطاع احلضانات للعمل) .إذ أوصى الفريق الوطني للطفولة املبكرة خالل اجتماعه يف
فترة احلجر ،بإعداد إرشادات للحضانات يف حال استؤنف العمل فيها لضمان منع انتشار
العدوىُ .
ضمت املجلس الوطني لشؤون األسرة ووزارة الصحة ووزارة التنمية
وشكلت جلنة ّ

االجتماعية وناقشت مجموعة من اإلرشادات التي اقترحها املجلس والتي اعتُ مدت
وع ِّممت على احلضانات ،ثم قامت وزارة التنمية
الحق ًا من وزارة التنمية االجتماعية ُ
االجتماعية بزيارة احلضانات للتأكد من التزامها باإلرشادات قبل منحها اإلذن باستئناف

العمل .وشملت اإلرشادات جميع أعمال احلضانة اليومية ،من استقبال األطفال ،وتنظيم
األنشطة ،وإجراءات النظافة والتعقيم والتطهير ،ومسؤولية األسرة ،ومسؤولية املربيات.
ويشار إلى أن املجلس الوطني لشؤون األسرة انتهى من إعداد املعايير النمائية لألطفال
سن  5سنوات ،ودليل األنشطة للمربيات لتطوير اجلوانب النمائية.
منذ الوالدة وحتى ّ

وأعد املجلس بالشراكة مع مؤسسة التدريب املهني وجمعية اخلدمة اجلامعية العاملية يف
ّ
كندا واملؤسسات الوطنية خالل هذا العام ،منهج ًا ملربيات األطفال يف احلضانات ،بهدف

ً
مستقبال.
تسكني هذا املنهج يف مؤسسة التدريب املهني للتدريب

 .5اخلطة الوطنية األردنية للطفولة ()2013-2004

تعد
شهد عام  2004إعداد اخلطة الوطنية األردنية للطفولة ( )2013-2004التي ّ
آخر استراتيجية مع َلنة لهذا املجال ،إذ قام املجلس الوطني لشؤون األسرة بالتعاون
مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي و"يونيسف" ومجموعة من اخلبراء من املؤسسات
الوطنية والدولية ،بإعداد اخلطة قبل إطالقها برعاية امللك عبداهلل الثاني وامللكة رانيا
العبداهلل .ولم ُت َّدث هذه االستراتيجية حتى وقت إعداد هذه املراجعة.
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فإن اللجنة الوطنية للموارد البشرية
ويف ما
يخص البرامج التعليمية لهذا القطاع؛ ّ
ّ
أصدرت يف عام " 2015االستراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية (-2016
 .22 )2025وعند رصد اإلجنازات لعام  2020يف قضايا الطفولةَ ،يظهر كثرتها

وتشعبها وتناثرها بني املؤسسات ،لكنها واجهت هي األخرى مشكلة التأخير وضعف
التمويل بسبب اجلائحة.
ومن أبرز تلك اإلجنازات التحول يف وزارة التربية والتعليم يف منط التعليم ،واللجوء
للتعليم اإللكتروني عن بعد عبر منصة وطنية تتعامل مع واقع احلال وبسرعة استجابة،
وكذلك التنسيق مع العديد من املؤسسات الدولية الداعمة لرفع االستعداد للتعلم
لألطفال يف رياض األطفال من خالل إعداد أدلة إرشادية للمعلمات واألسر ،واستمرار
برنامج املطاعيم الذي تنفذه وزارة الصحة والذي ُو ّسع ليشمل مطعوم ًا جديد ًا (علم ًا بأن
أنظمة املطاعيم يف األردن هي األفضل على مستوى الدول العربية والعديد من الدول

األجنبية) ،واملسابقات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة خالل فترة احلظر املنزلي،
والتي كشفت عن العديد من املواهب الوطنية .كما ُعقدت اجللسة األولى لبرملان الطفل

األردني الذي تشرف عليه وزارة الثقافة ويتبع لبرملان الطفل العربي يف الشارقة ،حتت
قبة البرملان األردني يف نهاية عام  ،2019وهناك إجراءات للتشبيك ما بني الوزارة
واملجلس للعمل على االستعانة بالبرملان ليكون منبر ًا ملناقشة قضايا األطفال على مستوى
ً
ناقال صوت الطفل.
السياسات ،وليكون جزء ًا من عمليات املشاورة التي ينفذها املجلس
ويتوجه املجلس الوطني لشؤون األسرة لتطوير تقرير وطني حول حالة الطفولة
ّ
تعرف على التحديات والفرص يف قضايا الطفولة
رصد األولويات ُ
املبكرة يف األردن ،لتُ َ
وي َّ

من خالله .ويعمل املجلس على تأسيس فرق ملراجعة وفيات األطفال يف األردن ،وإعداد

نظام قانوني لتنظيم هذه العملية وإتاحة الفرصة لتبادل بيانات احلاالت ضمن قاعدة
بيانات مشتركة ،وذلك لرصد أسباب الوفيات وحيثياتها وتفادي حدوث وفيات شبيهة يف
املستقبل كأداة وقائية.
ويف ما يخص التطورات يف مجال التشريعات ذات العالقة بالطفل ،فإن قانون حقوق
الطفل ما زال ينتظر اإلقرار ،وكذلك احلال بالنسبة لقانون األحداث .علم ًا أن مشروع
مشروع نظام
نظام الرعاية البديلة ُأرسل لديوان الرأي والتشريع ،كما ُأرسل للديوان
ُ

تنظيم وزارة التنمية االجتماعية.

 22اللجنة الوطنية للموارد البشرية  ،2015االستراتيجية الوطنيــة لتنميــة املــوارد البشــرية
(.)2025 - 2016
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للحد من عمل األطفال
 .6اإلطار الوطني
ّ

أعدت وزارة العمل آخر استراتيجية معلنة للحد من عمل األطفال يف عام  .200623أما
ّ

أعدها املجلس الوطني لشؤون األسرة يف
آخر وثيقة سياسات لهذا القطاع ،فهي التي ّ

عام  2011بالتعاون مع الشركاء الرئيسيني من وزارات العمل ،والتنمية االجتماعية،
ً
للحد من عمل األطفال ،24وانتهى املجلس
متمثلة يف اإلطار الوطني
والتربية والتعليم،
ّ
ً
دليال لإلجراءات
أعد املجلس
من حتديثها ورفعها لرئاسة الوزراء يف انتظار إقرارها ،كما ّ

للتعامل مع حاالت عمل األطفال.

وما زال هذا املجال يعاني من تناثر املسؤوليات بني اجلهات احلكومية (وزارة التنمية
االجتماعية ووزارة العمل) ،علم ًا أن التعديل التشريعي األخير لقانون األحداث يف عام

 2014جاء واضح ًا باملهام املناطة بوزارة التنمية االجتماعية .ولكن التحديث األخير
لإلطار الذي ُرفع لرئاسة الوزراء إلقرارهُ ،أرسل من ِقبل الرئاسة لوزارة العمل ملراجعته،

بوصفها مسؤولة عن ملف عمل األطفال ،عوضا عن ارساله لوزارة التنمية االجتماعية

مما يدلل يدلل على تشتُّ ت األدوار وعدم وضوحها .كما أن وزارة التخطيط ترسل جميع
املمولة املتعلقة بعمل األطفال إلى وزارة العمل فقط لتراجعها قبل املوافقة على
املشاريع
َّ
التمويل .وما زالت مسودة نظام الطفل العامل (مشروع نظام حماية الطفل من العمل
خالف ًا للتشريعات) حبيسة األدراج ،25ويتكرر األمر بالنسبة لتعديل قانون األحداث
ير النور.
الذي ما زال جدلي ًا ولم َ

َ
دراسة النظام احلالي
وقد بدأت منظمة العمل الدولية منذ بداية عام 2020
(اإللكتروني) لتسجيل حاالت عمل األطفال ،وهو النظام الذي طورته مع وزارة العمل
ووزارة التنمية االجتماعية ووزارة التربية والتعليم ويستند لإلطار الوطني يف نسخته
تتبع حاالت
األولى يف عام  .2011والهدف من الدراسة معرفة إمكانية ربط النظام بنظام ُّ

بأي نظام آخر وطني ميكن االستناد إليه ،ليتبع
احلماية حتت مظلة املجلس الوطني أو ّ
احملدث
املنهج العلمي املتبع وطني ًا لتسجيل حاالت احلماية وتتبعها ،إذ إن اإلطار
النظام
َّ
َ
تضمنها اإلطار السابق ،وتتسم
يتضمن أدوار ًا ومسؤوليات مختلفة جذري ًا عن تلك التي
ّ

منهجية العمل إلدارة احلاالت حديثة ومطورة.

فعال يف ما يخص التعامل مع حاالت عمل األطفال،
وما زال دور وزارة التربية والتعليم غير ّ

فجميع املطالبات التي ُوجهت إلى الوزارة منذ سنوات لتعديل تشريعات التسرب املدرسي،

للحد من عمل األطفال.
 23وزارة العمل  ،2006االستراتيجية الوطنية
ّ
للحد من عمل األطفال.
 24املجلس الوطني لشؤون األسرة  ،2011اإلطار الوطني
ّ
 25وزارة التنمية االجتماعية  ،2018مشروع نظام حماية الطفل من العمل خالف ًا للتشريعات.
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وتوضيح الصالحيات واإلجراءات وتفعيل نظام املساءلة ،والتحقق من التحاق الطلبة
بالصف األول ،لم َ
أي رد رسمي من الوزارة بخصوصها .كما أن
أي ترحيب ولم يحدث ّ
تلق ّ

هناك العديد من املؤسسات التي تنفّ ذ برامج خاصة بعمل األطفال ولسحب األطفال
العاملني وتأهيلهم ،مثل "بالن إنترناشيونال" و"إنترسوس" و( )TDHو"متكني" ومؤسسة
إنقاذ الطفل.

 .7اخلطة التنفيذية لتعزيز استجابة املؤسسات حلاالت العنف األسري
()2018-2016

الوطني بذلك من خالل
شهد األردن خطوات واسعة يف هذا املجال ،وجتلّى االهتمام
ّ
مأسسة االستجابة حلاالت العنف األسري بتأسيس "إدارة حماية األسرة" التابعة
ملديرية األمن العام يف عام  .1997كما صدر نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من
وتعد اخلطة التنفيذية
وتقدم العمل فيها.
املعني مبتابعة االستراتيجية
العنف ،26وهو
ّ
ّ
ّ
َ
االستراتيجية
لتعزيز استجابة املؤسسات حلاالت العنف األسري ()2018-2016
األخيرة املعلنة يف هذا املجال ،وال يتم حتديثها كاستراتيجية ،بل مت حتديث األولويات
فيها عبر الفريق الوطني الذي قام يف العام احلالي ،بإعداد مصفوفة باألولويات الوطنية
لتعزيز منظومة احلماية لالستجابة حلاالت العنف ،ومت رفعها لرئاسة الوزراء وتعميمها
على اجلهات املعنية لاللتزام بالعمل على األولويات .وطلب الفريق من املؤسسات تزويده

باخلطط واإلجراءات التنفيذية على أرض الواقع متهيد ًا العتمادها ومتابعتها .ويتابع
الفريق الوطني حلماية األسرة مع رئاسة الوزراء مدى التزام املؤسسات الوطنية بتنفيذ
أن معظم مؤشرات األداء قد حتققت جزئي ًا،
مصفوفة األولويات .وقد ظهر عند التقييم ّ

يعد هذا املجال
وتنحصر
األجزاء التي لم تتحقق يف توفير الكوادر البشرية الالزمة .قد ّ
ُ
َ
وي ُ
العمل يف هذا املجال
حكم
هو املجال الفريد من نوعه يف تلك التطورات التي واكبتهَ .
يوضح األدوار واملسؤوليات للجهات
اإلطار الوطني حلماية األسرة من العنف  27الذي
ّ
ُ

مقدمة اخلدمة ،وقد ُح ِّدث يف عام  .2016ويف عام  2019صدرت إجراءات العمل
ِّ
املوحدة للوقاية واالستجابة حلاالت العنف ،ودليل اإلجراءات ،إضافة إلى دليل
الوطنية
ّ

قدمي اخلدمات الصحية للتعامل مع حاالت االعتداء اجلنسي .ويستكمل
إجراءات ُم ّ
َ
العمل على اإلجراءات الداخلية ّ
لكل من
املجلس الوطني لشؤون األسرة خالل عام 2020
وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وإدارة حماية األسرة ،كما يجري

 26نظام الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف رقم ( )33لسنة .2016
 27املجلس الوطني لشؤون األسرة  ،2016اإلطار الوطني حلماية األسرة.
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تطوير نظام األمتتة االكتروني الجراءات العمل وتدريب املدربني ،وتعزيز دور الفريق يف
إصدار التقارير للرقابة اإلشرافية .ومن اجلدير بالذكر أن العديد من املؤسسات الدولية
ومؤسسات املجتمع املدني تعمل على قضايا العنف وإدارة احلاالت وتقدمي اخلدمات ،ولكن
هذه املراجعة تقتصر على استعارض أبرز اإلجنازات يف هذا املجال على مستوى السياسات
َ
مظلتها.
يعد املجلس الوطني لشؤون األسرة
والتي ّ

 .8االستراتيجية الوطنية لإلرشاد األسري

َ
االستراتيجية الوطنية لإلرشاد
أعد املجلس الوطني لشؤون األسرة يف عام 2009
ّ
تعد االستراتيجية املع َلنة لهذا القطاع ،علم ًا أنّه ليس لها خطة تنفيذية،
األسري ،والتي ّ

وال نية لصياغة خطة تنفيذية ،ولم ُي َ
حشد الدعم الالزم لتنفيذها .ويف عام 2019
أصدر املجلس تقرير ًا حتليلي ًا ألعمال مراكز اإلرشاد األسري التي أسسها بالتعاون مع
مؤسسات املجتمع املدني وذلك استناد ًا إلى معايير تقييمية واضحة .فقد استطاعت
املراكز خالل اجلائحة تقدمي خدمات عبر الهاتف وحتويل أعمالها لتكون عن بعد .وما

زال العمل مستمر ًا ضمن دائرة قاضي القضاة لتقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه األسري
من خالل مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري ،والتي متّ التوسع فيها ويجري سنوي ًا تدريب
كوادرها وتأهيلهم .والالفت لالنتباه عدم اهتمام اجلهات احلكومية وغير احلكومية
ً
مثال) ،والنظر إليها على أنها قضايا ثانوية
بقضايا اإلرشاد األسري (الصحة النفسية
وغير أساسية.

 .9االستراتيجية الوطنية لعداله األحداث يف األردن لألعوام 2019- 2017

تضع هذه الوثيقة املرجعية التي أعدها املجلس الوطني لشؤون األسرة ،آلية عمل
وطنية تنسيقية بني الشركاء للتعامل مع قضايا األحداث ومبا ينسجم مع مبادئ العدالة
اإلصالحية لألحداث ،وبشكل يضمن إعادة اندماجهم باملجتمع وإصالحهم وتأهيلهم.
بناء على دراسة حتليلية لعدالة األحداث يف عام .2017
ومت إعداد االستراتيجية
ً
ويف عام  2017عمل املجلس على إعداد "دليل معايير املصلحة الفضلى للطفل" ودليل
تدريبي يف عام  2019لتطبيق املعايير أمام احملاكم الشرعية بالتعاون مع دائرة قاضي
القضاة واملجلس القضائي .ومت تدريب عدد من القضاة وإدماج النصوص القانونية
املتعلقة مبسألة اإلنابة القضائية وإجراء املقابالت التلفزيونية لألطفال كضمان لتطبيق
املصلحة الفضلى.
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لعامي  2018و2019
تقريري حالة البالد
ثالثًا :مراجعة توصيات
َ
َ
لعامي  2018و2019
توصية
تقريري حالة البالد َ
َ
العمل على تعزيز دور املجلس الوطني
.1
لشؤون األسرة للتنسيق لدعم املبادرات
والبرامج اخلاصة باألسرة ،والتحقق من
التزام اجلهات بالتطبيق.
تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة
.2
األردنية.

.3

إيجاد آلية رقابية ضمن رئاسة الوزراء،
تقرها
ملتابعة جميع االستراتيجيات التي ّ
الرئاسة ،ومدى تناغمها وتناغم البرامج
املنبثقة عنها.

.4

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي،
للعمل على تنسيق اجلهود الوطنية،
وتنسيق التمويل اخلارجي لتغطية
األولويات الوطنية.

.5

تغطية الثغرات البحثية يف مجال األسرة
ً
مبنية على أسس علمية.
لتكون السياسات

.6

توفير مؤشرات وطنية أسرية من خالل
دائرة اإلحصاءات العامة تعتمد األسرةَ
بوصفها وحدة اجتماعية أساسية.
وضع خطة تنفيذية الستراتيجية كبار
احملدثة بالتشارك مع اجلهات ذات
السن
َّ
العالقة.

.8

إقرار قانون خاص بكبار السن.

.7
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املتابعة
لم يتم التعديل على قانون املجلس
ليكون رقابي ًا ،وهو غير مطروح حالي ًا.

يتم العمل من ِقبل املجلس الوطني
لشؤون األسرة على دراسة سبل حتديث
تقرير أحوال األسرة والذي سيكون نقطة
انطالق لتطوير االستراتيجية.
ٌ
متخصصة
جلان
يف العادةُ ،تراجع
ٌ
السياسات يف رئاسة الوزراء (بحسب
ِ
موضوع االستراتيجية) ،إال أنّها جلان
غير فاعلة.
لم يتم العمل على اآللية الرقابية ملتابعة
االستراتيجيات.
ظهر أن وزارة التخطيط تقوم مبشاركة
مقترحات املشاريع التي ُتطرح من قبل
مؤسسات املجتمع املدني قبل متويلها
على اجلهات املختصة ،ولكن ال يتم
إشراك املجلس الوطني ملراجعتها ،فتكون
يف الغالب مشاريع مكررة ال تسد الثغرات
القائمة يف القضايا األسرية.
لم يتم.
لم يتم التنسيق مع دائرة اإلحصاءات
العامة للخروج مبؤشرات أسرية.
ويتم رصد
متّ إعداد اخلطة التنفيذية،
ّ
اإلجنازات من خالل اللجنة الوطنية
ملتابعة االستراتيجية الوطنية األردنية
شحيح
لكن الرصد املالي
لكبار السن؛
ّ
ٌ
لقضايا كبار السن.
املسودة ،وما
لم يتم البدء بالعمل على
ّ
زالت هذه القضية على طاولة اللجنة
الوطنية.

تقرير حالة البالد لعام  :2020األسرة والطفولة
.9

تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي
يف تنسيق السياسات اخلاصة بقضايا كبار
السن.

.10

إيجاد عدسة اجتماعية (مجموعة
يتم من خاللها تقييم
مؤشرات اجتماعية)ّ ،
املقدمة والسياسات
اخلدمات احلكومية
َّ
واالستراتيجيات والبرامج.
التركيز على السياسات التنموية عوض ًا عن
السياسات اإليوائية لكبار السن.
التركيز على البرامج الوقائية املرتبطة
بالشيخوخة ،مثل :تفعيل االشتراك
اإللزامي واالختياري يف الضمان
االجتماعي ،وبرامج الصحة الوقائية.

.13

وبرامجها
باالستراتيجية
التوعية
ودور اجلهات املعنية بالتنفيذ.
املقترحة َ

.14

إيجاد جهة تنسيقية داخل رئاسة الوزراء
يتم
للعمل على متابعة جلان العمل التي ّ
تشكيلها ،وتقييمها سنوي ًا ومساءلتها،
ومتابعة تنفيذ االستراتيجيات والسياسات
وأطر العمل التي تقرها الرئاسة بشكل
دوري.
إيجاد آليات عملية للتنسيق بني أعضاء
اللجنة الوطنية املمثلني ملؤسساتهم
واجلهات صانعة القرار يف تلك املؤسسات،
ليكون التمثيل يف اللجان ذا فاعلية.

.11
.12

.15

ما زالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي
بعيدة عن الدور اخلاص بتنسيق
السياسات الوطنية من استراتيجيات
وبرامج وخطط عمل و ُأطر عمل وطنية،
وحتى على مستوى التمويل لتلك البرامج
وجلميع القطاعات ،وليس فقط لقضايا
كبار السن.
يتبنّ ى تقرير أحوال األسرة األردنية
كاف.
عدد ًا من تلك املؤشرات ،لكنّ ه غير ٍ
لم يتم.
تكثّ ف املؤسسة العامة للضمان
االجتماعي احلمالت التوعوية سنوي ًا
لالشتراك بالضمان االختياري لغير
ّ
وحلث
العاملني أو العاملني خارج األردن،
املؤسسات إلشراك عامليها يف مظلة
الضمان .ولكن نسب االشتراكات ما زالت
ضعيفة للفئات غير العاملة من النساء
أو العاملني يف القطاعات احلرة ،مما
يقوض فرص االستقرار املالي ملرحلة
ّ
الشيخوخة.
أن وزارة الصحة تنفذ حمالت لتعزيز
كما ّ
أمناط احلياة الصحيةّ ،إل أنّها حمالت
غير فاعلة ،إذ أشار تقرير أحوال األسرة
أن  %88من أفراد األسر ال
األردنية إلى ّ
مطلقاً.
ميارسون الرياضة ْ
تتم التوعية للجهات املنفذة من خالل
اللجنة الوطنية لكبار السن ومتابعاتها
لتنفيذ االستراتيجية.
لم يتم.

لم يتم.
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.16

اعتماد عدد من املؤشرات للمؤسسات ذات
العالقة بتنفيذ استراتيجية كبار السن.

.17

إعادة النظر يف إدارة أموال الزكاة واملعونة
والوقف ،لضمان عدم تكرار املعونات.
تعيني ضباط ارتباط لعمل األطفال ضمن
الوزارات الثالث املعنية بتنفيذ اإلطار.

.18

.19

.20

.21

.22

.23
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تعديل التشريعات اخلاصة بالتسرب
املدرسي ،وتوضيح الصالحيات واإلجراءات
ونظام املساءلة املوجود.
للحد من عمل
دعم تنفيذ اإلطار الوطني
ّ
األطفال ضمن أنظمة اإلحالة املوجودة،
ورفع كفاءة العاملني على أنظمة إدارة احلالة
متاشي ًا مع اإلطار العام حلماية األسرة
للحد من عمل األطفال.
واإلطار الوطني
ّ
وللمسجلني
للمتسربني
توفير قواعد بيانات
ّ
ّ
يف الصف األول ومقارنتها مع قواعد بيانات
األحوال املدنية للتأكد من التحاق الطلبة
بالصف األول.
دعم البرامج اخلاصة باألطفال العاملني
وأسرهم ،وتوفير البدائل االقتصادية
بالتشبيك مع اجلهات املعنية ،وخاصة
دور مؤسسات العون االجتماعي ،مثل:
صندوق املعونة الوطنية ،وصندوق التنمية
والتشغيل ،وصندوق الزكاة.
حتويل املبالغ املالية املرصودة لتوفير
التعليم غير الرسمي والتعليم غير
النظامي ،وأيض ًا لبرنامج "مكاني" الذي
تشرف عليه "يونيسف" ،إلى دعم الصفوف
الثالثة األولى.

متّ إعداد خطة تنفيذية ،تتضمن
املبادرات والبرامج املطلوبة ،ولم تخرج
اخلطة مبؤشرات تنفيذية محددة أو
قيم مستهدفة.
لم يتم.
مت تشكيل جلنة مشتركة تنسيقية
يرأسها املجلس وتضم اجلهات الوطنية
واملؤسسات الدولية لضمان عدم
االزدواجية وحتقيق التكامل.
لم يتم.

يتم العمل على تطوير اإلجراءات
الداخلية للمؤسسات املعنية وتدريب
الكوادر.
لم يتم ،علم ًا أن هذا املطلب أصبح ضرورة
ملحة للتعامل مع تداعيات جائحة
ّ
كورونا ،وذلك لضمان تسجيل األطفال
يف الصف األول يف ظل تخوف األسر من
الفيروس واإلصابة به.
لم يتم.

لم يتم.

تقرير حالة البالد لعام  :2020األسرة والطفولة
.24

إعطاء َدور إلحدى اجلهات الرسمية ملتابعة
متويل البرامج يف مجال عمل األطفال،
وتنظيمها مبا يضمن التكاملية وعدم
التكرار ،والتحقق من أنها تنفَّ ذ ضمن
األولويات الوطنية ،وبالتشاور مع اجلهات
املعنية بالتنفيذ.

.25

متابعة أمتتة إجراءات احلماية من العنف،
والربط اإللكتروني بني اجلهات املعنية
بالتنفيذ.

.26

تدريب الكوادر العاملة يف هذا املجال،
مقدمي اخلدمات يف احملافظات،
وخاصة
ِّ
ضمن برنامج تدريب وطني متكامل.

.27

تطبيق نظام اعتماد وضبط جودة اخلدمات
املقدمة يف مجال حماية األسرة من العنف
َّ
األسري.

.28

مراجعة وتطوير األدلّة اإلجرائية الداخلية
للمؤسسات ومدى مالءمتها لإلطار الوطني
حلماية األسرة واملعايير الدولية ،بشكل
ودوري.
مستمر
ّ

تبني أن وزارة العمل تقوم بهذا الدور
التنسيقي للتمويل ،وذلك من خالل
مراجعة مقترحات مشاريع التمويل بعد
عملية احلصول على التمويل ،إلعطاء
املوافقة األخيرة لتنفيذ املشروع .وهذا
يجعل من الصعب العمل على التعديل
على املقترحات وسد الثغرات يف البرامج،
إذ إن كل مؤسسة تختص بخدمة معينة
أو بتنفيذ برنامج معني ،ومن الصعب
التعديل ورفض التمويل.
 يتم العمل على تطوير خطة معتمدةلتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب
مجموعة من املدربني على استخدام
النظام يف املؤسسات.
 تقوم العديد من اجلهات بتنفيذتدريبات متخصصة حلماية الطفل
وحماية األسرة من العنف على مدار
السنة .ومن هذه اجلهات :مؤسسة نهر
األردن ،ومعهد العناية بصحة األسرة.
 يتم العمل على قياس مدى تطبيقاملعايير خلمس دور إيواء ،وإعداد
خطط تنفيذية لتلبية االحتياجات
وفق ًا للمعايير املعتمدة ،وتدريب
مدربني على معايير االعتماد وضبط
اجلودة من العاملني يف دور اإليواء.
 يتم العمل على تطوير خطة معتمدةلتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب
مجموعة من املدربني على استخدام
النظام يف املؤسسات.
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.29

تفعيل نظام أمتتة إجراءات التعامل مع
حاالت العنف األسري وتطبيقه وتعميمه
على محافظات اململكة.

.30

إيجاد قاعدة بيانات للدراسات واخلدمات
املتوفرة على املستوى الوطني.
كسب التأييد وحشد الدعم ألهمية
اإلرشاد األسري ودوره يف تعزيز العالقات
األسرية وحتقيق األمن الفكري ألفراد
األسرة جميع ًا.
االستمرار يف تطوير الكوادر املهنية
اإلرشادية من خالل برامج التعليم املستمر
ملواءمة االحتياجات ومواكبة املستجدات
مقدمة
أن الكوادر احلالية ِّ
العلمية ،ال سيما ّ
ً
اخلدمة ليست مؤهلة مهنيا لهذه املهمة.
تطوير معايير ممارسة املهنة وأسسها
وترخيص العاملني ،وشروط ترخيص
املؤسسات العاملة يف اإلرشاد األسري.
تطوير معايير اعتماد املراكز التدريبية
املقدمة للخدمة.
واملراكز
ِّ
التشبيك مع اجلمعيات واملراكز الستحداث
مراكز إرشادية أو مراكز لتقدمي اخلدمات،
ورفع كفاءتها ،لالستفادة من انتشارها
وعالقاتها واندماجها يف البيئات األسرية
يف املجتمعات خللق جسور القبول لتلك
اخلدمات.
دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد
التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.

.31

.32

.33

.34
.35

.36

.37

.38
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املقدمة ،والبحث
املتابعة والتقييم للخدمات َّ
يف سبل تطويرها مبا يالئم متطلبات األسر
أنفسها.
النهج
إعادة النظر يف رؤية الدولة لتتّ ِبع
َ
األسري يف تخطيط تدخالتها ،والتأكد من
املواءمة بني جميع االستراتيجيات النافذة،
والتحقق من عدم تناقض سياساتها.

يتم العمل على تطوير خطة معتمدة
لتطوير النظام ،وحتديث النظام
بناء على قائمة املتطلبات
اإللكتروني
ً
ومالحظات املستخدمني من اجلهات
الشريكة خالل مرحلة التجريب
السابقة .باإلضافة إلى تدريب مجموعة
من املدربني على استخدام النظام يف
املؤسسات.
لم يتم.
لم يتم.

يتم التدريب؛ ولكن بطريقة غير
ممنهجة.

لم يتم.

لم يتم.
يتم العمل من ِقبل املجلس الوطني
لشؤون االسرة باستمرار ،ولكن الطموح أن
ميتد هذا االهتمام إلى مؤسسات شريكة.

لم يتم.

مت يف عام .2019
لم يتم ذلك.
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.39

.40
.41
.42

.43

.44

.45

.46

.47

حتليل التشريعات من منظور أسري،
خصوص ًا قانون االحوال الشخصية وتأثيره
على أفراد األسرة.
دراسة أثر االستثمار يف برامج حماية
األسرة والطفل والتوعية الوالدية.
مراجعة السياسات املتعلقة بالطالق وأثره
على األسرة وأفرادها.
املعرضة للخطر يف
التركيز على األسر
َّ
التخطيط وأخذها بعني االعتبار يف
السياسات الوطنية (األسر الفقيرة ،األسر
التي ترأسها امرأة ،األسر التي يتم فيها
الطالق).
التوعية بأهمية األسرة ونشر الوعي
بقضاياها ضمن املناهج الدراسية على
مستوى املدرسة والتعليم العالي.
إقرار قانون خاص بكبار السن يعمل على
حمايتهم ،ومراجعة التشريعات التي تنظم
قضايا كبار السن واستحداث املطلوب للسير
يف النهج التنموي ،مثل :ترخيص الرعاية
االجتماعية املنزلية ،ونظام الرعاية
البديلة.
دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد
التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية
املنجز يف مجال الطفولة
تقدم العمل
تقيس ّ
َ
والطفولة املبكرة (تقرير األسرة والطفل).
تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة
األردنية ،واستراتيجية خاصة باألطفال،
ملواكبة التطورات التي طرأت على األسرة
وعلى واقع حقوق الطفل يف األردن .وأن
ٌ
ُ
عمل متكاملة
وخطط
سياسات
تنبثق عنها
ٍ
شمولية.

لم يتم.

لم يتم.
لم يتم.
مت التعامل خالل اجلائحة مع األسر
املعرضة للخطر ،وكان ذلك جلي ًا يف برامج
الدعم التي قدمتها احلكومة .ولكن ال
بد من العمل على وضع منهجية واضحة
للتعامل مع هذه الفئات.
لم يتم.

لم يتم.

لم يتم.

يتم العمل على دراسة تطوير تقرير
أحوال األسرة األردنية ،وكذلك احلال
بالنسبة لتقرير وضع األطفال.
لم يتم تطوير االستراتيجيات ،لكن
العمل جاري على التأسيس لتحديث
االستراتيجيات من خالل األبحاث
والتقارير الوطنية.
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تطوير األنظمة اإللكترونية للمؤسسات
(أنظمة التسجيل) ،من خالل جهة رسمية
واحدة ،وضمن برمجيات تتيح الربط بني
املؤسسات يف ما بعد ،وعلى املستويات كافة.

.49

تطوير خطط عمل وطنية للطفولة
املبكرة والطفولة (متضمنة قضايا األطفال
العاملني ،واألطفال يف نزاع مع القانون،
واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية)،
املنجز يف هذا
تقدم العمل
بحيث تعكس
ّ
َ
املجال ،وتستند للوثائق االسترشادية
آخر النظريات العلمية
الدولية ،وتعتمد
َ
التي متّ تطويرها ،والدروس املستفادة من
دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي نُ ّ
فذت
سابق ًا.
تدريب الكوادر املعنية برسم السياسات
وصياغة االستراتيجيات على فنيات إعداد
اخلطط التنفيذية والرؤى ،بحيث حتاكي
بد
واقع املؤسسات واملوازنات املتاحة .وال ّ
أن تعمل تلك اخلطط على الربط ما بني
أهدافها واستراتيجيات عمل الوزارات ذات
العالقة لتسهيل تطبيقها.
مراجعة التشريعات اخلاصة باإلرشاد
األسري وتطويرها ،واستحداث املطلوب
لتوفير اخلدمات وترخيص العاملني.
تفعيل دور اللجنة الوطنية ملتابعة
استراتيجية كبار السن ،ووضع آليات متابعة
ورقابة شفافة لعمل اللجنة ،وقد يكون ذلك
خاص بعملها.
من خالل إصدار نظام
ّ

.50

.51

.52
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لم يتم العمل على تطوير نظام موحد،
علم ًا أن أنظمة وزارة الصحة يتم
تطويرها على نظام "حكيم" .كذلك
احلال بالنسبة ألنظمة دائرتي قاضي
القضاة واإلفتاء وغيرهما من املؤسسات.
وتبقى اإلشكالية يف أن هذه األنظمة غير
متالئمة وغير متطابقة بحيث ال ميكن
ربطها بسهولة .وهو ما يدعو إليجاد
منظومة واحدة متكاملة جلميع تلك
العمليات.
لم يتم العمل ،ولكن كما متت اإلشارة
سابق ًا ،يجري تأسيس األرضية
العلمية من خالل تقرير أحوال األسرة
وتقرير وضع الطفل بهدف تطوير هذه
االستراتيجيات.

لم يتم.

لم يتم.

لم يتم.
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رابعًا :التوصيات

ً
استكماال لعملية املراجعه السنوية لتقدم العمل يف قطاع األسرة والطفولة ،ميكن إيراد
التوصيات التالية:
 .1أهمية رصد املوازنات احلكومية من منظور األسرة ،وحتليل السياسات من منظور
أسري.
 .2تعزيز دور املجلس الوطني لشؤون األسرة يف التنسيق لدعم املبادرات والبرامج اخلاصة
باألسرة ،والتحقق من التزام اجلهات (الرقابة) بالتطبيق ،وميكن تفعيل دور املجلس
من خالل تطوير بنود قانون املجلس لتتضمن دوره يف متابعة اجلهات ورقابتها بتقارير
رسمية حكومية.
ٌ
ُ
عمل
سياسات
 .3تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية ،وأن تنبثق عنها
وخطط ٍ
متكاملة شمولية .باإلضافة لتطوير خطط عمل وطنية للطفولة املبكرة والطفولة
(متضمنة قضايا األطفال العاملني ،واألطفال يف نزاع مع القانون ،واألطفال احملتاجني
املنجز يف هذا املجال ،وتستند للوثائق
تقدم العمل
للحماية والرعاية) ،بحيث تعكس ّ
َ
آخر النظريات العلمية التي متّ تطويرها ،والدروس
االسترشادية الدولية ،وتعتمد َ
املستفادة من دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي ُن ّ
فذت سابق ًا.

 .4تدريب الكوادر املعنية برسم السياسات وصياغة االستراتيجيات على فنيات إعداد
بد
اخلطط التنفيذية والرؤى ،بحيث حتاكي واقع املؤسسات واملوازنات املتاحة .وال ّ
أن تعمل تلك اخلطط على الربط ما بني أهدافها واستراتيجيات عمل الوزارات ذات
العالقة لتسهيل تطبيقها.
 .5إيجاد آلية رقابية ضمن رئاسة الوزراء ،ملتابعة جميع االستراتيجيات التي تقرها
الرئاسة ،ومدى تناغمها وتناغم البرامج املنبثقة عنها.
 .6تفعيل املسؤولية املجتمعية للشركات واملؤسسات خلدمة قضايا األسرة ،ومراجعة
التشريعات احلالية لدعم توجيه الشركات للخدمات االجتماعية.
 .7تفعيل دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،للعمل على تنسيق اجلهود الوطنية،
وتنسيق التمويل اخلارجي لتغطية األولويات الوطنية ،والتأكد من تكاملية البرامج
وعدم تكرارها ،ودراسة أثر هذه البرامج على مستوى األسرة بوصفها وحدة اجتماعية
أساسية يف تكوين املجتمع.
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املنجز يف مجال الطفولة
تقدم العمل
 .8تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية تقيس ّ
َ
والطفولة املبكرة (تقرير األسرة والطفل) ،على أن ُتستخدمها لتطوير االستراتيجيات
ذات العالقة.
 .9تطوير األنظمة اإللكترونية للمؤسسات (أنظمة التسجيل) ،من خالل جهة رسمية
واحدة ،وضمن برمجيات تتيح الربط بني املؤسسات يف ما بعد ،وعلى املستويات كافة.
 .10إقرار قانون خاص بكبار السن يعمل على حمايتهم ،ومراجعة التشريعات التي تنظم
قضايا كبار السن واستحداث املطلوب للسير يف النهج التنموي ،مثل :ترخيص الرعاية
االجتماعية املنزلية ،ونظام الرعاية البديلة.
 .11تفعيل دور اللجنة الوطنية ملتابعة استراتيجية كبار السن ،ووضع آليات متابعة
خاص بعملها.
ورقابة شفافة لعمل اللجنة ،وقد يكون ذلك من خالل إصدار نظام
ّ
 .12مراجعة التشريعات اخلاصة باإلرشاد األسري وتطويرها ،واستحداث املطلوب
لتوفير اخلدمات وترخيص العاملني.
 .13دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف
اجلمعيات واملراكز اخلاصة.
 .14التوعية بأهمية األسرة ونشر الوعي بقضاياها ضمن املناهج الدراسية على مستوى
املدرسة والتعليم العالي.
املعرضة للخطر يف التخطيط وأخذها بعني االعتبار يف السياسات
 .15التركيز على األسر َّ
الوطنية (األسر الفقيرة ،األسر التي ترأسها امرأة ،األسر التي يتم فيها الطالق).

 .16مراجعة السياسات املتعلقة بالطالق وأثره على األسرة وأفرادها.
 .17دراسة أثر االستثمار يف برامج حماية األسرة والطفل والتوعية الوالدية.
 .18حتليل التشريعات من منظور أسري ،خصوص ًا قانون األحوال الشخصية وتأثيره
على أفراد األسرة.
محدث لعمل األطفال ليكون موجه ًا لرسم السياسات واالستراتيجيات
 .19إجراء مسح
َّ
الوطنية الواقعية التي تستند لألدلة العلمية.

 .20العمل على إقرار نظام حماية الشهود املوجود حالي ًا لدى ديوان التشريع والرأي،
لتحقيق التكاملية واالطمئنان للسرية واإلبالغ عن قضايا العنف األسري.
 .21إدراج مسودة قانون حقوق الطفل املوجودة لدى ديوان التشريع والرأي للمناقشة،
متهيد ًا إلرساله ملجلس النواب وإقراره.
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 .22توفير الكلف املالية اخلاصة بتنفيذ البنود الواردة يف مسودة قانون حقوق الطفل
ومسودة التعديالت اخلاصة بقانون األحداث.
 .23تضمني مخصصات للطوارئ يف موازنات الوزارات ملواجهة التبعات االقتصادية
واالجتماعية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على كبار السن.
 .24التزام احلكومة بتوفير متطلبات تنفيذ مصفوفة األولويات لتعزيز استجابة
املؤسسات الوطنية حلاالت العنف.
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امللخص التنفيذي
املسماة "على خطى النّ هضة نحو
أولويات عمل احلكومة ()2021-2020
تضمنت وثيقة
ّ
ّ
تعزيز األمن الوطني" ،أولويات ومشاريع ومؤشرات تتعلق بشؤون املرأة ،ما يجعلها وثيقة
مستجيبة حلقوق املرأة إلى حد ما ،خاصة يف ما يتعلّق بتعزيز املشاركة السياسية خصوص ًا
للشباب واملرأة ،وتطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها ،وتوفير بيئة العمل الالئقة
أقر مجلس الوزراء يف عام  2020االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن
للنساء .كما ّ

( ،)2025-2020ومتت مأسسة اللجنة الوزارية لتمكني املرأة لتصبح إحدى اللجان يف
رئاسة الوزراء.
وشهد عام  2020حتديات أثّ رت على تنفيذ اخلطط الوطنية ،أبرزها جائحة "كوفيد"19-
التي كان لها أثر على اجلميع ،بصرف النظر عن ثرواتهم ومركزاهم االجتماعية

وانتماءاتهم والنوع االجتماعي ،وبشكل مضاعف على بعض الفئات الضعيفة .كما أثّ رت
على اخلطط العاملية ،كخطة التنمية املستدامة لعام  2030التي تتضمن أهداف ًا رئيسة
تتعلق باملساواة بني اجلنسني (الهدف اخلامس) ،إضافة إلى مؤشرات تتعلق بحقوق املرأة
يف العديد من األهداف السبعة عشر .1إذ تهدد األزمة احلالية بعرقلة املكاسب احملدودة
التي حتققت بشأن املساواة بني اجلنسني ،وتفاقم تأنيث الفقر ،والتعرض للعنف ،ومشاركة
املرأة على َقدم املساواة يف القوى العاملة.
يتفاوت وضع املرأة يف األردن ،وخاصة ما يتعلق بحقها يف العمل والتعليم أو اختيار الزوج
أو استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو احلق يف احلماية من العنف وسالمة اجلسد.
فهذه احلقوق مكفولة لبعض النساء ،بينما ال حتصل بعض النساء على أبسطها .هذا
الواقع الذي ال يعترف به الكثيرون ،خاصة ممن يعيشون يف ظروف مختلفة ويعتقدون
أن جميع النّ ساء يتمتعن بحقوق مماثلة ملا تتمتع به النساء يف محيطهم العائلي أو
ّ
االجتماعي .وتشير إحصائية مديرية األمن العام لعام  2020والتي وردت يف كتابها
املوجه للمجلس االقتصادي واالجتماعي رقم ق 11031/6/2/بتاريخ  16شباط
ّ
 2012إلى أن عدد النساء املنتحرات بلغ  54امرأة ،بينما بلغ عدد جرائم القتل األسرية
الواقعة على النساء  14امرأة ،وبلغ عدد القضايا املتعلقة بالعنف على النساء 4155
قضية .وهذه األرقام ال تعكس بالضرورة كل حاالت العنف األسري ،وإمنا َمن متكّ ن من
ً
فمثال ال تستطيع النساء حتت التهديد اإلبالغ عن العنف املمارس عليهن ممن
اإلبالغ.
اعتادوا اجلرمية أو مارسوا البلطجة وفرض األتاوات أو ممن يحظون باعتبارات اجتماعية
1

Shared responsibility global solidarity: Responding to the socio-economic impacts
.of COVID-19, United Nations, March 2020, P 8
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معينة .إذ تدير وزارة التنمية االجتماعية العدد األكبر من دور اإليواء .وبالرغم من وجود
الدور
الدور؛ قد ال تتاح أحيان ًا الفرصة للنساء دخول هذه ُّ
البنية التحتية والدعم لهذه ُّ

بسبب رفض الذكور من مديري املديريات املشرفة على ُدور إيواء النساء واشتراطهم

احلصول على إذن مسبق منهم للدخول إلى هذه الدور.

إن ظاهرة العنف ضد املرأة تعيق مشاركة املرأة يف احلياة العامة يف مختلف القطاعات مبا
ّ

أن املرأة املعنّ فة تنشغل برفع ّ
الظلم عنها وال تستطيع اتّ خاذ
فيها السياسية والعمل؛ ذلك ّ
قرارها أو متكني نفسها لعدم استفادتها من دخلها؛ فممارسة العنف ضدها قد يكون
هدفه حرمانها من مواردها االقتصادية (دخلها وميراثها) ،ما يعني لها عدم قدرتها على
اتخاذ قرار يتعلق بأوجه اإلنفاق أو االستفادة من عملها الذي قد يدفعها إلى االنسحاب
من سوق العمل إلحساسها بعدم جدواه.
يالحظ أن التشريعات األردنية ال
من جهة أخرى ،فيما يتعلق باملساواة وعدم التمييز،
َ

الدستور لم تورد اجلنس كأحد أسس
تضمن املساواة على أساس اجلنس ،فاملادة  6من ّ

"األردنيون أمام القانون سواء ،ال متييز بينهم يف احلقوق
التمييز احملظورة ،إذ تنص على:
ّ
ً
فضال عن غياب قانون خاص بتنظيم
والواجبات وإن اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين".
احلق يف املساواة وعدم التمييز على غرار القوانني األخرى التي صدرت لتنظيم باقي
احلقوق الواردة يف الفصل الثاني من الدستور ،كما لم يصدر حتى اآلن قرار عن احملكمة
الدستورية لتأكيد أن كلمة "األردنيون" الواردة يف املادة السادسة من الدستور تشمل
النساء والرجال.
ّأما فيما يتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار؛ فقد
انخفضت نسبة النساء يف مجلس األعيان الذي مت تشكيله يف عام  2020إلى  ،%12لذا
توصي املراجعة بتعزيز املشاركة السياسية يف التعديالت القادمة على قانون االنتخاب،
وزيادة احلصة النسائية يف مجلسي األعيان والنواب واملناصب احلكومية.
فيعد تعزيز مشاركة املرأة يف العمل من األولويات
أما فيما يتعلق باملشاركة يف العمل؛
ّ

أن جائحة
التي وردت يف خطة أولويات عمل احلكومة  2020-2019التي بدأتهاّ ،إل ّ
"كوفيد "19-حالت دون تنفيذها؛ لذلك توصي املراجعة باالستمرار باجلهود احلكومية

لتعديل قانون العمل مبا ميكّ ن النساء من االنخراط بسوق العمل.
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المقدمة

املسماة "على خطى النّ هضة
أولويات عمل احلكومة ()2021-2020
تضمنت وثيقة
ّ
ّ
نحو تعزيز األمن الوطني" ،أولويات ومشاريع ومؤشرات تتعلق بشؤون املرأة ،ما يجعلها
وثيقة مستجيبة حلقوق املرأة إلى حد ما ،خاصة يف ما يتعلّق بتعزيز املشاركة السياسية
خصوص ًا للشباب واملرأة ،وتطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها ،وتوفير بيئة
العمل الالئقة للنساء .ويف عام  2020مت إقرار االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن
( )2025-2020التي صدرت استناد ًا إلى قرار مجلس الوزراء املتضمن تكليف اللجنة
الوطنية األردنية لشؤون املرأة بتحديث وتطوير االستراتيجية الوطنية للمرأة وبإشراف

أن إعالن حالة الطوارئ لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية
اللجنة الوزاريةّ ،إل ّ

منها أثّ رت على تنفيذ اخلطط الوطنية واحلكومية ،وأثّ رت على تنفيذ اخلطط العاملية،
كخطة التنمية املستدامة لعام  2030التي تتضمن أهداف ًا رئيسة تتعلق باملساواة بني
اجلنسني (الهدف اخلامس) ،إضافة إلى مؤشرات تتعلق بحقوق املرأة يف العديد من
األهداف السبعة عشر .وقد أورد التقرير الصادر عن األمم املتحدة بعنوان "التضامن
العاملي واملسؤولية املشتركة" أن األزمة احلالية تهدد بعرقلة املكاسب احملدودة التي
حتققت بشأن املساواة بني اجلنسني ،وتفاقم تأنيث الفقر ،والتعرض للعنف ،ومشاركة
املرأة على َقدم املساواة يف القوى العاملة.2
وسيعرض يف ما يلي وضع املرأة يف أربعة مجاالت رئيسة ،هي :املساواة وعدم التمييز
ُ
واملشاركة يف احلياة السياسية والعمل ،والعنف ضد املرأة يف اخلطط احلكومية ،وأثر
اجلائحة على تنفيذ هذه اخلطط.

أو ً
ال :المساواة وعدم التمييز
ّ

تعد مسألة التمييز ضد النساء من أهم املسائل املتعلقة بوضع املرأة يف األردن ،ليس فقط
ّ
يف عام  2020وأثناء أزمة جائحة "كوفيد ،"19-بل هي مسألة مطروحة يف كل األوقات،
وتأثيرها على النساء يكون مركّ ب ًا أثناء األزمات .وسيتم تالي ًا إيراد املسائل ذات العالقة

باحلق يف املساواة واحلماية الدستورية لهذا احلق ،مع األخذ بعني االعتبار أن املسألة
مطروحة على أجندة اللجنة الوطنية لشؤون املرأة واجلهات احلقوقية ،وبرزت بشكل
واضح من التعديالت الدستورية يف عام  ،2011إذ خاطبت مجموعة من تلك اجلهات
اللجنة امللكية لتعديل الدستور من أجل ضمان احلق باملساواة وعلى أساس اجلنس يف
Shared responsibility global solidarity: Responding to the socio-economic impacts 2
.of COVID-19, United Nations, March 2020, P 8
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املادة ( )6من الدستور ،واقترحت جميع املطالبات بإضافة "اجلنس" ليصبح أحد أسس
التمييز احملظورة مبوجب هذه املادة ،لكن هذه املطالبات لم َ
تلق صدى .وقد جاء يف ردود
حكومية عدة على ذلك أن كلمة "األردنيون" الواردة يف تلك املادة ويف غيرها من املواد يف
األردنيني وواجباتهم) تعني الرجال والنساء ،وبالتالي
الفصل الثاني من الدستور (حقوق
ّ

ليس هناك ما يستدعي التعديل.

إن احلماية الدستورية للحق يف املساواة على أساس اجلنس ليست بدعة ،فقد وردت يف
ّ
العديد من الدساتير يف العالم ،كما هي احلال أيض ًا يف دساتير عدد من الدول العربية،
إن الدساتير احلديثة يف هذه الدول أوردت املزيد من
كاملغرب وتونس والبحرين ومصر؛ بل ّ
النصوص حلماية حقوق النساء ،كاحلق يف شغل املقاعد النيابية واحلق يف احلماية من

أي إشارة حلقوق النساء.
العنف ،بينما لم يرد يف جميع مواد الدستور األردني ّ
ً
فضال عن ذلك ،لم يصدر حتى اآلن قرار عن احملكمة الدستورية ،لتأكيد أن كلمة
"األردنيون" الواردة يف املادة ( )6من الدستور تشمل النساء والرجال ،فصدور هذا القرار
سيمكّ ن النساء من االحتجاج به أمام احملاكم أو لتعديل التشريعات.
وبالرغم مما ورد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن بضرورة تعديل
التشريعات وتطويرها لتتالءم مع مبادئ حقوق اإلنسان ،وأهمها الدستور األردني

جلهة تعديل املادة (ّ ،)6إل أن وثيقة أولويات عمل احلكومة ( )2021-2020لم يرد
ً
النص على تعديل التشريعات التمييزية ضد املرأة ،مبا يف ذلك املادة ()6
صراحة
فيها
ّ
من الدستور ،بينما تضمنت الوثيقة ذلك ضمن محور "تطوير تشريعات حقوق اإلنسان

وترسيخها" من خالل مراجعة وتطبيق التوصيات الواردة يف التقارير الوطنية والدولية
اخلاصة بحقوق اإلنسان .ومبا أن العديد من التوصيات الدولية للجان حقوق اإلنسان ورد
فإن
فيها ضرورة ضمان احلماية الدستورية للحق يف املساواة وإلغاء القوانني التمييزية؛ ّ
ذلك يعني ضمن ًا أن التعديالت التشريعية (مبا يشمل الدستور) قد تكون ضمن اخلطة
احلكومية.
ٌ
طرف يف االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان التي تنص
أن األردن
وجتدر اإلشارة إلى ّ

على املساواة يف التمتع باحلقوق ،ومنها العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية الذي
صادق عليه األردن ُ
ونشر يف اجلريدة الرسمية يف عام  ،2006والذي أكد يف املادة ()2
منه على التزام الدول األطراف باحترام احلقوق املعترف بها فيه ،وبكفالة هذه احلقوق
أي متييز بسبب العرق ،أو
جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني يف واليتها ،دون ّ
اللون ،أو اجلنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي السياسي أو غير السياسي ،أو األصل القومي

نص العهد على احلق
واالجتماعي ،أو الثّ روة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب .كما ّ
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باملساواة يف املادة ( )26منه ،التي متثل حجر الزاوية للحماية من التمييز ،إذ تنص على:
ّ
متساو يف التمتع بحمايته".
بحق
"الناس جميع ًا َسواء أمام القانون ،ويتمتعون دون متييز
ٍ

وأن يكفل جلميع األشخاص على السواء حماية
أي متييز ْ
ولهذا يجب أن يحظر القانون ّ
فعالة من التمييز.

وتؤكد املادة ( )3من العهد على املساواة بني اجلنسني؛ فبموجبها "تتعهد الدول األطراف
يف هذا العهد بكفالة َتساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق املدنية
والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد".
خاص ًا باحلق باملساواة يف املادة (،)26
أهمية هذا العهد ال تكمن فقط يف أنّه أورد نص ًا
إن
ّ
ّ
ّ
أي مادة من مواده.
وإمنا أيض ًا يف ّ
أن األردن لم يتحفّ ظ على ّ
بد من إقرار قانون خاص باملساواة
ولضمان احلق باملساواة يف التشريعات األردنية ،ال ّ

أن
وعدم التمييز يهدف إلى تنظيم احلق يف املساواة الوارد يف املادة ( )6من الدستور ،ذلك ّ
احلقوق الواردة يف الدستور صدرت قوانني لتنظيم ممارستها ،كاحلق يف تكوين اجلمعيات،
واحلق يف اإلضراب ،واحلق يف التعليم .والهدف من إقرار هذا القانون هو تنظيم احلق
باملساواة ،وتعريف التّ مييز وحظره بل وجترميه ،وحتديد األفعال التي تشكل جرمية

واملعاقبة عليها ،وتشكيل جلنة الستقبال ورصد شكاوى التمييز ،مبا فيها التمييز على
أقرت مثل هذا القانون.3
أساس اجلنس .ومن اجلدير ذكره أن العديد من دول العالم ّ
وقد كشفت الظروف واإلجراءات التي فرضتها جائحة "كوفيد "19-عن العديد من أوجه
التمييز التي تعاني منها النساء إضافة إلى ما يعانينه يف غيرها من األوقات .ويف ما يلي
بعض املسائل التي تأثرت بها النساء نتيجة لهذا التمييز .فعلى سبيل املثال:
 ترتيبات عودة األردنيني من اخلارج أثناء فترة اإلغالق من خالل املنصة التي ُأطلقتلهذه الغاية.
إذ تساءلت النساء األردنيات املتزوجات من أشخاص غير أردنيني ،إن كان أبناؤهن
ً
أسوة بأبناء الرجل األردني الذين يحق لهم أن يتمتعوا
يستطيعون التسجيل عبر املنصة
باجلنسية األردنية منذ والدتهم ،خاصة أن التسجيل يتطلب إدخال الرقم الوطني
األردني .وبقي األمر معلّق ًا يف البداية دون جواب ،إلى أن نشرت وسائل اإلعالم قصص ًا
حلاالت أبناء وبنات لنساء أردنيات تأثّ روا بسبب تأخر عودتهم ويرغبون بالعودة إلى

األردن الذي تفيم به عائالتهم ونشأوا فيه وينتمون إليه.

 3دراسة للدكتور محمد علوان عام  2013بعنوان" :مبدأ املساواة وعدم التمييز ..دراسة يف القانونني الدولي
واألردني" .وتضمنت الدراسة مالمح القانون واألسباب املوجبة له.
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إن استخدام عبارة "أبناء األردنيات" إضافة إلى عبارة "مزايا أبناء األردنيات" لهو أكثر
ّ

متساو
نحو
ٍ
داللة على هذا التمييز الذي يعني بوضوح أن النساء األردنيات ال يتمتعن على ٍ
مع الرجال األردنيني يف ما يتعلّق باحلق يف منح األبناء اجلنسية ،وأن هذه اإلشكالية ما
دامت موجودة فإن هذا يعني أن النساء لسن كالرجال .وقد طالبت مذكرات موجهة من
احلكومات املتعاقبة إلزالة
اللجنة الوطنية لشؤون املرأة وجمعيات ومنظمات حقوقية
ِ

مساو
هذا التمييز يف ما يتعلق بحق النساء مبنح أبنائهن اجلنسية األردنية على نحو
ٍ
أن هذه املطالبات لم تسفر ّإل عن إقرار مزايا ألبناء األردنيات
لألردنيني الذكورّ ،إل ّ
ّ

َ
رضاهن عنها .يأتي ذلك
ضعف تطبيق هذه املزايا وعدم
اللواتي كشفن يف أكثر من مرة
ّ
أردنيون
أن املادة ( )9من قانون اجلنسية األردني ينص على أن أبناء األردني
بالرغم من ّ
ّ

باألردني هو الرجل فقط وأن النساء األردنيات
أن املقصود
أينما ُولدوا ،ولم يرد يف النص ّ
ّ
"األردنيون" الواردة
بأن كلمة
غير مشموالت فيه .فإذا ما ُأخذ بتفسير بعض املسؤولني ّ
ّ

تفسر كلمة "األردني" الواردة يف
يف املادة ( )6من الدستور تعني الذكور واإلناثَ ،
فلم ال َّ

املادة ( )9من قانون اجلنسية على أنها تشمل الذكور واإلناث ،وعلى أساس ذلك ُي َع ّد أبناء

أن التمييز يف احلق
األردنيات
أردنيني أينما ُولدوا دون احلاجة إلى تعديالت قانونية ،ذلك ّ
ّ

مبنح األبناء اجلنسية يؤثر على حقوق أخرى للنساء األردنيات ،كاحلق يف اختيار الزوج.
ً
زوجة دون أن يقلق بشأن حصولها وحصول أبنائه على احلق يف
األردني
فبينما يختار
ُّ

فإن هذا التمييز قد يؤدي
اجلنسية واإلقامة يف األردن بشكل قانوني ومشروع وتلقائي؛ ّ

إلى التأثير على حرية املرأة باختيار زوجها لعدم ضمان احلق له وألبنائها باجلنسية
مساو.
واإلقامة والتعليم اجلامعي (احلصول على مقعد ،والرسوم اجلامعية) على نحو
ٍ
أن تبرير هذا االجتاه يكشف عن أوجه عميقة من الثقافة التمييزية ضد
ومن املؤسف ّ

النساء فقط على أساس اجلنس.

كما دار نقاش كبير حول مدى اعتبار املرأة ربة أسرة لغايات االستفادة من الصناديق التي
ضم
ُأسست لدعم املتأثرين بإجراءات اإلغالق الحتواء فيروس كورونا والوقاية منه .ومت ّ
النساء ضمن املستحقني للدعم من هذه الصناديق.

ثانيًا :المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع
صنع القرار

ً
صراحة على العمل على
تضمنت وثيقة أولويات عمل احلكومة ( ،)2021-2020النص
دعم العملية االنتخابية وتعزيز املشاركة السياسية خصوص ًا للشباب واملرأة كأولوية،
وذلك من خالل تعزيز مشاركة املرأة يف احلياة السياسية من خالل:
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 .1تدريب املرأة على املشاركة يف احلياة السياسية يف األقاليم (الوسط ،الشمال ،اجلنوب)
بالتعاون مع اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة.
السياسي ومهارات القيادة والتشريعات.
 .2تدريب املرأة احلزبية على مهارات العمل
ّ
 .3عقد جلسات حوارية خالل الفعاليات التي تخص املرأة محلي ًا وعاملي ًا.
وعلى الرغم من أهمية ما ورد يف هذه الوثيقة من إجراءات ومبادراتّ ،إل أن تعزيز مشاركة
املرأة يف احلياة السياسية يحتاج إلى قرار سياسي ً
أوال إلى جانب هذه املبادرات ،لرفع نسبة
مشاركة املرأة يف احلياة السياسية ومراكز صنع القرار.
وقد شهدت املشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها يف مواقع صنع القرار تقدم ًا ملموس ًا يف
العقدين األخيرين ،وبالرغم من الدور اإليجابي الذي لعبه نظام "الكوتا" يف رفع مشاركة
املرأة السياسية يف جميع املجالس املنتخبة ،إال أنه ما زال دون طموح هدف االستراتيجية
الوطنية للمرأة األردنية.4
وليس ّ
أدل على ذلك من أنه مت تفويت رفع نسبة النساء يف عضوية مجلس األعيان الذي
صدرت اإلرادة امللكية بتشكيله يف  27أيلول  ،2020فقد ُعينت  8نساء يف املجلس من

رمزي ،بالرغم من أن العضوات يف املجالس
أصل  65عضواً ،أي أن متثيل النساء يف املجلس
ّ
السابقة أثبنت جدارة وأداء الفت ًا .وبالتالي فإن نسبة النساء يف عضوية مجلس األعيان

الثامن والعشرين (احلالي)  ،%12أي أنها تراجعت عن نسبة النساء يف املجلس السابق
التي بلغت .%15.4
وبينت عملية الرصد التي قامت بها وكالة األبناء األردنية (بترا) ألسماء النساء
ّ

العضوات يف املجلس احلالي واملجالس السابقة للغرفة الثانية يف مجلس األمة األردني
(مجلس األعيان) ،أن نسبة النساء يف مجلس األعيان العشرين الذي ُشكّ ل عام 2003

بلغت  ،%12.7وهي النسبة نفسها يف مجلس األعيان الثاني والعشرين الذي ُشكّ ل يف عام
 ،2007وهو ما تكرر يف مجلس األعيان الثالث والعشرين ،ثم ارتفعت النسبة إلى %15
يف مجلس األعيان الرابع والعشرين قبل أن تتراجع يف مجلس األعيان اخلامس والعشرين
( )2011إلى  .%11.7ويف املجلس السادس والعشرين بلغت النسبة  ،%12وارتفعت يف
املجلس السابع والعشرين ( )2016إلى ( %15وهي أعلى نسبة يف تاريخ املجلس) قبل
ً
وصوال إلى
أن تشهد االنخفاض مجدد ًا يف تشكيلة املجلس الثامن والعشرين (احلالي)
( %10.8وهي أقل نسبة لعضوية النساء يف املجلس منذ عام .5 )2003
 4االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025-2020املسودة األولى ،كانون الثاني .2020
 5وكالة األنباء األردنية (بترا) 29 ،أيلول  ،2020وفاء زيناتية.
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وجتدر اإلشارة إلى أن عملية الرصد هذه متت قبل تعيني د.محاسن اجلاغوب عضو ًا يف
مجلس األعيان.
كما شهد عام  2020إجراء االنتخابات النيابة ملجلس النواب التاسع عشر ( 10تشرين
الثاني  )2020وفق ًا لقانون االنتخاب ملجلس النواب رقم ( )6لسنة  2016وتعديله
(الذي أجريت مبوجبه االنتخابات قبل األخيرة) .إال أن الالفت هو انخفاض عدد
النساء اللواتي حصلن على مقاعد يف املجلس ،إذ بلغ عدددهن  15امرأة وصلن من خالل
أي من النساء من الوصول إلى قبة البرملان بالتنافس ،على
نظام الكوتا ،إذ لم تتمكن ّ

خالف ما جرى يف انتخابات عام  .2016والتي أفرزت حينها  20امرأة ،ومتكنت فيها 5
نساء من الوصول إلى املجلس بالتنافس ،وشكلت النساء حينها ما نسبته  %15من أعضاء
املجلس املكون من  130عضواً ،أما يف انتخابات  2020فقد تراجعت النسبة إلى %11.5
من إجمالي أعضاء املجلس.
وقام مجلس النواب التاسع عشر بانتخاب جلانه الدائمة وأسفرت النتائج عن وصول
سيدة واحدة فقط ملوقع رئيس جلنة ضمن اللجان الدائمة التي يبلغ عددها  15جلنة،
ميارس بحق النساء ،إذ ترأست هذه السيدة جلنة املرأة
ويظهر من خاللها التنميط الذي َ
واألسرة والتي تكونت من 10نساء ورجل واحد.

وباإلشارة إلى عضوية جلان مجلس النواب التاسع عشر ،فجاءت على النحو التالي،
اللجنة املالية ( 10رجال ،سيدة واحدة) ،جلنة االقتصاد واالستثمار النيابية ( 9رجال،
ً
رجال) ،جلنة الصحة والبيئة (10رجال ،سيدة) ،جلنة
سيدتان) ،اللجنة القانونية (11
املرأة وشؤون األسرة ( 10سيدات ،رجل واحد) ،جلنة الطاقة والثروة املعدنية النيابية
(10رجال ،سيدة) ،جلنة الزراعة واملياه والريف والبادية (10رجال ،سيدة) ،جلنة
السياحة واآلثار واخلدمات العامة (10رجال ،سيدة) ،جلنة احلريات العامة وحقوق
ً
رجال) ،جلنة فلسطني
املواطنني (10رجال ،سيدة) ،جلنة العمل والتنمية والسكان (11

ً
ً
ً
رجال) ،جلنة التوجيه
رجال) ،اللجنة اإلدارية (11
رجال) ،اللجنة اخلارجية (11
(11
ً
رجال ،سيدة واحدة) ،جلنة التعليم والشباب ( 10رجال،
الوطني واإلعالم والثقافة (11
سيدة واحدة).
إن مشاركة املرأة يف عملية صنع القرار وإدارة األزمة أثناء جائحة "كوفيد "19-محدودة،
ّ
وكانت غالب ًا من خالل املواقع الوزارية التي تشغلها املرأة؛ كوزارة السياحة ووزارة التنمية
ألي من املواقع املنصوص عليها يف نظام املركز الوطني
االجتماعية ،أو بحكم عدم إشغالها ٍّ
لألمن وإدارة األزمات الصادر مبقتضى املادة ( )120من الدستور ،والذي ينص يف املادة
( )5منه على أنه "يتولّى إدارة املركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:
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.1الرئيس.2 ،وزير الدفاع.3 ،وزير الداخلية.4 ،رئيس هيئة األركان املشتركة.5 ،مدير
عام دائرة املخابرات األردنية.6 ،مدير األمن العام.7 ،مدير عام الدفاع املدني.8 ،مدير
عام املديرية العامة لقوات الدرك" .فيما أن املرأة لم تشغل ّأي ًا من هذا املواقع؛ فإن النساء
ب عن عضوية جلنة إدارة حساب القطاع اخلاص
ب عن عضوية هذه اللجنة ،كما أنهن ِغ ْ َ
ِغ ْ َ

للتبرعات الرئيسية (صندوق "همة وطن") املكونة من  13عضواً ،جميعهم من الرجال.
وكذلك احلال يف تشكيلة احلكومة احلالية ،إذ لم تشمل سوى سيدة واحدة شغلت منصب
وزيرة الصناعة والتجارة والتموين ،مع اإلشارة إلى أن النساء متتّ عن بعضوية جلان أخرى،
تضم يف عضويتها امرأتني.
كاللجنة الوطنية لألوبئة التي
ّ
وقد يرجع غياب املرأة على هذا الصعيد إلى قلة عدد النساء يف مجلس الوزراء ،إذ لم
يصل عدد الوزيرات إلى ما هو مأمول بالرغم من وجود كفاءات نسائية .ففي حني بلغ
عدد النساء يف حكومة د.عمر الرزاز األخيرة  4وزيرات ،فقد بلغ عدد النساء يف حكومة
د.بشر اخلصاونة  3وزيرات .وتضمن البيان الوزاري حلكومة د.بشر اخلصاونة فقرات
عدة التزمت فيها باتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتمكني املرأة وتفعيل مشاركتها يف احلياة
السياسية واالقتصادية من خالل تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة لألعوام -2020
 2025وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي احلكومي ،ووضع اخلطط وتوجيه التمويل
الالزم لتنفيذها ،مع األخذ بعني االعتبار أهمية الوصول خلدمات احلماية االجتماعية،
وتعزيز وصول املرأة ملواقع صنع القرار .وقد أشار البيان كذلك إلى متكني املرأة يف سوق
العمل ،ورفع مشاركتها االقتصادية من خالل تطبيق نظام العمل املرن وتنظيم شؤون
حضانات األطفال.

