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جهات  من  الوثيق  التعاون  بدون  ليتم  يكن  لم  بامتياز  جماعي  جهد  البالد  حالة  تقرير  إن 
وأطراف عدة. فكل الشكر والتقدير للوزارات واملؤسسات احلكومية ومؤسسات القطاع اخلاص 
هذا  جتويد  يف  كبيٌر  دوٌر  لهما  كان  والذي  وجهد  تعاون  من  أبدوه  ما  على  املدني  واملجتمع 

التقرير.

محمد  السيد  وملعالي  حمارنه  مصطفى  الدكتور  لعطوفة  اجلزيل  بالشكر  املجلس  يتقدم 
النابلسي ملبادرتهما يف إطالق تقرير حالة البالد األول يف عام 2018، وملعالي الدكتور محمد 
احلاليقة، الرئيس السابق للمجلس لدوره يف التحضيرات األولية لهذا التقرير قبل انتقاله 

من املجلس.

وكذلك أتقدم بخالص الشكر والتقدير للخبراء واملختصني يف القطاعات واملجاالت املختلفة، 
الذين قاموا بإعداد أوراق املراجعات التي تضّمنها التقرير، وللمحّكمني الذين توّلوا حتكيم 
بالشكر  املجلس  يتقدم  كما  احملتوى.  جودة  تعزيز  يف  أسهمت  علمية  بطريقة  األوراق  هذه 
اجلزيل لكل املشاركني يف جلسات العصف الذهني وورش العمل من اخلبراء واألكادمييني من 
وتوصيات  ومقترحات  أفكار  من  قدموه  وملا  التقرير،  إعداد  مّدة  مدار  على  القطاعات  كافة 

قيمة. 

كما أشكر األمني العام للمجلس الدكتور متري مدانات، على دوره اإلشرايف يف متابعة التقرير 
بالشكر  التقدم  يفوتني  وال  النهائي.  بشكله  بالتقرير  للخروج  اجلهات  كافة  بني  والتنسيق 

للسيد بسام حمدان على جهوده يف تصميم هذا التقرير وتنسيقه.

ويف اخلتام، أشكر زميالتي وزمالئي يف املجلس االقتصادي واالجتماعي، كاّلً بحسب موقعه، 
على ما قّدموه خالل إعداد التقرير من جهود وتعاون، وأخّص بالذكر السيد محمود الشعالن 
يف  والباحثني  للتقرير،  اللغوية  املدققة  عامر  ود.هدى  للتقرير،  العام  املنّسَق  درادكة  وزياد 
ويف  الشرع،  ونبيل  املصري،  ودعاء  احلالحلة،  د.خلود  الزمالء:  واألبحاث  الدراسات  دائرة 
إيناس  اإلدارية:  الدائرة  ويف  باكير،  ومحمد  الظاهر  وحنني  كالب  عمر  اإلعالمية:  الدائرة 
شطناوي، والرا قعوار، وديانا الترك، وُربى احلياري، ومحمد رحيمة، وإميان عوكل، وعصام 
احلراسيس،  ومجدي  سعادة،  ومحمد  الزينات،  أبو  وسوسن  الزايدي،  وهديل  الهيجاء،  أبو 

وحنة الدبابنة، وأحمد العداربة، ومحمود البستنجي، ومحمد أبو رّمان. 

رئيـس املجلس االقتصادي واالجتماعي

األستاذ الدكتور موسى شتيوي

شكر وتقدير
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مقدمة

هذا التقرير )لعام 2021( هو التقرير الرابع حلالة البالد الذي ُيعّده املجلس االقتصادي 
واالجتماعي استكمااًل للتقارير السابقة من حيث مراجعة القطاعات املختلفة بطريقة 
لتحسني  مقترحات  وتقدمي  املؤسسي،  اإلجناز  مستوى  لتحديد  ودقيقة  علمية 
على  التركيز  مع  احلكومي  العمل  يف  الشفافية  تعزيز  يف  يساهم  ومبا  احلكومي،  األداء 

االستراتيجيات واخلطط احلكومية التي نفذت خالل هذا العام.

تباطؤ  استمرار  عن  ناجمة  صعبة  وحتديات  ظروف  مع  التقرير  هذا  إعداد  تزامن  لقد 
كورونا  بجائحة  اململكة  تأثر  واستمرار  البطالة،  معدل  وارتفاع  االقتصادي  النمو 
وباألزمات والصراعات اإلقليمية يف املنطقة. إذ ما زالت القطاعات االقتصادية املختلفة 
تشهد درجات انتعاش وتعاٍف متفاوتة لعودتها لنشاطها الطبيعي السابق الذي كان قبل 
اجلائحة  مع  التعامل  على  احلكومية  اجلهود  انصّبت  فقد  ذلك،  إلى  إضافة  اجلائحة. 
األكثر  االقتصادية  للقطاعات  واالجتماعية  االقتصادية  احلماية  بتوفير  ومتطلباتها 
تضررًا، وكذلك الفئات االجتماعية وخاصة العاملني يف تلك القطاعات والتحضير لتعايف 

األردن منها. 

عمل  يف  كبيٍر  حتوٍل  إلى  التوالي  على  الثاني  للعام  كورونا  جائحة  استمرار  أّدى  وقد 
القطاعات املختلفة وتغيير يف األولويات اخلاصة بعملها، وأظهرت بعض مواطن الضعف 
أو  الهيكلي  اجلانب  أو  االستراتيجي  اجلانب  من  كان  سواء  تطويرًا  تتطلب  التي  فيها 
التشريعي لهذه القطاعات. فعلى سبيل املثال، ساهمت اجلائحة يف تطوير اجلانب اإلداري 
املتصل بتوفير أدوات تكنولوجيا التعليم للطلبة يف مناطق وجودهم كافة، إاّل أن التطوير 
التكنولوجيا يف  زالت جهود دمج  وما  للتعليم بقيا ضعيفني،  الفنية  للجوانب  والتحسني 
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التعليم محدودة. وكذلك كان ثّمة ارتباك حاصل يف استراتيجية قطاع الطاقة من حيث 
استيعاب محطات طاقة متجددة جديدة واستقطاب مستثمرين جدد لالستثمار فيها. 
األزمات  مواجهة  يف  واجلاهزية  املعلومات  تكنولوجيا  حوكمة  ضعف  املراجعة  تبنُي  كما 
الطارئة. وكذلك فإن االستفادة من التطور التكنولوجي كليًا منذ ظهور الثورة الصناعية 
الوطنية  الصناعات  ترابط  يف  التغيير  وإحداث  التحول  يف  الرقمية(  )الثورة  الرابعة 
واألفراد واملجتمعات وتكاملها مع بعضها ما زال ضعيفًا ويحتاج إلى االهتمام أكثر، وخاصة 

بالبنية التحتية يف السنوات القادمة.

خالله  امللك  جاللة  أطلق  والتي  األولى  باملئوية  األردن  احتفال  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال 
األردن  دخول  مبناسبة  واإلداري  واالقتصادي  السياسي  للنهوض  الشاملة  رؤيته  باكورة 
مخرجات  أبرزها  كان   ،2021 عام  يف  التغييرات  بإحداث  ابتدأت  والتي  الثانية  املئوية 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية التي هدفت إلى حتديث املنظومة السياسية، 
قائمة  برملانات  إلى  الوصول  بغية  السياسي،  الفعل  يف  الدميقراطي  العمل  وتكريس 
التنفيذية  السلطة  ممارسة  أسلوب  يف  متقدمة  ملرحلة  والتأسيس  حزبية،  برامج  على 
ملسؤولياتها، مع التركيز على االهتمام بدور الشباب واملرأة لتحفيز مشاركتهما يف صناعة 
احلكومة  عمل  أولويات  برنامج  إطالق  كذلك  ومت  والوطني.  احمللي  املستوى  على  القرار 
وجتّسُد   .)2024-2021( لألعوام  التأشيري  التنفيذي  والبرنامج   )2023-2021(
خارطة  سنوات  قبل  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جاللة  أطلقها  التي  السبع  النقاشية  األوراق 

طريق نحو مستقبل أردني أفضل للمجتمع والدولة.

ويهدف التقرير الذي مت إعداده بأسلوب علمي دقيق إلى إعطاء املزيد من الشفافية يف 
متابعة العمل املؤسسي للقطاعات يف املجاالت املختلفة، وبطريقة تساهم يف تعزيز عمل 
القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسة التي تواجهها. وقد تضمنت منهجية إعداد 
املراجعات يف هذا التقرير عدة مراحل، ابتدأت باختيار فرق البحث من ذوي االختصاص 
لكل قطاع أو مجال، مرورا بتحكيم املراجعات األولية من خبراء، وصوال إلى عرض مسّودات 
 )zoom(املرئي البرنامج  تقنية  وعبر  وجاهية  ذهني  عصف  جلسات  ضمن  املراجعات 
اخلاص  والقطاع  احلكومية  اجلهات  من  واالختصاص  املصالح  أصحاب  إلى  لالستماع  ؛ 
ومالحظاتهم  توصياتهم  وتضمني  وجتاربهم  معارفهم  من  لالستفادة  املدني،  واملجتمع 
والبيانات  املعلومات  التقرير  اعتمد  لقد  النهائية.  شبه  بصيغتها  لتصبح  املراجعات  يف 
2021/12/31 التاريخ النهائي إلضافة أّي معلومات  2021 وكان تاريخ  الواردة عن عام 
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م التقرير إلى سبعة محاور رئيسة يتضّمن كّل منها مجموعة من  داخل التقرير. وقد ُقسِّ
املراجعات تغطي 21 قطاعًا رئيسًا. 

واإلدارة  واحلوكمة  بالتشريعات  وتتصل  بالشمولية  تتسم  توصيات  التقرير  تضمن 
املرجعيات  وتوحيد  بعضها،  مع  املرتبطة  القطاعات  استراتيجيات  وتكاملية  واجلاهزية 
وتطوير املوارد البشرية واستغالل املوارد املتاحة بكفاءة عالية. كما تضمن هذا التقرير 
إضافة جديدة تتمّثل مبلخص تنفيذي شامل لكل التقرير يتضمن أبرز التطورات وأهم 

التوصيات الواردة فيه. 

ولذلك، اشتمل التقرير على مراجعة حتليلية لواقع القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
هذه  مخرجات  حتسني  شأنها  من  التي  والتوصيات  تواجهها،  التي  والتحديات  املختلفة 
القطاعات وتعزيز الترابط فيما بينها لتحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي املنشود 

يف املجتمع.

لتحسني  القطاعات  لكافة  كبرى  وأولوية  أهمية  ذات  التقرير  تضمنها  التي  النتائج  إن 
التنمية االجتماعية  أدائها والبناء على اإلجنازات السابقة ملا لها من أهمية يف حتقيق 

واالقتصادية ورفع مستوى املعيشة لألفراد وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

وبعد إصدار التقرير الرابع حلالة البالد وباملنهجية ذاتها والتركيز على تقييم السياسات 
للتجربة  موضوعي  تقييم  إجراء  الضروري  من  بات  فقد  احلكومية،  واالستراتيجيات 

بالتحضير لتقرير حالة البالد لعام 2022 لألسباب التالية:

واالستراتيجيات  السياسات  على  ذكرنا  كما  السابقة  التقارير  بتركيز  يرتبط  األول: 
هذه  يف  التغيير  أن  الواضح  من  بات  ولكن  حينه،  يف  رائدة  فكرة  كانت  والتي  احلكومية 
يف  جتنبه  يصعب  تكرار  إلى  أدى  مما  كبيرًا  يكون  ال  قد  أخرى  إلى  سنة  من  السياسات 
بعض احلاالت، وأصبحت الفائدة تضمحل مع توالي التقارير باملنهجية ذاتها وإن اختلف 

املضمون من سنة إلى أخرى. 

ثانيًا: بعد االحتفال مبئوية الدولة، أطلق جاللة امللك مشروعًا نهضويًا سياسيًا واقتصاديًا 
وإداريًا متكاماًل. ولقد مت إجناز الشق السياسي من خطة اإلصالح بإقرار مخرجات اللجنة 
األحزاب  وقانوَني  الدستورية  التعديالت  وخاصة  السياسية،  املنظومة  لتحديث  امللكية 
واالنتخاب. أما بخصوص الشق االقتصادي، فقد أطلق جاللة امللك أكبر ورشة اقتصادية 
مبشاركة مئات من العاملني يف القطاع اخلاص والعام واخلبراء بهدف اخلروج برؤية وخطة 
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اقتصادية للسنوات العشر القادمة تكون عابرة للحكومات، والذي من املتوقع أيضًا إطالق 
نتائجها قريبا. 

وأخيرا، شّكلت احلكومة جلنة لتحديث القطاع العام والذي من املتوقع إعالن نتائجه بعد 
وقٍت قصير. 

وهذه التغيرات سوف تؤدي إلى واقع جديد حال الشروع بتطبيقها مما يحّتم إعادة النظر 
تقرير  على  اإلبقاء  تقرر  فقد  الداخلية،  املراجعة  وبعد  ومنهجيته.  التقرير  طبيعة  يف 
حالة البالد من حيث املبدأ ولكن مع تطوير منهجية جديدة ُترّكز من حيث احملتوى على 
القطاعات وحتليلها  كافة  يف  أبعاده  كافة  على  الضوء  تسليط  بهدف  عام،  معني  موضوع 

بطريقة علمية ومعمقة، ومن ثّم تقدمي التوصيات حولها.

                                                              

رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي

األستاذ الدكتور موسى شتيوي



الملخص التنفيذي

2021تقرير حالة البالد
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حالة البالد 2021: الملخص التنفيذي  

مقدمة
يغطي تقرير حالة البالد 2021 ما مجموعه 21 مراجعة تتوزع على ثمانية محاور، هي: 
السياسة  موضوعات  تتناول  مراجعات  ثالث  على  ويشتمل  الكلي  االقتصاد  محور  أواًل، 
القطاعات  محور  الثاني،  احملور  واالستثمار.  األعمال  وبيئة  النقدية،  والسياسة  املالية، 
األولية، ويتناول ثالث مراجعات للمياه والزراعة والبيئة. ويف الترتيب الثالث يحّل محور 
والتجارة  الصناعة  ملف  تتناول  أيضًا،  ثالثًا  مراجعات  متضمنًا  االقتصادية،  القطاعات 
يحّل  الرابع  الترتيب  ويف  الطاقة.  ثم  السياحة  ويليه  واملتوسطة،  الصغيرة  واملنشآت 
محور قطاعات البنية التحتية بثالث مراجعات تغطي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

والتحول الرقمي والبريد، وكاًل من النقل، واإلسكان والبنية التحتية. 

تختص  مراجعات  ثالث  على  ويشتمل  البشرية،  املوارد  محور  فهو  اخلامس،  احملور  أما 
بالتعليم العام، والتعليم العالي، ثم ملف سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب 
املهني والتقني. ويليه احملور السادس، وهو محور التنمية املجتمعية )1(، ويتضّمن اثنتني 
واألسرة  املرأة  التنمية االجتماعية وشؤون  مللف  واحدة للصحة واألخرى  املراجعات؛  من 
والطفل. ثم ننتقل إلى احملور السابع، محور التنمية املجتمعية )2(، ويتضمن مراجعتني 
للثقافة والشباب. وأخيرًا، ُتختتم مراجعات حالة البالد 2021 باحملور الثامن، وهو محور 
السياسية  للتنمية  األولى  مراجعتني  ويشمل  العام،  القطاع  وتطوير  السياسية  التنمية 

والثانية لتطوير القطاع العام. وفيما يلي نبذة موجزة عن كافة احملاور واملراجعات.

أواًل: محور االقتصاد الكلي
شهدت السياسة املالية تطورات ملموسة خالل عام 2021، انعكست على زيادة الضغوطات 
ومع  العامة.  املوازنة  وعجز  العامة  املديونية  ارتفاع  عن  الناجمة  اخلزينة  على  املالية 
اجلهود املبذولة يف حتسني كفاءة حتصيل اإليرادات احمللية، إاّل أنها ما زالت قاصرة عن 
بسبب  جديدة  رأسمالية  مشاريع  متويل  حتى  أو  والرأسمالية،  اجلارية  النفقات  تغطية 

محدودية احليز املالي املتاح. 

ويف هذا اإلطار، تناولت مراجعة السياسة املالية خمسة أقسام رئيسة، بدأت أواًل مبكونات 
موازنة الدولة لعام 2021، وتوقفت عند اإليرادات العامة للحكومة املركزية واإلشكاالت 
املتصلة باإليرادات احمللية من حيث طبيعة مصادرها وهيكلها، واعتمادها على الضرائب 
غير املباشرة التي حتّد من عدالة النظام الضريبي وتعدد املرجعيات التشريعية املانحة 
املركزية  للحكومة  العامة  النفقات  ثم  االستثمارية،  واحلوافز  الضريبية  لإلعفاءات 
واإلشكاالت املتصلة بالنفقات العامة )اجلارية والرأسمالية(، مثل عدم جاهزية املشاريع 
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العامة، وعرجت بعد ذلك على  اإليرادات  النفقات اجلارية  للتنفيذ وجتاوز  الرأسمالية 
مناقشة بنود العجز/ الوفر للحكومة املركزية، وعلى الرصيد القائم للدين العام وخطة 
ببحث  القسم  هذا  املراجعة  وختمت  احلكومية.  الوحدات  وموازنات  السندات،  إصدار 
التصحيح  وبرنامج  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  قانوني  خالل  من  املالية  اإلصالحات  أبرز 

االقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. 

يف  اخللل  مواطن  أمام  املراجعة  توقفت  املالية،  السياسة  ورقة  من  الثاني  القسم  ويف 
السياسة املالية، والتي من أبرزها االقتراض لتغطية النفقات اجلارية )الرواتب(، ونادرًا ما 
ُيقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية لالقتصاد الوطني، وعدم 
ومعاجلة  عمل،  فرص  لتوفير  الكافية،  الرأسمالية  املخصصات  إدراج  من  املوازنة  متكن 
مشكلتي الفقر والبطالة ومنو النفقات اجلارية على نحو كبير. ثم تطرقت املراجعة إلى 
أهم التشريعات والقرارات واحُلزم املالية التي ُأطلقت خالل جائحة كورونا والتي كان من 
من  واإلعفاء  املكلفني،  مع  العالقة  القضايا  وتسوية  العمل  فرص  على  احملافظة  أبرزها 

الرسوم والغرامات ودعم فوائد القروض.

أبرز توصيات السياسة املالية:
بعد  اإلجمالي  احمللي  الناجت  إلى  العامة  املوازنة  عجز  نسبة  يف  تدريجي  تخفيض   :)1(
)3(: تعميق  )2(: تطوير النظام الضريبي وحتديثه،  املنح اخلارجية وقبلها، تدريجيًا، 
هيكلة العدالة الضريبية واالعتماد على الضرائب املباشرة، )4(: إحداث زيادة تدريجية 
يف النفقات الرأسمالية إلى إجمالي اإلنفاق من خالل مأسسة إدارة استثمارات احلكومة. 
)5(: إنشاء وحدة يف وزارة املالية  أما يف جانب الدين العام، فقد أوصت املراجعة بضرورة 
لتعزيز القدرات يف مجال إدارة الدين العام، والتنبؤ باملستهدفات املالية، وإدارة املخاطر 
العام من خالل اإلفصاح عن بنود اإلنفاق  )6(: تعزيز شفافية اإلنفاق  املالية احملتملة، 
زيادة  إلى  تؤدي  التي  النفقات  على  الرأسمالية  النفقات  واقتصار  املختلفة،  أو  املتفرقة 
التكوين الرأسمالي احلكومي، )7(: تفعيل نافذة السجل الوطني للمشاريع االستثمارية 
العامة مبا يضمن مراجعة املشاريع احلكومية املراد إدراجها يف املوازنة السنوية للدولة، 
مع التحقق من إمكانية تنفيذها، )8(: أن تركز املوازنة العامة سنويًا على قطاع واحد أو 
أكثر من القطاعات الرائدة لتقود النمو االقتصادي، وتصبح جدوى املشاريع الرأسمالية 

أكثر تركيزًا.

املراجعة الثانية ضمن محور االقتصاد الكلي، جاءت حول السياسة النقدية، وتشير أبرز 
التطورات التي شهدتها السياسة النقدية واملصرفية للبنك املركزي إلى املرونة واالستجابة 
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السريعة واالستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا. إذ مت اتباع سياسة نقدية 
توسعية من خالل تخفيض أسعار الفائدة وتوفير السيولة الالزمة للنشاط االقتصادي، 
وتعزيز قدرة القطاعات االقتصادية على مواجهة التداعيات السلبية للجائحة. ويف هذا 
الشأن، أظهرت املؤشرات النقدية ومؤشرات البنوك حتسنًا يف أدائها خالل عام 2021. ويف 
ظل استمرار التحديات االقتصادية التي يواجهها االقتصاد الوطني من تراجع يف النمو 
االقتصادي وارتفاع يف معدالت البطالة وتراجع يف تدفق االستثمارات األجنبية وارتفاع 
والعاملي  الوطني  االقتصاد  يشهدها  التي  التضخمية  والضغوط  اجلاري  احلساب  عجز 

حاليًا، قام البنك املركزي باتباع سياسة نقدية انكماشية متثلت برفع أسعار الفائدة. 

ولقد ركزت مراجعة السياسة النقدية على عدة أقسام، أولها: توجهات السياسة النقدية 
مؤشرات  تطور  وثانيها:  كورونا.  جائحة  ملواجهة  االحترازية  املركزي  البنك  وإجراءات 
ومتانته.  املصـريف  اجلهاز  أداء  صعيد  على  التطورات  أهم  وثالثها:  النقدية.  السياسة 
املتصلة  الكلية  االقتصادية  املتغيرات  بعض  لبحث  الرابع  القسم  يف  املراجعة  انتقلت  ثم 
بتقدمي  وانتهت  املالّي،  السوق  اخلامس  القسم  يف  وتناولت  النقدية.  السياسة  مبؤشرات 

جملة توصيات.

أبرز توصيات السياسة النقدية
يف  )العجوزات  واخلارجية  الداخلية  الهيكلية  االختالالت  احتواء  يف  االستمرار   :)1(
واستمرار  األردني،  الدينار  جاذبية  على  واحملافظة  اجلاري(،  واحلساب  العامة  املوازنة 
إزالة   :)2( على  والتركيز  مقبولة.  تضخم  معدالت  وحتقيق  الصرف،  سعر  استقرار 
يف  واملتناهية  احلجم  ومتوسطة  الصغيرة  الشـركات  إلنشاء  واملالية  اإلدارية  قات  املعوِّ
لدعم  التحفيزية  السياسات  يف  االستمرار   :)3( إلى  إضافة  الريادية،  واملشاريع  الصغر 
النمو االقتصادي، وتعزيز االستقرار املالي والنقدي، )4(: االستمرار يف متكني الشركات 
املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من احلصول على التمويل الالزم، ملمارسة أعمالها 
املركزي  البنك  برامج  خالل  من  مالئمة  فائدة  وبأسعار  طويلة،  أو  متوسطة  آجال  وفق 
من  ومتكينه  الصناعي،  للقطاع  احلقيقية  االقتصادية  احلوافز  تقدمي   :)5( األردني، 
العاملية واإلقليمية،  املنافسة مع األسواق  ارتفاع حدة  تخفيض تكاليف اإلنتاج يف ضوء 
)6(: توسيع الرقابة على قطاع التمويل بإخضاع جميع مؤسسات التمويل ملظلة البنك 
الالزم  الدعم  السوق، وتقدمي  )7(: تعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات  املركزي. 
بها،  واالحتفاظ  الكفاءات  استقطاب  من  ومتكينها  االستراتيجية،  خططها  لتنفيذ  لها 
)8(: تقدمي احلوافز والتسهيالت لتشجيع إدراج شركات جديدة  وتعزيز مركزها املالي، 

يف البورصة. 
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وجاءت املراجعة الثالثة ضمن محور االقتصاد الكلي لتتناول بيئة األعمال واالستثمار، يف 
خمسة أقسام. وتبنُي أبرز التطورات استمرار تراجع بيئة األعمال واالستثمار وانعكاسها 
التي  التحديات  وتعميق  البطالة  معدل  وارتفاع  االقتصادي  النمو  تباطؤ  على  السلبي 
خالل  تراجع  من  االستثمار  مستويات  إليه  وصلت  ما  ولعّل  الوطني.  االقتصاد  تواجه 
السنوات املاضية، يعكس بوضوح هذه التحديات، وعدم القدرة على استغالل ما لدينا من 

بيئة تشريعية وعوامل جذب ممّكنة يف االقتصاد. 

وقد ركز القسم األول من املراجعة على منظومة االستثمار وبيئة األعمال يف األردن من 
زاوية واقع االستثمار وتطوراته، وواقع بيئة األعمال. وبحثت املراجعة يف قسمها الثاني 
والتي  األداء،  وضعف  اخللل  ومواطن  واالستثمار  األعمال  بيئة  تواجه  التي  املعوقات  يف 
سّلطت  بينما  اإلجراءات،  وتعقيد  الضرائب  ومعدالت  اإلنتاج  تكاليف  ارتفاع  أهمها  من 
الضوء يف القسم الثالث على اإلجراءات والبرامج والتوجهات احلكومية واالستراتيجيات 
املعنية  اجلهات  موازنات  حتليل  مجال  ذلك  يف  مبا  واالستثمار،  األعمال  بيئة  لتحسني 

ببيئة األعمال واالستثمار.

أبرز توصيات بيئة األعمال واالستثمار
التأسيس لبيئة ممّكنة جلذب االستثمار، تضمن توحيد مرجعيات االستثمار من   :)1(
خالل بيئة تشريعية خاّلقة، )2(: إعادة هيكلة العمليات احلكومية وتبسيط اإلجراءات، 
فيما  االقتصادية  األنشطة  غايات  تصنيف  وتوحيد  اإللكترونية،  احلكومة  وتفعيل 
بينها، )3(: تفعيل دور النافذة االستثمارية لغايات تبسيط اإلجراءات ومنح الصالحيات 
طلبات  على  للرد  ملزمة  زمنية  مبدد  وحتديدهم  النافذة،  يف  احلكومية  اجلهات  ملمثلي 
واإلجراءات  للخطط  والتقييم  املتابعة  مبدأ  تعزيز   :)4( عليها،  واملوافقات  املستثمرين 
احلكومية املعلنة فيما يخص بيئة األعمال واالستثمار، )5(: حتديد أنشطة وقطاعات 
وحجم  االقتصادي،  التعقيد  درجة  تراعي  االستثمار،  جلذب  أولوية  ذات  ومشاريع 
االستثمار، وفرص العمل املستحدثة لألردنيني، إضافة إلى جغرافية االستثمار وتوجيهه 
 :)8( والتطوير،  البحث  التكنولوجي وعمليات  املكون  )7(: تعزيز  للمناطق األقل حظًا، 
رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنيني بالتعامل مع املستثمرين وخاصة غير األردنيني 

منهم. 
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ثانيًا: محور القطاعات األولية
يغطي محور القطاعات األولية ثالث مراجعات للمياه والزراعة والبيئة. ويبدأ مبراجعة 
املشاريع  كفاية  عدم  حيث  من  السابقة  املّدة  خالل  ملموسة  تطورات  شهدت  التي  املياه 
املائية التي مت تنفيذها لتطوير املصادر املائية، والوصول إلى أمن مائي سليم. فما زال ثّمة 
ونضوب  الطلب،  وازدياد  املوارد،  شّح  مثل  القطاع،  هذا  تواجه  التي  التحديات  من  الكثير 
املصادر، والتلوث، وتسعيرة املياه املدعومة، واالستغالل اجلائر للمياه غير املتجددة دون 
تعميق  يف  وساهم  املصادر.  هذه  يف  املستقبل  أجيال  وحقوق  نضوبها  زمن  على  التركيز 

مشكلة نقص املياه الزيادة يف النمو السكاني الناجم عن وجود عدد كبير من الالجئني. 

واشتملت مراجعة قطاع املياه على عدة أقسام، وقّدمت يف أولها ملخصًا عامًا عن قطاع املياه، 
لتنتقل يف القسم الثاني إلى املوارد املائية ثم إلى التحديات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية لقطاع املياه والري يف القسم الثالث. وتابعت املراجعة يف القسم الرابع ما ورد يف 
استراتيجية املياه )2016-2025(، ثم أجرت قراءة يف مواطن اخللل يف أداء هذا القطاع 
يف القسم اخلامس والتي من أهمها نقص املصادر املائية وعدم كفايتها وعدم توفر بدائل 

لها. 

أبرز توصيات قطاع املياه
)1(: رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى 
من خالل إدخال التكنولوجيا احلديثة املوفرة للمياه، )2(: االستمرار والسعي للحصول 
املائية اخلانقة،  املياه املشتركة مع دول اجلوار، مما سيخّفف من األزمة  على احلقوق يف 
خيارًا  بوصفه  التحلية  مشاريع  إنشاء  يف  والسير  العقبة  يف  املياه  حتلية  اعتماد   :)3(
وضع   :)4( احلديثة،  التكنولوجيا  باستخدام  األردن  يف  املياه  مشكلة  حلل  استراتيجيًا 
التحديات  معاجلة   :)5( والفني،  القانوني  بشقيه  املائي  الفاقد  ملشكلة  جذرية  حلول 
األخرى املتمثلة بالضخ املتقطع، وزيادة حصة الفرد يف االستعماالت املنزلية، واستنزاف 

املياه اجلوفية.

أيضًا  الذي شهد  الزراعة  القطاعات األولية، تناولت قطاع  الثانية ضمن محور  املراجعة 
تطورات مهمة تتصل باألمن الغذائي يف ظّل جائحة كورونا. إذ مت إيالء القطاع الزراعي 
إلى األسواق  الزراعية  السلع  الكبيرة يف استمرار تدفق  أولوية قصوى نتيجة مساهمته 

خالل اجلائحة، وتعزيز الروابط اخللفية واألمامية مع القطاعات االقتصادية األخرى.

وتأتي مراجعة الزراعة يف عدة أقسام، بدأتها مبلخص عام عن القطاع، ثم قّدمت قراءة 
يف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2020-2025(، وتابعت يف القسم الثالث 
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يف  الضوء  وسلطت  الوطنية.  لالستراتيجية  التنموية  املشاريع  يف  املتحققة  اإلجنازات 
والتي من  لها،  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  أداء  الرابع على مواطن اخللل يف  القسم 

أبرزها نقص الكوادر البشرية وضعف املوارد املالية. 

أبرز توصيات القطاع الزراعي 
)1(: إعادة النظر يف املنظومة التشريعية التي حتكم عمل األنشطة الزراعية واألنشطة 
الداعمة لها، )2(: حترير سوق مدخالت اإلنتاج الزراعي، )3(: حوكمة إجراءات التفتيش 
والرقابة على األنشطة االقتصادية، )4(: مواءمة الصالحيات مع املهام األساسية للوزارة، 
ومراعاة عدم االزدواجية يف الصالحيات مع الوزارات واملؤسسات األخرى، )5(: التدريب 
)6(: استكمال  الزراعي،  الزراعية احلديثة وتطوير منظومة اإلرشاد  على التكنولوجيا 
الزراعي من قطاع  القطاع  املزارعني لتحويل  الزراعية، وتفعيل تسجيل  البيانات  قاعدة 
غير منظم إلى قطاع زراعي منظم، )7(: تطوير قنوات التسويق الداخلي، وتطوير جودة 
املنتجات الزراعية املتداولة يف األسواق احمللية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء، )8(: إنشاء 
البحوث  توجيه   :)9( االقتصادية،  اجلدوى  حتقق  التي  الزراعية  للصناعات  مجمعات 
الزراعية إلى الزراعة التجارية، وإدخال األصناف التجارية إلى القطاع الزراعي، )10(: 
التصديرية،  األسواق  تتطّلبها  التي  الشهادات  ملنح  الزراعية  البحوث  مختبرات  تطوير 
)11(: رفع رأس مال مؤسسة اإلقراض الزراعي وتوسيع خدماتها املصرفية، )12(: تفعيل 
حتكم  التي  األنظمة  يف  النظر  وإعادة  الوجود،  حيز  إلى  وإظهاره  التعاوني  االحتاد  دور 
عمل اجلمعيات التعاونية، )13(: وضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية 

مرتبطة باالستثمار والتشغيل وخلق فرص العمل لألردنيني.

تطورات  شهدت  التي  بـالبيئة  اختصت  األولية  القطاعات  محور  ضمن  الثالثة  املراجعة 
على  الضغوط  وتزايد  البيئة  بقضايا  االهتمام  تزايد  نتيجة  السابقة  املّدة  يف  ملموسة 
يف  والتنوع  العمرانية،  الرقعة  وزيادة  السكانية  الزيادة  يف  بالتسارع  واملتمثلة  عناصرها، 
الصناعات وزيادة أعداد املنشآت الصناعية، إضافة إلى التغير املناخي. إذ تواجه اململكة 
األمطار،  هطول  وكميات  احلرارة  بدرجات  التغيرات  يف  تتمثل  املناخ  يف  كبيرة  تغيرات 
القطاعات،  بني  العالقات  وتشابك  واالستهالك  اإلنتاج  أمناط  يف  املتسارع  والتغيير 
النظم  على  محدقًا  خطرًا  يشكل  مما  احلضري.  والتطوير  والطاقة  والزراعة  املياه  مثل 
السياسات  يف  البيئية  األبعاد  إدماج  تعزيز  ويتطلب  اململكة،  يف  والبشرية  الطبيعية 

الوطنية املختلفة، ويف االتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة األطراف. 
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وتضم مراجعة البيئة عدة أقسام، أولها عرض واقع قطاع البيئة يف األردن، وثانيها متابعة 
استراتيجية وزارة البيئة )2020-2022(، وثالثها الوقوف على مواطن الضعف واخللل 
وتعدد  وانخفاضها،  املخصصة  املالية  املوارد  نقص  أهمها  من  والتي  واألداء،  التنفيذ  يف 

املرجعيات وتداخل الصالحيات وضعف االستجابة من املؤسسات والوزارات. 

أبرز توصيات قطاع البيئة
داخل  البيئي  العام  الوعي  من  املنشود  املستوى  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  دعم   :)1(
إصدار  متابعة   :)2( والثقافية،  االجتماعية  املستويات  سائر  وعلى  األردني  املجتمع 
تعزيز   :)3( بانتظام،  األردن  يف  البيئة  بحالة  واملرتبطة  املختلفة  الدورية  التقارير 
القرارات  صياغة  يف  البيئية  اجلمعيات  وبخاصة  املدني،  املجتمع  مؤسسات  مشاركة 
والتعليمات املتصلة بحماية البيئة وصونها، )4(: معاجلة االنتهاكات احلقوقية البيئية 
املستدامة  والتنمية  املتوازنة  البيئة  يف  املواطن  حق  إدراج   :)5( البيئي(،  )اإلجرام  كافة 
ضمن القرارات والسياسات العامة للدولة، )6(: تعزيز العمل التشاركي ما بني وزارة البيئة 
محطات  يخص  فيما  الفضلى  العاملية  املمارسات  تطبيق   :)7( كافة،  التعليمية  واجلهات 
التنقية القريبة من التجمعات السكانية، )8(: دعم إنتاج احملتوى الرقمي بأشكاله كافة، 

وبيان مدى خطورة التلوث البيئي.

ثالثًا: محور القطاعات االقتصادية
اشتمل محور القطاعات االقتصادية على ثالث مراجعات، تناولت األولى ملف الصناعة 
والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة، وتشير آخر التطورات التي عصفت بهذا القطاع 
بني  قوية  وخلفية  أمامية  روابط  خلق  يف  القصوى  أهميته  إلى  كورونا  جائحة  خالل 
السلعي  اإلنتاج  املرتفعة يف  إلى مساهمته  إضافة  املختلفة، هذا  القطاعات االقتصادية 
واخلدمي والقيمة املضافة، وكذلك دوره املهم يف التوظيف. وقد شهد هذا القطاع تراجعًا 
الشركات  من  العديد  إغالق  بسبب  اجلائحة  خالل  املسجلة  الشركات  إعداد  يف  ملموسًا 

نتيجة تراجع الطلب وحجم املبيعات. 

من  لكل  االقتصادي  باألداء  بدأتها  أقسام،  عدة  خالل  من  القطاع  لهذا  املراجعة  ومتت 
القطاع الصناعي والقطاع التجاري وقطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة، إلى جانب كفاءة 
االستثمار  تقييد  مؤشر  وهي:  تنافسيتها،  مؤشرات  وأهم  مجتمعة،  القطاعات  هذه 
األجنبي، ومؤشر التعقيد االقتصادي، ومؤشر تكلفة الطاقة. وتشير النتائج إلى تراجع 
األجنبي  االستثمار  تقييد  درجة  وزيادة  والتنافسية  التنويع  مؤشر  يف  اململكة  ترتيب 
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الثاني،  القسم  يف  أما  الطاقة.  تكاليف  وارتفاع  احمللية  املوارد  استخدام  كفاءة  وتدني 
فتناولت املراجعة اخلطط االستراتيجية لقطاع الصناعة والتجارة وسياساته واإلجناز 
اجلائحة  ملواجهة  املتخذة  احلكومية  اإلجراءات  إلى  الثالث  القسم  يف  لتنتقل  املتحقق، 

والتوجه نحو التعايف االقتصادي عام 2021. 

أبرز توصيات الصناعة والتجارة واملنشآت الصغيرة واملتوسطة
)2(: بناء  )1(: حفز اإلنتاج الوطني وتعزيز حصة املنتجات الوطنية يف السوق احمللي، 
واملنتجات  األسواق  أولويات  حتديد  مبقدورها  يكون  للتصدير،  وطنية  استراتيجية 
للصادرات األردنية، واملساهمة يف رفع درجة التنوع السلعي واجلغرايف للصادرات الوطنية، 
يف  واإلنتاجية  الفنية  القدرات  على  البناء  خالل  من  اإلنتاجية  القاعدة  توسيع   :)3(
لها،  االستثمارات  جذب  على  والعمل  احمللية،  املدخالت  على  تعتمد  واعدة  قطاعات 
العاصمة حزمًا كبيرة من اإلعفاءات للضرائب  البعيدة عن  املناطق واألطراف  )4(: منح 
والرسوم لتعزيز عناصر جذب االستثمار وخلق بيئة جاذبة له تساهم يف تشغيل األيدي 
املاهرة  التدريب والتأهيل للعمالة  )5(: ربط برامج  البطالة،  العاملة وتخفيض معدالت 
االقتصاد  دور  بتعليم  والبدء  العمل،  سوق  حاجة  مع  تتماشى  والتي  اخلاص  القطاع  يف 
املشتريات  نظام  تعديل   :)6( الذكية،  والصناعات  التعليم  ومهننة  وتعزيزه،  الرقمي 
نسبة  لرفع  واملتوسطة،  الصغيرة  الصناعية  بالشركات  املتصلة  وقراراتها  احلكومية 
األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية التي لها قيمة تصديرية 
القطاع  وبني  والتطوير  األبحاث  ومراكز  اجلامعات  بني  الروابط  تقوية   :)7( تفضيلية، 
اخلاص الصناعي، )8(: تطوير مراكز التدريب املهني خلدمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة 

مبا يف ذلك تطوير املنظومة التعليمية باجتاه التعليم املهني. 

املراجعة الثانية يف إطار محور القطاعات االقتصادية، تناولت قطاع السياحة الذي شهد 
تطورات سلبية نتيجة جائحة كورونا، إذ انخفضت مقبوضات الدخل من السياحة بنسبة 
75% نتيجة اإلغالق التام الذي شمل كافة منشآته، وكذلك توقف العمل يف القطاع كله 
وفقد العديد من العاملني وظائفهم. وكذلك فرضت جائحة كورونا حتواًل كبيرًا يف عمل 
قطاع السياحة، وما زال اإلنفاق احلكومي على تطوير البنية التحتية للمواقع السياحية 
غير متناسب مع االحتياجات الفعلية لقطاع السياحة إلعادة تنشيطه مرة أخرى. لقد مت 
بذل جهود كبيرة يف مجال تطوير الصناعة السياحية يف اململكة خالل السنوات السابقة 
للنهوض بالقطاع السياحي وجذب االستثمارات األجنبية، ملا له من دور واسع يف التنمية 

االجتماعية واالقتصادية ورفع مستوى املعيشة لألفراد لتحقيق التنمية املستدامة. 
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وتضمنت املراجعة األقسام التالية: حتليل واقع القطاع السياحي لألعوام 2020-2018، 
2020، ومراجعة اخلطة االستراتيجية  واإلجراءات املتبعة ملجابهة جائحة كورونا عام 
املنفذة  والبرامج  واملشاريع  بالوزارة،  اخلاصة  االستراتيجية  واخلطة  للسياحة  الوطنية 
من خالل الوزارة ودائرة اآلثار العامة وهيئة تنشيط السياحة عام 2020، وحتليل الوضع 

السياحي.

أبرز توصيات قطاع السياحة
)1(: حتفيز فنادق العقبة والبحر امليت على عمل عروض خاصة على أسعارها وخلق منتج 
)3(: توحيد  )2(: دعم إعادة جدولة ديون اجلهات العاملة يف قطاع السياحة،  منافس، 
اإلجراءات وتعليمات الدخول واخلروج لكافة املعابر األردنية، )4(: دعم مكاتب السياحة 
)5(: عمل برامج إقامة ميسرة لرجال األعمال  الدولية الوافدة مبجموعة من احلوافز، 
املنشآت  لعمل  الالزمة  املوافقات  كافة  منح   :)6( لالستثمار،  تشجيعًا  العربية  الدول  من 
واملشاريع  املجتمعية  بالسياحة  االهتمام   :)7( السياحة،  وزارة  خالل  من  السياحية 
 :)8( احمللي،  املجتمع  أبناء  خالل  من  واملدارة  املمولة  واملتوسطة  الصغيرة  االستثمارية 
إشراك أبناء املجتمعات احمللية يف إعداد خطط لتطوير السياحة يف مناطقهم، )9(: رفع 
العامة،  واالهتمام باخلدمات  املستهدفة،  للمواقع  املؤدية  للطرق  التحتية  البنية  كفاءة 
حول  والداللة  الشرح  لوحات  وضع  يف  واألثرية  السياحية  املواقع  كافة  تهيئة   :)10(

املعلومات التاريخية التي تظهر أهمية هذه املواقع.

الذي  الطاقة  بـقطاع  تختص  االقتصادية  القطاعات  محور  نطاق  يف  الثالثة  املراجعة 
شهد عدة أحداث بينت هشاشة القطاع، وتعرضه ألوضاع أدت إلى توقف التزود بالطاقة. 
فقد  املاضية،  السنوات  طوال  الوطني  لالقتصاد  كبيرًا  حتديًا  الطاقة  ملف  شكل  إذ 
لتلبية  الطبيعي  والغاز  النفطية  واملشتقات  اخلام  النفط  استيراد  على  االعتماد  ازداد 
بجائحة  القطاعات  باقي  مثل  القطاع  تأثر  استمر  كما  املختلفة.  القطاعات  احتياجات 
كورونا والظروف اإلقليمية احمليطة، مما أعاق بعض األعمال والنشاطات وحدَّ من كفاءة 
اإلجراءات املتخذة. مما يتطلب استمرار التزود اآلمن بالطاقة بعيدا عن أي تقلبات يف 
اململكة،  يف  والغاز  النفط  مثل  للطاقة  التقليدية  املصادر  توفر  محدودية  فمع  األسعار. 
إاّل أنه غني نسبيا بالعناصر النادرة واملشعة وبالصخر الزيتي والطاقة الشمسية وطاقة 
بدأت  أقسام،  عدة  ضمن  الطاقة  مراجعة  ومتت  جزئيًا.  استثمارها  يتم  التي  الرياح 
بالطاقة بني احلاضر واملستقبل، وتسليط الضوء على ثالثة عناوين فرعية، هي: أرقام 
فيتابع  الثاني،  القسم  أما  املسار.  وتصحيح  األداء  وحتليل  املقارنة،  ودراسات  وحقائق، 

تنفيذ األهداف االستراتيجية للقطاع.
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أبرز توصيات قطاع الطاقة
)1(: تعزيز دور هيئة الطاقة الذرية األردنية يف تطوير استخدام مفاعالت اجليل الثالث 
والرابع من املفاعالت الصغيرة املدمجة، ومتابعة مهام بناء الكتلة احلرجة ومسؤولياتها، 
مبّدة  النفطية  املشتقات  تسعير   :)2( الذرية،  بالطاقة  يتصل  فيما  اخلدمات  وتقدمي 
ربعية أو فصلية )صيفًا وشتاًء( مع اإلفصاح عن معدل أسعار املشتقات النفطية املعتمدة 
املرتبطة  التعرفة  الكهربائية من خالل  التعرفة  )3(: هيكلة  يف كل مّدة بشفافية تامة، 
الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  تكلفة  انخفاض  أوقات  يف  الصباحية  األحمال  لزيادة  بالزمن 
)4(: تعديل القوانني والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، )5(: معاجلة الديون املتراكمة 
على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج إطار تعرفة الكهرباء للمستهلكني، )6(: تقييم أسعار 
شراء الطاقة من الطاقة املتجددة )للمرحلتني األولى والثانية( بالتفاوض مع الشركات 
املرحلة  تفعيل   :)7( متزنا،  الكهربائي  النظام  ليبقى  محطاتها  لتكييف  عليها  القائمة 
الثالثة من محطات الطاقة املتجددة، )8(: توحيد املرجعيات يف قطاع الطاقة من خالل 
التنسيق واملشاركة يف اتخاذ القرارات، والوصول إلى خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ. 

رابعًا: محور قطاعات البنية التحتية
منها  األولى  تناولت  مراجعات،  ثالث  على  التحتية  البنية  قطاعات  محور  اشتمل 
القطاع  هذا  أهمية  وتبرز  والبريد،  الرقمي  والتحول  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
التجارة  وتنمية  العاملة  األيدي  تشغيل  يف  لالقتصاد  الرئيسة  املمكنات  أحد  بوصفه 
الفساد.  للمواطنني بعدالة واحلّد من  اإللكترونية وتعزيزها، وتسهيل تقدمي اخلدمات 
ولهذا القطاع أهمية كبرى وترابط مع كافة القطاعات املختلفة. إذ إنه شهد خالل جائحة 
خالل  من  األعمال  من  الكثير  استمرارية  يف  إيجابي  أثر  له  وكان  كبيرًا،  حتديًا  كورونا 
سرعة  يف  ملموسًا  جناحًا  حقق  فقد  املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  وسائل  تسخير 
االستجابة وتسهيل األعمال واستمرار العملية التعليمية وخدمات التوصيل. إضافة إلى 
تلبية حاجة املواطنني من املشتريات واملدفوعات واملعامالت التي حتولت يف معظمها إلى 

الشكل اإللكتروني.

لقطاعات  واحمللية  العاملية  املؤشرات  التالية:  األقسام  ضمن  القطاع  مراجعة  ومتت 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد، ومتابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة، 

وملخص لواقع حال قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد.
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أبرز توصيات قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي والبريد
اخلامس،  اجليل  وحتديدا  املتنقلة  االتصاالت  يف  احلديثة  التكنولوجيا  إدخال   :)1(
شبكات  لعمل  االتصاالت  تنظيم  قطاع  هيئة  خالل  من  املناسبة  الترددات  توفير   :)2(
اجليل اخلامس وجعلها متوفرة بأسرع وقت ممكن لدفع الشركات العاملة يف القطاع إلى 
وكذلك  وتعديالته،   95 لعام   13 رقم  االتصاالت  قانون  حتديث   :)3( منها،  االستفادة 
مراجعة العديد من األنظمة املنبثقة عن القانون وحتديثها، )4(: توفير مساحات أكبر 

من موارد الطيف الراديوي الالزم إلنشاء خدمات اجليل اخلامس وتشغيلها. 

)5(: حتويل األردن ملركز صناعة تكنولوجيا املعلومات، )6(: إدخال التعليم اإللكتروني 
: حتسني   )NBN( استكمال مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض :)التدريجي، )7
للمنتجات  الذاتي  والتطوير  االبتكار  خالل  من  القطاع  يف  العاملة  الشركات  تنافسية 
للتركيز  العالية  التنافسية  القدرة  ذات  للقطاعات  استراتيجية  وضع   :)9( واخلدمات، 

عليها وتطويرها. 

)10(: مراجعة قانون اخلدمات البريدية وتفعيله، فيما يرتبط باملواد املتصلة بالبعائث 
)11(: متكني شركة البريد من العمل على  الصغيرة واملواد املتصلة باخلدمة الشمولية، 
على  املتحقق  الدين  تبعات  حتمل   :)12( اخلاص،  القطاع  بشركات  أسوة  جتارية  أسس 
شركة البريد جراء حتميلها أعباء اخلدمة الشمولية يف السنوات العشر السابقة، )13(: 
إعادة دراسة اخلدمة الشمولية لقطاع البريد ومبا يحقق العدالة للشركة، ويساعدها يف 

القيام بواجباتها جتاه كافة مناطق اململكة. 

مجلس  إنشاء   :)15( وإداريا،  ماليًا  ومتكينه  الرقمي  بالتحول  معني  قسم  إنشاء   :)14(
السيبراني  األمن  مركز  مواكبة   :)16( اخلاص،  القطاع  مبشاركة  الرقمي  للتحول  وطني 
األردنية  اجلامعات  مع  شراكات  عمل   :)17( املجال،  هذا  يف  التكنولوجية  للتطورات 
األسواق  تواكب  وقدرات  مبؤهالت  طالب  وتخريج  السيبراني  األمن  تخصص  لتطوير 
احمللية والعاملية وتنافس فيها. ويف مجال التوصيات العامة توصي املراجعة بإعادة تعريف 

الريادة بصفتها مفهومًا اقتصاديًا ووجوب إحلاقها بوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

املراجعة الثانية يف إطار محور قطاعات البنية التحتية تناول قطاع النقل، الذي شهد عدة 
أحداث بينت هشاشة هذا القطاع، وتعرضه ألوضاع أدت إلى توقف حركة النقل وتأخر 
تنفيذ بعض املشاريع. كما استمر تأثر القطاع مثل باقي القطاعات باألزمات اإلقليمية 
التي حّدت من حركة البضائع واألفراد، إضافة إلى الزيادة السكانية املضطردة سواء يف 
الوضع الطبيعي أو الطارئ نتيجة اللجوء القسري الذي زاد من الطلب على نقل البضائع 
والركاب. ولقطاع النقل أهمية قصوى يف تشجيع االستثمار وتعزيز تنافسية االقتصاد 
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املواطنني. وهذا يتطلب احملافظة  آمن وبكلفة مقبولة تكون متاحة لكافة  وحتقيق نقل 
على استمرار حركة النقل بكافة أشكالها لتعزيز األمن االقتصادي والغذائي باستمرار. 

وقد عرضت املراجعة أربعة أقسام رئيسة وعددًا من العناوين الفرعية، وكانت كالتالي: 
األداء  مؤشرات  وعلى  النقل  قطاع  على  كورونا  جائحة  وتأثير  النقل،  قطاع  عن  حملة 
والدعم  النقل،  للقطاع، واإلجراءات احلكومية، وسلسلة إجراءات حكومية لدعم قطاع 
املقدم  والدعم  املركزي،  البنك  وإجراءات  االجتماعي،  الضمان  من  للقطاع  املقدم 
اخلطة  خالل  من  احلكومي  العمل  ومتابعة  السياحة،  وزارة  مع  بالتعاون  النقل  لقطاع 
التنفيذية الستراتيجية النقل الوطنية، واخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق، 
والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة، وأولويات النقل يف عهد آخر حكومتني، وربط 

االستراتيجيات باملوازنات.

أبرز توصيات قطاع النقل
)1(: إعطاء وزارة النقل دورًا قياديًا وتنسيقيًا، والتركيز على التحوالت التي حتصل يف 
للقطاعات  العابرة  الشمولية  االستراتيجيات  ووضع  التشغيل  يف  سيما  وال  النقل،  قطاع 
الفرعية، )2(: توجيه اإلنفاق احلكومي باجتاه مشاريع النقل اجلماعي بني املدن، )3(: 
الواردة يف االستراتيجية باتساق مع  أداء لقياس األهداف  أن يتم وضع مؤشرات  ضرورة 
ما يرد يف قانون املوازنة، وأن يتم وضع خطط للمتابعة، )4(: تفعيل النصوص القانونية 
االستراتيجية  لتنفيذ  املالية  املخصصات  رصد   :)5( الفرديني،  باملشغلني  تتصل  التي 
الوطنية للسالمة على الطرق ومتابعة تنفيذها، )6(: إيالء تنفيذ مشروع أنظمة النقل 
الذكية املوجهة للمشاريع احلالية االهتمام، )7(: مأسسة التنسيق ما بني املعنيني بإدارة 
النقل العام وخاصة نقل الركاب والبضائع فيما يتصل بعالقة هيئة تنظيم قطاع النقل 

بالبلديات.

والبنية  اإلسكان  فتناولت  التحتية،  البنية  قطاعات  محور  ضمن  الثالثة  املراجعة  أما 
التحتية الذي شهد تطورات عديدة خالل السنوات السابقة نتيجة تزايد عدد السكان 
التوزيع  بسبب  التحتية،  البنية  على  كبيرة  ضغوطًا  أحدثت  والتي  املتتالية  والهجرات 
غير املنتظم للسكان يف التجمعات السكنية الريفية واحلضرية. إذ مّت بذل جهود كبيرة 
البنية التحتية خالل السنوات السابقة لتحقيق أحد أهداف  يف مجال اإلسكان وقطاع 
يف  واسع  دور  من  له  ملا  ومستدامة،  ومرنة  آمنة  املدن  بجعل  واملتصل  املستدامة  التنمية 
التنمية  لتحقيق  لألفراد  املعيشة  مستوى  ورفع  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 
اململكة خالل  التي شهدتها  والتحضر  السريع  النمو  وأدت عمليات  املستدامة.  احلضرية 
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العقود املاضية إلى إحداث مشكلة يف توفير املسكن املالئم لذوي الدخل املتدني، وتآكل 
بيئية  أخرى  مشكالت  إلى  إضافة  االجتماعية،  واخلدمات  التحتية  البنية  خدمات 
واقتصادية واجتماعية، وظهور مناطق السكن العشوائي التي أدت إلى تدهور يف البيئة 
العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني. إضافة إلى ذلك فرضت جائحة كورونا 
األولويات  يف  تغيير  إلى  وأّدت  التحتية  والبنية  اإلسكان  قطاع  عمل  يف  كبيرًا  حتواًل 
مع  متناسب  غير  التحتية  البنية  على  احلكومي  اإلنفاق  زال  وما  القطاع،  بعمل  اخلاصة 

االحتياجات الفعلية للقطاع يف ظّل تزايد عدد السكان. 

ومتت مراجعة القطاع من خالل األقسام اخلمسة التالية: اجلهات املعنية بقطاع اإلسكان 
عّمان  وأمانة  احمللية،  اإلدارة  ووزارة  واإلسكان،  العامة  األشغال  )وزارة  التحتية  والبنية 
اجلهات  أداء  يف  اخللل  ومواطن  احلضري(،  والتطوير  لإلسكان  العامة  واملؤسسة  الكبرى، 
البلديات  التنسيق بني  أهمها ضعف  والتي من  التحتية،  والبنية  املعنية بقطاع اإلسكان 

وعدم وجود كوادر مؤهلة، وغياب التخطيط الشمولي وتعدد املرجعيات.

أبرز توصيات قطاع اإلسكان والبنية التحتية
)1(: تطوير األسس املتبعة يف رسم استراتيجيات النمو احلضري من خالل تبني سياسة 
التخطيط الشمولي املكاني للبنى التحتية، )2(: تأسيس نظام معلوماتي خاص بالسكان 
 :)3( التحتية والنشاطات االقتصادية واستعماالت األراضي،  البنية  والعمالة وخدمات 
من  متكينها  بهدف  وتقييمها  وتنفيذها  وتصميمها  البلدية  واملشاريع  البرامج  متابعة 
القيام مبهامها بكفاءة، )4(: بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملني بالبلديات، )5(: اتباع 
استعماالت  نظام  تعديل   :)6( احلكومية،  للجهات  التابعة  املنشآت  لصيانة  دوري  نظام 
قادرة  كبيرة  ببلديات  واملتالصقة  املتقاربة  والقرى  املدن  دمج  ودراسة  السكنية  األراضي 

على حتسني اخلدمات يف مناطقها. 

)7(: حتديد مرجعية  أما التوصيات اخلاصة بقطاع اإلسكان، فقد اشتملت على اآلتي، 
اإلنتاج  تطوير   :)8( اإلسكان،  قطاع  يف  وتنظيمه  االستثمار  لتوجيه  واحدة  حكومية 
 :)9( اإلسكانية،  للمشاريع  اإلنشائية  املراحل  أثناء  املنتج  بجودة  واالهتمام  السكني 
توفير مصدر ُمستدام لتمويل املشاريع السكنية، ودعم التمويل اإلسكاني املوجه للفئات 
املستحقة، )10(: توفير فئات التنظيم ذات املساحات الصغيرة، )11(: تشجيع جمعيات 
التعاونية لإلنتاج السكني وتلبية احلاجة السكنية لفئات متنوعة من الدخل،  اإلسكان 
)12(: تطوير مواد البناء احمللية وتوفير البدائل رخيصة التكاليف ورفع مستوى جودتها 
والعمل   1989 لعام  لإلسكان  الوطنية  االستراتيجية  حتديث   :)13( احمللي،  السوق  يف 

على إصدار استراتيجية تواكب املستجدات واملتغيرات.
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خامسًا: محور الموارد البشرية
اشتمل محور املوارد البشرية على ثالث مراجعات، تناولت أولها التعليم العام الذي شهد 
مما  والالجئني،  السكان  عدد  تزايد  نتيجة  السابقة  السنوات  خالل  عديدة  تطورات 
أحدث ضغوطًا كبيرة على جودة التعليم ومخرجاته. إذ تعرض النظام التعليمي حلالة 
من االختالل وعدم التوازن بني الزيادة يف عدد الطلبة وإنشاء املدارس. وكذلك فرضت 
األولويات  يف  تغيير  إلى  وأّدت  العام  التعليم  قطاع  عمل  يف  كبيرًا  حتواًل  كورونا  جائحة 
واإلدارة  باحلوكمة  تتصل  فيه  الضعف  مواطن  بعض  وأظهرت  القطاع،  بعمل  اخلاصة 
على  سلبًا  اجلائحة  أثرت  وقد  وأكادمييًا.  إداريًا  الطارئة  األزمات  مواجهة  يف  واجلاهزية 
كورونا  جائحة  مساهمة  ومع   .%30 حوالي  التعليمي  الفاقد  بلغ  إذ  التعليمي  النظام 
مناطق  يف  للطلبة  التعليم  تكنولوجيا  أدوات  بتوفير  املتصل  اإلداري  اجلانب  تطوير  يف 
وجودهم كافة، إاّل أنه لم يحدث أي تطوير وحتسني يف اجلوانب الفنية للتعليم عن ُبعد. 
21% من املدارس ال تتوفر  وما زالت جهود دمج التكنولوجيا يف التعليم محدودة، إذ إن 
فيها خدمات اإلنترنت، نتيجة ضعف اإلنفاق. وما زال اإلنفاق احلكومي على التعليم غير 

متناسب مع االحتياجات الفعلية للقطاع يف ظّل تزايد أعداد الطالب.

يف  الدوام  لتعليق  التربية  وزارة  استجابة  هي:  أقسام،  سبعة  يف  القطاع  مراجعة  ومت 
واخلطة  املستدامة،  التنمية  وأهداف   ،2020 آذار   15 بتاريخ  العام  التعليم  مؤسسات 
املخاطر  مع  التعامل  على  وقدرتها   )2022-2018( التربية  لوزارة  االستراتيجية 
والتهديدات، واستراتيجية إدارة املخاطر ومواجهة تعليق الدوام املدرسي بسبب جائحة 
كورونا، والبرامج التي نفذتها الوزارة ملواجهة الظروف الطارئة وتطبيق التعليم عن ُبعد، 

وحتديد مواطن الضعف يف خطط الوزارة وبرامجها التنفيذية. 

أبرز توصيات قطاع التعليم العام
وتوجيهها،  وتنميتها  الطلبة  قدرات  الكتشاف  وإعدادها  دراسية  مناهج  تطوير   :)1(
للمعلمني  وظيفي  نظام  إنشاء   :)2( والرياضيات،  اللغات  يف  األساسية  باملهارات  ترتبط 
نحو  االنتقال   :)3( الدبلوماسي،  السلك  نظام  غرار  على  التعليمي  السلك  نظام  يسمى 
الرقمنة اإللكترونية يف تطوير املناهج الدراسية للمسارات األكادميية، واملهنية، والتقنية، 
التكامل  وحتقيق  املدرسية،  واالختبارات  واالمتحانات  بها،  املرتبط  واحملتوى  واألنشطة 
بني وسائل التعليم التكنولوجية، )4(: بناء القدرات للعاملني يف مجال التعليم الرقمي، 
وأدوات  رقمية  مواد  توفير   :)5( املجال،  هذا  يف  واالختصاصيني  باخلبراء  واالستعانة 
تعليمية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة وصعوبات التعلم، )6(: إشراك أولياء األمور 
خدمات  توفير   :)7( ُبعد،  عن  التعليم  فريق  يف  دمجهم  أجل  من  وتوعيتهم  وتثقيفهم 
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تفعيل   :)8( ُبعد،  عن  التعلم  متطلبات  ملواكبة  فيها  يتوفر  ال  التي  املناطق  يف  اإلنترنت 
املناطق  يف  مدارس  لبناء  اخلير  وأهل  املتبرعني  توجيه  بهدف  التعليمي  الوقف  خطة 

احملتاجة لبناء مدارس، مما يقلل من النقص احلاد يف البنية التحتية للوزارة. 

املراجعة الثانية ضمن محور املوارد البشرية الذي تناول التعليم العالي والبحث العلمي، 
املؤسسات  عدد  تزايد  نتيجة  السابقة  السنوات  خالل  عديدة  تطورات  أيضا  شهد  فقد 
التعليمية وازدياد أعداد الطلبة مما أحدث ضغوطًا كبيرة على جودة التعليم والكفاءات 
املطلوبة ومخرجاتهما لسوق العمل. فثّمة فائض يف عدد اخلريجني يف جميع التخصصات 
مشكلة  من  عمق  مما   ،2021 عام  يف  طالب  ألف   70 من  يقارب  ما  إلى  وصل  اجلامعية 
البطالة يف االقتصاد. كما شهد القطاع تراجعًا يف البحث العلمي واالبتكار خالل العقد 
املاضي نتيجة ضعف اإلنفاق على البحث العلمي وعدم االستغالل األمثل للموارد املتاحة. 
وما زال اإلنفاق احلكومي على التعليم غير متناسب مع االحتياجات الفعلية للقطاع يف 
ظّل تزايد عدد الطالب. وعمومًا فقد فرضت جائحة كورونا حتواًل كبيرًا يف عمل قطاع 
التعليم العالي وأّدت إلى تغيير يف األولويات اخلاصة بعمله. وترتب على اجلامعات خالل 
اجلائحة صعوبات مالية ناجتة عن الوضع االقتصادي السائد نتيجة اإلغالقات وتعليق 

التعليم الوجاهي وتأجيل دفع الرسوم. 

واخلطة  العالي،  التعليم  واقع  التالية:  األقسام  خالل  من  القطاع  مراجعة  متت  وقد 
البشرية  للموارد  الوطنية  واالستراتيجية   ،)2021-2019( للوزارة  االستراتيجية 
وزيادة  اإلداري  بالترهل  القطاع  تواجه  التي  التحديات  أهم  وتتمثل   .)2025-2016(
العجز املالي واملديونية للجامعات وتدني جودة التعليم وضعف البحث العلمي. وتوزع أبرز 

ما جاء يف التوصيات على عدة مجاالت. 

أبرز توصيات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
عالقة  بناء  خالل  من  واخلاصة  العامة  اجلامعات  يف  األمناء  مجالس  دور  تعظيم   :)1(  
تكاملية مع مجلس التعليم العالي ليكون دور املجلس اإلشراف واملراقبة والتوجيه، )2(: 
الشفافية يف تعيني أعضاء مجلس التعليم العالي ومجالس األمناء والقيادات اجلامعية، 
)3(: العمل على استقرار التشريعات الناظمة للعمل األكادميي واستدامتها على مستوى 
اجلامعة والقطاع، )4(: تعديل أسس القبول املوحد ليحقق العدالة ويشجع على االلتحاق 
بالتعليم التقني وحسب االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(، )5(: 
توفير الدعم املالي والفني لطلبة الدراسات العليا يف اجلامعات االردنية لالبتكار والتفرغ 
لتنفيذ أبحاثهم، )6(: ربط استحداث التخصصات اجلديدة من مجلس التعليم العالي مع 
حاجة السوق، )7(: قياس أداء اجلامعات والكليات اإلداري واألكادميي من خالل تطبيق 
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الفرصة  وإتاحة  التعليم  مخرجات  لضمان   )Baldrige Standards( بالدريج  معايير 
واإلقليمي  احمللي  السوق  يف  مؤهالتهم  يناسب  عمل  على  احلصول  اخلريجني  من  لكثير 

والعاملي.