ثالثًا :العنف ضد المرأة

6

تضمنت وثيقة أولويات عمل احلكومة ( ،)2021-2020بناء منظومة حماية اجتماعية
شاملة ومتكاملة ،واحلفاظ على سالمة األردنيني واألردنيات وأرواحهم.
ُ
خطط االستجابة والوقاية من وباء "كوفيد( "19-التي تضمنت سياسة
وقد فرضت

آثارها على النساء ،وأبرزَ ْت على
التباعد االجتماعي التي اتخذتها العديد من الدول) َ
املستوى العاملي قضية العنف األسري الذي يتشكل ضحاياه غالب ًا من النّ ساء واألطفال؛
َ
املتخذة يف العديد من الدول إلى فرض حالة من اإلغالق ،ومنع
إذ َّأدت اإلجراءات

تضمنها تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي:
 6املعلومات الواردة يف هذا احملور اقتُ بست من جزء من دراسة
ّ
"أثر جائحة كورونا يف مجاالت الصحة والعنف األسري واالقتصاد يف األردن بحسب النوع االجتماعي"
(.)2020
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التنقل ،والبقاء يف املنزل ،ما انعكس يف بقاء املُعنِّ فني مع ّ
الصعب
الضحايا ،وجعل من ّ

طلب املساعدة.

األسري ،وهي ظاهرة تواجه النساء
الدول ارتفاع حاالت العنف
وأعلنت العديد من ّ
ّ
واألطفال على مستوى العالم حتى قبل ظهور اجلائحة ،وازداد الوضع سوء ًا بسبب
اجلائحة؛ ما دفع األمم املتّ حدة -وعلى أعلى املستويات -إلى إصدار بيانات بهذا الشأن؛
فقد دعا األمني العام لألمم املتّ حدة "أنطونيو غوتيريش" إلى اتخاذ تدابير ملعاجلة
ضد النّ ساء والفتيات املرتبطة بحاالت اإلغالق
روعة يف العنف
املنزلي ّ
الطفرة العاملية ا ُمل ِّ
ّ

خيم
التي تفرضها احلكومات لتنمية جهود االستجابة للجائحة ،وقال ّ
إن أكثر مكان ُي ّ
فترض به أن يكون واحة أمان
فيه خطر العنف على النساء والفتيات هو املكان الذي ُي َ

أن اإلحصاءات أظهرت ،حتّ ى قبل االنتشار
لهن :املنزل .وأشار األمني العام إلى ّ
بالنّ سبة ّ

حياتهن.
تعرضن لشكل من أشكال العنف يف
العاملي للفيروسّ ،
ّ
أن ثلث النّ ساء حول العالم ّ
ضد املرأة ،وجبر
وعليه؛ فقد دعت األمم املتحدة جميع احلكومات إلى جعل منع العنف ّ
ّ
اخلاصة
الوطنية
جراء هذا العنف ،جزء ًا رئيس ًا من خطط االستجابة
ّ
ّ
الضرر الواقع ّ

باجلائحة .7

الدول التي فرضت العديد من اإلجراءات لالستجابة للجائحة
وكان األردن من بني ّ
والوقاية منها؛ إذ قام بتفعيل قانون الدفاع لعام  1992بتاريخ  17آذار  ،2021كما فرض
واخلاصة؛ مبا يف
سمية
واجلزئي ومنع التّ نقّ ل وتعطيل
ام
حالة احلظر التّ ّ
الر ّ
ّ
ّ
املؤسسات ّ
ّ
وجه إلى التّ عليم عن بعد.
ذلك إعالن العطلة
القضائية والتّ ُّ
ّ

الدول التي تأثرت باجلائحة يف نواحي احلياة املختلفة؛
واألردن ليس مبعزل عن بقية ّ
اجتماعية على األسر يف اململكة؛ ففي الوقت الذي
فقد جنمت عن هذه اإلجراءات آثار
ّ

األسري وتعزيز قيم التّ ضامن والتّ كافل والتّ راجم والتّ سامح
ُوجدت فيه فرصة للتّ قارب
ّ
وحتديات كثيرة
داخل املجتمع واألسرةُ ،ألقيت على أفراد األسرة  -خاصة النّ ساء -أعباء
ّ
داخل املنزل ،تستدعي حاجة النّ ساء إلى احلمايةُ .
األسري من أبرز
عد مشكلة العنف
وت ّ
ّ

حتديات النّ ساء يف ّ
ظل جائحة "كوفيد."19-
ّ

األسري خالل اجلائحة؛ فوفق ًا
استثناء يف ما يتعلّق بتزايد حاالت العنف
ولم يكن األردن
ّ
ً

لتصريحات مدير إدارة حماية األسرة يف مقابلة أجراها مع قناة "اململكة"ُ ،س ّجلت 1534

حالة عنف أسري يف الشهر األول من احلظر ،بزيادة  %33عن الفترة املماثلة من عام

 7مقال منشور على موقع "أخبار األمم املتّ حدة" بعنوان" :األمني العام يدعو إلى اتخاذ تدابير للتصدي للزيادة
املرعبة يف العنف األسري يف ظل طفرة كورونا العاملية" 5 ،نيسان .2020
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.8 2019
الدفاع أربعة وعشرون أمر دفاع لغايات مختلفة ،تشمل تعطيل
وقد صدر مبوجب قانون ّ

احليوية والقطاع
اخلاص باستثناء القطاعات
سمية والقطاع
ّ
الر ّ
ّ
ّ
املؤسسات واإلدارات ّ
حي .كما ُمنع املواطنون من مغادرة املنازل ّإل من خالل تصاريح (أمر الدفاع رقم ،)2
ّ
الص ّ
ُ
الدفاع املتعلّقة
وف ِر َضت قيود على التّ نقّ ل بني احملافظات وعقوبات على مخالفة أوامر ّ
الورقية ،و ُأوقفت وسائل
الصحف
ّ
بحظر التّ نقّ ل (أمر الدفاع رقم  ،)3و ُأوقفت طباعة ّ

املؤسسات التّ
العامة ،و ُأغلقت املراكز التّ
عليمية (املدارس
وع ِّطلت
املواصالت
جاريةُ ،
ّ
ّ
ّ
ّ

منصة
عملية التّ عليم عن بعد عبر
واجلامعات ورياض األطفال ودور احلضانة) ،وبدأت
ّ
ّ

ّ
ومحطات اإلذاعة والتّ لفزيون؛ ّ
كل ذلك من أجل تفعيل التّ باعد
إلكترونية (درسك)
ّ
الية.
االجتماعي .كما َن ّظم أمر ّ
العم ّ
الدفاع رقم ( )6األمور املتعلّقة باحلقوق ّ
ّ
ّ
أي قانون له عالقة باجلرائم املتصلة بالعنف األسري
ولم
تعطل أوامر الدفاع ّ
األسري؛
واحلماية منه بشكل مباشر ،لكنّ ها أثّ رت  9بشكل غير مباشر على ضحايا العنف
ّ

من حيث تقييد حركتهم (أمر الدفاع رقم  ،2وأمر الدفاع رقم  )3التي أرغمتهم على

االجتماعي (دعم األصدقاء
الدعم
البقاء يف املنازل مع املعنِّ فني ،وصعوبة حصولهم على ّ
ّ
واألقرباء) الذي كانوا يحصلون عليه سابق ًا كما ورد يف اتصال عدد من الضحايا مع
ً
فضال عن األثر السلببي الناجت عن صعوبة وصولهم إلى
املنظمات العاملة يف هذا املجال،

 8مقال منشور يف موقع ( BBC NEWSعربي) 2020" :لم تكن سنة مثالية بالنسبة للمرأة األردنية" 31 ،كانون
األول .2020
 9تنص املادة ( )124من الدستور األردني لسنة  1952وتعديالته" :إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف
يعينه
حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم (قانون الدفاع) ُتعطى مبوجبه الصالحية إلى الشخص الذي ّ
القانون التخاذ التدابير واإلجراءات الضرورية مبا يف ذلك صالحية وقف قوانني الدولة العادية لتأمني الدفاع
عن الوطن ،ويكون قانون الدفاع نافذ املفعول عندما يع َلن عن ذلك بإرادة ملكية َتصدر بناء على قرار مجلس
الوزراء".
املادة  :1يسمى هذا القانون (قانون الدفاع لسنة  )1992وينشر يف اجلريدة الرسمية
املادة :2
أ -إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن يف حالة وقوع طوارئ تهدد األمن الوطني أو السالمة العامة يف جميع
أنحاء اململكة أو يف منطقة منها بسبب وقوع حرب ،أو قيام حالة تهدد بوقوعها ،أو حدوث اضطرابات أو فتنة
داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء ،يع َلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار
مجلس الوزراء.
يطبق فيها وتاريخ
تقرر بسببها إعالن العمل بهذا القانون واملنطقة التي
َّ
ب -تتضمن اإلرادة امللكية بيان احلالة التي َّ
العمل به.
ج -يع َلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية َتصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء
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احلكومية .إضافة إلى ذلك ،تأثّ ر ّ
الضحايا بتعطيل
مقدمي اخلدمات من املنظمات غير
ّ
ّ

سيما أصحاب القضايا املنظورة أمام احملاكم
احملاكم ،وذلك من خالل الضغط عليهم؛ ال ّ
اجلزائية ّ
رعية كالنّ فقة والرؤية واالستزارة واحلضانة؛ فعلى سبيل املثال
كالقضايا
والش ّ
ّ

الكلي ولم يتمكنّ وا
عل َق بعض أطفال األسر املنفصلة عند أحد والديهم خالل فترة احلظر
ِ
ّ

من االنتقال والعيش عند الوالد اآلخر ،تنفيذ ًا لألحكام املتعلّقة مبشاهدة أحد الوالدين.
كما انخفضت دعاوى النفقة احملكوم بها اخلاصة بالزوجة يف عام  2020مقارنة بالعام
السابق ،إذ بلغت  8468مقابل  10558لعام  2019وفق ًا للتقرير اإلحصائي الصادر عن
دائرة قاضي القضاة.
ويف عام  ،2020ويف ظل جائحة "كوفيد ،"19-انخفضت أعداد عقود الزواج العادي
واملكرر ،إذ بلغت  67389عقداً ،بانخفاض  307عقد ًا عن العام السابق .وبالرغم من
هذا االنخفاض إال أن عدد عقود زواج القاصرات ارتفع (بلغت الزيادة  740عقداً) يف ظل
التحول إلى نظام التعليم عن بعد ،وهو مؤشر يدعو إلى القلق ويدل على انقطاع األطفال
عن التعليم .كما انخفضت حاالت الطالق التراكمي (باستثناء الطالق القضائي)
املسجلة يف احملاكم الشرعية يف األردن لعام  2020بعدد  2097حالة طالق مقارنة بالعام
ّ
 2019الذي بلغ عدد حاالت الطالق فيه  19241حالة كما ورد يف التقرير اإلحصائي

الصادر عن دائرة قاضي القضاة لعام .2020
ُ
وت َّ
الدستور
األسرية والعنف
نظم العالقات
عدة؛ فقد كفل ّ
األسري من خالل تشريعات ّ
ّ
ّ
الطمأنينة ً
(املادة  .)3/6وتعني ّ
ّ
ّ
لغة :راحة النّ فس وسكونها
بالطمأنينة"
"احلق
األردني
ّ
ّ

َ
"األمنَ ة"؛ أي الذي يأمنه ّ
كل أحد يف
تثشت ّق كلمة
وثباتها والثّ قة وعدم القلق .ومنها
َ

كل شيء .كما تعني ّ
ّ
سكون القلب من اخلوف واالنزعاج .وعليه ،فإن احلق
الطمأنينة
َ
الدولة بحماية أمن ّ
ونفسي ًا .10
جسدي ًا
الشخص
بالطمأنينة ال يتحقّ ق ّإل بقيام ّ
ّ
ّ

عد قانون العقوبات رقم ( )16لسنة  1960وتعديالته ،وقانون احلماية من العنف
وي ّ
ُ

األسري.
أهم القوانني ذات العالقة مبوضوع العنف
ّ
ّ
األسري رقم ( )15لسنة  ،2017من ّ
َ
ويطبق هذا
املقررة عليها،
ويحدد قانون العقوبات
ّ
َّ
األفعال التي تشكل اجلرائم والعقوبات ّ

يجرم العديد
األسري؛ وإن كان
يعرف جرائم العنف
ّ
ّ
القانون على جميع اجلرائم ،لكنه ال ّ
َ
ورد احلديث عنها يف أماكن مبعثرة منه.
من أشكال العنف
املرتكبة يف إطار األسرة ،وقد َ

مهام إلدارة حماية األسرة للتّ عامل مع
األسري ،فقد أسند
أما قانون احلماية من العنف
ّ
َّ
ّ
ّ
املتضرر مبوافقته إلى مكان آمن ،وعالج ّ
والشهود وحمايتهم،
الضحايا
الشكاوى ،ونقل
ّ

وإجراء التّ سوية ومتابعة تنفيذ التدابير امللحقة بها.
 10معجم املعاني.
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امللحقة
فسي يف اقتراح التدابير
أهمية للتّ قرير
وأعطى هذا القانون
االجتماعي والنّ
َ
ّ
ّ
ّ
القيام بخدمة للمنفعة العامة
بقرار التّ سوية على احملكمة؛ كإلزام مرتكب العنف األسري
َ
أي مكان أو
ملدة ال تزيد عن أربعني ساعة ،واحلظر على مرتكب العنف األسري ارتياد ّ
محل ملدة ال تزيد عن ستة أشهر ،وإحلاق أطراف النزاع ببرامج أو بجلسات تأهيل نفسي أو

حتديات تتعلّق بعدم
أن تطبيق هذه اإلجراءات الواردة يف القانون يواجه
اجتماعيّ .إل ّ
ّ

إصدار نظام حماية املبلّغني والشهود ،وضعف تطبيق أوامر احلماية ،إذ لم يصدر سوى
عدد محدود منها .وكذلك حتديات يف التّ نسيق بني إدارة حماية األسرة ووزارة التّ نمية
االجتماعية التي تدير دور اإليواء؛ لتسهيل دخول النّ ساء إلى تلك الدور.
ّ
الص ّح ّية أو التّ
عليمية أو
األسري
ويلزم قانون احلماية من العنف
ّ
ّ
ُ
ّ
مقدمي اخلدمات ّ
أسري واقعة على
أي حالة عنف
العام
االجتماعية يف القطاعني
ّ
واخلاص ،التّ بليغ عن ّ
ّ
ّ
ّ
َ
عقوبات على عدم اإلبالغ.
علمهم أو إبالغهم بها ،ويرتّ ب
ناقصها
األهلية أو
فاقد
حال ِ
ِ
ٍ
ّ
الكلي فإن ذلك سيؤثّ ر على اإلبالغ عن
املؤسسات أثناء فترة احلظر
ونظر ًا لتعطيل هذه
ّ
ّ
بد أن تضع اجلهات ذات العالقة
حاالت العنف
األسري على احلاالت األكثر ضعف ًا ،وكان ال ّ
ّ
ّ
خاصة لدى العائالت التي لديها ملفّ ات سابقة لدى
قصي عن مثل هذه احلاالت
ّ
خطة للتّ ّ

أي جهة .وجتدر اإلشارة إلى أن األخصائيني االجتماعيني لم يلتحقوا بعملهم يف أقسام
ّ

حماية األسرة يف بداية اإلغالق ،ما أثّ ر على تقدمي اخلدمات للنساء املعنَّ فات ومتابعة
الشكاوى.
األسري يف األردن ،ومن
قدم لضحايا العنف
وهناك مجموعة من اخلدمات التي ُت َّ
ّ
أبرزها:

 .1استقبال ّ
الشكاوى واإلبالغ

األسري رقم ( )15لسنة  ،2017إدارةَ
املادة ( )6من قانون احلماية من العنف
ّ
ألزمت ّ

باالستجابة ّ
لكل شكوى أو إخبار أو طلب مساعدة أو حماية تتعلّق بالعنف
حماية األسرة
ِ

جميع اجلهات يف حال تلقّ يها شكوى أو إخبار ًا عن
بالسرعة القصوى ،وألزمت
األسري
ّ
َ
ّ
حالة عنف أسري حتويلها إلى إدارة حماية األسرة .كما ألزمت املادةُ إدارةَ حماية األسرة

ّ
باتّ خاذ اإلجراءات ّ
والشهود وفق ًا لنظام يصدر لهذه الغاية (لم
اللزمة حلماية ا ُملب ِّلغني
يصدر النظام رغم مرور أكثر من ثالث سنوات على إقراره) .وقد تلقّ ت إدارة حماية األسرة
ّ
الشكاوى خالل فترة احلظر بواسطة مديرياتها املوجودة يف احملافظات أو من خالل ّ
خط
الهاتف رقم  ،911والذي ُأعلن عنه من خالل عدد من وسائل اإلعالم خالل فترة احلظر.
وتشير إحصائية مديرية األمن العام لعام  2020الواردة يف كتابها املوجه للمجلس
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االقتصادي واالجتماعي رقم ق 10131 /6/2/بتاريخ  16شباط  2012إلى أن عدد
النساء املنتحرات بلغ  54امرأة ،بينما بلغ عدد جرائم القتل األسرية الواقعة على النساء
 14جرمية ،وبلغ عدد القضايا املتعلقة بالعنف على النساء  4155قضية.

والقانوني
واالجتماعي
فسي
الدعم النّ
 .2خدمات ّ
ّ
ّ
ّ

تقدم العديد من ّ
والقانوني
واالجتماعي
فسي
منظمات املجتمع
الدعم النّ
املدني خدمات ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املنظمات أو ُت َّول من جهات
األسري ،والتي قد تلجأ مباشرة إلى هذه
حلاالت العنف
ّ
حكوميةُ .
والقانونية ّ
الضحايا
واالجتماعية
فسية
حكومية أو غير
وتكّ ن االستشارات النّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وكيفية التّ عامل مع االنتهاكات الواقعة عليهم؛ ليتّ خذوا القرار
من معرفة حقوقهم،
ّ
ا ُملناسب بشأنها.

ّ
املنظمات احلاالت الواردة لها مع اجلهات ذات العالقة؛ كإدارة حماية
كما تتابع هذه
ً
ّ
مباشرة مع املعتدين وذلك بناء على
املنظمات
القضائية .وقد تتعامل
األسرة واجلهات
ّ
ّ
ومد جسور
اجلهود على متكني
رغبة املشتكني .وعملت هذه
مات من بناء اخلبرات ّ
املنظ ِ
ُ

الثّ قة مع املجتمعات احملل ّّية ّ
والضحايا.

ً
الدفاع التي صدرت لالستجابة من "كوفيد "19-والوقاية منه ،أغلقت
وامتثاال ألوامر ّ
ّ
واستمرت خالل فترة احلظر بتقدمي خدماتها من خالل الهاتف
املنظمات مكاتبها،
هذه
ّ

االجتماعي.
ووسائل التّ واصل
ّ

 .3خدمات اإليواء

األسري؛ واحدة
إيوائية لضحايا العنف
االجتماعية أربعة مراكز
تدير وزارة التّ نمية
ّ
ّ
ّ
أعمارهن عن  18سنة (دار رعاية
مخصصة للفتيات احملتاجات إلى حماية ورعاية وتقل
ّ
ّ

األسري (دار الوفاق
الفتيات يف الرصيفة /اخلنساء) ،واثنتان للنّ ساء ضحايا العنف
ّ
عمان ،ودار الوفاق األسري /إربد) ،ودار استضافة وتأهيل النّ ساء "آمنة" التي
األسريّ /
عرضات للخطر.
كبديل عن االحتجاز
ُأنشئت يف عام 2018
ٍ
الوقائي للنّ ساء ا ُمل َّ
ّ
الدور احلاالت ُ
اإلداري أو
امل َّولة إليها من إدارة حماية األسرة أو احلاكم
وتستقبل هذه ّ
ّ
محكمة األحداث.

الدور
الدفاع وحتّ ى تاريخ  3أيار  ،2020استضافت تلك ّ
ومنذ إعالن بدء العمل بقانون ّ

ّ
االجتماعية للمجلس
الضحايا على النّ حو اآلتي ،وذلك كما ورد يف كتاب وزارة التّ نمية
ّ
واالجتماعي.
االقتصادي
ّ
ّ
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إحصائيات ُدور احلماية خالل فترة احلظر
اسم الدار
عمان
دار الوفاق األسريّ /

دار الوفاق األسري /إربد
دار استضافة النساء /آمنة
دار كرامة *

عدد املنتفعني

عدد العاملني عدد حاالت اإلدخال

5

26

22

5
22
0

19
31
18

11
10
0

* ُأدخلت آخر حالة إلى دار كرامة بتاريخ  8شباط .2020

االستيعابية رغم احلاجة إلى
يتّ ضح من اجلدول السابق أن ُدور اإليواء لم تبلغ طاقتها
ّ
للضحايا ،إذ تكشف ّ
إيوائية ّ
الشكاوى املتزايدة معاناةَ بعض النّ ساء للحصول على
أماكن
ّ
تواصلهن مع
االجتماعي أو عبر
رن عنه من خالل وسائل التّ واصل
عب َ
ّ
مكان آمن ،وهو ما ّ
ّ

ّ
املنظمات ذات الصلة.
خطوط اإلرشاد التي تديرها

إن مشكلة توفير اإليواء للضحايا ،تكمن يف إمكانية الدخول إلى ُدور الرعاية ،وليس يف
ّ
عددها ثالثة أضعاف عدد املنتفعات كما
حتية أو عدم توفّ ر الكوادر التي يفوق
ُ
البنية التّ ّ
ُيظهر اجلدول السابق.

االجتماعية قد أعلنت عن ّ
خطتها إلدامة عمل ُدور اإليواء والتي
وكانت وزارة التّ نمية
ّ

حية ،واألبواب
تتضمن
ّ
الص ّ
ّ
جاهزية املبنى؛ كفحص وصيانة وحدات اإلنارة ،والوحدات ّ
ً
ّ
مواد اإلعاشة واملعلّبات
جاهزية املستودعات واملواد ا ُملستهلكة؛ مثل
فضال عن
والشبابيك.
ّ
ّ

ِّ
لية واملالبس واألحذية.
واملنظفات واملعقِّ مات واإلسعافات ّ
األو ّ

الدور؛ كمنع الزّ يارات واإلجازات ،وجتهيز
إضافة إلى ذلك ،وضعت الوزارة برامج عمل داخل ُّ
ً
جلنة إلجراء جولة
احلرارية .كما شكّ لت
حي ،واستخدام املاسحات
ّ
غرفة للحجر ّ
الص ّ

توعوية؛ للوقاية
إرشادية
اليومية ،وتوزيع نشرة
يومية ،ومتابعة أعمال النّ ظافة
دية
ّ
ّ
تفقّ ّ
ّ
ّ

تتضمن هذه اإلجراءات ّ
خطة
اإليوائية .ولم
من انتشار فيروس كورونا املستجد يف املراكز
ّ
ّ

احملتملة من املنتفعات من ُدور اإليواء.
الستيعاب األعداد
َ

وقد عاجلت مصفوفة رفعها املجلس الوطني لشؤون األسرة يف شهر آب  2020إلى مجلس
الوزراء األولويات اخلاصة والتحديات املتعلقة بحماية األسرة ،وشملت املصفوفة :املوارد
البشرية ،والدعم املالي واللوجستي ،والشراكة والتنسيق والتوعية ،إضافة إلى األطر
وحددت األولويات يف اإلطار التشريعي والقانوني بـضرورة إصدار
التشريعية والقانونيةُ .
األنظمة والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام قانون احلماية من العنف األسري .وطالبت
املصفوفة بوضع نظام يحدد ضوابط االستقرار الوظيفي للكوادر البشرية املدربة
واملؤهلة املعنية بالتعامل مع حاالت العنف ،وإصدار نظام ملهننة العمل االجتماعي ينظم

763

Economic & Social Council of Jordan

مهنة العمل االجتماعي لكل مقدمي اخلدمات االجتماعية.
ودعت املصفوفة إلى إدامة عمل مكاتب اخلدمة االجتماعية يف أقسام إدارة حماية األسرة
للعمل على مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ويف كل احملافظات لالستجابة حلاالت العنف
املتزايدة .كما دعت إلى رفد مكاتب اخلدمة االجتماعية يف إدارة حماية األسرة ودور
الرعاية اإليوائية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية بالعدد الكايف من األخصائيني
االجتماعيني املؤهلني ،مبا يسهم يف االستجابة ألعداد حاالت العنف املتزايدة التي
تراجعها ،ورفد عيادات الطب النفسي والطب الشرعي بأخصائيني نفسيني للعمل على
مدار الساعة ويف كل احملافظات.
وأوصت املصفوفة بإعداد برنامج تدريب وطني موحد ومتخصص للعاملني يف حماية
األسرة ،بناء على االحتياجات التدريبية بشكل يراعي األدوار واملسؤوليات املناطة
مبقدمي اخلدمات واحتياجات كل الفئات املستهدفة والواردة يف األطر واملعايير الوطنية،
واخلروج بخطة تدريب وطنية واضحة.
ويف اجلانب اللوجستي ،دعت املصفوفة إلى توفير اخلدمات اإليوائية يف إقليم اجلنوب
حلاالت العنف التي حتتاج إلى احلماية ،وتوفير اخلدمات اإليوائية حلاالت احلماية
الطارئة بناء على شروط ومعايير واضحة .وأوصت بتفعيل وتوسيع نطاق اإلجراءات
واخلدمات الصحية التي يغطيها قرار إعفاء حاالت العنف احملولة من إدارة حماية
األسرة ،وإنشاء برامج لتأهيل املُعنِّ فني أثناء محاكمتهم وقبل إرجاعهم ودمجهم داخل

األسرة .كما أوصت بالبحث عن مصادر للتمويل ،ومخصصات مالية لدعم وتنفيذ البرامج
للمؤسسات املعنية بالتعامل مع حاالت العنف ،ووضع اخلطط الوطنية ،وتوفير األبنية
املالئمة لكل مقدمي اخلدمات حلاالت العنف .وطلبت من مجلس الوزراء إلزام املؤسسات
املعنية باتخاذ إجراءات تنفيذية مؤسسية للقيام باملهام واملسؤوليات املناطة بها والواردة
يف اإلطار الوطني للحماية من العنف األسري الذي مت اعتماده من ِقبل مجلس الوزراء

بالقرار رقم ( )4637يف جلسته املنعقدة بتاريخ  21نيسان  2009بوصفه وثيقة وطنية
مرجعية يف االستجابة حلاالت العنف األسري ،والتأكيد على التزام كل جهة من اجلهات

املعنية بالعمل وفق مضمونها ّ
وكل بحسب دوره .وينسق املجلس الوطني لشؤون األسرة
أعمال الفريق الوطني حلماية األسرة من العنف ،واملكون من ممثلني عن املؤسسات
احلكومية وغير احلكومية ذات العالقة ،ويعمل على تقدمي املشورة الفنية للمشاريع
الوطنية حلماية األسرة ،واإلشراف على تطبيق وثيقة اإلطار الوطني حلماية األسرة
واإلجراءات املنبثقة عنها ،وتنفيذ اخلطة االستراتيجية حلماية األسرة ،وذلك مبوجب
نظام الفريق الوطني حلماية االسرة من العنف األسري لعام  ،2016إال أن هذا الفريق لم
يضع حتى إعداد هذه املراجعة خطة طوارئ وطنية لالستجابة حلاالت العنف األسري

764

تقرير حالة البالد لعام  :2020شؤون المرأة

أثناء األزمات ،كأزمة جائحة "كوفيد."19-
وقد ورد يف أولويات عمل احلكومة ( ،)2020تطوير تشريعات حقوق اإلنسان وترسيخها،
وذلك من خالل مراجعة وتطبيق التوصيات الواردة يف التقارير الوطنية والدولية اخلاصة
بحقوق اإلنسان ،ووضع ضوابط ملمارسات التوقيف اإلداري .وال بد من التأكيد على عدم
أي قانون يف األردن ،مبا يف
إداري ًا أو
قانونية احتجاز النّ ساء
ّ
تهديدهن به ،والذي ال يجيزه ّ
ّ

ً
ّ
حماية
أي شخص
احلق ألي حاكم
ذلك قانون منع اجلرائم الذي ال يعطي
إداري باحتجاز ّ
ّ

نص على عدم جواز القبض على أي شخص
حلياته .وهي ممارسة ُمخالفة ّ
للدستور الذي ّ

(املادة  ،)1/8كما كفل الدستور ّ
حق
أو توقيفه أو حبسه أو تقييده ّإل وفق أحكام القانون
ّ

(املادة .)2/9
السكن
التّ نقّ ل
ّ
ّ
لألردنيني واختيار مكان ّ

الوقائي للنّ ساء انتهاك ًا صارخ ًا حلقوق اإلنسان ،ومخالفة
وتعد ممارسة االحتجاز
ّ
ّ
ّ
يتوقف األمر عند
األردن .وال
ولية حلقوق اإلنسان التي صادق عليها
ّ
لالتفاقيات ّ
الد ّ
ّ
يؤدي
تعرض
هذا
إن ممارسته جتاه َمن ُي ِبل َ
احلد؛ بل ّ
ّ
ّ
حياتهن للخطر ،قد ّ
غن عن احتمال ّ
ّ
حقوقهن
املهددات يف أسر ال حتترم
بالشكوى؛ فتبقى بذلك النّ ساء
مهن
َّ
إلى عدم ّ
ّ
تقد ّ

فإن
واختياراتهن ،مثل
ولي األمر املوافقة على زواج املرأة؛ ّ
ّ
ّ
حقهن باختيار الزّ وج .فعند رفض ّ
احملاكم ّ
غالبية النّ ساء ال يعرفن
أن
رعية ترفض إجراء عقد الزّ واج ،واملشكلة يف هذا ّ
ّ
الش ّ

ّ
الولي؛ نتيجة عدم وعيهن بالقانون ،أو لعدم وجود مكان
يحق لهن تقدمي طلب عضل
أنّه
ّ
ُ
ولي
احملكمة
متتد إلى أشهر عديدة ُتب ِّلغ فيها
الدعوى التي
ّ
لهن خالل نظر ّ
آمن ّ
ّ
الشرعية َّ

األمر وتنتظر حضوره للمحكمة .وجتدر اإلشارة إلى أن هذه املمارسة أصبحت استثنائية
بعد تأسيس دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) يف عام  ،2018والتي ُأنشئت مبوجب
نظام ُدور املعرضات للخطر لسنة  ،2017وكان من املأمول عند إنشائها أن يصبح االحتجاز
ً
ممارسة من املاضي.
الوقائي للنساء بحجة حمايتهن
ً
بحقوقهن يف امليراث أو رفض
مطالبتهن
عرضة للخطر؛ بسبب
إن النّ ساء قد َي ُك َّن
كما ّ
ّ
ّ
القسري ،األمر الذي يتطلّب مراجعة القوانني واإلجراءات التي َ ُ
تول دون
التّ زويج
ّ

خياراتهن بالزّ واج والتّ عليم والعمل وغيرها .وقد يؤدي هذا
ضمان حقوق النّ ساء واحترام
ّ

بعضهن على االنتحار كما حدث يف اشتباه انتحار فتاة
احلرمان أو االضطهاد إلى إقدام
ّ
شنق ًا يف الزرقاء قبل زفافها ( 30حزيران  ،)2020وكذلك حني أقدمت فتاتان يف منطقة
َ
َ
منفصلتني.11
حادثتني
البقعة على االنتحار يف

 11مقال منشور يف موقع "رؤيا"" :مدعي عام الزرقاء يحقق بانتحار فتاة شنق ًا ..تفاصيل" 1 ،متوز .2020
مقال منشور يف موقع "رادار العرب"" :السبب الذي دفع الصيدالنية العروس لالنتحار قبل زفافها بيوم"30 ،
حزيران .2020

765

Economic & Social Council of Jordan

حترش لفتاة يف أحد الباصات؛ إذ تعامل
على صعيد آخر ،شهد املجتمع األردني حادثة
ّ

حية كأنّها الفاعل ومع الفاعل على أنّه ّ
بعضهم مع ّ
حية مع تقدمي تبريرات
الض ّ
الض ّ
أن املختلف يف هذه احلادثة أنّها من احلوادث النّ ادرة التي تقدمت بها
للمتحرش ّ ،12إل ّ

الضحية بشكوى .وهنا تنبغي اإلشارة إلى أنه يجب على احلكومة واملنظمات احلقوقية أن

ضد التحرش الواقع عليهن.
تبني على هذه احلادثة وتقوم بتشجيع النّ ساء على التّ بليغ ّ

 .4املشاركة يف العمل

يعد تعزيز مشاركة املرأة يف العمل من األولويات التي وردت يف وثيقة أولويات عمل
ّ
احلكومة ( ،)2020-2019إذ جاء يف إحدى أولوياتها أن احلكومة تتطلع إلى توفير 60
فإن احلكومة
ألف فرصة عمل إضافية لألردنيني واألردنيات .ولترجمة هذه األولويةّ ،

تخطط لتنفيذ اإلجراءات التالية:

 .1العمل على توفير بيئة صديقة لعمل النساء خالية من التمييز.
 .2إزالة ما يف التشريعات العمالية من قيود مهنية على املرأة يف مكان العمل.
 .3إلزام الشركات التي ّ
حرش يف
توظف  10عاملني أو أكثر بوضع سياسات للعنف والتّ ّ
مكان العمل استناد ًا للمادة ( )55من قانون العمل.

اإللكتروني من ِقبل الشركات ألجور ورواتب العاملني تدريجي ًا ،بدء ًا
 .4تشجيع التحويل
ّ
بقطاعات محددة ،لضمان حصول العامل على حقوقه يف األجر.

 .5مضاعفة تغطية مسح وتفتيش متطلبات ومعايير السالمة والصحة املهنية للضمان
ضع َف أعداد العاملني الذين يشملهم املسح سنوي ًا.
االجتماعي ليشمل ْ
ويف إطار جهود احلكومة لتنفيذ خطتها ( )2020-2019يف مجال تعزيز مشاركة املرأة
يف العمل ،عقدت احلكومة يف بداية العام (يف شهر كانون الثاني) مؤمتر ًا على مدار يومني
يف منطقة البحر امليت لتمكني املرأة اقتصادي ًا ،وللحوار بني احلكومة والنواب حول خطط
التمكني االقتصادي للنساء يف احملافظات ،إضافة إلى مأسسة اللجنة الوزارية لتمكني

املرأة لتصبح إحدى اللجان يف رئاسة الوزراء ،ما ّ
يدل على اهتمام احلكومة بقضايا املرأة.

إيجابي
إن تنفيذ ومتابعة اإلجراءات السابقة الواردة يف خطة احلكومة ،سيكون له أثر
ّ
على رفع نسبة مشاركة املرأة ،وهي إضافة نوعية -يف حال حتقيقها -قد تسهم يف زيادة
"خبرني"" :خالل ساعات… انتحار فتاة ثانية يف منطقة البقعة" 22 ،متوز .2020
مقال منشور يف موقع ّ
 12مقال منشور يف موقع "رؤيا"" :فيديو التحرش مبحامية داخل (باص صويلح) يثير االستياء يف األردن"23 ،
تشرين األول .2020
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مشاركة املرأة يف قطاع العمل والتي ال تتجاوز نسبتها  %15وفق ًا ملسح السكان 13الذي
أجرته دائرة اإلحصاءات العامة .ومن اجلدير ذكره أن األردن يف عام  2020لم يتجاوز
املرتبة  145يف تقرير الفجوة اجلندرية يف ما يتعلق باملشاركة االقتصادية والفرص،
الذي يصدر سنوي ًا عن املنتدى االقتصادي العامليّ .14إل أن احلكومة لم تضع زيادة
مشاركة املرأة يف قطاع العمل من املؤشرات ،كما لم ُتشر إلى حتقيق تقدم يف مرتبة األردن

يف تقرير الفجوة اجلندرية.
أقر مجلس الوزراء
وقد بدأت احلكومة تنفيذ هذه اإلجراءات يف مطلع عام  ،2020إذ ّ

مشروع قانون معدل لقانون العمل بتاريخ  6كانون الثاني  ،2020وفتحت وزارة العمل
مر على إقراره سوى سبعة أشهر،
عشر مواد للتعديل على القانون الذي لم يكن قد ّ
وبررت احلكومة إجراء هذه التعديالت باحلاجة إلى إيجاد بيئة عمل الئقة ومتكني
وتضمن مشروع القانون مادة حول حق العامل بترك العمل دون إشعار
املرأة وتشغيلها.
ّ

تعر َ
ض للتحرش اجلنسي
مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن إنهاء اخلدمة يف حال َّ
وتضمن املشروع إلغاء املادة ( )69املتعلقة بحظر تشغيل
من صاحب العمل أو َمن ميثله.
ّ
النساء ً
ليال.
وقد ّأدى تقدمي مشروع القانون إلى مجلس األمة إلى حراك نيابي وحقوقي وإعالمي
ً
طلبت مبذكرة لسحب
جدال بني النواب ومنظمات املجتمع املدني التي
حوله ،وأثار
ْ

َ
ورقة موقف
القانون إلجراء حوار وطني حوله .كما قدمت اللجنة الوطنية لشؤون املرأة
للجنة العمل النيابية حول التعديالت الواردة يف مشروع القانون ،خاصة ما يتعلق باملادة
ِ

( )69التي تسمح لوزير العمل بإصدار قرار يحدد فيه القطاعات واألوقات التي ُيسمح
للمرأة العمل فيها.

وكان من املتوقع وفق ًا ملصدر نيابي يف مقابلة نشرتها صحيفة "الغد" يف شباط  ،2020أن
تتخذ اللجنة قرارها بشأن تعديالت قانون العمل كما وردت من احلكومة  ،15إال أن ذلك لم
يتم بسبب تفعيل قانون الدفاع يف  18آذار  2020يف إطار اإلجراءات واخلطط احلكومة
لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية منها ،واتّ خذت العديد من اإلجراءات ،منها
إعالن وزير العمل تعطيل مؤسسات القطاع اخلاص اعتبارا من  8آذار  2020ملدة أسبوعني
 13االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025 - 2020املسودة األولى ،كانون الثاني .2020
 14بلغ األردن املرتبة  138يف سنة  2020يف املشاركة يف العمل بحسب التقرير ،بينما سجل املرتبة  113يف املشاركة
السياسية وفق ًا للتقرير نفسه Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum,
.published 2019
 15مادة صحفية منشورة يف صحيفة "الغد"" :تعديالت العمل على طاولة النواب اليوم ..وخبراء يسابقون الزمن
لترشيدها" ،رانيا صرايرة 12 ،شباط .2020
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ً
كامال وال ُتسب هذه املدة من رصيد إجازاتهم ،وتفعيل
يستحق فيها العمال أجرهم
العمل املرن بأشكاله كافة (العمل عن بعد ،العمل ضمن ساعات مرنة ،العمل ضمن أسبوع
العمل املكثف) استناد ًا إلى أحكام نظام العمل املرن رقم ( )22لسنة  2017والتعليمات

الصادرة مبوجبه ،على ّأل يؤثر كل ذلك على األجر احلالي للعامل ،ويف حال ّ
تعذر تطبيق
أحكام نظام العمل املرن يف القطاعات املستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل املعتادة.
وجاءت اجلائحة لتفرض تطبيق نظام العمل املرن لسنة  2017والذي كان قد ُوضع يف
األدراج بعد إقراره ،والذي كانت ستستفيد منه النساء لو أنه ُطبق يف الظروف العادية،

أن فرض تفعيل القانون جاء يف
كما أنه قد يؤدي إلى رفع نسبة النساء العامالتّ .إل ّ

ظروف استثنائية تأثرت بها جميع القطاعات االقتصادية.

وتباينت اآلراء حول التعديالت؛ فهناك من رأى أن العمل الليلي ضرورة حياتية وأن املساواة
شددت
تستلزم عدم حتديد عمل املرأة بأوقات معينة على نحو متكافئ مع الرجل ،بينما ّ
املنظمات ذات الصلة على ضرورة توفير احلماية للرجال والنساء يف ما يتعلق بالعمل

الليلي.
وبعد تفعيل العمل بقانون الدفاع ،اتخذت احلكومة العديد من اإلجراءات ،من بينها
إعالن وزير العمل تعطيل مؤسسات القطاع اخلاص بدء ًا من  18آذار  2020ملدة أسبوعني،
ً
كامال وال ُتتسب هذه املدة من رصيد إجازاتهم ،وتفعيل
يستحق فيها العمال أجرهم
العمل املرن بأشكاله كافة (العمل عن بعد ،العمل ضمن ساعات مرنة ،العمل ضمن أسبوع
العمل املكثف) استناد ًا إلى أحكام نظام العمل املرن رقم ( )22لسنة  2017والتعليمات
الصادرة مبوجبه ،على ّأل يؤثر ذلك على أجر العامل ،ويف حال ُّ
تعذر تطبيق أحكام نظام
العمل املرن يف القطاعات املستثناة فإن عليها تطبيق شروط العمل املعتادة.
وفرضت جائحة كورونا تطبيق نظام العمل املرن لسنة  ،2017الذي ُوضع باألدراج بعد
أن
إقراره ،والذي كان سيرفع نسبة النساء العامالت لو أنه ُط ِّبق يف الظروف العاديةّ ،إل ّ

تفعيله جاء يف ظروف استثنائية تأثرت بها جميع القطاعات االقتصادية.

كما شهد  2020صدور نظام احلماية االجتماعية املرتبط بتأمني األمومة ،ودخوله حيز

التنفيذ اعتبار ًا من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية ( 20تشرين األول  ،)2020وقد صدر
هذا النظام مبوجب قانون الضمان االجتماعي رقم ( )1لسنة  ،2014وجاء وفق ًا لبيان
املؤسسة العامة للضمان االجتماعي ملساعدة املرأة العاملة يف القطاع اخلاص واملشمولة
بتأمني األمومة ،ومتكينها من العودة إلى عملها أو إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة إجازة
أمومتها عبر املساهمة يف كلف حضانة طفلها سواء كان ذلك يف حضانة مؤسسية منظمة
أو يف املنزل .ويتيح النظام ملؤسسة الضمان االجتماعي املساهمة يف دعم الكلف التشغيلية
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للحضانات وفق ًا ألسس يتم اعتمادها لهذه الغاية.
وقد رحبت منظمة العمل الدولية بإقرار النظام رقم ( )93لسنة  2020بشأن احلماية
االجتماعية املرتبط بتأمني األمومة الهادف إلى متكني األمهات العامالت اقتصادي ًا
وإبقائهن يف القوى العاملة .ورأت املنظمة أن هذا النظام خطوة مهمة إلى األمام يف حماية
حقوق املرأة يف األردن ،وأنه يتوافق مع معايير العمل الدولية ،خاصة اتفاقية العمال/
العامالت ذوي املسؤوليات العائلية رقم  )1981( 156واتفاقية حماية األمومة رقم
 ،)2000( 183إضافة إلى توصية حماية األمومة رقم  .)2000( 191وأثنى املدير
اإلقليمي للمنظمة على األردن المتالكه أحد أفضل أنظمة حماية األمومة يف املنطقة يف
عام  .16 2020وقد جاء هذا التقدم يف ظل النقاش حول قرار احلكومة بإغالق احلضانات
ورياض األطفال يف إطار خطط احلكومة لالستجابة جلائحة "كوفيد "19-والوقاية
منها ،والذي أثار ردود أفعال العديد من اجلهات ذات العالقة والنساء والعائالت املتأثرات
بالقرار ،ال سيما العديد من النساء العامالت يف القطاع الصحي ويف خط املواجهة األمامية
للجائحة واللواتي ال ميكن أن يقمن بعملهن عن بعد.
َ
العمال ّ
حق
وأصدرت احلكومة أمر الدفاع رقم ( )6يف شهر نيسان  ،2020وأعطى األمر
تسلم أجورهم كاملة عن النصف الثاني من شهر آذار والذي كانت احلكومة أعلنته عطلة
للجميع وعدم حسابه من إجازات العامل .ووفق ًا لهذا األمر ،يحق للعمال الذين عملوا

خالل هذه الفترة احلصول على أجر عمل إضايف .ومت وضع خطة لعودة العمل تدريجي ًا
وبنسبة من العاملني ال تزيد عن  ،%30على أن يحصلوا على موافقة من احلكومة .كما
بي أمر الدفاع ( )6أن العاملني من داخل املؤسسات يحصلون على أجورهم كاملة وعلى بدل
ّ

عمل إضايف ،أما العاملون بساعات عمل كاملة عن بعد فيحق لهم تقاضي أجورهم كاملة،
ومن املمكن أن يتبرع العامل ملؤسسته بـ  %30من أجره ،ومن ال يعمل يتقاضى  %50من

أجره شريطة ّأل يقل عن احلد األدنى من األجور .وجتدر اإلشارة هنا إلى انتشار العمل
مستح ّب ًا من ِقبل
عن بعد ومن املنزل بني النساء ،إال أن العمل عن بعد لم يكن مرن ًا وال
َ

بعض النساء ،خاصة ممن ال ميتلكن وسائل التكنولوجيا التي متكّ نهن من القيام بأعمالهن
عن بعد أو بسبب محدودية الوصول إلى اإلنترنت ،وخاصة يف ظل زيادة األعباء املنزلية
عليهن بسبب التحول إلى التعليم عن بعد وإغالق احلضانات ،فقد كن يقمن مبسؤوليات
مضاعفة أثناء وجودهن باملنزل (العمل غير املأجور) ،ويجدن صعوبة يف تقاسم األجهزة
مع أوالدهن.

 16بيان صحفي صادر عن منظمة العمل الدولية 21 ،تشرين األول .2020
Ilo.org/beurit/media
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ومع إغالق احلضانات ،ظهرت مشكلة كبيرة للنساء العامالت يف جميع القطاعات احلكومية
واخلاصة ،خصوص ًا للنساء العامالت يف الصفوف األمامية يف مواجهة "كوفيد،"19-
كالطبيبات واملمرضات ،وأصبحت النساء أمام معضلة كبيرة وضغط قد يدفع بفقدانهن
العمل.
وقد ّأدت اجلهود املشتركة للمجلس الوطني لشؤون األسرة واللجنة الوطنية لشؤون املرأة

واملنظمات احلقوقية والنساء إلى تعديل قرار احلكومة بفتح دور احلضانة واالبتعاد عن
قرار إغالق رياض األطفال.
وتعد عامالت املنازل وعامالت الزراعة وغيرهن من العامالت يف القطاع غير املنظم (من
ّ
بينهن النساء الالجئات والعامالت املهاجرات) من أكثر املتأثرات باإلغالق الذي تسببت
به اجلائحة ،خاصة يف ظل عدم تصور إمكانية عملهن عن بعد ،ما أدى إلى فقدانهن أجور
األيام التي حدث فيها اإلغالق (ألنهن عامالت مياومة) .وكان لالنقطاع عن العمل بسبب
فترات احلظر آثار تراكمية على حياة النساء ،أبرزها اآلثار االقتصادية (كفقدان مصدر
الدخل ،واالضطرار لالقتراض) ،واآلثار النفسية واالجتماعية (الشعور بفقدان األمان)،
(تعرض عدد منهن ألشكال متعددة من العنف كما أشارت تقارير عدة).
واآلثار اجلسدية
ُّ

رابعًا :متابعة االستراتيجيات الخاصة بالمرأة
االستراتيجية الوطنية للمرأة ()2025-2020

َ
االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن (-2020
أقرت اللجنة الوزارية لتمكني املرأة
ّ

أعدتها اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بعد مشاورات مع العديد من
 ،)2025التي ّ

األطراف احلكومية ومجلسي األعيان والنواب واملجتمع املدني والقطاع اخلاص .ونشرت
اللجنة تقرير املشاورات الوطنية التي ُعقدت ألغراض إعداد االستراتيجية.
واعتمدت االستراتيجية فلسفة نظرية التغيير ،وربطت ما بني التمييز والعنف
والفجوة بني اجلنسني ،وأشارت إلى ضرورة العمل على تغيير االجتاهات ليس فقط يف
املجتمع وإمنا يف البيئة الداخلية للمؤسسات احلكومية ويف آليات عملها من خالل إدماج
النوع االجتماعي واملوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي وإنتاج البيانات املصنفة التي
جتعل عملية تطوير السياسات تقوم على منهجية علمية تستند إلى احلقائق وليس
االفتراضات وأيض ًا من خالل آليات التعلم.
وجود اإلرادة السياسية الداعمة لتحقيق املساواة بني اجلنسني
وافترضت االستراتيجية
َ
الحظ
لتمكني املرأة وتخصيص املوارد الكافية لتحقيق أهداف االستراتيجية ،وهذا ما لم ُي َ
يف مجلس األعيان ( )2020الذي ُأعيد تشكيله بعد أشهر من إقرار تلك االستراتيجية،
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فوتت الدولة فرصة رفع نسبة النساء يف مجلس األعيان ،كما أن االنتخابات النيابية
إذ ّ

أي امرأة بالتنافس ،ولم حتصل النساء
التي جرت يف عام  2020كشفت عن عدم فوز ّ

تراجع وجود املرأة يف مجلس األمة ال
إن
سوى على  15مقعد ًا فقط هي مقاعد "الكوتا"ّ .
ُ

يعبر عن اإلرادة السياسية التي ّ
فوتت احلكومة
متخضت عنها االستراتيجية ،وبالتالي ّ
ّ
حتقيق الهدف االستراتيجي األول ،وهو ضمان متكني املرأة من ممارسة حقوقها واملشاركة
تعوض احلكومة ذلك بااللتزام برفع نسبة النساء
يف احلياه العامة والقيادة.
َ
ويؤمل أن ّ
تعبر عن
يف املواقع القيادية احلكومية وغيرها من املواقع القيادية ،فعلى احلكومة أن ّ

اهتمامها باالستراتيجية الوطنية للمرأة ،ليس فقط بإقرارها ،وإمنا باتخاذ اخلطوات
العملية نحو تنفيذها.
تقبل املجتمع ودعمه للجهود الداعية لنبذ التمييز والعنف
كما افترضت االستراتيجية ُّ

على أساس اجلنسّ ،إل أن التعليقات وردود األفعال على جرائم العنف والقتل البشعة التي
ُ
تتوحد على نبذ هذه اجلرائم واستنكارها،
ارتكبت ضد النساء تكشف أن آراء املجتمع لم
ّ

ويتنمر على النساء واملنظمات احلقوقية ،واقتصرت ردة
بل إن هناك من يبرر هذا العنف
ّ
فعل احلكومة على عدد محدود من هذه اجلرائم.

ومع أن هناك اتفاق ًا على أهمية الهدف االستراتيجي الثاني (متتع النساء والفتيات
بحياة خالية من جميع أشكال العنف القائم على أساس اجلنس) ،وعلى أهمية التدخالت
واملبادرات الواردة لتحقيق هذا الهدف وخاصة ما يتعلق بسهولة الوصول إلى اخلدمات ذات
وبعيد إقرار االستراتيجية
اجلودة العالية لضحايا العنف ،جتدر اإلشارة إلى أن احلكومة ُ
ً
واستجابة إلى ارتفاع عدد حاالت العنف األسري بنسبة  %33خالل فترة اإلغالق
الكلي وفق ًا إلدارة حماية األسرةَ ،شكّ لت جلنة للوقاية من العنف األسري بهدف تعزيز

منظومة حماية األسرة ،يرأسها وزير الشؤون السياسية وتضم يف عضويتها وزير التنمية
االجتماعية ورئيسة ديوان التشريع والرأي واألمينة العامة للّجنة الوطنية لشؤون املرأة
واألمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة واملنسق احلكومي حلقوق اإلنسان ومدير
إدارة حماية األسرة يف مديرية األمن العام .وعرضت وزارة التنمية االجتماعية أولوياتها
والتي كان يف صدارتها مهننة العمل االجتماعي وتصنيف األخصائيني النفسيني بناء
على شهاداتهم ،كما اعتمدت وزارة الداخلية دليل إجراءات للحد من ظاهرة العنف
األسري ،لكن هذه اخلطوات على أهميتها غير كافية ،إذ ال بد من العمل على إعادة
مقدمة اخلدمات ،خاصة بعد تعرض نساء
الثقة مبنظومة احلماية من العنف وباجلهات ّ
تقدمهن بشكاوى وطلبات حماية من اجلهات ذات العالقة ،وذلك من خالل
للقتل رغم ُّ

ّ
ومستقل حول ما حدث مع هذه احلاالت ،وأسباب
إجراء حتقيق وتقييم نزيه وشفّ اف

وقوع العنف ،ومدى سهولة الوصول للخدمات ،وتقييم مدى كفاءة الكوادر العاملة يف
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مجال احلماية من العنف واجتاهاتهم جتاه الضحايا .وينبغي أيض ًا قياس أثر الدورات
واألدلة التدريبية على حتسني اخلدمات واإلجراءات املتخذة جتاه الفجوات ،ومحاسبة
التزامها بتسهيل
املقصرين ،واإلعالن عن ذلك .وينبغي أن تعلن اجلهات الرسمية بوضوح
َ
ّ

وصول الضحايا لألماكن اآلمنة واخلدمات اإليوائية ،وأن تعلن خطواتها للمجتمع.
وكذلك أن ُتصدر احلكومة التوجيهات للعاملني يف القطاع العام الحترام حقوق النساء

وخياراتهن .وإن لم َ
فإن هناك خشية من إحجام الضحايا عن اللجوء لهذه
يؤخذ بذلك ّ

املنظومة للتبليغ عن حاالت العنف.

بناء شراكات
وبالعودة إلى االستراتيجية الوطنية التي َأوردت ضمن عوامل جناحها
َ
َ
الشراكة مع البلديات بحيث
قترح أن تتضمن هذه العوامل أيض ًا
فاعلة
َ
وحتديد األدوارُ ،ي َ

تكون مشاريع البلديات وخططها وميزانياتها مستجيبة الحتياجات النساء يف كل بلدية.

أما بالنسبة للشراكة مع املجتمع املدني ،فال بد من تسهيل وصول املجتمع املدني ،وخاصة
مقدمي اخلدمات ،إلى التمويل الضروري الستدامة برامجه.
ولم تعلن احلكومة حتى وقت إعداد هذه املراجعة عن البرنامج التنفيذي احلكومي
لالستراتيجية الوطنية للمرأة يف كل القطاعات ،واخلطط التنفيذية لهذه
ويعد إعداد احلكومة ملوازنة عام  2021اختبار ًا ملدى توفر اإلإرادة
االستراتيجية.
ّ
السياسية لتخصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذه االستراتيجية.
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خامسًا :التوصيات
ّأوال :توصيات تتعلق بالتشريعات والسياسات

 .1اتخاذ إجراءات دستورية وتشريعية باجتاه حتقيق املزيد من املساواة بني اجلنسني يف
األردن.
 .2إقرار قانون خاص بحقوق الطفل.
 .3إقرار نظام حماية الشهود والضحايا ،وتضمني قانون املوازنة العامة بنود ًا لتغطية
تكاليف هذه التعديالت التشريعية.
 .4إقرار نظام العاملني بالزراعة لضمان متتع العامالت والعاملني يف هذا القطاع
باحلماية الواردة يف قانون العمل.
 .5تعزيز دور وسائل اإلعالم يف نشر ثقافة قيم املساواة بني اجلنسني ،وتعزيز الثقافة
املجتمعية املناهضة للعنف والتمييز ،وتدعيم األعراف واالجتاهات واألدوار
االجتماعية اإليجابية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،وهو الهدف االستراتيجي
الثالث الوارد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن.
 .6أن تقوم احلكومة باتخاذ موقف من التنمر الذي تتعرض له الضحايا واملؤسسات
احلقوقية.
 .7العمل على إدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع التقييمات وخطط عمل
االستجابة لألزمات ،مع مراعاة األدوار املناطة بكال اجلنسني واحتياجات املرأة.
 .8وضع بيانات مصنفة بحسب اجلنس للمساعدة يف وضع سياسات مساعدة للمرأة،
وأن يتم تصنيف البيانات اخلاصة بتفشي الوباء وفق ًا للجنس والعمر واإلعاقة،
واالستفادة من اخلبرات النسائية املتوفرة وتوفير عضوية لهن يف تشكيل هيكلة
األزمات وإدارتها.

ثاني ًا :توصيات تتعلق باملشاركة يف احلياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع
القرار

 .1تعزيز املشاركة السياسية للمرأة ،بحيث يشمل ذلك زيادة احلصة النسائية يف مجلسي
النواب واألعيان واملناصب احلكومية.
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ضد املرأة
ثالث ًا :توصيات تتعلق بالعنف ّ

وطنية ّ
ّ
األسري أثناء
للطوارئ؛ للتعامل مع حاالت العنف
خطة استجابة
 .1وضع
ّ
ّ
الطوارئ ،واستحداث طرق بديلة لتقدمي ّ
األزمات وحاالت ّ
الشكاوى ،من قبيل تطوير
إلكترونية لإلبالغ وتقدمي اخلدمات ّ
كيفية
تتضمن هذه اخلطة
للضحايا ،وأن
منصة
ّ
ّ
ّ
ّ

وكيفية توفير أماكن آمنة
ومقدمي اخلدمات،
التّ نسيق بني اجلهات ذات العالقة
ّ
ّ
ّ
الدخول ،وضمان وحدة العائلة ،وتوفير
للضحايا مع األخذ بعني االعتبار سهولة ّ
األسري بسبب اخلالفات أو
الدعم
احتياجات للنّ ساء ا ُملتخلّى
عنهن اللواتي يفقدن ّ
ّ
ّ

إصابتهن بالوباء.
بسبب احتمال
ّ

ّ
بديناميكية
منظمات املجتمع املدني لضمان استمراريتها بتقدمي خدماتها
 .2دعم
ّ
ومرونة ،وزيادة االعتماد عليها يف اخلطوط األمامية لالستجابة؛ وهذا من شأنه أن
ُيعني على االستفادة من اخلبرات املكتسبة وبناء الثقة والشراكات .إضافة إلى تسهيل

األسري؛
عمل املنظمات غير احلكومية التي تقدم خدمات الدعم لضحايا العنف
ّ

وضمان حصولها على التمويل الالزم الستمرارية عملها.

األسري واملجتمعي ،وتقدمي اخلدمات يف
 .3إنشاء مراكز ومكاتب متخصصة لإلرشاد
ّ
تتوجه هذه املراكز
بالسكان ،وأن
ّ
جميع أنحاء اململكة ،خاصة يف أكثر األماكن اكتظاظ ًا ّ
عمم
االقتصادي واملكانة
واملكاتب للجميع بصرف النظر عن الوضع
ّ
ّ
االجتماعية ،وأن ُت َّ
اخلدمات لتشمل جميع احملافظات .وذلك ّ
حلل اخلالفات االجتماعية ومنع تفاقمها،

ولتشجيع العائالت على استخدام وسائل غير عنيفة بالتعامل مع اخلالفات.
الس ّن واملرضى الذين ال يستطيعون
 .4وضع خطط وإجراءات للوصول لألطفال وكبار ّ
اإلبالغ ،وذلك من خالل تعزيز دور املرشدين االجتماعيني العاملني يف املدارس .إضافة
تقصي العنف األسري ،على غرار فرق التقصي الوبائي ،خاصة
إلى تخصيص فرق
ّ
ً
أطفاال وذوي إعاقة ومسنّ ني وخصوص ًا من لهم ملفّ ات سابقة،
لدى األسر التي تضم
العامة.
السالمة
ّ
على أن تتبع هذه الفرق قواعد وإجراءات تراعي شروط ّ
 .5ضمان وصول ّ
الس ّن واألشخاص ذوي اإلعاقة إلى
الضحايا من النّ ساء واألطفال وكبار ّ
قاض ملواصلة النظر يف األمور املستعجلة والعالقة يف حال حدوث
العدالة؛ وتخصيص ٍ
إغالق ،وملواصلة مقاضاة املعتدين .وكذلك استمرار األنظمة القضائية يف قضايا

النفقة واحلضانة واملشاهدة مبا يحقق مصلحة ّ
الطفل الفضلى ،ووجوب إجراء حتقيق
حتفهن خالل فترة احلجر على أيدي
سريع ونزيه يف حاالت قتل النّ ساء اللواتي لقني
ّ

املقصرين وتشكيل جلان حتقق
أحد أقربائهن؛ لتحديد فجوات احلماية ومساءلة
ّ

وتقييم.
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األسري ،وإصدار أوامر احلماية ،وإبعاد
 .6ضرورة تطبيق قانون احلماية من العنف
ّ
املتضررين إلى مكان آمن ،ووضع برامج للتّ عامل
األسري ،ونقل
مرتكبي العنف عن املنزل
ّ
ّ

مع املعتدي ،وإقرار نظام حماية الشهود والضحايا وتخصيص املوارد الكافية لتطبيقه.

ألن االحتجاز
 .7التّ أكيد والتعميم على عدم استخدام االحتجاز
الوقائي أو التّ هديد به؛ ّ
ّ

الوقائي أو التّ هديد به يحول دون قيام ّ
الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف
ّ
حقوقهن.
ضهن النتهاك
ّ
ويعر ّ
ّ

رابع ًا :توصيات تتعلّق ببرامج الوقاية من العنف األسري

 .1تعزيز َدور وسائل اإلعالم وقادة الرأي؛ لتسليط ّ
االجتماعية خلطط
الضوء على اآلثار
ّ
ّ
والص ّح ّية للجائحة.
الطوارئ ،على غرار اهتمامها بإبراز اجلوانب
ّ
االقتصادية ّ

إعالمية تتناسب مع جميع األعمار حول مهارات االتّ صال ،وتعزيز
توعوية
 .2بث رسائل
ّ
ّ
ينية القائمة على العدالة والتّ سامح
األسرية ،وتعزيز القيم
األواصر
اإلنسانية ّ
ّ
والد ّ
ّ

والرحمة.
واملساواة
ّ
واملودة ّ

خامس ًا :توصيات تتعلق ببناء القدرات

ومقدمي اخلدمات إلى تغيير ّ
االتاهات ،ال أن يقتصر على
يتوجه تدريب العاملني
 .1أن
ّ
ّ
املهارات فقط؛ فيكون اختيار العاملني من ذوي الكفاءات بناء على امتحان على غرار ما

يحدث يف الوظائف العليا ،وأن يركّ ز هذا االمتحان على قياس ّ
اتاهاتهم.

تقدم خدمات
وجه إلى تعيني نساء يف مواقع
قيادية يف اجلهات احلكومية التي ّ
ّ
 .2التّ ّ
األسري ،كتعيني امرأة يف منصب األمني العام أو منصب مساعد األمني
لضحايا العنف
ّ

العام لشؤون الرعاية ،أو إلدارة مديرية األحداث واألمن املجتمعي يف وزارة التنمية
االجتماعية ،التي لم يحدث أن تولّت إدارتها امرأة ،رغم أنها املديرية الفنية التي
تشرف على جميع ُدور إيواء النساء والفتيات.
خاصة بعد مرور أكثر من  20عام ًا على إنشاء إدارة
 .3تقييم منظومة احلماية يف األردن،
ّ
حماية األسرة ،وأن يشمل هذا التّ قييم ّ
اتاهات العاملني والعامالت مع ّ
الضحايا.

 .4اإلشراف املشترك على دور اإليواء احلكومية مع جهة مستقلّة؛ لضمان عدم خضوعها

الدور للحاالت ّ
الطارئة؛ بحيث تقوم
للبيروقراطية
احلكومية ،وتخصيص إحدى هذه ّ
ّ
ّ

إدارة حماية األسرة بإحالة احلاالت املستعجلة إليها.
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االجتماعية؛ لدراسة ّ
األسري
االجتماعية كالعنف
الظواهر
للدراسات
 .5إنشاء معهد ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسات
للسياسات
والطالق واجلرائم واآلثار
احلكومية؛ إذ تساعد هذه ّ
ّ
ّ
االجتماعية ّ
املتوسط والطويل،
االجتماعية لألزمات على املديني
على وضع خطط استجابة لآلثار
ّ
ّ

ملف اإلصالح
احلكومية كما هو
االجتماعي على األجندة
وبوضع ملف اإلصالح
ّ
ّ
ّ
االجتماعية لسياسات التّ باعد
واالقتصادي .إضافة إلى دراسة اآلثار
ياسي
الس
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي والتعليم عن بعد واآلثار االجتماعية الستقبال الالجئني وغيرها من
ّ

إن هذه اآلثار قد
إجراءات الوقاية من "كوفيد "19-على املديني
املتوسط والبعيد؛ إذ ّ
ّ
تظهر بعد فترة من الزّ من ،خاصة مع توقع وجود موجة جديدة للفيروس؛ ما يقتضي

االستعداد الكامل لهذه املوجة.
 .6إجراء مراجعة شاملة لقانون العقوبات؛ بحيث يواكب ما حصل من تغييرات اجتماعية
األردني ،وينبغي أن تستند هذه التعديالت إلى دراسات وطنية
وبنيوية على املجتمع
ّ

يقوم بها املركز الوطني املوصى به ،ومن التعديالت املقترحة تعديل املادة ( )98وإلغاء
املادة ( )340وتعديل املادة ( ،)99وذلك بإضافة بند بعدم جواز األخذ باألسباب
املخففة إذا كان الفعل واقع ًا على قاصر أو ُ
ارتكب اجلرم وكان الفاعل واملجني عليه من
أسرة واحدة.

سادس ًا :توصيات تتعلق باملشاركة يف العمل

 .1االستمرار باجلهود احلكومية لتعديل قانون العمل مبا ميكّ ن النساء من االنخراط
بسوق العمل.
ً
بدال عن املعونة الوطنية،
 .2أن يتم التوسع باستخدام مصطلح "احلماية االجتماعية"
لتغليب الصفة احلقوقية للدعم احلكومي للفئات املهمشة كما ورد يف العهد الدولي
عد تأمينات البطالة والشيخوخة
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي َّ
والفقر حقوق ًا ال يجوز التمييز فيها ،وال يقتصر ذلك على الدعم املادي ،بل ينبغي
عنهن،
توفير حماية حقيقية؛ كفرص العمل اآلمنة ،وإيواء ضحايا العنف أو املتخلى
ّ

وإنشاء احلضانات ،وغيرها من التّ أمينات.

 .3اإلبقاء على دور احلضانة ورياض األطفال مفتوحة يف جميع األوقات ،حتى خالل
ألن إغالقها يؤثر على عمل النّ ساء ويؤدي إلى انسحابهن من سوق
فترة اجلائحة؛ ّ

العمل وزيادة األعباء عليهن بعكس ما خططت له احلكومة .مع األخذ بعني االعتبار
مصلحة ّ
الطفل الفضلى ،وأثر إعادة إغالق هذا القطاع على املديني املتوسط والطويل؛

سيؤدي إلى آثار سلبية على قطاع الطفولة واملرأة.
إن انهياره
إذ ّ
ّ
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 .4املضي بخطة احلكومة لتطوير وسائل املواصالت التي حتمي النساء من التحرش ،ومبا
يليق باحترام كرامة اإلنسان ،ما ينعكس إيجاب ًا على تشجيع النساء على العمل.
أن باإلمكان اللّجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية
 .5ثبت خالل فترة اجلائحة ّ
العمل أو تقسيم ساعات العمل اليومية أو األسبوعية مبا يلبي احتياجات العامالت

اللواتي يقمن برعاية آخرين ،لذا توصي هذه املراجعة باالستمرار يف تشجيع العمل
املرن لكل من تقتضي ظروفه االستمرار يف هذا النوع من العمل.
 .6دعم برامج منظمات املجتمع املدني املتعلقة بتمكني النساء اقتصادي ًا.
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قائمة المراجع

 .1االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن ( ،)2025-2020املسودة األولى ،كانون
الثاني .2020
 .2بيان صحفي صادر عن منظمة العمل الدولية 21 ،تشرين األول .2020
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 .6مواد الدستور األردني.
 .7العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية.
 .8قانون اجلنسية األردني.
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يسابقون الزمن لترشيدها" ،رانيا صرايرة 12 ،شباط .2020
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 .12معجم املعاني.
 .13مقال منشور يف موقع "أخبار األمم املتّ حدة" بعنوان" :األمني العام يدعو إلى اتخاذ
تدابير للتصدي للزيادة املرعبة يف العنف األسري يف ظل طفرة كورونا العاملية"5 ،
نيسان .2020
 .14مقال منشور يف موقع "تضامن"" :تضامن :جرمية قتل (أحالم) لم تكن األولى ،وملاذا
لن تكون األخيرة؟ أصبحت منازلنا أكثر هشاشة وأقل أمان ًا لنسائها وفتياتها وأطفالها"،
 19متوز .2020
"خبرني"" :انخفاض نسبة اجلرائم خالل اجلائحة باألردن"،
 .15تقرير منشور يف موقع ّ
 20متوز .2020
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 .16خبر منشور يف موقع "رؤيا"" :مدعي عام الزرقاء يحقق بانتحار فتاة شنق ًا..
تفاصيل" 1 ،متوز .2020
 .17تقرير منشور يف موقع "رادار العرب" " :السبب الذي دفع الصيدالنية العروس
لالنتحار قبل زفافها بيوم" 30 ،حزيران .2020
"خبرني"" :خالل ساعات… انتحار فتاة ثانية يف منطقة
 .18خبر منشور يف موقع
ّ
البقعة" 22 ،متوز .2020
 .19تقرير منشور يف موقع "رؤيا"" :فيديو التحرش مبحامية داخل (باص صويلح) يثير
االستياء يف األردن" 23 ،تشرين األول .2020
 .20وكالة األنباء األردنية (بترا) 29 ،أيلول  ،2020وفاء زيناتية.
21. Global Gender Gap Report 2020, World Economic Forum,
published 2019
22. Shared responsibility global solidarity: Responding to the
socio-economic impacts of COVID19-, United Nations, March 2020
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امللخص التنفيذي
تسعى هذه املراجعة إلى تقدمي قراءة يف اخلطط املعلنة لوزارة الثقافة ،ومقابلة األهداف
والبرامج واملشاريع املع َلنة مع ما ُط ّبق منها على أرض الواقع ،وكيف متكّ نت الوزارة من

التكيف مع الظروف املستجدة الطارئة نتيجة إجراءات احلجر املنزلي منذ مطلع شهر
ُّ

آذار وحتى بداية شهر حزيران  ،2020يف ظل انتشار جائحة كورونا .كما تسعى إلى
عما
مراجعة التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد لعام ( 2019الثقافة)
للتقصي ّ
ّ
ُأخذ به منها ،وإلعادة قراءة هذه التوصيات والبناء عليها وتعميقها مبا يتفق مع أهداف
استراتيجية وزارة الثقافة .باإلضافة إلى محاولة عرض نظرة مستقبلية حول جتديد
احلياة الثقافية وإغنائها والدور احملوري لوزارة الثقافة يف حتقيق هذه التطلّعات ،مع
عدد من التوصيات التي ميكن وضعها على سلّم أولويات صانع القرار الثقايف.
تقدمي
ٍ
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أو ً
ال :المقدمة

لم يستقر احلال يف وزارة الثقافة منذ نحو ثالث سنوات من عمر حكومة عمر الرزاز ،إذ

تقلّب على قيادتها ثالثة وزراء بعضهم أمضى فيها شهور ًا معدودة .ويضاف إلى حالة عدم
التراجع املستمر يف حجم موازنتها السنوية ،واخللل يف نظام
االستقرار يف قيادة الوزارة
ُ

التعاقب واإلحالل الوظيفي فيها .غير أن ذلك كله لم يوقف أنشطة الوزارة وخاصة يف
التعامل مع جائحة كورونا والسعي الى التكيف اإليجابي مع ظروف الوباء ومكافحته.
قد ُتظلم وزارة الثقافة مع واقع ضآلة مواردها املالية والتقلب الدائم يف قيادتها إذا ُح ّملت

وحدها مسؤولية الضعف يف تنفيذ اخلطط االستراتيجية يف قطاع الثقافة .ورمبا ال
تخرج الوزارة عن النمط التنظيمي السائد يف الدولة ،الذي ما زال يلعب فيه الفرد دور ًا
ّ
ولعل هذا ما يفسر التباين يف أداء الوزارة تبع ًا لقيادتها .ال شك أن أغلب الوزراء
محوري ًا،

الذين تعاقبوا على الوزارة هم على درجة عالية من الثقافة ،ولبعضهم إسهامات بارزة يف

مجاالت العمل الثقايف املتعددة ،وقد حاول عدد منهم ترك بصمة على عمل الوزارةّ ،إل
أن اخللل يكمن يف عدم إيالء العمل املؤسسي أو اجلانب املؤسسي ما يستحقّ ه من اهتمام،
وعدم االحتكام إليه ،وهذا ما قاد يف أغلب األحيان إلى أن تتوقف املبادرات الفردية
للمسؤول فور مغادرته موقع املسؤولية.
لقد أشار تقرير حالة البالد لعام ( 2019مراجعة الثقافة) إلى أن الوزارة لم تشهد وضع

خطة متوسطة املدىّ ،إل يف فترتني وللوزير نفسه ،يف األعوام ( )2008-2006واألعوام
تدرج سنوي ًا ضمن مشاريع
( .)2019-2017علم ًا بأن املشاريع والبرامج األبرز التي
َ

الوزارة وبرامجها هي التي أتت بها خطة ( .)2008-2006وقد انتهت مدة آخر خطة دون
أن يجري جتديدها أو وضع خطة بعدها ،رغم أن املشاريع والبرامج الواردة فيها هي ما
ُبنيت عليها خطة موازنة الوزارة لعام .2020
وقد حتركت الوزارة يف عام  2020باجتاه إعداد خطة وطنية للثقافة وشكلت فريق ًا وطني ًا
إلعداد اإلطار االستراتيجي للثقافة خالل األعوام ( ،)2024-2020وكلّفت أصحاب
االختصاص إلعداد دراسات حول العمل الثقايف ،وعقدت لقاءات وحوارات تشاورية مع
قطاعات ثقافية يف محافظات اململكة كافة .وقد أعلنت الوزارة أن اإلطار االستراتيجي
نجز مع نهاية تشرين األول  .2020ومتثل هذه اخلطوات جهد ًا إيجابي ًا
من املقرر أن ُي َ
ويف الطريق الصحيح ،وال سيما أنه يتسم بالتشاركية واالنفتاح على املجتمع الثقايف.
ومحددات عمله ،وكذلك مهمات
ولم يكن معلوم ًا مسبق ًا املدى الزمني ملهمات الفريق
ّ

أصحاب االختصاص يف مسعاهم ومسعى الوزارة لسد النقص يف الرؤية االستراتيجية ،إذ

استمر عمل الوزارة لسنني طويلة بوتيرة متشابهة رغم غياب اخلطط يف أغلب األحيان.
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وباالستناد إلى النظام احلكومي السائد يف التخطيط ،القائم على موازنة البرامج
واملشاريع التي َ
توضع سنوي ًا ،وبسبب التقلب السريع على قيادة الوزارة ،غالب ًا ما يشارك

ً
ممثال باألمني العام ،وبعض مساعديه من املديرين
كادر الوزارة الثابت
يف إعداد املوازنات
ُ
قرة بقانون ،ال ميلك تغييرهاّ ،إل
التنفيذيني ،وغالب ًا ما يأتي الوزير ليجد أمامه موازنة ُم ّ

أن النظام الذي ُت َع ّد فيه املوازنة يتيح للوزير إجراء بعض التعديالت ،كأن ُيدخل مشروع ًا

يفسر
ضمن برنامج قائم ،ويكون تنفيذ هذا املشروع على حساب مشاريع قائمة ،وهذا
ّ

التباين يف مستوى تنفيذ املشاريع عندما تتقلص املخصصات املرصودة لها.

ومن اجلدير ذكره أن الوزارة عملت بالتزامن مع إعداد اإلطار االستراتيجي ،على إعداد
مجموعة من السياسات الثقافية الوطنية على شكل برامج أو خطط أو سياسات عامة من
َّ
املتوقع انتهاء العمل بها مع نهاية عام  .2020وأبرزها:
 البرنامج الوطني لرعاية الفنون (أول برنامج وطني يف هذا املجال). البرنامج الوطني للقراءة. البرنامج الوطني لرعاية املواهب. مشروع مدن اإلبداع والفنون. االستراتيجية الوطنية للموسيقى.كما بدأت الوزارة منذ شهر حزيران  2020تطوير "النظام الوطني للمعلومات الثقافية"،
وهو عبارة عن سلسلة من قواعد البيانات الرقمية التي ستعمل على تقدمي معلومات
محدثة ومصنَّ فة حول احلياة الثقافية يف األردنُ ،
وك ِّلفت ِف َرق موزعة على األقاليم
َّ

الثالثة جلمع املعلومات.

وعلى أهمية مشاريع الوزارة وبرامجها ،أصبح تنفيذ معظمها شبه روتيني ،وقلّما يطرأ
عليها تطوير إبداعي ،فعلى سبيل املثال انطلق مهرجان املسرح األردني عام  ،1991إثر
حد مقاطعة األردن
احتالل العراق للكويت وما تبعه من مواقف لدول اخلليج العربي وصلت ّ
بسبب عدم مشاركته يف التحالف الدولي ضد العراق ،فتأثر قطاع الدراما يف األردن الذي

كان يعتمد على السوق اخلليجية ،ولهذا جاءت مبادرة وزارة الثقافة باستحداث مهرجان
للمسرح من أجل تعويض الفنانني األردنيني عن بعض ما فقدوه نتيجة مقاطعة الدراما
مضي ثالثة عقود على إنشائه لم يتمكن
األردنية التلفزيونية .لكن هذا املهرجان رغم
ّ

من التأسيس لظاهرة مسرحية دائمة ،وما زال األردن يفتقد إلى مسرح دائم للعروض،
وكان األجدى بوزارة الثقافة التفكير يف إيجاد حالة مسرحية دائمة ،علم ًا بأن مقومات
هذه احلالة متوافرة ،مع احلفاظ على املهرجانات التي تؤدي وظيفة محددة تختلف عن
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وظيفة املسرح الدائم .إذ إن املهرجانات املسرحية ال تخلق بالضرورة جمهور ًا مسرحي ًا،
وجمهورها يقتصر غالب ًا على الفنانني واملثقفني.
ً
دائرة للثقافة والفنون
وثمة مثال آخر يتصل بأقدم املهام التي تقوم بها الوزارة منذ كانت
( ُأسست عام  ،)1964وهي النشر .إذ بدأ النشر بكتاب واحد يف السنة األولى ليتزايد
العدد ببطء حتى أصبح يناهز مئة عنوان سنوي ًا .أما الدوريات ،فقد بدأ صدورها

مبجلة "أفكار" سنة  ،1966وواظبت هذه املجلة على الصدور مبا يجعلها واحدة من أعرق
املجالت الثقافية العربية ،وإلى جانب نسختها الورقية جرى إطالقها كمجلة إلكترونية
تفاعلية .وقد جمعت الوزارة خالل عام  2020أرشيف املجلة منذ عددها األول ،وأتاحتها
وحملتها على موقع منصة الكتب ُ
(الكتبا).
بصيغة ()pdf
ّ
كما أصدرات الوزارة مجالت "فنون" ،و"صوت اجليل" ،و"التراث الشعبي" ،و"وسام" املوجهة
لألطفالّ ،إل أن صدور هذه املجالت باستثناء "أفكار" و"وسام"ّ ،
ظل بني حجب وظهور ،وقد
َ
مجلتي "صوت اجليل" و"فنون".
تقرر يف شهر آب  2020إعادة إصدار
ّ

وبقيت الوزارة تقوم بدور الناشر ،ثم حدث تطور يف عملية النشر ،يتمثل يف مشروع
مكتبة األسرة األردنية الذي بدأ سنة  2007وما زال مستمراً ،وهو يتضمن طباعة كتب
يتراوح عددها بني  50كتاب ًا و 100كتاب سنوي ًا ،وبيعها للجمهور بأسعار رمزية .وقد
حقّ ق هذا املشروع جانب ًا مهم ًا من أهداف النشر الواردة يف نظام النشر ،لذلك لم َ
يبق ما
ً
كامال إلى برنامج دعم
يبرر بقاء برنامج النشر قائم ًا ،إذ ميكن أن يتحول هذا البرنامج
النشر ومشروع مكتبة األسرة.
وأصدرت الوزارة أثناء إعداد هذه املراجعة ،تعليمات جديدة بخصوص سياسة دعم
املؤلف من خالل دعم نشر الكتاب .وتنطوي هذه التعليمات على تغيير عن السياسة
السابقة املعتمدة منذ منتصف التسعينات ،والتي جاءت تصويب ًا لسياسة النشر التي
ُعمل بها منذ نشأة دائرة الثقافة والفنون أواسط ستينات القرن املاضي ،وكانت قائمة

على نشر الكتب وتوزيعها بشكل مباشر ،ما أدى إلى تكدس الكتب املطبوعة يف مستودعات
تسربت إليها مياه األمطار وأتلفت كميات كبيرة منها.
الوزارة غير املؤهلة للتخزين ،إذ
ّ
ومن األسباب األخرى التي دفعت الوزارة لتصويب سياسة النشر يف منتصف التسعينات،

الرغبة بتوسيع انتشار الكتاب ،إذ إن آليات التوزيع التي كانت (وما زالت) متّ َبعة يف الوزارة

قائمة يف الغالب على اإلهداء (التوزيع املجاني) داخل حدود األردن ،وقد ثبت أن هذه
السياسة عقيمة ،ولم تساهم يف وصول الكتاب إلى القارئ احلقيقي ،وكثير ًا ما كانت الكتب

تقع يف أيدي أشخاص منتفعني ّ
وجتار كتب يحصلون عليها باملجان ،يضاف إلى ذلك أن
فساد العزوف عن اقتناء
نظرة املواطن للكتاب املجاني نظرة سلبية تقلل من قيمته،
َ
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وتكدسها يف املستودعات .ومن
وتسبب ذلك بعودة أزمة تخزين الكتب
منشورات الوزارة،
ُّ
ّ

األسباب املهمة لتصويب سياسة النشر تلك ،تخفيف العبء املالي على الوزارة التي كانت
تتولى كلفة نشر الكتاب بالكامل ودفع مكافأة للمؤلف ،فأصبح بإمكانها زيادة عدد الكتب
املنشورة دون أن يترتب عليها أعباء مالية إضافية نسبي ًا .ومن جانب آخر ،نظرت الوزارة
إلى أهمية تنشيط ُدور النشر األردنية يف نشر الكتاب األردني ،إذ إن املؤلف ،ضمن سياسة
دعم النشر ،كان يلجأ إلى دار النشر التي يراها مناسبة لتتولى طباعة كتابه والترويج له

وتوزيعه ،وبخاصة يف معارض الكتب الدولية والعربية .وقد حتقق هذا الهدف ،وحظي
الكتاب األردني باالنتشار من خالل تلك السياسة.
َ
قرتها يف
لكن وزارة الثقافة أعادت النظر بالتعديالت على تعليمات دعم املؤلف التي أ ّ

شهر تشرين الثاني  ،2020وذلك من خالل طلبها زيادة عدد النسخ العائدة لها لتصبح
 300نسخة ،ومنح  700نسخة للمؤلف من أصل النسخ األلف املطبوعة من كل كتاب
من دون أن تعيد النظر يف طريقة حساب قيمة الدعم أو رفع سقفه ،وهذا ميثل يف رأي
قطاع من الناشرين تراجع ًا عن سياسة تشجيع القارئ احلقيقي على اقتناء الكتاب ،ألن
أن
نسخ الوزارة ستوزَّ ع بحسب هذا الرأي كيفما اتُّ فق وباملجان يف معظم األحيان ،كما ّ
من شأن هذه التعديالت أن ُتلحق الضرر بدور النشر ،فسوق الكتاب يف اململكة محدود،
ً
فضال
ومعظم النسخ املطبوعة من الكتاب املدعوم ستوزَّ ع مجان ًا من طرف الوزارة أو املؤلف،
عن أن الكتب احمللية عموم ًا ال حتظى بأولوية من ِقبل القراء غالب ًا .يضاف إلى ذلك أن

معارض الكتب العربية والدولية تقرر تأجيلها أو إلغاؤها منذ بدأت جائحة كورونا .وهو ما
تكدس النُّ َسخ لدى الناشر وتضاؤل إمكانية استرداد الكلف املدفوعة إلنتاج الكتاب؛
يعني ّ
فالدعم من الوزارة بالكاد يغطي كلفة الطباعة وحدها ،ورمبا يؤدي هذا إلى عزوف

الناشرين عن إدراج الكتب املدعومة ضمن إصداراتهم ،وبالتالي جلوء املؤلفني للمطابع
مباشرة ،والنتيجة املتوقعة غياب تلك الكتب عن املعارض ،وحرمانها من الوصول إلى
أسواق جديدة ،وتكريس حالة التوزيع املجاني للكتب يف ظل العزوف عن القراءة وعدم
اإلقبال على الكتب احمللية واالفتقار إلى قنوات تسويقية مناسبة لها.
بينما ترى وزارة الثقافة 1أن سياسة الدعم السابقة لنشر الكتب ،تكتنفها نقاط ضعف
عميقة ومخالفات تصل إلى حد الفساد ،وذلك بعدم التزام املؤلفني واملطابع /دور النشر
بعدد النسخ املتفق عليه والوارد يف اتفاقية النشر ،واالكتفاء بتسليم األعداد املخصصة
للوزارة .ثم عدم التزام املؤلفني واملطابع /دور النشر باملواصفات ومعايير اجلودة املطلوبة
مما يسيء لسمعة الوزارة .باإلضافة الى عدم قدرة الوازارة على إنفاذ االتفاقيات وفق

 1كتاب وزارة الثقافة إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 31 ،كانون األول .2020
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كاف ويغطي
الشروط السابقة .وترى الوزارة أن مبلغ الدعم الذي يصل إلى  1500دينار ٍ

الكلفة.

وإذا كانت تعليمات النشر التي صدرت يف منتصف التسعينات قد صيغت من خالل حوار
بني أطراف العملية الثالثة (الوزارة ،واملؤلفني ،والناشرين) ،فإن التعليمات اجلديدة لعام
- 2020ملا أثارته من جدل -كانت تتطلب التحاور مع القطاع الثقايف واألطراف العاملة يف
صناعة الكتاب ،وبخاصة احتاد الناشرين.
وعموم ًا ،ال يعاني القطاع الثقايف ،وال وزارة الثقافة ،من نقص يف األفكار ملشاريع ثقافية
حتتاجها البالد ،فعلى مدى العقود الثالثة األخيرة ُعقدت مؤمترات ثقافية خرجت
بسلسلة من التوصيات لالرتقاء بالشأن الثقايف ،وقد ُأدرج بعضها يف أبرز ّ
خطة قدمتها
الوزارة يف تاريخها ،وهي خطة ( ،)2008-2006التي أخذت بتوصيات مؤمتر الثقافة
الوطني الذي ُعقد عام  2004إثر إلغاء وزارة الثقافة يف التشكيل احلكومي لتلك السنة.

أن الهيئات الثقافية ما انفكّ ت تقدم إلى جانب الناشطني الثقافيني مقترحات لتنفيذ
كما ّ
ً
خطة طموحة ملجلس الوزراء تضمنت
بعض املشاريع .وقد قدم وزير الثقافة عام 2011
عشرات املشاريع بكلفة إجمالية مقدارها  60مليون دينار ،ورغم أهمية العديد من

املشاريع املدرجة يف تلك اخلطة ّإل أنها بدت غير واقعية بالنسبة للمجلس ،الذي طلب
إعادة النظر يف اخلطة وتكييفها كي تصبح "واقعية وميكن متويلها" ،وبالرغم من اختزال

الربع ّإل أنها لم تتحقق لعدم متكّ ن الوزير صاحب املبادرة من إقرارها قبل
اخلطة إلى نحو ُّ

مغادرته منصبه ،فعادت الوزارة إلى تنفيذ املشاريع والبرامج التي تقلّصت مخصصاتها إلى
ُربع امليزانية.
يتعي
وهناك املشاريع التي حتمل صفة دائمة ،مثل قواعد البيانات للقطاع الثقايف ،التي
ّ
ً
مقبوال أن تكون قاعدة بيانات الكتّ اب والفنانني والهيئات
تغذيتها بصورة دائمة ،فليس
ً
أعماال طوال
الثقافية مغ َلقة ،إذ إن القطاعات الثقافية متحركة ،واملبدعون ينتجون
الوقت ،ومنها ما ُيكشف عنه بعد وفاتهم ،ويف الوقت نفسه يو َلد مبدعون جدد باستمرار،

إن قواعد البيانات
وكل هذه املعلومات والبيانات حتتاج إلى جتديد وحتديث وتعديلّ .

للقطاع الثقايف منوذج من املشاريع الدائمة ،التي ال ميكن أن تنهض بها ّإل مؤسسات كبيرة.
ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إلى معهد تدريب الفنون الذي أنشئ عام  ،1966ويقدم
زمن لم تكن فيه الفنون
خدماته ألبناء العاصمة ،فهو أحد املشاريع االستراتيجية يف ٍ

إنشاء أقسام وكليات
منتشرة على نطاق واسع يف اململكة ،إذ غاب عن اهتمام اجلامعات
ُ

تخرج فنانني محترفني ،ولم تكن مراكز التدريب اخلاصة شائعة بعد .فأدى املعهد
للفنون
ّ
دور ًا مهم ًا يف إشاعة الفنون يف املجتمع ،وتدريب أصحاب املواهب واألخذ بيدهم وصقل

مهاراتهم .وبالرغم من إنشاء مديريات للثقافة يف احملافظات بدء ًا من سنة  ،1991إال أن
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وحرم أبناء احملافظات من خوضها بينما
جتربة تدريب الفنون ظلت محصورة يف العاصمة ُ

بأمس احلاجة لها ،وذلك لغياب الكليات الفنية ،ولضعف اإلمكانيات املادية .ثم متكّ ن
هم
ّ
فرعني له يف إربد والزرقاء عام .2020
املعهد من فتح َ

ثانيًا :آثار جائحة كورونا على القطاع الثقافي

من الواضح أن القطاع السياحي أكثر القطاعات تضرر ًا بجائحة كورونا ،يليه يف ذلك
القطاع الصناعي ،إذ ّ
توقف قطاع السياحة طوال فترة احلجر ثم عاد للعمل تدريجي ًا وإن

بوتيرة ّ
أقل مقارنة بالفترة التي سبقت انتشار اجلائحة ،وضمن هذا القطاع يندرج قطاع
ُّ
التعطل .فعلى سبيل املثال،
حد
الصناعات الثقافية الضعيف أساس ًا ،والذي تضرر إلى ّ
ّ
توقفت املطابع ودور النشر عن العمل ،و ُألغيت أو ُأ ّجلت معارض الكتب احمللية واخلارجية
التي متثل املورد الرئيس لدور النشر ،وكذلك احلال بالنسبة إلى املهرجانات الثقافية،
واحلفالت املوسيقية والغنائية ،وأعمال اإلنتاج السينمائي -على ضآلتها ،-وكذلك أعمال

ّ
املخطط لها،
اإلنتاج املسرحي ،ومعارض الفنون التشكيلية ،والندوات واملؤمترات الثقافية
ورغم الوضع االستثنائي استطاعت بعض املؤسسات واجلهات العاملة يف القطاع الثقايف
التكيف قدر اإلمكان مع ظروف اجلائحة واحلجر املنزلي ،ومنها مؤسسة عبد احلميد
ُّ
شومان الثقافية.

وقد أطلقت وزارة الثقافة مع بداية األزمة حزمة من املشاريع الثقافية حتت عنوان "حزمة
املوجه للمحافظات،
التكيف الثقايف" ،ومن أبرز هذه املشاريع برنامج "الثقافة من قرب"
ّ
ّ
والذي ُنفّ ذ من خالل مديريات الثقافة واملراكز الثقافية التابعة لها والهيئات واجلمعيات
الثقافية املسجلة ضمن مظلة الوزارة ،ويشتمل على تنفيذ  40 - 35فعالية ثقافية كل
أسبوع من خالل املنصات الرقمية.
وهناك أيض ًا منصة تدريب الفنون والصناعات الثقافية (شغفي) ،وتسعى إلى بناء
قدرات الشباب يف مجاالت الكتابة اإلبداعية ،والفنون التشكيلية ،واملوسيقى ،والتصوير،
وصناعة األفالم واإلنتاج ،والصناعات الثقافية واإلبداعية ،وفنون التصميم .وعملت
املنصة على توفير نحو  100برنامج تدريبي مجاني يف املرحلة األولى.
كما أطلقت الوزارة منصة الكتب واملجالت ُ
تقدم باقة من الكتب
(الكتْ با) ،وهي منصة ّ
أي وقت .وبدأت ُ
(الكتْ با) يف
املجانية بصيغة ( ،)Pdfما ميكّ ن املستخدم من قراءتها يف ّ
املرحلة األولى بنحو  5000كتاب ،مركّ ً
زة على الكتاب األردني ،و ُأدخل يف املرحلة األولى
من هذا البرنامج  1500كتاب أصبحت متاحة للجمهور.
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وأطلقت الوزارة أيض ًا مسابقة "موهبتي من بيتي" ،بهدف خلق حالة ثقافية اجتماعية
داخل األسرة يف أوقات احلظر والتباعد االجتماعي ،واكتشاف املواهب يف مجاالت الثقافة
والفنون .وحققت املسابقة حضور ًا شعبي ًا كبيراً.
ومن املشاريع التي أطلقتها الوزارة جائزة التوثيق اإلبداعي لزمن وباء كورونا (يوميات

ّ
سيمر") ،وتهدف إلى ترويج ثقافة التدوين وكتابة اليوميات وسط املثقفني
"كل ُم ّر
ّ
والعامة يف املجتمع ،وحتديد ًا يف أوقات األزمات والظروف اخلاصة ،وتوفير محتوى ثقايف
يوثق حياة األفراد واجلماعات ومشاعرهم وتفاصيل احلياة وحتوالتها يف زمن الوباء ،ما

قد يجعل احملتوى الثقايف الناجت عنها مادة لألعمال الفنية والثقافية ومصدر ًا للباحثني
واملهتمني يف هذه املرحلة من التاريخ.
قدم من خالله مناذج من التراث الثقايف الوطني من
أما برنامج التراث الثقايف الوطني ،فتُ َّ

أرشيف وزارة الثقافة واملكتبة الوطنية .ويتم ّ
بث نحو  100مسرحية وأوبريت غنائي على
املنصات والقنوات الرقمية للوزارة من األعمال التي شاركت يف مهرجانات املسرح األردنية

واألعمال األردنية التي شاركت يف املهرجانات العربية والدولية.
لقد وقفت وزارة الثقافة يف الصف األول للوزارات وقدمت منوذج ًا جديد ًا يف التعاطي
مع األزمات .فقد حقق املوقع اإللكتروني للوزارة خالل اجلائحة أكثر  38مليون زيارة،
وأكثر من  96ألف مشاركة يف مسابقة "موهبتي من بيتي" خضعت للتقييم من خالل جلان
واسعة ُشكلت لهذه الغاية ،وتوزعت املشاركات يف حقول شملت معظم اجلوانب اإلبداعية
املتداولة ،والتزمت الوزارة بتقدمي  100جائزة للمشاركني الفائزين كل أسبوع ،قيمة ّ
كل
منها  100دينار ،باستثناء الفائز باملرتبة األولى الذي ُخصصت له جائزة مقدارها 500
دينار .واستمرت املسابقة تسعة أسابيع ،وتلقّ ت الوزارة دعم ًا لها من "اليونيسيف" ومن
املؤسسات الوطنية.
التكيف الثقايف التي نفذتها الوزارة خالل فترة الوباء استهدفت
وميكن القول إن برامج
ُّ

االستثمار األمثل للوقت ،والتخفيف من حدة تأثيرات التباعد االجتماعي ،واستخدام
جميع األدوات املمكنة خللق واقع ثقايف يرافق احلالة ،وهو ما أوجد مناخ ًا إبداعي ًا وكشف
عن آالف املوهوبني من جميع الفئات واألعمار ،ال سيما أن الوزارة أطلقت أكثر من 100
برنامج تدريبي يف حقول الفنون والصناعات الثقافية أفاد منها عشرات اآلالف ممن
تلقّ وا التدريب وبناء القدرات.
إن الرغبة يف جعل الثقافة أقرب إلى اجلماهيرية منها إلى النخبوية التي صبغتها قبل
ّ

عما كانت تفكر
انتشار اجلائحة ،وضعت الوزارة أمام مسؤولية تقدمي منوذج يختلف ّ
ّ
محط
به من االستراتيجيات للتعاطي مع املشهد الثقايف القادم ،ومبا يجعل احملافظات
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العناية واملتابعة .وال بد أن الوزارة قد أدركت من خالل مشاريعها األخيرة أن هنالك
ً
تفاعال كبير ًا معها من أبناء األطراف واملناطق النائية ،وهذا كان خارج احلسابات يف أغلب

اخلطط ،فاملنصات التي اجترحتها الوزارة وأعطت دور ًا واسع ًا لألسرة يف تشجيع األبناء
على املشاركة ،وبساطة شروط املشاركة ،وتنوع احلقول ،وسهولة التواصل والدخول إلى
وحسنت شروط بقائها حتى خارج شروط الظرف
هذه املنصات ،منحتها فرص النجاح
ّ
الصحي.

وانطالق ًا من اإلدراك بأن الثقافة متثل َّ
دفاع متقدم ًا ضد الوباء ،ساهم التوجه نحو
خط ٍ

تطويق الوباء ومكافحته ،يف تطويع أدوات الوزارة لتكون مرنة مبا يكفي للتعامل مع هذا
الظرف.
َ
األكثر بروز ًا يف مجهود وزارة الثقافة يف فترة العزل
مسابقة "موهبتي من بيتي"
وألن
ُ
ّ
تستحق أن تستمر ،إذ متثل مبادرة
واألكثر انتشار ًا وحتقيق ًا للتفاعل ،فهي
املنزلي
ُ

الثقافية ،وتضع الوزارة أمام حقيقتني:
ثقافي ًة ُتسب لإلدارة
ّ
ّ

ً
ً
وأعماال مميزة ،وهذا يعني
قدم إبداعات
أوال :وجود عدد كبير من الشباب املثقف الذي ّ

أن على الوزارة إعادة ترتيب أوراقها الثقافية وخططها املستقبلية لتستطيع استيعاب
ّ
طور املراكز الثقافية وتزداد عدد ًا
هذا العدد من املثقفني القادمني ،الذي سيعانون إذا لم ُت َّ
ونشاط ًا.

وجهت هذه املسابقة األردنيني إلى موضع آخر من اجلائحة ،وجنحت يف استحداث
ثاني ًاّ :
ّ
تتوقف على هذه املسابقة ،بل ينبغي أن تتعداها نحو إدخال
جتربة جديدة ال يجوز أن

الثقافة ضمن علم األزمات األردني ،وأن تكون الثقافة بأنواعها ذراع ًا مهمة يف إدارة

األزمات ّ
العملياتية ،وسيسجل األردن حالة جديدة وفريدة من نوعها
ككل من الناحية
ّ
إن متّ هذا األمر.2

لقد جنحت الوزارة يف فتح آفاق جديدة وتوفير الفرص أمام اجلمهور كي يكون منتج ًا ال

ٍّ
عبر عنه وزير الثقافة باسم الطويسي ،وثبت
مجرد
متلق أو مستهلك للثقافة ،وهو طموح ّ
طموح قابل للتحقق.
أنه
ٌ

2

زياد الشخانبة ،املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة.
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ّ
بـاخلطة التنفيذية لـ"املبادرة الوطنية
ويذكر أن وسائل اإلعالم أبدت اهتمام ًا ملحوظ ًا
ُ
واملعلوماتية" ( ،)2023-2020وهي خطة أطلقها الوزير
اإلعالمية
لنشر التربية
ّ
ّ
عدها يف تفاصيلها خطة
الذي شغل سابق ًا منصب عميد معهد اإلعالم األردني ،وميكن ّ
حكومية ،تنفَّ ذ عن طريق وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب واجلامعات ،ويكون لوزارة

الثقافة دور تكميلي.
أن االنطباعات
وبشأن التفاعل مع برامج وزارة الثقافة أثناء أزمة كورونا ،هناك من يرى ّ
َ
حقيقة ما هو
العامة السائدة منذ سنوات عن األوضاع الثقافية يف اململكة ال تعكس
موجود من إبداعات فنية وثقافية ،ومن أجيال شابة تتمتع مبواهب عالية ،والسبب يف
ذلك افتقاد "اإلطار الصحيح" لرعاية املبدعني والوصول إليهم وتشجيعهم إلشهار ما
لديهم من طاقات إبداعية.3

ثالثًا :أهمية قطاع الثقافة في ظروف الجائحة

مر بها األردن أثناء جائحة كورونا على أهمية الدور الذي ميكن أن
دلّت التجربة التي ّ
تؤديه الثقافة يف مساعدة املجتمع على مواجهة الظروف الطارئة ،واستثمار الوقت
لتطوير القدرات ،وتقدمي قيمة مضافة يف أحلك الظروف.

حتدي ًا جديد ًا على الصعيد الثقايف ،يتمثل يف كيفية إعادة
وميكن القول إن الوباء أوجد
ّ
َ
املكتشفة من خالل مسابقة "موهبتي من بيتي" ،ودمجها يف املشهد
تأطير الفئات املوهوبة
الثقايف واإلبداعي الوطني.

رابعًا :آليات التعامل المقترحة لقطاع الثقافة بعد الجائحة

إيجاد إطار تخطيطي لقطاع الثقافة يستطيع وضع اخلطط االستراتيجية
امللح
ُ
بات من ّ
للقطاع ويوزع األدوار بني القطاعات الثقافية الفرعية ،وينسق يف ما بينها ،ويوفر التمويل
الالزم لتنفيذ املشاريع والبرامج الواردة يف اخلطط .هذا اإلطار ميكن أن يكون املجلس
الهيئات
الوطني األعلى للثقافة ،الذي يضم إلى جانب احلكومة املمثلة بوزارة الثقافة،
ِ
والقطاعات األكادميية
ومؤسسات القطاع اخلاص الفاعلة يف املجال الثقايف،
الثقافية،
ِ
ِ

املعنية بالثقافة ،والوزارات ذات الصلة (التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،واألوقاف،
والشباب ،والداخلية ،واإلدارة احمللية ،واخلارجية ،والسياحة) ،إضافة إلى الرموز الثقافية
الوطنية ومسؤولني سابقني يف وزارة الثقافة.

 3حسني الرواشدة ،املوقع اإللكتروني لوزارة الثقافة.
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وال بد أيض ًا من إعادة إحياء صندوق دعم الثقافة ليشكل داعم ًا مادي ًا لتحقيق خطط
موحد للهيئات الثقافية التي زاد عددها على سبعمئة
املجلس ،وإيجاد إطار تنظيمي
ّ

هيئة ،يف سبيل توحيد اجلهود واإلمكانيات يف إطار املجلس.

جهود أخرى للوزارة:

ضمن جهودها يف مواجهة أضرار جائحة كورونا على القطاع الثقايف ،نفّ ذت وزارة الثقافة
حزمة إجراءات عاجلة مرتبطة بدعم املتضررين أو الذين فقدوا عملهم نتيجة اإلغالق
واألوضاع الطارئة املستجدة ،وأبرز هذه اإلجراءات:
 تقدمي دعم مالي مباشر إلى جلنة التكافل يف نقابة الفنانني استفاد منه  120فنان ًاممن فقدوا أعمالهم وحلق بهم الضرر.
 إحياء مهرجان األغنية واملوسيقى األردني ،بعد أن توقف لثماني سنوات."همة وطن" على تقدمي دعم مالي حلوالي 250
 االتفاق مع حساب اخلير /صندوق ّمتضرر ًا يف قطاع الثقافة والفنون يف شهر أيلول .2020

 إقامة موسم األردن املسرحي ( ،)2020إذ شهد شهر كانون األول  2020تظاهرة فنيةمسرحية متثلت يف انعقاد ثالثة مهرجانات مسرحية متزامنةُ ،
وقدم فيها ( )15عرض ًا
ضمن مهرجان عمون للشباب ( )19ومهرجان مسرح الطفل ( )16ومهرجان األردن
حتد إيجابي لظروف جائحة كورونا ،إذ
املسرحي ( .)27وشكّ لت هذه التظاهرة أفضل
ٍّ
ُب َّثت العروض رقمي ًا على ثالث منصات (منصة وزارة الثقافة ،ومنصة الهيئة العربية
مسج ً
لة
للمسرح ،ومنصة الهيئة الدولية للمسرح) ،وقد أتاحت منصة الوزارة العروض
ّ

ملن فاتته فرصة املشاهدة خالل املوسم.

وال شك يف أن أداء العروض من دون جمهور ميثل جتربة ال تخلو من صعوبة ،إذ يفتقد
ألي فرصة للتفاعل أو التقاط ردود الفعل على األداء .ومع ذلك،
املمثل ِ
ومن ورائه املخرج ّ
فقد جنحت العروض بصفة عامة ،وجاءت على قدر ملحوظ من احليويةُ ،
وقدمت من
متيز املهرجان
خاللها مواهب جديدة أتيح ألصحابها فرصة التمثيل واإلجادة فيه .كما ّ

بانعقاد ندوات تعقيبيبة على العروض مبشاركة مخرجني ونقاد وأكادمييني ويف أجواء من
املوضوعية واحلرص املشترك على إغناء احلركة املسرحية وتطويرها .وقد لوحظ مدى
اإلقبال على مشاهدة العروض على منصة وزارة الثقافة.
ويضاف هذا اجلهد للوزارة إلى سلسلة مشاريع جرى تنفيذها أشير لها يف هذه املراجعة،
وذلك للتعامل مع جائحة كورونا وإكراهات التباعد واإلغالق واحلجر ،وذلك بتحويل
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هذا الظرف الصعب إلى فرصة الكتشاف املواهب ومنحها الفرص ،وتعميم املتعة الفنية
واملعرفية عبر الوسائط الرقمية ،وكي يتقدم اجلمهور لإلسهام يف صنع الثقافة وفق ًا

عد جهد وزارة الثقافة يف ظل اجلائحة
للطاقات وا َمل َلكات .ومن دواعي األمانة واإلنصاف ّ

قصة جناح تستحق أن تكون ُم ِلهمة لبقية املؤسسات الرسمية واألهلية ،مهما تكن

املالحظات عليها.

خامسًا :سبل التطوير والفرص والعقبات التي تواجه قطاع
الثقافة
من بني الفرص التي أتاحتها أزمة "كورونا" ،يبرز النجاح الالفت للبرامج الطارئة التي

قدمتها وزارة الثقافة ،مما يستدعي العمل لتكريسها واملراكمة عليها .يضاف إلى ذلك ما
حتقق بجهود بقية مؤسسات الدولة واملجتمع املدني واملثقفني األفراد.
كما كشفت برامج الوزارة خالل فترة احلجر املنزلي ،احلجم الكبير للمواهب اإلبداعية
يف املجتمع بفئاته املختلفة ،واالهتمام الذي يبديه قطاع واسع من املجتمع بالثقافة
واملعرفة ،وقابلية املشاريع التي عملت الوزارة على تنفيذها للتطوير يف مرحلة ما بعد
اجلائحة ،علم ًا بأن لهذه املشاريع أساس ًا يف مشاريع الوزارة املعتادة ،لكن جرى تطويرها
مدرجة ضمن مشاريع
وتكييفها لتناسب ظروف األزمة ،فاملسابقات اإلبداعية كانت
َ
الوزارة ،ومنصة القراءة ُ
"الكتْ با" لها أساس يف مشروع الذخيرة العربية الذي ُج ِّمد يف وقت
سابق .كما أن برنامج "التراث الثقايف الوطني" له أساس يف إنشاء املوقع اإللكتروني لوزارة

الثقافة ،وهو قابل للتطوير وأن تضاف إليه منصات توثق لقطاعات الثقافة جميعها.

سادسًا :القدرات المالية واإلمكانات المتاحة

أن مسألة القدرات املالية ظلت
تكشف مراجعة التقارير السابقة عن حال الثقافةّ ،
تتصدر معوقات العمل الثقايف ،وهذا الوضع يزداد سوء ًا بعد اجلائحة ،أو على األقل لن
يكون أفضل مما كان عليه يف السنوات السابقة .لذلك ،آن األوان للبحث عن موارد رديفة

للموازنة احلكومية املخصصة للثقافة ،ولن يتأتى هذا ّإل بإعادة صندوق دعم الثقافة
وحتديد موارده ،وتطوير ذلك من خالل تشجيع الصناعات الثقافية التي من شأنها أن
تشكل رافد ًا لالقتصاد الوطني ،وتشجيع الوقفيات الثقافية التي ميكن أن تكون مورد ًا
مادي ًا مهم ًا للثقافة.
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سابعًا :موازنة وزارة الثقافة ومدى ربطها بالمشاريع

عتمد نظام موازنة البرامج ،وهذا
مرن ًا إلى ّ
أصبح أسلوب إعداد موازنة الوزارة ِ
حد ما ،إذ ُي َ

يتيح إجراء مناقالت يف مخصصات املشاريع من دون تعقيدات كبيرة ،لكن هذه امليزة قد

أي مشروع لصالح مشروع طارئ على
تتحول إلى عائق أمام تنفيذ املشاريع ،إذ يسهل وقف ّ

سبيل املثال ،خاصة يف ظل ضآلة املخصصات املرصودة لتنفيذ املشاريع .وهذا أحد أسباب
مشروع ما ال
توقف بعض املشاريع لسنوات ثم عودتها او استئناف العمل بها .فإيقاف
ٍ
يعبر دائم ًا عن قناعة راسخة لدى الوزارة بذلك ،فقد يكون مرتبط ًا بعدم رغبة املسؤول
ّ
بتنفيذه ،أو بسبب االستعداد للتضحية به لصالح مشروع طارئ .فمن وجهة نظر تنظيمية
علمية ،ينبغي أن ترتكز املشاريع املطروحة على االستراتيجية القائمة ،ما يعني أن ّ
توقف
مبررات وجوده ،وهذا يتم من خالل
املشروع
قرار يجانب الصواب ما لم يستنفد
ِ
ّ
ُ
أي مشروع ٌ
ً
ارجتاال أو تبع ًا لألهواء.
عملية تقييم شاملة ،وعلى أسس موضوعية ،وليس

ثامنًا :تحليل موازنة وزارة الثقافة لعام 2020

واقع الوزارة وإمكانيات تنفيذ
تعكس األرقام الواردة يف موازنة وزارة الثقافة إلى ّ
حد كبيرَ ،

برامجها ومشاريعها من عدمها.
ويعول املجتمع والهيئات الثقافية والناشطون يف املجال
ّ

الثقايف واملثقفون على وزارة الثقافة يف مجال تلبية طموحاتهم يف توفير اخلدمات
الثقافية ،وتطوير املنتجات الثقافية ،ودعم قطاعات الثقافة املتعددة واملثقفني على

اختالف تخصصاتهم.
ومن الواضح أن الوزارة تعاني من تدني مواردها املالية ،مما ينعكس سلب ًا على قدرتها على
ردها الرسمي 4على طلب املجلس
تنفيد العديد من مشاريعها وبرامجها ،وهذا يؤكده ُّ

برد على توصيات مراجعة الثقافة الواردة يف تقرير
االقتصادي واالجتماعي تزويده ّ

حالة البالد لعام  .2019إذ تؤكد الوزارة أنها غير قادرة على مضاعفة موازنتها كما جاء
يف إحدى توصيات التقرير ،الرتباط األمر بالوضع املالي للدولة بشكل عام ،ورغم أن
ً
متمثلة يف رفع
الوزارة اتخذت خطوة يف طريق إعادة تفعيل قانون صندوق دعم الثقافة
مسودة لنظام معدل لنظام صندوق دعم احلركة الثقافية رقم ( )111لسنة  ،2008كما
ّ

بالردّ ،إل أنه ال يوجد مؤشر على أن الصندوق سيعود ،وقد مضى على وقف العمل
جاء
ّ
به بقرار من رئيس الوزراء عشر سنوات .بينما بقي تنفيذ الكثير من التوصيات مرهون ًا
بتوفر املخصصات.

 4كتاب وزير الثقافة رقم ث.3/2/3376/
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وبالنظر يف موازنة  2020مقارنة مبوازنة َ ،2019يظهر أن ال تغيير ُيذكر يف هذا املجال،

وهذا يعني بقاء أكثر املشاريع والبرامج على حالها ،باستثناء برنامج اإلنشاءات ،وهو

برنامج مهم ألنه يستهدف توفير مراكز ثقافية مؤهلة لتقدمي اخلدمات الثقافية
للمجتمعات احمللية يف احملافظات ،إذ يتضمن خطة إلنشاء مركز ثقايف شامل يف ّ
كل
محافظة ،وقد ُأنشئت ثالثة مراكز يف الزرقاء ومعان وإربد ،واستُ ملك مركز يف الكرك،

ويجري إنشاء مركزين يف جرش وعجلون ،كما استُ ملكت قطعة أرض يف الطفيلة إلنشاء
مركز ثقايف فيها ،وكذلك احلال يف محافظة مادبا ،واستملكت الوزارة يف عام  2019مبنى
ملركز تدريب الفنونّ ،إل أن الوزارة من خالل مديرياتها يف احملافظات لم تتمكن من تطوير

احلركة الثقافية يف أرجاء اململكة ،فبقيت مرافق املراكز الثقافية شبه ّ
معطلة ،وبخاصة
تقدم عليها العروض املسرحية ،إذ إن احلركة املسرحية خارج العاصمة
املسارح التي قلّما َّ
شبه معدومة.

ويف مجال الوظائف حدث تصويب لتوزيع الوظائف ،إذ زادت الوظائف اإلدارية واملالية
ويالحظ
سنة  2017كثير ًا على وظائف اإلدارة العامة ،واستقرت بدء ًا من عام ،2018
َ
زيادة يف النفقات الرأسمالية وفق املؤشرات التقديرية يف موازنة  ،5 2020مع ثبات

النفقات اجلارية ،وهذا مرتبط بدرجة أساسية بالنفقات يف مجال إنشاء املراكز الثقافية،
أما موازنة البرامج واملشاريع الثقافية فبقيت إلى حد كبير كما هي عليه.
وبلغت النفقات الرأسمالية الفعلية لعام  2019حوالي  5.164مليون دينار ،بفارق
مقدر ( 7.147مليون دينار) ،وهذا الفرق جاء على حساب
عما هو َّ
 1.983مليون دينار ّ
املشاريع اإلنشائية ،إذ ُق ّدرت موازنتها بـ  1.95مليون دينار ،يف حني كان اإلنفاق الفعلي

بحدود  300ألف دينار فقط ،وإذا ما ُق ّدرت النفقات الراسمالية يف موازنة  2020بـ 7.79

مليون دينار ،ويف ظل األزمة الناجمة عن جائحة كورونا وتضرر االقتصاد األردني بشكل
عام وانعكاس ذلك على موازنة الدولة ،فإن ذلك من شأنه أن ينعكس بالضرورة على موازنة
وزارة الثقافة ،وبالتالي على مدى تنفيذها ملشاريعها وأنشطتها ،وهو ما سيتضح بشكل
نهائي مع نهاية العام  .2020فاملشاريع اإلنشائية التي ُرصد لها يف موازنة الوزارة لعام
أن الوزارة جتاوزت يف نسبة إنفاقها ما هو مخطط
 2020حوالي  2.78مليون دينار ،على ّ
له ،وذلك إلنشائها مركزين ثقافيني يف عجلون وجرش ،6خالف ًا ملا حدث يف عام  ،2019إذ
لم ُيستهلك من املخصصات اإلنشائية سوى  %15تقريب ًا.

 5قانون املوازنة العامة لسنة  ،2020فصل  .3001وزارة الثقافة.
 6كتاب وزارة الثقافة إلى املجلس االقتصادي واالجتماعي 31 ،كانون األول .2020
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املوازنة وإدارة املوارد:

ممولني دوليني ومحليني ،إذ اعتمدت
قامت وزارة الثقافة بالبحث عن موارد بديلة من ِّ

التكيف الثقايف يف مواجهة أزمة كورنا على توفير موارد خارجية ،وحصلت الوزارة
برامج
ُّ
على حوالي نصف مليون دينار من منظمة "اليونسيف" ومنظمات دولية أخرى وبعض

املؤسسات والبنوك احمللية.
وقد ُخفضت موازنة الوزارة لألنشطة الرأسمالية واجلارية وفق قرار مجلس الوزراء نتيجة
ظروف مواجهة أزمة كورونا ،وذلك بنحو  2.5مليون دينار ،ما جعل الوزارة من دون موارد
موجهة لدعم الثقافة ،كما مت جتميد نحو  % 60من مخصصات مهرجان جرش
تشغيلية ّ
بعد قرار جتميد املهرجان ،علم ًا بأن النسبة املتبقية من موازنة املهرجان قد ُصرفت على

الرواتب وااللتزامات اجلاريةُ ،
وخصص جزء منها ملهرجان األغنية واملوسيقى األردني
الذي جرى إحياؤه يف عام .2020
أما موازنة مشاريع البنية التحتية فقد ُنفِّ ذت بالكامل يف مركزَ ي جرش وعجلون

ملشروعي املركزَ ين الثقافيني يف مادبا والطفيلة .أما مشروع
الثقافيني ،ومت شراء أرض
َ

مركز العقبة الثقايف الذي ُخصص له مليون دينار لعام  2020فلم تتمكن وزارة األشغال
من طرح العطاء اخلاص به يف عام  2020نتيجة ظروف الوباء ،يف حني ُطرح عطاء إعداد

الدراسات واملخططات.
ومن الواضح أن وزارة الثقافة تبذل ما يف وسعها لتنفيذ املشاريع والبرامج الواردة يف خطتها،
ردها بخصوص مدى تنفيذها لتوصيات تقرير حالة البالد لعام ،2019
وهو ما تضمنه ّ

وميكن التماس العذر لها يف تعثّ ر تنفيذ جوانب من خطتها بسبب ظروف جائحة كورونا،
يسجل لها فيه تنفيذ أنشطة القى بعضها جناح ًا ملموس ًا يف فترة احلجر
يف الوقت الذي
َّ

املخصصة للوزارة يف
املنزلي ،لكن ليس معلوم ًا على وجه اليقني سبب عدم استهالك املبالغ
ّ
موازنة  2019لغايات اإلنشاء.

لعامي 2018
تقريري حالة البالد
تاسعًا :متابعة توصيات
َ
َ
و2019
لعامي  2018و  ،2019باالهتمام من طرف
تقريري حالة البالد
حظيت توصيات
َ
َ
وزارة الثقافة ،وتلقّ ى املجلس االقتصادي واالجتماعي رد ًا عليها .وتالي ًا وقفة مع بعض
التوصيات وردود الوزارة عليها.
ّ .1
اتخاذ قرار سيادي بتفعيل الدور الثقايف للدولة ،األمر الذي يتطلّب مضاعفة موازنة
وزارة الثقافة ،وإعادة العمل بصندوق دعم الثقافة ،وتشكيل إدارة مستقلة للصندوق
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يتصف عملها بالشفافية ،بحيث تكون قراراتها قابلة للطعن واالعتراض عبر الوسائل
القانونية.
(جاء يف رد وزارة الثقافة أنها رفعت تعديالت على نظام صندوق دعم احلركة الثقافية،
ُ
وتخلي مسؤوليتها عن ضعف موازنة الوزارة).
 .2تعديل التشريعات اخلاصة بالثقافة مبا ينسجم مع:
 -تعديل نظام التنظيم اإلداري لوزارة الثقافة يف ما يتعلّق بتشكيل جلنة التخطيط،

ُ
والنصف اآلخر من
الثقافية،
بحيث يتألّف نصفُ ها من املثقفني ورؤساء الهيئات
ّ
رؤساء الهيئات بشكل دوري.
مسؤولي الوزارة ،وأن يتناوب على رئاسة اللجنة
ُ
(جاء يف رد الوزارة أن القانون ال يسمح بأن يكون عضو ًا يف جلنة التخطيط يف الوزارة
َمن هو غير موظف فيها ،وأن تنفيذ هذا املطلب ميكن من خالل إنشاء مجلس أعلى

للثقافة يسمح بذلك).

يحد
 توسيع صالحيات جلنة التخطيط من خالل تعديل القوانني واألنظمة بشكلّ
َ
سلطة إصدار التعليمات للّجنة،
الفردية (سلطة الوزير أو األمني العام) ومينح
من
ّ
بحيث يكون تفعيل هذه القوانني واألنظمة من أعمال الوزارة ،وليس مرتبط ًا فقط
بتقديرات املسؤول األول.
مستم ّدة من الدستور ومن قوانني
أن سلطة الوزير التقديرية
(جاء يف رد الوزارة ّ
َ

أن صالحيات األمني
عامة ال يندرج تعديلها ضمن صالحيات وزارة بعينها ،يف حني ّ

العام أكثر تقييداً).

 تعديل قانون رعاية الثقافة بحيث يسمح بالتدخل حلماية املثقفني واملبدعنيويضمن عدم توقيف مثقف أو فنان على خلفية موقف أدبي أو فني أو ثقايف يتم
الفنية.
التعبير عنه يف األعمال األدبية أو املنتجات
ّ
أن موضوع توقيف املثقفني ليس من اختصاص قانون رعاية
(جاء يف رد الوزارة ّ
الثقافة ،فهو اختصاص قانون العقوبات ،أو قوانني املطبوعات والنشر ،أو قانون
اجلرائم اإللكترونية).
توضح سياسة
 تعديل املواد ( )4و( )6و( )9من نظام نشر التراث والثقافة التيّ
الوزارة يف النشر ودعم النشر ،والتي تقوم على استقبال أعمال جاهزة وتقييمها،
مديرية الدراسات
بحيث يصبح التكليف بالتأليف والترجمة من صميم عمل
ّ
والنشر ّ
وأل يكون التكليف محصور ًا يف صالحيات الوزير كما تنص املادتان ()6

و( )9من النظام نفسه.

(التشريعات املشار إليها بقيت على حالها).
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 .3اتّ خاذ خطوات إلصالح العالقة بني الدولة والهيئات الثقافية الرئيسة مبا يحقق
اآلتي:
ممث ً
الثقافية الرئيسة ِّ
لة للمثقفني والفنانني األردنيني
 اعتراف الدولة بالهيئاتّ

(رابطة الكتّ اب ،ونقابة الفنانني ،ورابطة الفنانني التشكيلينيّ ،
واتاد الكتّ اب...
إلخ) ،وتعديل قوانني وتشريعات الدعم والتمويل مبا يسمح مبعاملة هذه الهيئات

معاملة ذات خصوصية.
املقترح يتطلب حتويل هذه
(بقيت األوضاع يف هذا املجال على حالها ،علم ًا بأن هذا
َ

الهيئات إلى نقابات مهنية).

مقرات دائمة لهذه الهيئات ،ومساعدتها على إيجاد مشاريع ذات مردود
 -توفير ّ

مادي بحيث تستطيع حتقيق االستقالل املالي يف املستقبل عبر منحها أراض
وقروض ًا ميسرة.
(األمور يف هذا املجال ما زالت على حالها ،باستثناء توفير مقر لرابطة الكتاب
أن مواردها ال تسمح لها بتقدمي قروض ،يف حني ميكن
األردنيني .وجاء يف رد الوزارة ّ

لها السعي لدى بيوت التمويل لتقدمي مثل هذه القروض للهيئات الثقافية).

 عقد اتفاقيات بني وزارة الثقافة والهيئات الثقافية ،بحيث تتلقى هذه الهيئاتدعم ًا مالي ًا ثابت ًا يخضع لشروط اجلودة والرقابة املالية ويرتبط مبؤشرات أداء
واضحة املعالم وبشكل يحافظ على استقاللية الهيئات .مع التأكيد على تصويب
األمور املالية واإلدارية لهذه الهيئات ،إذ يفتقر بعضها إلى نظام مالي ونظام للّوازم
ميكّ نان من ضبط آلية العمل داخلها.
تطبق معايير موضوعية يف تقدمي
(بقيت األمور على حالها .وجاء يف رد الوزارة أنها ّ
الدعم).

 .4حتويل مجلّة األطفال"وسام" الصادرة عن الوزارة إلى قناة تلفزيونية هادفة
موجهة لألطفال ،ووضع ّ
خطة لسياسة القناة بحيث حتقق أرباح ًا ميكن استثمارها
تغطية نفقات البرامج والفعاليات اخلاصة بالطفل يف الوزارة.
يف
ّ
وأن
(جاء يف رد الوزارة أن إنشاء قناة تلفزيونية ليس ضمن إمكانياتها املاديةّ ،
مشروع ًا من هذا القبيل يحتاج إلى استثمارات كبيرة).
 .5الدخول يف شراكات ذات مردود ربحي مع شركات اإلنتاج ونقابة الفنانني ،إلنتاج
أفالم ومسلسالت تتناول التاريخ األردني يف مراحله املختلفة؛ األمر الذي يتيح
إضاءة جوانب معتمة يف ما يتعلّق مبوضوعة الهوية والتاريخ األردنيني.
(الوضع ما زال على حاله ،باستثناء دعم إنتاج عدد محدود من األفالم التلفزيونية

801

Economic & Social Council of Jordan

القصيرة ضمن مشروع مهرجان الفيلم األردني).
الفنية املنشورة أو املدعومة من ِقبل الوزارة.
 .6رفع قيمة مكافآت الكتب واألعمال
ّ
(املوضوع على حاله ،بسبب ضعف اإلمكانات املادية للوزارة كما جاء يف ردها).
مهمته اختيار الكتب املعرفية واألكادميية
 .7إنشاء مركز متخصص يف الترجمة تكون ّ
وشراء حقوقها والتعاقد مع مترجمني أكفاء ،والتعاقد مع دور نشر عربية ذات

توزيع جيد إلصدار ترجمات املركز يف طبعات جيدة وطرحها يف األسواق مبا يعود
بالربح على الطرفني .وأن يقوم املركز بترجمة مناذج من األدب األردني إلى اللغات
األخرى ،وترجمة كتب عن تاريخ األردن وعرضها للبيع للسائحني بالتنسيق مع
وزارة السياحة ومع السفارات األردنية يف اخلارج .والتنسيق مع هذه السفارات لنشر
إصدارات األدباء األردنيني وتوزيعها على املكتبات وأقسام اللغة العربية يف اجلامعات
يف دول العالم ،إضافة إلى اختيار دولة أجنبية يف كل عام تعقد معها الوزارة اتفاقية
ترجمة متبادلة .واشتراط أن يكون امللحقون الثقافيون يف السفارات األردنية من
أصحاب اإلنتاج الثقايف أو الفني.
(لم يتحقق شيء يف هذا املجال ،باستثناء اتفاق مع جامعة متشيغان ،من خالل
كاتبة من أصل أردني تعمل يف تلك اجلامعة بادرت بترجمة أعمال أردنية ونشرتها
ضمن منشورات اجلامعة).

عاشرًا :نظرة مستقبلية

 متثّ ل وزارة الثقافة ،لظروف تاريخية واجتماعية تتعلق مبستوى تطور املجتمع،تذرر
جسم ًا رئيس ًا يف احلياة الثقافية ،ويزداد حضور هذا الكيان احلكومي مع واقع ُّ

املجتمع الثقايف ،وغ َلبة األنشطة واملبادرات ذات الطابع الفردي ،وفقدان خاصية
التراكم التاريخي للفعل الثقايف.

 ُيحسب لهذه الوزارة أنها ال متثل جهاز ًا أيديولوجي ًا ،وال تصنّ ف املبدعني يف تعاملهامعهم على أساس أيديولوجي ،ويف أغلب األحيان ال يجري تصنيفهم على أساس

املوقف السياسي .وإن كانت الوزارة تدور يف فلك اخلطاب احلكومي ،فإن عمومية
هذا اخلطاب ورمبا مرونته تسمح باالبتعاد عن الصيغة اإلعالمية املباشرة .هذا مع
متنام لدى الوزارة إلى دعم النزعة التجديدية يف الثقافة واإلبداع ،مما يجعل
ميل
ٍ

احلاجة إلى وجودها مع تطوير أدائها ،ضرورة حيوية.
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تفعيل
 إذا كانت الوزارة قد جنحت بصفة عامة يف التعامل مع جائحة كورونا ،من خالل ّفإن حتديات املستقبل وحتى احتياجات
أنشطتها وبرامجها عبر املنصات الرقميةّ ،
املضي يف هذه الطريق ،والتخفف من جبال األوراق وقيود
احلاضر ،تفرض عليها
ّ
البيروقراطية ،وتلبية تطلعات األجيال اجلديدة يف اإلبداع الرقمي واإللكتروني،
واحلد من إنفاقها على املطبوعات الورقية ،والسعي إلى اجلمع بني الطباعة الورقية
التوجه تعزيز التواصل مع العالم،
محدودة النُّ سخ والنشر االلكتروني .فمن شأن هذا
ّ
الفضاء الرحب،
فاإلبداع عبر الوسائل الرقمية ال يعرف احلدود أو التقوقع ،ومجاله
ُ

وهو يخاطب سائر الثقافات ويتفاعل معها ويهجس باملشتركات اإلنسانية وقيم

التعددية واالنفتاح واالعتراف باملكونات الثقافية املختلفة هنا وهناك .وهذا يتطلب
ً
دينامية جديدة وتطوير ًا إداري ًا ،وكذلك تطوير املنصات اخلاصة بالوزارة
يف النتيجة

التوجه ما إن يتم األخذ به خيار ًا دائم ًا وثابت ًا.
كي تواكب هذا
ّ

وباقتراب من مهمات الوزارة ومع األخذ مبا طرحه الوزير باسم الطويسي
يف سياق آخر،
ٍ

املزيد من االهتمام
خالل عام  2020حول أهمية إيالء سردية تاريخ األردن ومساره
َ

فإن إثارة هذه املسألة تستدعي التساؤل مبا يتعلق باملجال الثقايف
والنظر املوضوعيّ ،

والفكري ،عن مدى االهتمام بالرواد واملؤسسني يف النصف األول من القرن العشرين ومدى

تسليط األضواء التحليلية على أدوارهم النهضوية ،والفروق بينهم ،وموقع ّ
كل منهم يف
املسار النهضوي ،وذلك انطالق ًا من االعتراف بأدوارهم املبكرة واملهمة تاريخي ًا .فهناك
ّ
وشق للطريق ،ومحاوالت تأسيسية ،وهناك
عد بدايات وخطوات أولى استكشافية،
ما ُي ّ

فعلية.
اإلسهام يف نشر فكر نهضوي وولوج درب التغيير والتجديد ووضع لبنات أولى
ّ

تدرس محطات تاريخها ،وتتوقف عند البدايات ومحاوالت االنطالق،
فاألمم احلية ْ
وتقوم بالفحص املوضوعي للمنجزات واآلثار املتحققة ،وال تكتفي باإلشادة بدور الرواد
بغيرما متحيص يف طبيعة األدوار واجلهود ،وما يقع بينهم
أو االعتراف الواجب بفضلهم
ِ

من متايز وتفاوت وتباين.