التعليم  وقطاع  والتشغيل  العمل  سوق  تناولت  البشرية  املوارد  محور  يف  الثالثة  املراجعة 
جانبي  بني  توازن  وعدم  مزمنًا  هيكليًا  اختالاًل  يشهد  الذي  والتقني  املهني  والتدريب 
العرض والطلب من العمالة احمللية. إذ مع كل اجلهود التي بذلتها اجلهات املعنية يف تطوير 
هذا القطاع، إاّل أنه ما زال يعاني من الضعف والبطء يف حتقيق األهداف املوضوعة للسير 
به نحو التطور واحلداثة ومواكبة متطلبات السوق والصناعات املختلفة. وقد أّدى غياب 
متطلبات  إلى  يستند  مهني  تعليمي  نظام  تطوير  يف  اخلاص  للقطاع  الفاعلة  املشاركة 
لدى  املتوافرة  واملهارات  اخلاص  القطاع  احتياجات  بني  الفجوة  اّتساع  إلى  العمل،  سوق 
اخلّريجني. وزاد من االختالالت التي يعاني منها أيضا سوق العمل وجود أعداد كبيرة من 
العمالة الوافدة وعزوف األيدي العاملة األردنية عن العمل يف تلك القطاعات التي ُتقبل 
االقتصادي  والوضع  املستحدثة،  العمل  فرص  عدد  ومحدودية  الوافدة،  العمالة  عليها 
مؤهالتهم  مواءمة  وعدم  األجور،  تدني  إلى  إضافة  اإلجبارية،  الهجرة  وموجات  احمللي، 

الحتياجات سوق العمل.

والتشغيل  العمل  التالية: قطاع سوق  القطاع من خالل األقسام اخلمسة  ومتت مراجعة 
)شمل واقع سوق العمل والتشغيل، واخلطط واالستراتيجيات والبرامج الداعمة لقطاع 
أهداف  من  ُأجنز  وما  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم  وقطاع  والتشغيل(،  العمل  سوق 
اخلالصة،  وأخيرًا   ،)2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية 

والتوصيات. 

أبرز توصيات سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني
الطريق  خارطة  على  مبنية  وثابتة  مستقرة  تنفيذية  خطط  وضع  على  العمل   :)1(
لالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، )2(: إحداث تغييرات 
هيكلية يف سوق العمل ترتبط بكفاءة السوق واملهارات املطلوبة، )3(: تأهيل القادرين على 
متطلبات  مع  املهارات  ومواءمة  لهم،  مناسبة  وظائف  على  احلصول  من  ومتكينهم  العمل، 
سوق  تنظيم   :)5( العمل،  سوق  عن  الالزمة  البيانات  توفير   :)4( وحاجته،  العمل  سوق 
العمل غير الرسمي والعمالة الوافدة، )6(: توفير بيئة العمل املناسبة خلريجي القطاع 
التقني من حيث سلم الرواتب والتسلسل الوظيفي واحلوافز املتصلة به، إضافة إلى تغيير 
 :)7( لألردنيني،  املهن  من  مجموعة  وتفعيل  القطاع  لهذا  االجتماعية  النمطية  الصورة 
العامل وصاحب  العالقة بني  الذي يساعد يف تنظيم  املهني  العمل  تفعيل قانون تنظيم 
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العمل، )8(: ربط اإلطار الوطني للمؤهالت مع سوق العمل، )9(: بناء منصة إلكترونية 
للتعليم املهني تسهم يف التعليم اإللكتروني التفاعلي لدى جميع مزودي خدمة التعليم 
املستقبلية  املهن  لتحديد  املستقبل  ملهن  مرصد  إنشاء   :)10( والتقني،  املهني  والتدريب 
احلديثة  التطورات  لتواكب  املهني  التعليم  إدارة  هيكلة  إعادة   :)11( املطلوبة،  واملهارات 
اخلاصة بقطاع التعليم والتدريب املهني والتقني، )12(: توجيه اجلهات الدولية املانحة 
والداعمة للتعليم والتدريب املهني والتقني إلى التعليم الثانوي املهني للنهوض به، )13(: 
جتهيز املشاغل واملختبرات بأجهزة ومعدات حديثة، واإلسراع يف إجنازها لتواكب التطور 
التكنولوجي يف مجال الصناعات املختلفة، )14(: إنشاء نظام متابعة الطلبة اخلريجني 
وتفعيله يف كل مؤسسة مزودة للتعليم والتدريب املهني والتقني، )15(: إنشاء مسرعات 
أعمال مهني لإلبداع واالبتكار من خالل مزودي اخلدمة، )16(: التشجيع على االستثمار 
العمل،  سوق  احتياجات  لتلبية  والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  التشغيل  قطاع  يف 
القرار يف سوق  النقابات املهنية والقطاع اخلاص للمشاركة يف صناعة  )17(: تفعيل دور 

العمل؛ )18(: حتويل كليات املجتمع اخلاصة إلى كليات تعليم تقني.

سادسًا: محور التنمية المجتمعية )1(
تضمن محور التنمية املجتمعية )1( مراجعتني، اختصت األولى بـالتنمية االجتماعية 
وشؤون املرأة واألسرة والطفل، التي شهدت تطورات عديدة خالل السنوات السابقة من 
عدد  ارتفاع  حيث  من  رافقتها  التي  السلبية  والتداعيات  كورونا  بجائحة  تأثرها  حيث 
القطاعية  واالستراتيجيات  اخلطط  حتديث  على  العمل  مت  إذ  األسري.  العنف  حاالت 
واملؤسسية. كما مت تفعيل دور املرأة يف مناحي احلياة كافة وحمايتها، وخاصة مشاركتها يف 
احلياة السياسية بوصفها املدخل لتعزيز مشاركتها يف سائر املجاالت األخرى. ومت اتخاذ 
خطوات إصالحية مهمة يف مجال حقوق املرأة والعدالة االجتماعية، وحول املساواة بني 

اجلنسني يف احلقوق والواجبات. 

التنمية  قطاع  على  كورونا  جائحة  آثار  التالية:  اخلمسة  األقسام  املراجعة  وتناولت 
للحماية  الوطنية  االستراتيجيات  ومتابعة  والطفل،  واألسرة  املرأة  وشؤون  االجتماعية 
للحماية  الوطنية  االستراتيجية  شاملة  والطفل  واألسرة  املرأة  وشؤون  االجتماعية 
واخلطة  وحتديثاتها،  القطاعية  واالستراتيجيات   ،)2025-2019( االجتماعية 
الوطنية للحّد من زواج القّصر دون 18 سنة )2018-2024(، واالستراتيجية الوطنية 
لكبار السن )2018-2022(، واالستراتيجية الوطنية للمرأة )2020-2025(، ومواطن 

الضعف يف األداء والتنفيذ، وأخيرًا التوصيات.
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أبرز توصيات قطاع التنمية املجتمعية
)1(: إكمال العمل على إعداد قانون العمل االجتماعي وإقراره، )2(: استخدام مصطلح 
احلماية االجتماعية بداًل من املعونة الوطنية لتغليب الصفة احلقوقية للدعم احلكومي 
للفئات املهمشة. ويف مجال األسرة والطفل، )3(: إقرار قانون خاص بحقوق الطفل، )4(: 
الذين ال يستطيعون  واملرضى  السن  إلى األطفال وكبار  للوصول  وإجراءات  وضع خطط 
اإلبالغ عن حاالت العنف، )5(: تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، إضافة 
)6(: إقرار قانون األحداث،  إلى تطوير خطط عمل وطنية للطفولة املبكرة والطفولة، 
)7(: تطوير استراتيجية "عدالة األحداث". ويف مجال شؤون املرأة، )8(: مراجعة شاملة 
للتشريعات كافة ذات العالقة باملساواة اجلندرية وإزالة التمييز، )9(: التعميم على عدم 
استخدام االحتجاز الوقائي أو التهديد به ألن ذلك يحول دون قيام الضحايا من النساء 
باإلبالغ عن العنف، )10(: اللجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية العمل أو تقسيم 

ساعات العمل مبا يلبي احتياجات العامالت اللواتي يقمن برعاية آخرين. 

)1(، تناولت قطاع الصحة الذي أظهر   املراجعة الثانية ضمن محور التنمية املجتمعية 
األردني  الصحي  للقطاع  الكثيرة  اإلجنازات  فمع  كورونا.  جلائحة  التصدي  يف  جناحًا 
وموقعه املتقدم ومتاسكه يف مواجهة جائحة كورونا، إاّل أنه يعاني من حتديات ومشاكل 
كثيرة ال بّد من مواجهتها لتجنب تراجعه، وضمان العبور اآلمن من اجلائحة، ومن أبرز 
هذه التحديات، غياب مرجعية وطنية موحدة حلوكمة النظام الصحي وقيادته، والتأخر 
يف الوصول للتغطية الصحية الشاملة والعادلة للسكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية 
احلكومي،  الصحي  التأمني  برامج  يف  واالزدواجية  الصحة،  على  اإلنفاق  نسبة  وارتفاع 
واالستخدام غير الفعال للموارد املتاحة، وصعوبة االحتفاظ بالكوادر البشرية املدربة 
وهجرتها، وتركيز النظام الصحي على الرعاية الصحية الثانوية والثالثية على حساب 
الرعاية الصحية األولية وبرامج الصحة العامة، وضعف تنفيذ مشاريع اخلطط الصحية 
االستراتيجية وبرامجها، وضعف أذرع الرقابة على جودة الرعاية الصحية يف القطاعني 
األساليب  وتطوير  الصحية  واملعلومات  الرقمنة  حتديات  إلى  إضافة  واخلاص،  العام 
املشاركة  وغياب  الوقاية  بأساليب  املجتمعي  الوعي  وضعف  الصحي،  للنظام  اإلدارية 
املجتمعية الفعالة يف الشأن الصحي. ومع اجلهود واإلجنازات التي مّتت، فما زال القطاع 
على  واحملافظة  كورونا،  جائحة  من  اآلمن  اخلروج  من  متكنه  إصالحات  بحاجة  الصحي 
مكتسباته املتراكمة وإبقائه يف موقع متقدم. وعملية اإلصالح هذه يجب أن تكون شاملة 
وتغطي املكونات السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العاملية، وهي: اإلدارة/ 
املعلومات/  ونظم  والدواء  الطبية/  والتكنولوجيا  البشرية  واملوارد  والتمويل  واحلوكمة 

والرقمنة وتقدمي اخلدمات الصحية واملشاركة املجتمعية. 
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ومتت املراجعة يف عدة أقسام، أولها الوضع الوبائي جلائحة كورونا يف األردن: االستجابة 
الصحية  التشريعات  تنفيذ  يف  التقدم  رصد  وثانيها  املستقبلية،  واآلفاق  والتحديات 
جاء  ما  وأبرز  املستقبلية،  والرؤية  التوصيات  وثالثها  االستراتيجية،  الصحية  واخلطط 
املكونات  وتغطي  شاملة  تكون  أن  يتعني  القطاع  لهذا  املطلوبة  اإلصالح  عملية  أن  فيها 

السبعة للنظام الصحي كما أوردتها منظمة الصحة العاملية.

أبرز توصيات القطاع الصحي
الصحية  اخلدمات  مقدمو  حتتها  ينضوي  واحدة  ومرجعية  إدارية  مظلة  إيجاد   :)1(
على  اإلنفاق  وتضبط  ومتويلها،  الصحية  اخلدمات  تقدمي  ازدواجية  متنع  الرسمية، 
استقالله،  على  واحملافظة  العالي  الصحي  املجلس  تفعيل   :)2( العدالة،  وحتقق  الصحة 
ودعمه إداريا وفنيا للقيام بوظائفه احملددة بالقانون، )3(: إعادة تنظيم القطاع الصحي 
النموذج  باتباع  الوطنية  الصحية  األزمات  مع  التعامل  على  وقدرته  جاهزيته  لرفع 
االستباقي، )4(: التطبيق الفعلي لسياسة الالمركزية لتوسيع مشاركة اإلدارات الوسطى 
املوارد  وإدارة  القرارات  واتخاذ  التخطيط  عملية  يف  الصحة  وزارة  يف  والطرفية  والدنيا 
البشرية واملالية، )5(: إيجاد آلية لربط إنشاء املستشفيات واملراكز الصحية مع بعضها، 
وتصنيع  اللقاحات  مجال  يف  وخاصة  ودعمها،  احمللية  الدوائية  الصناعات  حتفيز   :)6(
)7(: تسريع إجراءات تسجيل  الوقائية ومساعدتها يف فتح أسواق جديدة،  املستلزمات 
)8(: إلزام كافة القطاعات الصحية الرسمية بشراء األدوية واملستلزمات  الدواء احمللي، 
الطبية عن طريق الشراء املوحد يف دائرة العطاءات املركزية، )9(: ضرورة تفعيل اخلطة 
الوطنية وتنفيذها للحّد من مقاومة مضادات امليكروبات، )10(: تسريع برنامج حوسبة 
املراكز الصحية واملستشفيات احلكومية، )11(: إلزام مقدمي اخلدمة يف القطاع الصحي 
موحد  برنامج  باستخدام  واملستشفيات  الصحية  واملراكز  العيادات  يف  وخاصة  اخلاص 
للسجل الطبي اإللكتروني، )12(: تسريع برنامج حوسبة املراكز الصحية واملستشفيات 
الطب  على  التركيز  من  لالنتقال  الصحي  النظام  أولويات  ترتيب   :)13( احلكومية، 
الصحة  بنموذج  الدقيقة  الطبية  والتخصصات  املكلفة  الطبية  والتكنولوجيا  العالجي 
ملرضى  وخاصة  منازلهم،  يف  واملقيمني  للمواطنني  صحية  خدمات  تقدمي   :)14( العامة، 
األمراض املزمنة واملسنني وذوي االحتياجات اخلاصة، وخدمات تنظيم األسرة والتطعيم 
الرعاية  جلعل  وصارم  فعال  حتويلي  نظام  إيجاد   :)15( الدورية،  الفحوصات  وإجراء 
للرقابة  آليات  وضع   :)16( الصحية،  اخلدمات  لتلقي  الرئيس  املدخل  األولية  الصحية 
األفقي  التوسع  ضبط   :)17( للمرضى،  املقدمة  الصحية  اخلدمات  جودة  على  الذاتية 
األمد  وطويلة  ثابتة  استراتيجية  وضع   :)18( احلكومية،  املستشفيات  يف  والعمودي 
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للتعاقد مع القطاعات الصحية احلكومية األخرى والقطاع الصحي اخلاص، )19(: إنشاء 
نظام وظيفي للسلك املهني الصحي على غرار نظام السلك الدبلوماسي.

محور التنمية املجتمعية )2( 
)2( على مراجعتني، تناولت األولى قطاع الثقافة من   اشتمل محور التنمية املجتمعية 
كورونا،  جائحة  خالل  األردن  يف  الثقافة  قطاع  التوالي:  على  هي  أقسام،  أربعة  خالل 
فيها،  اإلجناز  وحجم  وتقييمها،   )2021-2017( الثقافية  التنمية  خطة  ومتابعة 
وحتديد مواطن اخللل والضعف يف األداء التي كان لها عالقة باحلوكمة والعمل املؤسسي 

وضعف اإلنتاج الثقايف والنشر.

أبرز توصيات قطاع الثقافة
إنشاء   :)2( الثقايف،  القطاع  يف  العاملة  للمؤسسات  موحدة  تنظيمية  مظلة  إيجاد   :)1(
الثقافية  االستراتيجية  إصدار   :)3( مستقلة،  هيئة  بوصفه  للثقافة  األعلى  املجلس 
)5(: إحياء مشاريع  الثقافة،  )4(: تفعيل صندوق دعم  القطاع كاملة،  مبشاركة أطراف 
التفرغ اإلبداعي، ومخيم اإلبداع الثقايف واملتحف الرقمي وتطويرها، )6(: دعم معرض 

عّمان الدولي للكتاب، )7(: إعادة النظر يف سياسة النشر يف الوزارة.

الذي  الشباب  قطاع  تناولت   )2( املجتمعية  التنمية  محور  ضمن  الثانية  املراجعة 
القطاعات  مختلف  يف  املؤهلة  العاملة  القوى  لتوفير  للمستقبل  حقيقية  فرصة  يشكل 
االقتصادية لدعم االقتصاد وتطويره ومنّوه. إذ يشكل الشباب من عمر )15-24( نسبة 
20% من عدد السكان. ومع زيادة فئة الشباب، فما تزال التحديات أمامهم بارزة ببلوغ 
50%، مما يشير إلى وجود فرصة ضائعة لالقتصاد من  نسبة البطالة بينهم ألكثر من 
البطالة  معدالت  ارتفاع  من  فاقمت  التي  األسباب  ومن  قدراتهم.  من  االستفادة  خالل 
املستحدثة  العمل  فرص  ومحدودية  االقتصادي  النمو  معدالت  تدني  هو  الشباب  بني 
واإلجراءات  السياسات  إلى  إضافة  االقتصاد،  لها  تعرض  التي  اخلارجية  والصدمات 
السابقة  واإلجراءات  السياسات  لتقييم  ملحة  حاجة  وجود  إلى  يشير  وهذا  السابقة. 

وإعادة تنشيط اجلهود ملعاجلة حتدي البطالة بني الشباب.

الشباب،  التوالي: حملة عامة عن قطاع  الشباب يف ستة أقسام، وهي على  وتأتي مراجعة 
واملديريات(،  األقاليم  مستوى  كوروناعلى  جائحة  )خالل  وإجنازاتها  الشباب  وزارة  ودور 
االستراتيجية  إلى  إضافة   )2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  ومتابعة 

املؤسسية لوزارة الشباب )2021-2024(، ومواطن الضعف واخللل يف األداء. 
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أبرز توصيات قطاع الشباب
)1(: إعداد خطة تدريب وتأهيل وتعليم مستمر لرفع كفاءة الكادر الوظيفي يف الوزارة، 
)2(: استحداث وحدة للتدريب والتعليم املستمر وقسم للتوجيه الوطني واألمن الفكري 
)3(: تفعيل صندوق دعم احلركة الشبابية والرياضية،  الوزارة،  وقسم ذوي اإلعاقة يف 
من  البدنية  للياقة  مراكز  بداخلها  تضم  التي  املنشآت  يف  للعاملني  شهادات  اعتماد   :)4(
خالل مركز إعداد القيادات الشبابية، )5(: فتح أكادمييات يف احملافظات لأللعاب املختلفة 
 :)7( )6(: تفعيل دور مركز إعداد القيادات الشبابية،  وتوطينها مبنشآت وزارة الشباب، 
إقامة مدينة شبابية متكاملة مبواصفات عاملية بالشراكة مع القطاع اخلاص، )8(: إعادة 
تأهيل بيوت الشباب وتسويقها سياحيًا بخطة ممنهجة، وتطوير الكادر العامل يف بيوت 
الشباب وتأهيله وتدريبه، )9(: توفير وسائل النقل ملراكز الشباب وبناء قدرات العاملني 
والشابات  الشباب  مراكز  دمج   :)10( الشبابية،  املراكز  يف  وتعزيزهما  والعملية  العلمية 
إنشاء   :)11( القريبة،  املدارس  باستخدام  املستأجرة  املراكز  عن  واالستغناء  املجاورة 
األردنية،  السفارات  مع  بالتعاون  املغتربني  أبناء  من  األردني  للشباب  وطنية  مخيمات 
املخدرات  آفة  ومحاربة  املتطرف،  الفكر  مبحاربة  املعنية  الوزارة  برامج  دراسة   :)12(
)13(: متكني الشباب سياسيًا من خالل  بالتعاون مع األمن العام واجلهات املعنية بذلك، 
تفعيل دور املعهد السياسي للوزارة ودعمه ورفده بالكوادر املؤهلة ودعم برامجه، )14(: 
تطوير برامج متقدمة ومتخصصة لتأهيل قيادات شبابية فاعلة يف كافة احملافظات من 

خالل تقدمي التدريب الالزم لها. 

سابعًا: محور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام 
األولى  تناولت  مراجعتني،  على  العام  القطاع  وتطوير  السياسية  التنمية  محور  اشتمل 
التنمية السياسية من خالل ستة أقسام، وهي على التوالي: التنمية السياسية يف األردن، 
ومراحلها وتطورها، ومتابعة اخلطط واالستراتيجيات، ومواطن اخللل يف األداء، واللجنة 

امللكية لتحديث املنظومة السياسية، وأخيرًا االستنتاجات والتوصيات.

أبرز توصيات التنمية السياسية
الدميقراطي متثل مرجعًا  والتمكني  السياسية  للتنمية   )1(: وضع استراتيجية وطنية 
جلميع اخلطط واجلهود املتصلة بالعمل السياسي. ومن أهم التوصيات كذلك )2(: تنفيذ 
مراجعة شاملة للمناهج واملقّررات املتصلة بالثقافة الوطنية واملواطنة، وإيجاد آلية تقييم 
ومتابعة دورية للمعارف واملهارات التي يكتسبها الطلبة يف هذا املجال. ومبوازاة ذلك، )3(: 
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والدميقراطية،  واملواطنة  الهوية  قضايا  يف  ومعارفهم  مهاراتهم  وتطوير  املعلمني  متكني 
مواضيع  لتتضمن  ة،  األردنيَّ اجلامعات  يف  الوطنية  التربية  مادة  محتوى  حتويل   :)4(

مرتبطة باملواطنة والتمكني الدميقراطي.

)2(، تناولت تطوير القطاع العام الذي  املراجعة الثانية ضمن محور التنمية املجتمعية 
أظهر ضعف استجابة القطاع العام وجاهزيته للعمل عن ُبعد خالل اجلائحة لعدم وجود 
خطط طوارئ مناسبة. إذ ما زالت الصورة غير واضحة فيما يتصل بإعادة هيكلة القطاع 
العام وتطويره، ويظهر ذلك جليًا بكثرة القرارات وإلغائها مع كل تغيير حكومي. ولتحقيق 
التطوير اإلداري احلقيقي املنشود ال بّد من وجود إلزامية بخطط تطوير القطاع العام 
للحكومات املتعاقبة. ومع اإلجنازات التي مت حتقيقها يف مجال تطوير القطاع العام فما 
زال ثّمة العديد من التحديات، والتي من أبرزها، غياب االستراتيجية الشمولية لإلدارة 
البرامج واخلطط وضعف متابعة األداء احلكومي، وغياب  العامة، وضعف عملية تنفيذ 
األساس الواضح لنظام املتابعة احلكومي والتشتت وعدم االستمرارية والتراجع عن بعض 
اخلطط التنفيذية والقرارات التي يتم اعتمادها، وتعدد اجلهات املسؤولة عن التطوير 

وعدم الثبات يف تعيني اجلهة املنوطة مبتابعة التطوير اإلداري. 

ومت مراجعة القطاع العام يف عدة أقسام، هي: حملة حول أداء تطوير القطاع العام منذ عام 
2000 )اخلطط واالستراتيجيات(، ومواطن اخللل وفرص التحسني يف األداء والتنفيذ، 
وحتسني اخلدمات واإلجراءات احلكومية، ودور األجهزة املعنية )مجلس اخلدمة املدنية، 

وديوان اخلدمة املدنية، ومعهد اإلدارة العامة(، وإعادة هيكلة اجلهاز احلكومي.

أبرز توصيات القطاع العام
االستراتيجي  )التخطيط  العام  للقطاع  االستراتيجية  اإلدارة  عملية  مأسسة   :)1(
للقياس وفق  إلى مؤشرات محددة وواضحة وقابلة  ومتابعة األداء احلكومي( باالستناد 
مبا  الدوائر  يف  املؤسسي  التطوير  وحدات  هيكلة  إعادة   :)2( الدولية،  املمارسات  أفضل 
يف  املدنية  واخلدمة  التطوير  سياسات  اقتراح  مرجعية  توحيد   :)3( فاعليتها،  يضمن 
باجتاه  املدنية  اخلدمة  ديوان  جتربة  تقييم   :)4( والتطوير،  املدنية  اخلدمة  مجلس 
وإعادة  العامة  اإلدارة  معهد  دور  تعزيز   :)5( إشرافية،  إلى  تنفيذية  من  أدواره  حتويل 
االستقالل املالي له، )6( اعتماد مبدأ السلك املهني لكافة القطاعات املهنية مثل التعليم 

والصحة وغيرها من القطاعات، )7(: حوكمة القطاع العام.



السياسة الماليــة

محور االقتصاد الكلي 

 
2021تقرير حالة البالد

Economic & Social Council of Jordan
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مقدمة
من املعلوم أن للموازنة العامة للدولة دورًا هامًا ورئيسًا يف متكني الدولة من القيام بوظائفها 
الدولة  عمل  برنامج  تعكس  فهي  واالجتماعية،  االقتصادية  خططها  وتنفيذ  املختلفة، 
وحتّوله إلى واقع وبرامج وأرقام قابلة للتنفيذ، وبالتالي تبدو املوازنة العامة كأنها محور 
تكن  لم  ما  مشروع  أي  تنفيذ  أو  خدمة  أي  تقدمي  ميكن  ال  إذ  الدولة.  به  تقوم  عمل  لكل 

املوازنة العامة قد أدرجت له مخصصات مالية كافية لتنفيذه.

خالل  من  واالجتماعي،  التنموي  اجلانب  يف  للدولة  العامة  املوازنة  دور  أهمية  وتبرز 
الرأسمالية، والتي من شأنها أن تنعكس إيجابًا على  الكافية للمشاريع  إدراج املخصصات 
حتسني مستوى معيشة املواطن، وتخفيض معدالت الفقر والبطالة، عن طرق زيادة النمو 
مخصصات  إدراج  يف  االجتماعي  اجلانب  إغفال  عدم  باحلسبان  األخذ  مع  االقتصادي، 

لتعزيز شبكة األمان االجتماعي، وبرامج التعليم والصحة واخلدمات العامة.

ونظرًا لآلثار السلبية املصاحبة الستمرار عجز املوازنة العامة ألي دولة على اقتصادها 
الوطني، تقوم الدول عادة بإعداد سياساتها املالية والنقدية وفقًا لألولويات الوطنية، مع 
األخذ باحلسبان احملافظة على مستويات مناسبة من عجز املوازنة. ويف أغلب األحيان، 
يؤدي زيادة عجز املوازنة إلى عدم إدراج مخصصات كافية للمشاريع الرأسمالية، وبالتالي 
التنموي واالجتماعي على نحو كاٍف، ومن  القيام بدورها  العامة من  املوازنة  عدم متكن 
وحتسني  االقتصادي  النمو  معدالت  فيها  مبا  االقتصادية،  املؤشرات  حتسني  يف  التأثير 

مستوى معيشة املواطن.

بتداعيات  واحلالي  املاضي  العامني  خالل  تأثر  فقد  األردني،  االقتصاد  مستوى  على  أما 
إلى  إضافة  الوطني،  االقتصاد  تواجه  التي  التحديات  من  عمقت  التي  كورونا  جائحة 
تداعيات األوضاع اإلقليمية والدولية، وعدم وجود حلول سريعة وناجعة للتوتر يف دول 
املنطقة، والذي جنم عنه تعميق التحديات االقتصادية احمللية، وتباطؤ وتيرة النشاط 
االقتصادي. فقد سجل الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة عام 2020 منوًا حقيقيًا 
الثاني من عام  الربع  الناجت احمللي باألسعار الثابتة خالل  1.6%، يف ما سجل  بلغ  سالبًا 

2021 نسبة منٍو موجبة بلغت %3.2.

كما أن للموازنة العامة دورًا تخطيطيًا إلدارة موارد الدولة املالية ضمن خطة سنوية تغطي 
كثير من اخلدمات، مثل الصحة والتعليم واألمن وغيرها، فإدارة هذه اخلدمات وتقدميها 
تستدعي وجود خطة ُمَنّظمة، تتمثل يف إعداد املوازنة العامة للدولة للمساعدة يف اتخاذ 
القرارات  أرقام، والهدف من ذلك كله هو اتخاذ  القرارات بناء على ما ورد يف بنودها من 
الرشيدة. فالتصور العام لدى الدولة ينبغي أن يكون مبنيًا على إعداد موازنة عامة تساعد 
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وتخدم  االقتصادي،  والنمو  التطور  يف  تسهم  رشيدة  قرارات  اتخاذ  يف  القرار  أصحاب 
متطلبات التنمية، وتقدمي اخلدمات من تعليم، وصحة، وأمن ...إلخ للمواطن بشكل فّعال 
وكفؤ. ويجب على وزارات ومؤسسات الدولة أن تستخدم املوازنة كأداة للتخطيط والرقابة 

من أجل الوصول إلى القرارات السليمة والنهوض باملجتمع.

بالتخطيط  املالي  التخطيط  ربط  يؤدي  أن  مبكان  الضرورة  من  فإنه  املنطلق،  هذا  من 
االستراتيجي إلى توجيه املوارد املالية للدولة نحو األولويات الوطنية حلفظ هذه املوارد 
من الهدر، وضمان الشفافية يف تعاطي الوزارات واملؤسسات العامة مع املال العام، وحتقيق 
موقع  يف  العامة  املؤسسات  ووضع  وفعالية،  كفاءة  أكثر  بشكل  منها  املطلوبة  األهداف 
املسؤولية والتنافسية، لتحقيق أفضل مستوى من األداء، وخفض مستويات الهدر يف املال 
العام، والتي قد تتأتى سواء من خالل قلة فعالية وكفاءة األداء، أو إنفاق املال العام لغايات 

غير مرتبطة مبصلحة الوطن واملواطن.

وبالتالي البد أن تنعكس مخصصات املوازنة العامة املوجهة للتنمية بشكل إيجابي على 
حياة املواطنني، وعلى مستوى التشغيل وخفض معدالت البطالة، وأن تكون شاملة جلميع 
ضغوط  حتت  تكون  عمومًا  العامة  املوازنة  أن  من  الرغم  على  وذلك  اململكة،  محافظات 

صعبة تتمثل يف ارتفاع مخصصات الرواتب واألجور واملصاريف التشغيلية املختلفة.

ومن املعلوم أن النمو االقتصادي احلقيقي يتحدد بتضافر عوامل اإلنتاج املتمثلة برأس 
ويكون  التكنولوجي،  والتقدم  اإلنتاجية  منو  ومعدل  املدّربة،  والعمالة  البشري،  املال 
ذلك بالنظر إلى جانب النفقات الرأسمالية يف املوازنة العامة. وقد لوحظ عند مراجعة 
أثر  لها  كان  وإن  تنموية،  بأنها  توحي  ال  أنها   ،2021 عام  موازنة  يف  الرأسمالية  املشاريع 
الرأسمالية  املشاريع  قائمة  إلى  النظر  فعند  الوطني.  االقتصاد  على  محدود  تنموي 
طابعًا  تعكس  ال  منطية  مشاريع  معظمها  أن  يالحظ  العامة،  املوازنة  قانون  يف  املدرجة 
بالقدر  يكن  لم  الرأسمالية  النفقات  حجم  يف  االرتفاع  فإن  وبالتالي  واضحًا،  تنمويًا 
إلى عدد  وأنها تفتقر  العامة موازنة تنموية، خاصة  املوازنة  الذي يسمح باعتبار  الكايف 
على  تساعد  عوامل  وجود  أهمها  من  والتي  التنموية،  املوازنة  يف  الرئيسة  املقومات  من 
الدفع بعجلة النمو االقتصادي، ووجود مشاريع جديدة تأخذ بعني االعتبار األولويات 
التنموية املستهدفة من قبل احلكومة، هذا باإلضافة إلى اتخاذ تدابير تخفف من أعباء 
الدين العام، وتعمل على تقليص العجز املالي، وجتعل احلكومة أكثر اعتمادًا على الذات، 
وكذلك اتخاذ تدابير جاذبة لالستثمار وتفعيل الدور التنموي املنوط بالقطاع اخلاص. 
ولكن ومع هذا الدور احملوري للموازنة العامة، ال بد من التنويه إلى أن احلكومة بحسب 
البيانات التاريخية ال تقوم بإنفاق مخصصات النفقات الرأسمالية بالكامل، حيث يتراوح 

اإلنفاق يف أحسن األحوال حول 90% مما هو مقرر.
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وبالتالي، فحتى تكون املوازنة باعتبارها أداة لدى احلكومة للتخطيط، محّفزة لألنشطة 
االقتصادية، فإن من الضروري لها أن تستهدف حتقيق منو اقتصادي مستدام، من خالل 
تنشيط االستثمار وحتفيزه كرافعة للنمو االقتصادي؛ أي لزيادة الناجت احمللي اإلجمالي. 
والتعليم،  كالصحة  العامة  اخلدمات  توفير  على  احلفاظ  مبكان  الضرورة  من  أنه  كما 
وحماية فئات الدخل املنخفض؛ مبعنى تخصيص موارد مالية إضافية لقطاعي الصحة 

والتعليم وللخدمات االجتماعية. 

وسيتم يف هذه املراجعة التطرق بشيء من التفصيل إلى ما تضمنه مشروعا قانون املوازنة 
العامة وقانون الوحدات احلكومية املستقلة، مع اإلشارة إلى ما وصلت إليه أحدث البيانات 
املتوافرة حول املؤشرات يف املالية العامة عند احلديث عن مكونات املوازنة العامة للدولة 

يف جانبي اإليرادات والنفقات، وذلك على النحو التالي:

أواًل: مكونات موازنة الدولة لعام 2021
العامة  املوازنة  قانون  من  تتكون  للدولة  العامة  املوازنة  أن  إلى  اإلشارة  من  بد  ال  بداية 
السنوي، والذي يشمل أي وزارة أو دائرة أو سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة تدخل موازنتها 
الوحدات  موازنات  قانون  أن  كما  العام.  املالي  للنظام  وتخضع  العامة،  املوازنة  ضمن 
احلكومية السنوي يشمل أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو شركة أو مؤسسة 
ويكون  احلكومية  الوحدات  موازنات  ضمن  موازنتها  تدخل  وإداريًا،  ماليًا  مستقلة  عامة 
لديها نظام مالي خاص، وذلك وفقًا لطبيعة عمل هذه الوحدة، على سبيل املثال البنك 
من  القانونني  هذين  مشروعي  يف  تضمينه  مت  ما  متابعة  يتم  وحتى  األردني.  املركزي 
ها  مؤشرات وأرقام مطلقة مستهدفة من قبل احلكومة للوصول إليها يف نهاية العام ِبعدِّ
محصلة جلهودها التنفيذية، ستتم اإلشارة إلى جانبي اإليرادات والنفقات، إضافة إلى 
اجلوانب،  هذه  يف  املتوافرة  املالية  البيانات  أحدث  خالل  من  العام،  والدين  املالي  العجز 
على  املالي،  والعجز  والنفقات  اإليرادات  من  كاًل  تعترض  التي  اإلشكاليات  إلى  واإلشارة 

النحو التالي:

1( اإليرادات العامة للحكومة املركزية
)الدخل  الضريبية  املصادر  من  توليده  يتم  احمللية  اإليرادات  من   %75 يقارب  ما  إن 
إيرادات  على  مباشرة  تنعكس  وحتفيزه  االقتصادي  النمو  وتيرة  أن  يعني  ما  واملبيعات(، 
على  ذلك  وأثر  االقتصادي  النشاط  تقلبات  أن  ذلك  كبير،   نحو  على  املركزية  احلكومة 
ما يولده من أرباح، ينعكس مباشرة على موازنة احلكومة، وعلى حتقيق أهدافها العامة، 



42

Economic & Social Council of Jordan

وخالفًا لذلك فإن احلكومة تصبح أمام بديلني ال ثالث لهما؛ هما: توفير منح خارجية، أو 
االقتراض الداخلي أو اخلارجي، لتعويض فروق النقص يف اإليرادات احمللية املتأتية من 

ضرائب أرباح الشركات واملؤسسات، أو من ضرائب املبيعات التي يدفعها املستهلك.

جانب  يف  واضح  حتسن  إلى   2021 عام  املتوافرة  العامة  املالية  البيانات  أحدث  وتشير 
اإليرادات احمللية خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 مبقدار 963.1 مليون دينار 
6,123.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها  18.7% لتسجل ما قيمته  أو ما نسبته 
قانون  مشروع  يف  املقدر  من  تقريبًا   %84 نسبته  ما  تشكل  بذلك  وهي   ،2020 عام  من 
العامة لسنة2021؛ وذلك نتيجة التحسن يف كل من التحصيالت من اإليرادات  املوازنة 
التي  الضريبية  غير  واإليرادات  دينار،  مليون   582.2 مبقدار  ارتفعت  التي  الضريبية 
ارتفعت مبقدار 380.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. ويرجع هذا 
التحسن إلى اإلجراءات التي قامت بها احلكومة يف مكافحة التهرب والتجنب الضريبي 
واجلمركي. وقد جاء االرتفاع يف جانب اإليرادات الضريبية بشكل رئيس نتيجة ارتفاع 
إيرادات الضريبة العامة على السلع واخلدمات خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 
الدخل  على  الضريبة  ارتفاع  وكذلك   ،%15.2 نسبته  ما  أو  دينار  مليون   436.6 بقيمة 
الفترة  يف  مستواهما  مع  مقارنة   %7.5 نسبته  ما  أو  دينار  مليون   75.8 بقيمة  واألرباح 

نفسها من عام 2020.

فقد   ،2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل  اخلارجية  باملنح  يتصل  ما  يف  أما 
انخفضت بقيمة 132.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.7% مقارنة باملّدة نفسها من عام 
2020 لتصل إلى 573.7 مليون دينار. وإزاء كل ما تقدم، ارتفع إجمالي اإليرادات العامة 
ما  أو  دينار  مليون   831 بنحو   2021 عام  من  األولى  العشرة  لألشهر  املركزية  للحكومة 
نسبته 14.2% تقريبًا عن مستواها يف عام 2020، لتصل إلى ما قيمته 6,697.6 مليون 
املقدرة يف مشروع  العامة  85% تقريبًا من اإليرادات  ما نسبته  دينار، وهي بذلك متثل 

قانون املوازنة العامة لسنة 2021.

1.1 اإلشكاالت املتعلقة باإليرادات احمللية

إن تغطية اإليرادات احمللية لكامل النفقات اجلارية ُيعدُّ أحد أهم االفتراضات التي يجب 
املصاحبة ألي انخفاض بقيمة اإليرادا للسلبيات  نظرًا  املوازنة العامة،  عليها  تعتمد  أن 
عجز  زيادة  يف  ذلك  بأثر  يتعلق  ما  يف  خاصة  بقيمة النفقات اجلارية،  مقارنة  ت احمللية 
املوازنة واملديونية. وقد راعت السياسات املالية يف األردن، خالل السنوات املاضية، أهمية 
عام   %105.1 من  اجلارية  للنفقات  تغطية اإليرادات احمللية  فقد تزايدت نسبة  ذلك، 



43

حالة البالد 2021: السياسة الماليــة

2016 لتصل إلى 109.1% عام 2017، إال أنها عادت بعد ذلك إلى االنخفاض تدريجيًا 
إلى أن وصلت إلى 87.6% يف عام 2020. أما خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2021، 
باملتوسط  النسبة  هذه  شكلت  حيث  اجلانب،  هذا  يف  ملحوظًا  حتسنًا  هناك  أن  فيبدو 
تزايد  إلى  اجلارية  للنفقات  احمللية  اإليرادات  تغطية  قصور  وينعكس   .%96.7 حوالي 
النفقات  لتغطية  واخلارجي  إلى االقتراض الداخلي  احلكومة  واضطرار  املوازنة،  عجز 

اجلارية، التي من املفترض أن تتم تغطيتها من خالل اإليرادات احمللية.

2( النفقات العامة للحكومة املركزية
تشير أحدث البيانات املتوافرة إلى أن إجمالي اإلنفاق للحكومة املركزية قد بلغ 7,981.4 
مليون دينار خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021، مسجاًل بذلك ارتفاعًا عن مستواه 
للفترة نفسها من عام 2020 بحوالي 605.8 مليون دينار أو ما نسبته 8.2% تقريبًا. كما 
 %80.4 حوالي  ميثل   2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  يف  الفعلي  العام  اإلنفاق  أن 
مقارنة مبا مت تقديره يف مشروع قانون املوازنة العامة لسنة 2021. وقد جاء االرتفاع يف 
إجمالي اإلنفاق العام محصلة الرتفاع النفقات اجلارية مبقدار 308.9 مليون دينار أو ما 
نسبته 4.5%، والرتفاع النفقات الرأسمالية بنحو 297 مليون دينار أو ما نسبته %62.4 

تقريبًا عن مستواهما للفترة نفسها من عام 2020.

1.2 اإلشكاالت المتعلقة بالنفقات الجارية والرأسمالية
أحد  النفقات الرأسمالية ُيعّد  منو  حساب  النفقات اجلارية على  حجم  منو  أن  شك  ال 
أبرز إشكاالت املوازنة أيضًا، فعلى الرغم من منو املوازنة العامة على نحو كبير إال أنها ما 
وقد  اجلانب الرأسمالي،  يف  حاجة اململكة، خاصة  متواضعة من  نسبة  إال  زالت ال تغطي 
عمل،  فرص  لتوفير  املخصصات الكافية،  إدراج  متكن املوازنة من  عدم  على  ذلك  انعكس 
كما أن  اململكة.  مناطق  باقي  يف  أو  يف العاصمة  سواء  مشكلتي الفقر والبطالة،  ومعاجلة 
منو النفقات اجلارية على نحو كبير، أدى إلى زيادة األعباء املالية على نحو انعكس على 
املتعاقبة  زيادة حجم املديونية، نظرًا الضطرار احلكومات  وبالتالي  زيادة عجز املوازنة، 

لتمويل الزيادة يف هذه النفقات، من خالل االقتراض الداخلي أو اخلارجي.

على  النفقات اجلارية تزايدت  أن  يالَحظ  اجلارية والرأسمالية،  النفقات  وباستعراض 
النفقات يف كل  النفقات الرأسمالية، ومتثلت أبرز بنود هذه  نحو كبير جدًا على حساب 
واخلارجية،  الداخلية  القروض  فوائد  التقاعد،  فاتورة  واألجور،  الرواتب  من: فاتورة 
ومخصصات الدفاع واألمن. فقد ارتفعت فاتورة الرواتب واألجور للجهاز املدني على نحو 
كبير خالل السنوات اخلمس املاضية، من 2,559.1 مليون دينار عام 2016 إلى 3,326.3 
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مليون دينار عام 2020 ، أي بنسبة 30% من إجمالي اإلنفاق.

زيادة  ضوء  يف  املاضية،  السنوات  خالل  كبير  نحو  التقاعد على  تزايدت فاتورة  كما 
إلى  لتصل   2016 عام  دينار  مليون   1,213 من  واملدنيني،  العسكريني  املتقاعدين  رواتب 

1,570.6مليون دينار عام 2020؛ أي بنسبة 14.2% من إجمالي النفقات.

العام،  الدين  رصيد  زيادة  ضوء  يف  أيضًا  واخلارجية  الداخلية  القروض  فوائد  وتزايدت 
 2020 عام  دينار  مليون   924.2 إلى   2016 عام  دينار  مليون   860.8 من  ارتفعت  حيث 
باستثناء ما يترتب على دين صندوق أموال الضمان االجتماعي؛ أي بنسبة حوالي %8.3 

من إجمالي النفقات.

كما ارتفعت مخصصات الدفاع واألمن خالل السنوات املاضية على نحو ملحوظ، فبلغت 
إجمالي  من   %23.8 حوالي  نسبته  ما  أي  2020؛  عام  دينار  مليون   2,635.7 حوالي 
اإلنفاق، يف ضوء التحاق أعداد كبيرة من املواطنني للعمل يف األجهزة العسكرية واألمنية، 
نتيجة زيادة احتياجات هذه األجهزة للقيام بواجباتها للحفاظ على األمن واالستقرار 
والتي  الالجئني،  وتدفق  باململكة،  احمليطة  األحداث  وتداعيات  السكاني،  النمو  ضوء  يف 

ألقت بثقلها على تلك األجهزة. 

3( العجز/ الوفر للحكومة املركزية 
ُتعدُّ مشكلة العجز يف املوازنة العامة يف األردن مزمنة وتراكمية، وتعود ألسباب هيكلية 
وإجراءات  برامج  بعدة  املاضية  السنوات  خالل  املتعاقبة  احلكومات  قامت  وقد  متعددة. 
بالتعاون مع اجلهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ملواجهة هذا التزايد يف العجز. 
وأدت تلك اإلجراءات إلى انخفاض نسبة هذا العجز إلى الناجت احمللي اإلجمالي يف بعض 
السنوات، ثم عادت إلى االرتفاع يف سنوات أخرى. وتواجه املوازنة العامة حاليًا إشكاالت 
متعددة، سواء يف جانب اإليرادات احمللية أو النفقات العامة؛ فاإليرادات احمللية أصبحت 
والنفقات  واألجور  الرواتب  يف  تتمثل  التي  للخزينة  اجلارية  النفقات  لتغطية  تكفي  ال 
التشغيلية للحكومة، إذ تتناقص نسبة تغطية اإليرادات احمللية للنفقات اجلارية سنويًا، 

يف ضوء تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي وانعكاسها سلبًا على اإليرادات احمللية.

الرأسمالية،  النفقات  حساب  على  كبير  نحو  على  للحكومة  اجلارية  النفقات  منت  كما 
باحلماية  املتعلقة  والنفقات  احلكومي  الدعم  قيمة  لزيادة  احلكومة  اضطرار  نتيجة 
على  السلبية  بآثارها  عصفت  التي  كورونا  جائحة  تأثيرات  من  للتخفيف  االجتماعية، 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية كافة، ما أدى إلى زيادة األعباء املالية على اخلزينة، 
الناجت  املأمول منه يف منو  التأثير بالقدر  الرأسمالية من  النفقات  إضافة إلى عدم قدرة 



45

حالة البالد 2021: السياسة الماليــة

احمللي اإلجمالي، ويف توزيع مكتسبات التنمية على احملافظات كافة يف اململكة. وكل هذا 
أدى إلى زيادة عجز املوازنة خالل عامي 2020 و2021، ورّتب زيادة كبيرة يف املديونية، 
زيادة  والتي جنمت بشكل خاص عن  املستقلة،  الوحدات  زيادة عجز موازنة  ناهيك عن 
ارتفاع  وبالتالي  الوطنية،  الكهرباء  شركة  مديونية  وزيادة  املياه،  لسلطة  املالي  العجز 

رصيد الدين العام الداخلي واخلارجي للخزينة على نحو كبير.

وبحسب أحدث البيانات املتوافرة لعام 2021، فقد بلغ عجز املوازنة قبل املنح اخلارجية 
مقابل  دينار،  مليون   1,857 مقداره  ما   2021 عام  من  األولى  العشرة  األشهر  خالل 
2020، وهو بذلك ميثل  2,214.7 مليون دينار للفترة نفسها من عام  عجز مالي قدره 
أما   .2021 لسنة  العامة  املوازنة  قانون  مشروع  يف  له  مقدرًا  كان  مما   %70.6 نسبته  ما 
بعد املنح اخلارجية، فقد بلغ عجز املوازنة 1,283.8 مليون دينار خالل األشهر العشرة 
1,508.9 مليون دينار خالل الفترة نفسها من  2021 مقارنة مبا قيمته  األولى من عام 
عام 2020، وهو بذلك ميثل ما نسبته 73.4% وفق ما كان مقدرًا يف مشروع قانون املوازنة 
العامة لسنة 2021. وكنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي، فقد بلغت نسبة عجز املوازنة 
العامة بعد املنح اخلارجية 5.4-% عام 2020، أما يف عام 2021، فقد بلغت هذه النسبة 
نسبة  وبلغت  الثالث.  للربع  و%0.5  الثاني،  للربع  و4.8-%  األول،  الربع  خالل   %-1.1
2020، يف ما  7.3-% عام  عجز املوازنة إلى الناجت احمللي اإلجمالي قبل املنح اخلارجية 
بلغت هذه النسبة يف الربع األول من عام 2021، 1.9-% ونحو 5.1-% يف الربع الثاني، 

وما نسبته 5.7-% خالل الربع الثالث. 

4( الرصيد القائم للدين العام/ وخطة إصدار السندات 
بلغ إجمالي رصيد الدين العام احلكومي )اخلارجي والداخلي( حتى نهاية شهر تشرين 
األول 2021 باستثناء دين صندوق االستثمار ألموال الضمان حوالي 27,930.4 مليون 
دينار، أو ما نسبته 87.4% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر لشهر تشرين األول من عام 
85.4% من الناجت احمللي اإلجمالي يف  26,499 مليون دينار أو ما نسبته  2021 مقابل 
والتي  املياه،  الوطنية وسلطة  الكهرباء  2020، شاماًل مديونية كل من شركة  نهاية عام 
الدين اخلارجي )موازنة ومكفول(، فقد بلغ يف نهاية  أما  7.9 مليار دينار.  بلغت حوالي 
تشرين األول 2021 حوالي 14,523 مليون دينار، أو ما نسبته 45.4% من الناجت احمللي 
نسبته  ما  أو  دينار،  مليون   13,715 مقابل   2021 األول  تشرين  لشهر  املقدر  اإلجمالي 
الداخلي  الدين  رصيد  وبلغ   .2020 عام  نهاية  يف  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %44.2
13,407.4 مليون  2021 حوالي  )موازنة ومكفول( يف نهاية شهر تشرين األول من عام 
دينار، أو ما نسبته 41.9% من الناجت احمللي اإلجمالي املقدر يف عام 2021 باستثناء دين 
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صندوق االستثمار ألموال الضمان، مقابل 12,784 مليون دينار أو ما نسبته 41.2% من 
الناجت احمللي اإلجمالي يف نهاية عام 2020. ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين الداخلي 
 2021 عام  من  األول  تشرين  شهر  حتى  وفوائد،  أقساطًا  ومكفول(،  )موازنة  واخلارجي 

حوالي 2,433.7 مليون دينار.

5( موازنات الوحدات احلكومية)1( 
أظهرت اخلالصة املجمعة ملوازنات الوحدات احلكومية لسنة 2021، أن مجموع إيراداتها 
قد ُقّدر بنحو 916.1 مليون دينار، يف حني ُقّدر مجموع نفقاتها بنحو 1,502.6 مليون 
البيانات  وتدل  تقريبًا.  دينار  مليون   586.5 مقداره  عجز  وجود  يعكس  وهذا  دينار، 
والذي  واخلدمات،  السلع  بيع  من  يتأتى  إيراداتها،  من  األعظم  اجلانب  أن  على  املتوافرة 
ٌقّدر أن يبلغ يف عام 2021 بنحو 1,328.8 مليون دينار أو ما نسبته 81.4% من إجمالي 
لعام  التقدير  إعادة  أرقام  بحسب  دينار  مليون   1,197.3 مع  باملقارنة  وذلك  إيراداتها، 
يتمثل  اجلارية،  نفقاتها  من  األعظم  اجلانب  أن  إلى  البيانات  تشير  املقابل،  ويف   .2020
واألجور بحوالي  الرواتب  مليون دينار، ثم   505.4 بواقع  السلع واخلدمات  استخدام  يف 
إلى  إضافة  داخلية،  قروض  فوائد  دينار  مليون   118.7 وحوالي  دينار،  مليون   286.6

506.5 مليون دينار مجموع نفقاتها الرأسمالية.

وإزاء كل ما تقدم، فقد ُقّدر صايف العجز قبل التمويل للوحدات احلكومية كافة يف مشروع 
قانون موازنة عام 2021 بحوالي 587 مليون دينار مقابل 146 مليون دينار معاد تقديره 
يف عام 2020. ويف حال استبعاد عجز كل من سلطة املياه وشركة الكهرباء الوطنية واملقدر 

بنحو 618 مليون دينار، فإن صايف العجز يتحول إلى وفر مقداره 31 مليون دينار.

6( أبرز اإلصالحات املالية 
نفذت احلكومة العديد من اإلصالحات الهيكلية املهمة للوفاء بااللتزامات احلكومية دون 
تأخير، على نحو ينسجم انسجامًا كاماًل مع طروحات اإلصالح املالي واالقتصادي، وذلك 
على الرغم من تراجع تنافسية االقتصاد الوطني بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وضعف 
حتصيل اإليرادات نظرًا النكماش القاعدة الضريبية ومنح استثناءات وإعفاءات، وتعدد 
املناطق اجلغرافية ضريبيًا دون جدوى اقتصادية، ومحدودية اإلنفاق الرأسمالي، وارتفاع 
املديونية وتنامي تكلفة خدمتها بشكل استنزف جانبًا كبيرًا من النفقات العامة، إضافة 

1  كما ورد يف مشروعي قانون املوازنة العامة وقانون موازنة الوحدات احلكومية لسنة 2021.
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اإلصالح  مستوى  على  إجراءات  بعدة  احلكومة  قامت  كما  البطالة.  معدالت  ارتفاع  إلى 
والتجنب  التهرب  مبكافحة  اإليرادات  حتصيل  حتسني  خالل  من  واالقتصادي،  املالي 
الضريبي واجلمركي عبر تطوير املنظومتني الضريبية واجلمركية وأدواتهما. وقد انتهج 
األردن نهجًا تصحيحيًا شاماًل لتعزيز تنافسية االقتصاد، وحتفيز النمو لإلسهام يف بناء 
جسور الثقة والتعاون مع املؤسسات الدولية واجلهات الدائنة. وبناًء على ما سبق، ال بد من 
اإلشارة إلى اهم اإلصالحات الضريبية، وإلى أهم ما تضمنه برنامج التصحيح االقتصادي 
االختالالت  معاجلة  يف  الدولي  البنك  مع  التعاون  وكذلك  الدولي،  النقد  صندوق  مع 

الهيكلية وإجراء اإلصالحات االقتصادية، كما يلي:

1( قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
يرتكز برنامج احلكومة يف إصالح اإلدارة الضريبية على محورين رئيسني؛ يهدف األول 
الطوعي  االلتزام  تعزيز  إلى  وصواًل  ضريبيًا،  امللتزمني  للمكّلفني  اخلدمات  حتسني  إلى 
للمكلفني، يف حني يهدف الثاني إلى مكافحة التهرب الضريبي ومعاجلة التجنب الضريبي 
أو  ضرائب  أي  فرض  عن  بعيدًا  امللتزمني،  غير  املكلفني  من  الضريبية  القاعدة  يوّسع  مبا 
العبء  توزيع  يف  للعدالة  حتقيقًا  السائدة  والرسوم  الضرائب  يف  زيادة  أو  جديدة  رسوم 
الضريبي. ومن اجلدير ذكره يف هذا املجال، أن اإلصالح الضريبي الذي تتبناه احلكومة 
القوانني  تطبيق  خالل  من  األعمال  لقطاع  عادلة  تنافسية  بيئة  توفير  إلى  يهدف 
التهرب  مكافحة  يف  بواجبها  احلكومة  تقوم  إذ  انتقائية،  دون  املؤسسية  والتشريعات 
الضريبي واجلمركي، وتطبيق العقوبات الرادعة على املتهربني ومكافأة املكلفني امللتزمني 

وحتفيزهم. 

وعملت دائرة ضريبة الدخل واملبيعات على اعتماد املعايير الدولية يف إجراءات التدقيق، 
مديرية  لدى  للمكلف  اإلداري  التظلم  ليتم  التدقيق،  عن  االعتراض  هيئات  وفصل 
من  الذي  األمر  الضريبي،  امللف  التي يتم فيها تدقيق  املديرية  عن  مستقلة  متخصصة 
يف  وُيذكر  اإلدارية.  احملاكم  على  العبء  وتخفيف  املكلفني  مع  اخلالفات  من  احلد  شأنه 
هذا الصدد أنه قد مت استحداث برنامج القائمة الذهبية لضمان تعزيز سرعة اخلدمات 

الضريبية املقدمة لهم، وتسريع حصولهم على الردّيات الضريبية. 

هذه  ليترأس  الضريبية،  واملصاحلات  التسويات  جلنة  تشكيل  على  احلكومة  عملت  كما 
اللجنة قاضي محكمة مختص وعضوية خبير من القطاع اخلاص، وموظف من ضريبة 
عام  ُنقلت  قد  الضريبي  العام  لالدعاء  اإلشراف  مهام  أن  هنا  وُيذكر  واملبيعات.  الدخل 
2019 من إشراف الدائرة الضريبية إلى إشراف القضاء ضمن برنامج اإلصالح، ما حّقق 
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فصاًل للسلطات، ومّكن املعترضني واملتظلمني من االعتراض جلهة قضائية مستقلة بداًل 
من تقدمي االعتراض للجهة الضريبية نفسها، وانعكس أثر هذه العملية اإليجابي على 

اإليرادات لألعوام الالحقة.

2( برنامج التصحيح االقتصادي مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
التمويل  برنامج  يف  لألردن  الثالثة  املراجعة  الدولي  النقد  صندوق  إدارة  مجلس  أنهى 
املمتد، وتبني أن األردن قد حّقق جناحًا يف حتقيق األهداف املالية العامة. كما أن املجلس 
التنفيذي للصندوق وافق على املراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق املمتد". ووفقًا 
آلخر البيانات املتاحة، وبالنظر إلى أن معظم اإليرادات الضريبية هي إيرادات ضريبية 
حتصيل  يف  االستمرار  هيكل  أن  يف  تتمثل  األردن  يف  املالية  املشكلة  فإن  مباشرة،  غير 
اإليرادات الضريبية احلالي، ال يراعي احلالة االقتصادية للطبقات االجتماعية، وهذا 
يشّكل عائقًا أمام النمو االقتصادي، كما أنه ال ُيراعي حالة الدورة االقتصادية، إضافة 
إلى أن التحصيل الضريبي يحّده حاالت التجنب الضريبي والتهرب منه. وتسعى احلكومة 
أهمية  تطبيق  إلى  إضافة  الضريبي،  باإلقرار  الطوعي  االلتزام  زيادة  إلى  مستقباًل 

االستمرار يف تطبيق نظام الفوترة الذي يهدف إلى زيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

اإلصالحات  من  كبير  عدد  تنفيذ  من  املاضية  املّدة  خالل  متّكن  األردن  أن  املعلوم  ومن 
الهيكلية يف مجاالت خفض تكلفة ممارسة األعمال التجارية واحلوكمة والتوظيف، مع 
التركيز على مشاركة املرأة يف سوق العمل. ويذكر يف هذا املجال أن صندوق النقد الدولي 
أكد أن األردن ملتزم بتنفيذ ضبط مالي تدريجي يساعد على التعايف االقتصادي، األمر 
الذي من شأنه تعزيز القدرة على حتمل الدين العام واستدامته وحتفيز النمو الشمولي. 
الدعم لألردن  املزيد من  التنمية على تقدمي  الصندوق شركاء األردن يف  إدارة  وشّجعت 
استضافة  يف  واملستمر  الواضح  واإلسهام  واإلصالح،  باالستقرار  القوي  التزامه  ضوء  يف 

الالجئني.

أما يف ما يتصل بالبنك الدولي، فقد وافق على تقدمي متويل إضايف لألردن بقيمة 290 
الطارئة ملكافحة جائحة كورونا، بهدف توفير  النقدية  التحويالت  مليون دوالر ملشروع 
التأثيرات  من  املتضررين  وللعاملني  احتياجًا،  واألكثر  الفقيرة  لألسر  النقدي  الدعم 
زالت  ما  اجلائحة  تداعيات  إن  إذ  األردن،  يف  كورونا  جائحة  عن  الناجمة  االقتصادية 
قائمة، ومن أهم مظاهرها فقدان الوظائف وانخفاض األرباح، وخاصة يف قطاع االقتصاد 
غير الرسمي. ويعد هذا التمويل اإلضايف جزءًا من حزمة متويلية قدرها 1.1 مليار دوالر 
ملساندة  مجمعة،  ومنح  قروض  هيئة  على  الدوليني  شركائه  مع  الدولي  البنك  يقدمها 



49

حالة البالد 2021: السياسة الماليــة

األردن يف جهوده لالستجابة جلائحة كورونا، وتعزيز التعايف االقتصادي املبكر والشامل 
أن  اإلضايف  التمويل  هذا  شأن  ومن  املناخية.  التغيرات  مواجهة  يف  الصمود  على  والقادر 
ومساعدتها  لها  االجتماعية  احلماية  تعزيز  وبالتالي  الفئات،  لهذه  املقدم  الدعم  يعزز 

على التعامل مع التغيرات اجلديدة.

ثانيًا: مواطن الخلل في أداء السياسة المالية 
تعاني املوازنة العامة األردنية من اختالل هيكلي، ويظهر ذلك بوضوح من خالل بنودها؛ 
فبند اإلنفاق اجلاري يفوق اإليرادات العامة مبجملها، وبند خدمة الدين يقارب اإلنفاق 
رواتب،  معظمها  جارية  نفقات  لتغطية  يقترض  فاألردن  ذلك،  يف  غرابة  وال  الرأسمالي. 
ونادرًا ما يقترض من أجل مشاريع رأسمالية ذات قيمة مضافة إنتاجية لالقتصاد الوطني، 
تزيد اإلنتاج واإليرادات العامة، وتخلق فرص العمل. كما جتدر اإلشارة يف هذا املجال إلى 
أن نصيب قطاعات مهمة مثل الطاقة والزراعة، وهي قطاعات أساسية يف توليد اإلنتاجية 
ألي اقتصاد، قد بلغ حجم املساعدات لها من منح خارجية وقروض مجتمعة أقل من %1 
يف عام 2019. ويعود هذا اخللل إلى تراكمات خلقتها سياسات اقتصادية على مدار عقود 
التنموية واإلصالحية لن  العملية  أن  التأكيد على  بّد من  املجال، ال  متالحقة. ويف هذا 
تكون متكاملة دون وجود دور واضح ومحوري للقطاع اخلاص لينهض باألداء االقتصادي 
واملالية  العام  القطاع  على  إيجابًا  ينعكس  اخلاص  القطاع  يحققه  جناح  فكل  األردن،  يف 
العامة، ما يؤكد ضرورة اإلسراع يف تنفيذ مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

يف  واالستمرار  وتخفيضها،  النفقات  جانب  دراسة  إلعادة  ماسة  حاجة  ثّمة  ذلك،  وإزاء 
رفع كفاءة حتصيل اإليرادات، وضرورة التفكير بسياسة اقتصادية شاملة لتحسني أداء 
حتفيز  على  والعمل  وحدها،  املالية  السياسة  على  التركيز  من  بداًل  األردني  االقتصاد 
وخلق  االقتصادي  النمو  حتفيز  يف  ستساعد  التي  الواعدة  االقتصادية  القطاعات 
الوظائف، وتقييم البرامج التي ينفذها األردن مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي التأثير 
الثقة  الستعادة  ملّحة  كذلك  احلاجة  فإن  وأخيرًا،  للدولة.  العامة  املالية  على  إيجابًا 
القادمة  للسنوات  واضحة  وسياسية  اقتصادية  رؤية  تبني  خالل  من  ومبسارها  بالدولة 

يتم التوافق عليها وال تتغير بتغير احلكومات. 

املالية  السياسة  أداء  والضعف يف  أهم مواطن اخللل  ما تقدم، ميكن تلخيص  وعلى ضوء 
بالنقاط التالية:
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حتّد طبيعة مصادر اإليرادات احمللية وهيكلها من عدالة النظام الضريبي، وتتعارض   •
مع مبادئ النظرية االقتصادية الكلّية يف توزيع العبء الضريبي توزيعًا كفؤًا ليراعي 
احلالة والدورة االقتصادية، إذ إن معظم هذه اإليرادات متثل إيرادات غير مباشرة- 
مثل ضرائب السلع واخلدمات- وهي بطبيعتها ضرائب ال تراعي احلالة االقتصادية 
للفرد، أي أنها ليست ذات وعاء ضريبي تصاعدي )يتم اقتطاعها من الفقير والغني على 
حٍد سواء(، مثل حال ضرائب الدخل واألرباح التي تراعي حجم الدخل املتحقق للفرد 
العدالة الضريبية أن يتم التحول  أو املنشأة ومتيز بني الغني والفقير. ولهذا فإن من 
التدريجي يف هيكل اإليرادات احمللية نحو تبني وعاء ضريبي تصاعدي بوصفه أساسًا 

لرفد خزينة الدولة باملوارد املالية الالزمة لإلنفاق على محركات التنمية يف الدولة.

املانحة لإلعفاءات الضريبية واحلوافز االستثمارية، ما  التشريعية  املرجعيات  تعدد   •
يؤدي إلى استغاللها لغايات التجنب الضريبي والتهرب منه.

نهج  يف  النظر  إعادة  يتطلب  وهذا  للتنفيذ،  الرأسمالية  املشاريع  جاهزية  عدم   •
اختيار  يف  اخلبرة  من  الكثير  ينقصها  احملافظات  مجالس  بعض  إن  إذ  الالمركزية، 
رأسمالية  مشاريع  بوضع  يتسبب  ما  تقييمها،  ويف  تنفيذها  املراد  التنموية  املشاريع 

غير جاهزة للتنفيذ وتواجهها العديد من املعوقات.

ضرورة وجود نظام محوسب موحد ملراقبة املخزون يف مختلف اجلهات احلكومية مبا   •
فيها البلديات واجلامعات.