وعلى سبيل املثال ،كان الشاعر مصطفى وهبي التل (عرار) منوذج ًا حترري ًا ومتمرداً،
وجمع يف نشاطه بني ممارسة احملاماة واالشتغال بالصحافة وكتابة الشعر ،وجرى
راوح بني االقتراب من العمل يف
اجتذابه للعمل احلكومي ثم ُأقصي عنه ،وهو بدوره
َ
املؤسسات الرسمية واالبتعاد عنها .إال أن ما بقي منه هو حصيلته الشعرية ،ومع ما يف

حترري جريء يف املجال االجتماعي ال السياسي فقط ،ومع تنقله بني
شعره من مضمون ُّ
يح َظ مبوقع ملحوظ
حواضر عربية وغير عربية يف ٍ
زمن كان يعزّ فيه التنقلّ ،إل أنه لم ْ

االهتمام به يقتصر على األردن ،وهذا ما يستحق
يف مسيرة جتديد الشعر العربي ويكاد
ُ
التفحص والتحليل ملسيرته ،ودراسة العوامل واملؤثرات التي أحاطت به ،ومقارنته
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بشعراء عرب آخرين عاصروه يف حقبته وتركوا بصمات يف الشعر العربي عابرة ألوطانهم
ومجتمعاتهم.
مجدد ًا (ال سيما أن األجيال اجلديدة بالكاد تعرف أسماء
إنها دعوة لتظهير جهود الرواد
ّ
يعقوب العودات وعيسى الناعوري ومحمد صبحي أبوغنيمة وحسني فريز وروكس
موضع الدراسة والتحليل املوضوعي من غير
العزيزي وأديب عباسي وسواهم) ،ووضعها
َ

فرواد الظواهر الثقافية يستحقّ ون التعرف عليهم كما هم
االكتفاء بالنظر االحتفاليّ ،

وبأكبر قدر من األمانة والنظر املوضوعي .ومن الواجب إنتاج أفالم توثيقية ّ
جذابة عنهم
لفتح أعني النشء عليهم وعلى آثارهم ،مبا يدفع إلى التفكير والتأمل.
ألي بلد ،ومع اإلدراك
 مبا أن الصورة الثقافيةملمح اساس من مالمح الصورة العامة ّ
ٌ

جزء من القوة الناعمة (فهي ال تقل يف األهمية عن الرياضة
بأن الثقافة
املتزايد ّ
ٌ
ً
املضي يف خيار متكني اآلثار اإلبداعية األردنية من أن
فإن من األهمية مبكان
مثال)ّ ،
ّ
تنال ّ
حظها من الترجمة إلى لغات حية ،وخاصة لدى الشعوب والبلدان التي تتعطش
للتعرف على ثقافات الشعوب األخرى (مثل اليابان ،والصني ،وإسبانيا ،والدول
الناطقة باإلسبانية ،وكوريا اجلنوبية) ،مع ما يستلزمه ذلك من إنشاء مركز إداري
للترجمة يف الوزارة ،على أن ُيستعان باجلامعات احمللية والسفارات األردنية يف اخلارج

وقطاع النشر اخلاص ،إضافة إلى تفعيل االتفاقيات مع دول صديقة ،النطالق هذا
املشروع الطموح .علم ًا بأن شعوب العالم تتطلع إلى ترجمة آثارها إلى لغات أخرى،
واللغة العربية جاذبة كونها اللغة السادسة يف العالم وفق تصنيف األمم املتحدة ،وهو
ما يتطلب إطالق مبادرات لتبادل الترجمة مع الدول املعنية.

الحادي عشر :خالصة

ليست وزارة الثقافة هيئة ثقافية كبيرة نسبي ًا تقوم باألنشطة نفسها التي تقوم بها
ُ
احلكومة
دور للدولة يف املجال الثقايف .وإذا ما كانت
الهيئات الثقافية ،إلثبات وجود ٍ

َ
العقل الناظم للدولة ومتثل اإلدارة التنفيذية لها ،فهذا يعني أن دور وزارة الثقافة أكبر
َ
العقل الناظم للشأن الثقايف يف املجمل ،وهذا ال
من مجرد إقامة أنشطة ،إذ يجب أن تكون

ً
منفردة ،وال أن ُتالم وحدها على ضعف األداء الثقايف
يعني أن تقوم بالنشاطات الثقافية
تتحمل مسؤولية التقصير يف تنظيم القطاع الثقايف ،علم ًا بأن تنظيم
يف الدولة ،لكنها
ّ

إن التنظيم قد يوفّ ر موارد إضافية
هذا القطاع ال يتطلب زيادة يف نفقات الوزارة ،بل ّ

من خالل توحيد جهود اجلهات العاملة يف القطاع الثقايف وإمكانياتها .وقد متتلك بعض

املؤسسات إمكانيات مادية لتنفيذ برامجها الثقافية ،أكبر من اإلمكانيات املتاحة للوزارة.
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وقد جاهدت وزارة الثقافة خالل عام - 2020كما يف أعوام سابقة -للخروج من احلالة
التي وجدت "نفسها" فيها ،والتي هي أقرب إلى التهميش ضمن منظومة القطاع العام

والعمل احلكومي ،وذلك نظر ًا لضآلة امليزانية املرصودة للوزارة ،ولضعف التقدير الرسمي
لوضع الثقافة عموم ًا .وأثبتت الوزارة وجودها خالل فترة احلظر ملنع ّ
تفشي وباء "كورونا"
وأصابت جناح ًا يف ذلك ،ثم مضت يف طريق وضع اإلطار االستراتيجي للثقافة يف األردن

محتجبة،
مبشاركة فريق وطني ومختصني يف العمل الثقايف ،وأعادت مجالت ثقافية كانت
ِ

عمان وإربد ،وأخذت يف االعتبار أهمية
ومضت يف بناء وتطوير مركزَ ين لتدريب الفنون يف ّ

التوثيق الرقمي للتراث الوطني يف مجال املوسيقى والغناء مبا يف ذلك توثيق مواسم
مهرجان جرش للثقافة والفنون وتوفير كتب ومؤلفات إبداعية رقمي ًا ،وخطت خطوات
أولى ملموسة يف مجال دعم إنتاج أفالم سينمائية عبر مهرجان خاص لألفالم.
ً
ً
ودينامية يف العمل ،غير أن وزارة الثقافة تبقى
حيوية يف التخطيط
هذه اخلطوات تعكس
بحاجة إلى استكمال إنشاء بنية حتتية مستدامة للثقافة ،فإلى جانب أهمية بناء مراكز
عمان إلى مسرح دائم
ثقافية يف احملافظات ،كان املأمول أن يتحول املركز الثقايف امللكي يف ّ
احل َرف ،لكن هذا
للعروض والتدريبات والورش املسرحية والعروض التشكيلية وعروض ِ

اضطراب يف وضعه اإلداري ،وهو ما كشفت عنه استقالة مديره
املركز العريق يشكو من
ٍ

مضي أقل من عام على تعيينه يف املنصب.
بعد
ّ

مد وجز،
ومبوازاة ذلك فإن التشبيك مع الهيئات الثقافية والفاعلني الثقافيني يتراوح بني ّ

شح املرافق الثقافية .واذ
وتتمحور النشاطات يف العاصمة بينما تشكو املناطق األخرى من ّ

متضي الدولة ،ووزارة الثقافة جزء منها ،يف تطلّعها إلى مكافحة بيئة التطرف واإلرهاب،
فإن غياب أو ضعف احلياة الثقافية والفنية يشكّ ل ثغرة يف هذه اجلهود ،علما ً بأن احلقوق
ّ
تعد حقوق ًا أساسية وأصيلة ،مبعزل عن دورها املوضوعي يف املكافحة الضمنية
الثقافية ّ
لظواهر اجتماعية وفكرية سلبية.
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الثاني عشر :التوصيات

ّ
موجهة ملجلس الوزراء
وككل ،فإنها
مبا أن التوصيات تتعلق بقطاع الثقافة بشكل عام،
ّ

التخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة ،إذ إن وزارة الثقافة ال متتلك القدرة على تنفيذ
العديد من هذه التوصيات ،لكون الوزارة جهاز ًا تنفيذي ًا غير منفتح على وضع استراتيجية

ً
فضال عن أن
وأهمها توفر املوارد املالية والبشرية الالزمة.
ثقافية ال ميلك أدوات حتقيقها،
ّ
احلياة الثقافية ال ُتعنى بها وزارة الثقافة وحدها ،إذ ميكن أن يكون للوزارة دور رئيس ،لكن
إطار من حرية حركتهم يف
هناك العديد من الشركاء الذين يتعاونون أحيان ًا مع الوزارة يف ٍ

التخطيط والتنفيذ ويف اتخاذ املبادرات.
وميكن إيراد التوصيات التالية:

ممثلة يف مجلس
 .1هناك حاجة حيوية لوجود مظلة تنظيمية واسعة للقطاع الثقايف ّ
الشركاء احلقيقيني كافة ،ويأخذ على
وطني أعلى للثقافة ،بحيث يجمع يف ُأطره
َ
عاتقه رسم استراتيجية وطنية للثقافة تنبثق عنها خطط برامجية تنفيذية،
ومتابعة تنفيذها زمني ًا ،وينبثق عن املجلس صندوق لدعم الثقافة ،يشترك يف
اإلشراف عليه ممثلو القطاعات الثقافية كافة.
يوحد بني الهيئات الثقافية املسجلة وفق قانون اجلمعيات ،مثل احتاد
 .2إيجاد إطار
ّ
الهيئات الثقافية ،أو على األقل احتادات نوعية للمنتديات واجلمعيات التي تتشابه
يف األهداف.
 .3تعزيز قاعدة البيانات الثقافية لقطاعات الثقافة املتعددة ،وإيجاد مركز دائم
لتجديد هذه القاعدة ،وخاصة يف قطاعات املبدعني مثل األدباء والفنانني وغيرهم.
أي استراتيجية ُت َع ّد لقطاع الثقافة ،وإشراكهم يف
 .4إيالء قطاع الشباب اهتمام ًا خاص ًا يف ّ
إعدادها.

 .5التشبيك مع أندية القراءة لتشجيعها وعرض املؤلفات األردنية على أعضائها.
 .6دعم وتعزيز البرامج واملشاريع الناجحة التي تنفذها وزارة الثقافة ،مثل :مكتبة
األسرة األردنية ،ومخيمات اإلبداع الثقايف ،وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية،
ومدن الثقافة األردنية ،ودعم نشر الكتب ،ودعم إنتاج األعمال املسرحية والسينمائية
والوثائقية ،ومشروع التفرغ اإلبداعي ،والترجمة ،ومسابقات اإلبداع.
معد ً
ال لنظام التنظيم
أقر مجلس الوزراء يف  6كانون األول  2020نظام ًا
ٍّ
 .7بعد أن ّ
اإلداري لوزارة الثقافة لسنة  ،2020لغايات دمج املركز الثقايف امللكي ضمن هيكلة
للتوجه احلكومي بإعادة
تنظيمية فيها؛ وذلك إنفاذ ًا
الوزارة ،وحتويله إلى وحدة
ّ
ّ
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أقر املجلس أيض ًا نظام إلغاء نظام التنظيم
املؤسسات
هيكلة
ّ
ّ
احلكومية .وبعد أن ّ
يؤمل يف ضوء ذلك ومع حوكمة
اإلداري للمركز الثقايف امللكي لسنة  ،2020فإنه َ
جلأت إليها الوزارة لضبط الوضع اإلداري يف املركز ،أن يحتفظ املركز مبكانته بوصفه
بيت ًا لألنشطة الثقافية شبه الدائمة ومنصة إلطالق األفكار ،ومن جهة أخرى دعم
املركز بوصفه إحدى مؤسسات الوزارة من أجل إيجاد حالة مسرحية دائمة (ريبرتوار
مسرحي) ،والعمل على تأسيس فرقة وطنية للمسرح ،تكون إطار ًا عام ًا للمسرحيني
ً
أعماال من خاللها ،والتنسيق مع املؤسسات الوطنية األخرى
الذين ميكن أن يقدموا

التي متتلك مسارح.
 .8أن متضي الوزارة يف استثمار الفضاء الرقمي ،ووضع مشروع املتحف الرقمي للفن
املقرر يف املرحلة األولى
التشكيلي األردني
َ
موضع التنفيذ وكما هو مخطط له ،إذ من ّ

عرض  3500لوحة فنية عبر الفضاء اإللكتروني .والتنسيق يف ذلك مع اجلهات

املعنية ،وخاصة املتحف الوطني األردني للفنون اجلميلة ،ومبا يضمن حقوق امللْكية
أي طرف إإل بإذن أصحابها
الفكرية للفنانني ،وعدم استغالل اللوحات املعروضة من ّ
وموافقة الوزارة.

 .9التواصل مع املواهب الشابة التي اكتُ شفت يف مسابقات الوزارة ،واإلسهام يف معاجلة
املشكالت التي تواجههم ،واالهتمام بآرائهم ومقترحاتهم القابلة للتنفيذ ،ودعوة
مديريات الثقافة يف احملافظات للتواصل معهم ومتكينهم من ممارسة أنشطتهم
بالسبل واإلمكانيات املتاحة.
 .10مواصلة إجراء املسابقات الناجحة التي ُأطلقت يف ظروف احلجر املنزلي ،وعلى
األخص مسابقة "موهبتي من بيتي" ،واإلفادة من مالحظات احملكّ مني لتطوير هذه
املسابقات.
عمان الكبرى ،ومكتبة عبد احلميد
 .11التنسيق مع دائرة املكتبة الوطنية ،ومكتبة أمانة ّ
شومان ،ومكتبات اجلامعات ،وتطوير التشريعات إلتاحة مقتنيات املكتبة الوطنية من

املودعة لديها للمواطن.
املؤلفات َ
وأي دعم آخر ممكن للمثقفني واملبدعني الذين
 .12تقدمي الدعم املعنوي والقانوني ّ
يتعرضون للتوقيف يف أمور تتعلق بحرية التعبير.

املع ِسرين ،وحصر أعدادهم وعناوينهم ،وتقدمي حوافز
 .13االهتمام باملثقفني واملبدعني ْ
لهم ،وتأمني العالج الطبي ملن ال ميتلك منهم تأمين ًا صحي ًا.
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 .14مراجعة تعليمات دعم نشر الكتب بعد إجراء مراجعة موضوعية للتجربة التي
بدأت يف عام  ،1994وإشراك أطراف العملية كافة من كتّ اب وناشرين وموزعني يف هذه
املراجعة.
 .15التشبيك مع الوزارات املعنية مبشاريع وزارة الثقافة التي تخاطب األجيال اجلديدة،
وخاصة مع وزارتي الشباب والتربية والتعليم.
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المقدمة

ميثل قطاع الشباب فرصة وطنية وإقليمية ال بد من االستثمار به على جميع األصعدة
ويف املجاالت شتى ،وهذا ما يتبناه اخلطاب الرسمي يف األردن ،وعلى الرغم من ذلك فإن
هناك حاجة إلى املزيد من االهتمام بقطاع الشباب وأن َ
توضع سياسات الشباب على سلّم
األولويات الوطنية.
َ
اجلهة احلكومية املسؤولة عن السياسات الوطنية للشباب ،وهو ما
وتعد وزارة الشباب
ّ

يستدعي النظر إليها كإحدى الوزارات التوجيهية والسيادية ،إذ متتد مسؤولياتها

وتنتشر املرافق التابعة لها بإمكاناتها الضخمة لتشمل جميع أرجاء اململكة ،ناهيك عن
توجه ذو قيمة كبيرة ،األمر الذي يؤكد
تعاملها مع الشباب أنفسهم وهذا بحد ذاته
ّ
أهمية وجود رؤية واضحة واستراتيجيات مدروسة وآليات من املتابعة والتقييم واملساءلة
واملراجعة العلمية املدروسة مبا يضمن للوزارة االستمرارية وحتقيق األهداف الوطنية
ضمن فلسفة (ماذا تريد الدولة من الشباب وماذا يريد الشباب من الدولة) ،باإلضافة
ً
فاعال يف
إلى عدم إغفال اجلانب املؤسسي للوزارة مبكوناتها كافة ليكون داعم ًا ومساند ًا
حتقيق األهداف.
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019ومراجعة الوضع الراهن،
ومن خالل مراجعة
َ
يبدو واضح ًا أن التحديات التي تعاني منها الوزارة ما زالت جاثمة يف طريقها ،فعلى

املرجو ّإل إذ ُ
ارتقي بالقدرات املؤسسية ،وعلى
املستوى الداخلي لن يتحقق اإلجناز
ّ
املستوى اخلارجي ال بد أن تتولى احلكومة مسؤولياتها يف سبيل االرتقاء بقدرات الشباب
ومتكينهم بالصورة التي جتعلهم فرصة وطنية ال تهديداً ،خصوص ًا يف ضوء املعطيات
املعقّ دة على الساحة الوطنية ويف اإلقليم والعالم أيض ًا.

ويف ظل جائحة كورونا ،ظهرت أهمية إعداد جيل من الشباب الواعي للتعامل مع األحداث
والظروف الطارئة ،وهذا ما كانت قد تضمنته رؤية االستراتيجية الوطنية للشباب
( ،)2009-2005فخالل إدارة األزمة لم تبرز قيادات شبابية مدربة كثمرة لتطبيق تلك
االستراتيجية ،وقد أشارت معظم تقارير التقييم إلى ذلك استناد ًا إلى األنشطة املنفذة

فعلي على أرض الواقع وكما هو
واجلهود املبذولة وحجم اإلنفاق ،ولكن هل حتقّ ق إجناز
ّ
َّ
مخطط له؟ لقد كشفت املراجعة املوضوعية أن هناك فجوة بني مستوى األداء ومستوى
اإلجناز ،وإذا ُأخذ بعني االعتبار أن الوزارة ظلت رهينة لعدد من التحديات والظروف
فإن الوجه اآلخر من السؤال هو :أين اجتاه خط السير الصحيح ،ومن أين تبدأ
املقيدةّ ،
ِّ

اخلطوة املناسبة األولى الجتياز مشوار األميال األلف؟
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وجتدر اإلشارة هنا إلى التعاون الذي أبدته الكوادر القيادية يف وزارة الشباب خالل
األزمة ،وقد أشار الوزير إلى ذلك يف مداخلته خالل ورشة العمل التي ُعقدت ملناقشة

مسودة هذه املراجعة .كما يشار إلى أن الوزارة شرعت يف تنفيذ بعض التوصيات مبا يؤكد
ّ
أنها ُتولي هذا املوضوع الدرجة القصوى من االهتمام.
تالي ًا سيتم عرض إيجاز حتليلي لألنشطة التي نفذتها الوزارة ،ثم يتم التعريج على أبرز
املكونات واألدوات اخلاصة بالوزارة ،قبل اخلروج باالستنتاجات والتوصيات.

أو ً
ال :دور وزارة الشباب خالل جائحة كورونا

من خالل مطالعة وحتليل تقارير اإلجناز الواردة من وزارة الشباب وااللتقاء مع عدد من

قياداتها ،يظهر أن الوزارة بذلت جهود ًا للتعامل مع جائحة كورونا رغم املفاجأة والذهول
اللذين سادا املشهد العام ال على املستوى الوطني فقط ،بل على مستوى العالم .إذ أعادت
الوزارة ترتيب أولوياتها ونفذت مجموعة من النشاطات على النحو التالي:

 -1اجلانب الوقائي (قبل ظهور إصابات على املستوى احمللي)

ركزت وزارة الشباب على اجلانب الوقائي والتوعوي مع بدء انتشار فيروس كورونا يف العالم،
وقبل تسجيل حاالت إصابة يف األردن ،وذلك انسجام ًا مع "محور الشباب والصحة" ،وهو
أحد محاور االستراتيجية الوطنية للشباب ( ،)2025-2019إذ ُعقدت ورشات عمل

يزيد عددها عن  210ورشة يف جميع مراكز الشباب والشابات البالغ عددها  197مركز ًا

 ،استهدفت  2149من أعضاء هذه املراكز الشبابية.

 -2إجراءات الوزارة أثناء أزمة كورونا

اتخذت الوزارة اإلجراءات االحترازية واملتبعة على مستوى الدولة ملجابهة جائحة

كورونا؛ وذلك للمساهمة يف احلفاظ على سالمة الشباب وأفراد املجتمع ،وضمان أعلى
درجات األمن والسالمة لديهم ،من خالل إغالق املراكز واألندية والهيئات الشبابية،
وإيقاف األنشطة الشبابية املباشرة بأنواعها كافة ،وتنظيم برامج تدريبية وتوعوية عن
بعد باستخدام وسائل التواصل االجتماعي (.)On Line
وشكلت الوزارة غرفة عمليات رئيسية يف مركزها فور اإلعالن عن أول إصابة محلية
ووضعت
بالفيروس ،كما شكلت  13غرفة عمليات فرعية يف جميع مديرياتها يف احملافظاتُ ،

اخلطط الالزمة للتعامل مع هذا الوباء ،ومن بينها جتهيز جميع بيوت الشباب ومعسكرات
مقرات
الشباب واملنشآت الرياضية ووضعها حتت تصرف مؤسسات الدولة ،الستخدامها
ٍ
للحجر واإليواء حال استدعت احلاجة لذلك.
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 -3مجال الصحة واألمن والسالمة

اتخذت الوزارة عدد ًا من اإلجراءات الضرورية يف هذا املجال ،وعلى النحو التالي:
 متابعة أعمال مديريات الشباب للتأكد من استمرارها يف أعمال التعقيم والتطهيراألسرة اجلاهزة فيها  1170سريراً ،باإلضافة
الالزمة لبيوت الشباب ،والتي يبلغ عدد
ّ

إلى تعقيم املراكز الشبابية واملنشآت الرياضية.

 التحضير إلقامة معسكر أمناط احلياة الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة خالل الفترة 28-25نيسان .2020
 إعداد وتصميم محتوى إعالمي (مسموع ومرئي ومكتوب) ،ونشره على صفحاتوتضمن ذلك  210رسالة
التواصل االجتماعي ملديريات الشباب واملراكز الشبابية،
ّ
توعوية و 11فيلم ًا تثقيفي ًا ركزت على الوقاية من الفيروس ،والتنبيه من اإلشاعات،
وسبل استثمار أوقات الفراغ ،واكتساب مهارات احلياة.
 املساهمة يف نشر عدد كبير من الرسائل الصحية والتوعوية الصادرة من وزارة الصحة،ومنظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونسيف).
 إعداد برنامج تدريبي يف املجال الصحي "التدريب عن بعد" ملجموعة من الشبابالذين تلقوا تدريبات ضمن عدد من البرامج يف مركز إعداد القيادات الشبابية
ومديرية الشؤون الشبابية ،بهدف توجيه رسائل للشباب وللمجتمع بعامة ،من خالل

ّ
حتث على التقيد بالتعليمات الرسمية ،واملكوث يف املنزل،
وسائل التواصل االجتماعي،
واتباع اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية.
 استكمال تنفيذ عدد من البرامج بالشراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة(يونسيف) ،واستكمال عدد من املشاريع التي تستهدف اليافعني والشباب ،بهدف
والتكيف مع الضغوط،
تطوير الصحة النفسية لديهم ،وتنمية الذات وتطويرها،
ُّ
إضافة إلى ترسيخ مفهوم املواطنة الصاحلة.

 -4مجال البرامج والتدريب والتكنولوجيا واالبتكار

 فتح باب التسجيل يف امللتقى الثاني للرياديني الشباب ( )2020حتت عنوان "شبابناعنوان اقتصادنا" عبر منصة إلكترونية خاصة ،استقبلت ما يزيد عن  350مبادرة

يف قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واألمن الغذائي ،وهي القطاعات األكثر تأثر ًا
باجلائحة ،ثم ُشكلت جلان فنية وحتكيمية بعد انتهاء عملية التسجيل ،وأقيم امللتقى
خالل شهر آب .2020
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 إطالق حتدي "أردن مبتكر" يوم األربعاء  22نيسان  .2020وهو يستهدف الشبابضمن الفئة العمرية ( )28-14سنة ،من أجل متكينهم وتطوير مهاراتهم وتنفيذ
مشاريعهم ،إضافة إلى تقدمي الدعم التقني واملالي ألصحاب املشاريع الريادية القائمة
والهادفة إلى إيجاد حلول للمشكالت املجتمعية يف القطاعات املختلفةُ ،
وفتح باب

الترشح إلكتروني ًا ،وبلغ عدد املشاريع املقدمة  332مشروع ًا تأهل منها  42مشروع ًا

لشباب قدموا أفكار ًا ريادية يف قطاعات التعليم والصناعة واالقتصاد وغيرها ،وفاز
 23مشروع ًا تلقت الدعم الالزم لتنفيذها.
 العمل على استخدام البرامج اإللكترونية لتنفيذ أنشطة الوزارة عن بعد والتواصلمع الشباب ،وسيتم إنشاء مركز الشباب االفتراضي بالتعاون مع الوكالة األميركية
للتنمية الدولية ( )USAIDمن خالل اتفاقية ُو ِّقعت يف  6متوز  .2020وسيتيح املركز

الفرصة للشباب والشابات االنضمام إليه ،وسيتم من خالله تطوير منصة إلكترونية

رسمية تتضمن عدد ًا من النوافذ (كالتعليم والتدريب وغيرها من املجاالت التي تخدم
الشباب وتصقل مهاراتهم) ،علم ًا بأن إجراءات طرح العطاء إلنشاء هذا املركز قد متت
بشكل فعلي.
 إطالق مشروع حاضنات االبتكار االجتماعي بالتعاون مع منظمة األمم املتحدةللطفولة (يونسيف) لتدريب الشباب على إعداد املشاريع الريادية يف املجاالت
املختلفة ،وتخصيص جوائز ودعم مالي وتقني لهم.
 إطالق مسابقة "معكم أون الين" بالشراكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة(يونسيف) ،و "حب األردن" ومنصة "نحن" .وهي تهدف إلى رفع الوعي عند اليافعني
والشباب ،وتسليط الضوء على مواضيع تخصهم ،وتعزيز دورهم يف املجتمع من خالل
حثهم على ممارسة مهارات كالتفكير اإلبداعي واالبتكار ،واقتراح أنشطة تفاعلية
تنمي قدراتهم الذهنية واجلسدية ليتم تنفيذها خالل فترة احلظر الصحي عبر
جلسات حوارية وورش عمل مبشاركة خبراء ومتخصصني ومؤثرين ،باإلضافة إلى
إقامة عدد من املسابقات والتحديات الفردية واجلماعية.
 إطالق برنامج "مهاراتي" باستخدام التكنولوجيا (عن بعد) يف  75مركز ًا شبابي ًا .وهوبرنامج يتضمن التدريب على مهارات احلياة األساسية ،وتوظيفها للوقاية من فيروس
كورونا ،بهدف إكساب الشباب أمناط احلياة الصحية السليمة وتزويدهم مبجموعة
من املهارات النفسية واالجتماعية.
 إطالق البرنامج الوطني التعريفي باالستراتيجية الوطنية للشباب ()2025-2019وتضمن البرنامج الذي وصل إلى  10آالف شاب ويستمر
ضمن برنامج "شبابنا قوة".
ّ
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لسنتني ،تصميم  60مبادرة شبابية يف  60منطقة على مستوى اململكة .وجرى دعم
هذه املبادرات مببلغ  300ألف دينار (بواقع  5000دينار لكل مبادرة).
 إطالق برنامج "شبابنا عزوتنا" خالل شهر رمضان يف عام  ،2000وهو يتضمن مسابقةشبابية تدعم املواهب واإلبداع لدى الشباب ،وجتسد التعاون بني القطاعني احلكومي
واخلاص بناء على توجيهات جاللة امللك.
 إطالق دليل "دليلي ..شباب" ،وهو يحتوي على دورات تدريبية (عبر اإلنترنت) يفعدد كبير من التخصصات واملجاالت ،تقدمها مجموعة من اجلامعات واملعاهد العربية
وامللتقيات العاملية املرموقة.

 -5مجال العمل التطوعي

 وفّ رت الوزارة واألندية والهيئات الشبابية التابعة لها  188حافلة ووضعتها يف تصرفاحلكومة ملواجهة جائحة كورونا ،وجرى التعاون مع احلكام اإلداريني ووزارة الصحة
والدفاع املدني ،وبخاصة يف توزيع األدوية للمرضى ونقلهم من أماكن سكنهم وإليها،
وتوزيع طرود اخلير للمحتاجني بالتعاون مع اجلهات املختصة يف بعض املناطق.
 أعادت الوزارة بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد ،إطالق تسجيل املتطوعني من خاللمنصة "نحن" (إحدى مبادرات نوى) التابعة للمؤسسة ومنظمة األمم املتحدة
وجتاوز عدد املتطوعني  43ألف ًا ،وروعيت التدابير الوقائية
للطفولة (يونسيف).
َ

الالزمة حلماية املتطوعني وسالمتهم مع االلتزام بسياسات العمل التطوعي.

 إطالق حملة "فينا اخلير" بالشراكة مع جمعية "مجددون" .وتضمنت احلملة توزيع 7آالف طرد بقيمة  175ألف دينار ،و 4آالف حقيبة مدرسية بقيمة  24ألف دينار.
 تنفيذ دورة تدريبية (عن بعد) بعنوان "التطوع يف إدارة األزمات" بالتعاون مع "هممبنك العمل التطوعي" و"االحتاد العربي للعمل التطوعي" خالل الفترة (22-18
نيسان .)2020
 إعداد قوائم بالفرق التطوعية التابعة للمراكز الشبابية واألندية الرياضية والهيئاتأي مهمة ُتكلَّف بها ،وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية
الشبابية ،وجتهيزها لتنفيذ ّ
بإدارة األزمة.

 جتهيز فريق عمل تطوعي مساند مع الهيئة اخليرية األردنية الهاشمية ،باسم "فريقوحدددت مهام الفريق وواجباته ،وجرى
شبابنا" ،لدعم فريق "ساند" التابع للهيئةُ .
احلصول على التصاريح الالزمة للقيام مبهامه.
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 اإلعداد لوضع استراتيجية وطنية للعمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسات الدولةوالشركاء ،بهدف مأسسة العمل التطوعي وتنظيمه بصورة علمية ومنهجية .وكانت
الوزارة قد بدأت قبل اجلائحة بوضع تصور لتوحيد اجلهود بشكل مؤسسي على
مستوى اململكة.

 -6مجال التكافل واملسؤولية املجتمعية

تبرع موظفو الوزارة مببلغ  100ألف دينار لصالح وزارة الصحة ،يف سياق اجلهود ملواجهة
جائحة كورونا.

 -7برامج "ما بعد كورونا" وشهر رمضان

حددت الوزارة عدد ًا من البرامج واحلمالت
نظر ًا للظروف االستثنائية التي مير بها العالمّ ،
اإلعالمية خالل فترة اجلائحة وخالل شهر رمضان ،وهي ُتقسم إلى ثالثة محاور:

 -المحور األول :التوعية

تضمن هذا احملور استضافة خبراء يف حقول متعددة مع مراعاة التنسيق بني املنصات
ّ
اإلعالمية لضمان بث وقائع اللقاءات على مدار اليوم .ففي مجال اخلطاب الديني

مختصون عن عدد من املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا من وجهة النظر
حتدث
اإلرشادي
ّ
ّ
ً
امتثاال
الشرعية ،مبا يف ذلك النهي عن إقامة الوالئم والتجمعات ،وإقامة الصالة يف املنزل
لقرار وزير األوقاف.
ُ
وقدمت يف هذا احملور مقاطع مصورة (فيديوهات) ونشرات شملت التوعية الصحية
والرياضية للشباب ،واملجال الثقايف ومهارات احلياة األساسية ،واملجاالت االجتماعية
والدعم النفسي للشباب ،ومجاالت تثقيف األقران ،وورش العمل للشباب.

 -المحور الثاني :التدريب

تضمن هذا احملور عقد دورات وورش عمل تدريبية للشباب نظمتها الوزارة يف إطار
ّ
االستراتيجية الوطنية للشباب أو من خالل البرامج املشتركة مع عدد من املنظمات
احمللية والدولية ،وكذلك إطالق دليل "دليلي ..شباب".
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 -المحور الثالث :تعزيز ثقافة البقاء بالمنزل

وقد ُنفذ ذلك من خالل حمالت تثقيفية ومسابقات لإلبداع الشبابي (مثل "شبابنا

عزوتنا" و"أردن مبتكر" خالل شهر رمضان) ،باإلضافة إلى مسابقات أطلقتها مديريات
الشباب واملراكز الشبابية يف احملافظات.
ومن هنا ميكن القول إن وزارة الشباب نفّ ذت مجموعة من املبادرات والبرامج رغم ظروف
اجلائحة ،ووصلت هذه املبادرات إلى عدد كبير من الشباب ،خصوص ًا أن موعد إقامة
معسكرات احلسني للعمل والبناء جاء يف خضم اجلائحة ،فاستُ ثمر ذلك افتراضي ًا (عن
بعد) ،األمر الذي أبقى على قدر من التواصل مع الشباب .لكن هذه املبادرات والبرامج
املتشعبة واملتشابكة اتسمت بغياب آليات املتابعة والتقييم العلمي وقياس األثر ،لذا
(الكم) يف غياب تقييم نوعي وتوثيق دوري
اقتصرت عملية التقييم على عدد األنشطة
ّ

وتبويب منهجي للوصول إلى نتائج يستفاد منها يف تعديل االنحرافات عن األهداف
املوضوعة .كما لم يظهر ارتباط األهداف املؤسسية واالستراتيجية مع األهداف
القطاعية والوطنية العليا وتقاطعها مع االستراتيجيات األخرى ،إلبراز دور الوزارة يف
اجلهد الوطني.

ثانيًا :إنجازات الوزارة ُبعيد تشكيل حكومة بشر الخصاونة

مسودة هذه املراجعة بحضور عدد من اخلبراء ،بدا
خالل ورشة العمل التي ُعقدت ملناقشة
ّ
واضح ًا تعاون وزير الشباب وحماسته لتنفيذ ما جاء فيها .وقد تلقّ ى املجلس االقتصادي

واالجتماعي تقرير ًا بإجنازات الوزارة خالل الفترة ( ،)2020/12/31-10/13اتضح
منه ما يلي:
 بدأت الوزارة عملية مراجعة التشريعات واألنظمة املتعلقة بعملها ،ووجدت أن هناكستكمل بعد صدور القانون
حاجة فعلية لذلك ،خصوص ًا أن بعض التشريعات لم ُت
َ
اجلديد لرعاية الشباب.

 تستعني الوزارة بخبراء ومستشارين ملراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة والوحداتاإلدارية التابعة لها ،باإلضافة لبدئها بتطوير آليات لتقومي املراكز الشبابية،
وشروعها يف عقد اتفاقيات لضمان التأسيس لبيئة رقمية داعمة للعمل الشبابي.
رأس الهرم للهيكل
 شكّ لت الوزارة جلنة توجيهية عليا برئاسة الوزير،ّ
وتعد اللجنة َ
التنظيمي لالستراتيجية الوطنية للشباب ،على أمل استكمال هذه الهيكلة كما جاء
يف توصيات هذه املراجعة.
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 تعمل الوزارة على مراجعة االتفاقيات السابقة وتقييم وضعها بهدف حتقيق االستفادةالقصوى منها.
 تعمل الوزارة منذ فترة من الزمن على التحول إلى الطاقة البديلة ،والسيما يف املدنالرياضية ،لتخفيف أعباء الكلف الباهظة للطاقة ،وشرعت فعلي ًا يف طرح العطاءات.
وجتدر اإلشارة إلى عدم مراعاة شروط السالمة العامة لسالمة األفراد واملنشآت واملال

العام يف بعض املدن الرياضية ،وحتديد ًا يف مدينة احلسن للشباب والوضع املدني
والهندسي لسطح الصالة الرئيسة فيها.
 بدأت الوزارة فعلي ًا بإنشاء مركز الشباب االفتراضي من خالل طرح عطاء .ومن خاللَّ
يتوقع أن يشكل املركز نقلة نوعية يف طبيعة
االطالع على البنية التأسيسية إلكتروني ًا
اخلدمات املقدمة للشباب حتت ظل الوزارة ويف التواصل معهم وصقل طاقاتهم بأقل
التكاليف وبصورة تتيح للشباب أنفسهم التواصل مع بعضهم بعض ًا.

ثالثًا :اإلنجازات وفق خطط الوزارة

نظر ًا لتعاقب عدد من االستراتيجيات الوطنية ،من املفيد التعريف بهذه االستراتيجيات
ومحطاتها الرئيسة .إذ اعتمد املجلس األعلى للشباب يف عام  2004نهج ًا استراتيجي ًا يف
َ
اخللف القانوني والواقعي
التعاطي مع امللف الشبابي على املستوى الوطني وذلك بوصفه
َ
واجلهة احلكومية املسؤولة عن السياسات الشبابية يف اململكة آنذاك.
لوزارة الشباب

َ
نقطة حتول نوعية يف متكني الشباب ونتج عنه وثيقة االستراتيجية
التوجه
وشكّ ل هذا
ّ

الوطنية للشباب ( )2009-2005التي مثّ لت جتربة غير املسبوقة على املستويني
الوطني والعربي ،واستهدفت القطاع الشبابي ضمن الفئة العمرية ( )30-12سنة.
ُ
ونفذت هذه االستراتيجية على املستوى الوطني ملدة خمس سنوات ،ثم ُم ِّددت برامجها
ً
سنة أخرى على الرغم من بعض املعوقات واملآخذ التي واجهتها .وباستحداث
التنفيذية
"محور املبادرات" يف عام  2007الذي شكّ ل إضافة نوعية لها ،كما أن هذه االستراتيجية
حد
استطاعت مواكبة املستجدات السياسية واالجتماعية واحتياجات الشباب إلى ّ
كبير ،األمر الذي عزّ ز فاعليتها واستجابتها للتغيرات .وكانت هذه االستراتيجية هي
االستراتيجية الوحيدة التي ُنفذت على أرض الواقع حتى عام  ،2019ذلك أن وثائق
عدت للفترات ( )2015-2011و()2018-2016
االستراتيجيات الوطنية التي ُأ ّ

و( )2025-2018لم ُتنفَّ ذ بسبب ضعف املتابعة وتغيير احلكومات أو إجراء تعديالت
عليها .ثم ُأ ِق ّرت االستراتيجية الوطنية للشباب (( .)2025-2019ملزيد من التوضيح
ميكن مراجعة تقرير حالة البالد لعام .)2018
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رابعًا :االستراتيجية الوطنية للشباب (:)2025-2019

بعد انقطاع العمل بوثائق االستراتيجيات الوطنية للشباب وبرامجها على أرض الواقع
منذ عام  ،2010واقتصار أنشطة وزارة الشباب (أو ما يوازيها) على اخلطط السنوية
التي كانت تسير ضمن ًا يف إطار رؤية االستراتيجية األولى ( ،)2009-2005وكان هذا

جهد ًا ال ُيستهان به ،وإن اعتراه غياب املتابعة والتقييم والتوثيق والرؤية اجلامعة
لهذه األنشطة يف أغلب األحيان .وهذا ما يتّ فق مع نتائج دراسة بعنوان "أنظمة املتابعة

والتقييم والقدرات املؤسسية ذات العالقة يف وزارة الشباب ..مشروع البيانات واألدلّة
أعدتها الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( )USAIDيف
للبرامج التربوية (ّ ")DEEP
عام .2020

من هنا جاءت وثيقة االستراتيجية الوطنية للشباب ( )2025-2019املعمول بها حتى
وقت إعداد هذه املراجعة ،والتي شكّ لت حالة إيجابية يف استئناف األنشطة الشبابية
على الصعيد الوطني ،وهدفت إلى استثمار الشباب وتشجيعهم على االبتكار والتفكير
ّ
اخللق واإلبداعي الذي ينظر إلى الواقع واملشاكل بعني الفرص والتطوع واملبادرة والريادة

واالعتماد على الذات.
اجلدول رقم (:)1
أهداف االستراتيجية الوطنية للشباب ()2025-2019

احملور

الشباب والتعليم والتكنولوجيا
الشباب واملواطنة الفاعلة

الهدف االستراتيجي
تطوير بيئة تعليمية علمية وتربوية آمنة وداعمة ومحفّ زة
باستخدام تكنولوجيا املعلومات.
تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وتأصيل الهوية الوطنية،
واالهتمام بقيم االنتماء والعدالة واملشاركة دون متييز.
متكني الشباب يف املجاالت :السياسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي.

بناء قدرات الشباب والعاملني معهم معرفي ًا لتأسيس املبادرات
الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة الفاعلة وإدارتها.

الشباب والريادة والتمكني
االقتصادي
الشباب واحلاكمية الرشيدة
وسيادة القانون
الشباب واألمن والسلم املجتمعي
الشباب والصحة والنشاط البدني

تطوير املراكز الشبابية والبنية التحتية الالزمة لتقدمي
اخلدمات الشبابية املتقدمة وتوفير مساحات صديقة.
تطوير بيئة العمل الشبابي لدعم اإلبداع واالبتكار وريادة
األعمال ،للنهوض مبسيرة الريادة االجتماعية والتعامل غير
التقليدي مع التحديات.
تعزيز مفاهيم احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون وقيمهما
وممارساتهما.
نشر ثقافة التسامح وقبول اآلخر لدى الشباب ،مبا يعزز األمن
والسلم االجتماعي ونبذ التطرف والعنف.
رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب ،واستخدام األمناط
الصحية السليمة.

املصدر :االستراتيجية الوطنية للشباب (.)2025-2019
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ويوضح اجلدول رقم ( )2اإلجنازات املتحققة يف إطار االستراتيجية الوطنية للشباب
ممث ً
(َّ ،)2025-2019
لة يف عدد األنشطة املنفَّ ذة يف كل محور ،باإلضافة إلى أعداد
املشاركني بها وفق ًا ملتغير النوع االجتماعي ،وذلك استناد ًا إلى التقارير الواردة من وزارة
الشباب عن منجزات املديريات التابعة لها لعام  .2020مع اإلشارة إلى أنه ّ
تعذر احلصول
على وثائق تفيد بتقييم األثر لهذه األنشطة.
اجلدول رقم (:)2
إجنازات وزارة الشباب لعام  2020يف إطار االستراتيجية الوطنية للشباب
()2025-2019
عدد
األنشطة

ذكور

إناث

1

الشباب والتعليم والتكنولوجيا

214

3056

4150

2

الشباب واملواطنة الفاعلة

221

6285

6150

3

الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة

298

6369

4616

4

الشباب والريادة والتمكني االقتصادي

173

3318

3739

5

الشباب واحلاكمية الرشيدة وسيادة القانون

102

1778

1340

6

الشباب واألمن والسلم املجتمعي

159

2997

1952

7

الشباب والصحة والنشاط البدني

227

4695

5139

1394

28498

27086

احملور

الرقم

املجموع
املجموع الكلّي

55584

يتضح من اجلدول رقم ( )2بأن وزارة الشباب نفذت يف عام ( 2020وأثناء جائحة كورونا)
عدد ًا كبير ًا من األنشطة يف إطار االستراتيجية الوطنية للشباب (،)2025-2019
مع أخذها بعني االعتبار حتقيق التوازن نسبي ًا بني الذكور واإلناث يف املشاركة يف هذه
األنشطة.
وبشأن ما يبدو من قلة تأثر األنشطة واملشاركني من الناحية َ
الك ّم ّية بجائحة كورونا،

ردها الرسمي أنها استخدمت منصة "زووم" لعقد األنشطة عن
أوضحت وزارة الشباب يف ّ
بعد ،وعززت البنية التحتية ،ومنحت املشرفني واملشاركني حوافز مادية وبدل استخدام

شبكة اإلنترنت ،مما زاد اإلقبال على املشاركة بهذه األنشطة.
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تبي أن النسبة العظمى منهم
وبعد مراجعة قوائم أسماء احملاضرين يف هذه األنشطة ّ
من كوادر الوزارة ،وقلّما استُ عني بأصحاب الكفاءات واخلبرات يف املؤسسات األكادميية

واملتخصصة املنتشرة يف أنحاء اململكة ،األمر الذي أثّ ر سلب ًا على مبدأ الشراكة الوطنية
والتخصصية يف متكني الشباب الذي قامت عليه االستراتيجية الوطنية للشباب .ولم
تظهر التشاركية للمؤسسات والقطاعات الوطنية الشريكة يف تقرير اإلجناز الذي أعدته

الوزارة ،وقد يعزى ذلك لظروف اجلائحة التي أثّ رت على جميع القطاعات بصورة واضحة
من جهة ،ولعدم وجود هيكل تنظيمي ينظم عملية إدارة االستراتيجية الوطنية للشباب
وقيادتها على املستويني املؤسسي والوطني.
ويف سياق تنفيذ االستراتيجية ،ميكن إيراد املالحظات اآلتية:
 بذلت وزارة الشباب جهد ًا كبير ًا خالل عام  2020الذي شهد ظروف ًا استثنائية بسببجائحة كورونا ،يعكسه عدد األنشطة املنفَّ ذة وعدد املشاركني بها من اجلنسني ،وهذا
التكيف مع املستجدات وإبقاء التواصل مع الشباب مبا أتيح
يؤكد أن الوزارة استطاعت
ّ

لها من وسائل.

 أخذت الوزارة متغير النوع االجتماعي بعني االعتبار يف أنشطتها ،وأدى ذلك إلى تعزيزدور املرأة يف هذه األنشطة.
 غابت املؤسسات الشريكة يف االستراتيجية الوطنية للشباب عن املشهد ،رغم أن هذهُ
تنفيذها على جهة دون سواها ،فانبرت
االستراتيجية متثل ملف ًا وطني ًا وال يقتصر
وزارة الشباب وحدها للقيام بهذه املهمة.
 لم تلتزم الوزارة أثناء تنفيذ األنشطة املدرجة ضمن االستراتيجية الوطنيةللشباب ،مبعطيات االستراتيجية واقتصرت على تنفيذ األنشطة وفق اإلطار العام

ّ
فتعذر
لالستراتيجية ومحاورها دون االلتزام بخططها ومؤشرات األداء التابعة لها،
بذلك قياس اإلجناز يف مدى حتقيق األهداف.
ألي تقييم
الكمية (اعتماد العدد) دون االلتفات ّ
 -ما زالت الوزارة تعتمد على اإلجنازات ّ

أي قياس علمي لألثر ،على الرغم من أن هذه املالحظة وردت يف تقرير حالة
نوعي أو ّ

البالد لعام  ،2018وتكررت يف تقرير حالة البالد لعام  ،2019وأشار لها تقرير الدراسة
التي أجرتها الوكالة األميركية للتنمية الدولية ( )USAIDيف عام  ،2020وكذلك تقرير
تقييم جائزة امللك عبداهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية (،)2020/11/18
وضح جوانب القصور يف آليات التقومي والقياس وعدم االستفادة منها ،ما يؤكد
الذي ّ
على الفكرة احملورية التي تدور حولها هذه املراجعة لقطاع الشباب ،واملتمثلة يف" :ال
خالف على اجلهد املبذول ،ولكن اخلالف على اإلجناز وقياس األثر".
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خامسًا :االستراتيجيات المؤسسية لوزارة الشباب
 -1االستراتيجية املؤسسية لوزارة الشباب ()2019-2016

دأبت اجلهة احلكومية املسؤولة عن السياسات الشبابية على بناء استراتيجية مؤسسية
خاصة بها منذ مطلع عام 2014؛ وذلك عندما شرع املجلس األعلى للشباب يف بناء
استراتيجية مؤسسية ُأطلقت يف عهد وزارة الشباب عام  2016لتكون خطة استراتيجية
مؤسسية تغطي الفترة ( .)2019-2016وكانت فلسفة هذه االستراتيجية :االهتمام
باجلانب املؤسسي للوزارة لتكون سند ًا ورديف ًا داعم ًا لالستراتيجية الوطنية للشباب التي
أخذت على عاتقها جانب متكني الشباب وإقامة األنشطة املختلفة يف هذا السياق .وقد
أشارت تقارير تقييم عديدة إلى أن هناك حاجة لتطوير اجلانب املؤسسي والوظيفي
واإلداري والبنى التحتية لوزارة الشباب أو اجلهة التي تقوم مبقامها ،وذلك لتعزيز القدرة
على حتقيق النتاجات املرجوة من االستراتيجية الوطنية للشباب.
وتكونت االستراتيجية املؤسسية للوزارة ( )2019-2016من سبعة محاور هي :التنظيم
اإلداري واملالي ،التشاركية مع اجلهات ذات العالقة ،املسؤولية املجتمعية ،التشريعات
واألدلة ،اجلودة والتميز ،املؤسسات الشبابية والرياضية ،والبرامج واألنشطة.
وكان تقرير حالة البالد لعام  2018قد أشار إلى "تعذر الوصول إلى وثائق أو تقارير تفيد
بأن هذه االستراتيجية مت تنفيذها أو ُشرع يف تنفيذها على األقل" .كما أشار تقرير
حالة البالد لعام  2019إلى أن العمل بدأ بهذه االستراتيجية ،وأورد عدد ًا من اإلجنازات
االعتيادية للوزارة دون ربط تلك اإلجنازات مبحاور تلك االستراتيجية .وذكر التقرير
نفسه أن معسكرات احلسني للعمل والبناء ( )2018من أدوات االستراتيجية املؤسسية،
بينما تندرج هذه املعسكرات ضمن أدوات االستراتيجية الوطنية للشباب.
كمي أو نوعي،
وعموم ًا ،لم يتم التنفيذ على أسس مؤشرات األداء ،ولم
يجر ّ
ِ
أي تقييم ّ
واكتُ في بذكر اإلجنازات االعتيادية للوزارة والتي تتصل بتطوير األداء املؤسسي بطريقة
أو بأخرى .كما ظهر اخللط بني مفهوم االستراتيجية املؤسسية للوزارة واالستراتيجية

الوطنية للشباب يف تلك املرحلة.

 -2االستراتيجية املؤسسية لوزارة الشباب ()2022-2020

من خالل التقصي والتحليل ،يتبني عدم تنفيذ االستراتيجية املؤسسية للوزارة
عدت وثيقة أخرى للغاية نفسها تغطي الفترة (،)2022-2020
( ،)2019-2016وقد ُأ ّ
لكنها لم تنفَّ ذ أيض ًا وفق ًا ملا ورد يف التقرير الصادر من وزارة الشباب ،والذي أوضح أن بهذه
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عمل بها نظر ًا لعدم اكتمال اعتمادها رسمي ًا من رئاسة الوزراء /إدارة
االستراتيجية لم ُي َ

تطوير األداء املؤسسي .ويشير ذلك التقرير إلى شروع الوزارة بإجراءات فعلية ملراجعة
وثيقة االستراتيجية املؤسسية ،إذ ُك ِّلف خبير وطني بإجراء عملية املراجعة والتحديث

بالتعاون مع قيادات من الوزارة ووضع اللمسات األخيرة إلجناز الوثيقة على أمل أن متثل
االستراتيجية املؤسسية للوزارة للفترة ( .)2023-2021وميكن إيجاز ذلك مبا يلي:
 هناك خلط بني مفهوم االستراتيجية املؤسسية اخلاصة بوزارة الشباب ،ومفهوماالستراتيجية الوطنية للشباب .وهذا اخللط ليس جديداً ،لكنه ما زال واضح ًا يف
املشهد؛ على مستويات التخطيط والتنفيذ والتقييم على حد سواء.
ُ -وضعت االستراتيجيتان املؤسسيتان للوزارة ( )2019-2016و( ،)2022-2020ولم

أي منهما .وتعكف الوزارة على إعداد وثيقة االستراتيجية املؤسسية
يبدأ تنفيذ ّ
للوزارة لألعوام (.)2023-2021

 ليس املهم بناء االستراتيجيات بقدر ما يجب االلتزام بالتنفيذ احلقيقي وفق اخلططومؤشرات األداء التابعة لهذه االستراتيجيات.

مكونات الوزارة وأدواتها
سادسًا:
ّ

اشتمل تقرير حالة البالد لعام  2018على مجموعة من التوصيات املتعلقة بقطاع

الشباب ومنها ما يتعلق مبكونات الوزارة وأدواتها ،والتي لم َ
يؤخذ كثير منها بعني االعتبار
بالقدر الكايف طيلة الفترة املنصرمة على الرغم من إقرار وزير الشباب والفريق املرافق له
لهذه التوصيات يف ورشة العمل التي خصصها املجلس االقتصادي واالجتماعي ملناقشة
املسودة آنذاك ،لهذا من املفيد إعادة حتليلها ومراجعتها نظر ًا ملا تنطوي عليه من أهمية.
ّ
يتبع لوزارة الشباب ما يزيد على  650مؤسسة شبابية ورياضية تتوزع على جميع
محافظات اململكة وتشمل 5 :مدن رياضية شبابية ،و 13مديرية شباب ،و 388نادي ًا
ثقافي ًا رياضي ًا اجتماعي ًا ،و 14هيئة شبابية ،و 196مركز ًا شبابي ًا ،و 18مجمع ًا شبابي ًا
ورياضي ًا ،و 16بيت ًا ومعسكر ًا للشباب.
وتالي ًا عرض لطبيعة مكونات الوزارة ،وأبرز التحديات التي تواجهها وعدد من املقترحات
لتطوير عملها:
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 .1الوضع القانوني

بعد تشكيل وزارة الشباب يف  1حزيران  2016خلف ًا للمجلس األعلى للشباب ،بدا أن هذه
ُ
استقرار للجهة احلكومية املعنية بالشباب (وزارة الشباب) بعد التأرجح
بداية
اخلطوة
ٍ
قر قانون رعاية الشباب رقم ( )13لسنة 2005
الذي شهدته قبل ذلك ،وعليه فقد ُأ ّ
وتعديالته.

ومن املقترحات التي ميكن تبنّ يها يف هذا السياق إجراء مراجعة جلميع التشريعات التي
حتكم عمل الوزارة من خالل دراسة قانونية شاملة للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها
ونقاط الضعف ومعاجلتها .رغم ما جاء يف التقرير املقتضب الوارد من الوزارة ،والذي يشير
أي تعديالت قانونية خالل املرحلة املقبلة .حيث يتبني من
نية للوزارة بإجراء ّ
لعدم وجود ّ

املسح لهذا البند احلاجة الفعلية للمراجعة القانونية وال سيما النظام والتنظيم االداري
وما ينبثق عنه من هياكل تنظيمية ووصف وظيفي لكافة الوحدات االدارية.

 .2االتفاقيات

يكشف التقصي وحتليل التقارير الواردة من وزارة الشباب ،أن الوزارة أبرمت  38من
االتفاقيات ومذكرات التفاهم لغايات تعزيز التشبيك والوصول للشباب يف أرجاء اململكة،
ُ
اجلهات املعنية بها
وضمت
وجرى توقيع هذه االتفاقيات واملذكرات يف عام ،2020
ّ

مؤسسات حكومية وأكادميية وأهلية ومنظمات محلية ودولية بصورة قد تعزز تشاركية
ٍ
ويعد إبرام هذه االتفاقيات
فعال.
الوزارة اذا ما استُ ثمر هذا
ّ
ُّ
التوجه وجرت متابعته بشكل ّ

أي منها ،وقد
أي دليل على البدء بتنفيذ ّ
واملذكرات فرصة ،على الرغم من عدم تقدمي ّ
ُيعزى ذلك إلى أنها ُأبرمت يف عام  ،2020ورمبا ما زال الوقت متاح ًا إلعادة العمل بها.

ومن جهة أخرى فإن جائحة كورونا أثّ رت على جميع القطاعات وأعادت ترتيب األولويات

ملعظم اخلطط والبرامج.

 .3الوضع اإلداري

تعمل وزارة الشباب وفق نظام التنظيم اإلداري رقم ( )78لسنة ( 2016نظام التنظيم
قر هذا النظام مت اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة فقط،
اإلداري لوزارة الشباب) .ومنذ ُأ ّ

لكن الهياكل الفرعية والوصف الوظيفي واملعايير الالزمة لذلك والتي تضمن التخصصية
ستكمل بعد رغم مرور سنوات على صدور النظام ،مع اإلشارة إلى
واألحقّ ية ،لم ُت
َ
وجود تشوهات تنظيمية تعتري معظم اجلسم الوظيفي للمديريات يف الوزارة وامليدان
واملدن الرياضية وأندية املدن الرياضية واملراكز الشبابية ،وهو ما يحتاج إلى مراجعة
دقيقة.
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قترح هنا إجراء مراجعة شاملة للتنظيم اإلداري والوصف الوظيفي ،للتخلص من
ُ
وي َ
العشوائية يف املسميات واالزدواجية يف املهام.

 .4املراكز الشبابية

وهي مراكز تابعة للوزارة رسمي ًا ،تستقبل الشباب ضمن الفئة العمرية ( )30-12سنة،
تنفق منها
وكوادرها البشرية من ضمن الكوادر التابعة للوزارة ،ولها مخصصات سنوية ِ

على أنشطتها التي يشارك بها أعضاؤها ،وتتفاوت مقراتها من حيث مدى مالءمتها

لألنشطة الشبابية .ويبلغ العدد اإلجمالي لهذه املراكز  196مركز ًا ( 107للذكور82 ،
مستأجرة ،و 40مركز ًا تصنَّ ف
مبان
لإلناث 7 ،مختلطة) 106 ،منها متارس أعمالها يف
ٍ
َ

ضمن املراكز النموذجية (املبنية من خالل الوزارة) ،أما البقية ( 50مركزاً) فقد ُبنيت

مقراتها ضمن برنامج املبادرات امللكية.

وتعد املراكز الشبابية أحد عناصر القوة والذراع الرئيسة يف التمكني الشبابي ،نظر ًا
ّ
ً
حد
للرعاية احلكومية التي حتظى بها
مباشرة ،ولتوفّ ر املقرات واملخصصات املالية إلى ّ

ما ،باإلضافة النتشارها يف أرجاء البالد ،وال سيما يف األطراف واملناطق البعيدة عن مراكز
حتديات ّأدت لتراجع أدائها بشكل ملحوظ ،ومن
احملافظات .لكن هذه املراكز تعاني من
ٍ
أبرز هذه التحديات:

 -1العضوية

ما قبل كورونا :تكاد تنحصر العضوية على أرض الواقع ،يف صورة واحدة ،هي جتميع
الشباب للمشاركة يف أنشطة معينة ،وخاصة معسكرات املبيت .لكن عدد الشباب الذين
يترددون على املراكز يف واقع األمر قليل جداً .باإلضافة إلى افتقار العضوية يف املراكز
الشبابية لألعمار املتقدمة من الفئة املستهدفة وفق فلسفة الوزارة ( 30-20سنة) ،وهذا
ميسرين وقادرين على املساهمة
أمر يف غاية األهمية ،إذ ميكن لهؤالء الشباب أن يكونوا ّ

يف إدارة املراكز بشكل أو بآخر.

ومن أسباب عزوف الشباب :عدم اهتمام املراكز بتطوير أدائها يف ظل غياب الرقابة
عليها ،وندرة البرامج اجلاذبة التي تشجع الشباب على قضاء جزء من وقتهم داخل
املركز ،وضعف قدرة القائمني على املراكز على استقطاب الشباب والتعامل معهم كشركاء

حقيقيني يف إدارة هذه املراكز ،واتساع الفجوة بني املراكز واملدارس نظر ًا لعدم وجود خطة
تشبيك واضحة مع املدارس يف وزارة التربية والتعليم ،باإلضافة إلى أثر قرارات سابقة
ً
معموال به وحقّ ق تشبيك ًا
ُأنهي مبقتضاها عمل بعض املعلمني وفق نظام املكافأة الذي كان
مع املدارس آنذاك.
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ومن املمكن اقتراح بعض احللول بخصوص تعزيز وضع العضوية يف املراكز الشبابية على
النحو التالي:
ما بعد كورونا :يكمن احلل يف إعادة العمل بتشغيل الناشطني بالعمل الشبابي والطالبي
من املعلمني العاملني يف مدارس وزارة الترابية والتعليم ،يف املراكز الشبابية خالل الفترة
املسائية وفق ًا لنظام املكافأة ،على أن تتم متابعة أدائهم وتقييمه دوري ًا .وقد ُعمل بهذا
النهج سابق ًا ،وشهد جناح ًا ملموس ًا قبل أن يقرر وزير الشباب إلغاءه يف عام .2012

كما ينبغي تكريس العمل بنظام العضوية الفعلي واحلقيقي ،من خالل بناء الهيئات
العامة وانتخاب الهيئات اإلدارية ضمن برامج ،وتفعيل دور هذه الهيئات يف إدارة املراكز
بإشراف رؤساء املراكز ،وتشكيل اللجان املساندة وإعطائها الفرصة الستقطاب الشباب
وتفعيل أدوارهم ،وفق منظومة شبابية فاعلة تقدم لهم التسهيالت الالزمة.
أثناء كورونا :تعمل الوزارة على منصات استقطاب للشباب بشكل افتراضي وعن بعد ،ومن
شأن استثمار هذه املنصات بالصورة الصحيحة أن يزيد استقطاب الشباب نحو العضوية
أثناء اجلائحة وبعدها.
ومن املقترحات أيض ًا:
 توطني الشباب مببادرات شبابية جذابة تلبي طموحاتهم ،مثل مبادرة البرملاناتالشبابية التدريبية ،والعمل التطوعي ،والقيادات الشبابية املساندة ،وترميم الغابات
وزراعتها.
 إعادة صياغة التشاركية بني الوزارة والشباب اجلامعي وجذبهم للمراكز الشبابيةبشكل عملي وملموس وضمن االستراتيجية الوطنية للشباب.
 تعزيز مبادرة املركز الشبابي االفتراضي:عد هذه املبادرة إحدى املبادرات التي تعمل الوزارة على إبرازها إلى حيز الوجود،
ُت ّ
ّ
وتتلخص يف إنشاء منصة إلكترونية متعددة األغراض مختصة بالتعليم والتدريب
والتسويق واستثمار قدرات الشباب ،وهو ما يتيح للوزارة فرصة التفاعل مع عدد كبير
من الشباب يف الظروف االعتيادية واالستثنائية على السواء ،ببرامج متكاملة تضمن
تفعيلهم ومتابعتهم وتقييم املنجزات إلكتروني ًا ،األمر الذي ميكّ ن الوزارة من حتقيق جزء
كبير ومهم من أهدافها ومبواكبة حقيقية ألدوات العصر الفعالة.
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 -2الكوادر اإلدارية واإلشرافية

تتنوع التحديات التي تواجه املراكز الشبابية يف هذا املضمار ،لتشمل ضعف املؤهالت
بنقص حاد يف بعض
لدى نسبة كبيرة من الكوادر ،وسوء توزيع الكوادر الذي يتسبب
ٍ

املراكز وتخمة معيقة يف بعضها اآلخر.

وهذا يعود بشكل كبير إلى موجات التعيينات شبه العشوائية واملبنية على الوساطة
واحملسوبية من دون دراسة موضوعية لالحتياجات الفعلية ،باإلضافة إلى فتح مداخل
واسعة للتعيني خارج جدول التشكيالت أو من خالل أندية املدن الرياضية أو على نظام
املكافأة أو على حساب بيوت الشباب ،وهو ما يقود يف النهاية إلى تثبيت هذا "احلمل
الثقيل" ضمن جدول التشكيالت ،والنتيجة :مراكز مثقلة وعاجزة متام ًا ،وكوادر محبطة،
وعضوية ضعيفة.
يضاف إلى ذلك قلّة الدراسات العلمية واملقترحات املبنية على مسوحات من خبراء
للوقوف على حيثيات الكوادر اإلدارية والتشريعات ذات العالقة للسير بخطى واثقة
ومدروسة.
ومن املقترحات التي ميكن طرحها حلل تلك املشاكل:
أثناء كورونا :من الفرص املمكنة أثناء كورونا استثمار الوقت يف ّ
حل بعض املشكالت ،إذ إن
مشكلة الكوادر اإلدارية واإلشرافية ال ميكن حلّها ّإل بعد التعامل بحزم للتخلص من التدخالت

واحملسوبية والفساد وإساءة استغالل املوقع الوظيفي يف التعيينات والتنقالت وغيرها.
ومن شأن إجراء دراسة حقيقية من خبراء لواقع هذه الكوادر من جميع النواحي أن يؤدي
إلى:
 تأهيل الكوادر التي لديها االستعداد واملبادرة ،لتحظى بفرصة جديدة."إن لم
 حتييد الكوادر امليؤوس من تطويرها لصالح العمل الشبابي ،استناد ًا إلى مقولة ْينفعنا يجب ّأل يتمكن من اإلضرار بنا".

مبني على االحتياجات احلقيقية وليس على أساس استيعاب
 اعتماد هيكل وظيفيّ
الكوادر كما هي يف واقع احلال.

 اختيار رؤساء املراكز وفق ًا ملعيار الكفاءة ،ومنحهم الصالحيات املناسبة لطبيعة املهماتالتي يتولونها ،ويف املقابل تقييم اإلجناز الذي يحرزونه حتقيق ًا لألهداف املعتمدة
مسبق ًا لكل مركز على حدة ووفق مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس.
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 استقطاب كفاءات من وزارة التربية والتعليم بنظام اإلعارة ،مع منح أصحابها بعضاالمتيازات وإخضاع أدائهم للتقييم دوري ًا.

 -3الفعاليات واألنشطة

أثناء كورونا :أقامت الوزارة نشاطات تفاعلية مبشاركة الشباب عن بعد ،إذ تشير تقارير

املنجزات إلى أن أعداد ًا كبيرة من الشباب والشابات جرى الوصول لها بعد توفير الوزارة
حوافز مادية وبدل شبكة إنترنت وغيرها لألعضاء واملشرفني .وبذلك تكون الوزارة
واملراكز التابعة لها قد استمرت يف إقامة األنشطة على الرغم من الصعوبات والظروف
القاهرة أثناء اجلائحة.
ما قبل كورونا :إن تكرار األنشطة التقليدية يف معظم املراكز ،واتباع أسلوب التلقني ،واختيار
أفقد اجلزء األكبر من هذه األنشطة مضمونها
محاضرين غير أكفاء بهدف "تنفيعهم"،
َ
ووقف عائق ًا دون إمكانية حتقيق أهدافها ،كما إن تكرار إشراك األقارب واملعارف يف هذه
حصر حجم الشريحة املستفيدة أو
الفعلية،
لشرط العضوية
األنشطة ،من دون اعتبار
ِ
ّ
َ

املستهدفة من الشباب يف البرامج املختلفة.