تعزيز الرقابة املالية على اجلامعات والبلديات )إيرادات ونفقات(.  •

تفعيل نظام املتابعة والتقييم ألداء برامج اإلنفاق العام ضمن املوازنة السنوية للدولة.  •

استمرار اخلسائر التشغيلية لكل من شركة الكهرباء الوطنية وقطاع املياه.  •

تعزيز إدارة املخاطر وااللتزامات املالية.  •

سيطرة النفقات اجلارية على املوازنة السنوية للدولة )الرواتب، والنفقات التشغيلية(،   •
وضعف البعد التنموي لإلنفاق العام االستثماري يف ضوء شح املوارد املالية.

ثالثًا: أبرز التشريعات والقرارات والحزم المالية التي ُأطلقت 
خالل عام 2021

متديد العمل بقرار مجلس الوزراء املتصل بإعفاء معامالت االنتقال باإلرث والتخارج   -
بيع  وضريبة  التسجيل  رسوم  من  واألراضي  الشقق  وإعفاءات  التسجيل،  رسوم  من 

العقار حتى تاريخ 2021/6/30 و2021/12/30.
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الغرامات  من   %80 نسبته  ما  بإعفاء   2020/12/31 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار   -
امُلترّتبة على عدم جتديد تصاريح العمل لغير األردنيني الراغبني يف البقاء على أراضي 
اململكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يومًا، وذلك حّتى تاريخ 2021/1/31. 
وجاء هذا القرار لغايات تقليل اآلثار االقتصادّية على أصحاب العمل يف القطاع اخلاص، 
ومساعدتهم يف حتّمل األعباء املترّتبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، ولالستمرار يف 

عملّية تنظيم سوق العمل.

لـ  الضريبّية  األوضاع  تسوية  على   2021/1/10 بتاريخ  الوزراء  مجلس  موافقة   -
املكلفني ودائرة ضريبة  العالقة بني  القضايا  284 شركة ومكّلفًا، وفقًا ألسس تسوية 
الدخل واملبيعات. ويهدف هذا القرار إلى تسوية القضايا العالقة بني جميع األطراف 
السابقة، ومتكينها من تسديد املستحّقات الضريبّية املترّتبة عليها سابقًا، والتخفيف 
من األعباء املالّية التي ترّتبت بسبب تراكم املبالغ الضريبّية، والتأّخر يف تسويتها أو 

تسديدها.

تنفيذ برنامج "رفاق السالح" لدعم املتقاعدين العسكريني واحملاربني القدامى، بناء   -
 438 مبلغ  صرف  محاوره  ضمن  البرنامج  تضمن  حيث  امللك،  جاللة  توجيهات  على 

مليون دينار لإلسكان العسكري بتاريخ 2021/2/16.

قيمة  سقف  ورفع  البريدية،  الطرود  على  وتوحيدها  اجلمركية  الرسوم  تخفيض   -
أخرى  تبسيطية  إجراءات  إلى  إضافة  الضعف،  مبقدار  للتخفيض  اخلاضعة  الطرود 
املواطنني،  على  التسهيل  بهدف   2021/3/3 بتاريخ  اإللكترونية  التجارة  مجال  يف 
اإللكترونية،  التجارة  مجال  يف  الرياديني  وشريحة  اللوجستيات  قطاع  وتشجيع 

وتسريع عملية التخليص.

بتاريخ  والتشغيل  التنمية  صندوق  من  للمقترضني  األقساط  تسديد  تأجيل   -
يف  املواطنني  على  املترّتبة  االقتصادّية  األعباء  من  التخفيف  بهدف   ،2021/3/18
ظل الظروف التي متّر بها اململكة بسبب تداعيات جائحة كورونا، وذلك ملدة ستة أشهر 

من تاريخ 2021/4/1 وحتى تاريخ 2021/9/30.

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/3/25 بتعديل أسس تسوية القضايا العالقة بني   -
التعديل اجلديدة  2019، ويأتي  واملبيعات لسنة  الدخل  املكلفني وبني دائرة ضريبة 
التسوية  جلنة  ومتكني  السابقة،  األطراف  بني  العالقة  والقضايا  امللّفات  إنهاء  بهدف 
من  أحكام قطعّية،  التي صدرت فيها  العالقة  الضريبّية  امللّفات  من دراسة  واملصاحلة 

غير قضايا جرم التهّرب الضريبي، ومبا يتماشى مع أحكام القانون. 
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والتحفيزية  التخفيفّية  والبرامج  اإلجراءات  من  مجموعة  الوزراء  مجلس  اتخاذ   -
بتاريخ 2021/3/31، والتي لها انعكاسات مباشرة على املواطنني ومختلف القطاعات، 
وهي بقيمة إجمالية قدرها 448 مليون دينار، وذلك للمساهمة يف احلد من تداعيات 
جائحة كورونا، واستدامة عجلة النشاط االقتصادي، واحلفاظ على صحة املواطن، 
والتخفيف من أعباء اجلائحة عن القطاعات االقتصادية واملواطنني، ومن أبرز هذه 

اإلجراءات، ما يلي:

مليون   30 بقيمة  الزراعي  اإلقراض  ملؤسسة  االئتمانية  التسهيالت  سقف  رفع   •
دينار.

ضخ سيولة يف السوق احمللي بسقف 240 مليون دينار متثل متأخرات مالية لبعض   •
املستشفيات وتوريد األدوية، ورديات ضريبية، وبدل استمالكات.

القطاعات  ضمن  بالتشغيل  تقوم  التي  الصناعات  لتشجيع  دينار  ماليني   10  •
التصديرية.

التي  املوّجه لألسر احملتاجة   )3 املستفيدة من برنامج )تكافل  زيادة أعداد األسر   •
تضررت من جائحة كورونا، وخاصة ُأسر عّمال املياومة، من خالل صندوق املعونة 
عدد  إجمالي  ليصبح   ،2021 عام  خالل  إضافّية  ُأسرة  ألف   60 بواقع  الوطنية 

اأُلسر املستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف ُأسرة.

تخصيص نحو 113 مليون دينار لالرتقاء بواقع اخلدمات الصحّية خالل جائحة   •
كورونا.

متديد العمل ببرنامج استدامة ملدة سبعة أشهر إضافية )حتى نهاية العام احلالي(،   •
وذلك بهدف احلفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل يف منشآت القطاع 
دينار  مليون   50 تبلغ  إجمالّية  بقيمة  التشغيل،  على  املنشآت  وحتفيز  اخلاص، 
الضمان  صندوق  خالل  من  ُتدفع  دينار  مليون   25 جانب  إلى  اخلزينة،  من  ُتدفع 

االجتماعي.

قرابة  لتوفير  وصيانتها،  اململكة  يف  والسياحّية  األثرّية  املواقع  مختلف  تأهيل   •
4500 فرصة عمل ملدة ثمانية أشهر، بكلفة 11 مليون دينار.

ستة  ملدة  واتصال  إرشاد  وموظفي  بيانات  مدخل   1500 لتشغيل  مشروع  إطالق   •
أشهر، وذلك لدعم جهود مواجهة وباء كورونا.

الشباب  أولوّية، موّجهة لتشغيل  زراعية جديدة ذات  دعم فوائد قروض ملشاريع   •
واملرأة، وحتفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة أربعة ماليني دينار.
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إعفاء 50% من رسوم التراخيص عن مدد اإلغالق، بتكلفة 1.6 مليون دينار ضمن   •
التراخيص  رسوم  من  اململكة  يف  العام  النقل  مركبات  وإعفاء  عّمان،  أمانة  حدود 
ترخيص  لتجديد  أشهر  ثالثة  مّدة  ومنح  اإلغالق،  مدد  عن  دينار  مليون  بقيمة 

وسائط النقل العام دون غرامات.

متديد العمل برخص املهن، وبشهادات تسجيل املؤّسسات، وأذونات اإلشغال الصادرة   •
املناطق  يف  اإلعمار  بتراخيص  املتصلة  الرسوم  دفع  وتأجيل  االستثمار،  هيئة  عن 

التنموية، حتى نهاية عام 2021.

بنسبة  املهن  رخصة  على  الواردة  والبدالت  الرسوم  بنود  جميع  على  خصم  منح   •
100% للمهن املغلقة )غير املصّرح لها بالعمل( بحسب أوامر الدفاع.

على  الواردة  والبدالت  والغرامات  الرسوم  بنود  جميع  على   %25 بنسبة  خصم   •
 ،2021/7/1 تاريخ  قبل  تسديدها  حال  يف  االقتصادية  للمنشآت  املهن  رخص 

ومتديد مّدة جتديد رخص املهن واللوحات اإلعالنّية حتى 2021/7/1.

إعفاء من الغرامات على ضريبة األبنية واملسّقفات واملعارف حتى نهاية عام 2021،   •
حتصيل  لقانون  وفقًا  عليهم،  املستحّقة  الغرامات  من   %100 من  املكّلفني  وإعفاء 

األموال العاّمة يف حال تسديد مبلغ أصل املطالبة قبل تاريخ 2021/7/1.

املعّدة  والبستانّية  الزراعية  السلع  على   2021 عام  املفروضة  الرسوم  على  إعفاء   •
للتصدير بنسبة 75%، شريطة تسديد املبلغ املستحّق قبل نهاية العام احلالي.

إعفاء 50% من الغرامات على عدم جتديد تصاريح العمل للعّمال غير األردنيني   •
والراغبني يف البقاء على أراضي اململكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يومًا 

وحتى تاريخ 2021/7/1.

وفقًا  األساسّية،  الغذائّية  املواّد  من  املستوردات  على  املبيعات  ضريبة  دفع  تأجيل   •
ألسس محددة.

واملبيعات  الّدخل  ضريبة  دائرة  يف  واملصاحلة  التسويات  جلنة  صالحّية  متديد   •
بالتنسيب باإلعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار2021.

التنمية  صندوق  من  املمنوحة  القروض  على  املستحقة  الذمم  جدولة  إعادة   •
ألف   15 قرابة  اإلجراء  هذا  من  ليستفيد   ،2021 عام  نهاية  حتى  والتشغيل 

مقترض.

القروض  وفصل  اجلماعّية،  القروض  جدولة  إعادة  اتفاقيات  توقيع  مّدة  متديد   •
حتى  جدولتها  وإعادة  والتشغيل،  التنمية  صندوق  يف  اإلقراضية  البرامج  جلميع 
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نهاية عام 2021، ليشمل اإلجراء إعادة جدولة قرابة 12 ألف قرض.

االجتماعية  التنمية  برامج  من  املقترضني  على  املستحّقة  األقساط  دفع  تأجيل   •
هذا  من  ليستفيد   ،2021 عام  نهاية  حتى  االئتمان(  وصناديق  املنتجة  )األسر 

اإلجراء قرابة 12 ألف ُأسرة.

تأجيل استيفاء األقساط املستحّقة لقروض صندوق تنمية احملافظات حتى نهاية   •
100 مشروع استثماري يف مختلف  2021، ليستفيد من هذا اإلجراء قرابة  عام 

محافظات اململكة.

السياحي على تأمني  القطاع  2021/4/7 ملساعدة  أمر دفاع رقم )29( صادر بتاريخ   -
السيولة النقدية، وتخفيف األضرار الواقعة عليه حتى يتمكن من استعادة عافيته. 

إقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/4/15 نظام الشراكة بني القطاعني العام واخلاص   -
لسنة 2021، بهدف حتديد مراحل مشروعات الشراكة وإجراءاتها، مبا يضمن املساواة 

والشفافّية. 

بني  الشراكة  مشروعات  حساب  نظام   2021/4/15 بتاريخ  الوزراء  مجلس  إقرار   -
القطاعني العام واخلاص لسنة 2021، لغايات تنظيم جميع الشؤون املتصلة بحساب 

متويل مشروعات الّشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

الوطني  السجّل  نظام  على  باملوافقة   2021/4/15 بتاريخ  الوزراء  مجلس  قرار   -
بيانات  توفير  إلى  يهدف  والذي   ،2021 لسنة  االستثمارّية  احلكومّية  للمشروعات 

شاملة جلميع املشروعات احلكومّية االستثمارّية. 

العقبة  ل لقانون منطقة  2021/5/3 ملشروع قانون معدِّ الوزراء بتاريخ  إقرار مجلس   -
االقتصادّية اخلاّصة لسنة 2021، لغايات توحيد اإلدارة اجلمركّية يف اململكة، ومتكني 
دائرة اجلمارك من توّلي جميع الصالحّيات اجلمركّية، والقيام بالتحّري عن اجلرائم 
وبدل  والغرامات  والرسوم  الضرائب  وحتصيل  وضبطها،  عليها  والتفتيش  اجلمركّية 
العقبة االقتصادّية  البيانات اجلمركّية داخل حدود منطقة  املترّتبة على  اخلدمات 
التدقيق  من  واملبيعات  الّدخل  ضريبة  دائرة  القانون  مشروع  ميّكن  كما  اخلاّصة، 
والضريبة  املبيعات،  على  العاّمة  والضريبة  الّدخل  لضريبة  والتحصيل  والتقدير 

اخلاّصة يف منطقة العقبة االقتصادّية اخلاّصة. 

االستيراد  عند   %2 ضريبة  دفع  تأجيل  بتمديد   2021/5/3 بتاريخ  صادر   قرار   -
للحاصلني على موافقات حتى 30 حزيران. 
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صدور اإلرادة امللكية بتاريخ 2021/5/23 باملوافقة على قانون تنظيم املوازنة العامة   -
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ونشرها   ،2021 لعام  احلكومية  الوحدات  وموازنات 
العام،  املال  إلدارة  شاملة  تشريعية  مظلة  إيجاد  إلى  القانون  ويهدف   .2021/5/16

ولتعزيز الشفافية والرقابة عليه.

 845 لـ  2021/5/24 على تسوية األوضاع الضريبّية  موافقة مجلس الوزراء بتاريخ   -
وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت  ومكّلفًا،  شركة 

الضريبة العامة على املبيعات.

2021/5/24 على توصيات جلنة الّنظر يف املطالبات  موافقة مجلس الوزراء بتاريخ   -
ثماني  بتسوية  األردنّية،  اجلمارك  دائرة  وبني  املخالفني  و/أو  املكّلفني  بني  العالقة 
أّي  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  قضايا ملكّلفني ومخالفني، شريطة 

رسوم أو ضرائب أو نفقات خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

العامة  املوازنة  بقانون  ُملَحق  قانون  مشروع   2021/6/2 بتاريخ  الوزراء  مجلس  إقرار   -
والتحفيزّية  التخفيفّية  اإلجراءات  تكاليف  لتغطية   وذلك   ،2021 املالية  للسنة 
احلماية  منظومة  بتعزيز  واملتصلة   ،2021 آذار   31 بتاريخ  احلكومة  أعلنتها  التي 
االجتماعية، واحلفاظ على فرص العمل يف القطاع اخلاص، وحتفيز التشغيل وبرامج 
التشغيل املؤّقتة التي ُأطلقت لتشغيل الشباب والشاّبات يف قطاعات الزراعة والسياحة 
والصّحة وتكنولوجيا املعلومات وغيرها، ودفع املتأّخرات املستحقة لعدد من القطاعات. 

موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2021/6/17 على اإلسراع يف تنفيذ املشاريع التي تعزز   -
األمن الغذائي يف اململكة، ومبا يسهم يف دعم قطاع الثروة النباتية.

الشحن  لتكاليف  سقوف  اعتماد  على   2021/6/17 بتاريخ  الوزراء  مجلس  موافقة   -
البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم اجلمركية حتى نهاية عام 2021 لضمان 
انعكاس هذا اإلجراء على السعر النهائي للمستهلك، على أن يتم إصدار أمر دفاع لهذه 

الغاية. 

إعداد مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات لسنة 2021 بتاريخ   -
2021/6/22 بهدف االنسجام مع املمارسات العاملية يف مفهوم خضوع ضريبة املبيعات 
للسلع واخلدمات من خالل إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى تخفيض مّدة طلب الردّيات 

من ستة أشهر إلى شهرين اثنني. 

قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2021/6/30 بتمديد العمل بقراره السابق املتصل بإعفاء   -
معامالت االنتقال باإلرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق واألراضي من 
رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 2021/12/31، وذلك لغايات حتفيز 
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سوق العقار واإلسكان، ومتكني ذوي الدخل احملدود واملتدّني من شراء املساكن املالئمة، 
وخاصة يف ظل الظروف التي شهدتها اململكة بسبب تداعيات أزمة كورونا. 

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني وبني   -
ومكّلفًا،  شركة   37 لـ  الضريبّية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة 
العاّمة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.

املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر  جلنة  توصيات  على  الوزراء  مجلس  موافقة   -
15 قضّية ملكّلفني ومخالفني،  و/أو املخالفني، وبني دائرة اجلمارك األردنّية، بتسوية 
أو نفقات  أو ضرائب  أّي رسوم  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة   -
عليهم  ترتبت  مكلفًا،   47 لـ  الضريبية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات  الدخل  ضريبة 
املبيعات،  على  العامة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات 

بناء على الطلبات التي تقدموا بها إلى اللجنة.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكلفني وبني   -
ومكلفًا،  شركة   176 لـ  الضريبية  األوضاع  بتسوية  واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة 
العامة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.

الوزراء على توصيات جلنة التسوية واملصاحلة، املشّكلة وفقًا ألسس  موافقة مجلس   -
تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع 
الضريبية لـ 1017 شركة ومكّلفًا، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون ضريبة 

الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات.

و/أو  املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  النظر  جلنة  توصيات  على  املجلس  موافقة   -
ومخالفني،  ملكلفني  قضية   14 بتسوية  األردنية،  اجلمارك  دائرة  وبني  املخالفني، 
أو نفقات  أو ضرائب  املتبقية عليهم مع أي رسوم  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

موافقة مجلس الوزراء على توصيات جلنة تسوية القضايا العالقة بني املكّلفني وبني   -
1200 شركة ومكّلف،  لـ  دائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع الضريبّية 
العاّمة  الضريبة  وقانون  الدخل  ضريبة  قانون  ألحكام  وفقًا  التزامات  عليهم  ترّتبت 

على املبيعات.
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املكّلفني  بني  العالقة  املطالبات  يف  الّنظر  جلنة  توصيات  على  الوزراء  مجلس  موافقة   -
و/ أو املخالفني، وبني دائرة اجلمارك األردنّية، بتسوية 11 قضّية ملكّلفني ومخالفني، 
أو نفقات  أو ضرائب  أّي رسوم  املتبّقية عليهم مع  املبالغ  التزامهم بدفع كامل  شريطة 

خالل مّدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

أعلنتها  التي  والتحفيزّية  التخفيفّية  اإلجراءات  لتكاليف  املوازنة  ملحق  تغطية   -
احلكومة يف شهر آذار 2021، من كامل قيمة املنحة األمريكية اإلضافية البالغة 263 
دينار  مليون  و148.5  جارية  نفقات  دينار  مليون   78.5 بواقع  موزعة  دينار،  مليون 
نفقات رأسمالية. وذلك بالنظر إلى أنه ال يجوز، بحسب قانون املوازنة العامة، عقد أي 
نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخّصصات يف املوازنة، إال إذا اقتضت املصلحة العامة 

صرف نفقات إضافّية، فعندها يتوّجب إصدار قانون ملحق باملوازنة قبل الصرف.

إعداد مشروع نظام خاص باألسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات   -
يف إجراءات النظام الضريبي يف األردن، والتي يستخدمها البعض يف التهرب أو التجنب 

الضريبي وحتويل األرباح. 

2021، بهدف  إقرار مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على املبيعات لسنة   -
االنسجام مع املمارسات الدولية يف مفهوم خضوع ضريبة املبيعات للسلع واخلدمات من 
التعديل مبا يكفل تسريع سداد ردّيات  إلى إجراء  التوريد، إضافة  إقرار مبدأ  خالل 

ضريبة املبيعات، ومبا يوفر السيولة للقطاع اخلاص دون تأخير.

الوزراء على توصيات جلنة التسوية واملصاحلة، املشّكلة وفقًا ألسس  موافقة مجلس   -
تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية األوضاع 
الضريبّية لـ 1243 شركة ومكّلفًا، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون ضريبة 
الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات، وذلك استمرارًا جلهود حتفيز املكّلفني 
على تسديد املستحّقات الضريبّية املترّتبة عليهم، وفقًا ألحكام قانون ضريبة الدخل 
التي تقّدموا بها إلى جلنة  املبيعات، بناء على الطلبات  العاّمة على  وقانون الضريبة 
الدخل  ضريبة  ودائرة  املكّلفني  بني  العالقة  القضايا  تسوية  ألسس  سندًا  التسويات 

واملبيعات لسنة 2019 وتعديالتها.

ل لقانون منطقة العقبة االقتصادّية اخلاّصة لسنة 2021  إعداد مشروع قانون معدِّ  -
ملكافحة  الرامية  اجلهود  لتعزيز  اجلمركية  واإلدارة  الضريبية  اإلدارة  توحيد  بهدف 
التهرب اجلمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة اجلمركية واملعدالت 
الضريبية، وعدم حتميل املواطنني واملستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة.
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وفقًا  املشّكلة  واملصاحلة،  التسوية  جلنة  توصيات  على  باملوافقة  الوزراء  مجلس  قرار   -
ألسس تسوية القضايا العالقة بني املكلفني ودائرة ضريبة الدخل واملبيعات، بتسوية 
األوضاع الضريبّية لـ 909 شركات ومكّلفني، ترّتبت عليهم التزامات وفقًا ألحكام قانون 

ضريبة الدخل وقانون الضريبة العاّمة على املبيعات.

رابعًا: متابعة التوصيات المقدمة في تقرير حالة البالد لعام 
2020

التوصيات يف مجال السياسة املالية 
حسب تقرير حالة البالد لعام 2020

طبيعة اإلجراءات املتخذة 
بخصوص التوصيات

لم يتم التنفيذقيد التنفيذ
املالية  املعلومات  إدارة  لنظام  الفعلي  العملي  التطبيق  يف  التسريع 

احلكومية )GFMIS( للوحدات احلكومية ضمن املوازنة.
 قيد التنفيذ

Fis- )وضع ضوابط مالية على إنفاق الوحدات احلكومية ضمن املوازنة 
cal Rules( وخاصة يف مجال منو النفقات.

 قيد التنفيذ

بند  مثل  والرأسمالي،  اجلاري  اإلنفاق  بنود  بعض  يف  النظر  إعادة 
"النفقات األخرى".

 قيد التنفيذ

اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين 
الرأسمالي احلكومي، ونقل بند "األصول غير املالية" املوجود يف النفقات 
اجلارية إلى النفقات الرأسمالية، ونقل أي نفقات رأسمالية ذات طبيعة 
جارية إلى النفقات اجلارية، وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واإلنشاءات 

والصيانة والتأثيث واألجهزة.

 قيد التنفيذ

اللجوء إلى وسائل علمية أكثر دقة يف إجراء التوقعات يف جانب النفقات 
حتليل  على  املبنية  القياسية  النماذج  استخدام  مثل  واإليرادات، 

السالسل الزمنية، وكذلك حتليل أثر اإلنفاق على النتائج.
 قيد التنفيذ

إجراء دراسة حقيقية ملعرفة جدوى نقل الوحدات احلكومية من قانون 
الوصول  العامة، بهدف  املوازنة  إلى قانون  الوحدات احلكومية  موازنات 
هذه  ستشكل  وإاّل  وتخفيضها،  الوحدات  تلك  نفقات  لضبط  حلول  إلى 
معظم  أن  لوحظ  إذ  املركزية،  اخلزينة  على  جديدًا  عبئًا  الوحدات 

نفقات تلك الوحدات ازدادت بعد عملية النقل.

لم يتم التنفيذ 

يف  وذلك  للموازنة،  ُضمت  التي  احلكومية  الوحدات  هيكلة  استكمال 
ضوء أن نقل عدد من الوحدات احلكومية إلى قانون املوازنة العامة كان 
شكليًا، ولم يسهم يف أي حتسن يف نفقات الوحدات املضافة، ومن األفضل 

أن يكون النقل متصاًل بدمج هيكلي لتلك املؤسسات.

 قيد التنفيذ
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التوصيات يف مجال السياسة املالية 
حسب تقرير حالة البالد لعام 2020

طبيعة اإلجراءات املتخذة 
بخصوص التوصيات

لم يتم التنفيذقيد التنفيذ
العمل على إيجاد نظام متكامل ملتابعة األداء وتقييمه لتحسني عملية 
تطبيق  من  املرجوة  األهداف  مع  ينسجم  مبا  وتنفيذها،  املوازنة  إعداد 

منهجية املوازنة املوجهة بالنتائج.
 قيد التنفيذ

تكلفة  لتخفيض  اخلارجي،  االقتراض  إلى  احلكومة  اجتاه  تعزيز 
أسعار  تقلبات  من  التحوط  مثل  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  مع  االقتراض 
للتخفيف  سياسات  واتباع  العاملية،  األسواق  يف  الفوائد  وأسعار  الصرف 

من آثارهما خلفض النفقات.

 قيد التنفيذ

الذي يحني أجل استحقاقه خالل سنة واحدة،  الدين  تخفيض حصة 
وغيرها  اإلسالمية  الصكوك  إصدار  وتفعيل  القانونية  األطر  وتعزيز 
املدخرين( لتنويع  السندات لصغار  التقليدية )مثل  السندات غير  من 
مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة املستثمرين يف أدوات الدين احلكومي، 
اخلارجية  الديون  هيكلة  إلعادة  اجلهود  من  املزيد  بذل  وكذلك 
على  )احلصول  القروض  تكاليف  تخفيض  يف  يساعد  مبا  والداخلية 

شروط أفضل للقروض(.

 قيد التنفيذ

النفقات،  ضبط  إجراءات  تبني  ومدروسة  موثقة  خطة  وجود  ضرورة 
ويجري حتديثها دوريًا تبعًا للمستجدات.

 قيد التنفيذ

إعادة النظر يف املسميات الوظيفية داخل الوحدات احلكومية املستقلة 
لوجود  فيها  الرواتب  ُسّلم  وتوحيد  عامة،  مسميات  ضمن  وتوحيدها 

تفاوت كبير يف ما بينها وخاصة يف بنود العالوات اإلضافية.
 قيد التنفيذ

إنشاء قسم يف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو يف ديوان احملاسبة، ُيعنى 
بدراسة كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب، ويعمل بأسلوب العينة، على 

غرار ما هو متبع يف العديد من الدول املتقدمة.
لم يتم التنفيذ 

واألدوات  األساليب  واستخدام  واحملروقات،  الكهرباء  استهالك  ترشيد 
الكهرباء  الستخدام  بديلة  مصادر  وإيجاد  الطاقة،  لتوفير  املناسبة 

واملياه.
 قيد التنفيذ
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خامسًا: التوصيات 
احمللي  الناجت  إلى  العامة  املوازنة  عجز  نسبة  يف  تدريجي  تخفيض  على  العمل   .1
اإلجمالي بعد املنح اخلارجية وقبلها، بشكل تدريجي من خالل وضع خطة مدروسة 

لضبط اإلنفاق العام وترشيده، ال سيما النفقات اجلارية يف النفقات الرأسمالية.

إجمالي  إلى  احمللية  اإليرادات  نسبة  لزيادة  وحتديثه  الضريبي  النظام  تطوير   .2
اإلنفاق خالل السنوات اخلمس القادمة وذلك من خالل إجراء إصالحات يف جانب 
إدارة اإليرادات العامة، تتمثل بإلغاء اإلعفاءات الضريبية وتعددها، وردم الثغرات 
اإلقرارات  يف  الطوعي  االلتزام  وتعزيز  الضريبي،  بالتحصيل  املتصلة  التشريعية 

الضريبية والتوسع يف تطبيق نظام الفوترة. 

الضرائب  على  االعتماد  نحو  التوجه  خالل  من  الضريبية  العدالة  هيكلة  تعميق   .3
املباشرة، وتطوير اإلدارة اجلمركية ملكافحة التهرب اجلمركي وجتنّبه، عن طريق 
رقمنة اإلجراءات، وتشكيل جلان للتظلمات والتسويات اجلمركية، وبناء منظومة 
للرخص لتسهيل التجارة، إضافة إلى حتسني اخلدمات الضريبية املقدمة للمكلفني 
الضريبية  اإلدارة  وتوحيد  الضريبية(،  التسويات  وجلنة  الذهبية،  )القائمة 

واجلمركية لكافة مناطق اململكة )مبا يف ذلك محافظة العقبة(.

بني  لتتراوح  اإلنفاق  إجمالي  إلى  الرأسمالية  النفقات  يف  تدريجية  زيادة  إحداث   .4
15% إلى 20% خالل اخلمس سنوات القادمة من خالل مأسسة إدارة استثمارات 
احلكومة، وتعميق تطبيق الشراكة مع القطاع اخلاص، بإنشاء وحدة إلدارة جميع 
االستثمارات احلكومية العامة يف رئاسة الوزراء بالشراكة مع القطاع اخلاص وتوزيع 

املشاريع على محافظات اململكة. 

والتنبؤ  العام،  الدين  إدارة  مجال  يف  القدرات  لتعزيز  املالية  وزارة  يف  وحدة  إنشاء   .5
باملستهدفات املالية، وإدارة املخاطر املالية احملتملة.

خالل  من  وذلك  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  إلى  العام  الدين  خدمة  نسبة  تخفيض   .6
إعادة جدولة الديون املتعاقد عليها، والوصول إلى مصادر متويل جديدة ميّسرة.

تخفيض نسبة الدين اخلارجي إلى الصادرات من السلع واخلدمات بواقع نقطتني   .7
مئويتني سنويًا من عام 2022.

أو  املتفرقة  اإلنفاق  بنود  عن  اإلفصاح  خالل  من  العام  اإلنفاق  شفافية  تعزيز   .8
حسابات  خلارطة  وفقًا  األخرى«  »النفقات  مادة  حتت  تبويبها  وعدم  املختلفة 

املوازنة املعتمدة.
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اقتصار النفقات الرأسمالية على النفقات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي   .9
اجلارية  النفقات  إلى  جارية  طبيعة  ذات  رأسمالية  نفقات  أي  ونقل  احلكومي، 
وخاصة املرتبطة بإدارة املباني واملشاريع واإلنشاءات والصيانة والتأثيث واألجهزة.

إعداد  عملية  لتحسني  وتقييمه  األداء  ملتابعة  متكامل  نظام  إيجاد  على  العمل   .10
بالنتائج  املوجهة  املوازنة  تطبيق  من  املرجوة  األهداف  مع  ينسجم  مبا  املوازنة 
املتابعة  نظام  تفعيل  العامة  املوازنة  دائرة  استكمال  ذلك  ويتطلب   .)ROB(
والتقييم للوقوف على أداء برامج اإلنفاق العام يف ظل املستهدفات ومؤشرات األداء 

املوضوعة، مبا يؤدي إلى إدارة كفؤة للموارد املالية املتاحة. 

زيتي،  وصخر  وغاز،  )نفط،  واستثمارها  الطبيعية  املوارد  استكشاف  يف  التوسع   .11
وطاقة متجددة، معادن واخرى( لرفد اخلزينة بإيرادات جديدة تسمح بتسريع 

اإلصالح الهيكلي يف جانب اإليرادات العامة للدولة.

12.  وضع خطة متوسطة املدى حتدد الوقت الزمني الالزم الستعادة شركة الكهرباء 
الوطنية التوازن املالي.

العامة مبا يضمن مراجعة  الوطني للمشاريع االستثمارية  السجل  نافذة  13.  تفعيل 
من  التحقق  مع  للدولة،  السنوية  املوازنة  يف  إدراجها  املراد  احلكومية  املشاريع 

إمكانية تنفيذها.

تركيز املوازنة العامة بشكل دوري على قطاع واحد أو أكثر، مثاًل: الصحة والتعليم،   .14
منطلق  من  ...إلخ،  املعلومات  وتكنولوجيا  والزراعة  الصناعة  أو  واملياه،  الطاقة  أو 
اعتبارها قطاعات رائدة سنوية، لتقود النمو االقتصادي، وتصبح جدوى املشاريع 

الرأسمالية أكثر تركيزًا.