كما أن ضعف االلتزام بخطة تنفيذية لالستراتيجية الوطنية للشباب حال دون أن تكون
هذه األنشطة وفق إطار مرجعي ومؤشرات أداء مرسومة ،وبقيت كما يف الوضع السابق،
ضمن اإلطار العام لالستراتيجية.
وتالي ًا عدد من املقترحات بخصوص الفعاليات واألنشطة:
 استحداث أنشطة شبابية ّتبث احليوية يف املراكز من خالل الشباب أنفسهم ،وتقدمي
التسهيالت الالزمة لهم يف هذا املضمار من خالل األنشطة املباشرة واالفتراضية.
 تعزيز مبدأ األنشطة التشاركية (املباشرة واالفتراضية) يف ما بني املراكز الشبابيةداخل احملافظة الواحدة ،وعلى مستوى األقاليم (شمال ،وسط ،جنوب) ،وعلى مستوى
تعرف الشباب على بعضهم بعض ًا ،ويفتح
اململكة ككل .ومن شأن هذا
ّ
التوجه أن يعزّ ز ُّ

باب التواصل بينهم بعيد ًا عن اجلهوية واملناطقية .كما أن األنشطة الكبيرة (املبيت)
مشجعة للشباب ،ومن شأن دفع التكاليف من مخصصات عدد من املراكز بالتشارك
ّ

أن يذلّل العوائق املالية ،ومن ناحية أخرى فإن تشاركية اإلشراف ستولّد مزيد ًا من
اجلدية ،وتعزّ ز الرقابة ،وتقلّل من املخالفات اإلدارية واملالية.

 تفعيل برامج الدروس املجانية من خالل معلمني متطوعني ،لتقدمي خدمة ملموسةلألعضاء ،ولتحسني نظرة األهالي للمراكز الشبابية ،وبالتالي استقطاب أبنائهم
للعضوية.
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 إشراك الشباب أنفسهم يف التخطيط لألنشطة وتنفيذها وتقييمها. تعزيز حضور املراكز من خالل تنظيم فعاليات نوعية تتصف باالستمرارية ،مثلالبرملانات الشبابية التدريبية ،وبرنامج املواطنة احلقّ ة لطلبة اجلامعات ،ومؤمتر
الفكر التنويري واملبادرات النابعة من الشباب ،وإقامة الفعاليات افتراضي ًا (عن بعد)
خالل الظروف االستثنائية مثل جائحة كورونا.
 التأكيد على التشاركية مع كافة القطاعات الوطنية ذات العالقة وعلى رأسه وزارتيالتربية والتعليم والتعليم العالي.

 -4التعليمات المالية

تكمن املشكلة هنا يف الصالحيات املمنوحة لرؤساء املراكز ،والتفاوت يف اإلنفاق بني املركز
وامليدان ،والتعقيدات التي تشوب بعض اإلجراءات املالية ،وإلغاء مخصصات الضيافة
يف بعض األنشطة ،واحلد من لوازم األنشطة ومواد التدريب .إذ تشكّ ل هذه العوامل
واملمارسات عائق ًا أمام مشريف املراكز يؤدي إلى احلد من استقطاب الشباب واملدربني
األكفاء ،ما يؤثر على جودة األنشطة املستهدفة.
ومن املقترحات يف هذا املجال:
 إشراك مشريف ومشرفات املراكز الشبابية يف وضع التعليمات اإلدارية واملالية وعمليةالتخطيط االستراتيجي ،وتطبيق ما ينتج عن ذلك على أرض الواقع ،والبعد عن
املشاركات الشكلية.
 األخذ بعني االعتبار النسبة املئوية املصروفة من النشاط على الهدف الرئيس،والنسبة املصروفة على اخلدمات اللوجستية.
 تطوير آليات للمراقبة واملتابعة وضبط املخالفات اإلدارية واملالية واألنشطة الوهميةأحيان ًا ،وتفعيل مبدأ سيادة القانون.
 تطوير التعليمات املالية مبا يتناسب مع الظروف االستثنائية. -تطوير آلية محكمة وفق األنظمة تكفل تفعيل الرقابة واملتابعة واملساءلة.

 -5مباني المراكز الشبابية ومق ّراتها

حتدي ًا من حيث ضيق املساحات والساحات وقلة
املباني املستأجرة :تشكّ ل هذه املباني
ّ

التجهيزات ،ومع ذلك هناك مراكز ذات إمكانات متواضعة جنحت يف تسجيل الكثير من

اإلجنازات رغم أن مبانيها مستأجرة ومتواضعة.
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وقد تولّت املبادرات امللكية بناء  50مركز ًا ُجهزت بالكاملّ ،إل أن مشكلة املراكز املستأجرة

ما تزال بال حل ،بل إنها تتفاقم مع تأسيس كل مركز جديد.

أن اإلقبال على تأسيس املراكز من ِق َبل األهالي وأصحاب النفوذ ال يتعلق
واجلدير بالذكر ّ

بخدمة الشباب قدر ارتباطه بإيجاد مداخل للتعيينات.
وتالي ًا عدد من احللول املقترحة:

ّ
التدرج بتحسني
تتلخص يف
 يستدعي التعامل مع هذا التحدي خطة طويلة املدىُّ
مواصفات وجتهيزات املقرات املستأجرة أو استبدال أخرى بها أو إقامة أبنية جديدة

أي مركز إن كان
وفق أولويات حقيقية ،ومن جهة أخرى عدم املوافقة على تأسيس ّ

سيتخذ مبنى مستأجر ًا مقر ًا له.

 بناء شراكات مع املؤسسات األهلية من أندية وجمعيات وجامعات وغيرها ،واستخداممقراتها لتمكني الشباب.
 تعزيز التعاون مع اجلامعات لتوفير مقرات شبابية جامعية بإشراف الوزارة.املقرات املمنوحة ضمن برنامج املبادرات امللكية :شكّ لت هذه املقرات إضافة نوعية للقطاع،
من حيث زيادة عدد املراكز ،والرفع من جودة البناء ،وسعة الساحات امللحقة باملراكز،
واحلرص على جتهيز املراكز بشكل مناسب.
لكن التحدي الذي تواجهه هذه املقرات ،أنها أقيمت غالب ًا يف مناطق بعيدة نسبي ًا عن
التجمعات السكانية ،بحكم أنها مملوكة للدولة ،إلى جانب أنها لم تعزَّ ز بالكوادر املؤهلة
َ
حتظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.
ولم
ومن املقترحات ملزيد من التفعيل لهذه املقرات:
ما بعد كورونا :العمل على استخدام وسائل نقل مستأجرة أو صرف بدل مواصالت للشباب
األعضاء وفق آلية مالية مضبوطة ،لتذليل عقبة ُبعد بعض املقرات عن التجمعات
السكانية.

أثناء كورونا :دراسة موضوع كوادر هذه املراكز وفق املقترحات سابقة الذكر.
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 .6مديريات الشباب في المحافظات

يتبع لوزارة الشباب  13مديرية شباب ،بواقع مديرية لكل محافظة ،باإلضافة ملديرية
شباب إلقليم البترا.
ووفق ًا لألنظمة ،فإن األندية والهيئات الشبابية واملراكز الشبابية واملجمعات الرياضية
وبيوت الشباب تتبع إداري ًا ملديرية الشباب ضمن احملافظة.
ويكمن التحدي احلقيقي يف عمل مديريات الشباب ،يف الصالحيات واحملاسبة
مقيدة وقد ال تتعدى اإلدارة والتشغيل ،كما أن التعليمات املالية تتحكم
فالصالحيات ّ

بسير العمل يف كثير من األحيان ،ويف املقابل هناك غياب للمتابعة والتقييم لعمل هذه
املديريات.
كما لوحظ غياب التقييم الوظيفي املؤسسي وعدم وجود سجالت رصد األداء للموظفني،
ما أدى إلى عدم وضوح البوصلة الوظيفية من حيث األحقّ ية والترقيات والترفيعات
واإلحالل والتعاقب الوظيفي ...إلخ.

 .7األندية والهيئات الشبابية

فإن النادي
األندية (رياضي ،ثقايف ،اجتماعي) :وفق ًا لنظام األندية والهيئات الشبابيةّ ،

هيئة أهلية َّ
ترخص من وزارة الشباب لتحقيق أهداف رياضية وثقافية واجتماعية ،وهو
املصادق عليه من الوزارة.
محكوم بنظامه الداخلي
َ
حتدي ًا
وبلغ عدد األندية املرخصة من ِقبل الوزارة  388نادي ًا .وميثل هذا العدد الكبير
ّ

جعل هذا القطاع يتحول من فرصة إلى تهديد ،وذلك بعد أن أصبح تأسيس النوادي
مخصصات
حولها إلى عبء على
متاح ًا ملجرد حتقيق املتطلبات القانونية ،األمر الذي ّ
َّ
الدعم وقلّل إمكانية مراقبتها للتأكد من سالمة وضعها من النواحي كافة.

مخصصات الدعم لألندية حتدي ًا كبير ًا أثّ ر على نفقات وأولويات أخرى ،بخاصة
وتشكل
َّ
أن آلية الدعم وفق ًا ملبدأ احلصص أو رضوخ ًا للنفوذ والوساطة واحملسوبية ،أرهقت

األندية النشيطة التي ُيفترض أنها متثل فرصة وأذرع ًا قوية للوزارة جتاه العمل الشبابي

يف ثنائية اجلغرافيا والسكان يف اململكة .لذلك ال بد من ربط الدعم باإلجناز وفق الرؤى
االستراتيجية.
ويف هذا السياق ،ال بد من تصويب أوضاع األندية والهيئات الشبابية املعنية بالشأن
الشبابي وإعادتها إلى مسار الوزارة كذراع ال ميكن االستهانة بها إذا ُأحسن ربطها بإجنازات
الوزارة كشريك وطني شبابي فاعل.
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الهيئات الشبابية :بلغ عدد الهيئات الشبابية املرخصة من الوزارة  14هيئة تتنوع أهدافها
وأنشطتها تبع ًا الجتاهات الشباب املؤسسني واألعضاء واحتياجاتهم .وهذه الهيئات أهلية
املصادق عليها من الوزارة ،إذ
تطوعية ،ولها مقرات خاصة بها ،وحتكمها أنظمتها الداخلية
َ

حتول على نظام األندية يف عام  2005عندما أضيفت الهيئات الشبابية كحاضنات
طرأ
ّ

أهلية معنية بالعمل الشبابي املتخصص.

وتساهم وزارة الشباب بدعم الهيئات الشبابية وفق تعليمات دعم األندية والهيئات
الشبابية من املخصصات املرصودة لهذه الغاية .ومتثل هذه الهيئات منصة حتقّ ق التنوع
يف التعاطي مع الشأن الشبابي ،ومتكني الشباب ،وحتقيق أهداف الوزارة من خالل التواصل
الهادف معها وتطوير آلية الدعم التحفيزي.

 .8المدن الشبابية والرياضية

تتبع لوزارة الشباب  5مدن شبابية ورياضية ،متتلك إمكانات ضخمة ،وحتتضن األنشطة
الشبابية ،وأنشطة الرياضة من أجل الصحة للجميع املعنية بها الوزارة وفق ًا للقانون،
وأنشطة الرياضة التنافسية اخلاصة باالحتادات الرياضية.
ومتتلك هذه املدن فرص ًا استثمارية كبيرة ،خصوص ًا بوجود أندية املدن الرياضية
املؤسسة وفق نظام األندية والهيئات الشبابية .وهي محكومة بأنظمتها الداخلية التي
َّ

حررتها من الكثير من القيود بغية إعطائها فرصة االستثمار ،لكنها أصبحت تعاني من
ّ
وتضخم الكوادر نتيجة استغالل السلطة بالوساطة واحملسوبية ،وغياب
مشاكل التمويل
املتابعة والتقييم عن إداراتها وإلداراتها أيض ًا ،إلى جانب وجود مجالس إدارة أو مواقع
قيادية غير مؤهلة لقيادة االستثمار يف هذه املدن مع غياب تقييم األداء.
احلد من توسع هذه املدن يف االستثمار بالصورة التي
وقد أدت هذه الظروف والعوامل إلى
ّ
جتعلها قادرة على رفد الوزارة بالشكل املأمول ،بل إنها أصبحت يف بعض املواقع عبئ ًا على
الوزارة التي تضطر أحيان ًا إلى تغطية نفقاتها ورواتب موظفيها من موازنة الوزارة ..فأين

االستثمار؟.
 صيانة املنشآت يف املدن الشبابية والرياضيةتنتشر املنشآت الشبابية والرياضية يف أرجاء اململكة ،بهدف توفير بيئة آمنة وداعمة
للشباب لتنميتهم ومتكينهم يف املجاالت كافة ،وإتاحة الفرصة لهم ملمارسة األنشطة
املختلفة .وألن هذه املنشآت تقدم خدمات جليلة للمجتمع احمللي ولالحتادات واألندية
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الرياضية ،وتكاد تكون الوحيدة التي تؤدي خدماتها يف هذا املجال باملجان ،فهي بحاجة
إلى املزيد من الرعاية من ٍقبل الدولة ،بخاصة أنها تعاني من تدهور أوضاعها مبا يستدعي

إجراء صيانة دورية لها.

وتخصص وزارة املالية /دائرة املوازنة العامة مبلغ  206ألف دينار ضمن موازنة وزارة
الشباب لصيانة تلك املنشآت قبل تخفيض املوازنة ،وهو مبلغ ال يفي باحلاجة ،وال يكفي
َ
بيوت
سواء كانت مدن ًا شبابية ورياضية أو مراكز شباب أو
ألعمال الصيانة لتلك املنشآت
ً
شباب أو مجمعات رياضية إضافة إلى مباني املديريات التي حتتاج إلى أعمال صيانة
دورية.
كما أن معظم املوازنة املخصصة ألعمال إنشاء املنشآت الشبابية والرياضية أصبحت من
يخصص من
صالحيات الالمركزية (مجالس احملافظات) باستثناء مبلغ  676ألف دينار
َّ

قبل وزارة املالية /دائرة املوازنة العامة إلى وزارة الشباب قبل إجراء التخفيض على املوازنة
أيض ًا.
رصد لها
ويف ما يتعلق بأعمال الصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية يف احملافظات لم ُي َ

أن ملجالس
من مخصصات الالمركزية (مجالس احملافظات) إال الشيء القليل ،إضافة إلى ّ

احملافظات الصالحية يف نقل املخصصات املالية املرصودة لقطاع الشباب والرياضية إلى
قطاع آخر؛ مما شكّ ل تهديد ًا واضح ًا الستمرارية عمل منشآت هذا القطاع .كما أن عمل
الوزارة يواجه معيقات من بينها قلة املخصصات املالية املرصودة على حساب الالمركزية
(مجلس احملافظات) لصيانة املدن الشبابية والرياضية ،بل وانعدام تلك املخصصات يف
السنوات األخيرة.
ومن هنا ،ال بد من التوصية بإعادة النظر يف مخصصات الصيانة للمنشآت الرياضية
والشبابية التابعة للوزارة ،وفصلها عن املخصصات التابعة للمجالس احمللية يف احملافظات
(الالمركزية).

 .9أندية المدن الرياضية

تعد أندية املدن الرياضية األذرع االستثمارية الرئيسة للمدن الرياضية ملا يقع حتت
تصرفها من مرافق ضخمة من حيث النوع واملوقع والتجهيزات وغير ذلك ،وإن الغاية من
دعم النفقات التشغيلية للمدن الرياضية لتمكينها من أداء رسالتها
وجود هذه األندية
ُ
جتاه املجتمع والدولة ،وقد ُأعطيت األندية صالحيات مبوجب أنظمتها الداخلية

تعطيها املرونة يف اتخاذ القرارات ،وهي غير خاضعة عملي ًا ملراقبة ديوان احملاسبة ،ولكن
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هذه املرونة استُ غلّت يف بعض األحيان لتحقيق مصالح شخصية أو منافع لآلخرين دون
وجه حق ،األمر الذي جعل هذه األذرع االستثمارية تتحول إلى عبء على الوزارة يف
مراحل كثيرة وحتى قبل جائحة كورونا.
تغير نهجها أثناء جائحة كورونا (توقف اإلنتاج
واملفارقة أن بعض إدارات هذه األندية لم ّ
تسبب مبشكالت مستعصية لبعض األندية رغم الدعم املادي
عدة) ،األمر الذي
ألشهر ّ
ّ

الكبير الذي تتلقاه من الوزارة .وكل ذلك يعود لغياب الرقابة والتقييم واملساءلة.

وميكن القول إن هذه األندية ،على الرغم من أهميتها وسمو الغايات التي ُأسست من
ً
فشال ذريع ًا يف أن تكون أذرع ًا استثمارية وغدت تشكّ ل عبئ ًا على الوزارة.
أجلها -فشلت
املقترح :تشكيل جلان مبساعدة اجلهات الرقابية من خارج الوزارة لدراسة الوضع املالي
واالستثماري واملكافآت وآليات الصرف والرقابة لتشخيص الواقع واخلروج بخطة إنقاذ
مبا تعني الكلمة من معنى.

 .10مركز إعداد القيادات الشبابية

هو مركز متخصص لتأهيل القيادات الشبابية وتدريبها ،يوفر برامج التدريب املتخصصة

على املستويني الوطني والعربي ،ويشكل فرصة استثمارية من خالل نظامه واستقالليته
املعني بتصنيف املدربني
التي لم ُتستثمر بالصورة املثلى سواء يف اجلانب الرياضي
ّ

املعني بتأهيل القيادات الشبابية .وهناك
واملنقذين وتأهيلهم ،أو يف اجلانب الشبابي
ّ
بعض التحديات التي ميكن إجمالها على النحو التالي:

 ضعف مجالس اإلدارة املتعاقبة ،وعدم قدرتها على تطوير رؤية واستراتيجيةالستثمار الفرص الكبيرة التي يتمتع بها املركز.
ُ
تواضع حجم اإلجناز لإلدارات املتعاقبة ،وظهور املركز يف دوره وأدائه كما لو أنه مجرد
مديرية للشباب بإمكانات أكبر.
 غياب الفكر االستثماري واألكادميي يف رؤية املركز. غياب الشراكات الفنية واألكادميية الدولية واملتخصصة يف مجال الرياضة والشباب. -ضعف بعض احملاضرين يف البرامج املختلفة للمركز.
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 .11بيوت الشباب

يبلغ عدد هذه البيوت  16بيت ًا ومعسكر ًا للشباب تتوزع على محافظات اململكة وتشكل
أماكن مناسبة الستقبال األنشطة الشبابية القادمة من محافظة إلى أخرى ،وخصوص ًا
املبيت .كما إن احتضانها لهذه األنشطة يسهم يف خفض الكلف املادية .وهذه البيوت
بحاجة ماسة خلطة استثمارية تدرس من ضمن فرص الوزارة االخرى يف االستثمار.
وألن التعليمات الداخلية لهذه البيوت تسمح بتأجير غرفها ومرافقها نظير مبالغ رمزية
ّ
َ
املنتظر من استثمارها ،وأثّ ر
تراجع املردود
مع خصومات كبيرة للعاملني ،فقد ّأدى ذلك إلى
ُ

بالتالي على صيانتها ودميومتها.

ّ
الكشافة والمرشدات
 .12جمعية

تأسست احلركة الكشفية يف األردن عام  ،1954وأصبحت عضو ًا يف املنظمة العاملية
للحركة الكشفية عام  .1955أما احلركة اإلرشادية فقد بدأت يف عام  ،1938وأصبحت

عضو ًا يف اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف عام .1978

وقد ُشكلت جمعية الكشافة واملرشدات وفق ًا لنظام اجلمعية لسنة  1987وتعديالته
التي انبثقت من قانون رعاية الشباب املعمول به.
وكان تقرير حالة البالد للعام  2018قد أوصى بتعديل املادة ( )5يف نظام اجلمعية
(املتعلقة بتشكيل الهيئة العامة) ،وذلك بإضافة "كشافة القطاع األهلي ،وكشافة
ومرشدات وكالة الغوث ،وكشافة قطاع اجلامعات" ليأخذ هؤالء مكانتهم يف الهيئة العامة،
وبذلك تتسع اإلمكانات الشبابية يف رعاية الشباب يف هذا اجلانب ،باإلضافة إلى دمج
الكشافة واملرشدات ضمن نشاطات االستراتيجية الوطنية للشباب .لكن الوزارة لم تتخذ
أي إجراء حيال ذلك.
ّ

ً
استجابة لتوصيات تقرير حالة البالد
سابعًا :إنجازات الوزارة
لعام 2019
مفص ً
ال ملا ُأجنز من توصيات تقرير حالة البالد لعام .2019
قدمت وزارة الشباب تقرير
َّ

وبعد دراسة حتليلية للتقرير يف ضوء التوصيات مدار البحث ،يتضح ما يلي:

 هناك جهد وتطور ملموسان يف تعاطي الوزارة مع تقرير حالة البالد لعام 2019ً
مقارنة بتعاطيها مع تقرير حالة البالد لعام .2018
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قدم املسؤولون يف الوزارة مالحظات منطقية على بعض التوصيات التي ال تتناسب مع
ّ
واقع الوزارة وإمكاناتها أو ال ميكن إجنازها ضمن املخطط الزمني املقترح.

 قدمت الوزارة دالئل على اهتمامها بالعديد من التوصيات وأخذها يف احلسبان وفقإمكاناتها املتاحة ،فهناك توصيات ُنفَّ ذت ،وهناك توصيات يجري العمل على تنفيذها.
 مبا أن املجلس االقتصادي واالجتماعي يوفر فرصة احلوار حول مسودة تقرير حالةالبالد سنوي ًا ،يتوجب على الوزارة دراسة املسودة بشكل عميق ومتخصص وبجدية
كافية ليصار إلى تكييف التوصيات وتعديلها وفق إمكانات الوزارة ويف إطار خططها
االستراتيجية دون إرباك ،لضمان وضع التوصيات بصورة واقعية مبا ينسجم مع
واقع اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للوزارة ،بحيث تكون تلك التوصيات قابلة
للتنفيذ.
 من الواضح أن الوزارة بذلت جهد ًا كبيراً ،ولكنها فقدت اإلطار املرجعي اجلامع جلهودهااملتشابكة يف الفعاليات والبرامج نتيجة كثافة التوصيات من جهة وخططها املبرمجة
من جهة أخرى.

ثامنًا :التوصيات

• تطوير خطة استثمارية موحدة جلميع الفرص االستثمارية املتاحة يف الوزارة (أندية
املدن الرياضية ،بيوت الشباب ،املرافق الرياضية ،وغيرها) ،واإلشراف عليها من ِق َبل

كفاءات متخصصة لضمان جناح العملية.

• التأكيد على مبادرة إنشاء املركز الشبابي االفتراضي ،وتوفير الدعم املادي والكوادر
لهذه الفكرة الرائدة التي من شانها أن تبدل الكثير من الواقع نحو األفضل.
• إشعار احلكومة بضرورة النظر إلى موضوع املدة الزمنية للقيادة العليا يف وزارة الشباب
بعني االعتبار ،لتمكني هذه القيادة من استكمال مشاريعها بصورة مؤسسية.
• بخصوص إدارة األنشطة :الفصل بني الفعاليات واألنشطة الشبابية من جهة،
واملبادرات وتطوير األداء املؤسسي من ثانية ،واألبنية وصيانة املنشآت من جهة ثالثة.
وذلك بأن تشمل االستراتيجية الوطنية للشباب جميع األنشطة الشبابية ،بينما
تطور حملاكاة نبض الواقع .أما االستراتيجية
يشمل بند املبادرات جميع املبادرات التي َّ

املؤسسية للوزارة فتعنى بجميع أنشطة التطوير الوظيفي واإلداري والتدريب وصيانة
املنشآت واملوازنات والبناء وتأسيس األندية والهيئات وتطوير التشريعات وغيرها من
املعطيات املؤسسية .على أن تبنى اخلطط الفرعية للمديريات على هذا األساس،
لتسهيل عملية املتابعة والتقييم والرصد والتوثيق.
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• بخصوص االستراتيجية الوطنية للشباب:

• إعادة هيكلة وآلية املتابعة والتقييم وقياس األثر يف برامج وأنشطة االستراتيجية
الوطنية للشباب من خالل اللجنة التوجيهية العليا ،واملكتب التنفيذي ،ووحدة
املتابعة والتقييم والتوثيق.
• إعداد خطة تنفيذية لالستراتيجية الوطنية للشباب تبرز البرامج واألنشطة
ومؤشرات األداء واجلهات املسؤولة واملتعاونة مبا فيها وزارة الشباب والشركاء.
• إعداد تقارير املنجزات والتقييم واملتابعة الدورية لضمان تتبع سير اإلجراءات وفق
املخطط له.

• التأكيد على توصية تقرير حالة البالد لعام  2018الداعية إلى حتقيق الشفافية،
ليس على مستوى الوزارات فحسب ،بل على مستوى احلكومة ككل ،يف ما يتعلق
مبتابعة االستراتيجيات وتقييمها من ِقبل مؤسسات حكومية خارج الوزارة املعنية.

• بخصوص االستراتيجية املؤسسية للوزارة:

• تطوير استراتيجية تأخذ على عاتقها األداء املؤسسي والصيانة ،وتكون بعيدة عن
األنشطة الشبابية ،كي ينتهي اخللط بينها وبني االستراتيجية الوطنية للشباب.
• مراجعة شاملة للتشريعات ملواكبة متطلبات املرحلة؛ سواء تعلّق ذلك باجلوانب
اإلدارية أو باألندية والهيئات الشبابية أو باملراكز وبيوت الشباب.
• دمج اجلانب املؤسسي من استراتيجية تطوير املراكز الشبابية باالستراتيجية
املؤسسية للوزارة ،ودمج جانب األنشطة منها باالستراتيجية الوطنية للشباب ،وال
داعي ملزيد من االستراتيجيات.
• تطوير مؤشرات وسجالت األداء الوظيفي يف تقييم الكوادر الوظيفية والوحدات
اإلدارية ومنهجيات التقومي يف آلية التقييم للوحدات اإلدارية والوظيفية بشكل
محكم ،وإنهاء الوضع القائم.
• تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ االتفاقيات املبرمة لالستفادة منها وفق خطة واضحة
تخضع للتقييم والقياس.
• تعزيز مبدأ املساءلة والشفافية من خالل ضمان وصول املوظفني إلى أصحاب القرار
وإنهاء حاالت القمع الوظيفي إن ُوجدت.
• االهتمام بتطبيق معايير جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي
والشفافية ،لالرتقاء بالعمل ضمن منظور اجلودة والتطوير ،إذ تشير التقارير ذات
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الصلة أن الوزارة بحاجة إلى كثير من اجلهد للمنافسة مع املؤسسات والوزارات األخرى.
• تطوير خطة لإلحالل والتعاقب الوظيفي يف ضوء خطة احلكومة يف التقاعدات.
الكم والنوع مع ًا ،وقياس األثر وفق
• تطوير خطط للمتابعة والتقييم على أساس
ّ
الكمي،
منهجية علمية ودراسات يقوم بها فريق من الباحثني ،وعدم االكتفاء بالقياس ّ
وذلك بهدف تضييق الفجوة بني األداء واإلجناز.

• بخصوص األندية والهيئات الشبابية:

• الشروع بدراسة ميدانية لتقييم واقع األندية والهيئات الشبابية بهدف الوقوف على
احلقائق والتعامل وفق القانون مع األندية املنقلبة على أهدافها من خالل إجراءات

ّ
احلل.
التصويب او

صوب أوضاع تلك املوجودة
• وقف عملية تأسيس األندية والهيئات الشبابية ريثما ُت َّ
والتي حتولت من فرصة إلى تهديد يف ضوء محدودية املخصصات.

• إصدار تعليمات وفق نظام األندية والهيئات الشبابية حول تفاصيل االنتخابات
(على غرار الهيئة املستقلة لالنتخاب) لتأطير االجتهادات ،وكذلك إصدار تعليمات
للسجالت اإلدارية وفق النظام نفسه.
• إعادة مأسسة دعم األندية وفق آلية واضحة تدعم عمل الوزارة واألندية والهيئات
حد سواء.
الشبابية على ّ

• بخصوص املدن الرياضية:

• ضرورة إعادة الدراسة الفنية للطاقة البديلة يف مدينة احلسن للشباب وما يشوبها من
مشاكل على مستوى السالمة العامة للمنشآت (سطح الصالة الرئيسة) ما قد يعرضها
للتلف أو اخلطر ،وميكن بحث تأسيس مزرعة للطاقة البديلة يف شرق اململكة تعمل
لصالح وزارة الشباب مبكوناتها كافة.
• املتابعة مع احلكومة إلعادة النظر يف مخصصات الصيانة للمنشآت الرياضية
والشبابية التابعة للوزارة ،وفصلها عن املخصصات التابعة للمجالس احمللية يف
احملافظات (الالمركزية).
• حل مجالس اإلدارات ألندية املدن الرياضية املنتهية مدتها ،واالستعاضة عنها
مبجالس تقوم على كفاءات يف االستثمار واخلبرة العملية ،واالبتعاد عن التنفيعات
واملصالح الشخصية.
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• إعادة النظر يف تشريعات أندية املدن الرياضية والصالحيات اإلدارية واملالية وفق
واقع احلال.
• تطوير خطط استثمارية ألندية املدن الرياضية باالعتماد على كفاءات حقيقية،
وإنهاء حاالت دعم الوزارة لها ّإل يف حاالت مبررة.

• مراجعة قرارات أندية املدن الرياضية لتقييم حالها وآليات الصرف ووقف االستنزاف
إن ُوجدّ ،
وأل يكون ذلك على حساب صغار املوظفني خصوص ًا يف ظل ظروف اجلائحة.
• بخصوص مركز إعداد القيادات الشبابية:
• إعادة النظر مبجلس اإلدارة.
• إعادة النظر بالتشريعات لتخدم إمكانية منح شهادة الدبلوم العالي يف العمل الشبابي.
• تعزيز قاعدة البيانات والتوثيق وفق برنامج متكامل.
• تطوير أسس للبرامج النوعية واختيار احملاضرين.
• تطوير خطة استثمارية.

• بخصوص املراكز الشبابية:

• مراجعة تعليمات املراكز الشبابية املعمول بها.
• تقييم واقع املراكز الشبابية لتذليل العقبات املمكنة والتعامل مع التحديات وفق واقع
احلال (املباني ،الكوادر ،احلوافز ...إلخ).

تصوب أوضاع املراكز املوجودة.
• وقف تأسيس املراكز ريثما
َّ
• تعزيز مبدأ التشاركية يف ما بني املراكز يف احملافظة الواحدة ،وعلى مستوى األقاليم،
ويف اململكة ككل.
• دراسة إعادة العمل بنظام املكافأة للمعلمني املشهود لهم بالعمل والتفاعل ،بهدف
تعزيز العضوية يف املراكز.
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امللخص التنفيذي
يف غياب استراتيجية وطنية للتنمية واإلصالح السياسية كأساس ملراجعة أداء السلطة
التنفيذية ،سعت هذه املراجعة للوقوف على األهداف ذات الطبيعة االستراتيجية
ورد الرئيس املكلف عليه ،ثم البيان
حلكومة عمر الرزاز من خالل كتاب التكليف امللكي ّ

الوزاري الذي نالت احلكومة ثقة مجلس النواب على أساسه ،وأخير ًا وثيقة "على خطى
النهضة :أولويات عمل احلكومة للعامني ."2020 - 2019

ويف ضوء ذلك ،تناولت املراجعة تقييم حالة اإلجناز احلكومي يف مجاالت التنمية
السياسية ،وبدأت بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية ،وبخاصة يف مجال اإلصالح
االنتخابي ،إذ لم تنفذ احلكومة شيئ ًا من وعودها بشأن فتح حوار وطني من أجل وضع
خطة تنفيذية للورقة النقاشية امللكية اخلاصة بتشكيل احلكومة البرملانية ،مع مالحظة

أن احلكومة قد اتخذت قرارها بالقفز عن هذا الهدف مبكر ًا قبل أن تدخل اململكة يف
معركة املواجهة مع وباء فيروس كورونا املستجد ،والبحث عن السيناريو املناسب لترجمة
االستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر.
ويف املقابل ،حققت احلكومة إجناز ًا يف ما يخص إصدار نظام جديد خاص باملساهمة يف
متويل األحزاب السياسة ،وفق معايير متكاملة شملت أداء احلزب يف االنتخابات النيابية
من حيث عدد القوائم املرشحة وعدد األصوات واملقاعد التي يحصل عليها.
ثم أشارت املراجعة إلى موضوع اإلدارة احمللية ومشروع القانون الذي تقدمت به احلكومة
إلى مجلس النواب والذي َدمج قانوني البلديات والالمركزية ،وتوحيد مرجعية البلديات

والالمركزية يف وزارة اإلدارة احمللية ،غير أن املشروع بقي يف أدراج اللجنة اإلدارية يف
ُّ
لتوقف جلساته العامة ،ثم قامت حكومة بشر اخلصاونة بسحبه ملراجعته
مجلس النواب
وتعديله.
واستعرضت املراجعة عدد ًا من نتائج تقرير إعالمي أصدرته إحدى مؤسسات املجتمع
املدني حول احلريات اإلعالمية خالل فترة اجلائحة ،كما استعرضت املعطيات التي
أدلى بها املنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان ،وتقرير مؤسسة املجتمع املدني املكلفة
من احلكومة بتقييم العمل لتنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان .وتناولت
املراجعة أيض ًا من منظور نقدي تعامل احلكومة مع قضايا النقابات ومؤسسات املجتمع
املدني ،واملشاركة السياسية لكل من املرأة والشباب.
وأفردت املراجعة محور ًا ملناقشة األداء التشريعي والرقابي ملجلسي النواب واألعيان،
والحظت تغييب مجلس النواب الثامن عشر يف ظل جائحة كورونا ،وارتباك األداء
الرقابي للمجلس.
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كما جرت مراجعة لتوصيات تقريري حالة البالد لعامي  2018و ،2019ورصد ما ُأجنز

منها وما لم ينخرُ ،
وختمت املراجعة بعدد من التوصيات التنفيذية التي تشكل خريطة
طريق نحو احلكومة البرملانية ،ونحو تعميق الثقافة الدميقراطية يف املجتمع ،وترسيخ
التنمية السياسية للمرأة والشباب.
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أو ً
ال :األهداف االستراتيجية لخطة عمل الحكومة

بالرغم من أهمية التنمية السياسية يف حياة الدولة واملجتمع ،فإنّه لم يكن لدى حكومة
د.عمر الرزاز استراتيجية قطاعية باملعنى املتعارف عليه تتعلق بالتنمية السياسية أو
باإلصالح السياسي ،لذلك فإن عملية التقييم ملا ُأجنز يف مجال التنمية السياسية خالل
عام  ،2020تستدعي العودة إلى عدد من الوثائق املرجعية الستخالص األهداف ذات
الطبيعة االستراتيجية تعويض ًا عن غياب االستراتيجية نفسها.
وهذه الوثائق هي:
ورد احلكومة على كتاب التكليف.
• كتاب التكليف امللكي حلكومة عمر الرزازّ ،
• برنامج عمل احلكومة الذي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب الثامن عشر.
• "على خطى النهضة :أولويات عمل احلكومة للعامني ."2020 - 2019
وبالنظر إلى أن البيان الوزاري الذي نالت احلكومة الثقة على أساسه بعد طرحه على
سيكتفى
مجلس النواب بتاريخ  9متوز ،2018
تضمن ما جاء يف الوثائق املشار إليهاُ ،
ّ

باستعراض أبرز نقاطه يف مجال اإلصالح السياسي ،وهي التالية:

جاد وهادف للوصول إلى وضع ّ
تنفيذية لتطبيق
خطة
تتعهد احلكومة بفتح حوار
ٍّ
ّ
ّ
ً
وصوال إلى
امللكية السبع،
النقاشية
حددته األوراق
النموذج الدميقراطي الذي ّ
ّ
ّ
وتكرس
الدميقراطية وتعزّ زها،
وحزبية ،ترتقي باملسيرة
برامجية
برملانية،
حكومات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املؤسسات وسيادة القانون ،وتعزّ ز حضور املرأة ّ
والشباب يف العمل العام.
مبدأ دولة
ّ

اإليجابيات
الالمركزية ،للوقوف على
 ستقوم احلكومة بإجراء تقييم شامل لتجربةّ
ّ
التحديات التي تواجه عمل مجالس احملافظات ،وذلك بهدف جتويد
وتعزيزها ،وجتاوز
ّ

املقدمة للمواطنني،
التجربة ،وضمان انعكاسها بشكل إيجابي على مستوى اخلدمات
ّ
البلديات ودعمها مبا يعزّ ز كفاءة اخلدمات التي
إلى جانب تعزيز أطر التواصل مع
ّ

تقدمها.
ّ

مؤسسات اإلعالم الرسمي ،واالنتقال بها
 -احلكومة عازمة على االرتقاء مبستوى أداء ّ

من مفهوم "إعالم احلكومة" إلى مفهوم "إعالم الدولة" ،مبا يعزّ ز دورها يف خدمة الوطن

املؤسساتّ ،
وموضوعية .كما تلتزم احلكومة
مهنية
بكل
واملواطن ،والرقابة على أداء
ّ
ّ
ّ

ّ
احلق يف احلصول على املعلومات،
اإلعالمية ،واحترام
للحريات
بتهيئة املناخ املالئم
ّ
ّ
الضرورية على التشريعات الناظمة لقطاع
وما يقتضيه ذلك من إجراء التعديالت
ّ
اإلعالم ،وتدفّ ق املعلومات.
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ّ
الوطنية حلقوق اإلنسان ،وستقوم بإجراء مراجعات
اخلطة
ستستمر احلكومة بتنفيذ
ّ
ّ

أي اختالالت إن
دورية للتقارير املتعلّقة مبنظومة حقوق اإلنسان ،لضمان معاجلة ّ
ّ
ُوجدت.

ثانيًا :تقييم حالة اإلنجاز الحكومي في مجاالت التنمية
السياسية
( )1التشريعات الناظمة للحياة السياسية
أ .في مجال اإلصالح االنتخابي:

فتح حوار جاد ،ووضع خطة تنفيذية لتطبيق ما أسمته
لم ِ
توف احلكومة بتعهدها َ
حددته األوراق النقاشية امللكية ،وحتديد ًا الورقة
"النموذج الدميقراطي األردني" الذي ّ

الثانية التي طرحها امللك عبد اهلل الثاني بتاريخ  16كانون الثاني  2013بعنوان "تطوير

نظامنا الدميقراطي خلدمة جميع األردنيني" ،وجوهرها االنتقال إلى نهج احلكومات
البرملانية الشامل.
من الزاوية العملية ،فإن ترجمة هذا التوجه كانت تتطلب تشكيل جلنة وطنية متثل
األطياف السياسية واالجتماعية كافة ،وعقد ورشة عمل وطنية أو أي صيغة عمل
مماثلة ،يف وقت مبكر من عام  ،2019لوضع املعايير املطلوبة لتعديل قانوني االنتخابات
واألحزاب ،مبا يضع اململكة على سكّ ة التحول إلى منهج احلكومة البرملانية ،ومنح األحزاب
لكن شيئ ًا من هذا لم يحصل.
املقرةّ ،
مهلة كافية من الوقت للتكيف مع متطلبات التعديالت ّ

وجدير بالذكر أنه ليس يف وسع احلكومة أن تتخذ من جائحة كورونا ذريعة لعدم اتخاذ
أي خطوة عملية لترجمة هذه الوعود وحتويلها إلى إجناز ملموس.
ّ
صرح وزير الشؤون السياسية والبرملانية موسى املعايطة أكثر من
وتأكيد ًا على ذلك ،فقد ّ

مرة قبل االنشغال يف مواجهة اجلائحة ،بأن تعديل قانون االنتخاب لم ُيبحث يف مجلس
الوزراء ،ونقلت وكالة األنباء األردنية (بترا) على لسانه أن "احلكومة لم ُتناقش إمكانية

تعديل قانون االنتخاب" ( 24تشرين الثاني .)2019
وال ّ
شك أن نظام القائمة النسبية الذي ُطبق يف انتخابات مجلس النواب الثامن عشر
( ،)2016أفضل من نظام الصوت الواحد ،من حيث مفاعيله السياسية واالجتماعية،
لكن أثره على متثيل األحزاب يف مجلس النواب ال يختلف كثير ًا عن أثر نظام الصوت
الواحد .فباستثناء حزب جبهة العمل اإلسالمي الذي فازت قوائمه املرشحة يف انتخابات
أي
 2016بـ  15نائب ًا 10 ،منهم حزبيون ،واخلمسة الباقون من أصدقاء احلزب ،لم يفز ّ
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بأي مقعد ضمن قائمة مترشحة حتت اسمه ،بينما نال  11حزب ًا 21
من األحزاب األخرى ّ
مقعد ًا ّ
ترشح النواب الذين حصلوا عليها بوصفهم مستقلني ،وفازوا اعتماد ًا على النفوذ
الشخصي واالمتداد العشائري .وبالتالي فإن احلكومة لم تقدم خطوة ملموسة لتعزيز

دور األحزاب يف العملية السياسيةّ ،إل من بوابة تعديل نظام متويل األحزاب السياسية،
بينما خرجت األحزاب خالية الوفاض من بوابة املطالبات بتعديل قانون االنتخاب.
خالصة االنتخابات النيابية يف عام  ،2016يف ما يتعلق بضعف فرص األحزاب للفوز بعدد
مناسب من املقاعد النيابية ،تأكدت مرة أخرى يف انتخابات عام  ،2020ورمبا بصورة أكثر
وضوح ًا .فعلى الرغم من أن انتخابات مجلس النواب التاسع عشر قد شهدت مشاركة غير

مسبوقة لألحزاب السياسية يف االنتخابات ،إذ بلغ عدد األحزاب املشاركة  41حزب ًا من
احلزبيني ا ُملعلنني حوالي  390عضو ًا (%23
أصل  48حزب ًا قائم ًا ،وبلغ عدد مرشحيها
ّ

من إجمالي املرشحني) ،فقد اقتصر عدد األحزاب الفائزة على أربعة ،حصل اثنان منها

على خمسة أعضاء لكل منهما ،إضافة إلى خمسة أصدقاء ألحدهما ،بينما حصل اثنان
آخران على مقعد لكل منهما.
ً
تفضيال
وللتوضيح ،يشار إلى أن أنظمة التمثيل النسبي من أكثر األنظمة االنتخابية
عد نظام القائمة النسبية املفتوحة (احلالي)
لدى األحزاب السياسية ،لكن ال ميكن ّ
ً
دائرة
أي حصة من املقاعد على مستوى اململكة
صديق ًا لألحزاب ،ألنه ال يتضمن ّ

ً
انتخابية واحدة ،ألن ما يهم األحزاب وخاصة عندما تكون ضعيفة ،أن ميكّ نها النظام
االنتخابي من احلصول على أصوات أعضائها وأصدقائها يف أنحاء اململكة لصالح قائمة

رئيسة واحدة ،وأن تستثمر وجود برنامج لديها يف استقطاب جمهور إضايف من الناخبني
مينح أصواته لصالح تلك القائمة ،ال أن تذهب هذه األصوات سدى مبيزان حسابات الفوز
ماسة لتعديل قانون
يف الدوائر الفرعية ،وعددها  23دائرة .لهذا كانت األحزاب بحاجة ّ

االنتخاب باجتاه تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم نسبية تتنافس على
مستوى اململكة ،وهو ما لم يحصل.

ب .في مجال تمويل األحزاب السياسية

حقّ قت احلكومة فيه تقدم ًا ملموس ًا يف ما يتصل بنظام املساهمة يف دعم األحزاب

السياسية ،فقد استجابت لدعوات تطوير هذا النظام من خالل وضع معايير محددة
للدعم يف نظام املساهمة املالية اجلديد رقم ( )155لسنة  ،2019شملت أريع فئات من
املعايير ،هي:
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 .1ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب:
يهدف هذا الدعم للتحول إلى محفّ ز نحو مزيد من الفعالية والنشاط للحزب ،ومغادرة
الركون إلى الدعم املضمون الذي أخذت به احلكومات منذ عام  ،2008والذي جتلّى
بصرف مبلغ  50ألف دينار سنوي ًا للحزب ،وهي جتربة امتدت ألكثر من عقد من الزمان،
ولم ُتثبت جناعتها.

وجتلى ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب يف املجاالت التالية:
احملصلة.
 تخصيص مساهمة مالية بنسبة محددة من قيمة اشتراكات األعضاءّ
 تخصيص مساهمة مالية ُتصرف سنوي ًا لتغطية مصاريف احلزب اإلعالمية. تخصيص مبلغ لتغطية نفقات انعقاد املؤمتر العام الدوري للحزب. .2تشجيع األحزاب على االندماج:
يتضمن هذا البند تخصيص مبلغ ُينح لألحزاب املندمجة .ويستمر احلزب اجلديد

بتلقي حصة األحزاب املندمجة فيه إلى حني إجراء أول انتخابات برملانية بعد االندماج.
 .3ربط الدعم السنوي الرئيس للحزب مبشاركته يف االنتخابات العامة:

ُيعد هذا املعيار أهم معايير الدعم لألحزاب السياسية ،ألنه يرتبط بتمثيل احلزب

للناخبني يف االنتخابات العامة التي تشمل االنتخابات البرملانية وانتخابات اإلدارة
ً
فضال عن أن هذا الدعم هو املكون الرئيس
احمللية (املجالس البلدية ومجالس احملافظات)،
للمساهمة املالية السنوية ،التي متتد إلى أربع سنوات (مدة والية مجلس النواب).
 .4مكافأة إضافية عن ترشيح النساء والشباب يف االنتخابات العامة:
ُيخصص نظام املساهمة املالية يف مجال االنتخابات النيابية مبلغ ًا إضافي ًا لألحزاب التي
ترشح نساء ،وشباب ًا دون سن  35سنة ،بنسبة معينة.

ج .في مجال التقييم الشامل لتجربة الالمركزية

ً
شامال لتقييم جتربة الالمركزية للوقوف على إيجابياتها
أجرت احلكومة حوار ًا وطني ًا

وتعزيزها ،ولتجاوز التحديات التي تواجه عمل مجالس احملافظات ،وذلك بالتعاون مع
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وعقدت بعض جلسات هذا احلوار بالتعاون مع املجلس
اللجنة اإلدارية يف مجلس النوابُ .

االقتصادي واالجتماعي .وباالستناد إلى توصيات هذا احلوار الوطني ،طرحت احلكومة
مشروع قانون اإلدارة احمللية للنقاش ،ثم أحالته إلى مجلس النواب (الثامن عشر) .وبينما
لم تقم احلكومة بإجراء مسح شامل لرضا متلقي اخلدمة يف احملافظات ،فقد أقدمت على
تطوير إجرائي.

د .مشروع قانون اإلدارة المحلية

كانت احلكومة قد وعدت بتطوير قانوني الالمركزية والبلديات وتعديلهما ،غير أن
ً
تعديال وقع على رؤية احلكومة بخصوص املرجعية الوزارية ملجالس احملافظات متثل
برفع التفويض املالي ملجالس احملافظات من  200ألف دينار إلى مليون دينار ،إذ أقرت دمج
مرجعية البلديات ومجالس احملافظات يف وزارة واحدة جديدة هي وزارة اإلدارة احمللية،
وتكون هذه الوزارة وريثة يف الوقت نفسه لوزارة الشؤون البلدية ،ما تطلب إعداد مشروع
قانون لإلدارة احمللية ،و ُأرسل املشروع إلى مجلس النواب الذي أحاله إلى جلنته اإلدارية

لكن وقف اجللسات العامة ملجلس النواب حتت
الدائمة التي قطعت شوط ًا مهم ًا يف بحثهّ ،
القبة منذ  10آذار  ،2020بسبب جائحة كورونا ،لم يسمح مبناقشته وإقراره ،ثم ارتأت
حكومة بشر اخلصاونة مراجعة مشروع القانون ،فقامت بسحبه من مجلس النواب،

وشكلت جلنة وزارية إلجراء التطويرات الالزمة عليه لتحقيق أهداف الالمركزية يف
تعزيز وزيادة مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار ،وخلق تنمية محلية مستدامة
وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ومن بني أبرز األحكام التي اشتمل عليها مشروع هذا القانون قياس ًا بقانوني الالمركزية
والبلديات:
 حتديد مهام وزارة اإلدارة احمللية وصالحياتها. اعتبار أن احملافظة -وليس مجلس احملافظة كما يف قانون الالمركزية -هي التي تتمتعبالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري.
 االستعاضة عن فئة املعينني يف مجالس احملافظات ،بإضافة رئيس بلدية مركزاحملافظة ،ورؤساء البلديات املنتخبني يف احملافظة ،على ّأل يزيد عددهم عن تسعة

رؤساء ،وإذا زاد العدد عن ذلك ُيختارون بحسب أقدمية إنشاء البلدية ،وتكون مدة
عضويتهم بالتناوب لفترات متساوية طيلة مدة املجلس .ويف حالة محافظة العاصمة،
عمان وعضوين من
يضاف جميع رؤساء البلديات املنتخبني يف احملافظة ،ونائب أمني ّ

األعضاء املنتخبني يف مجلس األمانة يسميهما رئيس الوزراء.
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نص مشروع القانون على ّأل تقل نسبة املقاعد املخصصة للنساء من العدد املنتخب
ّ
عن  ،%50وإذا قلّت عن ذلك ُتأل املقاعد املتبقية باملرشحات احلاصالت على أعلى
األصوات يف احملافظة من غير الفائزات بالتنافس املباشر أو بالتزكية ،بينما ينص
قانون الالمركزية على تخصيص مقاعد للنساء تبلغ  %10من عدد املنتخبني ،وثلث
املعينني.
 االستعاضة عن حق مجلس احملافظة باالطالع على كيفية تنفيذ املوازنات السنويةللبلديات ،مبادة تنص على "التأكد من مدى انسجام املوازنات السنوية لبلديات
احملافظة مع اخلطط االستراتيجية والتنفيذية للمحافظة" .ويف حال عدم انسجام
املوازنة الرأسمالية للبلدية مع تلك اخلطط ،يرفع رئيس مجلس احملافظة توصية
للوزير ،وللوزير اتخاذ القرار املناسب على ّأل يترتب على ذلك أي زيادة يف حجم

املوازنة.
 اشتمل مشروع القانون على جملة أحكام إضافية منها :التنسيق بني املجالس البلديةواملؤسسات احلكومية يف احملافظة للعمل على إدارة املشاريع املشتركة وتشغيلها،
والتأكد من عدم التعارض وجتنب التكرار يف ما بينها ،والعمل على توجيه املجلس
التنفيذي نحو االستثمار األمثل مبا تتمتع به احملافظة من موارد وخصائص.

( )2اإلعالم الرسمي واحلريات اإلعالمية

ّ
احملك .وسمح مجمل
وضعت جائحة كورونا اإلعالم الرسمي واحلريات اإلعالمية عل
األداء احلكومي يف األسابيع األولى من معركة التصدي للوباء بأن تستعيد احلكومة إلى
حد كبير َ
ثقة املواطنني بالسلطة التنفيذية ويف الصدارة منها الصحة واإلعالم .لكن
ّ
التعامل مع تداعيات األزمة على الصعد االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية ،أعاد

خلط األوراق.
وعند تقييم حالة حرية اإلعالم خالل اجلائحة ،ميكن االستعانة بتقرير صدر عن مركز
حماية وحرية الصحفيني أواخر حزيران  .2020إذ استند التقرير إلى رصد انتهاكات
احلريات الصحفية واإلعالمية منذ تفعيل قانون الدفاع ،وإلى استطالع للرأي أجري يف
الفترة  24أيار 1-حزيران  ،2020وشارك فيه  159صحفي ًا وصحفية باستخدام تطبيق

ً
سؤاال مباشراً،
( .)Google Formsواحتوى االستطالع على ستة محاور ،تضمنت 17

ركزت على :تعامل احلكومة مع وسائل اإلعالم ،ضمان تدفق املعلومات ،تصاريح املرور
واحلركة ،التحديات واملشكالت التي واجهت اإلعالميني واإلعالميات خالل اجلائحة،
االنتهاكات ،والتوجهات لدعم وسائل اإلعالم بعد األزمة.
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حدت من تدفق
وأكد التقرير أن قانون الدفاع وأوامره واإلجراءات احلكومية الالحقة ّ

معلومات متنوعة ومتعددة املصادر لإلعالم واجلمهور .وخلص إلى أن حظر التجول الشامل
قيد حركة اإلعالميني ،وأن منح تصاريح املرور واحلركة لم يستند إلى معايير
واجلزئي ّ

واضحة ومعلنة .ويف السياق نفسه ،أكد غالبية الصحفيني املستطلعة آراؤهم أن أسس

منح التصاريح شكلت قيد ًا على حرية عمل الصحفيني ووسائل اإلعالم ،إذ رأى %45.9
منهم أنها تشكل قيد ًا بدرجة كبيرة ،و %39منهم أفادوا بأنها تشكل قيد ًا بدرجة قليلة
أو متوسطة.
وذكر التقرير أن وسائل اإلعالم تعرضت للخسائر ،وأن توقف الصحف عن الطباعة أدى
لتوقف إيراداتها وتهديد األمن املعيشي للصحفيني.
وأضاف التقرير أن احلكومة توقفت عن عقد املؤمترات الصحفية لإلبالغ عن تداعيات
فيروس كورونا ،وجلأت إلى تنظيم إيجاز صحفي يومي يف املركز الوطني لألمن وإدارة
األزمات .وكذلك أن احلكومة تعاملت مع املعلومات الصادرة من طرفها بوصفها كافية
إلعالم اجلمهور ووسائل اإلعالم مبا ُيستجد من أخبار ومعلومات عن الفيروس ومجابهته.
ورغم أن احلكومة حظيت بتفهم وسائل اإلعالم واجلمهور ،خاصة يف األسابيع األولى

للجائحة ،لفرض بعض القيود والتدابير الطارئةّ ،إل أن األصوات املنتقدة بدأت تتعالى
ملراجعة آليات تعامل احلكومة مع حرية التعبير واإلعالم خالل اجلائحة .ولفت التقرير
إلى أن تدفق املعلومات اتسم باملركزية ،فاإليجاز الصحفي لم يكن يعقد بحضور
الصحفيني لتوجيه األسئلة ،بل كان ُيبث فور ًا عبر قنوات التلفزة احمللية التي ُسمح
بوجود كاميراتها يف مركز األزمات مكان انعقاد املوجز الصحفي.
ورصد التقرير  17انتهاك ًا قال إنها مست خمسة من احلقوق األساسية ،جاء يف صدارتها
املس باحلق يف احلرية واألمان الشخصي من خالل انتهاكات حجز احلرية والتوقيف
ّ

واالعتقال التعسفيني والتي تكررت سبع مرات وشكلت ما نسبته  %46.7من مجموع
املاسة باحلق يف حرية الرأي والتعبير واإلعالم ،والتي
االنتهاكات ،تال ذلك االنتهاكات ّ

تكررت خمس مرات من خالل التحقيق األمني ،واملنع من التغطية ،واملضايقة ،واملنع من
النشر والتوزيع ،وشكلت نسبتها  %20من مجموع االنتهاكات املرصودة.
وبحسب نتائج االستطالع ،فإن أهم التحديات التي واجهت اإلعالميني خالل عملهم
الصحفي يف ظل اجلائحة :حصر املعلومات مبصادر محدودة ( %44من املستجوبني)،
وعدم القدرة على احلركة دائم ًا ملتابعة القصص والتقارير الصحفية (،)%40.8
ومنع املسؤولني من التصريح لوسائل اإلعالم ( ،)%38.9وتوقف املؤمترات الصحفية
(.)%37.7
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( )3اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان

لرد املنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان ،على استفسارات فريق البحث اخلاصة
وفق ًا ّ

جار على
بتنفيذ اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان ( ،)2025-2016فإن العمل ٍ
إنفاذ محاور اخلطة بالتشاركية ما بني احلكومة واملجتمع املدني ضمن أطر زمنية مبينة
يف اخلطة .وأوضح املنسق العام أن مركز احلياة (راصد) يتولى تقييم اخلطة بناء على
طلب احلكومة .مشير ًا إلى أن مستوى التنفيذ جلميع أنشطة اخلطة يتوزع بني أنشطة
ُنفّ ذت بشكل كامل (بنسبة  ،)%21وأنشطة يجري العمل على تنفيذها (بنسبة ،)%43
وأنشطة لم يبدأ العمل بها بعد (بنسبة .)%36
وأشار املنسق العام إلى أن رئيس الوزراء قرر إعادة تشكيل جلنة صياغة اخلطة الوطنية
الشاملة حلقوق اإلنسان ،حرص ًا على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وعلى االستجابة
والوفاء بااللتزامات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية وتوصيات املؤسسات الوطنية
املعنية بحقوق اإلنسان.
وحول مدى التحسن أو التراجع الذي طرأ على مرتبة األردن إقليمي ًا ودولي ًا يف مجال
حقوق اإلنسان ،أوضح املنسق العام أن إجراءات احلكومة بتعديل قانون املركز الوطني
حلقوق اإلنسان رفع مستوى املركز بحسب التصنيف الدولي إلى التصنيف (أ).
ويف ما يخص تقرير التقييم الصادر عن "راصد"ُ ،أشير إلى رصد  51فجوة تتعلق
مبحتوى اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان ،أو خالل تنفيذ أنشطتها .وتوزعت
هذه الفجوات بواقع  15فجوة يف محور احلقوق السياسية واملدنية ،و 16فجوة يف محور
احلقوق الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ،و 20فجوة يف محور الفئات األكثر عرضة
لالنتهاك (األطفال واملرأة وكبار السن وذوي اإلعاقة).
ومن أبرز الفجوات التي رصدها التقرير ،افتقار اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان ألدوات
املتابعة والتقييم يف قياس مدى اإلجناز يف مجال حقوق املرأة ،إضافة إلى عدم استجابة
املوازنة العامة للدولة للنوع االجتماعي.
وذكر التقرير سلسلة من الفجوات األخرى ،منها :عدم التطرق إلى حقوق امللكية الفكرية،
واستمرار وقوع مسؤولية التحقيق يف قضايا التعذيب على عاتق القضاء الشرطي ،ما
يعني املساس باحلياد واالستقاللية ،وعدم وجود قانون يغطي كل ضمانات احملاكمة
العادلة وكل حقوق النزالء.
وبي التقرير أن الكثير من األنشطة يف اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان ،حتتاج
ّ
إلى قرارات مجلس وزراء عوض ًا عن تعديل قانون أو إصدار نظام ،ومثال ذلك ما رآه ديوان

ً
مثال لتعديل تشريعي إلعفاء اللوازم اخلاصة باألطفال من
التشريع والرأي أن ال حاجة
الرسوم والضرائب ،فاألمر يتطلب قرار ًا إداري ًا فقط.
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وأوضح التقرير أن هنالك الكثير من املمارسات املخالفة للقانون بالنسبة حلق التجمع
السلمي تندرج أيض ًا ضمن الفجوات؛ ومنها منع الفعاليات من ِقبل احلاكم اإلداري والذي
يعد ممارسة مخالفـة لقانون االجتماعات العامة.
ّ

ورأى التقرير أن التعديالت اجلديدة لقانون الضمان االجتماعي حرمت املرأة من راتب
التقاعد األعلى ،وأن اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان لم تشتمل على ما ينظم حقوق
املرأة الريفية العاملة يف القطاع الزراعي .وأشار كذلك إلى ضعف منظومة حماية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة ،وعدم اشتمال اخلطة على تأسيس قاعدة بيانات شاملة
لألشخاص ذوي اإلعاقة على الرغم من كونه متطلب ًا قانوني ًا .ويف السياق نفسه ،رأى

التقرير أن جزء ًا من املنظومة التشريعية يكرس نوع ًا من أنواع التمييز ضد األشخاص
ذوي اإلعاقة.

( )4النقابات املهنية ومؤسسات املجتمع املدني

سجلت قضية نقابة املعلمني أبرز مسالة إشكالية شهدتها البالد بني نقابة مهنية
ّ
صعدت النقابة مطالبها باستئناف دفع عالوات املعلمني التي
واحلكومة األردنية ،إذ ّ
بناء على أمر الدفاع رقم ( )9الذي قررت احلكومة مبوجبه وقف صرف جميع
ُأوقفت
ً

الزيادات واملكافآت احلديثة على رواتب العاملني يف القطاع العام املدني والعسكري حلساب

ومن يف
اخلير يف وزارة التنمية االجتماعية لتقدمي املساعدات منه لعمال املياومةَ ،
حكمهم ،والقطاع غير املنظم ،اعتبار ًا من أيار  2020حتى نهاية العام .وبلغ التصعيد
ذروته بالتهديد للعودة إلى االعتصامات والتوقف عن التدريس .واتخذ موقف النقابة
ً
شكال من التشدد املبالغ به يف ضوء أن موضوع وقف العالوات لم يكن خاص ًا باملعلمني ،بل
شمل موظفي القطاع العام املدني والعسكري جميعهم.
ويبدو أن احلكومة آثرت عدم ترك مساحة كافية للتفاوض مع النقابة ،فانتقلت إلى
مقابلة التشدد باستنفار األدوات القضائية ،التي ذهبت بقراراتها إلى أبعد مدى ممكن،
ً
مثال على تعطيل قدرة قيادة النقابة على احلركة ،بل جتاوز ذلك إلى
فلم يقتصر األمر
وجتمد وجودها العملي ككيان قانوني ،ملدة زمنية متتد إلى سنتني.
إغالق مقار النقابة،
ّ
فأتاح ذلك طريق ًا سالكة لوزارة التربية والتعليم -بصفتها املرجعية الرسمية للنقابة-
لتشكيل جلنة مؤقتة إلدارة الشأن اإلداري واملالي للنقابة.
فإن معظم منظمات املجتمع املدني ،سواء
وإذا ُوضع ما حدث لنقابة املعلمني جانب ًاّ ،
النقابات املهنية أو املنظمات ذات الطابع احلقوقي أو تلك غير احلكومية ،وحتى األحزاب
السياسية ،كانت تتطلع ألن متارس دور ًا تطوعي ًا يف خدمة املجتمع يف ظل الفترة احلرجة
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من أزمة فيروس كورونا املستجد ،مبا ترتب عليها من حظر للتجول ،وإغالقات ،ووضع
معظم اخلدمات الصحية يف البالد يف حالة استنفار ملواجهة انتشار الفيروس ،وانتقال كل
االحتياجات الصحية االعتيادية للسكان ،يف ما عدا أكثرها خطورة (مثل غسيل الكلى)،
إلى مرتبة خلفية ،ناهيك عن التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة.
وكانت نقابة املعلمني من أوائل املتبرعني لوزارة الصحة بنصف مليون دينار ،وتطوعت
نقابة األطباء للمساعدة يف اإلجراءات اخلاصة بترتيبات احلجر ألوائل األردنيني من
الطلبة القادمني من اخلارج ،وكذلك بتوفير بعض اخلدمات الطبية للمواطنني .وتبرعت
أحزاب بتوزيع اخلبز ومواد غذائية وعينية على املواطنني ،لكن هذه املبادرات واملقترحات
قيد يف أضيق نطاق .وكان هذا السلوك منافي ًا
كانت
َ
تواجه بالرفض من ِقبل احلكومة ،أو ُت َّ
ألبسط روافع التنمية السياسية التي توفرت لها فرصة ثمينة الستنهاض طاقة املجتمع

ومؤسساته األهلية يف العون املتبادل ،واحلماية االجتماعية للفئات األضعف يف املجتمع،
مبا يف ذلك جتاه املرأة التي واجهت ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف العنف األسري.
ً
مثال يف املركز الوطني
لقد أغفلت احلكومة خالل جائحة كورونا احلاجة لتمثيل املرأة
وإدارة األزمات لتكون عون ًا للمركز على التقاط أثر أوامر الدفاع والقرارات احلكومية على

ً
فضال عن إغفال احلاجة لتوفير قنوات املشاركة يف القرار ملؤسسات املجتمع
النساء .هذا
املدني ويف مقدمتها النقابات املهنية والعمالية واملنظمات احلقوقية ،فبدل أن تستثمر يف
طاقة وإمكانات هذه املؤسسات املعروفة ،أو يف تلك التي ميكن أن جتترحها هذه املؤسسات
قيدت
من وحي حالة املجابهة النتشار الوباء وتداعياته االقتصادية واالجتماعيةّ ،

احملتمل.
حركة هذه املؤسسات وعطاءها
َ

ولم تتوقف األمور عند هذا احلد ،إذ قررت احلكومة تعليق انتخابات سبع نقابات مهنية
ً
مقبوال قبل أن يتخذ
يتعني أن ُتري انتخابات يف عام  ،2020وكان هذا االجتهاد يبدو
تقرر عقد االنتخابات البرملانية يف 10
امللك القرار بإجراء االنتخابات النيابية .فبينما ّ
تشرين الثاني ُ ،2020أ ِّجلت االنتخابات النقابية إلى آذار .2021
لقد اختارت احلكومة "أسهل احللول" ،وذلك بتأجيل انتخابات النقابات إلى أبعد مدى
ممكن ،كما لو أنها كانت تراهن على كسب املعركة ضد فيروس كورونا ،بينما كان ميكن
السماح بإجرائها يف وقت كان فيه املنحنى الوبائي يف أدنى مستوياته ،حتى ولو تطلب
األمر إصدار أمر دفاع لتجاوز بعض اإلجراءات القانونية أو لتكييفها من أجل عقد

اجتماعات الهيئات العامة متهيد ًا لعمليات االقتراع.

ومن املفارقات أن يسمح وزير الداخلية ( 24آب  )2020للعشائر بإجراء انتخابات
داخلية يف دواوينها الختيار مرشحيها لالنتخابات النيابية ،رغم أن مثل هذه
ّ
يتعذر فيها غالب ًا االلتزام بالتدابير االحترازية لضبط العدوى وضمان
التجمعات
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وينَ ع
الصحة والسالمة العامة ،يف وقت ُينع فيه إجراء االنتخابات للنقابات املهنيةُ ،
كذلك املترشحون رسمي ًا -يف وقت الحق -من تنظيم أنشطة انتخابية يزيد عدد

املشاركني فيها عن  20شخص ًا.