62

Economic & Social Council of Jordan



السياسة النقدية

محور االقتصاد الكلي 

 
2021تقرير حالة البالد

Economic & Social Council of Jordan



64

Economic & Social Council of Jordan

الشميساني - 64،  شارع عبداحلميد باديس - عمان - األردن
ص.ب: 941035 عمان 11194 األردن

هاتف 0096265675325 - فاكس 0096265662958
www.esc.jo

Economic & Social Council of Jordan



65

حالة البالد 2021: السياسة النقدية

مقدمة..................................................................................................................................................67

 أوالً: توجهات السياسة النقدية وإجراءات البنك المركزي 

68.................................................................................... األردني االحترازية لمواجهة جائحة كورونا 

ثانيًا: تطور مؤشرات السياسة النقدية ........................................................................................71

ثالثًا: أهم التطورات على صعيد أداء الجهاز المصرفي ومتانته.............................................81

رابعًا: بعض المتغيرات االقتصادية الكلية المتصلة بمؤشرات السياسة النقدية .............84

خامسًا: السوق المالي......................................................................................................................85

سادسًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020.............................................................90

91............................................................................................................................... سابعًا: التوصيات

المصادر والمراجع...............................................................................................................................92



66

Economic & Social Council of Jordan



67

حالة البالد 2021: السياسة النقدية

مقدمة
مّر االقتصاد األردني مبرحلة استثنائية مليئة بالتحديات خالل العامني املاضيني يف ظل 
 ،)Covid-19( ما شهده من أزمة صحية واقتصادية نتيجة تأثره الكبير بجائحة كورونا
وما تبعه من تعطيل جزئي وكلي للعديد من القطاعات االقتصادية احمللية، وانخفاض 
احلقيقي  اإلجمالي  احمللي  الناجت  انكماش  إلى  أّدت  السياحة،  معدالت  يف  مسبوق  غير 
بنسبة 1.6% يف عام 2020، ومنوه بنسبة 0.3% يف الربع األول و3.2% يف الربع الثاني 
إاّل أن هذه األرقام  أنه أقل حّدة بكثير مما كان متوقعًا يف السابق،  2021، ومع  من عام 
تعدُّ األقل منذ ثالثة عقود. كما أّثرت اجلائحة على املؤشرات االقتصادية واالجتماعية 
األخرى للمملكة تأثيرًا كبيرًا، ما أدى إلى اّتساع العجز املزدوج، وزيادة مستويات املديونية، 
وارتفاع غير مسبوق يف معدالت البطالة، ال سيما بني فئتي الشباب واملرأة. ومع ذلك، فإن 

بعض هذه التأثيرات يتماشى مع ما تعيشه معظم دول العالم بسبب هذه اجلائحة. 

وبخصوص التوقعات املستقبلية، فإن حالة عدم اليقني بشأن التقدم يف حملة التلقيح 
والتعايف العاملي غير املتكافئ خالل عام 2021، أظهرت أن تعايف االقتصادات العاملية لن 
من  غيره  مثل  واألردن  والسياحة.  اخلدمات  قطاعي  سيما  ال  القصير،  املدى  على  يكون 
إلى  إضافة  فيه،  لالقتصاد  الكلي  األداء  على  مسيطرة  السلبية  اآلثار  ستستمر  الدول، 
حائاًل  تقف  والتي  األردني،  االقتصاد  منها  يعاني  التي  الضعف  نقاط  من  ستعّمق  أنها 
أمام حتقيقه النمو املنشود حتى قبل جائحة كورونا. ووفقًا لبيانات البنك الدولي حول 
1.4%، فللمضي قدمًا  2021، بأنه ينمو بنسبة متواضعة تبلغ  االقتصاد األردني لعام 
كان من الضروري إجراء مجموعة واسعة من اإلصالحات املعّززة للنمو ملنع تعمق األزمة، 
ومتهيد الطريق لتحقيق التعايف القوي يف مستويات النمو، وخلق فرص العمل املستدامة. 

اّتسمت باملرونة  املركزي األردني، فقد  النقدية واملصرفية للبنك  وعلى صعيد السياسة 
واالستجابة السريعة واالستباقية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا )كوفيد19-( 
الالزمة  السيولة  لتوفير  اإلجراءات  من  بجملة  متّثلت  والتي  األردني،  االقتصاد  على 
التداعيات  مواجهة  على  االقتصادية  القطاعات  قدرة  وتعزيز  االقتصادي،  للنشاط 
السلبية. كما ُخّفضت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة مبا مجموعه 150 
نقطة أساس، و125 نقطة أساس على نافذة اإليداع لليلة واحدة يف عام 2020، باإلضافة 
للعديد من اإلجراءات النقدية واالحترازية التي اّتخذها البنك. واستمّر البنك املركزي 
األقساط  تأجيل  ومتديد  برامجه،  يف  توسعة  مع   2021 عام  يف  السياسة  هذه  على 
للمتضّررين يف ظل استمرار اآلثار السلبية جلائحة كورونا على القطاعات االقتصادية 
الوقت  املتضّررين  واألفراد  الشركات  وإعطاء  اآلثار،  تلك  تقليل  بهدف  وذلك  املختلفة، 

الكايف الذي ميّكنهم من سداد التزاماتهم جتاه البنوك. 
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المركزي  البنك  وإجراءات  النقدية  السياسة  توجهات  أواًل: 
األردني االحترازية لمواجهة جائحة كورونا 

خالل  املركزي  البنك  اّتخذها  التي  واالحترازية  النقدية  اإلجراءات   1.1
جائحة كورونا

اّتخذ البنك املركزي األردني خالل عام 2020 حزمة من اإلجراءات االستباقية الحتواء 
تداعيات جائحة كورونا منذ بداية اجلائحة عامليًا على النحو التالي:

تخفيض أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 1.5 نقطة   •
مئوية، و1.25 نقطة مئوية على نافذة اإليداع لليلة واحدة. وقد استجابت البنوك 
بعكس هذا التخفيض على قروض التجزئة، حيث انخفض سعر الفائدة على القروض 
عام  نهاية  يف   %7.17 مع  مقارنة   2021 عام  نهاية  يف   %6.95 إلى  ليصل  والسلف 

2020، ومع 8.46% يف نهاية عام 2019. 

من   %8.6 تشكل  والتي  دينار،  مليار   2.7 مبقدار  األردني  لالقتصاد  سيولة  توفير   •
إلى   %7 من  اإللزامي  االحتياطي  نسبة  تخفيض  خالل  من  اإلجمالي،  احمللي  الناجت 
5%، األمر الذي ضّخ سيولة نقدية مباشرة مبقدار 550 مليون دينار. كما أبرم البنك 

املركزي اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك احمللية معّززة للّسيولة.

دينار،  مليون   500 مبقدار  واملتوسطة  الّصغيرة  الّشركات  يستهدف  ميّسر  متويل    •
وبسعر فائدة ال يتجاوز %2.

تخفيض  على  اشتمل  والذي  ودعمها،  االقتصادية  القطاعات  متويل  برنامج  تعديل   •
التمويل  على  احلصول  إمكانية  وعلى  االستحقاق،  مدد  ومتديد  الفائدة،  أسعار 
لتغطية املصاريف التشغيلية ورأس املال العامل، ومتديد السقوف املمنوحة للقطاعات 
لتصل إلى ثالثة ماليني دينار لكل مشروع من مشاريع القطاعات املشمولة، مع اإلبقاء 
على الّسقف املمنوح لقطاع الّطاقة املتجّددة والّنقل عند مستواه السابق البالغ أربعة 
ماليني دينار. وجرى مؤخرًا زيادة سقف التمويل لقطاع السياحة ليصبح أربعة دينار. 

كما وّسع البنك املركزي مظّلة القطاعات املشمولة لتتضمن قطاع الّتصدير. 

حّث البنوك على تأجيل األقساط املستحّقة على الّشركات واألفراد وتقوية مراكزهم   •
املالية، ملّدة امتدت حتى ثالثة أشهر متتالية دون فرض غرامات أو فوائد تأخير، مع 

توفير إمكانية التأجيل وإعادة اجلدولة للفئات األكثر تضّررًا.

متديد مدد الّتسوية للّشيكات املرجتعة ألسباب مالية، وتخفيض الرسوم عليها على   •
أاّل يؤثر ذلك على الّتصنيف االئتماني ألصحابها. 
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البنك  برامج  ضمن  املمنوحة  القروض  جميع  على  املستحّقة  األقساط  سداد  تأجيل   •
البنك  خّفض  كما  القروض.  هذه  على  املستحقة  الفوائد  حتصيل  وتأجيل  املركزي، 
املركزي عمولة ضمان برنامج التمويل الّصناعي واخلدمات، وعموالت ضمان القروض، 
وزاد نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان املبيعات احمللية، وخّفض عمولة ضمان 

قروض املشاريع الناشئة. 

10 ماليني دينار، بهدف إعادة  •  منُح سلفة إضافية للقطاع الزراعي واملزارعني بقيمة 
إقراضه من خالل مؤسسة اإلقراض الزراعي للمزارعني ألجل 10 سنوات، من ضمنها 
مّدة سماح سنتان. وسماح البنك للمؤسسة بتأجيل األقساط املستحقة على املزارعني 

مع إمكانية إعادة اجلدولة للديون القائمة دون التأثير على الّتصنيف االئتماني.

تدفق  لضمان  التعطل،  مدد  خالل  كافة  والّتقاص  والّتسويات  الدفع  أنظمة  تشغيل   •
األموال بني حسابات األفراد والشركات يف القطاع املصريف، وتوفير قنوات إلكترونية 

لتمكني العمالء من إرسال احلواالت املالية للخارج.

أما خالل عام 2021، فقد اّتخذ البنك املركزي عدة إجراءات، منها:

زيادة سقف برنامج البنك املركزي لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة ملواجهة أزمة   •
500 مليون، وزيادة أجل التمويل وسقفه،  700 مليون دينار بداًل من  كورونا ليصبح 

على أن ينتهي العمل بهذا البرنامج يف نهاية النصف األول من عام 2022.

متديد العمل بتعميميه الصادرين يف 2020/15/3 و12/11/2020 الّلذين ينظمان   •
عملية تأجيل األقساط حتى 30/12/2021، وذلك على النحو التالي: تؤّجل البنوك 
األقساط املستحقة على الّشركات املتضّررة من جائحة كورونا على أاّل يعدُّ ذلك هيكلة 
للتسهيالت، أو يؤثر على تصنيف الّشركات االئتماني لدى شركة كريف، وأاّل تتقاضى 

البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الّشركات جراء ذلك. 

2.1 توجهات السياسة النقدية على املدى املتوسط
للّتطورات  املناسبة  االستجابة  يف  االستمرار  املركزي  للبنك  النقدية  السياسة  تواصل 
احملافظة  من  املركزي  البنك  ميكن  مبا  أدواتها  وتطوير  واخلارجية،  احمللية  االقتصادية 
النقدي، واإٍلسهام يف حتقيق االستقرار  املتمثل باالستقرار  الرئيس  على حتقيق هدفه 
املالي واملصريف، مع احملافظة على دوره يف تشجيع النمو، وتعزيز قدرة البنوك على متويل 
النشاط االقتصادي بشروط متويل مالئمة. وضمن هذا اإلطار، يراقب البنك املركزي عن 
كثب التطورات يف عمل البنوك املركزية يف معظم دول العالم، خاصة يف الواليات املتحدة، 
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وأوروبا، ودول اإلقليم، وتوجهاتها املستقبلية يف مجال السياسة النقدية، ودراسة تبعاتها 
املتوقعة، التخاذ السياسة النقدية املالئمة وفقًا للمؤشرات وتطورات االقتصاد الوطني. 
املتمثلة  التمويلية  امليّسر من خالل نوافذه  التمويل  املركزي توفير  البنك  كما سيواصل 

ببرامجه التالية: 

بقيمة  احليوية  االقتصادية  القطاعات  لتمويل  املركزي  البنك  ببرنامج  االستمرار   -
1.3 مليار دينار، وبأسعار فائدة تشجيعية ثابتة قدرها 1% للمشاريع داخل محافظة 
10سنوات، مع فترة سماح من  وملدة  باقي احملافظات،  للمشاريع يف  و%0.5  العاصمة 
الذي  الفائدة  سعر  يتجاوز  أال  على  دينار،  ماليني  أربعة  إلى  يصل  وبسقف  سنتني، 
تتقاضاه البنوك من عمالئها 4%. ويستفيد من هذا البرنامج حاليًا 10 قطاعات، هي: 
االستشارات  املعلومات،  تكنولوجيا  الّزراعة،  املتجددة،  الطاقة  السياحة،  الصناعة، 
الهندسية، الصحة، النقل )شركات النقل(، التعليم )التدريب املهني والفني والتقني(، 

والقطاع التصديري.  

مليون   700 بقيمة  واحلرفيني  واملهنيني  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  دعم  برنامج   -
فترة  ضمنها  من  شهرًا،   54 وألجل  للمقترضني   %2 يتجاوز  ال  فائدة  وبسعر  دينار، 
النصف  نهاية  حتى  البرنامج  بهذا  العمل  متديد  مت  وقد  شهرًا.   12 إلى  تصل  سماح 

األول من عام 2022.

يوضح اجلدول رقم )1( توسع البنك املركزي يف ميزانيته، وخاصة من ناحية املوجودات 
احمللية واملشتقة من توّسعه يف برامجه مع البنوك املرّخصة واملؤّسسات املالية وعمليات 
الّسوق املفتوحة، إذ ارتفعت املوجودات احمللية مبقدار 1211 مليون دينار يف عام 2020. 
أما خالل عام 2021، فقد ارتفعت مبقدار 176.2 مليون دينار، ويشير هذا إلى أن البنك 
املركزي لم يتوسع توسعًا إضافيًا مقارنة مع حجم التوسع النقدي الذي مّت يف عام 2020، 
الكمي،  التوسع  لبرامج  التدريجي  التقليص  بداية  يف  العاملية  التوّجهات  مع  يتفق  وهذا 
مع االختالف يف أدوات التوسع الكمي، إذ تلجأ البنوك املركزية العاملية إلى شراء سندات 
نقود  "طبع"  عمليات  مباشرة  غير  بصورة  يعّد  الذي  األمر  وهو  كثيرة،  خزينة  وأذونات 
حني  يف  واخلدمات.  والسلع  األصول  أسعار  يف  فقاعات  خلق  إلى  األحيان  بعض  يف  تؤدي 
معظمها  يف  تكون  الكمي،  التوسع  من  للخروج  خطط  وضع  إلى  البنوك  من  العديد  تلجأ 
ضمن برنامج طويل األمد، لكي ال تخلق اضطرابات يف األسواق ويحدث صدمات معاكسة 

تؤدي إلى انكماش االقتصاد.

البنك  التي خلقها  السيولة  املرخصة  البنوك  ومن جانب آخر، قد يفسر بعدم استغالل 
املركزي يف عام 2020 مبنح تسهيالت ائتمانية مباشرة كثيرة، وإمنا استغلت هذه السيولة 
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االقتصاد  يف  الكّلّية  املخاطر  ارتفاع  نتيجة  لديها  السيولة  مراكز  تعزيز  يف  اإلضافية 
األردني.

اجلدول رقم )1(: املوجودات األجنبية واحمللية للبنك املركزي األردني )مليون دينار(

2021 2020 2019 2018 2017

14,269.5 12,791 11,686 11,102 11,814 املوجودات األجنبية

1,478.2 1,105 585 -712 29 التغير

3,410.5 3,234 2,023 1,800 1,554 املوجودات احمللية

176.2 1,211 223 246 -114 التغير

17,680 16,026 13,710 12,902 13,368 ميزانية البنك املركزي

1,654 2,316 808 -466 -85 التغير

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )10(.

ثانيًا: تطور مؤشرات السياسة النقدية 
أظهرت املؤشرات النقدية ومؤشرات البنوك حتسنًا يف أدائها خالل عامي 2020 و2021 
بالرغم من اآلثار السلبية جلائحة كورونا، وذلك انعكاسًا لقرارات البنك املركزي وإجراءاته 

من بداية اجلائحة. ويف ما يلي عرض ألهم الّتطورات النقدية واملصرفية: 

1.2 أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية  
اّتسمت توجهات السياسة النقدية منذ بداية جائحة كورونا بالسياسة التوسعية، وذلك 
من خالل ضّخ الّسيولة يف السوق املصريف، وتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة 
 .2021 لعام  للسيولة  الداعمة  املركزي  البنك  برامج  واستمرار   ،2020 عام  يف  النقدية 
السياسة  بشأن   2021 لعام  توجهاته  ارتكزت  فقد  املركزي،  البنك  تصريحات  وبحسب 
بالدينار  الثقة  وتعزيز  واملالي،  النقدي  االستقرار  على  احلفاظ  مواصلة  على  النقدية 
األردني بوصفه وعاًء اّدخاريًا من خالل توفير هيكل أسعار فائدة يتناسب مع الّتطورات 

االقتصادية احمللية واإلقليمية والدولية.

وكما هو موضح يف الشكل رقم )1(، حافظ البنك املركزي يف نهاية عام 2021 على النهج 
نفسه الذي اتبعه يف عام 2020، إذ لم يطرأ أي تغيرات على أسعار الفائدة لتبقى عند 
 ،%2.5 املركزي  البنك  لفائدة  الرئيس  السعر  بلغ  فقد  تاريخيًا.  املنخفضة  مستوياتها 
3.5%، وسعر الفائدة على نافذة اإليداع لليلة واحدة  وسعر الفائدة على إعادة اخلصم 
وتعدُّ   .2021 عام  نهاية  يف   %3.25 الشراء  إعادة  اتفاقيات  على  الفائدة  وسعر   ،%2
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التوجهات داعمة للوضع االقتصادي، خاصة يف ضوء ما مير به االقتصاد األردني  هذه 
من تراجع يف العديد من املؤشرات االقتصادية الرئيسة، إذ إن هذه التخفيضات لها آثار 
إيجابية على تكاليف التمويل من جانب، وتشجيع التسهيالت االئتمانية واالستثمار من 

جانب آخر. 
 الشكل رقم )1(: أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية )%(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )22(.

2.2 أسعار الفائدة يف السوق املصريف 
انخفضت أسعار الفائدة يف السوق املصريف انخفاضًا ملحوظًا، وذلك استجابة لتخفيض 
البنك املركزي ألسعار الفائدة على أدواته النقدية، فكما هو موضح يف الشكل رقم )2(، 
وصل سعر الفائدة على القروض والسلف يف نهاية عام 2021 إلى 6.95%. كما انخفض 
نقطة   350 إلى  الودائع(  وعلى  اإلقراض  على  الفائدة  بني  )الفارق  الفائدة  سعر  هامش 
على  الفائدة  أسعار  وبخصوص   .%8.37 العمالء  أفضل  فائدة  سعر  بلغ  ما  يف  أساس، 
انخفاض  أسهم  2021.  وقد  عام  نهاية  يف   %3.45 إلى  لتصل  انخفضت  فقد  الودائع، 
حصل  الذي  التباطؤ  مع  وذلك  االئتمانية،  التسهيالت  ارتفاع  يف  إيجابًا  الفائدة  أسعار 
بنسبة  االئتمانية  التسهيالت  لترتفع  كورونا،  جائحة  مّدة  خالل  األردني  االقتصاد  يف 
4.9%، ولتدعم النشاط االقتصادي، ما انعكس على معدالت النمو التي ارتفعت بنسبة 

2.7% خالل الربع الثالث من عام 2021.
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الشكل رقم )2(: أسعار الفائدة يف السوق املصريف

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )2(.

3.2 إجمالي االحتياطيات األجنبية لدى البنك املركزي األردني 
إذ  األجنبية،  االحتياطيات  إجمالي  من  مريحة  مستويات  على  املركزي  البنك  حافظ 
بلغت 15.9 مليار دوالر يف نهاية عام 2020، وما مقداره 18.0 مليار دوالر يف نهاية عام 
2021، وهو ما يكفي لتغطية نحو 9.5 شهر من مستوردات اململكة من السلع واخلدمات، 
املتعارف عليها دوليًا لقياس مدى  املدة  التغطية على ثالثة أضعاف  وبذلك تزيد نسبة 
كفاية االحتياطيات األجنبية، والبالغة ثالثة أشهر. وتعزز هذه املستويات من االستقرار 
النقدي للملكة وخاصة يف ظل الظروف الصعبة الراهنة، وحالة عدم اليقني التي حتيط 

مبستقبل مسار التعايف االقتصادي العاملي من جائحة كورونا.
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 الشكل رقم )3(: إجمالي االحتياطات األجنبية لدى البنك املركزي األردني 
)مليون دوالر(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )11(.

وحول هيكل املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي، يوضح اجلدول رقم )2( استحواذ 
بند "نقد وأرصدة وودائع جاهزة" على ما نسبته 54.5% من إجمالي املوجودات األجنبية 
من   %18.0 والذهب   ،%19.4 واألذونات"  "السندات  بند  وشّكل  املركزي.  البنك  لدى 

إجمالي املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي يف نهاية عام 2021.

اجلدول رقم )2(: هيكل املوجودات األجنبية لدى البنك املركزي

 
باملتوسط

20202021
2010-20062015-20112020-2016

18.0%%20.0%13.0%5.6%3.6الذهب
0.1%%0.2%0.6%3.6%1.6حقوق السحب اخلاصة

54.5%%49.8%45.2%39.3%45.5نقد وأرصدة وودائع جاهزة

%19.4%21.1%32.2%43.2%38.6سندات وأذونات
%8.1%8.9%9.3%10.5%11.6موجودات أخرى

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )11(.
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كما شهدت معدالت الدولرة )بحسب العملة( يف اجلهاز املصريف )إجمالي الودائع بالعملة 
يف   %22.4 إلى  لتصل  انخفاضًا  املرخصة(  البنوك  لدى  الودائع  إجمالي  إلى  األجنبية 
إيجابًا  االنخفاض  هذا  وينعكس   .)5( رقم  الشكل  يف  موضح  هو  كما   ،2021 عام  نهاية 
بالدينار  احملّررة  األدوات  جاذبية  زيادة  خالل  من  األردن  يف  املرخصة  البنوك  أداء  على 
األردني مقابل العمالت األخرى، ما يرفع من معدالت االّدخار بالدينار، ويعزز من قدرة 
البنوك على منح التسهيالت االئتمانية، ويسهم يف تعزيز دورها يف دفع عجلة النشاط 

االقتصادي، وحتفيز النمو.
الشكل رقم )5(: معدل الدولرة يف اجلهاز املصريف 

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )17 و18(.

4.2 مؤشرات السيولة النقدية
 )M2( 4.2.1 السيولة المحلية بمفهومها الواسع

شهدت معدالت منو السيولة احمللية مبفهومها الواسع )M2( حتسنًا خالل عامي 2019 
6.7% يف  4.8% و5.8% على التوالي، ولتواصل التحسن لتصل إلى  و2020 لتصل إلى 
إلى  التحسن  أن ُيعزى هذا  2021، كما هو موضح يف الشكل رقم )6(. وميكن  نهاية عام 
السياسات النقدية التوسعية، وضخ السيولة من البنك املركزي يف السوق املصريف، األمر 

الذي كان له آثار تخفيفية من اآلثار السلبية جلائحة كورونا.
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)M2( السيولة احمللية مبفهومها الواسع :)الشكل رقم )6

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )4(.

4.2.2 المضاعف النقدي واالحتياطيات لدى الجهاز المصرفي
النقدي1،  املضاعف  وانخفاض  النقدية،  القاعدة  ارتفاع   ،)7( رقم  الشكل  من  يالحظ 
ويعكس ذلك تفضيل األفراد واملنشآت االحتفاظ بالسيولة النقدية. إذ مع قيام البنك 
املركزي بتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي، إاّل أنه باملقابل ارتفعت نسبة االحتياطي 
انخفاض  على  انعكس  ما  اجلمهور،  لدى  السيولة  ونسبة  املصريف،  اجلهاز  لدى  الفائض 
غير  كميات  ضخ  يف  األردني  املركزي  البنك  سياسة  تعدُّ  وبالتالي  النقدي،  املضاعف 
مسبوقة من السيولة، وتخفيض نسبة االحتياطي اإللزامي، وأسعار الفائدة على أدواته 
نسب  بزيادة  هذا  وانعكس  النقدي،  السوق  تخوف  من  خّففت  ناجعة  سياسة  النقدية، 

االحتفاظ بالسيولة ملواجهة أي نقص فيها.  

ويؤثر  االئتماني.  التسهيالت  منح  خالل  من  املصريف  اجلهاز  يف  النقود  خلق  عمليات  عن  النقدي  املضاعف  يعبر   1
أدواته  باستخدام  لإلقراض  )املعدة(  القابلة  السيولة  حلجم  إدارته  خالل  من  املضاعف  على  املركزي  البنك 
فإنها  البنوك،  وبخصوص  املفتوحة(.  السوق  وعمليات  الفائدة،  أسعار  اإللزامي،  االحتياطي  )نسبة  النقدية 
حتتفظ بنسبة سيولة فائضة لدى البنك املركزي، إضافة إلى رغبة األفراد يف االحتفاظ بالسيولة النقدية 

خارج اجلهاز املصريف، والطلب على التسهيالت االئتمانية املشتق من حركة النشاط االقتصادي الكلي.
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الشكل رقم )7(: النقود االحتياطية واملضاعف النقدي 

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )4 و5(

5.2 الودائع لدى اجلهاز املصريف 
نهاية  مليار دينار يف   39.5 ما مقداره  املرخصة  البنوك  الودائع لدى  بلغ رصيد إجمالي 
عام 2021، مبعدل منو 7.4%. أما يف عام 2020، فقد شهدت مّدة اإلغالق خالل األشهر 
)آذار-أيار 2020( انخفاضًا مقداره 830.5 مليون دينار ليرتفع يف املّدة التي أعقبت مّدة 
بنسبة  مرتفعًا  دينار،  مليون   1941.7 مبقدار   )2020 الثاني  )حزيران-كانون  اإلغالق 
بنسبة  األجنبية  بالعمالت  الودائع  رصيد  ارتفع  كما  كاماًل.   2020 عام  خالل   %4.2

3.3% حتى نهاية عام 2021.

الشكل رقم )8(: الودائع لدى اجلهاز املصريف )مليون دينار(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدوالن رقم )17و18(.
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وعلى صعيد هيكل الودائع بحسب اجلهة املودعة كنسبة من إجمالي الودائع، فقد شكلت 
ودائع القطاع اخلاص املقيم من إجمالي الودائع ما نسبته 78.4% يف نهاية عام 2021. 
املقيم  اخلاص  القطاع  ودائع  نسبة  انخفضت  فقد   ،)3( رقم  اجلدول  يف  موضح  هو  وكما 
هيكل  بخصوص  أما  املقيم.  غير  اخلاص  القطاع  ودائع  ارتفاع  مقابل  طفيفًا،  انخفاضًا 
ألجل  الودائع  أن  وجدنا  فقد  الودائع،  إجمالي  من  كنسبة  الوديعة  نوع  بحسب  الودائع 
2021، مقابل ما نسبته  53.8% من إجمالي الودائع يف نهاية عام  قد شّكلت ما نسبته 

29.2% لودائع حتت الطلب، و17.0% لودائع التوفير.

اجلدول رقم )3(: هيكل الودائع لدى اجلهاز املصريف )نسبة مئوية(

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

الودائع بحسب اجلهة املودعة نسبة من إجمالي الودائع
7.1 7.5 7.3 7.9 7.0 7.5 8.3 قطاع عام

78.4 78.4 80.1 79.6 81.1 81.9 79.1 قطاع خاص مقيم
13.3 13.0 11.5 11.3 11.0 9.4 11.2 قطاع خاص غير مقيم

1.2 1.1 1.1 1.2 0.9 1.2 1.4 مؤسسات مالية غير مصرفية
الودائع بحسب نوع الوديعة نسبة من إجمالي الودائع

29.2 28.6 26.9 27.7 29.6 31.3 30.5 حتت الطلب
17.0 16.9 16.5 16.7 17.3 15.9 14.1 توفيـــــر
53.8 54.5 56.6 55.6 53.1 52.8 55.4 ألجل

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )17(.
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6.2 التسهيالت االئتمانية 
6.2.1 التسهيالت االئتمانية المباشرة الممنوحة من البنوك المرخصة

إلى  لتصل   %5.7 نسبته  مبا   2020 عام  نهاية  يف  املباشرة  االئتمانية  التسهيالت  منت 
عام  يف  النمو  نسبة  بأن  علمًا   ،)9( رقم  الشكل  يوضحه  كما  دينار،  مليار   28.6 حوالي 
4.9% يف عام  3.7%.  كما منت التسهيالت االئتمانية املباشرة مبا نسبته  2019 كانت 
2021 لتصل إلى حوالي 30 مليار دينار. وجاءت هذه النتائج حتى مع التأثر بتداعيات 
املّتخذة الحتواء تداعيات اجلائحة،  املركزي  البنك  جائحة كورونا، لكن كان إلجراءات 
والهادفة إلى تعزيز السيولة ودعمها وحفز االئتمان، وكذلك تأجيل أقساط التسهيالت 

للقطاعات املتضررة، أثر إيجابي على منو التسهيالت. 

 الشكل رقم )9(: التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة من البنوك املرخصة
)مليون دينار(

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية،2021، اجلدول رقم )16(.

أما على صعيد توزيع التسهيالت وفقًا للنشاط االقتصادي، جند أن التسهيالت االئتمانية 
املمنوحة لقطاع اإلنشاءات جاءت باملرتبة األولى لتشكل ما نسبته 25.7% يف نهاية عام 
2021، كما يوضحه الشكل رقم )10(، تلتها التسهيالت االئتمانية املمنوحة حتت بند 
"أخرى"، والتي متثل يف غالبيتها التسهيالت املمنوحة لألفراد لغايات استهالكية، لتشكل 
ومرافق عامة" مبا نسبته   املمنوحة لقطاع "خدمات  التسهيالت  ثّم   ،%24.3 ما نسبته 
ثم   ،%14.8 نسبته  مبا  العامة  التجارة  لقطاع  االئتمانية  التسهيالت  تلتها   ،%15.3

التسهيالت لقطاع الصناعة بنسبة %11.6.
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الشكل رقم )10(: توزيع التسهيالت االئتمانية املباشرة املمنوحة من البنوك املرخصة 
لعام 2021

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلدول رقم )15(.

)SMEs( 6.2.2 حجم التسهيالت الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة
لتشجيع  املرخصة،  للبنوك  احلوافز  من  جملة  تقدمي  يف  األردني  املركزي  البنك  استمر 
املشروعات  وكذلك  العالية،  املضافة  القيمة  ذات  احمللية  االقتصادية  القطاعات  إقراض 
يف  وخاصة  الوطني،  االقتصاد  يف  متميزة  أهمية  من  لها  ملا  احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة 
املوّجه  التمويل  إلعادة  املركزي  البنك  برنامج  خالل  من  وذلك  والتوظيف،  النمو  دعم 
املعلومات،  تكنولوجيا  املتجددة،  الطاقة  الزراعة،  السياحة،  الصناعة،  قطاعات:  نحو 
)التدريب  التعليم  قطاع  النقل(،  )شركات  النقل  قطاع  الصحة،  الهندسية،  االستشارات 
الصغيرة  الشركات  دعم  برنامج  وكذلك  التصديري.  والقطاع  والتقني(،  والفني  املهني 
واملتوسطة واملهنيني واحلرفيني. وكما يوضح  الشكل رقم )11(، فقد بلغ حجم التسهيالت 
عام  من  الثاني  الربع  نهاية  يف  دينار  مليون   1980 احلجم  متوسطة  للّشركات  املمنوحة 
2021، مقابل 1939 مليون دينار يف نهاية عام 2020. أما التسهيالت املمنوحة للشركات 
صغيرة احلجم، فقد بلغت 843 مليون دينار يف نهاية الربع الثاني من عام 2021، مقابل 
للشركات  املمنوحة  التسهيالت  نسبة  ووصلت   .2020 عام  نهاية  يف  دينار  مليون   842
الصغيرة ومتوسطة احلجم إلى تسهيالت القطاع اخلاص إلى 11% يف نهاية الربع الثاني 
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األردني  املصريف  القطاع  يؤديه  الذي  الدور  إلى  التسهيالت  هذه  وتشير   .2021 عام  من 
وافرة من  التي تشكل نسبة  واملتوسطة  الصغيرة  املؤسسات  املركزي لدعم  البنك  بقيادة 
التسهيالت  إذ ظلت نسبة  الفاعلة وطنيًا،  واملنشآت االقتصادية  الناجت احمللي اإلجمالي 

املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة عند 11% منذ نهاية العام املاضي. 