( )5املشاركة السياسية للمرأة

شكّ ل إقرار االستراتيجية الوطنية للمرأة ( )2025-2020مبناسبة يوم املرأة العاملي
(آذار  ،)2020التطور األبرز يف مجال تعزيز املشاركة السياسية للمرأة ،ال سيما أن
االستراتيجية السابقة انتهى العمل بها قبل ثالث سنوات .ومن شأن جتديد اإلطار
املرجعي للّجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة أن يسهم يف تعميق دورها يف محاور عملها
الرئيسة ،وبخاصة ما يتصل باملشاركة السياسية.
ويف هذا اإلطار أوضحت األمينة العامة للّجنة سلمى النمس أن االستراتيجية تشمل
حتدد مسؤوليات اجلهات
العديد من اخلطط التنفيذية واإلجرائية واألهداف ،وأنها
ّ

املعنية جتاهها ،سواء أكانت حكومية أم وطنية أو من القطاع اخلاص أو مؤسسات املجتمع
ً
فضال عن أن االستراتيجية تأخذ
املدني أو سواها من املؤسسات العسكرية واألمنية.
الالجئات والنساء املهاجرات بعني االعتبار.
وتتضمن االستراتيجية عدد ًا من احملاور ،منها مشاركة املرأة يف احلياة العامة ووصولها إلى
املواقع القيادية ،واالستقاللية االقتصادية من خالل التركيز على قدرة املرأة للوصول
وحتقيق الريادة ،إضافة إلى انخراطها يف سوق العمل ،ووصولها للمواقع السياسية.
كما تتضمن االستراتيجية محاور أخرى تتعلق بالعمل القيادي ،والوصول للخدمات
واحلماية ،والوصول إلى العدالة من خالل القضاء أو احلماية من العنف ،إلى جانب
محورين مرتبطني بتغيير الصورة النمطية للمرأة ،وإيجاد اجتاهات إيجابية يف املجتمع
ً
فضال عن محور خاص بقدرة املؤسسات على تنفيذ
نحو العالقات بني اجلنسني.
االستراتيجية وتعزيز أدوارها يف التنفيذ ،مع اإلشارة إلى أن عملية املتابعة يف حتقيق

ّ
تتولها اللجنة الفنية احلكومية اخلاصة باالستراتيجية.
األهداف

وتثير نتائج االنتخابات النيابية لعام  2020يف ما يتعلق مبشاركة املرأة ترشيح ًا واقتراع ًا
ونتائج ،مسألة مهمة تتعلق باملشاركة السياسية للمرأة .ففي حني ارتفعت الترشيحات
َ
النسائية لالنتخابات قياس ًا بانتخابات عام  ،2016من  252إلى  360مترشحة ،أي
بزيادة قدرها  ،%42.9هبطت أعداد النساء املقترعات .ورغم أن نسبة الناخبات تبلغ
 %52.7من مجمل أصحاب احلق بالتصويت ،اقتصرت نسبة النساء املقترعات على
 %46من إجمالي املقترعني .أما املفاجأة غير املتوقعةـ فقد متثلت يف عدم حصول املرأة
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أي مقعد من خالل التنافس على املقاعد العامة ،بينما حصلت على خمسة مقاعد
على ّ
تنافسي ًا يف انتخابات عام .2016
بهذا ،فإن متثيل املرأة يف مجلس النواب يكون قد هبط من  %15.4يف املجلس السابق
إلى  %11.5يف مجلس النواب التاسع عشر (متثل املقاعد املخصصة لـ"الكوتا" ،وعددها
 .)15ويتكرر األمر يف مجلس األعيان ،إذ وقع تراجع يف عضوية املجلس من النساء من
 %15.4يف املجلس السابق إلى  %10.8يف املجلس احلالي ،الثامن والعشرين .حتى يف
التشكيل األول حلكومة عمر الرزاز ،بلغت نسبة النساء  %25من عدد الوزراء ،وأخذ هذا
ً
وصوال إلى .%14.3
الرقم بالهبوط مع كل تعديل وزاري
هذا ال يعني أن هنالك تراجع ًا يف اجلهود التي تبذلها املؤسسات الرسمية واألهلية يف
مجال تعزيز املشاركة السياسية للمرأةّ ،إل أنه مؤشر على حجم املعيقات أمام املرأة ،والتي

تتولّد عن سيادة الفكر الذكوري يف املجتمع ،ما يهدد املكتسبات التي تتحقق ،وهو األمر
الذي يؤكد احلاجة إلى توسيع نطاق تطبيق "الكوتا" النسائية وزيادتها يف املؤسسات
التمثيلية ،لضمان ترسيخ املشاركة السياسية للمرأة.

( )6املشاركة السياسية للشباب

يحتل موضوع املشاركة السياسية للشباب مكانة كبيرة يف اخلطاب احلكومي بشكل عام،

وكذلك يف سياسة وزارة الشباب وتوجهاتها واستراتيجيتها الوطنية للشباب (-2019
 ،)2025ويف برامج وزارة الشؤون السياسة والبرملانية ومشاريعها.
ورغم أن هناك الكثير من األنشطة النوعية التي تستهدف القطاع الشبابي ،إضافة إلى
استثمار العالقات مع الشركاء الدوليني لتوفير املزيد من هذه األنشطة ،تبرز مشكلة يف
ما يتعلق بحجم النتائج التي تتحقق على صعيد املشاركة السياسية للشباب ،خارج نطاق
األطر النخبوية الرديفة لوزارة الشباب ،فهذه اجلهود املبذولة منذ سنوات ال جتد لها
أثر ًا ملموس ًا ،يف تعزيز إقبال الشباب على االنتظام يف صفوف األحزاب السياسية .بينما
أثمر تركيز جهود وزارتي الشباب والشؤون السياسية على مشاركة الشباب يف انتخابات
مجلس النواب التاسع عشر ،يف إسهامهما بتحسني نسبة مشاركتهم يف االقتراع ،ويف زيادة
عدد املترشحني والفائزين منهم ،قياس ًا بانتخابات عام .2016
لذا يبدو أنه ال مناص من األخذ بفلسفة النظرية التنموية التي مفادها( :ال ُتعط
احملتاج سمكة ،بل علّمه كيف يصطادها) .فاألولوية التي يتعني أن تأخذ بها احلكومة
ومؤسساتها يف سياساتها جتاه تنمية املشاركة السياسية للشباب تكمن يف مساعدة الشباب
على تنظيم أنفسهم يف أطر يختارونها لتحقيق األهداف التنموية التي يتطلعون إليها،
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وذلك يف إطار من االلتزام بوسائل العمل الدميقراطي وسيادة القانون ،على ّأل ُتستخدم
التشريعات من قوانني وأنظمة وتعليمات لالنتقاص من احلقوق الدستورية للمواطنني
بحرية العمل السياسي ،واحلق باالنتظام وحرية التعبير عن الرأي.
ويف هذا السياق ،ينبغي االلتفات إلى اجلامعات التي متثل املخزون الدائم للقطاع
الشبابي ،لضمان حريته يف العمل السياسي واحلزبي ،فسنوات اجلامعة متثل سنوات
بناء الشخصية املستقلة والقيادية للطالب .ويف هذه احلالة ،يقع التكامل يف التنمية
السياسية يف ما بني اجلامعات مبا هي منارة علم وحرية وعمل سياسي وحزبي ،واألحزاب
السياسية مبا هي أدوات الدولة واملجتمع يف العمل العام.

ثالثًا :األداء التشريعي والرقابي العام لمجلسي النواب
واألعيان
(أ) مجلس النواب
عقد مجلس النواب الثامن عشر خالل دوراته األربع ما مجموعه  234جلسة تشريعية

ورقابية .وبينما تراوح عدد اجللسات العامة بني  64و 66جلسة ّ
لكل من الدورات الثالث
األولى ،بلغ عدد جلسات الدورة النيابية الرابعة  40جلسة ،ويعود ذلك بشكل رئيس إلى
أن اجللسات العامة للمجلس حتت القبة ،توقفت بعد تفعيل قانون الدفاع رقم ()13
لسنة  ،1992وصدور أمر الدفاع رقم ( )2الذي قرر منع التجول على امتداد أراضي اململكة
بسبب جائحة فيروس كورونا اعتبار ًا من يوم  21آذار  ،2020باإلضافة إلى انتهاء الدورة
العادية الرابعة ملجلس النواب يف  10أيار  2020دون أن يلي ذلك عقد دورة استثنائية.

 -تغييب مجلس النواب في ظل جائحة كورونا

بالرغم من احلديث التقليدي عن عالقات التعاون والتشاركية بني السلطتني التنفيذية

وغيبت
والتشريعيةّ ،إل أن احلكومة استفردت باملشهد العام بعد تفعيل قانون الدفاعّ ،
مجلس النواب بشكل كامل ،فلم ُتعلن أنها تشاورت مع املجلس بشأن تفعيل قانون الدفاع،
وال يف ما يخص أوامر الدفاع الصادرة مبوجبه ،سواء تلك املتعلقة باجلانب الوبائي
واألمني ،أو تلك املتعلقة بالتداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة وقرارات حظر
التجول.
هذا ناهيك عن أن احلكومة كانت قد أحالت عدد ًا من مشاريع القوانني إلى مجلس النواب،
وكانت معنية بعقد دورة استثنائية ملجلس النواب إلقرارها بعد أن استقر الوضع الوبائي
وسمح بإنهاء جميع اإلغالقات ،لكنها لم تفعل .ومن بني أهم هذه املشاريع ،مشروع قانون
ُ
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اإلدارة احمللية .كذلك كان هناك  13من مشاريع القوانني التي أحيلت إلى مجلس النواب،
ّإل أنها لم ُ َ
تل إلى اللجان املختصة ،ومنها :مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة
الفساد لسنة  ،2020ومشروع قانون احملافظة على أموال الدولة لسنة  ،2020ومشروع
قانون مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب لسنة .2020
ويف املقابل ،استسلم مجلس النواب لألمر الواقع ،ولم يدافع عن حقه إن لم يكن من بوابة
الشراكة والتشاور مع احلكومة ،فعلى األقل من بوابة الرقابة على أدائها ،يف ظرف اتسم
مبنتهى الصعوبة واحلساسية .ولم يكن التشاور يتطلب عقد جلسة عامة حتت القبة (إذا
ما ثبتت خطورة ذلك) ،بل كان ميكن عقد لقاءات عمل إما مع املكتب الدائم (يضم رئيس
املجلس ونائبيه واملساعدين) ،وإما (وهو األفضل سياسي ًا) مع املكتب التنفيذي يف املجلس
الذي يتشكل من أعضاء املكتب الدائم اخلمسة ،ورؤساء الكتل النيابية وعددهم ثمانية،
عد مربك ًا للّقاء مع
وبالتالي فإن العدد اإلجمالي الذي ميكن أن ميثل مجلس النواب ال ُي ُّ

الفريق احلكومي املعني ،ال سيما حني يكون ذا صفة متثيلية فعلية ملجلس النواب.

لقد حاول النواب على صعيد اللجان الدائمة التعويض عن غياب املجلس يف الفترة ما بني
تسع من اللجان الدائمة ،وبخاصة تلك األقرب
 28آذار و 21متوز  2020بأنشطة نفذتها ٌ

يف مهامها آلثار جائحة كورونا يف املجال الصحي ،وتداعياتها االقتصادية واالجتماعية.
إضافة إلى عدد من االجتماعات السياسية التي تناولت قضايا ذات طبيعة إقليمية،
نفذتها جلنتا فلسطني والشؤون اخلارجية ،وعددها أربعة اجتماعات .أما االجتماعات
ذات الصلة باجلائحة وتداعياتها ،فقد بلغت  14اجتماع ًا ،نفذتها ثماني جلان ،معظمها
من خالل تطبيق "زووم".
وبينما اقتصر حضور تسعة اجتماعات من اجتماعات اللجان الدائمة على أعضاء من
اللجان املعنية ،فإن خمسة اجتماعات فقط ،ذهبت أبعد من ذلك ،ثالثة منها مببادرة من
جلنة االقتصاد واالستثمار؛ بحث األول ( 28آذار) إجراءات وزارة الصناعة والتجارة يف
وعقد الثاني
التعامل من أزمة كورونا ،وتوفير السلع يف األسواق بحضور أمني عام الوزارةُ .

( 6نيسان) برئاسة رئيس املجلس ،بالتعاون مع املنتدى االقتصادي األردني ،ملناقشة
ورقة سياسات مشتركة حول تعزيز قدرات القطاعات االقتصادية للتجاوب مع تداعيات

اجلائحة .وناقش الثالث بحضور وزير املالية إجراءات الوزارة يف التعامل مع أزمة كورونا.
وناقشت جلنة املرأة وشؤون األسرة ( 1متوز) مع وزيرة التنمية االجتماعية إجراءات
احلماية االجتماعية للمرأة .أما النشاط اخلامس ،فقد نفذته جلنة الصحة والبيئة (21
متوز) بزيارة إلى مستشفى األمير فيصل احلكومي ،واثنني من املراكز الصحية الشاملة يف
الزرقاء ،لالطالع على اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني.
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ويف ما يخص األداء التشريعي للمجلس ،أقر مجلس النواب ما مجموعه  138مشروع
التقدم بـ  27اقتراح ًا بقانون خالل السنوات األربع من عمر املجلس .مع
قانون ،ومت
ُّ

مجد،
اإلشارة إلى أن احلكم على إجناز املجلس بناء على عدد مشاريع القوانني املقرة ،غير
ٍ
ألن املهم هو ما تنطوي عليه هذه املشاريع على صعيد املضامني الدميقراطية وحقوق

اإلنسان واالستجابة حلقوق املواطنني املعيشية واالنفتاح على التقدم.
ويف ما يتعلق باجللسات التشريعية والرقابية ،فإن الفقرة (/91أ) من النظام الداخلي
ملجلس النواب ،تنص على تخصيص جلسة لألسئلة واالستجوابات واالقتراحات برغبة

بعد كل جلستي عمل على األكثر ،ما لم ُيقرر رئيس املجلس غير ذلك .وهذا يتطلب ّأل
يقل عدد اجللسات الرقابية عن ُثلث إجمالي جلسات العمل ،وهذا لم يتحقق باملجمل،
الربع ( ،)%24.3وإذا ما
إذ لم تزد نسبة اجللسات الرقابية على امتداد مدة املجلس عن ُّ
استُ ثنيت الدورة الثانية التي سجلت اجللسات الرقابية فيها ما نسبته  %36من إجمالي
الربع بعدد من النقاط.
عدد اجللسات ،فإن النسبة يف الدورات األخرى كلها ظلّت دون ُّ
ولئن كانت هذه األرقام مؤشر ًا على إضعاف الدور الرقابي ،فإن هناك دالئل أخرى على
ارتباك هذا الدور .ففي اجلانب املتعلق باالستجوابات ،تقدم أعضاء مجلس النواب مبا
وس ْح ُب االستجوابات ،مثله مثل سحب
مجموعه  109استجواباتُ ،سحب منها ثمانيةَ .

(سحب منها أربعون يف الدورات األربع) ،ظاهرة سائدة يف مجلس النواب،
األسئلة النيابية ُ

وتعبر عن توظيف اثنتني من أكثر األدوات الرقابية أهمية يف شكل من أشكال املقايضة
ّ

املباشرة أو غير املباشرة مع الوزراء لتلبية بعض املطالب اخلدمية للنواب.

وقد أجابت احلكومة عن حوالي نصف االستجوابات ،وهذا جيد قياس ًا إلى ما أبدته
حكومات سابقة من جتاهل ملعظم االستجوابات ،لكن هذه املعطيات تكشف أيض ًا عدم
جدية النواب يف متابعة جميع استجواباتهم ،على األقل من حيث احلصول على الردود
احلكومية ،ما دام أن اخلطوة التالية تقع ُكرتها يف مرمى املجلس الذي يتعني عليه أن يعقد
جلسات رقابية ملناقشة الردود احلكومية على االستجوابات ،ومناقشة األسئلة النيابية
التي ردت عليها احلكومة.
ويف هذا اإلطار ،ميكن مالحظة أن أعضاء مجلس النواب قد وجهوا خالل الدورات األربع ما
ً
سؤاال ،أجابت احلكومة عن  %93.8منها ،لكن نقطة الضعف الرئيسة
مجموعه 2485
تكمن يف محدودية عدد الردود احلكومية التي َ
تناقش حتت القبة ،إذ اقتصر عدد الردود
التي ُأدرجت على جدول أعمال املجلس يف جلسات رقابية على  %12.7من مجمل الردود.
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(ب) مجلس األعيان

يتصل أداء مجلس األعيان بصورة وثيقة بأداء مجلس النواب على الصعيد التشريعي،

وبخاصة من الزاوية الكمية ،فكل مشروع قانون مير على مجلس النواب ينتهي به املطاف
يف مجلس األعيان .لكن من الزاوية النوعيةُ ،تقسم مشاريع القوانني إلى ثالثة أقسام؛
يتعلق األول مبشاريع القوانني التي يوافق عليها مجلس األعيان دون أي تعديل ،وهي
متثل القسم األكبر من املشاريع .ويتعلق الثاني مبشاريع القوانني التي ُيجري عليها
ً
تعديال يقتنع به مجلس النواب ،فيوافق عليه .أما القسم الثالث فيتعلق
مجلس األعيان
باملشاريع التي تختلف فيها وجهتا نظر املجلسني ،ويتسم هذا القسم بالتنوع ،إذ تبرز
خبرة األعيان أو منظورهم األكثر تقدم ًا حين ًا ،بينما يكون منظور األعيان أحيان ًا أخرى

محافظ ًا أو مقيد ًا للتوجه النيابي .ويف احلاالت التي يصر فيها كل طرف على موقفه
يستلزم األمر عقد جلسة مشتركة .وإلى وقت قريب ،كان األعيان ميارسون ما ُيصطلح
ّ
املعطل" ،إذ يتعني أن ُيتَّ َخذ القرار بأغلبية الثلثني يف اجللسات
على وصفه بـ"الثلث
املشتركة ،وهو ما ال ميكن حتقيقه من دون األعيان.

غير أن قرار احملكمة الدستورية رقم ( )1لسنة  ،2014أسهم يف زيادة احلاالت التي
بي القرار
يسعى فيها النواب واألعيان إلى صياغات توافقية يف جلساتهم املشتركة ،إذ ّ
أن صالحية مجلس األمة يف اجللسة املشتركة لبحث املواد املختلف عليها وفق ًا ألحكام
املادة ( )92من الدستور ،ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب أو
مجلس األعيان بشأن هذه املواد ،وإمنا يجوز له مناقشة تلك املواد املخت َلف عليها فيها،
وتبنّ ي مقترحات جديدة لها يف حدودها ويف نطاق أهدافها ومراميها ومبا ينسجم مع املواد

املتفق عليها وضمن سياقها ،ويف هذه احلالة ال يحتاج القرار ّإل ألغلبية نصف األعضاء
(.)1+
أما أداء مجلس األعيان من الزاوية الرقابية ،فهو بعيد عن الشعبوية التي قد يتميز بها
بعض النواب .وميارس األعيان السؤال البرملاني املوجه للحكومة خالف ًا للنواب يف أضيق
نطاق ،إذ يتراوح عدد األسئلة البرملانية لدى األعيان يف الدورة البرملانية الواحدة ما بني
ً
سؤاال مقابل مئات األسئلة لدى النواب.
 10أسئلة و20
لكن األعيان ينشطون بفعالية الفتة يف جلانهم الدائمة ،إذ ميارسون من خاللها أدور ًا
رقابية مؤثرة يف العالقة مع احلكومة واملؤسسات العامة .وهذا ما ظهر يف الدور التي
اضطلعت به اللجان الدائمة خالل أزمة فيروس كورونا .ففي غياب انعقاد مجلس األعيان
خالل اجلائحة بدء ًا من تفعيل قانون الدفاع لسنة  ،1992اتخذ املجلس توجه ًا من
شقّ ني ،األول يتعلق بالتبرع لدعم املجهود احلكومي يف مواجهة اجلائحة وتداعياتها
االقتصادية واالجتماعية ،ويتعلق الثاني بدعوة اللجان الدائمة يف املجلس لبلورة
توصيات ومقترحات وأفكار لتزويد احلكومة بها.
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فقد قرر املجلس التبرع مبا نسبته  %30من مخصصات أعضائه الشهرية لصندوق "همة
وطن" اعتبار ًا من مطلع شهر أيار حتى نهاية العام ،وهذا يساوي أكثر من  69ألف دينار
شهري ًا ،وكذلك التبرع مبا نسبته  %10من الرواتب الشهرية ملوظفي املجلس التي تزيد
على ألفي دينارُ .يضاف إلى ذلك تبرع شخصي بقيمة  100ألف دينار من مخصصات

األعيان لكل من صندوق "همة وطن" ،وصندوق "خير" لدى وزارة التنمية االجتماعية،
ووزارة الصحة ،لدعم اجلهود الرامية ملكافحة فيروس كورونا.
ويف ما يخص توصيات اللجان الدائمة يف املجلس التي ُو ّجهت إلى رئيس احلكومة ،فقد

جاءت تفصيلية يف  35صفحة .ويف هذا اإلطار ،ركزت توصيات اللجنة اإلدارية على
اجلوانب املتعلقة بإدارة الدولة لألزمة .وركزت توصيات جلنة الصحة على إدارة وتطويق
الوباء والسيطرة عليه .وتناولت توصيات اللجنة املالية إدارة املالية العامة وعالقتها
باالقتصاد الوطني عموم ًا .واستهدفت توصيات جلنة اإلعالم والتوجيه الوطني ضبط
إيقاع إعالم الدولة يف إيصال رسائلها املتعددة ضمن رؤية واحدة واضحة .وعاجلت توصيات
جلنة التربية حتديات منظومة التعليم عموم ًا والتعليم عن بعد خصوص ًا ،بينما عاجلت
توصيات جلنة العمل والتنمية التحدي الكبير للقطاع األوسع من املواطنني العاملني.
وركزت توصيات جلنة الزراعة والبيئة على حتديات األمن الغذائي ،يف حني ركزت
توصيات جلنة املياه على حتديات األمن املائي .وتناولت توصيات جلنة السياحة التحدي
األكبر الذي يواجه قطاع السياحة األكثر تضرر ًا من األزمة .ومن جهتها ،عاجلت توصيات
جلنة اخلدمات العامة قضايا البلديات عموم ًا ،وقطاعات النقل واإلنشاءات واخلدمات
العامة .وتناولت توصيات جلنة الطاقة حتديات قطاع الطاقة بارتباطها بكل قطاعات
اإلنتاج .وسلّطت توصيات جلنة احلريات العامة الضوء على حتديات احلريات ضمن
مراحل احلجر واحلظر املختلفة .أما توصيات جلنة املرأة ،فقد ركزت على التحديات التي
تواجه املرأة بشكل خاص ،وتلك التي تواجه األسرة بشكل عام بنتيجة األزمة .وأخيراً،
غطت توصيات جلنتي الثقافة والشباب ،واحلوار الوطني الشبابي ،التحديات الثقافية
التي تواجه الشباب بعامة ،وتلك التي تواجه الشباب ال سيما املتعلقة بالوعي وتوجيه
طاقاتهم نحو العمل واإلنتاج يف ظل الوضع الراهن.
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لعامي  2018و2019
رابعًا :متابعة توصيات تقرير حالة البالد
َ
توصيات 2018

توصيات 2019

مقترحات من منظور جديد
لإلصالح السياسي

تقييم حالة اإلجناز

أي إجراء لتلبية احلاجة
( )1احلاجة إلى منظور جديد لم ُيتّ خذ ّ
املؤسسات إلى منظور جديد إلصالح أداء
أداء
إلصالح
املؤسسات السياسية وتطويره.
السياسية وتطويره.
( )2احلاجة إلى إصالح الثقافة
السياسية ،وتطور الوعي
السياسي املجتمعي مبا يخلق
عمق ًا مجتمعي ًا يدافع عن
اإلصالح السياسي واملشاركة
السياسية.
( )3بلورة املزيد من الفهم والبيئة
الوطنية النخراط الشباب
ومتكينهم من العمل السياسي.
( )4االنتقال إلى الدميقراطية
احمللية ،ومنح مشروع الالمركزية
عمق ًا سياسي ًا يف التمثيل
واملساءلة ،وتغيير الوالءات
احمللية من والءات قائمة على
املرجعيات التقليدية إلى والءات
قائمة على اإلنتاج واملصالح.
ً
أوال :قانون االنتخاب

ّ
الترشح لعضوية
( )3خفض سن
مجلس النواب إلى  25سنة.
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أي إجراء لبلورة مزيد من
لم ُيتّ خذ ّ
الفهم والبيئة الوطنية النخراط
الشباب ومتكينهم من العمل
السياسي.
أي إجراء يف مجال
لم ُيتّ خذ ّ
االنتقال إلى الدميقراطية احمللية،
ومنح مشروع الالمركزية عمق ًا
سياسي ًا يف التمثيل واملساءلة،
وتغيير الوالءات احمللية إلى والءات
قائمة على اإلنتاج واملصالح.

توصيات تقليدية

ً
أوال :قانون االنتخاب

( )1خفض عدد أعضاء املجلس من ( )1خفض عدد أعضاء املجلس.
 130إلى  100أو  80نائب ًا.
( )2تغيير طريقة حساب "أعلى
البواقي" أو "الباقي األعلى" مللء
املقاعد التي يتعذر ملؤها باألرقام
الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد
األصوات التي حتصل عليها القوائم،
لكونها طريقة غير عادلة.

أي إجراء لتلبية احلاجة
لم ُيتّ خذ ّ
إلى إصالح الثقافة السياسية،
السياسي
الوعي
وتطوير
املجتمعي.

لم ُيتّ خذ أي إجراء خلفض عدد
أعضاء مجلس النواب.

أي إجراء لتغيير طريقة
( )2تغيير طريقة حساب "أعلى لم ُيتّ خذ ّ
البواقي" أو "الباقي األعلى" حساب "الباقي األعلى".
مللء املقاعد التي يتعذر ملؤها
باألرقام الصحيحة غير
الكسرية بنسبة عدد األصوات
التي حتصل عليها القوائم،
لكونها طريقة غير عادلة.
( )3خفض سن الترشح لعضوية هذا يحتاج لتعديل دستوري .ولم
أي إجراء لتعديل الدستور
مجلس النواب.
ُيتّ خذ ّ
لهذا الغرض.
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( )4تضمني القانون صيغة تضمن
التنافس على أساس حزبي للوصول
إلى مقاعد املجلس ،إلى جانب
التنافس الفردي املستقل بهدف
تنمية األحزاب.
( )5إن تقسيم احملافظات الثالث
الكبيرة (العاصمة ،إربد ،الزرقاء) إلى
بدد فرصة وجود
دوائر فرعية ،قد ّ
دوائر ذات حصة كبيرة من املقاعد
توفر اإلمكانية ملجموعة من األحزاب
للفوز بعدد واسع من املقاعد ،ال
سيما يف محافظة العاصمة التي يبلغ
مجموع مقاعدها  28مقعداً.

ثاني ًا :إصالح احلياة احلزبية

( )4تضمني القانون صيغة تضمن
التنافس على أساس حزبي
للوصول إلى مقاعد املجلس ،إلى
جانب التنافس الفردي املستقل
بهدف تنمية األحزاب.

أي إجراء إللغاء تقسيم
( )5إن تقسيم احملافظات الثالث لم ُيتّ خذ ّ
الكبيرة (العاصمة ،وإربد ،احملافظات الثالث الكبيرة إلى
والزرقاء) إلى دوائر فرعية ،قد دوائر فرعية.
بدد فرصة وجود دوائر ذات
ّ
حصة كبيرة من املقاعد توفر
اإلمكانية ملجموعة من األحزاب
للفوز بعدد كبير من املقاعد،
ال سيما يف محافظة العاصمة
التي يبلغ مجموع مقاعدها 28
مقعداً.
ثانيا :إصالح احلياة احلزبية

( )1وضع إجراءات تشريعية وإدارية ( )1وضع إجراءات تشريعية
وإدارية توفر بيئة مالئمة
توفر بيئة مالئمة لظهور تيارات
لظهور تيارات كبيرة وحتفز
حزبية كبيرة ،حتفز اندماج األحزاب،
اندماج األحزاب وتقلل عددها.
وتقلل عددها.

( )2وضع خطة وطنية لتطوير
احلياة احلزبية وتنميتها ،من خالل
توفير برامج تدريب وبناء قدرات
لقيادات األحزاب ،ومساعدة األحزاب
على تطوير أنظمتها الداخلية،
وحتسني مستوى احلاكمية الرشيدة
يف ممارساتها.

أي إجراء لتضمني قانون
لم ُيتّ خذ ّ
االنتخاب صيغة تضمن التنافس
على أساس حزبي للوصول إلى
مقاعد املجلس.

( )2وضع خطة وطنية لتطوير
احلياة احلزبية وتنميتها ،من
خالل توفير برامج تدريب
لقيادات األحزاب وبناء قدراتها،
ومساعدة األحزاب على تطوير
أنظمتها الداخلية وحتسني
مستوى احلاكمية والرشد يف
ممارستها.

اشتمل نظام املساهمة املالية
اجلديد لسنة ( 2019يف مجال
دعم األحزاب) على مكون فرعي
ُيخصص مبلغ  15ألف دينار يف
حال اندماج ثالثة أحزاب ،و20
ألف دينار يف حال اندماج أربعة
أحزاب ،و 25ألف دينار يف حال
اندماج خمسة أحزاب أو أكثر،
على أن يستمر احلزب اجلديد
يف تلقي حصة األحزاب املندمجة
التي كانت حتصل عليها وفق ًا
ألحكام هذا النظام إلى حني
إجراء االنتخابات التي جتري بعد
االندماج.
أي إجراء لوضع خطة
تخذ
لم ُي
ّ
وطنية لتطوير احلياة احلزبية
وتنميتها.
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( )3البدء بإطار تدريجي يف دعم
االنخراط الشبابي بالعمل احلزبي
من خالل تشجيع األحزاب على إنشاء
منظمات شبابية ذات طابع تنموي،
تعزز العمل التطوعي ،وتهيئ الشباب
للعمل السياسي.

( )3البدء بإطار تدريجي يف دعم
االنخراط الشبابي بالعمل
احلزبي من خالل تشجيع
األحزاب على إنشاء منظمات
شبابية ذات طابع تنموي ،تعزز
العمل التطوعي ،وتهيئ الشباب
للعمل السياسي.

( )4تطوير رؤية وطنية وخطة
عملية لبناء التكامل السياسي
بني األحزاب والدولة بحيث تقوم
األحزاب بوظائفها يف إطار الدولة،
ووضع مؤشرات أداء لهذه املهمة
التاريخية وربطها بالتمويل.

( )4تطوير رؤية وطنية وخطة
عملية لبناء التكامل السياسي
بني األحزاب والدولة بحيث
تقوم األحزاب بوظائفها يف
إطار الدولة ،ووضع مؤشرات أداء
لهذه املهمة التاريخية وربطها
بالتمويل.

أي إجراء للبدء بإطار
لم ُيتّ خذ ّ
تدريجي يف دعم االنخراط
الشبابي بالعمل احلزبي من
خالل تشجيع األحزاب على
إنشاء منظمات شبابية ذات طابع
تنموي.
أي إجراء لتطوير ما
لم ُيتّ خذ ّ
عده رؤية وطنية وخطة
ميكن ّ
عملية لبناء التكامل السياسي بني
األحزاب والدولة.

( )5تطوير اإلطار اإلجرائي لتمويل ( )5تطوير نظام املساهمة يف دعم صدر النظام اجلديد رقم ()155
األحزاب ومتويلها ،وأن يكون لسنة  ،2019نظام املساهمة
متضمن ًا يف
األحزاب ،وأن يكون
َّ
املالية يف دعم األحزاب السياسية،
متضمن ًا يف القانون.
القانون.
َّ
والذي دخل حيز التنفيذ يف 1
متوز .2020

( )6تطوير نظام متويل األحزاب
بنص واضح يف القانون ،مينح
ّ
األحزاب دعم ًا مالي ًا ملرة واحدة عند
التأسيس ،ويربط استمرار التمويل
الحق ًا بقدرة احلزب على الوصول
إلى البرملان ،بشرط تعديل قانون
االنتخاب ليتضمن نص ًا عن القوائم
احلزبية.
( )7وقف التعبئة اإلعالمية ضد
العمل احلزبي ،والتي خلقت حالة
من اإلحجام عن املشاركة يف احلياة
السياسية ،وفاقمت تأثيرات مراحل
منع العمل احلزبي ونتائج أخطاء
جتارب األحزاب وعدم الثقة الشعبية
يف جدية العمل احلزبي.
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أي إجراء لدمج
غير أنه لم ُيتّ َخذ ّ
معايير التمويل يف قانون األحزاب.
أي إجراء لدمج معايير
لم ُيتّ خذ ّ
التمويل يف قانون األحزاب أو
تعديل قانون االنتخاب ليتضمن
نص ًا عن القوائم احلزبية.

أي إجراء لوقف ما ميكن
لم ُيتّ خذ ّ
عده تعبئة إعالمية ضد العمل
ُّ
احلزبي ،مع اإلشارة إلى أن مثل
هذه التعبئة تصدر يف الغالب عن
أقالم وأصوات غير رسمية.
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أي إجراء لوقف وضع
لم ُيتّ خذ ّ
العقبات أمام االنخراط يف العمل
احلزبي يف اجلامعات ويف صفوف
العمال والوظيفة العامة يف اجلهاز
املدني.

( )8وقف وضع العقبات أمام
االنخراط يف العمل احلزبي يف
اجلامعات ويف صفوف العمال
والوظيفة العامة يف اجلهاز املدني،
والتي هي املصدر الرئيس للمشاركة
الشبابية يف احلياة احلزبية.

ج .النقابات العمالية واملهنية
( )1إصالح اإلطار التشريعي للنقابات
املهنية باالنتقال إلى نظام انتخابي
بالقائمة النسبية.

أي إجراء إلصالح
لم ُيتّ خذ ّ
اإلطار التشريعي للنقابات املهنية
باالنتقال إلى نظام انتخابي
بالقائمة النسبية ،مع اإلشارة إلى
التقدم مبقترح بهذا اخلصوص
يكون من خالل النقابات املهنية
نفسها.
أي إجراء جديد لتعديل
لم ُيتّ خذ ّ
الفصل احلادي عشر من قانون
العمل رقم ( )8لسنة ،1996
حتد من
إللغاء جميع القيود التي
ّ
حق األفراد يف تأسيس النقابات.
ً
تعديال طفيف ًا أجري على
أن
غير ّ
هذا الفصل يف إطار إقرار قانون
العمل املؤقت رقم ( )26لسنة
وسع إمكانية تأسيس
،2010
ّ
يجر
نقابات جديدة ،غير أنه لم
ِ
أي تعديل على الوضع القائم
ّ
بوجود النقابات السبع عشرة.
أي إجراء لتنظيم العمل
لم ُيتخذ ّ
النقابي للموظفني العموميني.

( )4إن تطوير الدور املهني للنقابات
ملحة ،ويحتاج إلى تبني
ضرورة
ّ
النقابات رؤية استراتيجية إصالحية
دقيقة وواضحة يف هذا الشأن ،وهذا
الدور ال يتناقض مع دورها السياسي
بوصفه تعبير ًا عن مصالح منتسبيها
الذين هم كتلة واسعة من املواطنني.

أي إجراء لتطوير
لم ُيتّ خذ ّ
الدور املهني للنقابات بتبني رؤية
استراتيجية إصالحية دقيقة
وواضحة.

( )2تعديل الفصل احلادي عشر
األردني رقم ()8
من قانون العمل
ّ
لسنة  ،1996وذلك بإلغاء جميع
حتد من حق األفراد يف
القيود التي
ّ
تأسيس النّ قابات ،ألن بعض مواد هذا
الفصل تتعارض مع الدستور واملواثيق
الدولية التي صادق عليها األردن.

( )3اإلسراع يف إصدار قانون لتنظيم
العموميني،
العمل النقابي للموظفني
ّ
الدستورية
جتسيد ًا لقرار احملكمة
ّ
رقم ( )6لسنة .2013

( )5زيادة مشاركة النقابات املهنية
يف اللجان والهيئات العامة التي تعنى
بالتنمية والتحديث ،مبا يساهم يف
تفعيل دورها يف التنمية الوطنية.

أي إجراء لزيادة
لم ُيتّ خذ ّ
مشاركة النقابات املهنية يف
اللجان والهيئات العامة التي ُتعنى
بالتنمية والتحديث.
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( )6إصالح اإلطار التشريعي للعمل
النقابي العمالي بحيث يسمح
بالتوسع يف إنشاء النقابات العمالية
ومبا يتفق مع االتفاقيات واملعاهدات
الدولية التي صادق األردن عليها.
( )7االعتراف بالنقابات املستقلة
واجلديدة ،ومتكينها من ممارسة
حقها يف فتح مقرات لها وعقد
اجتماعاتها ومتكينها من ممارسة
املفاوضة اجلماعية.
( )8اتخاذ اإلجراءات املالئمة
لتوسيع االنخراط يف عضوية
النقابات العمالية ،إذ ال يتجاوز عدد
األعضاء احلاليني  100ألف عامل
من أصل مليون ونصف مليون عامل
أردني.
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أي إجراء إلصالح اإلطار
لم ُيتّ خذ ّ
التشريعي للعمل النقابي العمالي.

أي إجراء لالعتراف
لم ُيتّ خذ ّ
بالنقابات املستقلة واجلديدة.

أي إجراء لتوسيع
لم ُيتّ خذ ّ
االنخراط يف عضوية النقابات
العمالية.
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خامس ًا :التوصيات التنفيذية
( )1في مجال اإلصالح االنتخابي

طريق اإلصالح السياسي هو الطريق الذي رسمته الورقة النقاشية امللكية الثانية،

عندما وضعت خريطة طريق لتشكيل احلكومة البرملانية ،عن طريق النهوض باألحزاب
السياسية ،وإقرار قانون انتخاب مالئم.
فبالرغم من مرور أكثر من ثالثني سنة على استعادة احلياة البرملانية يف عام ،1989
وإباحة العمل احلزبي العلني بصدور قانون األحزاب لسنة  ،1992وبالرغم من مرور سبع
سنوات على إطالق الورقة النقاشية الثانية اخلاصة بتشكيل احلكومة البرملانية ،فإن
مسيرة األحزاب السياسية ما تزال متعثرة ،وال تنطوي على آفاق تطور يف املدى املنظور
ألسباب تتحمل احلكومات واألحزاب مسؤوليتها.
وبطبيعة احلال ،هناك حلول ممكنة لهذا الوضع ،ومبا يتيح دفع األحزاب على سكة
التقدم إلى األمام .لكن ّ ً
حل على غرار إجراء تعديل دستوري للسماح بتخصيص نصف
ً
مثال ،يجد رفض ًا من أصحاب القرار.
مقاعد مجلس النواب لألحزاب السياسية

وجدير بالذكر أن هناك مسألة ال حتظى بتسليط الضوء عليها ،بالرغم من أهميتها
الفائقة ،وهي أن احلياة احلزبية ال ميكن أن تزدهر دون مشاركة أعداد مهمة من النخب
الوطنية من الفئات السياسية واالقتصادية واإلدارية والبرملانية واألكادميية واملهنية ،يف
تأسيس األحزاب وقيادتها ،لكن يجب االعتراف أن النخب ال ميكن أن تنخرط بفاعلية يف
العمل احلزبي إن لم ِّ
توفر لها احلياة احلزبية ممر ًا نحو املشاركة يف السلطة التنفيذية،
وأقلّها يف مجلس النواب.
لقد شهد األردن بعد إقرار امليثاق الوطني يف حزيران  ،1991وقانون األحزاب لسنة
ً
إقباال الفت ًا من النخب باختالف تالوينها الفكرية على االنخراط يف تأسيس
،1992

أحزاب سياسية جديدة ،وكان واضح ًا آنذاك أن تلك النخب كانت ترى يف األحزاب التي
أسستها بوابة للمشاركة يف العمل العام ،وبخاصة أن قانون االنتخاب املعمول به آنذاك

(نظام القائمة املفتوحة الذي يعطي الناخب عدد ًا من األصوات يساوي عدد مقاعد
دائرته االنتخابية) ،يوفر فرص ًا حقيقية لألحزاب وللنخب والشخصيات العامة يف
الوصول إلى مجلس النواب .غير أن التحول نحو "الصوت الواحد" يف انتخابات عام 1993
ً
وصوال إلى انتخابات  ،2013شكّ ل ضربة قاصمة لعملية التحول الدميقراطي ،ما
وما بعد
زالت اململكة تعاني من آثارها املدمرة.
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إن إنضاج جتربة األحزاب السياسية ،لتصبح قادرة على تشكيل حكومة برملانية يف ظل
ّ

املعطيات التشريعية والسياسات الراهنة ،قد يتطلب عقود ًا قادمة من االنتظار ،وقد
تكون املراهنة على ذلك بال جدوى .لذا ال بد من كسر هذه احللقة املفرغة ،واألخذ
باخليار التالي:
ً
أوال :دعوة الكتل النيابية لتشكيل أغلبية برملانية ،ومنحها الفرصة ألن تتفاوض مع
رئيس حكومة مكلف على تشكيل احلكومة من خارج أعضاء مجلس النواب ،بحيث تتفق
على أولويات برنامج احلكومة ،وعلى مواصفات الوزراء وأسمائهم .ثم االنتقال إلى ترسيم
هذه الصيغة دستوري ًا بعد أن تكون قد اختُ برت يف أول مجلس نواب قادم .وينبغي عدم

شجع األحزاب على تطوير نفسها للوصول إلى
التقليل من أهمية هذه الصيغة ،فهي ستُ ّ
مجلس النواب ،كما ستُ شجع الكتل النيابية والنخب الوطنية على االنخراط يف العمل
احلزبي.
تخصص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم وطنية
ثاني ًا :تعديل قانون االنتخاب بحيث
َّ
ً
ً
انتخابية واحدة .ويسمح االنتخاب بهذه الطريقة لألحزاب
دائرة
على مستوى اململكة
والشخصيات املستقلة بالترشح ضمن هذه القوائم .وكي تكون هذه الصيغة مجدية يف
يتعي أن تقترن بوضع عتبة متثيل ،أي نسبة حسم ،ال يشارك َمن
متثيل القوائم القوية،
ّ
أي مقعد.
ال يحققها باحلصول على ّ

( )2في مجال تمويل األحزاب السياسية

 .1دمج املعايير املعتمدة يف حتديد حصة احلزب السياسي من الدعم الذي يتقرر من
خزينة الدولة يف قانون األحزاب السياسية تأكيد ًا على أهميتها وثباتها ،على أن
ُتدد اجلوانب واإلجراءات العملية والتفصيلية مبقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ُ .2تعتمد املعايير التالية يف حتديد املساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية من
خزينة الدولة:
أ .ممارسة الدميقراطية يف حياة احلزب الداخلية.
ب .مستوى نشاطية احلزب يف جمع اشتراكات أعضائه ،واعتماد أدوات محددة
لنشاطه اإلعالمي.
ج .مشاركة احلزب يف االنتخابات العامة النيابية ،والبلدية ،والالمركزية ،ومراعاة
مؤشرات حجم املشاركة يف الترشيحات العلنية ،وعدد األصوات التي يحصل عليها
احلزب ،وعدد املقاعد التي يفوز بها.
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د .تشجيع األحزاب على تشكيل ائتالفات حزبية واسعة خلوض االنتخابات العامة.
ه .تخصيص مبالغ لدعم احلمالت االنتخابية لألحزاب.
 .3تبسيط شروط احلد األدنى الالزمة لالستفادة من املساهمة املالية وفق ًا ملعايير
املشاركة يف االنتخابات العامة ،وإعادة النظر بطريقة تخصيص الدعم لهذه
املعايير تشجيع ًا لألحزاب على خوض االنتخابات بشكل علني وبقوائم حتمل
أسماءها ،وذلك يف االجتاهات التالية:
 االستعاضة عن اشتراط ترشيح ستة أعضاء يف ثالث دوائر االنتخابية بتخصيصمبلغ مقابل كل عضو حزبي مرشح بحسب األصول.
 االستعاضة عن اشتراط احلصول على نسبة معينة من أصوات املقترعني بتخصيصألي عدد من األصوات يحصل عليه مرشحو احلزب يزيد على ألف من
مبلغ معني ّ
أصوات املقترعني.

 زيادة املبلغ املخصص للمقعد الذي يفوز به احلزب يف االنتخابات النيابية منثالثة آالف دينار إلى خمسة آالف دينار.
 .4رفع سقوف املبالغ احملددة للمساهمة املالية يف دعم األحزاب مقابل املعايير املختلفة،
وبخاصة تلك املتعلقة باالنتخابات النيابية.

( )3في مجال التمثيل النسائي

زيادة عدد املقاعد النيابية املخصصة للمرأة يف مجلس النواب من  15مقعد ًا إلى %30
من مقاعد مجلس النواب ،وكذلك يف سائر املواقع التمثيلية الرسمية واألهلية انسجام ًا
مع اإلستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية ،ودمج هذه النسبة يف التشريعات ذات الصلة
مبا يطور متثيل املرأة جوهري ًا ،وإذا ّ
تعذر ذلك يف املدى القريب ،فليس أقل من تخصيص
كوتا نسائية يف مجلس النواب مبعدل مقعد لكل دائرة انتخابية.

( )4في مجال حرية العمل السياسي

دعوة املؤسسات الرسمية املعنية بالتنمية السياسية للشباب لتوجيه اهتمامها نحو

متكني الشباب من تأطير أنفسهم يف الروابط واجلمعيات التي تناسبهم ،وضمان حرية
ً
مدخال ال غنى لتطوير العمل
العمل السياسي واحلزبي لطلبة اجلامعات بوصف ذلك
احلزبي وبناء الكوادر الوطنية.
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( )5في مجال بناء الثقافة الديمقراطية في مرحلة التعليم العام

دعوة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات ذات الصلة بالتنمية

السياسية لوضع استراتيجية متكاملة لترسيخ قيم الثقافة الدميقراطية لدى الطلبة
يف مرحلة التعليم العام ،مع ما ميليه ذلك من تطوير منهاج التربية الوطنية ،واألنشطة
الالمنهجية لتحقيق هذا الغرض.

( )6دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الثقافة الديمقراطية

تشجيع مؤسسات املجتمع املدني من منطلق مسؤوليتها إلى جانب احلكومة واألحزاب يف
التنمية السياسية ،على النهوض بدورها يف نشر الثقافة الدميقراطية يف أوساط املجتمع،
وتشجيع املواطنني على ممارسة دورهم يف املشاركة االنتخابية ،ويف انتخاب ممثليهم يف
املجالس املنتخبة على أسس برامجية ،وفق قواعد الكفاءة وخدمة الصالح العام.

( )7في ما يتصل بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية

متكني الوزارة من ممارسة دورها كمرجعية عامة ملؤسسات املجتمع املدني على اختالف
مكوناتها يف مجال التنمية السياسية انسجام ًا مع مسؤولياتها على هذا الصعيد ومبا ال
يتعارض مع أدوار الوزارات األخرى كمرجعيات قانونية وتنظيمية للقطاعات التي هي
معنية بها.
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المراجع

 البيانات التي وفرتها األمانة العامة ّلكل من مجلسي األعيان والنواب ،أيلول .2020
 التقرير الذي وفره املنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان ،أيلول .2020 تقرير مركز احلياة (راصد) حول تقييم اخلطة الوطنية الشاملة حلقوق اإلنسان،شباط .2020
 تقرير مركز حماية وحرية الصحفيني حول احلريات اإلعالمية يف ظل جائحةكورونا ،حزيران .2020

 قانون الالمركزية رقم ( )49لسنة .2015 قانون البلديات رقم ( )41لسنة .2015 مشروع قانون اإلدارة احمللية لسنة .2020 نظام املساهمة املالية يف دعم األحزاب السياسية رقم ( )155لسنة .2019 البيانات التي وفرتها الهيئة املستقلة لالنتخاب عن انتخابات مجلس النواب التاسععشر.

875

Economic & Social Council of Jordan

ملحق:
النظام الجديد لتمويل األحزاب السياسية

نظام املساهمة يف دعم األحزاب السياسية هو أبرز املجاالت التي حقّ قت فيها احلكومة
تقدم ًا ملموس ًا ،فقد استجابت احلكومة لدعوات تطوير هذا النظام من خالل وضع
معايير محددة للدعم يف نظام املساهمة املالية اجلديد رقم ( )155لسنة  ،2019شملت
أريع فئات من املعايير ،هي:
 .1ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب:
يهدف هذا الدعم للتحول إلى محفّ ز نحو مزيد من الفعالية والنشاط للحزب ،ومغادرة
الركون إلى الدعم املضمون الذي أخذت به احلكومة منذ عام  ،2008والذي جتلّى
بصرف مبلغ  50ألف دينار سنوي ًا للحزب ،وهي جتربة امتدت ألكثر من عقد من الزمان،
ولم ُتثبت جناعتها.

وجتلى ربط الدعم بدرجة نشاطية احلزب يف املجاالت التالية:
أ .تخصيص مساهمة مالية بنسبة ال تزيد على  %40من قيمة اشتراكات األعضاء
احملصلة بسقف ال يتجاوز  10آالف دينار ،على ّأل يقل اشتراك العضو احلزبي عن 24
ّ
دينار ًا سنوي ًا .وهذا يشجع احلزب على جمع اشتراكات أعضائه قبل موعد استحقاق

هذه املساهمة املالية ،والسعي أيض ًا للتوسع بأعضاء جدد .وميكن هنا مالحظة أن
حصول احلزب على السقف احملدد بـ  10آالف دينار ،يقتضي أن يصل عدد أعضاء
احلزب إلى  1042عضواً.
ب .تخصيص مساهمة مالية قدرها  7آالف دينار ُتخصص سنوي ًا لتغطية مصاريف
متخصصة ميلكها احلزب.
احلزب اإلعالمية من مطبوعات وصحف ومواقع إلكترونية
ّ

وهذا ميثل استجابة حلق احلزب يف أن يكون لديه وسائل إعالمية يخاطب من خاللها
جمهوره وأصحاب القرار والرأي العام .ويتعني على احلزب أن يبرر إنفاقه على وسائل
اإلعالم كي يستحق احلصول على املساهمة املالية.

ج .تخصيص مبلغ مقداره  2,500دينار لتغطية نفقات انعقاد املؤمتر العام الدوري للحزب
ويعد
الذي ُتنتخب فيه هيئات احلزب القيادية يف السنة التي ينعقد فيها هذا املؤمترُ ،
هذا مؤشر ًا على أحد أوجه االلتزام مبمارسة الدميقراطية يف احلزب.
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 .2تشجيع األحزاب على االندماج:
يتضمن هذا البند تخصيص مبلغ يتراوح ما بني  15ألف دينار (يف حال اندماج ثالثة
أحزاب) ،و 25ألف دينار (يف حال اندماج خمسة أحزاب) ،ويستمر احلزب اجلديد بتلقي
حصة األحزاب املندمجة إلى حني إجراء أول انتخابات برملانية بعد االندماج .وتستجيب
هذه املساهمة لدعوات توفير بيئة مالئمة الندماج أكبر عدد من األحزاب يف تيارات
حزبية كبيرة.
 .3ربط الدعم السنوي الرئيس للحزب مبشاركته يف االنتخابات العامة:
ُيعد هذا املعيار أهم معايير الدعم لألحزاب السياسية ،ألنه يرتبط بتمثيل احلزب

للناخبني يف االنتخابات العامة التي تشمل االنتخابات البرملانية وانتخابات اإلدارة
ً
فضال عن أن هذا الدعم هو املكون الرئيس
احمللية (املجالس البلدية ومجالس احملافظات)،
للمساهمة املالية السنوية ،التي متتد إلى أربع سنوات ،مدة والية مجلس النواب .ويتألف
هذا الدعم من املكونات التالية:
أ .االنتخابات النيابية:
يغطي الدعم املخصص للحزب وفق مشاركته االنتخابية من ثالثة مصادر ،هي :الترشح،
ً
فضال عن تخصيص مبلغ إضايف مقابل
وعدد كل من األصوات واملقاعد التي يحصل عليها.
ترشيح نساء وشباب .وذلك على النحو التالي:
 الترشح لالنتخابات:يحصل احلزب على  20ألف دينار سنوي ًا مقابل ترشيح ما ال يقل عن ست أعضاء حتت
ويضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة
اسم احلزب بشكل معلن يف ثالث دوائر انتخابيةُ .

انتخابية حتمل اسم احلزب ،ومبا ال يتجاوز  10آالف دينار.
 -األصوات االنتخابية:

يحصل احلزب على  15ألف دينار إذا حصل على  %1فأكثر من أصوات املقترعني على
مستوى اململكة .وتعتمد األصوات التي حصل عليها أعلى املرشحني يف حال وجود أكثر من
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مرشح يف القائمة .وتساوي نسبة  %1يف انتخابات  2020ما مجموعه  13,877صوت ًا.
 املقاعد النيابية:يحصل احلزب على  3آالف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي احلزب ،ومبا ال
يتجاوز  30ألف دينار.
 مكافأة إضافية لالئتالفات احلزبية:يستحق احلزب مساهمة مالية تهدف إلى تشجيع األحزاب السياسية على تشكيل
ائتالفات حزبية وخوض االنتخابات النيابية ضمن قوائم مؤتلفة .وتبلغ قيمة املساهمة
املالية  30ألف دينار إذا تشكل االئتالف من خمسة أحزاب أو أكثر ،شريطة أن يشتمل
ذلك على الترشح يف ثلث الدوائر االنتخابية ،أي يف ثماني دوائر انتخابية على األقل ،وأن
قسم املبلغ بالتساوي بني األحزاب املؤتلفة.
ُي ّ
ب .انتخابات البلديات ومجالس احملافظات:
يستحق احلزب مساهمة مالية عن فوزه مبقاعد محددة يف انتخابات املجالس البلدية
ومجالس احملافظات ،مقدارها  3آالف دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي احلزب
عمان ،أو رئاسة مجلس محافظة،
برئاسة بلدية من الفئة األولى ،أو مقعد يف مجلس أمانة ّ
ويضاف مبلغ ألف دينار عن كل قائمة انتخابية حتمل اسم
ومبا ال يتجاوز  30ألف دينارُ .

احلزب ،ومبا ال يتجاوز  10آالف دينار.

ج .مكافأة إضافية عن النساء والشباب يف االنتخابات العامة:
ُيخصص نظام املساهمة املالية يف مجال االنتخابات النيابية مبلغ ًا إضافي ًا لألحزاب التي
ترشح نساء ،وشباب ًا دون سن  35سنة ،وذلك بنسبة  %15من مبلغ  20ألف دينار املرصود
للحزب عن ترشيح ما ال يقل عن ست أعضاء يف ثالث دوائر على األقل .كما تتضمن
املساهمة املالية للحزب مبلغ ًا إضافي ًا بنسبة  %20عن كل فائز من النساء أو الشباب من

مبلغ  3آالف دينار املرصود للحزب عن كل مقعد يفوز به ،على ّأل تتجاوز هذه النسبة

املبلغ األصلي.
ويف انتخابات املجالس البلدية ومجالس احملافظات ،خصص نظام املساهمة املالية للحزب
مكافأة إضافية عن كل فائز من النساء أو املرشحني دون سن  35سنة بنسبة  %20من
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مبلغ  3آالف دينار املرصود للحزب الذي يفوز أحد مرشحيه برئاسة بلدية من الفئة
عمان أو رئاسة مجلس محافظة ،أي  600دينار ،على ّأل
األولى ،أو مقعد يف مجلس أمانة ّ

يتجاوز املبلغ األصلي.

وتتحدد شروط استحقاق املساهمة املالية للحزب مقابل املشاركة يف االنتخابات العامة
بأن يكون قد مضى على عضوية املرشح يف احلزب ثالثة أشهر على األقل ،وأن يقوم احلزب
بتزويد جلنة األحزاب بأسماء مرشحيه ،وذلك بعد إعالن القوائم النهائية للمرشحني من
قبل الهيئة املستقلة لالنتخاب ،وأن ُيعلن احلزب عن قائمة أسماء مرشحيه األعضاء يف

احلزب يف القوائم التي يخوض بها االنتخابات طوال فترة الدعاية االنتخابية وبوسائل
الدعاية املختلفة .ويف املقابل تقوم جلنة األحزاب بإعالن أسماء مرشحي احلزب أو
األحزاب املؤتلفة على وسائل اإلعالم ،وعلى املوقع اإللكتروني لوزارة الشؤون السياسية
والبرملانية
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امللخص التنفيذي
ّ
وحث اجلهات
يهدف تقرير حالة البالد لعام  2020إلى استكمال الفعل الرقابي البحثي
احلكومية على املزيد من الشفافية يف متابعة أعمالها من خالل حتديد اآلثار املترتبة
على جائحة كورونا وطرق االستجابة لها ،وكذلك يف االستمرار يف إطار املساءلة واحلث
على الشفافية يف متابعة العمل املؤسسي للقطاعات واملجاالت املختلفة وبشكل يساهم يف
تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسة.
هدفت مراجعة تطوير القطاع العام لعام  2020إلى تسليط الضوء على اآلثار املترتبة
جلائحة كورونا على القطاع العام وتشخيصها وفق املعطيات التي رافقت اجلائحة والتي مت
من خاللها مراجعة اآلثار على املستويات االستراتيجية والتنفيذية واإلجرائية لألجهزة
احلكومية ذات العالقة بالقطاع ،واملتمثلة يف إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات يف
رئاسة الوزراء ،وديوان اخلدمة املدنية ،ومعهد اإلدارة العامة ،باإلضافة إلى دور مركز
امللك عبداهلل الثاني للتميز ،واستعراض أبرز األولويات للقطاع ما بعد انتهاء اجلائحة،
وحتديد نقاط القوة لضمان تعزيزها وفرص التحسني الضرورية ومعاجلة نقاط الضعف
التي ظهرت أثناء اجلائحة ،ليشمل التقرير يف بعده االستشاري والتوجيهي آليات
التعامل مع االقتراحات والتوصيات بعد انقضاء اجلائحة وسبل التطوير والفرص املتاحة
وتشخيص العقبات التي تواجه القطاع العام.
تستعرض املراجعة استراتيجيات اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام ما قبل
اجلائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها يف ظل ظروف اجلائحة ،وحتليل موازنات األجهزة
احلكومية املعنية ودراسة مدى ربطها باالستراتيجيات واألهداف للوصول إلى ميزانية
أي تغيير سيطرأ عليها ،باإلضافة إلى متابعة توصيات
موجهة باألهداف ،ومراجعة ّ
تقريري حالة البالد لعامي  2018و 2019ومدى إمكانية تطبيقها.
َ
كما تعكف املراجعة على متابعة االستراتيجيات واخلطط التنفيذية والتشغيلية
للجهات ذات العالقة بتطوير القطاع العام ومراجعتها بشكل شمولي وضمن مشهد

متكامل يعكس واقع التنفيذ الفعلي للجهات اعتماد ًا على االستراتيجيات واخلطط
املنشورة للجهات ،والتي شملت متابعة إجنازات وخطط إدارة تطوير األداء املؤسسي يف
رئاسة الوزراء ،وديوان اخلدمة املدنية ،ومعهد اإلدارة العامة ،والتقرير التقييمي جلائزة
اخلدمة احلكومية املتميزة واإلبداع الصادر من مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز.
كما تستعرض املراجعة توصيات فنية وتسلط الضوء على الدراسات العاملية ذات
العالقة مبؤشرات التنافسية وترتيب األردن فيها ،وبشكل خاص املؤشرات ذات العالقة
بكفاءة احلكومة وفعاليتها ،ومراجعة تقارير دولية يف مجال القطاع العام ،باإلضافة
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إلى توصيات للسير يف عملية تطوير القطاع العام كرؤية وطنية متكاملة من جانب،
وتوصيات تنفيذية وفعلية ملعاجلة آثار اجلائحة والنهوض بالقطاع العام من جانب آخر.
أن القطاع العام يعاني من التضخم ،سواء يف حجم الوزارات واملؤسسات
خلصت املراجعة إلى ّ

والهيئات احلكومية أو من حيث حجم املوارد البشرية العاملة بها .وهذا له العديد من
اآلثار السلبية على القطاع ،من أبرزها:
 .1االزدواجية والتداخل يف تنفيذ العديد من املهام.
 .2ضعف التنسيق بني الوزارات وأحيان ًا كثيرة غيابه لدرجة أن املراجع بشأن خدمة
معينة يشعر أن كل وزارة تتبع حلكومة مختلفة.
 .3ضعف التكاملية يف حتقيق األهداف القطاعية املشتركة.
 .4تضخم الكادر الوظيفي ،األمر الذي أدى إلى زيادة يف النفقات التشغيلية وفاتورة
الرواتب واألجور.
ويكشف تشخيص واقع القطاع العام أن هناك العديد من الهيئات واملؤسسات تقوم
بدورها دون االعتماد على خطة استراتيجية متكاملة لضمان تكاملية العمل احلكومي
على املستوى القطاعي ،مما أسهم بشكل واضح يف صعوبة تفنيد القرارات والوصول إلى
قرارات توافقية مبنية على احلقائق واملعلومات والتخصصية ،وإشغال مجلس الوزراء
منصب ًا على
بأعمال تسيير القرارات اإلدارية يف الوقت الذي ُيفترض فيه أن يكون تركيزه ّ
حتديد التوجه االستراتيجي ومتابعة تنفيذه من خالل مؤشرات أداء  KPIsلكل وزارة،

إضافة إلى رسم السياسات العامة (التنموية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية
وغيرها ذات الصلة) ،واتخاذ القرارات على املستوى السياسي واالستراتيجي ،ومتابعة
األداء احلكومي.
ويتضح أن هناك غياب ًا للتكاملية بني االستراتيجيات واخلطط والبرامج سواء على
مستوى األهداف املرجوة أو املشاريع التنفيذية ،وهذا أدى إلى عدم وضوح طبيعة دور
مجلس الوزراء يف السياسات التي ترسمها املجالس القطاعية ضمن نطاق اختصاصها،
خصوص ًا أن مجلس الوزراء يف نهاية األمر هو املسؤول عن آثار تطبيق هذه السياسات.
وهنا يتضح أن اإلجنازات املتواضعة ال ترتقي إلصالح القطاع العام وتطويره بشكل
شمولي وفق الرؤية امللكية وكتاب التكليف السامي حلكومة عمر الرزاز وأولويات احلكومة

وفق وثيقة "على خطى النهضة" ،إذ لم تقدم اإلجنازات املتحققة أثر ًا مباشر ًا يلمسه
اجلمهور واملجتمع واجلهاز احلكومي مبكوناته كافة ،بالرغم من إجناز عدد من املشاريع
واألدلة والسياسات التنظيمية .وعند تشكيل حكومة بشر اخلصاونة أكد كتاب التكليف
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السامي للحكومة على البدء بتطوير اجلهاز اإلداري للدولة ،وتنفيذ دراسة مبنية على
أسس علمية خالل ثالثة شهور ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات
وتضمن
والهيئات ،لرفع كفاءة القطاع العام وحتسني مستوى اخلدمات وضبط النفقات.
ّ

رد احلكومة على كتاب التكليف السامي حول محور القطاع العام" :سنقوم بتنفيذ دراسة
مبنية على أسس علمية خالل الشهور الثالثة املقبلة ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية
دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام وحتسني مستوى اخلدمة وضبط
النفقات" .وجاء يف بيان احلكومة أمام مجلس النواب" :تلتزم احلكومة باتخاذ جميع
األردنية ،ومعاجلة األوضاع غير
العامة
اإلجراءات الالزمة إلعادة الهيبة واأللق لإلدارة
ّ
ّ

احلكومية،
املؤسسات
احلميدة التي ظهرت أخير ًا يف القطاع العام ،مبا يسهم يف رفع كفاءة
ّ
ّ

املقدمة للمواطنني .واستجابة للتوجيهات
وترشيق أدائها ،وحتسني مستوى اخلدمات
ّ
علمية لهيكلة
حالي ًا على تنفيذ دراسة مبنية على أسس
امللكية السامية ،تعكف احلكومة
ّ
ّ
ّ

القطاع العام ،والنظر يف إمكانية الدمج العلمي لبعض الوزارات والهيئات ،مبا يسهم يف
ترشيق األداء ،وحتسني مستوى اخلدمات ،وضبط اإلنفاق".
وقد أشارت احلكومة إلى أنها بصدد مراجعة استراتيجية قطاعية تتضمن جميع اجلهات
واحملاور وبشكل شمولي محدد الصالحيات ومؤطر زمني ًا ومحدد مبؤشرات أداء ومستند
إلى حتليل واقع احلال وتقييمه.
وحتى وقت إعداد هذه املراجعة لم يتضح قيام احلكومة بأي إجراءات تضمن استمرارية
العمل بأولويات احلكومة السابقة والتزامتها أو بأي مشاريع الستكمال مسيرة إصالح
القطاع العام ،ما يعني العودة إلى املربع األول يف إصالح القطاع العام بتشتُّ ت مكونات
إصالحه وضياعه بني احلكومات ،وخير ما يجسد هذا الوضع توجهات احلكومة باعتماد
برنامج تنفيذي لها لألعوام ( )2024-2021مبنأى عن إجراءات احلكومة السابقة.
وتخلص هذه املراجعة التي بدأ إعدادها يف عهد حكومة عمر الرزاز وانتهى يف عهد
حكومة بشر اخلصاونة ،أن احلكومات ما زالت تعمل من دون االعتماد على استراتيجية
وطنية متكاملة عابرة للحكومات املتعاقبة ،وبهذا تطوى صفحة "على خطى النهضة "
التي اقترحتها حكومة الرزاز وكذلك أولويات احلكومة ( ،)2021-2020لتبدأ احلكومة
اجلديدة بأسلوب جديد ومقترحات جديدة لتطوير القطاع العام وإصالحه ،ما يعني
استمرار حالة التشتت يف الوقت الذي ينبغي أن ينشأ فيه كيان حكومي عابر للحكومات
وال يتأثر بتغيرها ،وميكنه أن يتولى تنفيذ خطة وطنية تبنى على اإلجنازات السابقة.
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وقد أثار جاللة امللك يف لقائه مع كالة األنباء األردنية يف نهاية شهر كانون الثاني
وجهت احلكومة إلى وضع
 2021موضوع إصالح القطاع العام حني قال" :لذا
ُ
برنامج لتحقيق إجنازات عملية وملموسة لتطوير وحتسني فاعلية جهازنا اإلداري ،يجب
تكريس معايير واضحة للتقييم واألداء ،حتفز اإلبداع والعمل اجلاد ،وال تسمح للتكاسل،
أو لقلّة ال تؤدي دورها ،بإعاقة اإلجناز .ويجب وضع برامج تدريب مستمرة ،تنمي
الكفاءات وتضمن مواكبتها للتطورات ،وتعيد األلق إلى جهازنا اإلداري ،الذي لطاملا متتع
بسمعة طيبة ،وكذلك يجب تنقية جهازنا اإلداري مما علق به من شوائب ،مثل الواسطة
التي هي ظلم وفساد ،ويجب اتخاذ كل التدابير اإلدارية والقانونية واالجتماعية
حملاربتها ،مثل األمتتة وتوفير اخلدمات اإللكترونية لتحقيق الفاعلية يف األداء .وال
بد من تعزيز األدوات الرقابية يف مؤسسات الدولة ،لضمان أداء فاعل شفاف ،يحترم
التشريعات ويسير بوضوح نحو األهداف".
وقال جاللته أيض ًا" :لنكن صريحني؛ النمو االقتصادي يحتاج موارد واستثمارات قد ال
تكون متوفرة دائم ًا ،لكن اإلصالح اإلداري ال يحتاج ّإل إلى إرادة وبرامج وخطط واضحة.
وهذه يجب أن تتوفر .نريد تقدمي أفضل خدمة ممكنة ملواطنينا ،وعلى كل مؤسساتنا
أن تبدأ اليوم قبل الغد ،بوضع برامج لتحسني آليات توفير اخلدمة للمواطنني ،وأن تضع
أهداف ًا محددة متعلقة بسوية تقدمي اخلدمة ونوعيتها والعدالة يف إيصالها ،وأن يكون
هناك تقييم دوري ملدى حتقيق هذه األهداف".
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أو ً
ال :تحديد اآلثار المترتبة لجائحة كورونا على القطاع العام

بذلت احلكومة جهد ًا واضح ًا يف معاجلة تأثير اجلائحة على الدولة منذ بدأت اجلائحة
يف مطلع عام  ،2020وشمل ذلك مبادرات عدة بهدف رفع اجلاهزية الطبية للحد من
ً
مقارنة بعدد من
آثار اجلائحة .وأظهرت التقارير العاملية يف هذا الصدد جهوزية الدولة

دول العالم املتقدمة ،إذ أظهر تقرير صادر عن (ُ )Deep Knowledge Group’sنشر
يف مجلة ( )Forbesبتاريخ  3أيلول  2020أن مرتبة اململكة بني الدول اآلمنة  89عاملي ًا

و 13عربي ًا .كما أظهر أن مرتبتها  100عاملي ًا يف مؤشرات إجراءات احلجر الصحي ،و66
عاملي ًا يف كفاءة احلكومة يف إدارة األزمة ،و 59عاملي ًا يف مؤشر إجراءات املراقبة والتقصي

الوبائي .وأظهر التقرير أن مرتبة األردن يف مؤشر الرعاية الصحية  28عاملي ًا ،و 20يف
مؤشرات املرونة ،و 86عاملي ًا يف التأهب للطوارئ .،وهذه املؤشرات تبني مستويات اإلجناز

واجلاهزية مقارنة مع دول العالم املشمولة بالدراسة وعددها  200دولة.
وبهدف تسليط الضوء على اآلثار املترتبة جلائحة كورونا ،برزت احلاجة إلى مراجعة
قدرات القطاع العام لبيان مستوى جاهزيته لضمان استمرارية إنفاذ العمليات احلكومية
املباشرة وغير املباشرة على حد سواء ،والقدرة على التنسيق املشترك وحتديد األولويات
وتقييم مستوى املرونة املؤسسية والتنظيمية يف القطاع العام ،ومدى قابلية تطبيق
أنظمة عمل مرنة غير تقليدية تساعده على استمرارية األعمال فيه وخاصة يف
حاالت الطوارئ ،وبهدف حتديد مستوى قدرة القطاع احلكومي على سرعة االستجابة
للمتغيرات خارجي ًا وداخلي ًا واقتناص الفرص لتحقيق االهداف.1
وتركزت اجلهود على تنسيق التعليمات واإلجراءات الالزمة ضمن منظومة املركز الوطني
لألمن وإدارة األزمات ،إذ ساهمت يف معاجلة العديد من املتطلبات الضرورية للتخفيف
من اآلثار الناجمة عن اجلائحة ،ويف هذا املجال بادرت احلكومة من خالل خلية األزمة
يف املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات إلى إصدار التعليمات والقرارات إلدارة أزمة جائحة

كورونا ،وإصدار أوامر الدفاع استناد ًا لقانون الدفاع رقم ( )13لسنة ( ،)1992وقيام
اجلهات احلكومية بإصدار عدد من القرارات والتعليمات واألدلة اإلرشادية لتنظيم وإدارة
منظومة العمل العام بهدف احلد من انتشار املرض وتخفيف تبعات اجلائحة؛ مثل إصدار
دليل إرشادي للدوائر احلكومية لوضع خريطة طريق للعودة للعمل بعد جائحة كورونا،
وإصدار تعميم خاص باإلجازات دون رواتب وعالوات من ِقبل ديوان اخلدمة املدنية يف ظل
القرارات التي اتخذتها احلكومة ملواجهة الفيروس.