)SMEs( التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة ومتوسطة احلجم :)الشكل رقم )11

2021 احلجم،  ومتوسطة  الصغيرة  للشركات  املمنوحة  التسهيالت  بيانات  األردني،  املركزي  البنك   املصدر: 
.)www.cbj.gov.jo(

المصرفي  الجهاز  أداء  صعيد  على  التطورات  أهم  ثالثًا: 
ومتانته

بنكًا   16 من  تتكون   ،2020 عام  نهاية  يف  بنكًا   24 األردن  يف  العاملة  البنوك  عدد  بلغ 
أردنيًا، منها ثالثة بنوك إسالمية، باإلضافة إلى ثمانية فروع لبنوك أجنبية، منها فرع 
داخل  مكتبًا  و70  فرعًا   871 خالل  من  أنشطتها  البنوك  هذه  ومتارس  إسالمي.  لبنك 
اململكة. كما بلغ مؤشر عدد السكان إلى إجمالي عدد فروع البنوك 12.4 ألف نسمة لكل 
فرع يف نهاية عام 2020. وقد واصلت امليزانية املوّحدة للبنوك املرخصة العاملة يف اململكة 
منوها، إذ ارتفعت مبقدار 4.0 مليار دينار، أو ما نسبته 7.0% لتصل إلى 61.1 مليار دينار 

يف نهاية عام 2021، ما يعكس حتسنًا يف أنشطة البنوك.

https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/SMEs.pdf
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تتمتع  إذ  وآمن،  مريح  وضع  إلى  األردني  املصريف  للجهاز  املالية  املتانة  مؤشرات  وتشير   
البنوك بسيولة وربحية وكفاية رأسمالية مرتفعة. فكما هو موضح يف الشكل رقم )12(، 
انخفضت نسبة الديون غير العاملة إلى إجمالي الديون بشكل طفيف لتصل إلى %5.3 
يف نهاية النصف األول من عام 2021، مقارنة مع 5.5% يف عام 2020، وهي نسبة ضمن 
احلدود املقبولة، إذ بقيت قريبة من احلدود الدنيا التاريخية، علما بأن حوالي %75.2 
من الديون غير العاملة مغطاة مبخصصات. كذلك بلغت نسبة كفاية رأس املال ما نسبته 
املنصوص   %10.5 نسبة  تفوق  والتي   ،2021 عام  من  األول  النصف  نهاية  يف   %18.3
وقد  املركزي.  البنك  تعليمات  حّددتها  التي   %12 ونسبة  بازل،  جلنة  مقّررات  يف  عليها 
2019، وتوزيع ما ال  ساهم طلب البنك املركزي من البنوك عدم توزيع األرباح عن عام 
يتجاوز 12% عن األرباح املتحققة يف عام 2020، يف دعم قاعدة رؤوس أموال البنوك، 

ومتكينها من مواجهة تداعيات جائحة كورونا ودعم االقتصاد الوطني.

الشكل رقم )12(: مؤشرات املتانة املالية
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.)www.cbj.gov.jo(  2021،املصدر: البنك املركزي األردني، مؤشرات املتانة املالية

والتي  األردني،  املركزي  البنك  يجريها  التي  الضاغطة  األوضاع  اختبارات  نتائج  وبّينت 
قادر  األردني  املصريف  اجلهاز  أن  الّصدمات  حتمل  على  البنوك  قدرة  لقياس  تستخدم 
يتمثل  افتراضي  سيناريو  ُوضع  فقد  املرتفعة.  واملخاطر  الصدمات  حتمل  على  عمومًا 
الدخل  )انخفاض  املستجد  كورونا  فيروس  عن  الناجتة  السلبية  التداعيات  بتزايد 
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اخلارج،  من  املغتربني  وعودة  الوطنية  الصادرات  وتراجع  املباشر،  واالستثمار  السياحي 
أسعار  وارتفاع  البطالة،  مستوى  وارتفاع  االقتصادي،  النمو  معدالت  يف  كبير  وتراجع 
املال  رأس  كفاية  نسبة  أن  النتائج  وبّينت  املالي(،  السوق  وتراجع  الدينار،  على  الفائدة 
للقطاع املصريف ضمن هذه االفتراضات ستبلغ 17.2%، و15.4%، و13% لألعوام 2021، 
و2022، و2023 على التوالي. بهذا فإنه بافتراض أسوأ السيناريوهات، فإن نسبة كفاية 
رأس املال ستبقى أعلى من احلد األدنى املطبق يف األردن، والبالغ 12%، وأعلى من احلد 

األدنى احملدد من جلنة بازل، والبالغ 2%10.5.

وقد أظهر مؤشر االستقرار املالي لألردن3 تراجعًا يف عام 2020 ليصل إلى 0.44 مقارنة 
2019، كما يظهره الشكل رقم )13(، وكان ذلك بسبب االنخفاض يف  0.55 يف عام  مع 
مؤشر القطاع املصريف أساسًا، والذي يعود بدوره النخفاض أرباح البنوك بسبب تداعيات 
جائحة كورونا. ويف السياق نفسه، كان هناك انخفاض يف مؤشر االقتصاد الكلي من 0.63 
يف  األردني  االقتصاد  النكماش  نتيجة  وذلك   ،2020 عام  يف   0.53 إلى   2019 عام  يف 
2020، مقابل معدل منو اقتصادي مقداره  1.6% يف عام  أعقاب جائحة كورونا بنسبة 

2% يف عام 42019.

الشكل رقم )13(: مؤشر االستقرار املالي لألردن

املصدر: البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.

البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.  2
3  إن قيمة املؤشر تتراوح بني صفر إلى واحد، إذ إنه كلما اقتربت القيمة من الواحد ازدادت درجة االستقرار يف 

النظام املالي.
البنك املركزي األردني، تقرير استقرار القطاع املالي، 2020.   4
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وثيقة  إصداره  عن   2021/29/7 بتاريخ  ُأعلن  املركزي،  للبنك  جديدة  توجهات  ويف 
"تنظيم البنوك الرقمية يف اململكة األردنية الهاشمية"، والتي تهدف إلى بيان توجهاته 
إرساء  نحو  منه  خطوة  وُيعّدها  اململكة،  يف  املتكاملة  الرقمية  البنوك  تنظيم  حيال 
املساهمني/  طبيعة  وأبرزها  الرقمية،  البنوك  بترخيص  املرتبطة  الرئيسة  القواعد 
املالكني، ومتطلبات رأس املال، والطبيعة والنوعية للخدمات واملنتجات التي ميكن للبنوك 
القطاع  يف  املالية  التكنولوجيا  حلول  ومستجدات  التطورات  ظل  يف  تقدميها  الرقمية 

املصريف، ومراعاة مصالح جميع األطراف واالقتصاد األردني كاماًل.

رابعًا: بعض المتغيرات االقتصادية الكلية المتصلة بمؤشرات 
السياسة النقدية 

رقم  الشكل  يظهر  فكما  سابق،  وغير  واضحًا  تراجعًا  األردن  يف  االقتصادي  األداء  شهد 
عام  من  الثالث  الربع  خالل   %23.2 إلى  لتصل  البطالة  معدالت  ارتفعت  فقد   ،)14(
الناجت احمللي اإلجمالي احلقيقي منوًا سالبًا يف  النمو يف  2021. كذلك سجلت معدالت 
0.3%. ثم حتّسن معدل  2021 بلغ  الربع األول من عام  2020، ومنوًا متواضعًا يف  عام 
 %3.2 لُيسجل   2021 عام  من  والثالث  الثاني  الُربعني  خالل  ملحوظًا  حتسنًا  النمو 
و2.7% على الترتيب. يف حني تراجع تدفق االستثمار األجنبي املباشر إلى األردن ليصل 
عام  من  األولى  الثالثة  األرباع  خالل  ويسجل   ،2020 عام  يف  دينار  مليون   509.8 إلى 
2021 تدفقًا بلغ 269.4 مليون دينار.كما ارتفع العجز يف ميزانية احلكومة املركزية إلى 
2.2 مليار دينار يف عام 2020 ليسجل خالل املّدة من كانون األول - تشرين األول عجزًا 
بعد املنح قدره 1,283.8 مليون دينار، يف ما بلغ العجز يف احلساب اجلاري 2.5 مليار دينار 
يف عام 2020، وارتفع إلى 2.8 مليار دينار خالل األرباع الثالثة األولى من عام 2021. أما 

معدالت التضخم، فبقيت ضمن معدالتها املنخفضة لتسجل 1.4% خالل عام 2021.

وشكل الوضع االقتصادي الكلي حتديًا كبيرًا للسياسة النقدية، إذ كان ال بّد من توفير 
السيولة الالزمة يف السوق النقدية، وتعزيز منو االئتمان املمنوح للقطاعات االقتصادية، 
وحتفيز اإلنفاق احمللي بشقيه االستهالكي واالستثماري لينعكس باإليجاب على النمو. 
الفائدة،  أسعار  وتخفيض  كبيرة،  حتفيزية  حزمة  ضخ  على  املركزي  البنك  عمل  وقد 
ومتديد برامج داعمة لالقتصاد وتوسيعها، ما أسهم يف التخفيف من التراجع يف االقتصاد 
التطورات  مع  التعامل  يف  قائمة  األردني  املركزي  البنك  مسؤولية  وتبقى  األردني. 
االقتصادية الكلية، وتنسيق سياسته مع متطلبات االقتصاد األردني، وخاصة يف مجال 

توفير حجم االئتمان الالزم وضمن تكلفة معقولة.  
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الشكل رقم )14(: بعض املتغيرات االقتصادية الكلية املتصلة مبؤشرات السياسة 
النقدية

املصدر: البنك املركزي األردني، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021، اجلداول رقم )64،51،31،25(.

خامسًا: السوق المالي
حققت بورصة عمان مؤشرات إيجابية خالل عام 2021 واعلى مكاسب سنوية منذ عام 
2005، حيث بلغ حجم التداول خالل العام 2021 حوالي 2.0 مليار دينار وبارتفاع نسبته 
87.2 % مقارنة مع 1.0 مليار دينار للعام 2020 كما يف الشكل رقم )15(. وقد بلغ عدد 
األسهم املتداولة خالل العام 2021 حوالي 1.5 مليار سهم نفذت من خالل 818 ألف عقد 
مقارنة مع 1.1 مليار سهم مت تداولها خالل العام 2020 نفذت من خالل 421 ألف عقد.
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الشكل رقم )15(: حجم التداول )مليون دينار(

املصدر: بورصة عمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

 )ASE100( احلرة  باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  انخفض  وقد 
عام  نهاية  نقطة   1815.2 مع  مقارنة   2020 عام  نهاية  يف  نقطة   1657.2 إلى  ليصل 
انخفاض  إلى  إضافة   ،)16( رقم  الشكل  يف  كما   %8.7 نسبته  بانخفاض  أي   ،2019
 806.5 إلى  ليصل   )ASE20( احلرة  باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  القياسي  الرقم 
نقطة يف نهاية عام 2020 مقارنة مع 891.0 نقطة نهاية عام 2019، أي بانخفاض 9.5 
باألسهم  املرجح  األسهم  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  ارتفع  فقد   2021 عام  يف  أما    .%
2021 مقارنة مع  2118.6 نقطة نهاية عام  ASE100 لبورصة عمان ليصل إلى  احلرة 
1657.2 نقطة نهاية عام 2020، أي بارتفاع نسبته 27.8%. ومتثل هذه النسبة اعلى 
القياسي  الرقم  ارتفاع  إلى  باإلضافة   2005 عام  منذ  البورصة  حتققها  سنوية  مكاسب 
العام ألسعار األسهم املرجح باألسهم احلرة ASE20 ليصل إلى 1074.4 نقطة نهاية عام 

2021 مقارنة مع 806.5 نقطة نهاية عام 2020، أي بارتفاع نسبته %33.2.  

الشكل رقم )16(: الرقم القياسي املرجح بالقيمة السوقية لألسهم احلرة )ASE100 نقطة(

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2016-2021.
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إلى   2020 عام  نهاية  يف  عمان  بورصة  يف  املدرجة  لألسهم  السوقية  القيمة  وانخفضت 
12.9 مليار دينار، أي بانخفاض 13.5%، مقارنة مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف 
نهاية عام 2019، كما هو موضح يف الشكل رقم )17(. وارتفعت القيمة السوقية لألسهم 
نسبته  بارتفاع  أي  دينار،  مليار   15.5 إلى   2021 عام  نهاية  عمان  بورصة  يف  املدرجة 
2020. وبذلك فإن  20.0%، مقارنة مع القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف نهاية عام 
القيمة السوقية لألسهم املدرجة يف بورصة عّمان لعام 2021، تكون قد شّكلت ما نسبته 

49.9% من الناجت احمللي اإلجمالي.

الشكل رقم )17(: القيمة السوقية )مليون دينار(

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

شهر  خالل  املشتراة  األسهم  قيمة  بلغت  فقد  األردنّيني،  غير  استثمارات  بخصوص  أما 
كانون األول 2021 حوالي 5.8 مليون دينار، ُمشّكلًة ما نسبته 3.5% من حجم التداول 
الكّلي، كما هو موضح يف الشكل رقم )18(، يف حني بلغت قيمة األسهم املباعة من قبلهم 
للفترة نفسها 34.6 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صايف االستثمار غير األردني خالل 
28.8 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صايف  2021، قد بلغت  شهر كانون األول 
االستثمار غير األردني 1.8مليون دينار بالسالب للشهر نفسه من العام 2020.  ولذلك 
تصبح نسبة مساهمة غير األردنّيني يف الشركات املدرجة يف البورصة يف نهاية شهر كانون 

األول عام 2021 حوالي 48.1% من إجمالي القيمة السوقية.
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الشكل رقم )18(: استثمارات غير األردنّيني 

املصدر: بورصة عّمان، النشرة اإلحصائية الشهرية، 2021-2016.

وجاء حتسن مؤشرات أداء البورصة للعام2021، مدعومًا بتحسن أداء مؤشرات الّشركات 
النصف  لنتائج   %412.7 إلى  وصلت  أرباحها  يف  كبيرة  زيادة  حتقيق  حيث  من  املدرجة 
األول لعام 2021، مقارنة مع نتائج النصف األول لعام 2020، وزيادة نسبتها %285.4 
لنتائج أعمال الربع الثالث لهذا العام، مقارنة مع العام املاضي، إضافة إلى ظهور مؤشرات 
الصادرات  ارتفاع  أهمها  ومن  أدائه،  مؤشرات  وحتسن  الوطني  االقتصاد  يف  تعايف  بداية 
بنسبة 16%، وتسجيل معدالت منو إيجابية وصلت إلى 3.2% للربع الثاني لهذا العام، 
مقارنة مع معدل منو سلبي للعام املاضي وصل إلى 1.6%، وكذلك ارتفاع االحتياطيات من 

العمالت األجنبية وحواالت األردنيني يف اخلارج. 

نظام  إطالق  مشاريعها،  تنفيذ  صعيد  على  البورصة  شهدتها  التي  التطورات  أهم  ومن 
التداول اإللكتروني Optiq يف شهر آذار من عام 2021 حتت رعاية وزير املالية الدكتور 
محمد العسعس، والتي تزامنت مع الذكرى املئوية لتأسيس الدولة، وذكرى مرور 22 عامًا 
على تأسيس بورصة عمان. ُيذكر أن نظام التداول اإللكتروني Optiq هو نظام ُمعّد من 
على  حاز  حيث  األوروبية،  البورصات  أكبر  يف  وُيطّبق  شركة Euronext العاملية،  قبل 
 Tech Insight Awards-Europe, The 2020( 2020 جائزة أفضل نظام تداول لعام
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Trading(. ويتميـز هذا النظام بسرعة وكفاءة استقبال أوامر الشراء والبيع ومعاجلتها، 
كما يوفر مزايا تقنية ووظيفية عديدة يف مجال تداول األوراق املالية، ودعم تداول أدوات 
مالية جديدة، وربطها بفعالية مع األنظمة والتطبيقات املّتصلة بنظام التداول. كما يوفر 
التداول. ومن  التقنيات احلديثة اخلاصة بأنشطة  التداول من خالل تطبيقات  إمكانية 
 XBRL( EXtensible Business أنه ُأطلق نظام اإلفصاح اإللكتروني  اجلدير بالذكر 
Reporting Language( مع نهاية عام 2020، وهي لغة منطية متعارف عليها عامليًا، 
بحيث يوفر النظام املستخدم لهذه اللغة إمكانية نشر املعلومات واإلفصاحات الهامة من 
قبل الشركات املصّدرة إلكترونيًا فور وضعها على النظام باللغتني العربية واإلجنليزية، ما 

يقّلل الوقت واجلهد، ويعّزز الّشفافية ويرفع كفاءة السوق.  

وانطالقًا من أهمية تبني ممارسات االستدامة وأثرها على االقتصاد العاملي واالجتاهات 
قامت بورصة  األردن،  يف  االستدامة  وممارسات  باالستثمار،  املتعلقة  احلديثة  العاملية 
 United Nation for developmentعمان بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 UN Global( وشبكة االّتفاق العاملي لألمم املتحدة يف األردن ،)Programs  )UNDP
املدرجة  الشركات  عن  ملمثلني  تدريبية  دورة  بعقد   )Compact Network  UNGC
الشركات،  قبل  من  االستدامة  تقارير  إصدار  بأهمية  للتعريف    ASE20 مؤشر ضمن 
 SDG Impact( (وكيفية إعداد تلك التقارير وفقًا ألحدث املعايير الصادرة عن مبادرة
Standards التابعة لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائية. كما قامت البورصة بالتعاون مع 
 )UNGC( وشبكة امليثاق العاملي لألمم املتحدة ،)UNDP( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إدارة  مجالس  ورؤساء  التنفيذيني،  الرؤساء  لها  ُدعي  نقاشية  حلقة  بعقد  األردن،  يف 
ASE20، بهدف تسليط الضوء حول دور قطاع  الشركات املدرجة ضمن مؤشر البورصة 
2030، وأهداف التنمية املستدامة  األعمال يف النهوض بخطة التنمية املستدامة لعام 
على  للتعرف  الفرصة  وإتاحة  االستدامة،  تقارير  إصدار  أهمية  إلى  إضافة   ،)SDGs(
أحدث االجّتاهات يف االستثمار املستدام، ومتطلبات بورصة عمان اجلديدة بشأن تقارير 

االستدامة.

وقد ُأطلقت خدمة تطبيقات الهواتف الذكية مبا ميّكن املهتمني واملستثمرين من متابعة 
استدامة  تقرير  أول  وإصدار  عّمان،  بورصة  وإفصاحات  أخبار  ومتابعة  التداول،  جلسة 
املال  رأس  سوق  لتطوير  الطريق  خارطة  خلطة  البورصة  وتنفيذ   ،2020 عام  للبورصة 
استراتيجية  خطة  وُنّفذت  وُأعّدت  والتنمية.  لإلعمار  األوروبي  البنك  مع  بالتعاون 
األطر  تطوير  بهدف  والبرامج  املشاريع  من  العديد  تتضمن   )2023-2021( للبورصة 
التشريعية والفنية وفق أحدث املعايير واملمارسات الدولية، مبا يعزز املناخ االستثماري، 

ويزيد من جاذبية البورصة لالستثمارات احمللية واألجنبية. 
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سادسًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020
يف مجال السياسة النقدية

ما مت تنفيذهالتوصية

توسيع البنك املركزي ملظلة الشركات املشمولة 
ضمن برنامجه لدعم الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

قام البنك املركزي بشمول قطاعات إضافية ورفع 
سقف متويل العديد من القطاعات.

يف مجال السوق املالي
ما مت تنفيذهالتوصية

زيادة االهتمام احلكومي بسوق رأس املال الوطني 
السوق،  يف  العالقة  ذات  اجلهات  بني  والتنسيق 
احلكومي  الدعم  خالل  من  فيه  السيولة  وتعزيز 
أموال  استثمار  وصندوق  التجارية  البنوك  وحث 
الضمان على زيادة استثماراتهم يف السوق. وتعزيز 
احلوافز  منح  خالل  من  فيه  املؤسسي  االستثمار 
إضافة  االستثمار،  صناديق  على  الضريبة  وإلغاء 
االستثمارية  املالية  واملؤسسات  البنوك  حث  إلى 
على إنشاء صناديق االستثمار املشترك بأنواعها 
فرضت  التي  الضريبة  تخفيض  أو  وإلغاء  كافة، 
2019. وتقدمي  على عمليات التداول مطلع عام 
اندماج  عمليات  لتشجيع  والتسهيالت  احلوافز 
الوساطة  وشركات  العامة،  املساهمة  الشركات 
املالية. وتعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات 
السوق، واّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتشجيع سوق 
السندات وصكوك التمويل اإلسالمية وتعزيزهما 
السندات  تداول  حصر  منها:  إجراءات،  خالل  من 
وتشجيع  عّمان،  بورصة  خالل  من  احلكومية 
من  واخلاص  العام  القطاعني  من  املشاريع  متويل 
خالل إصدار الصكوك، وإزالة املعّوقات أمام إصدار 
حوكمة  بقواعد  االلتزام  وتعزيز  الصكوك.  هذه 
الشركات ملا لهذا األمر من أهمية يف تعزيز الثقة 

بالسوق.

يف ما سبق لم يكن ثّمة خطوات كبيرة يف حتقيق 
إلى  بحاجة  هي  األغلب  على  بل  التوصيات، 
سوق  دور  لتعزيز  احلكومة  من  أساسي  حترك 
سوق  وتعزيز  املعوقات،  وإزالة  الوطني،  املال  رأس 
وحث  الضريبة،  وإلغاء  والصكوك،  السندات 
البنوك واملؤسسات املالية االستثمارية من خالل 

إعطائهما حوافز.
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سابعًا: التوصيات
االستمرار يف احملافظة على جاذبية الدينار األردني، واستمرار استقرار سعر الصرف،   .1
لدعم  املتاحة  االقتصادية  املوارد  توجيه  لضمان  مقبولة،  تضخم  معدالت  وحتقيق 

النمو االقتصادي.

االستمرار يف السياسات التحفيزية لدعم النمو االقتصادي، وتعزيز االستقرار املالي   .2
والنقدي.

االستمرار يف متكني الشركات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من احلصول على   .3
التمويل الالزم، ملمارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة، وبأسعار فائدة مالئمة 

من خالل برامج البنك املركزي األردني.

حتفيز سوق رأس املال من خالل مجموعة من اإلجراءات التشريعية والتقنية الهادفة   .4
إلى جذب االستثمار إلى بورصة عّمان، وإصدار أوراق وأدوات وخدمات مالية جديدة، 
طريق  عن  اإلسالمية  بالصكوك  التعامل  تعزيز  إلى  إضافة  الثانوي،  السوق  وتعزيز 
إصدار  يف  اإلمارات  جتربة  من  االستفادة  ميكن  إذ  لألفراد،  إسالمية  صكوك  إصدار 

صكوك وطنية لتمويل مشاريع إنتاجية ضخمة. 

تعزيز استقاللية بورصة عّمان ومؤسسات السوق، وتقدمي الدعم الالزم لها لتنفيذ   .5
وتعزيز  بها،  واالحتفاظ  الكفاءات  استقطاب  من  ومتكينها  االستراتيجية،  خططها 
وإعادة  عليها،  املفروضة  النفقات  بعض  من  البورصة  إعفاء  خالل  من  املالي،  مركزها 

النظر بحصصها من عموالت التداول.

6.  تقدمي احلوافز والتسهيالت لتشجيع إدراج شركات جديدة يف البورصة.

7.  تعزيز االستثمار املؤسسي يف السوق من خالل منح احلوافز الضريبية للمستثمرين 
املؤسسني وإلغاء الضريبة على صناديق االستثمار، إضافة إلى حث البنوك واملؤسسات 

املالية االستثمارية على إنشاء صناديق االستثمار املشترك بأنواعها كافة.
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مقدمة
منذ أكثر من 60 عامًا، أقّر األردن قانون تشجيع االستثمار وتوجيه الصناعة، واستمر يف 
تطوير التشريعات وإجراء اإلصالحات يف بيئة األعمال إلى أن وصلنا اليوم إلى التشريعات 
واجلمركية  الضريبية  واإلعفاءات  واحلوافز  امليزات  مبوجبها  توافر  التي  احلالية 
للمستثمرين احملليني واألجانب على حدٍّ سواء يف مختلف األنشطة االقتصادية، وَتعّززت 

من خاللها مكونات بيئة األعمال الكفؤة. 

التحديات  من  العديد  اململكة  يف  األعمال  بيئة  واجهت  األخيرة،  السنوات  خالل  لكن 
جّراء عوامل داخلية وخارجية، أّثرت على تدفق االستثمارات األجنبية، وعلى استقرار 
مدار  على  تراجع  من  االستثمار  مستويات  إليه  وصلت  ما  ولعل  القائمة.  االستثمارات 
القدرة على استغالل ما  التحديات، وعدم  املاضية، يعكس بوضوح هذه  السنوات األربع 
لدينا من بيئة تشريعية وعوامل جذب. فاملفتاح الرئيس لدفع معدالت النمو االقتصادي 
احمللي  بشقيه  االستثمار  جذب  يف  يكمن  والفقر،  البطالة  معدالت  تفشي  من  واحلّد 

واألجنبي، وهذا ال يتحقق إاّل من خالل بيئة أعمال واستثمار ممّكنة وجاذبة ومرنة. 

أواًل: منظومة االستثمار وبيئة األعمال في األردن
أنها مجموعة الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية  تعرف بيئة األعمال على 
وهذا  عليها.  وتؤثر  واالقتصادية  التجارية  باألعمال  حتيط  التي  املؤسسية  وحتى 
األعمال  لنجاح  األسس  أبرز  من  ُيعّد  وميسرة،  ممّكنة  أعمال  بيئة  وجود  أن  على  يؤكد 
واستمرارها يف أي اقتصاد، وعامل جذب رئيس لالستثمارات احمللية واألجنبية على حّد 
التنمية االقتصادية  سواء، ومبا يصب باحملصلة يف توفير فرص عمل مستدامة، ويعزز 

واالجتماعية. 

التكنولوجية  التغيرات  ظل  يف  متطورة  أعمال  بيئة  إلى  احلاجة  اليوم  تزايدت  وقد 
واالنفتاح العاملي، فنجاح املشاريع واالستثمارات يف بناء االقتصادات املنافسة ومواكبتها، 
ال يقوم إال ببيئة عمل صحية ومحّفزة على اإلنتاج واألعمال. وتكمن أبرز عناصر بيئة 
األعمال وأهمها يف كل من: البيئة االقتصادية، البيئة التكنولوجية، البيئة التنافسية، 

االستقرار السياسي، واألمن االجتماعي، إضافة إلى العوملة، وحتفيز الريادة. 

ويشكل االستثمار أحد املكونات األساسية للناجت احمللي اإلجمالي للدول، وهذا يوضح مدى 
االرتباط الوثيق بني التدفقات االستثمارية ومعدالت النمو االقتصادي. فعلى الصعيد 
ومصحوبة  متواضعة  اقتصادي  منو  معدالت  األخيرة  األربع  السنوات  شهدت  احمللي، 
ألقت  التي  كورونا  جائحة  عّمقته  ما  وهذا  للمملكة،  االستثمارية  التدفقات  بتراجع 
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بظاللها السلبية على مختلف املؤشرات االقتصادية. وإللقاء الضوء على بيئة األعمال 
واالستثمار، سيتم التطّرق إلى مدى تطوراتهما واملستجدات عليهما على النحو التالي:

1. واقع االستثمار وتطوراته
االستثمار  بني  العالقة  طبيعة  حول  إليه  ُأشير  ما   )1( رقم  الشكل  خالل  من  يتضح 
بالتدفقات  انخفاض  صاحبها  اقتصادي  منو  معدالت  أدنى  جند  إذ  االقتصادي،  والنمو 

االستثمارية األجنبية الواردة إلى اململكة. 

الشكل رقم )1(: تطور تدفقات االستثمار األجنبي والنمو االقتصادي 

املتحدة  األمم  مؤمتر   ،2021 العاملي  االستثمار  وتقرير  املركزي،  البنك  بيانات  على  بناًء  الباحث  إعداد  املصدر: 
.)UNCTAD( للتجارة والتنمية

وعلى صعيد التطورات على واقع االستثمار يف اململكة ووفقًا ملا هو مبني من الشكل رقم 
حجمًا  واألقل  األضعف  كانت  أعوام،  أربعة  آخر  يف  املتدّفقة  االستثمارات  أن  جند   ،)1(
على مدار السنوات العشر املاضية، إذ سجلت أعلى مستوياتها خالل عام 2014 وبحجم 
 2019 عامي  خالل  مستوياتها  أدنى  سجلت  حني  يف  دوالر،  مليار   2.18 قارب  تدفقات 
و2020 وبحجم تدفقات وصل إلى 730 و726 مليون دوالر لكل منهما وعلى التوالي، ما 

يشير ولو ضمنيًا إلى مكامن اخللل يف بيئة األعمال اجلاذبة لالستثمار. 
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كما تأثرت التدفقات االستثمارية إلى األردن بجائحة كورونا، فبحسب تقرير االستثمار 
العاملي 2021، الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD(، فقد بلغ 
2020 ما يقارب  حجم تدفقات االستثمار األجنبي املباشر الوارد إلى األردن خالل عام 
726 مليون دوالر، مسجاًل تراجعًا طفيفًا مبا نسبته 0.5% مقارنة مع عام 2019. لكن 
جتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إلى تراجع التدفقات االستثمارية العاملية بنحو 38% خالل 
عام 2020، مع توقعات باستمرار االنخفاض بنسب تتراوح بني 5% إلى 10% مع نهاية 

عام 2021 يف ظل حالة عدم اليقني التي يعيشها العالم نتيجة تبعات جائحة كورونا. 

حجم  ارتفع  فقد   ،)2( رقم  الشكل  يف  موضح  هو  االستثمار،كما  وزارة  بيانات   وبحسب 
لتبلغ   %26.4 بنسبة   2020 عام  خالل  االستثمار  قانون  من  املستفيدة  االستثمارات 
حجم  زيادة  نتيجة  حصل  قد  االرتفاع  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  لكن  دينار،  مليون   618.4 نحو 
االستثمارات  حجم  انخفض  حني  يف  دينار،  مليون   215.7 بحوالي  احمللية  االستثمارات 

األجنبية بأكثر من 86.36 مليون دينار، وهذا يظهر استمرار انخفاض التدفقات اخلارجية.

وُيعزى ارتفاع حجم االستثمارات احمللية إلى توجه االستثمارات القائمة خالل اجلائحة 
للتوسع لتطوير خطوط إنتاج جديدة لصناعة املستلزمات الطبية والكمامات واملعّقمات، 

إضافة إلى توجه املستشفيات اخلاصة إلى رفع قدراتها االستيعابية)1(. 

الكلّية  االستثمارات  حجم  بلغ  فقد   ،)2( رقم  الشكل  يف  كما  التطورات  آلخر  ووفقًا 
240 مليون  2021 حوالي  النصف األول من عام  املستفيدة من قانون االستثمار خالل 
214 مليون دينار  املشروعات االستثمارية احمللية منها حوالي  أردني. وبلغ حجم  دينار 
أردني، أي ما نسبته 89% من حجم االستثمار الكلي، بينما بلغ حجم االستثمار األجنبي 
26 مليون دينار أردني، أي ما نسبته 11% من حجم االستثمار الكلي، وهذا يظهر استمرار 

انخفاض التدفقات اخلارجية انخفاضًا كبيرًا. 

االقتصادية،  القطاعات  على  القانون  من  املستفيدة  االستثمارات  توزيع  بخصوص  أما 
ثم  ومن  املسجلة،  االستثمارات  إجمالي  من   %46 نحو  على  الصناعة  استحوذت  فقد 
قطاع السياحة بنسبة 27%، واملستشفيات واملراكز الطبية املتخصصة بنسبة %16.5، 
ومراكز  الفني  واإلنتاج   ،%4.3 بنسبة  والزراعة   ،%5 بنسبة  املعلومات  وتكنولوجيا 

البحوث بنسبة %1. 

القطاعات االقتصادية،  استنادًا إلى حتليل االستثمارات املسجلة لدى وزارة االستثمار وفقًا لتوزيعها بحسب   1
وما حصل خالل اجلائحة من تصنيع للكمامات- أصبح اإلنتاج احمللي حوالي 5.5 مليون كمامة يوميًا من مصانع 
أردنية محلية طورت إنتاجها خالل اجلائحة مقارنة مع 20 ألف كمامة يوميًا قبل اجلائحة، وفق أحدث البيانات 

والتقارير الصادرة عن غرفة صناعة األردن- واملعقمات، ورفع الطاقات االستيعابية يف املستشفيات. 
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الشكل رقم )2(: حجم االستثمارات املستفيدة من قانون االستثمار بحسب الصفة 
)مليون دينار(

املصدر: وزارة االستثمار، تقرير األداء اإلحصائي السنوي، 2021. 

وعند مقارنة أداء األردن مع نظرائه يف الدول العربية، فإنه من غير املمكن أن يأتي ترتيب 
األردن، من حيث القدرة على جذب االستثمار، يف موقع متأخر نسبيًا على صعيد الدول 
العربية، خاصة يف ظل األحداث الداخلية لبعض الدول العربية ومعاناتها من اضطرابات 
سياسية. إال أن حصة األردن من إجمالي أرصدة التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة 
الواردة إلى الدول العربية، لم تتجاوز حاجز 4% على مدار العقدين األخيرين )منذ عام 
املؤسسة  عن  الصادرة  االستثمار  مناخ  لتقارير  وفقًا   ،)2019 عام  نهاية  وحتى   1990
واإلمارات  كالسعودية  دواًل  أن  حني  يف  الصادرات،  وائتمان  االستثمار  لضمان  العربية 
املنتجات،  املنافسة لألردن يف مجالي جذب االستثمارات وتنافسية  والتي تعتبر  ومصر، 

استحوذت وحدها على ما نسبته 55.4% من إجمالي تلك األرصدة خالل املّدة نفسها.