1

�https://hbswk.hbs.edu/item/how-the-coronavirus-is-already-rewriting-the-fu
ture-of-business
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ويشار هنا إلى تأثر القطاع العام يف ظل اإلجراءات الوقائية التي أصدرتها احلكومة،
وخاصة يف فترة احلجر الصحي وفترة إيقاف العمل يف الوزارات واملؤسسات احلكومية،
والتي تركزت حول كيفية إدامة العمل احلكومي وجاهزيته واستمرارية ،إذ أظهرت
احلكومة ضعف ًا يف تعزيز الواقع االفتراضي للعمل احلكومي بشكل شامل ،وضعف ًا يف مدى
جاهزية القطاع العام للعمل عن ُبعد يف بدايات األزمة وخاصة يف تشغيل وإدامة اخلدمات

احلكومية عن بعد .وعلى الرغم من إصدار األدلة التنظيمية ذات العالقة من ِقبل ديوان

اخلدمة املدنية والتي مت إقرراها من خالل اللجان الفنية املعتمدة ومن مجلس الوزراء،
إال أن اجلائحة أظهرت ضعف ًا يف توفير وتطبيق األنظمة اإللكترونية احلكومية املشتركة
وأنظمة االتصال التقنية الالزمة لضمان دميومة القطاع واستمرارية أعماله ،وضعف ًا
يف منظومة إدارة املخاطر املؤسسية الشاملة للقطاع احلكومي ،وحتديات يف استخدام
األنظمة احلكومية اإللكترونية من خالل العمل عن ُبعد بسبب بروتوكوالت االتصال

اآلمن بني اجلهات احلكومية ،باإلضافة إلى املراسالت احلكومية والتبادل البيني بني

الوزارات والتواصل الرسمي يف ما بني موظفي القطاع العام ،باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات
احلكومية الرئيسة واخلدمات ذات العالقة املباشرة مع املواطنني
ومن خالل رصد املشهد احلكومي وتشخيص احلالة ،برزت نقاط قوة لدى اجلهاز احلكومي،
من أبرزها القدرة على التنسيق املشترك بني األجهزة احلكومية املعنية وإدارة األزمة يف
اتخاذ القرارات للحد من اجلائحة بشكل عام ،وظهرت مرونة يف العديد من القرارات
واإلجراءات ،وكان ذلك واضح ًا من خالل اعتماد املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات موقع ًا
لالجتماعات والتنسيق املشترك ،ويف جانب آخر برزت مواطن ضعف من أبرزها عدم توفر
البيانات الفورية الضرورية ( )real-time informationللمساندة يف عمليات اتخاذ
القرار ،وعدم توفر خطط إلدارة املخاطر املؤسسية على مستوى احلكومة والقطاع العام
بشكل عام ،وعدم وجود اخلطط البديلة والسيناريوهات للتعامل مع تبعات األزمة ومنها
التعامل مع القطاع العام ،وذلك على الرغم من توفر خطط وإجراءات وسيناريوهات
إلدارة الكوارث على املستوى الوطني عمل عليها املركز الوطني لألمن وإدارة االزمات يف
وقت سابق بحسب تصريحات القائمني على املركز يف وسائل اإلعالم.
وبرزت العديد من الفرص التي من املمكن استغاللها؛ أهمها وجود املركز الوطني لألمن
وإدارة األزمات وقدرته التنسيقية العالية ،وقدرة احلكومة على التنسيق املؤسسي على
جميع املستويات االستراتيجية والتنفيذية ،وكذلك إمكانية تكاتف اجلهود واإلمكانيات
ومراجعة النفقات احلكومية وغيرها.
ويف مجال املوارد البشرية احلكومية ،تأثر موظفو القطاع العام من قرارات إيقاف العالوات
والبدالت التي كان يتقاضونها وفق أنظمة املوارد البشرية النافذة ،وبخاصة أن نسبة
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املوظفني إلى عدد السكان بحسب تقارير ديوان اخلدمة املدنية تبلغ حوالي  ،% 3إذ يبلغ
عدد موظفي القطاع العام  219ألف موظف يعملون يف  99وزارة ودائرة (عدا املؤسسات
شبه احلكومية واملستقلة عن نظام اخلدمة املدنية).
وبعد قرار العودة إلى العمل يف القطاع احلكومي الذي توقف بسبب انتشار الفيروس ،بلغت
نسبة موظفي القطاع العام املوجودين يف أماكن عملهم  ،%60وزادت النسبة تدريجي ًا

ً
شامال
لتشمل معظم موظفي القطاع .وجاء قرار وقف العالوات والبدالت للموظفني

جلميع فئاتهم ،إذ شمل منتسبي القوات املسلحة واألجهزة األمنية والعاملني يف القطاع
الصحي ،وذلك بهدف دعم ميزانية الدولة يف دعم مبادرات احلد من انتشار الوباء .وقد
أشارت دراسة االستجابة األولية النتشار فيروس كورونا التي أعدها املجلس االقتصادي
واالجتماعي ،إلى إرجاء صرف الزيادات التي متت على رواتب املوظفني مطلع عام 2020
إلى مطلع عام  ،2021وهو ما ميكنه أن يوفر حوالي  95مليون دينار.
ويف مجال استمرارية األعمال يف القطاع احلكومي ،تأثر القطاع بشكل عام يف مجاالت
استمرارية األعمال وتقدمي اخلدمات احلكومية والتراسل احلكومي يف ظل إيقاف العمل
يف أماكن العمل احلكومية بسبب عدم وجود أنظمة معلومات حكومية مشتركة تربط
اجلهات احلكومية فيما بينها وعدم قدرة اجلهات على تقدمي اخلدمات إلكتروني ًا .وقد
ساهم ذلك يف تأثر تقدمي اخلدمات احلكومية للجمهور.
وعلى الرغم من سرعة اإلجناز يف بناء منصات رقمية بالتنسيق مع القطاع اخلاص،
امللحة
والتي جتاوز عددها عشرين منصة ،للمساهمة يف إجناز مجموعة من اإلجراءات ّ

وياشراف وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتقدمي عدد من اخلدمات لتأدية أغراض آنية،
إذ ُصممت هذه املنصات لتكون مناذج إلكترونية تتم تعبئتها من ِقبل املواطنني حلل عدد

تعد غير فاعلة على املدى البعيد.
من التحديات التي واجهت احلكومة أثناء األزمة والتي ّ

وتأثر القطاع يف تطبيق منظومة "العمل عن ُبعد" ،ألسباب من أبرزها عدم توفير

التقنيات الفنية الالزمة لعدد كبير من موظفي القطاع للتعامل مع أنظمة االتصال
البعد اخلدماتي،
اخلاصة التي تسمح لهم من خالل العمل عن ُبعد بتشغيل األنظمة ذات ُ
وذلك بسبب تصميم األنظمة للعمل متزامن ًا مع شبكة االتصال الداخلية يف الوزارة أو
املؤسسة ( ،)Entrantوكذلك عدم توفر قنوات اتصال حتقق منظومة األمن اإللكتروني
لالتصال يف األنظمة عن ُبعد ،مما ساهم يف تأثر استمرارية العمل يف تقدمي اخلدمات

وظهور حتديات يف تشغيل أنظمة املعلومات احلكومية عن ُبعد.

وأظهرت دراسة استطالع للرأي أجراها منتدى االستراتيجيات األردني حول جتربة
"العمل عن ُبعد" ،أنها لم تكن فعالة بشكل يغطي أعمال اجلهات ،ورأت النسبة األكبر من
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املستجيبني أن جتربة عمل املوظفني عن ُبعد (من املنزل) لم تنجح ،إذ أشار  %20.5منهم

إلى أنها جنحت إلى درجة قليلة ،بينما قال  %39.3منهم إنها لم تنجح على اإلطالق.

ويف مجال املهام واملسؤوليات وبالرغم من توضيح ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة
العامة وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء على تقرير حالة البالد لعام
 2019حول املهام واملسؤوليات ،فقد اتضح من خالل مراجعة أنظمة إنشاء هذه الدوائر
مهام تشوبها االزدواجية يف عدد من
وخططها التنفيذية وأهدافها املؤسسية ،أن هناك
ّ
مهام ومسؤوليات تتشارك فيها اجلهات بشكل مباشر أو غير مباشر.
املهام ،وهناك
ّ

ً
فمثال ،بحسب مهام ديوان اخلدمة املدنية وفق نظام اخلدمة املدنية رقم ( )120لسنة
 2020وتعديالته ،فإن مسؤولية الديوان تتضمن بشكل رئيس إنفاذ األطر العامة إلدارة
وتخطيط املوارد البشرية من التعيني والترشيح وإدارة مخزون الوظائف باإلضافة إلى
الحظ أن هناك تشابه ًا
إعداد األدلة اخلاصة بشؤون اخلدمة املدنية واملوظف العامُ .
وي َ
يف املهام مع ما ورد يف محور "إعداد السياسات واستراتيجيات التدريب" ،فهذه من مهمات

معهد اإلدارة العامة بحسب نظامه رقم ( )120لسنة  .2019ويف ما يخص أدلة العمل
اخلاصة باملوظف ذات البعد املؤسسي فإنها أيض َا من مهام معهد اإلدارة العامة ،إذ ورد يف
مهام املعهد" :بناء القدرات املؤسسية وتقدمي االستشارات والبحوث اإلدارية" .لذلك فإن
بناء مصفوفة للمهام سيساعد يف االطالع على مشهد متكامل للمهام وحتديد مجاالت
التداخل أو التشابه يف املهام ،وقد اتضح ذلك من خالل رد املعهد على توصيات تقرير حالة
البالد لعام .2019
ومن خالل مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة مبعهد اإلدارة العامة وفق نظام املعهد رقم
( )120لسنة  ،2019فإن أهدافه املؤسسية ومهامه تشمل :رفع كفاءة القطاع العام،
ترسيخ مبادئ احلوكمة والنزاهة والشفافية ،بناء القدرات املؤسسية والوظيفية لالرتقاء
بأداء القطاع العام .وهي مهام تشمل تقدمي الدعم االستشاري والتمكيني للقطاع وفق
آليات عمل محددة ،ودعم اإلدارة العامة يف مجال البحوث والدراسات واالستشارات
اإلدارية ،وقد تتعارض بشكل غير مباشر مع مهام الديوان ومهام إدارة تطوير األداء
تعد أساس إنشاء
املؤسسي والسياسات ،خاصة يف مجال بناء القدرات الوظيفية والتي ّ

املعهد ،فمن الضروري التنسيق يف طرح املبادرات واملشاريع املتشابهة.

لقد ُأنشئت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات بعد إلغاء وزارة تطوير القطاع العام
وفق نظام إلغاء نظام التنظيم اإلداري لوزارة تطوير القطاع العام رقم ( )128لسنة
ويعد وزير الدولة لشؤون األداء املؤسسي وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات
،2018
ّ

اخللف القانوني للوزارة .وبحسب مسودة نظام تطوير األداء املؤسسي لسنة 2020
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(قيد اإلجراءات الدستورية) فإن أهداف إنشاء اإلدارة :إعداد السياسات العامة املتعلقة
بتطوير القطاع العام (ميكن أن تندرج حتت مهام املعهد يف مجال رفع القدرات وأن يتم العمل
عليها من خالل جهد مشترك وتنسيقي) ،ومتابعة حتسني أدائه وتقييم نتائجها ووضع
منظومة تقييم األداء املؤسسي ،واملساهمة مع ديوان اخلدمة املدنية يف إعداد السياسات
العامة املتعلقة بإدارة وتنمية املوارد البشرية يف القطاع العام ،ومتابعة تطوير وحتسني
مستوى اخلدمات ،ومتابعة أداء الدوائر واملؤسسات احلكومية للخطط االستراتيجية،
ووضع معايير التميز واإلبداع يف القطاع العام وتقييم نتائجهما .وبحسب مسودة النظام،
تكون إدارة التطوير املؤسسي والسياسات املرتبطة بوزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي
هي اجلهة املعنية يف رسم السياسات والذراع التنفيذية إلصالح القطاع العام ،وهي تقوم
بالتنسيق مع اجلسم احلكومي بشكل عام من خالل بناء القدرات املؤسسية والفنية
لتمكني وحدات التطوير املؤسسي يف اجلهاز احلكومي من القيام بتنفيذ استراتيجية
َ
املنسق الرئيس بني ديوان
وتعد اإلدارة
اإلصالح اإلداري واخلطط التنفيذية املرافقة لها،
ّ

اخلدمة املدنية كمسؤول مباشر عن املوارد البشرية ،وبني املعهد بوصفه الذراع املمكّ نة
واملزود احلكومي للتدريب باإلضافة إلى مهامه التنفيذية األخرى
للجهات احلكومية
ّ
كرسم السياسات ومتابعة إجناز مشاريع اإلصالح اإلداري.
أظهرت اجلائحة ضعفا يف عملية ترشيد اتخاذ القرار على الرغم من قيام احلكومة
استحداث وحدة لدعم القرار اال ان القرارات احلكومية لم تخضع إلى تطبيق حتليل
حساسية القرارات ( )Sensitivity Analysisالذي يستند إلى حتقيق التعادل وعدم
التعارض يف إسناد القرارات أو التأثير على قرارات أخرى ،إذ قد يتعارض قرار صادر من
ديوان اخلدمة املدنية مع قرار صادر من وزارة الصحة على سبيل املثال .باإلضافة إلى
اتخاذ القرارات قد يكون لها تبعات أخرى على قطاعات أخرى ،وقد كان واضحا عدم توفر
سيناريوهات التخاذ القرار املناسب.
وهنا جتدر اإلشارة إلى ضرورة متكني وحدة دعم القرار احلكومي باألدوات التحليلة
والكوادر املؤهلة والبيانات الرقمية ،واالستفادة من اخلبرات األردنية يف بناء منظومة
مجموعات التفكير ( )think tankلدعم احلكومة يف اتخاذ القرارات.
ومن جانب آخر ،كان واضح ًا تواضع دور وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي أثناء
اجلائحة ،بوصفه اخللف القانوني لوزارة تطوير القطاع العام بحسب نظام إلغاء الوزارة
رقم ( )128لسنة  ،2018مما كشف عن وجود فراغ تنظيمي يف حتديد املهام واملسؤوليات
والقرارات ذات العالقة باحلالة واالكتفاء باملهام املناطة للوزير بحسب قرار رئيس الوزراء
يف تفويض الصالحيات.
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وهنا جتدر اإلشارة إلى أن التأثيرات ما زالت قائمة ،فعلى الرغم من وضع حلول آنية
وسريعة لبعضها إال أن هذه احللول ليست ضمن إطار مؤسسي ميكن االعتماد عليه.
وما زال القطاع يعمل من دون حتديد مرجعية رسمية تعنى بضمان استمراريته وإدارة
املخاطر املؤسسية الوطنية من جانب ،ومن جانب آخر متابعة مدى تطبيق آليات وخطط
استمرارية األعمال يف القطاع احلكومي ،إذ إن السمة الرئيسة للحكومة يف التعامل مع
اجلائحة تندرج حتت منهجية "التجربة واخلطأ" يف العديد من اإلجراءات والقرارات،
ومن ضمنها ما يتم يف القطاع احلكومي بشكل عام.

ثانيًا :تحديد أهم األولويات للقطاعات ما بعد انتهاء الجائحة

كما ورد يف املراجعة يف محور اآلثار الناجمة عن اجلائحة ،وتشخيص نقاط القوة والضعف
فإن من الضروري أن تعمل احلكومة على تعزيز نقاط
يف اجلهاز احلكومي بحسب أهميتهاّ ،
القوة ومعاجلة الضعف وحتديد فرص التحسني املمكنة ووضع خطط تنفيذية ملعاجلتها،

وميكن ترجمة ذلك إلى أولويات ال بد من إيالئها االهتمام واملتابعة .ومن أبرز األولويات:
 العمل على بناء منظومة إدارة املخاطر املؤسسية واستمرارية األعمال وبناءسيناريوهات بهدف التعرف على األحداث احملتملة التي قد تؤثر على األهداف
املؤسسية ومهام أجهزة الدولة .وهذا يشمل بشكل خاص منظومة متكاملة للقطاع
احلكومي ،وذلك لضمان استعداد وجاهزية جميع القطاعات احلكومية ملواجهة
التحديات الطارئة وغير املتوقعة ،مثل اآلثار املترتبة عن انتشار فيروس كورونا
املستجد على سبيل املثال .وميكن إجناز ذلك من خالل بناء وتطوير إطار عام
للمخاطر املؤسسية للقطاع العام بشكل عام ومبستوى استراتيجي ،وعدم االقتصار
على خطط املخاطر اخلاصة بخصوصية الوزارات واملؤسسات ،بحيث تتركز يف حتليل
وتصنيف املخاطر املؤسسية ،وحتديد األصول املتضررة ،ودراسة احتمالية احلدوث
واآلثار املترتبة عليها ،وبناء منظومة سجالت للمخاطر ،باإلضافة إلى تصميم وإعداد
خطط السيطرة لتخفيض املخاطر ( ،)Mitigation Plansوصياغة مؤشرات
املخاطر الرئيسة ومتابعتها ،ودمج إدارة املخاطر يف تخطيط العمل ومؤشرات األداء،
ووضع استراتيجيات تنظيمية استعداد ًا لالستجابة السريعة عند حدوث األزمات،
وضرورة تفعيل املنظومة بشكل مؤسسي واستراتيجي ،وتلقّ ي الرقابة واملتابعة من
مرجعية رسمية تكلَّف بذلك (قد ُتسند هذه املهمة إلى ديوان احملاسبة كجهاز رقابي
استشاري للحكومة).
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 أن تعمل احلكومة على تصميم سيناريوهات للتعامل مع املوارد البشرية احلكوميةباإلضافة إلى بناء وتصميم آليات التدقيق واملتابعة الدورية لضمان تطبيق األدلة
اإلرشادية والسياسات واخلطط بشكل دوري ومنتظم ،وأن يتم إجراء متارين سنوية
الستمرارية األعمال بإشراف مرجعية رسمية ،وتدريب موظفي القطاع العام على إدارة
املخاطر ،ومتكني وحدات الرقابة اإلدارية يف األجهزة احلكومية على إدارة املخاطر
املؤسسية ،وقيام معهد اإلدارة العامة بعقد البرامج التدريبية املهنية يف هذا املجال من
خالل خبراء متخصصني ،على أن يحصل املشاركون على شهادات مهنية ُتنح من جهة
معتمدة بهدف بناء فريق من مسؤولي املخاطر يف جهات عملهم باإلضافة إلى مهامهم
الوظيفية.
 توفر اإلحصائيات والبيانات املركزية ملوظفي الدولة بهدف استغاللها يف دعم القراروكيفية التعامل مع املوظف العام ،وبشكل خاص يف الوظائف احلرجة والضرورية يف
نظام معلومات إلدارة
ظل األزمات والكوارث .وبالرغم من إنشاء ديوان اخلدمة املدنية
َ

املوارد البشرية ،إال أن هذا النظام لم يتم تفعيله ليكون قاعدة بيانات للموظف العام
يشمل جميع البيانات التي من املمكن استغاللها بحسب احلاجة ،وقد يعود السبب
عدم وجود آليات للربط اإللكتروني لتحديث البيانات مع اجلهات احلكومية من خالل
وحدات املوارد البشرية فيها ،وقد يكون لعدم وجود حتليل الحتياجات البيانات.
وقد بادرت احلكومة إلى تشكيل جلنة فنية لدراسة إمكانية إدارة البيانات احلكومية
واخلاصة باملوارد البشرية وتوفير بيانات موحدة ملوظفي القطاع العام.
 أن تعمل احلكومة على مراجعة الصالحيات واملهام بني اجلهات ذات العالقة يف القطاعبحيث حتكمها إجراءات وعمليات واضحة حتدد مهام كل جهة من خالل تطبيق إطار
حتليلي يبني االزدواجية املباشرة وغير املباشرة يف املهام بني ديوان اخلدمة املدنية
ومعهد اإلدارة العامة وإدارة التطوير املؤسسي والسياسات ،لضمان التشاركية والتكامل
باملهام واألعمال املنوطة للوصول إلى نتائج إيجابية ،والتركيز على املهام الرئيسية
بهدف تكاثف اجلهود والكفاءة يف العمل.
 إعطاء التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية ومشروع احلكومة اإللكترونيةإن
األولوية القصوى ،واعتبارة مشروع ًا وطني ًا يخدم جميع القطاعاتّ .
األولوية الوطنية تكمن يف اإلسراع يف بناء منظومة احلكومة اإللكترونية

الترابطية

وبناء

أنظمة

معلومات

متكاملة

إلدارة

املوارد

احلكومية

( Government Resources Planning (GRPباإلضافة إلى مراجعة
اخلدمات اإللكترونية املقدمة للجمهور وحصر ذات املساس املباشر مع اجلمهور
وإعطائها األولوية يف التنفيذ ،وباألخص اخلدمات املشتركة التي تتطلب ترابط
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البيانات بني اجلهات احلكومية ،مثل دائرة األحوال املدنية واجلوازات واملؤسسىة
العامة للضمان االجتماعي ووزارة العدل ،ضمن تصميم مصفوفة اخلدمات احلكومية
املشتركة.

ثالثًا :سبل معالجة آثار الجائحة والحد منها ما بعد األزمة

بهدف معاجلة آثار اجلائحة التي ُشخصت من واقع اخلطط والسياسات املنشورة والتقارير

اإلعالمية الصادرة من احلكومة ،أصبح من الضروري االهتمام باحملاور التالية:
 حتديد مرجعية حكومية تنظم آليات التعامل مع القطاع ،وتراقب خططهواستراتيجياته ،وتكون املنسق الرئيس يف إصدار القرارات واألدلة اإلرشادية وإجراءات
العمل .وكذلك تفعيل دور إدارة التطوير املؤسسي واألداء ومنحها الصالحيات ،وإبراز
دور وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي ،املسؤول املباشر عن ملف تطوير القطاع العام
يف احلكومة ،بشكل يضمن تناسقية العمل وتعظيم اإلجناز ،وتكريس اإلدارة الفعالة
التي تستهدف تسخير اإلمكانيات واملوارد املتاحة لتكون اإلدارة املعنية ذات ُبعد
استراتيجي مبراقبة األداء احلكومي ،ومتابعة مشاريع إصالح وتطوير القطاع العام،

وإعطاء دور واضح لكل من ديوان اخلدمة املدنية كجهة رئيسة يف إدارة وتخطيط
يعد املمكن الرئيس للقطاع العام يف مجال
املوارد البشرية ،ومعهد اإلدارة العامة الذي ّ
التدريب وبناء القدرات املؤسسية والفنية وتقدمي االستشارات اإلدارية والتطويرية،

وحتديد تداخل األدوار واملهام واالزدواجية يف العمل ،وتكاتف اجلهود يف تطوير
القطاع احلكومي.
 تفعيل احلكومة اإللكترونية (احلكومة املترابطة) ،وبناء منظومة إدارة مشاريع ملراقبةتنفيذ محاور احلكومة اإللكترونية لتشمل أنظمة معلومات إلدارة موارد احلكومة،
وأنظمة التراسل البيني بني أجهزة الدولة ،وتفعيل أنظمة األرشفة اإللكترونية
وتعميمها واالستفادة منها يف منظومة التراسل احلكومي ،وحتديد اخلدمات ذات
األولوية للمواطن واخلدمات األكثر استخدام ًا ،وتطوير منظومة خدمات املوظف
احلكومي بهدف االستغالل األمثل للموارد البشرية احلكومية وباألخص يف حاالت
الطوارئ واألزمات.
 بناء وتطوير إطار عام إلدارة املخاطر املؤسسية للقطاع العام بشكل شمولي ،وحتديدمرجعية رسمية مسؤولة عن تطبيق اإلطار العام ليشمل حتديد أبرز املهام الرئيسة
معتمدة
وفق مصفوفة حتدد مستويات اخلطر ،وتصميم اخلطط الوقائية لتكون
َ

ومطبقة من خالل تنفيذ التمارين الوهمية ،وحتديد قوائم املهام الرئيسة اخلدمات
َّ

احلكومية الرئيسة أثناء حاالت الطوارئ واألزمات.
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يعد متطلب ًا أساسي ًا لضمان إحداث تنمية شاملة
إن تطوير اجلهاز اإلداري للدولة
ّ
ً
جناحه
ورافعة حقيقية للتحول الدميقراطي الذي يتطلب
ومستدامة وحتقيق أهدافها،
ُ

تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره من خالل تعزيز القدرات املؤسسية والوظيفية،
واالرتقاء مبستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وفق مبادئ العدالة وتكافؤ
الفرص واستخدام السلطة التقديرية يف أضيق احلدود ،وتعزيز النزاهة ومبادئ سيادة
القانون ،وحتمل املسؤولية.
ولتحقيق ذلك ،ال بد من متكني ديوان اخلدمة املدنية من ممارسة دور أوسع يف هذا
املجال ،وتطوير نظام اخلدمة املدنية ملنحة الصالحيات لتمكنة بالقيام بدورة التنفيذي
ومتابعة تطبيق معايير التنظيم اإلداري أو متطلبات بناء القدرات املؤسسية والبشرية
لوحدات التطوير املؤسسي ،كما يفتقد النظام إلى صالحيات الرقابة اإلدارية احلقيقية
على قرارات الدوائر واملؤسسات احلكومية؛ وهذا األمر أثر سلبي ًا على سالمة تطبيق
مفاهيم التطوير واخلدمة املدنية بشكل مؤسسي ،وبالتالي على حتسني كفاءة األداء
ً
مثال عملت احلكومة على إيجاد منوذج وزارة للتطوير أسمته
املؤسسي .ففي الصني
( ،)Super-Ministry Systemيهدف إلى بناء مؤسسات حكومية مثلى ،ويعمل على
نشر أمثل لدور احلكومة على أرض الواقع .ويف اليابان مت استحداث أجهزة حكومية
مسؤولة عن عملية اإلصالح مع تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية التي تضم خبراء
وأكادمييني ورجال إدارة من األجهزة احلكومية والقطاع اخلاص ملناقشة وإقرار جميع
القضايا ذات الصلة باإلصالح.
ومن أهم التجارب يف هذا اجلانب ،جتربة احلكومة الفدرالية يف الواليات املتحدة
األميركية حول تنظيم اجلهاز التنفيذي؛ والتي خلصت إلى وجود تداخل وازدواج يف
األنشطة ،وعدم وجود رابط أو تنسيق بني األنشطة يف األجهزة التنفيذية ،وعدم وضوح
األهداف التي يراد حتقيقها ،فتمت التوصية بإعادة التنظيم على مبدأ جمع اخلدمات
والنشاطات املتماثلة وإزالة االزدواج ،وتقليص عدد األجهزة التنفيذية مبا يزيل تضخم
تلك األجهزة مع التركيز على توافر الفاعلية يف أدائها والتنسيق بني نشاطاتها واخلدمات
التي تقدمها.
ويف بريطانياُ ،أوكلت ملكتب نائب رئيس الوزراء مهمة اإلشراف على تنفيذ برنامج اإلصالح
اإلداري ومتابعته ،وتقييم املؤسسات بإجراء دراسات تقييمية مستمرة له .وهذه إشارة
مهمة ميكن األخذ بها يف األردن؛ وذلك بتثبيت منصب نائب رئيس الوزراء وتكليفه
ً
بدال من
باإلشراف واملتابعة لبرامج إصالح اإلدارة العامة ورئاسة مجلس اخلدمة املدنية،
ترك املوضوع للوزير الذي يختاره الرئيس.
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رابعًا :تحديد آليات التعامل المقترحة للقطاع /المجال بعد
الجائحة
يف سبيل حتديد آليات التعامل املقترحة بعد جائحة كورونا ،من الضروري وضع إطار
عمل لتطوير القطاع العام وإصالحه ،بحيث تكون مرجعيته لرئيس الوزراء من خالل
مجلس أعلى يكون املرجعية الرئيسية للقطاع العام من حيث اإلجراءات وتطوير القطاع
ومراقبة األداء احلكومي .وقد ُطرحت هذه التوصية يف تقرير حالة البالد لعام .2019
كما أن من الضروري تفعيل قرار مجلــــس الـــــوزراء رقم ( )2076تاريخ 2019/11/29
والذي حدد احلزمة األولى من قرارات اإلصالح اإلداري ،بحيث يتم من خالله رسم
السياسات العامة واالستراتيجيات ،ويكون دور إدارة تطوير األداء املؤسسي املتابعة
والتنفيذ والتنسيق يف ما بني اجلهات احلكومية ،وتفعيل دور وزير الدولة لتطوير األداء
املؤسسي ،املنسق الرئيس مللف تطوير القطاع العام يف احلكومة والذي كان اخللف القانوني
إللغاء وزارة تطوير القطاع العام يف التعديل الثاني حلكومة د.عمر الرزاز.
ولضمان بناء منظومة عمل متكاملة للقطاع احلكومي؛ ينبغي تنفيذ مشروع احلكومة
اإللكترونية الذي بدأ يف عام  ،2000وإعطاؤه األولوية كمشروع وطني واستراتيجي،
وأن يتم التنسيق مع القطاع اخلاص بشراكة استراتيجية ضمن اطار شراكة استراتيجية
محدد باملهام واالدوار وبشراكة فعالة مع شركات االتصاالت ومزودي خدمات االتصاالت
لتنفيذ املشروع بهدف بناء منظومة عمل حكومية إلكترونية تشمل جميع محاور
احلكومة (حكومة ،مواطن ،أعمال ،موظف) .وكذلك إنشاء مكتب إلدارة املشاريع يتبع
لرئيس الوزراء لضمان تنفيذ مشروع احلكومة اإللكترونية ،واملواءمة مع خطط إصالح
املعيارين الكمي والنوعي لقياس مخرجات اخلطط،
القطاع العام وتطويره ،وتطبيق
َ
واإلسراع يف تنفيذ املشاريع احليوية (مثل التوثيق اإللكتروني ،والتوقيع الرقمي،
والربط البيني احلكومي ،وقنوات الدفع اإللكتروني) ،وتفعيل الدخول املوحد للخدمات
اإللكترونية املطروحة يف خطة التحول الرقمي املعتمدة.
كما ينبغي إنشاء نظام املعلومات الوطني وربطه بدائرة اإلحصاءات العامة ليكون مرجع ًا
معلوماتي ًا للحكومة يتاح من خالله إدارة موارد املعلومات احلكومية (Government
 )Information Resourcesويكون مرجع ًا يف دعم القرار احلكومي ومتكني املركز
الوطني لألمن وإدارة األزمات يف ظل جناح التنسيق املؤسسي أثناء اجلائحة من خالل
املركز وآلية العمل املطبقة.
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وبالرغم من جهود اإلصالح التي شهدتها اإلدارة احلكومية األردنية ،إال أن عملية التطوير
عملية مستمرة ال تقف عند إجناز أو نتيجة معينة ،فاملتغيرات احمليطة متسارعة
وديناميكية ،خصوص ًا يف ظل الوضع الراهن والتوتر احمليط باألردن الذي فرض حتديات

ً
مرونة وانفتاح ًا وتشاركية
كبيرة وجديدة أهمها جائحة كورونا ،وهو ما يتطلب دور ًا أكثر
وكفاءة يف تلبية احتياجات املواطنني من اخلدمات وحسن إدارة املوارد احملدودة للدولة،
ً
مقبوال أن حتتكر احلكومة إدارة جميع مرافقها يف غياب مشاركة القطاع اخلاص،
فلم يعد

كما أن الكثير من مهام دوائر احلكومة ميكن تنفيذها إلكتروني ًا إضافة إلى التعهيد للقطاع
اخلاص .ومن املعروف أن احلكومة الرشيقة تسعى بشكل مستمر للتركيز على التنظيم
والرقابة ،وهذا من شـأنه رفع درجة فاعلية أدائها بأقل التكاليف املمكنة وحتقيق درجة
أعلى من الرضا الشعبي عن برامجها ومشاريعها املتنوعة.
كما أن متطلبات احلوكمة حتتم على احلكومة إنشاء مجالس شراكة مع القطاع اخلاص
ومؤسسات املجتمع املدني واملعنيني ،وهذا يضمن عدم انفرادها يف صناعة التشريعات
ورسم السياسات ،ويحفز اجلهات الشريكة على حتمل املسؤولية وااللتزام مبعايير
التنفيذ السليم.

خامسًا :سبل التطوير والفرص المتاحة أو العقبات التي
تواجه القطاع بعد الجائحة
أكدت كتب التكليف السامي للحكومات املتعاقبة على ضرورة التركيز على إصالح القطاع

العام ،وبحسب حتليل اإلجنازات املتحققة واملنسجمة مع كتب التكليف السامي وكتب
البيان الوزاري للحكومات املتعاقبة أمام مجلس النواب وكما ورد يف تقرير حالة البالد لعام
 ،2019ما زالت املبادرات واألنشطة التي تنفَّ ذ ال ترتقي إلى خطة وطنية لتطوير وإصالح
القطاع العام بشكل شامل يؤثر إيجابي ًا على اإلدارة العامة ويعزز محاور اإلصالح اإلداري
باملقومات الرئيسة لإلدارة من تشريع وتخطيط وتنظيم وتوجيه للموارد البشـرية.
إذ ما زال يجري تصميم استراتيجيات جديدة وخطط تنفيذية ومبادرات ومشاريع،
بينما يتم التغاضي عن اإلجنازات السابقة ويتوقف العمل يف استكمال اخلطط املقرة
سابق ًا ،ويتم كذلك إلغاء اخلطط السابقة واجلهود والدراسات التي متت والتي استنفدت
الكلف املالية املتأتية من املنح واملساعدات والقروض الدولية اخلاصة بتطوير وإصالح
القطاع العام والتحول الرقمي للحكومة .وأثناء إعداد هذه املراجعة ،أعلنت احلكومة عن
االستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي من دون حتليل إجنازات اخلطة االستراتيجية
السابقة أو استكمال مشاريعها ،وكذلك من دون مراجعة ما ُأجنز يف مشروع "األردن الرقمي
 "2020الذي كان يتضمن إعادة هندسة لإلجراءات يف العديد من الوزارات والدوائر
اخلدمية بحلول عام .2020
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مفعلة وال
ّ
إن املشهد يف عام  2020يتكرر ،إذ ما زالت االستراتيجيات واخلطط التنفيذية غير ّ

تتعدى كونها ملفات ورقية دون وجود آلية ملراقبة إجنازها أو تفعيلها باحلد األدنى ،ويشوبها
التداخل يف املهام واملسؤوليات ،واالزدواجية يف تنفيذ املشاريع ،باإلضافة إلى التركيز واجلهد
الكبير واملبالغ فيه على مشاريع إعداد األدلة والسياسات دون االهتمام باملشاريع ذات األثر
املباشر على القطاع ،إذ إن إجنازات وزارات تطوير القطاع العام والتنمية اإلدارية السابقة
اقتصرت على إصدار األدلة اإلرشادية واألطر العامة التنظيمية دون اخلوض يف مشاريع
تنفيذية ميكن تطبيقها وتعكس أثر ًا إيجابي ًا يلمسه املتعاملون يف القطاع.
وما زال القطاع يعاني من التشتت وعدم التركيز يف إطالق املشاريع واملبادرات ،فعلى سبيل
املثال أطلق صندوق امللك عبداهلل الثاني للتنمية برنامج تطوير اخلدمة املدنية بهدف
زيادة فعالية موظفي القطاع العام من خالل تنمية مهاراتهم وحتسني أدائهم الوظيفي
وتعزيز املهارات القيادية واإلدارية لديهم ،وذلك بالتنسيق مع جامعات بريطانية
متخصصة ،وبلغ عدد املستفيدين من البرنامج  260موظف ًا وموظفة .وجرى إغفال
أن هذه املشاريع من مهام معهد اإلدارة العامة ،وأنه من املمكن تكاتف اجلهود من جميع
اجلهات الداعمة ومنها الصندوق لدعم قدرات املعهد بالشراكات العاملية املتخصصة يف
رفع القدرات احلكومية.
ومن جانب آخر ،لم تعمل احلكومة ممثلة يف اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام،
ببناء إطار مواءمة استراتيجي ( )Strategic Alignment Modelملشاريعها
ومبادراتها مع "رؤية األردن  "2025التي حظيت بالرعاية امللكية ،إذ تضمنت الوثيقة
مبادرات ذات أولوية يف محور أداء القطاع العام من أهمها:
 االستمرار يف تنفيذ برنامج تطوير أداء اجلهاز احلكومي  2016-2014مبحاورهومضامينه الرئيسة والبناء عليها وتطويرها.
 البناء على ما مت إجنازه يف تنفيذ برامج إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي للوصول إلىجهاز حكومي يتسم بالرشاقة ويحقق الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ املهام من خالل
عمليات الدمج وإلغاء وتغيير االرتباط ونقل املهام وتوحيد الهيئات التنظيمية
والرقابية يف القطاعات.
 العمل على زيادة نسبة شاغلي الوظائف الفنية املتخصصة مقابل الوظائف املساندة(فني ،إداري).
 االستمرار يف بناء القدرات املؤسسية يف مجال إدارة وتخطيط املوارد البشرية ،ورفعقدرات وحدات املوارد البشرية يف اجلهاز احلكومي.
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 مراجعة وتطوير األطر التشريعية الناظمة لعمليات إعادة الهيكلة وتطوير الهياكلالتنظيمية ملؤسسات اجلهاز احلكومي (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية،
نظام استحداث الدوائر احلكومية وتطوير الهياكل التنظيمية).
لقد ركزت "رؤية األردن  "2025على بناء قدرات معهد اإلدارة العامة يف مجال الدراسات
واالستشارات ،باإلضافة إلى إعداد خطة وطنية موجهة للتدريب والتأهيل للسنوات
القادمة مبنية على االحتياجات الفعلية واألولويات التطويرية للموارد البشرية وفق
أفضل املمارسات يف اخلدمة املدنية ،والعمل على تنفيذ دراسات لتقييم أثر التدريب
على األداء الفردي واملؤسسي ،والعمل على بناء القدرات القيادية بهدف متكني القيادات
التنفيذية يف اجلهاز احلكومي ضمن مستوى مساعدي األمناء العامني ومديري اإلدارات
واملديريات ليكونوا أكثر قدرة على تولي املهام القيادية يف املستقبل تنفيذا ملفهوم
التعاقب الوظيفي يف اجلهاز احلكومي.
ويظهر املشهد احلكومي العام مدى التشتت احلاصل جراء تعدد االستراتيجيات
ُ

واخلطط .وقد أشار تقرير حالة البالد لعام  2019يف توصياته إلى أهمية وجود جهة

مرجعية حكومية تراقب األداء االستراتيجي بشكل شمولي وتراقب أداء املشاريع
واملبادرات وتعمل على مواءمتها مع األولويات الوطنية بهدف تكاتف اجلهود والطاقات
وإدارة النفقات يف تطوير القطاع بشكل عام.
ويف املرحلة الراهنة ،من الضروري تفعيل دور إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات بهذه
املهمة لضمان عدم ازدواجية املشاريع واملبادرات ،وتركيز كل من ديوان اخلدمة املدنية
ومعهد اإلدارة العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على مهامه األساسية.
وكذلك أن تعمل احلكومة على مراجعة أنظمة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية ومعهد
اإلدارة العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات لضمان تكامل منظومة تطوير
القطاع العام وانسيابية املشاريع التطويرية.
إن أبرز الفرص يف مجال تطوير القطاع تتمثل يف اعتبار احلكومة اإللكترونية من أهم
األذرع ذات األثر املباشر للتطوير ،وذلك من خالل إشراك فعال للوزارات ومؤسسات الدولة
يف خطط التطوير املؤسسي والتحول الرقمي ،وإعطاء وزارة االقتصاد الرقمي والريادة دور
املمكّ ن والداعم للجهات احلكومية يف مجال التحول الرقمي وهندسة اإلجراءات بالتزامن
مع خطط التطوير املؤسسي وباعتبار أن أداة التطوير تكمن يف احللول الرقمية ،وتطوير
املوارد البشرية على أفضل املمارسات ،وبناء منظومة ممكنات احلكومة اإللكترونية يف
القطاع العام.
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وميكن هنا اإلشارة إلى تقرير األمم املتحدة اخلاص بتنمية احلكومة اإللكترونية لعام
 ،2020والذي أظهر تراجع موقع األردن إلى املرتبة  117عاملي ًا .وكذلك حصول األردن

على املركز  106عاملي ًا يف محور احلكومة اإللكترونية ضمن مؤشر االبتكار العاملي لعام

 ،2020والذي يتضمن عدد ًا من التوصيات بشأن بناء مشروع احلكومة اإللكترونية

والتحول الرقمي .كما ّ
حل األردن يف الترتيب  11على دول الشرق األوسط يف تقرير
التقدم الرقمي الصادر من املعهد األوروبي للتنافسية الرقمية.
ً
مدخال استشاري ًا وتقييمي ًا ،ودراسة
وال بد من العمل على حتليل الدراسات العاملية لتكون
التقارير والدراسات الصادرة من اجلهات الدولية والتي يتم من خاللها استعراض فرص
حدد
التطوير واألولويات والتوصيات الفنية اخلاصة بتطوير القطاع .ويف هذا املجال ّ

تقرير أعده البنك الدولي عن مراجعة للقطاع العام رقم  19664والصادر يف الربع األخير
من عام  ،22019نقاط الضعف يف عدد من املجاالت ،والتي تضاف إلى التحديات التي
تواجه القطاع ،ومنها :ضعف يف مجال تفويض الصالحيات يف تنفيذ املشاريع احليوية
ذات األثر اإليجابي على القطاع ،وضعف يف األداء العام يف القطاع احلكومي ويف منظومة
مراقبة األداء احلكومي والذي أدى إلى ضعف ترابط األداء املؤسسي .وأظهر التقرير أن
ديوان اخلدمة املدنية ما زال يعاني من ضعف يف إجراءات وتنظيم استقطاب الكفاءات
املطلوبة ملتطلبات القطاع العام اجلديدة وغير املسبوقة ،باإلضافة إلى ضعف يف املهارات
القيادية لدى عدد من املستويات اإلدارية يف القطاع العام وباألخص يف املستويات
القيادية والتنفيذية ،وهو ما يتطلب تطوير القدرات يف الفئة العليا والفئة التنفيذية
امللحة واجلديدة.
من خالل برامج متكني ورفع قدرات متطورة تواكب متطلبات القطاع ّ
وبهدف االستفادة من التقرير ،تضمنت أجندة إصالح القطاع العام يف الدراسة :مراجعة
االستراتيجيات ذات العالقة ،والتركيز على إعادة الهيكلة لتشمل إعادة هندسة
اإلجراءات احلكومية يف العديد من املؤسسات اخلدمية ،والعمل على مراجعة اخلدمات
واملهام األساسية للوزارات ،وتطوير عمليات التوظيف واالستقطاب والتقييم ملوظفي
القطاع العام ،ومراجعة االزدواجية وتداخل املهام بني عدد من الوزارات واملؤسسات،
وتفعيل إطار الشراكة مع القطاع اخلاص يف تعهيد عدد من املهام اخلدمية احلكومية
( )Out-sourcingإلى القطاع اخلاص ضمن أسس ودراسات تضمن الشفافية واملساءلة
ومراقبة األداء.

http://documents1.worldbank.org/curated/en/954501468273600730/text/1966 2
40ESW0P0531tor1Review19664green.txt

902

تقرير حالة البالد لعام  :2020تطوير القطاع العام

وخلص التقرير إلى ضرورة تصميم استراتيجية وطنية إلصالح القطاع العام تتضمن
أهداف ًا ومؤشرات وتلقى إشراف ًا مباشر ًا من رئيس الوزراء ،وأن تقترن باإلرادة امللكية
وتشرف على إجنازها جلنة ملكية أو مجلس اعلى إلصالح القطاع العام وان تكون عابرة
للحكومات ،لضمان اإلجناز والتنفيذ وكي ال تتأثر بسبب تشكيل احلكومات أو أي معيقات
أخرى.
ويف مجال الكفاءة احلكومية ،على احلكومة التركيز على النتائج واعتبارها عنصر ًا
أساسي ًا يف إصالح احلكومة ،إذ ترتكز الكفاءة احلكومية على أربعة مجاالت رئيسة:
متابعة املمارسات املبتكرة ،واستخدام أدوات القياس والتحليل ،وتقليل االزدواجية يف
املهام ،وتطوير ممارسات جديدة يف مجاالت اخلدمة العامة املختلفة .وبحسب الدراسات
العاملية ،فإن محركات رفع كفاءة احلكومات ترتكز على :رؤية واضحة يحددها إطار
حوكمة وإطار زمني للتنفيذ ،وآلية قياس أداء مؤسسي واستراتيجي فعال ،وتعزيز مفهوم
املساءلة وااللتزام.
ووفق ًا لتقرير البنك الدولي أظهرت املؤشرات ضمن محور الكفاءة احلكومية ،كفاءة
احلكومة األردنية مبعدل  %57.69لعام  2017وتراجعها إلى معدل  %57.21لعام
 ،2018مما يدل على انخفاض معدل كفاءة القطاع احلكومي مقارنة مع الدول ضمن
التقييم.
ومن خالل تتبع مجموعة من املؤشرات العاملية املرتبطة باألردن ،يتبني تراجع تصنيف
احلكومة يف ما يتعلق مبؤشر النزاهة احلكومية من  51.9يف عام  2018إلى  49.6يف عام
.2020
وأشار تقرير التنافسية العاملي لعامي ( )2020-2019الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي ،إلى أن األردن يقع يف املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشر أداء القطاع العام ،وذلك بعدما
كانت مرتبة األردن يف املؤشر ذاتة  52لعامي (.)2018-2017
وحلّت اململكة يف املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشر فعالية احلكومة بحسب تقرير التنافسية
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف الربع األول من عام ُ .2020
وتظهر دراسة
أعدها معهد ( )The Legatum Instituteلقياس أداء احلكومات وفق منهجية املعهد
من خالل مؤشر ( )the Prosperity Indexأن األردن يقع يف املرتبة  95عاملي ًا يف مؤشر
فعالية احلكومة.
ويرجع سبب الفروقات يف ترتيب األردن إلى اختالف منهجية القياس املعتمدة ،إذ يتم
حصر اإلجنازات لقياس مستوى فعالية احلكومة يف مجال األطر التنظيمية وثباتها،
وقياس مستويات اإلنتاجية مقارنة مع اإليرادات احلكومية .ويرتبط املؤشر مع مؤشرات
ذات عالقة بإنتاجية القطاع احلكومي ككل.
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وبلغت نتيجة األردن يف محور الثقة باحلكومة ضمن تقرير احلرية االقتصادية لعام 2020
الصادر عن مؤسسة "هيرجت فاونديشن"  49.6باملعدل مقارنة بـ  51.9يف عام .2019
ومن خالل حتليل مؤشرات االبتكار العاملية الصادرة عن منظمة امللكية الفكرية الدولية
ّ
احتل املرتبة  64عاملي ًا يف مؤشرات
لعام  2020وتقرير عام  ،2019يظهر أن األردن
فعالية احلكومة ،وذلك ضمن منهجية قياس املؤشرات املصممة من قبل معهد األبحاث
يف جامعة "انسياد".
وباعتبار أن املؤشرات العاملية تعطي تصور ًا شفاف ًا وحيادي ًا يف تقييم الدول ،وباعتبار
التقارير العاملية من أهم مدخالت بناء االستراتيجيات واخلطط ،فمن الواضح أن على
احلكومة إعادة تشكيل إدارة املنظومة اإلدارية وباألخص ذات العالقة بكفاءة احلكومة
وفعاليتها ،وإعادة إنتاجها ،وتصميمها لتتواءم مع املتطلبات املستقبلية والتحديات التي
تواجه الدولة.
وبهدف تعزيز الكفاءة والفعالية احلكومية ،تعمل احلكومات بعامة على بناء خطط
استراتيجية فعالة ترافقها هيكلة إدارية تدعم تنفيذ اخلطط وتتضمن إجراءات
وعمليات وسياسات فعالة ،وكذلك االعتماد على تطبيق احلوكمة املؤسسية والشفافية
ً
وصوال إلى حتقيق الرضا والرفاه ،وتعزيز مالمح االزدهار
واإلبداع والنزاهة والتمكني،
االقتصادي واالجتماعي ،األداء الفردي واملؤسسي وربطه مع خطط استراتيجية
بأهداف ذكية قابلة للقياس وذات أثر مباشر على املواطنني.

سادسًا :مراجعة استراتيجيات الوزارة /القطاع ما قبل
الجائحة ،ومتابعة إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الراهنة
لعامي 2019
يف سياق حتليل اإلجنازات املنسجمة واملتحققة مع أولويات احلكومة املعلنة َ

وتقريري إجنازات احلكومة لعام  2019وللربع
و 2020ووثيقة "على خطى النهضة"
َ

األول من عام  ،2020يتبني أن احلكومة حددت األولويات يف محور "رفع كفاءة القطاع
العام والقضاء على الترهل اإلداري" ،وأعلنت أنّها ستقوم بتنفيذ عدد من اإلجراءات
أبرزها :ترشيق اجلهاز احلكومي ،إعداد سياسة االستخدام األمثل للموارد البشرية
وتطبيقها ،تطوير  70مركز ًا لتقدمي اخلدمات احلكومية ،تطوير قدرات  1000من
موظفي املكاتب األمامية (مقدمي اخلدمات) وتأهيلهم فني ًا ،تطوير معايير عامة لتقدمي
اخلدمات احلكومية ومؤشرات أداء على مستوى املراكز اخلدمية ،تعزيز مشاركة القطاع
اخلاص واملجتمع املدني والبلديات يف تقدمي اخلدمات احلكومية (التعهدات) ،مبا يسهم
يف رفع جودة اخلدمة املقدمة.3
 3أولويات احلكومة /https://www.your.gov.jo 2020 2019-
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َ
تطبيق سياسة
وبشأن إجنازات احلكومة استناد ًا لألولويات املعلنة ،أعلنت احلكومة
االستخدام األمثل للموارد البشرية يف القطاع احلكومي ،واملباشرة يف تقليص حجم
اجلهاز احلكومي وااللتزام بتقليصه بنسبة  %10يف عام  ،2020ودمج عدد من املؤسسات
ذات املهام املشتركة (ومن ذلك دمج مجلس وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني ،ومركز االعتماد وضبط اجلودة ،حتت مظلة واحدة باسم "مؤسسة تنمية
املهارات").
ويف مجال دمج املؤسسات ،أعلنت حكومة بشر اخلصاونة يف بيانها الوزاري أمام مجلس
النواب يف مطلع العام  2021عن البدء يف إجراءات دمج عدد من املؤسسات والهيئات وفق
رد احلكومة.
آلية عمل محددة بحسب ّ
ومن جهة أخرى ،هناك تناقض يف توجهات احلكومة ،إذ قررت احلكومة إنشاء مؤسسات
وهيئات جديدة من املمكن االستغناء عنها بتفعيل عدد من اجلهات احلكومية ،ومن ذلك
إنشاء هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية كهيئة تعنى بتنظيم التدريب ،إذ كان
من املمكن متكني مؤسسة التدريب املهني للقيام باملهمة أو تكليف هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي وضمان جودتها للقيام مبهام هذه الهيئة ،مع اإلشارة إلى تعدد املؤسسات
املعنية بالتدريب يف احلكومة (صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني،
مؤسسة التدريب املهني ،الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ،املركز الوطني لتطوير
املوارد البشرية ) .كما أقرت احلكومة إنشاء هيئة مستقلة تعنى باجلودة واملواصفات
ً
بدال من مؤسسة
وحماية املستهلك حتت مسمى "هيئة اجلودة وحماية املستهلك"
املواصفات واملقاييس.
ويف مجال إعادة الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي ،ال بد من العمل على حتليل املهام
واملسؤوليات وأنظمة إنشاء املؤسسات والهيئات ودمج تلك التي تتشابه يف مهامها ،ومن ذلك
على سبيل املثال دمج املجلس األعلى لشؤون األسرة واملجلس األعلى لشؤون األشخاص
املعاقني لتكون تبعية املجلس اجلديد لوزارة التنمية االجتماعية ،وكذلك دمج املجلس
األعلى للسكان ودائرة اإلحصاءات العامة ،ودمج املجلس التمريضي األردني واملجلس
الصحي العالي وإحلاق املجلس اجلديد بوزارة الصحة.
ويف مجال تطوير  70من مراكز اخلدمة الذي ورد يف أولويات احلكومة ،ويف األولوية
احلكومية املتضمنة "تطوير معايير عامة لتقدمي اخلدمات احلكومية ومؤشرات أداء
على مستوى املراكز اخلدمية" ،عملت اإلدارة على إعداد دليل إرشادي بهدف مساعدة
الدوائر يف وضع معايير ومؤشرات اخلدمات.

905

Economic & Social Council of Jordan

ويف هذا املجال:
 صدر قرار مجلس الوزراء باملرتكزات واملراحل الالزمة الستحداث مراكز اخلدماتعلى مستوى اململكة ،كما مت التنسيق مع الدوائر لتحديد باقات اخلدمات واملتطلبات
جار إلطالق مركز خدمات احلكومي يف
الالزمة لتقدميها وتسمية املوظفني .والعمل ٍ

منطقة املقابلني بالتعاون مع شركة البريد األردني

 يجري تطوير العمل يف مراكز اخلدمات الشاملة التابعة لوزارة العدل ،كما مت إعدادسياسة عامة لتطوير مراكز اخلدمات الشاملة بانتظار اعتمادها.
 مت االنتهاء من تنفيذ تطوير  13مركز خدمة بالتنسيق مع وزارة األشغال العامةواألسكان ،لدوائر ذات متاس مباشر مع املواطنني (دائرة األحوال املدنية ،دائرة األراضي
واملساحة ،مكاتب العمل ،وزارة التنمية االجتماعية ،صندوق املعونة الوطنية ،املراكز
الصحية ،أمانة عمان الكبرى ،إدارة االمتحانات يف وزارة التربية والتعليم ،سلطة وادي
األردن) .وقد مت اختيار تلك املراكز يف ضوء تقييم ميداني متخصص شمل طبيعة
البيئة املكانية ورحلة املتعامل يف املركز وحجم الشكاوى.
 مت وقف استكمال تنفيذ عدد من املشاريع نظر ًا لعدم توفر املخصصات الالزمة ضمنموازنة برنامج إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات لعام  2020يف ظل تداعيات
جائحة كورونا.
 سيتم تطوير معايير ومواصفات إنشاء مكاتب خدمة اجلمهور التابعة للدوائراحلكومية ،وسيتم تعميمها على اجلهات املختصة بالشراء واالستئجار والعطاءات
اخلاصة بالصيانة ،لضمان التقيد بهذه املواصفات ،إذ لوحظ وجود أكثر من جهة
تعمل على تطوير املراكز ،مثل الدوائر احلكومية وجلان الالمركزية يف احملافظات.
وكذلك احلال يف ما يخص تعزيز مشاركة القطاع اخلاص واملجتمع املدني والبلديات يف
تقدمي اخلدمات احلكومية (التعهدات) ،إذ لم يتم إجناز األولوية بحسب تقارير إجنازات
حكومة عمر الرزاز.
ويف مجال املسرعات احلكومية وقيام إدارة التطوير املؤسسي بإنشاء وحدة متخصصة
باملسرعات ،مت البدء بالعمل على منهجية املسرعات احلكومية بالتعاون مع اجلانب
اإلماراتي مبوجب االتفاقية املبرمة معهم ،ومت بحث التحديات التي تواجه القطاع العام،
وعقد مجموعة من الورش جلميع القيادات احلكومية على مستوى الوزراء واألمناء
العامني واملديرين العامني ،ومت اعتماد خمسة حتديات وإطالق الدفعة األولى بتاريخ 7
أيلول  2020على أن االنتهاء منها يف مطلع عام .2021
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وبشكل عام ،وعلى صعيد القرارات التي اتخذتها حكومة الرزاز ،توزعت محاور القرارات
إلى ما نسبته  %31ضمن احملور التشريعي ،و %30ضمن احملور اإلداري ،بينما وصلت
نسبة احملور املالي واالقتصادي إلى  %13من مجموع القرارات ،أما محورا أداء القطاع

العام والنزاهة ومكافحة الفساد فقد وصلت نسبة ّ
كل منهما إلى  %1فقط.

ومن جانب آخر ،ما زال القطاع يعاني مجموعة من اإلشكاالت يف إطار هيكلية إدارة
احلكومة مبستوياتها العليا واملتوسطة .ومن ذلك:
جليـ ًا اتساع نطاق إشراف رئيس الوزراء على الكثير من املؤسسات ،واألمور
 يظهرّ

السياسية ،واالقتصادية ،واإلدارية ،واالجتماعية ،باإلضافة إلى الوزارات ،األمر
ضعف فاعلية اإلشراف واالرتباط بحكم االنشغال.
الذي ُي ِ

 عدم وجود معايير عادلة لتسعير وظائف العقود الشاملة ذات األجور املرتفعة ،األمرالذي انعكس سلبي ًا على مفهوم العدالة ،وتكافؤ الفرص ،ومبدأ الراتب للوظيفة ،كما
انعكس على حجم فاتورة الرواتب وتضخمها.
 اختالف معايير التوظيف بني املؤسسات احلكومية والعامة املستقلة ،وكذلك اختالفهاتشوه اإلدارة العامة وإلى استغاللها من ِقبل
للشركات املساهمة العامة ،مما أدى إلى
ّ
املتنفذين من الناحيتني اإلدارية واملالية .وهذا بالطبع ُيثير الرأي العام ضمن مفهوم
العدالة االجتماعية ،إضافة إلى تعدد استثناءات التوظيف يف نظام اخلدمة املدنية

لسنة .2020
 ضعف الرقابة على املؤسسات التي ال تخضع لنظام اخلدمة املدنية أو التي تستقطبموظفيها خارج سلّم الرواتب املعتمد بالنظام ،مما أدى إلى تشكيل قضية رأي عام
ووضع احلكومات يف مواجهة ساخنة أمام مجلس النواب وقادة الرأي العام.
وطنية،
َ
 تدني كفاءة بعض املوظفني وضعف قدرتهم على التكيف مع التغيير وتنفيذ املهاماملطلوبة منهم بفاعلية ،نظر ًا لضعف برامج التحفيز وإدارة األداء وعدم ربط املسارات
التدريبية مع املسارات الوظيفية؛ يضاف إلى ذلك خروج عدد البأس به من الكفاءات
احلكومية للعمل يف القطاع اخلاص أو يف دول اخلليج العربي.
 تطبيق مبدأ َاجلدارة يف إشغال الوظائف احلكومية ما زال يفتقر للنضج الكايف لتمكينه
من مواكبة التطورات والتغيرات العاملية.
 على الرغم من نقل بعض املؤسسات لقانون املوازنة العامة ،إال أنه ال توجد معاييرواضحة ومحددة ومتفق عليها ملنح االستقاللية للمؤسسات احلكومية أو دمجها أو
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إلغائها ،ناهيك عن تضخم هيكلية اإلدارة العليا ،وارتفاع كلفها ضمن بعض األمناط
املؤسسية احلديثة التي أفرزتها مرحلة التوسع يف إنشاء املؤسسات املستقلة (مثل
أعداد املفوضني ،ومجالس اإلدارة ..إلخ) ،فليس بالضرورة أن يكون إدراج املؤسسات يف
قانون املوازنة مبرر ًا الستمراريتها ،فال بد أن يكون هناك مبرر علمي وعملي لوجودها.
ويف مجال أولويات احلكومة لعامي ( ،)2021-2020جرى حتديد مبادرات ومشاريع
إلعادة الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي .إذ أشارت احلكومة يف تقريرها إلى أنه سيتم ضم
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوزارة التربية والتعليم وتعزيز دور مجلس التعليم
العالي ،ودمج الهيئات املنظمة لقطاع الطاقة يف هيئة واحدة ،ودمج الهيئات املنظمة
لقطاع النقل يف هيئة واحدة ،وتقليص عدد املفوضني يف الهيئات التنظيمية إلى احلد
األدنى ،وإعداد إطار عام للهيئات واملؤسسات احلكومية املستقلة يتضمن مراعاة احلد
األدنى من املفوضني والكلف اإلدارية واللوجستية ودراسة املهام التنظيمية والتنفيذية
التي متارسها الهيئات.
كما أشارت احلكومة يف تقريرها إلى تطبيق سياسة االستخدام األمثل للموارد البشرية،
كم ًا ونوع ًا،
بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع املوظفني بحسب حاجة الدوائر احلكومية ّ

باإلضافة إلى العمل على إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية وسياسة تقييم
األثر يف الدوائر احلكومية ،والعمل على ربط أداء وتقييم املوظف العام باألداء املؤسسي،
ومتكني الوحدات التنظيمية املعنية بتطوير األداء املؤسسي يف اجلهاز احلكومي .وحددت
احلكومة مؤشرات لنطاق عمل أولوياتها تتضمن تخفيض عدد الوزارات واملؤسسات
احلكومية من  104يف عام  2019إلى  95مع نهاية عام  ،2021وتطبيق نظام تقييم أداء
جديد ملوظفي القطاع العام يرتبط باألداء املؤسسي.
وبهدف مراجعة خطط عمل اجلهات املعنية يف إصالح القطاع العام بحسب محور "رفع
كفاءة القطاع العام والقضاء على الترهل اإلداري" ،استُ عني بخطط العمل واخلطط

االستراتيجية ّ
لكل من إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات وديوان اخلدمة املدنية

ومعهد اإلدارة العامة .ويف ما يلي أبرز محاور هذه اخلطط:

ً
أوال :إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات /رئاسة الوزراء

عامي 2020
أطلقت اإلدارة مشاريع منها ما ُأجنز ومنها ما هو مخطط إلجنازه خالل َ

و ،2021وتضمنت ما يلي:

 إطالق مبادرة "متكني الوحدات املعنية بتطوير األداء املؤسسي" ،إذ أشارت الوحدة يفتقريرها إلى إجناز الدليل التنظيمي.
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 إطالق مبادرة "تقليص اجلهاز احلكومي وتقدمي دراسات مقترحة" ،وبحسب التقريرفإن مشروع إعادة هيكلة القطاع العام املخطط لتنفيذه يتضمن إعداد معايير وأسس
توزيع الفائض من املوظفني.
 إطالق مبادرة "إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية يف الدوائر احلكومية"،عامي
إذ أشارت الوحدة إلى إجناز الدليل اإلرشادي لقياس األثر واملخطط له خالل َ
 2020و ،2021والعمل على إعداد املادة التدريبية للدليل واإلشراف على دراسات

تقييم األثر.
 إطالق مبادرة "مأسسة عمل وحدة اإلجناز واألداء احلكومي" ،إذ أشارت الوحدة إلى أناملشروع املخطط له والداعم لتنفيذ املبادرة.
 إطالق نظام متابعة اخلطة احلكومية وتنفيذ مبادرة "تقييم أداء موظفي القطاعالعام وربط األهداف الفردية وباألهداف املؤسسية" ،إذ أشارت الوحدة إلى أن املخطط
له العمل على إعداد منظومة متكاملة لربط األداء الفردي واملؤسسي.

ثاني ًا :ديوان اخلدمة املدنية

أشار البرنامج التنفيذي للديوان ضمن محور تطوير القطاع العام لعامي 2020
و 2021إلى عدد من املبادرات واملشاريع أهمها :استكمال نظام معلومات املوارد البشرية،
والتخطيط الوظيفي ،والتحول نحو منهجية إدارة املوارد البشرية املبنية على الكفايات.
ويف ضوء إقرار نظام اخلدمة املدنية اجلديد رقم ( )9لعام  ،2020أعد الديوان خطة
عمل إلنفاذ النظام
وتطبيقه على أرض الواقع ،وحدد احملورين التاليني للعمل عليهما خالل عام :2020
 .1تعزيز القدرات على حتديد االحتياجات من املوارد البشرية .وشمل هذا احملور
عدد ًا من األنشطة من بينها :إعداد منهجية تخطيط املوارد البشرية وعبء العمل،
وسياسات وآليات إدارة توزيع الفائض يف اجلهاز احلكومي ،والتعاقب الوظيفي ،ووضع
كمية لتحديد االحتياجات من املوارد البشرية على املستوى القطاعي.
مؤشرات ّ
 .2تلبية احتياجات الدوائر من املوارد البشرية .وشمل هذا احملور عدد ًا من املشاريع
أهمها :تطوير االستقطاب واالختيار والتعيني ،وإعداد معايير معتمدة لتحديد
الوظائف احلرجة والتخصصات الراكدة ،وتطوير أدوات وآليات التقييم لقياس
مستوى الكفايات الفنية والسلوكية املطلوبة للتنافس على إشغال الوظائف ،وتعزيز
كفاءة وفاعلية املوارد البشرية.
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ثالث ًا :معهد اإلدارة العامة

حدد املعهد األولويات يف خطته االستراتيجية لألعوام ( )2022-2020لتتضمن
تقدمي خدمات حتقق متطلبات واحتياجات اجلهات احلكومية واجلهات املستفيدة
األخرى ،والوصول إلى بيئة مؤسسية متطورة ومؤهلة لتقدمي خدمات مستدامة وبجودة
عالية ومتيز .كما حددت عدد ًا من النتائج االستراتيجية التي يطمح للوصول إليها من
أحد املقومات الرئيسة يف اإلصالح اإلداري،
عد املعهد َ
خالل تنفيذ االستراتيجية ،أهمها ّ

واخليار األول للجهات احلكومية يف مجال التدريب واالستشارات اإلدارية.
َ

ووفق ًا للمادة ( )4من نظام املعهد ،فإن أهداف املعهد :رفع كفاءة القطاع العام ،وترسيخ
مفاهيم احلوكمة وسيادة القانون يف القطاع العام ،ودعم اإلدارة العامة يف اتخاذ القرارات
ورسم السياسات من خالل بناء القدرات والتدريب والتطوير واالستشارات اإلدارية.
وعمل املعهد على تصميم أهدافه يف اخلطة االستراتيجية املعتمدة لألعوام
( )2022-2020كما يلي:

 -تعزيز دور المعهد في تطوير موظفي القطاع العام.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها تطوير
البرامج التدريبية ،وتطوير أساليب وقنوات التدريب.

 -استعادة ورفع مكانة المعهد محليًا وخارجيًا.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها بناء الهوية

املؤسسية للمعهد.

 -تطوير واستدامة األداء المؤسسي للمعهد.

وقد ُحددت مجموعة من املبادرات واملشاريع لتحقيق هذا الهدف ،من أهمها تطوير
خدمات املعهد وتطوير بنيته التحتية.
***
ومن خالل مراجعة تقرير حالة البالد لعام  2019وما مت إجنازه ،واعتماد ًا على وثيقة
"على خطى النهضة" وتقرير نتائج احلكومة لعام  ،2019يتبني أن إدارة تطوير األداء
املؤسسي والسياسات أجنزت عدد ًا من املبادرات ،إال أن مهامها ومسؤولياتها تتعارض مع
مهام ومسؤوليات جهات أخرى ذات صلة بالقطاع العام؛ كقيام اإلدارة مببادرة متكني
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تعد من مهام معهد اإلدارة العامة
الوحدات التنظيمية بتطوير األداء املؤسسي والتي ّ
ُ
وذكرت كمبادرة يف خطة عمل املعهد .كما أن هناك تعارض ًا يف مبادرة الوصف الوظيفي
مع مهام ديوان اخلدمة املدنية.
وما زال دور وزير الدولة لشؤون التطوير املؤسسي واملعني مبلف تطوير القطاع العام غير
واضح وغير محدد مبهام ذات بعد استراتيجي ومؤطر بإطار زمني للتنفيذ .كما أن هناك
عدم وضوح يف دور اإلدارة هل هو تنفيذي أم رقابي أم تنظيمي؟ إذ إن هذه اإلدارة ُأنشئت
لتكون معنية يف تطوير ومراقبة األداء املؤسسي ،وعليه فمن األجدى التركيز على هذا
احملور وترجمته إلى مبادرات ومشاريع ذات أثر مباشر ،وحتويل بقية املهام التي تعمل
يعد املرجع
عليها اإلدارة إلى مؤسسات حكومية أخرى؛ ومنها ديوان اخلدمة املدنية الذي ّ
الرئيس للموظف احلكومي وللموارد البشرية احلكومية ،وكذلك معهد اإلدارة العامة الذي

يعد اجلهة املمكّ نة للقطاع احلكومي والذراع االستشارية والداعمة لتطوير القطاع؛ على
ّ
أن تتولى اإلدارة رسم السياسات ودور املنسق الرئيس لتطوير القطاع بني جميع اجلهات

ذات العالقة ،مع أخذ مخرجات مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز بعني االعتبار بوصفها
أن عملية ربط األهداف الفردية باألهداف
من أهم املداخل للتطوير املؤسسي ،ومراعاة ّ

تعد من مهمات الوزارات وإدارات املوارد البشرية يف اجلهاز احلكومي ،بينما
االستراتيجية ّ

تقع عملية التدقيق واملتابعة ضمن مهام ديوان اخلدمة املدنية؛ اجلهة الرئيسة يف إدارة
املوارد البشرية يف القطاع احلكومي.
وعلى الرغم من وجود مشروع ربط األداء املؤسسي ضمن مشاريع ديوان اخلدمة املدنية
يف خطط إنفاذ نظام اخلدمة املدنية اجلديد،
وأن يكون دور إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على تفعيل ومراقبة األداء
االستراتيجي للحكومة ،إذ أظهرت تقارير مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز أن معظم

تعد لغايات متطلبات جائزة
االستراتيجيات اخلاصة بالوزارات شكلية وغير مطبقة وأنها ّ
امللك عبداهلل الثاني للتميز ،وأن القيادات احلكومية ال تعنى باعتبار االستراتيجية
خريطة طريق للوزارة أو املؤسسة ،وعليه فإنه من الصعب يف املرحلة الراهنة تنفيذ
مشروع ربط األهداف الفردية للموظف احلكومي باألهداف االستراتيجية يف ظل عدم
جناعة االستراتيجية اخلاصة يف الوزارة.
وأعد خطة عمل لتنفيذه
لقد أجنز ديوان اخلدمة املدنية نظام اخلدمة املدنية اجلديد،
ّ

شملت محاور عدة ،ولم يتم حتديد إطار زمني للتنفيذ بحسب وثيقة خطة تنفيذ
النظام ،ولم يتم إدراج هذه اخلطة ضمن البرنامج التنفيذي للديوان ،ولم تظهر يف خطته
االستراتيجية أيض ًا.
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حدد معهد اإلدارة عدد ًا من املبادرات املنبثقة عن أهدافه االستراتيجية
ومن جانب آخرّ ،
ومهامه املؤسسية ،إال أنها ما زالت ال تشمل ُبعد ًا مؤسسي ًا ومشاريع وطنية تدعم قدرات

إصالح القطاع العام بشكل شمولي من منظور أهداف إنشاء املعهد كممكن حكومي للقطاع
أي خدمات ذات بعد استشاري وتطويري
العام ،ولم تتضمن اخلطة التنفيذية للمعهد ّ

يتم تنفيذه بالتزامن مع خطة إدارة التطوير املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء

وبالتركيز على الدعم االستشاري للحكومة.

سابعًا :تحليل موازنات الجهات والوزارات ودراسة مدى
أي تغيير سيطرأ عليها
ربطها باالستراتيجيات ومراجعة ّ
يتضح من امليزانية املعتمدة إلدارة التطوير املؤسسي /رئاسة الوزراء وفق ًا لقانون املوازنة
للسنة املالية  ،2020أن إجمالي النفقات العامة يف البرنامج رقم  330يبلغ  1,125مليون
دينار كمخصصات لبرنامج تطوير األداء املؤسسي من خالل تنفيذ عدد من األنشطة
واملشاريع هي :تطوير مراكز خدمة منوذجية ،تدريب ومتكني موظفي املكاتب األمامية،
صيانة وإدامة وتطوير منصة "بخدمتكم" ،تعزيز ممارسة احلوكمة يف القطاع العام،
ترشيق اجلهاز احلكومي واالستغالل األمثل للموارد البشرية.
ومبراجعة اخلطة االستراتيجية لإلدارة ،يتضح ضعف املواءمة بني أهداف اإلدارة وكما
هو يف قانون امليزانية لعام  ،2020إذ لم يتم عكس األهداف االستراتيجية خلطة
عمل اإلدارة التي اعتُ مدت يف عام  2019مع امليزانية ،واعتبار أن امليزانية موجهة
باألهداف ،فعلى سبيل املثال تكررت املبالغ املرصودة يف مجال التدريب على الرغم من
وجود خطة تدريب للقطاع احلكومي يف معهد اإلدارة العامة ،وبلغ إجمالي النفقات
اجلارية والرأسمالية يف ميزانية ديوان اخلدمة املدنية  4,434مليون دينار ،موجهة
لتحقيق األهداف االستراتيجية :ضمان تقدمي جميع اخلدمات وفق معايير اجلودة
والكفاءة والشفافية ،واستقطاب املوارد البشرية املؤهلة وحتفيزها واحملافظة عليها،
ومتكني وتطوير املوارد البشرية يف اخلدمة ملدنية) .وهذا يدل عدم التوافق بني اجلهات
احلكومية (إدارة التطوير املؤسسي ،ديوان اخلدمة املدنية ،معهد اإلدارة العامة) من حيث
تخصيص امليزانية.
وبلغ إجمالي النفقات اجلارية والرأسمالية يف ميزانية معهد اإلدارة العامة  863ألف
دينار موجهة لتحقيق األهداف االستراتيجية :تأهيل وتطوير املوارد البشرية للمعهد،
املساهمة يف بناء القدرات املؤسسية للدوائر احلكومية عن طريق التدريب والبحوث
والدراسات وتطوير اخلدمات والبرامج التدريبية.
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وعليه ،ومن خالل مراجعة بنود ميزانيات اجلهات احلكومية السابقة ،يتضح أن باإلمكان
إعادة توزيع امليزانيات وفق معايير املوازنة العامة املعتمدة لتكون أكثر كفاءة خاصة
ملرحلة ما بعد كورونا ،وتوجيه اإلنفاق إلى اإلجنازات الفعلية الالزمة لدميومة القطاع؛
كتطوير منظومة العمل عن بعد ،وتفعيل أدوات كفاءة املوارد البشرية.
ويف ما يتصل بآثار اجلائحة على الوضع االقتصادي واملالي ملوازنة الدولة ،أظهرت احلكومة
قدرتها على رسم خطط ملواجهة التبعات الطبية والصحية واالقتصادية واالجتماعية
النتشار الوباء ،مع التحلي باملرونة الالزمة لتوفير املوارد وإعادة توجيه اإلنفاق احلكومي
مبا يناسب متطلبات املرحلة.
ومن خالل مراجعة ميزانيات اجلهات احلكومية املعنية يف القطاع العام ،تظهر أهمية
إعادة ترتيب أولويات األموال العامة واالستناد إلى منذجة التكلفة املناسبة إلعادة
ترتيب أولويات األموال من النفقات التشغيلية للوزارات بحسب تأثرها بتفشي الوباء؛ إذ
ما تزال األنشطة احلكومية متثل حصة كبيرة من ميزانية الدولة ،ومن املتوقع أن جتدول
احلكومة املشاريع بحسب برامجها التمويلية إلى عام  ،2021أو رمبا تصرف جزء ًا منها
بسبب تبعات اجلائحة.
وجتدر اإلشارة هنا إلى ضرورة تفعيل مفهوم كفاءة اإلنفاق احلكومي ،لكونه ضمانة للنمو
ويحصنها من الضغوطات املتوقعة خالل عامي  2021و 2022بسبب
االقتصادي للدولة
ّ

الظروف واألوضاع االقتصادية العاملية.

وعليه ،فإن كفاءة اإلنفاق تعتمد على املفاضلة بني املشاريع املختلفة على أساس ما يحققه

ّ
كل منها من منفعة جماعية أو أثر مباشر على قطاعات الدولة ،وقد أظهرت مؤشرات كفاءة
اإلنفاق احلكومي يف تقرير التنافسية العاملية الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي ،أن
األردن ّ
حل يف املرتبة  56عاملي ًا يف مجال كفاءة اإلنفاق احلكومي يف عامي  2017و،2018
وجاء يف املرتبة  77يف مؤشر شفافية امليزانيات احلكومية يف عامي  2018و.2019
ويف مجال منع الهدر يف املوازنة العامة لعام  ،2020عملت احلكومة على إصدار آليات
أعدها املجلس االقتصادي واالجتماعي حول هذا
لضمان منع الهدر يف ضوء دراسة ّ

املوضوع .وبينت احلكومة إجراءاتها يف حصر املناقالت بني بنود املوازنة إلى أقصى حد،
ُ
مع إجراءات للتأكّ د من االلتزام بنهج احلكومة املتمثّ ل يف بناء موازنة ّ
إيراداتها
تغطي
َ
حد ممكن.
اجلارية
النفقات
والتشغيلية ،وترشيد النفقات إلى أقصى ّ
ِ
ّ

ويف جانب املؤشرات العاملية ،بلغت نتيجة األردن يف مؤشرات إنفاق احلكومة لعامي
 2019و 2020ضمن تقرير احلرية االقتصادية لعام  2020الصادر من مؤسسة "هيرجت
فاونديشن" .73.5

913

Economic & Social Council of Jordan

تقريري حالة البالد لعامي  2018و2019
ثامنًا :متابعة توصيات
َ
ومدى إمكانية تطبيقها
حدد تقرير حالة البالد لعام  2019عدد ًا من التوصيات كي تعمل عليها احلكومة ضمن
ّ

خطة عمل زمنية .ويف ما يلي مجموعة من املالحظات على إجناز التوصيات:

 أوصى التقرير بوضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعتيه رئيسالوزراء من خالل مجلس أعلى لتطوير القطاع يقوم مبتابعة استراتيجيات اجلهات
ذات العالقة لضمان املواءمة وتكاتف اجلهود وعدم االزدواجية ،وأن يتم تصميم
مؤشرات حتاكي مؤشرات التنافسية العاملية والتقارير الدولية ذات العالقة ،وأن تقوم
واضح وفعال.
اجلهات احلكومية بدور
ٍ
ً
ممثال بوزير الدولة لشؤون التطوير املؤسسي ،أن احلكومة شكلت جلنة
وكان رد احلكومة
وزارية برئاسة رئيس الوزراء (جلنة تطوير األداء املؤسسي والتحول الرقمي) تضم يف
ً
بديال عن املقترح
تعد
عضويتها عدد ًا من الوزراء واخلبراء من القطاع العام ،وأن اللجنة ّ

املؤسسي الذي يضمن دميومة إجناز مشاريع اإلصالح اإلداري وتطوير القطاع العام.

ً
متكامال ،يحتاج
وطني ًا
أن عملية تطوير القطاع العام متثل جهد ًا
وجتدر اإلشارة هنا إلى ّ
ّ
إلى التنسيق وتكاتف اجلهود واالستغالل األمثل للقدرات املؤسسية يف القطاع احلكومي،
يتم من خالل بناء إطار عمل متكامل تشرف
من دون ّ
أي كلف مالية أو التزامات ،بحيث ّ

على تنفيذه أعلى املستويات يف الدولة.

 أوصى التقرير مبتابعة مؤشرات التنافسية والتقارير العاملية والتنسيق بإدارة املؤشراتالعاملية على الوزارات ّ
كل وفق ًا الختصاصه.
ولم يرد رد من احلكومة حول هذه التوصية التي يتم من خاللها متابعة املؤشرات
العاملية التي تعكس واقع الدولة وتساهم يف رفع الثقة دولي ًا باململكة ،وبشكل خاص من
ِقبل الدول املانحة.
 أورد التقرير توصية تضمنت "بناء املنظومة الوطنية إلدارة األداء املؤسسي" يف ضوءامللحة إلى بناء برنامج وطني إلدارة األداء على املستويات الثالثة (الوطني،
احلاجة ّ

والقطاعي ،واملؤسسي).

وكان رد وزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي ،أنها تعمل بالتنسيق مع ديوان اخلدمة املدنية
على تنفيذ مشروع يهدف إلى اإلعداد إلطالق مشروع لربط األداء الفردي باملؤسسي،
واشتقاق األهداف الفردية من اخلطط االستراتيجية للمؤسسات والتي تبنى استناد ًا
لألهداف واألولويات الوطنية .واكتفت بإطالق مشروع بناء نظام لقياس مستويات األداء
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الفردي للموظف ،فمن الضروري إيالء منظومة مراقبة األداء احلكومي األولوية القصوى
بالرغم من إنشاء وحدة متابعة وتقييم األداء احلكومي .فاألمر يتطلب بناء منظومة
متكاملة تشمل املتابعة والتدقيق على حتقيق املستهدفات اخلاصة باملؤشرات املؤسسية
وغيرها من عمليات إدارة اخلطط االستراتيجية واألداء احلكومي.
 أورد التقرير توصية مضمونها" :مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة بإدارة تطوير األداءاملؤسسي والسياسات وخطتها التشغيلية ،وإعادة النظر باملهام املوكلة إليها".
ً
ممثال بوزير الدولة ،بشرح مهام الوحدات التنظيمية يف اإلدارة
واكتفى رد احلكومة

دون التطرق إلى مسوغات وجود تعارض وازدواجية يف مهام ّ
كل من اإلدارة وديوان

اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة العامة ،أو توضيح مهام الوزير واإلدارة.
والتميز بالتنسيق
 تضمن التقرير توصية "بناء قاعدة بيانات بخبراء تطوير القطاعّ
للتميز ومعهد اإلدارة العامة".
مع مركز امللك عبد اهلل الثاني
ّ

وأوضحت احلكومة يف ردها للمجلس أنها تعمل مع معهد اإلدارة العامة وعدد من
الشركاء بهدف دعم القرار احلكومي وتطوير العمل احلكومي وذلك من خالل
التنسيق يف التدريب على املنهجيات واألدلة اإلرشادية .وذكرت أن لدى معهد اإلدارة
العامة خبراء إداريني ،وأن هناك تنسيق ًا مع مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز؛ الذراع
ومقيمني يتم االستعانة بخبراتهم على املستوى
التقييمية للحكومة التي تضم خبراء
ّ

العربي كما ورد يف رد معهد اإلدارة العامة.

 يف مجال اخلدمات احلكومية وتطويرها أورد التقرير توصية بضرورة العمل علىتطوير اخلدمات احلكومية ،وتطوير مفهوم مراكز اخلدمة الشاملة بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة باخلدمات األساسية للمتعاملني.
وأوضحت احلكومة أنها تعمل من خالل مديرية تطوير اخلدمات واإلجراءات
احلكومية على تطبيق إطار عام متكامل لتطوير اخلدمات مبشاركة اجلهات احلكومية
املالكة للخدمات ،وأضافت أنها تعمل بالشراكة مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة يف
حتديد األدوار واملسؤوليات مبا يضمن التحول الرقمي للخدمات .وعملي ًا لم تظهر
تقريري إجنازات احلكومة لعام 2019
أي إجنازات يف مجال تطوير اخلدمات ضمن
ّ
َ

والربع األول من عام .2020

 أورد التقرير توصية ببناء منظومة ممكّ نات للقطاع احلكومي تشمل ممكنات التحولالرقمي ،وممكنات املوارد البشرية ،وممكنات حوكمة القطاع العام ،ومراقبة نسب
االلتزام بامليزانيات املعتمدة .لكن لم يتضح تبني التوصية أو الرد عليها من خالل
مراقبة إجنازات احلكومة وتقاريرها الرسمية.
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 أورد التقرير توصية تنص على معاجلة آليات اختيار القيادات اإلدارية املتمثلةباألمناء العامني واملديرين العامني ،إذ ال بد من اختيار الكفاءات احلكومية مبوجب
النظام اخلاص بذلك مبا يضمن الشفافية ،مع أن الوقائع تكشف أنه جرى ملء
الشواغر يف أكثر من موقع قيادي دون تطبيق معايير نظام تعيني الوظائف القيادي.
مشدد ًا على ضرورة ترسيخ مفهوم
وقد تعرض تقرير البنك الدولي لهذه التوصية،
ّ

الشفافية واختيار األكفاء يف إشغال املواقع القيادية.

 ومن التوصيات التي أوردها التقرير ،أن جتري احلكومة التعديل اﻟﻼزم إلصالح سياسةديوان اخلدمة املدنية لضبط التضخم وتخفيضه ﻲﻓ اﺠﻟﻬﺎز .وعلى ضوء ذلك عملت
احلكومة على إقرار عدد من السياسات اإلصالحية وعكسها على نظام اخلدمة املدنية
تقريري حالة البالد
اجلديد .ومن أبرز ما تضمنه النظام يف ضوء املالحظات الواردة يف
َ

لعامي  2018و :2019تفعيل التخطيط للموارد البشرية لضبط التضخم وترشيق

اجلهاز احلكومي ،وتطوير إدارة وتخطيط املوارد البشرية يف القطاع العام ،وتعزيز
مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص يف التنافس على إشغال الوظيفة العامة ،والتخطيط
الوظيفي.
 ويف ما يتعلق بتوصية التقرير التي تتضمن تطبيق مفاهيم التعاقب الوظيفي واختيارشاغلي الوظائف العليا ،أشار الديوان يف تقريره للرد على تقرير حالة البالد لعام
تضمنا مشروع
 ،2019إلى أن نظام اخلدمة املدنية اجلديد واستراتيجية الديوان
ّ

التعاقب واإلحالل الوظيفي وإعداد القيادات البديلة وأسس الوظائف احلرجة.
باإلضافة إلى تطبيق مفهوم الوظائف احلرجة والوظائف ذات األهمية ضمن مشاريع
الديوان.
وحول التوصيات واملالحظات الواردة يف تقرير حالة البالد واملتعلقة يف معهد اإلدارة
العامة ،عمل املعهد على معاجلة عدد من التوصيات وتنفيذ مشاريع منها:
 إعداد اخلطة االستراتيجية لألعوام ( ،)2022-2020والتي اشتملت على تعزيز دوراملعهد ليصبح مزود ًا متخصص ًا للتدريب يف القطاع العام ومركز ًا يف خدمات االستشارات
اإلدارية.
 إعداد دراسات تهدف إلى حتسني أداء القطاع العام .فقد ُمنح املعهد بصدور نظامه رقم( )102لسنة  2019دور ًا كبير ًا يف رفع كفاءة القطاع العام.

 حتديد جميع البرامج التدريبية للمعهد يف خطته التدريبية لعام  2020بناء علىالتخصصية يف البرامج اإلدارية املبنية على الكفايات املرتبطة باملستويات الوظيفية
ووفق ًا للمسارات التدريبية اخلاصة بكل مستوى ،لتاليف األخطاء السابقة يف
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مسميات البرامج ومحتوياتها .وشملت اخلطة التدريبية  12برنامج ًا تخصصي ًا وفق ًا
للمستويات الوظيفية ،وبرنامجني للفئات اإلشرافية ،و 8برامج متخصصة يف إعادة
هندسة العمليات وتطوير اخلدمات والتحول الرقمي والتركيز على النتائج وإسعاد
متلقي اخلدمة وإدارة الشراكة مع القطاعني العام واخلاص.
 تنفيذ مشروع تدريب موظفي القطاع العام ،بدأ من إعداد احلقائب التدريبية واعداداملدربني .وقد مت تدريب أكثر من  1000موظف.
واملعد من الوكالة األميركية
 يف ما يتعلق بتوصية تطبيق اإلطار التشغيلي للمعهدّ
للتنمية الدولية ( ،)USAIDأورد املعهد يف رده أنه تبنى منوذج ًا تشغيلي ًا جديد ًا
يعتمد على تقدمي اخلدمات وتطويرها بالشراكة مع القطاع اخلاص ومبا يضمن
اجلودة والتمكن من االستجابة ملتطلبات التدريب الواردة من اجلهات احلكومية ،وعلى
ضوء ذلك أعد املعهد معايير تأهيل املدربني واملراكز التدريبية.
بي املعهد يف رده على توصية تقرير حالة البالد بضرورة وصول املعهد إلى جميع
 ّمؤسسات اجلهاز احلكومي ،أن هذا األمر يتطلب تعريف املؤسسات احلكومية بالبرامج

التدريبية املتخصصة يف مجاالت ترقيات املوظفني (اجلوازي والوجوبي) ،وهو ما
يستدعي التعاون مع ديوان اخلدمة املدنية ،مع بيان أن املعهد قد خاطب الديوان بهذا
اخلصوص واقترح تشكيل جلنة مشتركة لتحديد األسس وتطوير العمليات اخلاصة
بها.
 أوضح املعهد أن الدور االستشاري قد مت حتديده يف خطته التنفيذية من خاللالتعاون مع مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز وديوان اخلدمة املدنية لتحديد مجاالت
عقد االستشارات ،وأشار املعهد إلى أنه ما زال هناك حاجة لبذل جهد أكبر يف تطوير
اخلدمة والترويج لها.
 وبشأن توصية "إعداد مركز للقيادات احلكومية" ضمن مهام املعهد ،أشار املعهدإلى أن استحداث مركز القيادات احلكومية كوحدة تنظيمية تعنى يف بناء قيادات
حكومية كفؤه ومؤهلة .ويف هذ النطاق عمل املعهد على تصميم برنامج موجهة
لشاغلي الوظائف القيادية ،وتنفيذ ورش تدريبية شارك فيها حوالي  300مشارك،
وتنفيذ خطة تدريبية متخصصة للقيادات اإلشرافية .وأشار املعهد إلى وجود عدد
من التحديات يف تنفيذ وتطوير القيادات احلكومية ،أهمها عدم وجود سياسة عامة
تتبناها احلكومة إلعداد القيادات ،باإلضافة إلى ضعف وتشتت وعدم شمولية
املنظومة املتكاملة إلعداد القيادات من حيث االستقطاب والتعيني والترقية وبناء
القدرات وغيرها ،وكذلك ضعف املخصصات املالية املرصودة للتدريب يف الدوائر
واملؤسسات احلكومية.
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تاسعًا :التوصيات

يهدف اإلصالح اإلداري بوجه عام إلى تنظيم اجلهـاز اإلداري للدولـة ،وإجراء تغييرات
جوهرية وأساسية يف بنية اإلدارة وتركيبتها وإجراءات اجلهاز ،ورفـع كفاءته على أسـس

علميـة ،ليكون قـادر ًا علـى االضطالع باملهام واالختصاصـات احملـددة له وتقدمي اخلدمات
الالزمة على أفضل وجه وبكفاءة وفعالية.
وعلى هذا األساس ،فاإلصالح اإلداري عملية تهدف إلى ترشيد اإلنفاق وحتسني األداء
فـي مؤسسـات الدولة وجهازها اإلداري ،وإدخال التغيرات التي تكفل حتقيق هذه
يعد هذا اإلصالح رافد ًا لتطوير القطاع العام واإلدارة العامة يف مهمة
األهـداف ،لـذلك ّ

االرتقـاء مبسـتوى التنظيم واإلجراءات يف اجلهاز اإلداري لتحقيق الكفاءة يف األداء مع
التركيز على فاعلية املخرجات والنتائج.
وقد اتسمت السنوات األخيرة بتطورات وحتديات عديدة كان لها تأثيرات مباشرة على
اإلدارة العامة واجلهاز احلكومي ،ومن أهم هذه التحديات اختالف دور الدولة ،والتغيرات
البيئية ،وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ولكي يتمكن القطاع احلكومي من
مواجهة تلك التغيرات االقتصادية والتكنولوجية ،ينبغي عليه االستفادة من التطورات
احلديثة يف اإلدارة وجتارب الدول األخرى يف كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا
اجلوهرية.
ويتطلب التعامل مع القضايا التي حتدث على املستويني اإلقليمي والعاملي ،إحداث
تغييرات جذرية يف أسلوب اإلدارة يف اجلهاز احلكومي وكيفية تقدمي اخلدمات ،وهذا
يستلزم تبني مفهوم حديث لإلصالح اإلداري يتالءم مع التغيرات التي مير بها اجلهاز
احلكومي ،فاملفهوم التقليدي لإلدارة العامة لم يعد قادر ًا على التعامل مع التطورات
احلديثة.
وما زال القطاع العام يخطو خطى بطيئة ال تتناسق مع الرؤية امللكية الصالح القطاع
العام ،وبشكل خاص ما ورد يف كتاب التكليف السامي واألوراق النقاشية واالجتماعات
تعد املشاريع واملبادرات التي تعمل عليها اجلهات ذات
والتوجيهات الدورية للحكومة ،إذ ّ
العالقة يف تطوير القطاع مبادرات متواضعة وتقليدية ،وهي من املهام األساسية لتشكيل

هذه اجلهات ،وال تنعكس بشكل مباشر على إصالح القطاع ،فقد تركّ ز دور اجلهات على
إصدار األدلة اإلرشادية والتعليمات والسياسات دون اخلوض يف مشاريع تنفيذية تعكس
اإلصالح اإلجرائي والهيكلي للقطاع ،ومتحور عمل وزارات تطوير القطاع العام منذ عام
( 2010حتى بعد إلغاء الوزارة وتكليف وزير دولة بشؤونها) على إصدار األدلة واملنهجيات
دون اخلوض يف كيفية تطبيقها أو إعداد أطر عامة للتطبيق الفعلي ومراقبة وقياس أثر
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السياسات أو األدلة ،وما زالت احلكومة متارس إجراءات الهيكلة بدمج املؤسسات كخيار
استراتيجي يف الهيكلة واتخاذ قرارات اإلحالة على التقاعد ملوظفي اجلهاز احلكومي
وبتدرج بحسب سنوات اخلدمة ،مما سيؤدي إلى إفراغ القطاع العام من منظومة خبرات
معرفية تراكمية معتبرة مع األخذ بعني االعتبار وقف التعيني ألصحاب الكفاءات مما
سيؤثر بشكل كبير على مستوى اجلهاز احلكومي .ومن جانب آخر لم تعمل احلكومة
املمولة لدعم القطاع العام ،مما
على االستفادة الفعلية من مخرجات املشاريع الدولية
ِّ

يعني عودة اجلهات احلكومية إلى نقطة البداية يف العديد من املشاريع ،وتكرار مشاريع
املمولة بقروض أو منح دولية ،ويعود ذلك لعدم وجود جهة رسمية تراقب إجناز
التطوير
َّ

وتنفيذ الدراسات واملشاريع االستشارية على أرض الواقع.

وعلى ضوء ذلك ،ميكن إيراد مجموعة من التوصيات واملقترحات لتطوير اإلدارة العامة
للحكومة ،وكما يلي:

ً
أوال :إعادة هيكلة الوزارات

املبدأ األساسي لعملية الهيكلة هو حتديد املهام املتشابهة وجمعها ضمن مؤسسة واحدة
ً
بدال من وجودها يف مؤسسات عدة ،وهو ما ينعكس يف تخفيض عدد مؤسسات القطاع
ّ
ويقل الهدر يف املال
العام ودوائره ،وبذلك تتوحد مرجعيات تقدمي اخلدمة للمواطن،
العام.
إذ ينبغي العمل على تقليص حجم احلكومة ،من خالل إعادة تنظيم الوزارات على مبدأ
جمع املهام واألنشطة املتماثلة ومنع االزدواجية دون اإلخالل مببدأ الفاعلية ،وميكن
االستفادة من التجارب الدولية يف هذا املجال كتجارب الصني واليابان وبريطانيا ،مع
ضمان وجود وزارة إلدارة كل قطاع من قطاعات الدولة ،ومأسسة هيكلة الوزارات من خالل
َ
ً
وتوقف التغيرات التي تطرأ عليه
مثال) ،كي يستقر الهيكل
قانون (كقانون اإلدارة العامة
مع كل تغيير حكومي.
إن إعادة هيكلة الوزارات تتطلب نقل العديد من املهام إلى املؤسسات التنفيذية املنبثقة
عن هذه الوزارات ،بحيث يصبح الدور الرئيس للوزارات هو رسم السياسات العامة للقطاع،
وإدارة ومتابعة املؤسسات التي تشكل أذرع ًا تنفيذية لها.
وال بد أيض ًا من تعزيز توجه الدولة نحو تطبيق الالمركزية على مستوى احملافظات
والبلديات.
وينبغي العمل على اعتماد معايير إلعادة الهيكلة منها :
دخل من خالل تقدمي خدمات
أ .أن تكون مهام املؤسسة ذات طبيعة متكّ نها من توليد ْ
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إقراضية أو تنظيمية أو استثمارية (مثل مؤسسة تنمية أموال األيتام ،وصندوق
التنمية والتشغيل) ،مع عدم إبقاء املؤسسات التي تؤدي املهمة نفسها (مثل مؤسسة
تطوير املشاريع االقتصادية) ،وذلك لتخفيف العبء على املوازنة العامة للدولة.
ب .الهيئات التي تنظم وتراقب قطاعات محددة بالدولة ،مثل النقل بأنواعه ،ينبغي
توحيدها يف هيئة واحدة لكل قطاع يتطلب وجود مثل هذه الهيئات .على سبيل
املثال دمج هيئة تنظيم النقل البري ،وهيئة تنظيم الطيران املدني ،والهيئة البحرية
األردنية ،بهيئة واحدة تسمى "هيئة النقل الوطني" .كما ميكن دمج سلطة املياه
وسلطة وادي االردن ضمن وزارة املياه ،وهكذا لبقية املؤسسات.
ت .املؤسسات الوقفية ،نظر ًا خلصوصيتها ،تبقى مستقلة وتعمل حتت إشراف وزارة
األوقاف (مثل اخلط احلديدي احلجازي ،ومؤسسة تنمية األموال الوقفية) .إذ
اتخذت احلكومة قرارات بدمج هذه املؤسسات ،ويتطلب األمر الرجوع عن ذلك إلبقاء
استقاللية هذه اجلهات.
ث .هيكلة املؤسسات التي تقوم مبهام استثمارية متويلية ذات نفع عام (تنموي) ،إذ ميكن
نقل مهام املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية لتصبح من مهام صندوق
التنمية والتشغيل.
وينبغي أن يتم التوزيع القطاعي للجهاز احلكومي من أجل حتسني عملية رسم السياسات
واالستراتيجيات القطاعية وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف عملية رسم السياسات
العامة ،وهذا يتطلّب:
 .1تشكيل مجالس السياسات القطاعية والشراكة ومأسسة عملها لتسهيل عملية
املتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التنفيذية ،ومثال ذلك :مجلس وطني
لإلعالم ،مجلس التعليم العالي ،املجلس األعلى لسياسات اخلدمة املدنية وتطوير
اإلدارة العامة ،مجلس السياسات االقتصادية .وسيشكل هذا التوجه منهج ًا علمي ًا
إبداعي ًا يف العمل احلكومي ،إذ سيعزز العمل واإلجناز واملساءلة لفرق وطنية تعمل

بشكل مؤسسي ومستدام بعيد ًا عن الفردية والشخصنة ،باإلضافة إلى متكني الدولة
من االستفادة من اخلبرات الوطنية ،األمر الذي ينعكس إيجابي ًا على والء الكفاءات
الوطنية وإدماجها يف عملية النهضة املنشودة.
 .2توحيد املرجعيات وإلغاء االزدواجية يف مهام مؤسسات القطاع ،ومن ذلك على سبيل
املثال إنشاء املجلس األعلى لسياسات اخلدمة املدنية وتطوير اإلدارة العامة .ويختص
هذا املجلس باقتراح السياسات املنظمة للقطاع ،ويرفعها ملجلس الوزراء إلقرارها ،على
ألي وزارة.
أن يرتبط برئيس الوزراء أو نائب الرئيس وليس بوزير ّ
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وينبغي العمل على مراجعة وتوحيد أمناط احلوكمة للمؤسسات والهيئات ،وبحث مدى
احلاجة ملجالس اإلدارة /مجالس املفوضني ،وإعادة النظر بأعداد أعضائها ،وحتديد إن
داع إلى التفرغ من عدمه ،ومراجعة حجم املكافآت الشهرية واملزايا والنفقات،
كان هناك ٍ
من خالل مراجعة التشريعات الناظمة لعمل هذه املؤسسات والهيئات والتعديل عليها،
وميكن يف هذا الصدد تعزيز فكرة املجالس التي ال تأخذ الصبغة املؤسسية ،وتطوير آليات
عمل املجالس الوطنية ،ومنها على سبيل املثال املجلس الوطني للسياحة الذي ميكنه أن
ً
بديال لهيئة تنشيط السياحة بعد نقل بعض مهامها لوزارة السياحة.
يكون
وبهدف تعزيز احلوكمة ،وترشيد القرار احلكومي ،ينبغي على احلكومة أن تقوم مبا يلي:
يتم حسابها
• إعداد مؤشرات أداء متخصصة لكل مؤسسة لتعكس واقع ونتائج أعمالهاّ ،
مرات كل عام) ،ويجري التقييم لكفاءة وفعالية اإلدارة العليا والوسطى
دوري ًا (ثالث ّ
بناء عليها.

• إلزام جميع أصحاب القرار يف الوزارات واملؤسسات والدوائر والهيئات وغيرها (الوزراء،
ورؤساء املجالس ،ورؤساء السلطات ،والرؤساء التنفيذيون ،واألمناء واملديرون
العامون ،والسفراء ،واحملافظون) بتحقيق مؤشرات األداء املرسومة لكل مؤسسة وفق
اختصاصه ،ومحاسبتهم على ذلك .وهذا يعني اقتران جتديد عقود التعيني أو قرارات
التعيني بتحقيق رسالة املؤسسة وأهدافها ،وحتقيق مؤشرات األداء تلك.
• إلزام ومحاسبة اإلدارة العليا يف كل مؤسسة وشركة مملوكة للحكومة بتحقيق
أي قرار أو إجراء أو سلوك
مؤشرات األداء املرسومة ،وحتميلها املسؤولية الكاملة عن ّ

ّ
يخل بتحقيق تلك املؤشرات ،ويكون احلساب سواء بالعقاب أو الثواب نهاية كل سنة
كلي ًا بتلك املؤشرات.
مالية ،مع ربط تقييم األداء ّ
حتمل أصحاب القرار
حتمل اإلدارة العليا والوسطى باملؤسسة للمسؤولية إلى جانب
إن
ّ
ّ
يعد حجر الزاوية يف اتخاذ القرار احلصيف بالتشارك
هذه املؤولية جنب ًا إلى جنبّ ،
يتحمل اجلميع نتائج القرارات،
وليس بالسلطة لصاحب القرار األول (للقائد)؛ فعندما
ّ
ويكون واضح ًا لكل األطراف بأن العقاب أو الثواب هو مصير كل من يساهم يف القرار،

ً
وصوال إلى قائــد
ستتوازن عملية التنسيب للقرارات من الصف األدنى بالسلّم الوظيفي
وي َ
حافظ على إدارة املال العام
املؤسسة ،وبهذا ُتعزَّ ز الرقابة الذاتية واحلاكمية املؤسسيةُ ،

وموجودات املؤسسة أو الشركة.
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ثاني ًا :هيكلة املوارد البشرية

التحدي املالي الذي تواجهه الدولة بسبب جائحة كورونا ،يجعل احلكومة ملزَ مة أكثر
من أي وقت مضى باالستجابة لتحقيق الرشاقة املؤسسية يف جميع مجاالت عملها؛

يعد من أهم األمور التي تؤهل أجهزة القطاع العام لتكون أكثر مرونة وفاعلية وبأقل
وهذا ّ

التكاليف .وال ميكن مواجهة هذا التحدي بوجود جهاز إداري ضخم وإنتاجية متدنية.
وعليه ،فإن التوصية يف هذا املجال تتضمن إجراءات من أهمها:
 حصر جميع املوظفني الذين استكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد املبكر أواالستيداع ،وتقييم أدائهم من جلان تقييم محايدة يشترك يف عضويتها مندوبون من
ديوان اخلدمة املدنية أو ديوان احملاسبة أو خبراء تقييم يقررهم مجلس الوزراء.
 يستثنى من اإلحالة على التقاعد شريحة املوظفني ذوي األداء العالي (أعلى مناملستوى املطلوب) ،شريطة ّأل تزيد نسبتهم عن  %1من موظفي الدائرة ،وأن تقدم
الدائرة معززات تثبت ذلك مع تنسيب من جلنة التقييم املعتمدة ،وأن يستمر هؤالء
بالعمل حتى إكمال السن القانونية ( 60سنة للرجل و 55سنة للمرأة) مهما بلغت
سنوات خدمتهم.
 تعزيز ًا لسياسة تخفيض أعداد موظفي القطاع العام ،ميكن للحكومة إصدار قراراتمبنح موظف القطاع العام ،مبن يف ذلك أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الرسمية،
احلق يف احلصول على إجازة دون راتب للمدة التي يطلبها ،وكذلك منح املوظف احلق
ألي جهة خاصة أو عامة ،داخل
يف احلصول على إعاره ملدة ال تقل عن  10سنوات ّ

اململكة أو خارجها.

كما يتطلب األمر إعادة توزيع موظفي القطاع العام وفق ًا لالحتياج احلقيقي للعاملني،
ووضع خطة تأهيلية لذوي األداء املتدني لالستفادة منهم يف تعويض وقف عملية
التوظيف ملدة ال تقل عن عامني ،باستثناء اخلبرات النادرة التي تتطلبها عملية التطوير
واالبتكار يف أعمال احلكومة .وهنا ميكن االستفادة من الكفاءات الوطنية النوعية
املهاجرة ،والتي قد تعود للوطن بسبب ظروف املرحلة ،لرفد القطاع العام بخبرات نوعية
يف االبتكار والتميز املؤسسي.

ثالث ًا  :التميز واالبتكار

 ضرورة دعم مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ليكون الذراع التقييمية للحكومة يفوعد تقارير التقييم التي يصدرها املركز من خالل فئات
تطبيق أفضل املمارسات،
ّ

تقارير تصحيحية تعمل احلكومة على
جائزة امللك عبداهلل الثاني للتميز والشفافية
َ
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معاجلة املالحظات الواردة فيها لضمان وتيرة عمل املؤسسات وفق منهجيات التميز

املعتمدة والتي ستدعم جميع خطط اإلصالح من خالل بذل اجلهات احلكومية جهد ًا
ذاتي ًا إلجناز التطوير والتحسني املستمر.
ويجب أن ُينظر إلى املركز على أنه مركز تخصصي مهني يف مجال التميز واالبتكار،
لتقدمي املشورة عبر التقييم وفق أسس علمية واستناد ًا إلى أفضل املمارسات العاملية.

رابع ًا :احلوكمة املؤسسية يف القطاع العام

 ضرورة إيالء احلوكمة املؤسسية االهتمام والتركيز األكبر ضمن ترسيخ إجراءاتوعمليات مطبقة على أرض الواقع من خالل تطبيق إطار حوكمة مؤسسي موحد
للقطاع العام وفق "أداة تقييم وحتسني ممارسات احلوكمة" ( )GAITالذي أعدته
احلكومة سابق ًا ،بهدف تعزيز ثقة املواطنني بالدولة ومؤسساتها من خالل حتقيق
زيادة نسبة رضا املواطن عن اخلدمات التي يقدمها القطاع العام ،وحتقيق مبدأ
احملاسبة واملساءلة من خالل االلتزام بالقوانني واألنظمة ،وحتقيق مبدأ النزاهة
والعدل والشفافية يف استخدام السلطة وإدارة املال العام وموارد الدولة ،وحتقيق تكافؤ
الفرص بني املواطنني ،وتطوير األداء املؤسسي ،واملتابعة والتقييم بشكل مستمر.

إن تنفيذ هذه التوصيات ينسجم مع التوجيهات امللكية للحكومة السابقة ،وهو ما تضمنه
أيض ًا كتاب التكليف حلكومة بشر اخلصاونة ،إذ جاء فيه" :كما ال بد من البدء بتطوير
اجلهاز اإلداري للدولة ،وتنفيذ دراسة مبنية على أسس علمية خالل الشهور الثالثة
القادمة ،وتقدمي مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات ،لرفع كفاءة القطاع
العام وحتسني مستوى اخلدمات وضبط النفقات".
ومن التوصيات أيض ًا:
 -1التأكيد على ضرورة وضع إطار عمل متكامل لتطوير القطاع العام تكون مرجعتيه
رئيس الوزراء من خالل مجلس أعلى لتطوير القطاع ،وأن يقوم املجلس األعلى
لتطوير القطاع العام بتنفيذ خطة وطنية شاملة محددة مبؤشرات أداء استراتيجية
ً
متكامال للجهاز احلكومي ،ويشرف على التوجهات االستراتيجية
ويبني مشهد ًا
وحتديد املسؤوليات ،وأن يقوم بإقرار استراتيجيات اجلهات ذات العالقة لضمان
املواءمة وتكاتف اجلهود وعدم االزدواجية ،وأن يتم تصميم مؤشرات حتاكي مؤشرات
التنافسية العاملية والتقارير الدولية ذات العالقة ،إذ إن تشكيل جلنة منبثقة (حالي ًا)
من مجلس الوزراء ال تكفي إلدارة مشروع وطني متكامل.
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يتم من خالله توثيق
 -2التأكيد على العمل على بناء نظام معلومات ألداء احلكومةّ ،
االستراتيجيات ومؤشرات األداء ودورية التدقيق على اجلهات احلكومية حول مدى

االلتزام بتنفيذ االستراتيجية ومتابعة مؤشرات التنافسية والتقارير العاملية.
 -3إطالق برنامج قيادات األردن احلكومية ضمن أفضل املمارسات بالشراكة مع بيوت
اخلبرة العاملية واإلقليمية ليكون برنامج ًا معتمد ًا وبإطار قانوي يتخلله التقييم
العلمي والتطبيقي ويتضمن شهادات مهنية يف القيادة تضمن اجتياز القائد اإلداري
للبرنامج.
 -4إصدار تشريع متكامل يعكس السياسة العامة والتوجهات الوطنية إلعداد القيادات
احلكومية.
 -5بناء منظومة ممكّ نات تعنى باملوارد البشرية والتحول الرقمي وممكّ نات حوكمة
املؤسسات احلكومية ،ومراقبة نسب االلتزام بامليزانيات املعتمدة وفق املؤشرات العاملية.
 -6التأكيد على ضرورة معاجلة آليات اختيار القيادات اإلدارية املتمثلة باألمناء العامني
واملديرين العامني ،وتطبيق أفضل املمارسات بشفافية وعدالة.
 -7ضرورة مراجعة املهام واملسؤوليات املناطة بوزير الدولة لتطوير األداء املؤسسي
واملعني مبلف تطوير القطاع العام ،وتعزيز الدور االستراتيجي للحكومة يف مجال
ّ
تطوير القطاع العام.
مهام ومسؤوليات ّ
كل من ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة
 -8التأكيد على مراجعة
ّ

العامة وإدارة تطوير األداء املؤسسي ،لضمان تكاتف اجلهود واإلجناز والكفاءةـ ،واحلد

من االزدواجية والتشابه يف املهام.
 -9دعم معهد اإلدارة العامة ليكون الذراع االستشارية للحكومة وعدم اعتباره مزود ًا
للتدريب احلكومي التقليدي ،وأن يتم بناء إطارة التشغيلي وفق معايير القطاع
اخلاص ليقدم خدماته الفنية واالستشارية بكفاءة ،بهدف كفاءة اإلنفاق احلكومي
يف مجال التدريب واالستشارات ،وإسناد مهمة إعداد األدلة اإلرشادية واملنهجيات
وغيرها والتدريب عليها إلى معهد اإلدارة العامة ،لكونه املعني برفع القدرات املؤسسية
يف احلكومة واجلهاز االستشاري للحكومة بحسب نظام املعهد .إذ جاء يف املادة (-4أ):
"يقدم املعهد خدمات الدراسات واالستشارات اإلدارية ملؤسسات الدولة املختلفة،
ّ

ويزود املعهد اجلهات املستفيدة باحللول املناسبة لدعم متخذي القرار لتطوير األداء
على املستويني الفردي واملؤسسي ،من خالل حزمة من االستشارات والدراسات".
 -10إنشاء مكتب إلدارة املشاريع احلكومية ،يعنى بإدارة مشاريع استراتيجية تطوير
القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي ومتابعة إجنازها.
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 -11إخضاع جميع موظفي الفئة العليا من أمناء ومديرين عامني ومستشارين ملعايير
جائزة أفضل أمني عام  /مدير عام واملنبثقة من مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز ،على
أن يكون ذلك إجباري ًا لكل شاغلي الفئة العليا.
ً
شامال جلميع محاور إعادة هيكلة القطاع العام
 -12تطوير مشروع إعادة الهيكلة ليكون
(إعادة مراجعة األهداف املؤسسية واملسؤوليات واملهام ،وهندسة اإلجراءات ،وغيرها)
لتكون النتيجة النهائية يف إجراءات دمج املؤسسات أو إلغائها وإعادة توزيع املوظفني
وفق الكفاءات واخلبرات التراكمية املتوفرة يف اجلهاز احلكومي بحسب احلاجة ،والتي
ستظهر أثناء عمليات إعادة الهيكلة.
 -13إنشاء مختبر السياسات احلكومية ليكون داعم ًا يف إجناز السياسات وتقييمها وفق
أفضل املمارسات ،وبهدف تفعيل دور املجتمع وإشراك األفراد واخلبراء يف وضع واقتراح
السياسات احلكومية لصنع القرارات يف الدولة ،نظر ًا إلى أن احلكومة ال متتلك اخلبرة
والتجربة يف بعض املواضيع والقطاعات التي لم يسبق تنظيمها.
 -14العمل على بناء منظومة إدارة املخاطر املؤسسية واستمرارية األعمال وبناء
السيناريوهات ،بهدف التعرف على األحداث احملتملة التي قد تؤثر على األهداف
املؤسسية ومهام أجهزة الدولة .وهذا يشمل بشكل خاص منظومة متكاملة للقطاع
احلكومي.
 -15تفعيل وتطوير وتطبيق نظام املوارد البشرية املوحد ،ونشره على مراحل يف مؤسسات
ودوائر اخلدمة املدنية ،واالستفادة من البيانات املوجودة يف دعم القرار احلكومي.
 -16تعزيز الثقة يف إجراءات احلكومة إلشغال الوظائف القيادية يف القطاع العام،
وتعزيز الشفافية يف اختيارهم ،مع األخذ بعني االعتبار االلتزام بنظام إشغال
الوظائف القيادية ،وإجراء عمليات االختيار لعموم املتقدمني لضمان النزاهة ،وفتح
مجال االعتراضات على الترشيحات من املتقدمني والتي ينبغي أن ُتعرض على جلنة
حيادية يديرها القضاء.
 -17تكليف مركز امللك عبداهلل الثاني للتميز لتقييم اجلاهزية للعمل عن بعد يف القطاع
العام ،واالستفادة من مخرجات التقييم ليتم االستفادة منها يف خطط الطوارئ
املستقبلية.
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التاريخ

األحداث

 أول حالة إصابة بفايروس كورونا مت حجرها يفمستشفى األمير حمزة.

2020/3/2

تسجيل أول إصابة
بفيروس كورونا يف األردن
ملواطن قادم من إيطاليا.

 -تعليق دوام املؤسسات التعليمية ملدة أسبوعني.

2020/3/15

إعالن رئيس الوزراء
د.عمر الرزاز عن
مجموعة إجراءات
وقرارات اتخذتها
احلكومة للتعامل مع
فيروس كورونا.

 تعليق جميع الرحالت اجلوية من اململكة وإليهاابتداء من يوم الثالثاء  17آذار  ،2020وحتى إشعار
آخر ،باستثناء حركة الشحن التجاري.
 وقف الفعاليات العامة ،والشعائر الدينية،والسياحة ،ووقف جميع الفعاليات والتجمعات
العامة.
 توجيه املواطنني بعدم التجمع يف املناسباتاالجتماعية ،مبا فيها بيوت العزاء واألفراح.
 وقف زيارة املستشفيات والسجون حتى إشعار آخر. إغالق األماكن السياحية األثرية ملدة أسبوع،لتنفيذ حمالت التعقيم يف هذه املواقع.

إغالق احملالت يف جميع مناطق اململكة.

دعوة املواطنني إلى عدم التنقل وااللتزام بالتعليمات
الرسمية ملواجهة انتشار فيروس كورونا.

2020/3/17

إعالن رئيس الوزراء
د.عمر الرزاز تفعيل قانون
الدفاع.

2020/3/21

حظر تنقل األشخاص
وجتوالهم يف جميع
مناطق اململكة حتى إشعار
آخر.

2020/3/22

إطالق وزارة التربية
والتعليم منصة (درسك)
احلكومية.

2020/3/23

بث مناهج طلبة
التوجيهي على قناة
األردن الرياضية.

2020/3/23

خطاب جاللة امللك
عبداهلل الثاني.
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التاريخ

األحداث

 شهدت اآللية بعض التجاوزات ،كمظاهر التجمهرللمواطنني أمام احلافالت وشكاوى من عدم وصول
مادة اخلبز لبعض األحياء.

2020/3/24

اإلعالن عن آلية توزيع
اخلبز واملياه واألدوية
يف ظل احلظر عبر
شركات النقل (املتكاملة)
واملركبات التابعة
للبلديات وأمانة عمان.

2020/3/26

حفل زفاف يف محافظة
إربد.

 توقف املركبات واحلافالت التابعة للبلديات وأمانةعمان عن توزيع اخلبز واملياه.
ّ
 إعالن رئيس الوزراء د.عمر الرزاز السماح بفتحالبقاالت ومحال اخلضار داخل األحياء مع استمرار
منع حركة املركبات اال بتصريح.
 عزل محافظة إربد بشكل كامل عن باقي محافظاتاململكة ،والتعاون مع القوات املسلحة واألجهزة
األمنية إليصال اخلدمات الضرورية يف مناطق
العزل،
 وعزل قصبة إربد والقرى التابعة لها (إيدون،جحفية ،سوم ،احلصن ،الصريح ،حبكّ ا) عن باقي
مناطق احملافظة.
شخصا بفيروس كورونا.
 إصابة 85ً
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2020/3/28

إطالق منصة الكترونية
(مونة) لتأمني احتياجات
املواطنني يف ظل حظر
التجول.

2020/3/28

تسجيل أول وفاة بفيروس
كورونا المرأة يف الثامنة
والثالثني من العمر يف
مستشفى األمير حمزة.

2020/4/5

عزل منطقة الربوة
وحتديد ًا حي املرقب يف
منطقة ماركا.
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أبرز نتائج األحداث

التاريخ

األحداث

 إصدار بيان من وزارة الصحة حول اإلصابة بعدإثارة اجلدل التي أحدثتها رواية املصاب حول
معرفته املسبقة بإصابته بالفيروس.

2020/4/7

إصابة موظف يف أحد
مستودعات األدوية
التابعة إلحدى الشركات
اخلاصة.

 وفاة والد املصاب يف أحد املستشفيات اخلاصة ،وكاناألب يعاني من "فشل كلوي" ،ومت أخذ عينة له
كإجراء احترازي وكانت نتيجتها إيجابية.
 إغالق  103صيدليات تابعة للشركة وفحص جميعاملوظفني.
 تسجيل  7إصابات نتيجة مخالطتهم للموظف. تسجيل قضية جزائية لدى دائرة مدعي عامعمان بحق املوظف إلخفائه إصابته وملخالطته
لآلخرين.
  100ألف شريحة اختبار ،و 30وحدة من جهازالضغط اإليجابي املستمر ملجرى الهواء ذي املستوى
الثنائي (.)BiPAP

2020/4/8

  300ألف كمامة طبية ،و 50جهاز ًا لقياس احلرارةعن ُبعد باألشعة حتت احلمراء.

وزارة الصحة تتسلم
معدات ومستلزمات طبية
تبرع بها رجل األعمال
الصيني جاك ما.

  10آالف بذلة طبية واقية الستخدام الكوادرالطبية العاملة يف أقسام العزل.
اإلشاده بصمود الشعب وثباته يف هذه املرحلة
الصعبة.

2020/4/10

خطاب جاللة امللك
عبداهلل الثاني.

 إجراء ما يزيد عن  1500فحص من شمال اململكةإلى جنوبها ،وكانت جميعها سليمة.

2020/4/10

تسجيل األردن "صفر
إصابة" للمرة األولى منذ
بدء اجلائحة.

2020/4/15

التحول إلى التعليم عن
بعد
يف املدارس واجلامعات.

2020/4/17

إطالق منصة إلكترونية
( )safelyhomeمن
قبل وزارة اخلارجية
وشؤون املغتربني ،لعودة
الطلبة األردنيني من
اخلارج.
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 -تسجيل  100إصابة إثر مخالطتهم للسائق.

التاريخ

األحداث

2020/4/25

إطالق منصة (همة وطن)
الستقبال املساهمات
املقدمة من املؤسسات
والشركات واألفراد.

2020/5/6

إصابة سائق شاحنة
يقطن يف قرية اخلناصري
التابعة حملافظة املفرق.

2020/6/5

إعادة فتح املساجد
والكنائس.

2020/7/20

منظمة الصحة العاملية
تطلب من األردن عدم
حساب إصابات سائقي
الشاحنات غير األردنيني
الذين مت اكتشاف
إصاباتهم على احلدود.

 تسجيل إصابات يف محافظات املفرق والزرقاءوجرش للمرة األولى.
 العودة للمساجد بصالة اجلمعة فقط ،ضمنضوابط السالمة العامة ،واخلطبة لعشر دقائق
فقط.

 إغالق حدود الكرامة بعد تسجيل أكثر من 30إصابة خالل  3أيام.

2020 8/13

 تسجيل إصابات محلية يف خمس محافظات. اللجوء إلى عزل أي محافظة أو مدينة أو منطقةتتزايد فيها اإلصابات.

2020/8/15

إعالن وزير الدولة
لشؤون االعالم أمجد
العضايلة عن جتنب قرار
احلظر الشامل ملا له آثار
اقتصادية واجتماعية
ونفسية على املواطنني.

 تسجيل اللواء  39حالة إصابة بفيروس كوروناخالل  10أيام.

2020/8/17

عزل لواء الرمثا عن باقي
ألوية محافظة إربد وعن
باقي محافظات اململكة،
إلى أن يسمح الوضع
الوبائي يف اللواء برفع
العزل.

 تسجيل  33إصابة يف يوم واحد من مجموع 57حالة محلية.

2020/8/25

حفل زفاف يف منطقة
ماركا اجلنوبية
يف عمان.
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 تبدأ ساعات احلظر يف املدينة من  8مساء وحتى 6صباح ًا ،وإغالق املرافق التعليمية واألسواق
الشعبية واملتنزهات واملساجد.

2020/8/25

األحداث
عزل مدينة سحاب.

 استمرار عمل مدينة امللك عبداهلل الثانيالصناعية.
 منع سكان سحاب من الدخول إلى النجدينةالصناعية واخلروج منها.
 منع حركة السيارات داخل املنطقة املعزولة،والسماح حلركة املواطنني سير ًا على األقدام.

2020/9/2

عزل حي الربوة يف لواء
ماركا.

 إيقاف نشاطات ومرافق لغايات احترازية ،تشملاملدارس احلكومية واخلاصة واملرافق التعليمية،
باإلضافة إلى احلدائق العامة واملتنزهات واألسواق
الشعبية واملساجد والكنائس.
 تصنيف الدول التي سيستقبل منها األردنمسافرين تبع ًا لوضعها الوبائي.

2020/9/3

دول حمراء

احلكومة حتدد رسمي ًا
الدول اخلضراء والصفراء
واحلمراء.

دول صفراء
دول خضراء
2020/9/8

إعادة فتح املطار واستقبال
املسافرين وفق ًا لتصنيف
الدول.

2020/9/8

إعالن املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني يف األردن ،عن
تسجيل أول حالتني
إصابة مؤكدتني داخل
مخيم االزرق لالجئني يف
األردن.

 تقررت إعادة اإلغالق بعد تسجيل  214إصابةجديدة وتسجيل حالتي وفاة خالل  24ساعة.

2020/9/17

تعليق دوام غالبية
املدارس احلكومية
واخلاصة ،وإغالق صاالت
املطاعم واملقاهي ،وإغالق
األسواق الشعبية ملدة
أسبوعني.

 بينت األسباب األولية للوفاة أنها ناجتة عن التهابرئوي حاد.

2020/9/19

أول عملية تشريح جلثة
متوفى ُيعتقد أنه مصاب
بفيروس كورونا.
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 -تسجيل  1776إصابة ،منها  11إصابة خارجية.

 -سيتم تكرار تطبيق احلظر أسبوعي ًا.

-

التاريخ

األحداث

2020/9/20

إعالن جلنة األوبئة
دخول األردن مرحلة
االنتشار املجتمعي.

2020/9/30

كسر حاجز  1000إصابة
يومي ًا.

2020/10/9

تعليق دوام املدارس يف
السلطات التعليمية كافة
اعتبار ًا من يوم اجلمعة
وحتى إشعار آخر.

2020/10/9

حظر جتول شامل وملدة
 48ساعة يومي اجلمعة
والسبت.

استثناء طلبة الطب البشري يف املرحلة اإلكلينيكية  2020/10/11التدريس يف اجلامعات
االردنية الرسمية
(السنوات الرابعة واخلامسة والسادسة).
واخلاصة عن طريق
استثناء طلبة طب األسنان للسنتني الرابعة
التعليم اإللكتروني عن
واخلامسة.
بعد يف جميع التخصصات
استثناء طلبة التمريض للسنتني الثالثة والرابعة.
واملستويات (البكالوريوس
والدبلوم واملاجستير
استثناء مواد املختبرات واملواد ذات التطبيقات
والدكتوراه).
العملية والبدنية.

 -تسجيل  2054حالة إصابة.

 2020/10/13كسر حاجز  2000إصابة
يومية.

سيحظر تنقل األشخاص ابتداء من الساعة  2020/10/22إصدار رئيس الوزراء
 ُد.بشر اخلصاونة أمري
ً
ليال وحتى الساعة السادسة
احلادية عشرة
الدفاع  19و.20
صباح ًا ،وستُ غلق املنشآت من الساعة العاشرة ليالً
وحتى السادسة صباح ًا ،باستثناء املنشآت التي
أن طبيعة عملها تقتضي خالف
يقرر رئيس الوزراء ّ
ذلك.
 فرض حظر شامل للتجوال أيام اجلمعة من كلأسبوع ،حتى نهاية العام.
 استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية الفصلالدراسي األول.
 -تسجيل  3800إصابة يومية ،جميعها محلية.

 2020/10/27كسر حاجز  3000إصابة
يومية .

تسجيل  57حالة وفاة.

 2020/10/31تسجيل أعلى حصيلة
وفيات منذ بدء اجلائحة.
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األحداث

2020/11/2

كسر حاجز  5000إصابة
يومية.

2020/11/4

كسر حاجز  1000وفاة
منذ بدء اجلائحة.

 2020/11/10االنتخابات النيابية
للمجلس التاسع عشر.
 2020/11/11فرض حظر جتول شامل
ملدة أربعة أيام.
 2020/11/18كسر حاجز  7000إصابة
يومية.
 2020/11/19كسر حاجز  2000حالة
وفاة منذ بدء اجلائحة.
2020/12/5

كسر حاجز  3000حالة
وفاة منذ بدء اجلائحة.

 2020/12/22مجلس الكنائس يدعو
القتصار احتفاالت عيد
امليالد ورأس السنة على
الصلوات واألمور األسرية
دون جتمعات.
 2020/12/30استمرار حظر اجلمعة
والقطاعات واألنشطة
غير املصرح لها بالعمل.
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محمد الزبون
محمد السرحان
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محمود الرمياوي
محمود العوران
محمود املساد
محمود بدوان
محمود حشمة
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نايف اخلوالدة
نائل احلسامي
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نزار حداد
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نعيم احلسنات
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نور شياب
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هال مراد
هيام العتوم
هيثم حجازي
هيثم عواد
هيثم مستو
هيفاء النجار
هيفاء درويش
وائل الروسان
وائل العرموطي
وائل الهياجنة
وجيه عزايزة
ورود البطوش
وسيم هلسه
وفاء اخلضرا
وفاء الرماضنة
وفاء بني مصطفى
وليد شاهني
يوسف الشمالي
يوسف أبو الشعر
يوسف منصور

نظر ًا لظروف جائجة كورونا عقد املجلس جلساته الناقشية مع املشاركني من خالل تقنيات التواصل
املرئي ( )ZOOMوقد يكون ذلك ادى الى عدم دقة تسجيل بعض املشاركني او وجود خطا يف اسمائهم،
ويبني املجلس ان اخلطأ ان وجد فهو غير مقصود.
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