وبحسب تقرير مناخ االستثمار لعام 2021، وكما يشير الشكل رقم )3(، لم تتجاوز حصة 
إلى  الواردة  املباشرة  األجنبية  االستثمارية  التدفقات  إجمالي  من  وحْسب   %2 األردن 
الدول العربية خالل عام 2020، بل إن العديد من الدول التي تواجه اضطرابات داخلية 
إلى  وضوح  بكل  يشير  وهذا  األردن،  عليه  استحوذ  ما  تفوق  استثمارات  على  استحوذت 
تراجع جاذبية األردن بوصفها دولة مستقطبة لالستثمارات ومركزًا إقليميًا يحتذى به، 

األمر الذي يؤكد ضرورة العمل باستمرار نحو حتفيز البيئة االستثمارية يف اململكة. 
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الشكل رقم )3(: حصة أبرز الدول العربية من إجمالي االستثمارات األجنبية املتدفقة 
للدول العربية 2020 )%(

املصدر: تقرير مناخ االستثمار يف الدول العربية 2021، املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات.

ب. واقع بيئة األعمال 
إلى  الدولي  البنك  مجموعة  عن  الصادر   2020 األعمال  أنشطة  ممارسة  تقرير  يشير 
مجال  يف  خاصة  واملتقدمة،  النامية  االقتصادات  بني  آخر  بعد  عامًا  املستمر  التقارب 
ممارسة  لبيئة  التنظيمية  اإلصالحات  أن  حقيقة  يؤكد  ما  وإنشائها،  األعمال  ممارسة 
بيئة  حتسني  على  العمل  الدول  على  وبالتالي  ومتطورة.  مستمرة  عملية  هي  األعمال 
أعمالها يف مجاالتها ومحاورها كافة باستمرار دون توقف، لتتمكن من عكسها على أداء 

االستثمارات القائمة وجذب املزيد من هذه االستثمارات. 

ولتقييم بيئة األعمال يف األردن، ال بد من االطالع على أداء األردن ضمن أبرز التقارير 
العاملية واملؤشرات الدولية، والتي ُتَعّد إحدى األدوات األساسية للوقوف على أداء األردن 
واإلصالحات املرصودة خالل السنوات املاضية، ويف ما يلي قراءة سريعة يف أبرز التقارير 
الدولية التي تعكس بيئة األعمال والتنافسية يف اململكة، مع تسليط الضوء على مكامن 
األعمال  بيئة  أداء  حتسني  يف  االستمرار  تضمن  التي  التوصيات  لتقدمي  فيها،  الضعف 
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وازدهار  األجنبية  االستثمارات  جذب  على  ينعكس  ومبا  عمومًا،  األردن  تنافسية  وتعزز 
أنشطة  ممارسة  تقرير  من  كل  يف  األردن  أداء  حتليل  سيتم  إذ  احمللية.  االستثمارات 

األعمال، والكتاب السنوي للتنافسية)2(. 

)Doing Business Report( تقرير ممارسة أنشطة األعمال )1
يصدر التقرير سنويًا عن مجموعة البنك الدولي، وُيعنى بقياس مدى سهولة فتح املشاريع 
والتعليمات  األنظمة  يف  احلاصلة  والتغيرات  حياتها  لدورة  تتّبعه  خالل  من  وتشغيلها 

املطبقة عليها، من ناحية التكاليف والوقت الالزمني إلجراء املعامالت كافة.

ويستند التصنيف العام لسهولة ممارسة أنشطة األعمال إلى 10 مؤشرات فرعية، وُيغطي 
190 بلدًا يف جميع أنحاء العالم، إذ يوفر إحصاءات كمية لعشرة من املؤشرات الفرعية ذات 
العالقة، ومنها: بدء النشاط التجاري، اإلجراءات املتصلة بتشغيل املشاريع، التجارة عبر 

احلدود، دفع الضرائب، وتسوية حاالت اإلعسار، كما هو مشار إليه يف الشكل رقم )4(.

الشكل رقم )4(: مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة األعمال

املصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال، مجموعة البنك الدولي، 2020.

2  لم ُيصدر تقرير التنافسية حتلياًل ألداء الدول يف تقريره األخير نتيجة ظروف اجلائحة.
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وقد أحرز األردن املرتبة 75 يف املؤشر العام ملمارسة األعمال من أصل 190 دولة مشاركة 
األعوام  خالل  ترتيبه  مع  مقارنة  سابق،  غير  قفزًا  بذلك  ليقفز   ،2020 عام  تقرير  يف 
ضمن  مرة  ألول  األردن  ُأدرج  إذ  املئة.  بعد  الترتيب  يف  يتراوح  خاللها  كان  والتي  املاضية، 

أفضل ثالث دول على مستوى العالم حتسنًا يف ترتيب سهولة أداء األعمال.

ويتضح تقدم األردن البارز جراء وصوله إلى املرتبة الرابعة على مستوى العالم يف مؤشر 
احلصول على االئتمان، بعد أن كان يحتل املرتبة 185 خالل تقرير عام 2017. وبالتالي 
يظهر حجم اإلصالحات التي متت يف هذا املجال، من خالل إقرار بعض التشريعات حول 
ضمان األموال املنقولة، ومراكز السجالت االئتمانية، لكن ال بّد من التنويه إلى ضرورة 
تفعيل مثل هذه التشريعات، واملضي قدمًا باإلصالحات املرتبطة بها، فعملية اإلصالحات 

يف بيئة األعمال يتعنّي أن تبقى مستمرة وال تتوقف عند حد معني. 

التي  الفرعية  املؤشرات  من  عدد  يف  متأخرًا  زال  ما  األردن  فترتيب  التقدم،  هذا  مع  لكن 
تشير ضمنيًا إلى وجود تعقيد يف اإلجراءات، من حيث املتطلبات والوقت والتكاليف، إذ 
يقع األردن يف املرتبة 138 على مؤشر استخراج تراخيص البناء، واملرتبة 120 على مؤشر 
112 على تسوية حاالت  110 على مؤشر تنفيذ العقود، واملرتبة  بدء املشروع، واملرتبة 

اإلعسار، واملرتبة 105 على مؤشر حماية املستثمرين. 

اإلجراءات  تعكس  والتي  األردن،  ألداء  الفرعية  املؤشرات  تفاصيل  على  االطالع  وعند 
املطلوبة إلنشاء املشاريع ووقتها وتكاليفها، جند أن إجراءات إنشاء مشروع يف األردن من 
 150 من  أكثر  وتستغرق  إجراء،   39 إلى  حتتاج  العمل،  مباشرته  لغاية  تسجيله  حلظة 
األعمال  بيئة  يف  واضحة  معّوقات  ذاتها  بحد  وهذه  العالية.  تكاليفها  إلى  إضافة  يومًا، 
إلى  بالتالي  وبحاجة  القائمة،  االستثمارات  وازدهار  االستثمارات  جذب  فرص  من  حتّد 

إصالحات لتيسيرها. 

ويوضح اجلدول رقم )1( أداء األردن يف مؤشر البدء باملشروع الذي ُيعنى بعدد اإلجراءات 
والوقت والتكلفة الالزمة لبدء شركة صغيرة أو متوسطة احلجم ذات مسؤولية محدودة 
بأعمالها رسميًا، مع مقارنته مبتوسط أداء كل من الدول العربية )الشرق األوسط وشمال 
أفضل  أداء  إلى  إضافة   ،)OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  ودول  أفريقيا( 
دولة يف كل مؤشر. إذ يظهر جليًا حاجة األردن جلملة من اإلصالحات للوصول إلى أداء 
أفضل الدول التي سجلت إجراءات بدء املشروع خاللها إجراء واحدًا وحْسب، وال يستغرق 
املشروع. وبالتالي ال  أنشطة  املباشرة يف  أكثر من نصف يوم لالنتهاء من عملية  اإلجراء 
بّد من اإلسراع يف مشاريع تسجيل املشاريع وخططها إلكترونيًا، وربط موافقات اجلهات 
هندسة  وإعادة  للموافقات،  واضحة  زمنية  وبأطر  موحد  بنظام  بالتراخيص  املعنية 

اإلجراءات احلكومية. 
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اجلدول رقم )1(: أداء األردن يف مؤشر بدء املشروع ومقارنته مع األقاليم األخرى 2020

األردن الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا OECD أفضل أداء

عدد اإلجراءات 7 6.5 4.9
1 )نيوزلندا، 

جورجيا(
الوقت )باليوم( 12 19.7 9.2 0.5 )نيوزلندا(

التكلفة )نسبة من متوسط دخل 
الفرد القومي( 23.3 16.7 3.0

0.0 )اململكة 
املتحدة، روندا، 

سلوفينيا(
عدد اإلجراءات للنساء  8 7.1 4.9 1 )نيوزلندا(
الوقت للنساء )باليوم( 13 20.3 9.2 0.5 )نيوزلندا(

التكلفة للنساء )نسبة من متوسط 
دخل الفرد القومي( 23.3 16.7 3.0

0.0 )اململكة 
املتحدة، روندا، 

سلوفينيا(
احلد األدنى لرأس املال املدفوع )% 

من متوسط دخل الفرد القومي( 0.1 8.9 7.6 0.0 )120 دولة(

املصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال 2020، مجموعة البنك الدولي.

خالل  بيانًا  أصدرت  قد  الدولي  البنك  مجموعة  أن  إلى  السياق  هذا  يف  اإلشارة  وجتدر 
شهر أيلول من عام 2021 بشأن وقف إصدار تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2021، 
التقرير  أوقف  إذ  و2020،   2018 املتصلة بتقريري عامي  البيانات  لوجود مخالفات يف 
من  سلسلة  إجراء  يف  وبدأ  األعمال،  أنشطة  ممارسة  تقرير  من  اجلديد  إصداره  مؤقتًا 
املراجعات للتقرير وفحص بيانات الدول، وهو ما أفضى إلى تعديل بيانات وترتيب عدد 
من الدول، إاّل أن التقرير أكد على صحة بيانات األردن، ما يشير ولو ضمنيًا إلى أن الوصف 
يف  ووقتها  األعمال  ممارسة  إجراءات  حول  واقعية  صورة  يعطي  األعمال  لبيئة  أعاله 

األردن. 

 2( الكتاب السنوي للتنافسية العالمية
)World Competitiveness Yearbook(

يصدر عن املعهد الدولي للتطوير اإلداري )IMD( سنويًا، وُيعنى برصد القدرة التنافسية 
ملجموعة من دول العالم املختارة بحسب مدى تأثيرها على االقتصاد العاملي، إضافة إلى 
مدى توافر إحصاءات دولية قابلة للمقارنة، إذ يتم رصد أداء الدول ضمن إطار تعريف 
مستوى  حتدد  التي  والعوامل  والسياسات  املؤسسات  من  مجموعة  بوصفها  التنافسية 
إنتاجية الدولة، من خالل رصد أربعة محاور رئيسة، متثل الدعائم األساسية للتنافسية، 

وهي: األداء االقتصادي، الكفاءة احلكومية، كفاءة األعمال، والبنية التحتية.
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من  كبير  بقدر  تتسم  بيئة  توفير  التنافسية  درجات  أعلى  لتحقق  الدول  على  وينبغي 
لألعمال  صديقة  بيئة  إلقامة  املشجعة،  والسياسات  واملؤسسات  الهياكل  من  الكفاءة 
الكفاءة  والربط بني  التمتع  الدول  آخر يجب على  واإلنتاجية، ومبعنى  االنفتاح  تشجع 

احلكومية وكفاءة األعمال. 

وتقدم األردن ضمن تقرير عام 2021، بواقع تسع مراتب ليصل إلى املرتبة 49 من أصل 
64 دولة ُرصد أداؤها، مقارنة مع املرتبة 58 خالل تقرير العام السابق. ويعد هذا التقدم 
االقتصاد  بها  مّر  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف  مع  األردن  يحّققه  سجّل  أفضل 

األردني خالل عام 2020 نتيجة التداعيات التي ترتبت على جائحة كورونا.

التنافسي، متثلت مبا  أداء األردن  التي تؤثر على  التقرير جملة من التحديات  أبرز  كما 
يلي:

تأثير تفشي فيروس كورونا على االقتصاد، وضعف النمو االقتصادي.  -

ارتفاع معدالت البطالة، وخاصة بني الشباب وحتديدًا اإلناث.  -

احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي واالستقرار املالي.  -

عدم االستقرار اإلقليمي، واالستمرار يف استضافة عدد كبير من الالجئني.  -

ارتفاع مستوى الدين العام.  -

األداء  محور  حتت  املنضوية  الفرعية  املؤشرات  ضمن  األردن  أداء  على  االطالع  وعند 
االستثمار  مؤشري  ضمن  واضحًا  ضعفًا  جند   ،)6  ،5( الشكلني  يف  كما  االقتصادي، 
املراتب اخلمس األخيرة خالل  إذ جاء تصنيف األردن فيهما ما بني  الدولي والتوظيف، 
التصنيف العام لتقرير عام 2021. وهذا يدل على العالقة املباشرة بني حجم التدفقات 
االستثمارية ومعدالت التوظيف من جانب، وضعف التدفقات االستثمارية نتيجة اخللل 

يف بيئة األعمال كلها من جانب آخر كما أشرنا سابقًا. 
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الشكل رقم )5(: املؤشرات الفرعية حملور األداء االقتصادي خالل عامي 2020 و2021

.)IMD( املصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 2021، املعهد الدولي للتطوير اإلداري

كما يتضح ضعف أداء األردن ضمن محور البنية التحتية، إذ يظهر تراجع ترتيب األردن 
بوضوح  يشير  ما  العلمية،  التحتية  والبنية  األساسية،  التحتية  البنية  مؤشر  ضمن 
إلى مشاريع كبرى تعزز جاذبيتها ألداء  اململكة وحاجتها  التحتية يف  البنية  تراجع  إلى 
منتجات  وتوفير  والتطوير  للبحث  املمّكنات  توفير  على  التركيز  إلى  إضافة  األعمال، 

جديدة يف بيئة األعمال. 

الشكل رقم )6(: أداء األردن ضمن املؤشرات الرئيسة حملور البنية التحتية خالل عامي 
2020 و2021

.)IMD( املصدر: الكتاب السنوي للتنافسية العاملية 2021، املعهد الدولي للتطوير اإلداري     
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ثانيًا: المعوقات التي تواجه بيئة األعمال واالستثمار ومواطن 
الخلل وضعف األداء 

يف  التراجع  مدى  األردن  يف  واالستثمار  األعمال  بيئة  تطور  مراجعة  أظهرت  لقد 
االستثمارات املتدفقة إلى اململكة، وأشارت إلى العديد من مكامن الضعف واملعّوقات التي 
تواجه بيئة األعمال، والتي حّدت من استغالل املزايا التنافسية التي تتمتع بها اململكة، 
وأّثرت على معدالت النمو االقتصادي، وساهمت يف ارتفاع معدالت البطالة. إضافة إلى أن 
تقارير التنافسية العاملية الصادرة عن املنتدى االقتصادي العاملي، تضمنت بعض العوامل 
التي تعيق أداء األعمال يف الدول املشاركة خاللها، وكان من أبرز املعّوقات التي تواجه بيئة 

األعمال واالستثمار هي: 

1( ارتفاع تكاليف اإلنتاج مبختلف أشكالها 
ُتعّد تكاليف اإلنتاج يف األردن مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج من الطاقة 
وخاصة الكهرباء، إضافة إلى ارتفاع الرسوم والضرائب وتكاليف النقل وغيرها، وهذا يعيق 
بدوره قدرة بيئة األعمال على جذب االستثمارات وتوسعتها، ويؤثر تأثيرًا رئيسًا على 

القرار االستثماري. 

 2018 األعمال  ملمارسة  العاملية  املخاطر  تقرير  من  كل  يف  جاء  ما  ذلك،  على  يؤكد  وما 
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي، والذي َيُعدُّ تقلبات أسعار الطاقة من ضمن املخاطر 
اخلمسة األولى ملمارسة أنشطة األعمال يف األردن، إضافة إلى ما جاء يف الكتاب السنوي 
والذي   ،)IMD( اإلداري  للتطوير  الدولي  املعهد  عن  الصادر   2019 العاملية  للتنافسية 
أظهر جملة من التحديات التي أّثرت على أداء األردن التنافسي، وكان من أبرزها االرتفاع 

يف فواتير الطاقة وانعكاسها على القدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية.

2( معدالت الضرائب العالية
أشارت تقارير التنافسية إلى أن معدالت الضرائب املرتفعة كانت من أبرز املعّوقات ألداء 
األعمال يف األردن، بفضل تعّدد أشكال الضرائب وأنواعها، باعتبارها أحد أهم املقومات 
والتحديات  الظروف  ظل  يف  خاصًة  األعمال،  ألصحاب  االستثماري  القرار  يف  األساسية 
التي تواجهها القطاعات االقتصادية املختلفة عمومًا، وهذا من شأنه احلّد من تنافسية 
املنتج األردني محليًا وعامليًا، فيصبح األردن طاردًا لالستثمار من خالل توجه املستثمرين 

للدول التي متنح احلوافز الضريبية واإلعفاءات اخلاصة بها.
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وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إلى أن الضرائب يف األردن، وفقًا لتحليل منحنى الفر، قد 
وصلت إلى مستوى اإلجهاد الضريبي، إذ وصل العبء الضريبي املباشر إلى حوالي %15.7 
يف عام 2017، يف حني وصل العبء الضريبي الشامل إلى 30.8% عند احتساب الرسوم 
واملبيعات،  الدخل  ضريبة  دائرة  تقديرات  آخر  وبحسب  حتصيلها)3(.  يتم  التي  املختلفة 
تشمل  وهي   ،%24.2 حوالي   2020 عام  خالل  األردن  يف  الضريبي  العبء  نسبة  بلغت 
وعند  األخرى)4(.  والضرائب  الرسوم  لباقي  احتساب  دون  واملبيعات  الدخل  ضريبتي 
مناطق  إلى  دخل  األردن  أن  جند  العربية،  الدول  يف  الضريبي  العبء  معدل  مع  املقارنة 
الضريبي  العبء  إلى حجم  الضريبي)5(، وكل هذا يشير  العبء  املرتفعة من حيث  الدول 

يف األردن بوصفه أحد العوامل املؤثرة على القرارات االستثمارية واستقرار االستثمار. 

واملماطلة  اإلجراءات  تعقيد  خالل  من  احلكومية  اإلجراءات  عبء   )3
باملوافقات "البيروقراطية" يف تنفيذ العقود واملعامالت وإجراءاتها وتكاليفها

ميتاز تنفيذ العقود واملعامالت بكثرة التعقيدات والطلبات التي يواجهها أصحاب األعمال 
عند إجراء املعامالت التي تخص بدء األعمال وممارسة أنشطتها. وهذا يوضح الترتيب 
املتأخر لألردن يف عدد من املؤشرات الفرعية لتقرير ممارسة األعمال، إضافة إلى تقرير 
تعّد  واملعامالت،  اإلجراءات  يف  احلكومية  البيروقراطية  أن  أكد  الذي  العاملي  التنافسية 

أحد أبرز املعّوقات ألداء األعمال يف اململكة. 

اجلهات  وتشّتت  االقتصادية،  للعملية  الناظمة  التشريعات  ثبات  عدم   )4
املرجعية لبيئة األعمال واالستثمار

التقلبات  جّراء  الكثير  واالستثمار  األعمال  لبيئة  الناظمة  البيئة  تعاني  سنوات،  منذ 
احلاصلة يف البيئة القانونية، وبخاصة قانون االستثمار وقانوني ضريبة الدخل واملبيعات 
وغيرها من التشريعات ذات العالقة، والتي تؤدي إلى تشّتت االستثمار وصعوبة التنبؤ مبا 

ستؤول إليه املشاريع االستثمارية، وإلى إرباك أصحاب األعمال يف ممارسة أعمالهم. 

آخر  مدار  على  مرات  ثالث  الدخل  ضريبة  قانون  تعديل  يتم  أن  مثاًل  املعقول  غير  فمن 
عشر سنوات، وهذا مشابه متامًا ملا يحصل يف قانون االستثمار، إذ تتجه احلكومة حاليًا 

3  دراسة النظام الضريبي األردني والتعديل املقترح على قانون ضريبة الدخل لعام 2018، غرفة صناعة عمان. 
4  تصريح وزير املالية لوكالة األنباء )بترا( بتاريخ 5/4/2021.

5  بيانات املؤشر العاملي للحرية االقتصادية لعام 2020، مؤسسة هيريتيج األمريكية. 
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عن  الصادر  العاملي  التنافسية  تقرير  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  عليه.  تعديالت  إجراء  إلى 
املنتدى االقتصادي العاملي، قد أشار إلى أن عدم ثبات التشريعات ُيعّد من أبرز معّوقات 

أداء األعمال يف األردن. 

وال بد من اإلشارة كذلك إلى أن برنامج أولويات احلكومة )2021-2023(، قد أشار إلى 
وجود عدد كبير من التشريعات املباشرة أو غير املباشرة املرتبطة بتنظيم بيئة األعمال 
من   800 ونحو  نظامًا،  و1,080  قانونًا،   44 نحو  تشمل  والتي  اململكة،  يف  واالستثمار 
الذي  األمر  حكومية،  وجهة  وزارة   50 من  أكثر  تنفيذها  على  بالعمل  ويقوم  التعليمات، 
التي تعيق ممارسة األعمال، وحتد  العالية  والبيروقراطية  التعقيدات  إلى حجم  يشير 

من جهود جذب االستثمارات. 

التشّتت  مدى  التشريعات،  هذه  بتنفيذ  املعنية  اجلهات  من  الهائل  الكم  هذا  ويعكس 
والتضارب الكبير يف أعمال اجلهات املعنية ببيئة االستثمار واألعمال وصالحياتها، والتي 
جتلت بوضوح بعدم تفعيل عمل النافذة االستثمارية بشكل فّعال لغاية اآلن، إضافة إلى 

ضعف إجناز استراتيجيات االستثمار وتطوير بيئة األعمال نتيجة التشّتت والتداخل. 

5( التأخر يف تطوير البنى التحتية
ثّمة مشاكل واضحة تعاني منها البنية التحتية يف األردن، أشار إليها أداء األردن الضعيف 
يف مختلف التقارير الدولية، إضافة إلى التأخر الكبير يف تنفيذ مشاريع كبرى مثل املوانئ 
اجلافة )البرية( يف كل من معان واملاضونة، وسكة احلديد الوطنية الرابطة بني مختلف 
احملافظات واملدن الصناعية يف بعض احملافظات الرئيسة وخاصة محافظة الزرقاء، وكل 
ذلك يجري حتى مع دخول قانون الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حيز النفاذ منذ 
عامني، إذ من شأن هذه املشاريع حتسني بيئة األعمال، وتعزيز انسياب حركة االستثمارات 

للمملكة. 

6( إمكانية الوصول إلى التمويل 
بعض  إقرار  خالل  من  التمويل  إلى  الوصول  مجال  يف  حتققت  التي  اإلصالحات  مع 
انعكست  والتي  االئتمانية،  السجاّلت  ومراكز  املنقولة،  األموال  ضمان  حول  التشريعات 
على تقدم األردن ضمن تقرير ممارسة األعمال، إاّل أن تطبيق هذه التشريعات على أرض 
ازدادت حاجتها  بل  األردني،  االقتصاد  يف  العاملة  للمنشآت  حتديًا  يشكل  زال  ما  الواقع 
تبعات  بفعل  وتراجعها  النقدية  التدفقات  ضعف  نتيجة  اجلائحة،  خالل  للتمويل 

اجلائحة السلبية. 
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7( ضعف املكون التكنولوجي
من  تعاني  والتطوير،  البحث  عمليات  وحفز  لالبتكار،  احلاضنة  التحتية  البنية  تزال  ما 
العديد من املشاكل، إضافة إلى تزايد احلاجة إلى بيئة أعمال متطّورة يف ظل التغيرات 
صعيد  على  تغيرات  من  كورونا  جائحة  أحدثته  وما  العاملي،  واالنفتاح  التكنولوجية 

التجارة اإللكترونية وأمتتة األعمال. 

8( حتديات السوق املالي
تواجه بورصة عمان العديد من التحديات التي تؤثر على أدائها، ومنها: تراجع السيولة 
يف السوق وتوجهها نحو االستثمارات قليلة املخاطر واألقل تكلفة، واملنافسة مع األسواق 
على  متاجرة  ضريبة  فرض  ظل  يف  السوق  يف  االستثمار  تكلفة  ارتفاع  نتيجة  األخرى 
عمليات التداول املنفذة يف البورصة، وعلى صناديق االستثمار املشترك، إضافة إلى ضعف 
التطورات التكنولوجية يف السوق، وضعف االستثمار املؤسسي يف ظل عدم منح صناديق 
االستثمار احلوافز الضريبية الالزمة، وكذلك تراجع االستقالل املالي واإلداري للبورصة 
من خالل القيود املفروضة عليها بإخضاعها للتشريعات احلكومية، مثل نظام الفوائض 

املالية، وقانون املوازنة العامة، ونظام املشتريات املوحد. 

واالستراتيجيات  الحكومية  والتوجهات  اإلجراءات  ثالثًا: 
لتحسين بيئة األعمال واالستثمار 

لطاملا كان احلديث عن بيئة األعمال وحتسينها ورفع مستواها من األهداف األولى التي 
إقرارًا  أو شأن اقتصادي، فإن هذا يشكل بحد ذاته  إليها احلكومة يف كل مناسبة  تسعى 
ألولويات  عمل  برنامج  آخر  ولعل  وجاذبيتها.  وأدائها  األعمال  بيئة  عن  الرضا  بعدم 
واالستثمار  األعمال  بيئة  حتسني  محور  ركيزته  كانت   ،)2023-2021( احلكومة 
وممارسة األعمال، وهذا يؤكد احلاجة املاسة إلى مراجعة فعلية لبيئة األعمال وتطويرها 
لدفع العجلة االقتصادية، وخفض معدالت البطالة. وميكن استعراض هذا اجلانب بشيء 
األعمال  ببيئة  املعنية  واالستراتيجيات  والبرامج،  اإلجراءات  جانبي  يف  التفصيل  من 

واالستثمار على النحو التالي: 

أ. يف مجال اإلجراءات والبرامج
شهد العام احلالي نشاطًا حكوميًا يف سبيل تطوير بيئة األعمال واالستثمار، من خالل 

سلسلة من البرامج والقرارات والتوجهات، أبرزها اآلتي: 
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1( برنامج أولويات عمل الحكومة االقتصادي )2023-2021( 
للتعايف  عملية  خطة  بوضع  امللكية  للتوجيهات  استجابة  بوصفه  البرنامج  هذا  جاء 
االقتصادي، ذات طبيعة إجرائية تنفيذية. وللبرنامج إطار زمني محدد هو عامان )24 
شهرًا(، بهدف إعادة االقتصاد الوطني إلى مسار التعايف بعد التباطؤ الذي حدث بسبب 
اتخاذ  خالل  من  وذلك  االقتصادية،  األوضاع  على  السلبية  وانعكاساتها  كورونا  جائحة 
وتشجيع  العمل،  فرص  وتوليد  االستثمار،  زيادة  يف  ُتسهم  سريعة  إصالحية  إجراءات 

النمو والصادرات. 

السابقة،  القطاعية  واالستراتيجيات  اخلطط  على  البناء  خالل  من  البرنامج  ُأعّد  فقد 
االقتصادية  والفعاليات  القطاعات  ومع  واألعيان،  النواب  مجلسي  مع  مشاورات  وعقد 
واملالية والصناعية األكثر اتصااًل مع محاوره. يتضمن البرنامج ثالثة محاور رئيسة، هي: 
ودعم  التشغيل،  وحتفيز  التنافسية  تعزيز  األعمال،  وممارسة  االستثمار  بيئة  حتسني 
القطاعات االقتصادية ذات األولوية. وتتضمن هذه احملاور العديد من األهداف الفرعية، 

وتختص بتنفيذ 53 أولوية خالل العامني القادمني كما هو مبنيَّ يف الشكل رقم )7(. 

عملها  أولويات  برنامج  إلجناز  احملدد  الرأسمالي  اإلنفاق  حجم  أن  احلكومة  وأكدت 
االقتصادي للعامني املقبلني يبلغ نحو 480 مليون دينار، منها 280 مليون دينار ُخّصصت 
واملنح  املساعدات  من  ستخصص  دينار  مليون  و200   2022 لعام  العامة  املوازنة  من 

اخلارجية.
 الشكل رقم )7(: محاور برنامج أولويات عمل احلكومة )2023-2021(

 االقتصادي وأهدافه

املصدر: برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(، رئاسة الوزراء. 



112

Economic & Social Council of Jordan

2( إقرار إطار عمل تطوير البيئة التشريعية الناظمة لالستثمار
جاء قرار مجلس الوزراء رقم )2366( بتاريخ 2021/05/30، باملوافقة على إطار عمل 
تطوير البيئة التشريعية الناظمة لالستثمار وخطة العمل املتصلة بهذا اخلصوص، بهدف 
تشكيل عدد من اللجان املتخصصة، تضم ممثلي اجلهات احلكومية املعنية، وممثلني عن 

القطاع اخلاص وفق أهداف ومهام معينة، على النحو التالي: 

اللجنة التوجيهية لغايات اإلشراف على تقدم سير العمل يف املسار التشريعي لصياغة   -
قانون جديد لتنظيم البيئة االستثمارية وممارسة األعمال. 

االقتصادية  األنشطة  لترخيص  واحدة  نافذة  إنشاء  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
منح  عملية  وتسريع  واحد،  ترخيص  على  واقتصارها  التراخيص  ودمج  وتسجيلها، 
نشاط  لكل  الالزمة  والشروط  واملتطلبات  باإلجراءات  قائمة  وتوفير  املوافقات، 
طويلة  ملدد  الرخص  ملنح  املجال  وإتاحة  الالحق،  للتدقيق  آلية  وإيجاد  اقتصادي، 

األجل، مع إمكانية استثناء بعض األنشطة. 

غير  للعمالة  العمل  وتصاريح  اإلقامة  أذونات  منح  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
األردنية. 

-  فريق عمل متخصص لغايات تطوير مظلة واحدة للرقابة والتفتيش على األنشطة 
االقتصادية. 

النافذة  تطوير  واستكمال  التجارة،  إجراءات  تسهيل  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
الوطنية الواحدة للتجارة، وتوحيد املرجعيات الرقابية يف املعابر حتت مظلة واحدة. 

باالستثمارات  املتصلة  اجلديدة  الطلبات  مع  التعامل  لغايات  متخصص  عمل  فريق   -
القرارات الالزمة بشأنه، مبساندة من وحدة مشروعات الشراكة بني  الكبرى، واتخاذ 

القطاعني العام واخلاص يف رئاسة الوزراء.

االقتصادية  األنشطة  على  اإلنتاج  تكاليف  تخفيض  يف  للنظر  متخصصة  جلنة   -
والتركيز على تكاليف الطاقة.

3( تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاعات االقتصادية 
واالستثمار،  األعمال  بيئة  حتسني  محور  يف  أولوياتها  برنامج  ضمن  احلكومة  أعلنت 
الفنادق،  الصناعة،  )التجارة،  االقتصادية  القطاعات  على  الكهرباء  تعرفة  تخفيض 
الزراعة، واملستشفيات( من الثلث األول من 2022، بنسب متفاوتة وفق التنظيم اجلديد 
للتعرفة الكهربائية، إضافة إلى إلغاء تعرفة احلمل األقصى )تعرفة الذروة( من الفاتورة 

جلميع القطاعات االقتصادية. 
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ويأتي إعالن احلكومة عن تخفيض التعرفة الكهربائية، بهدف متكني بيئة األعمال، ودعم 
سيؤدي  ما  التشغيلية،  تكاليفها  وتخفيض  تنافسيتها  وتعزيز  االقتصادية  القطاعات 
واخلدمات،  السلع  أسعار  وتخفيض  األردنية،  الصادرات  وزيادة  اخلدمات،  حتسني  إلى 
واستقطاب املزيد من االستثمارات باحملصلة، ومبا ينعكس على فرص التشغيل لألردنيني.

4( استحداث وزارة االستثمار  
الثاني  تشرين  شهر  يف  األخير  الوزاري  التعديل  خالل  االستثمار  وزارة  استحداث  جاء 
2021، بهدف توحيد مرجعيات االستثمار، وإعطاء املزيد من الصالحيات والقوة للجهة 
املعنية به، إذ ُدمجت هيئة االستثمار بالوزارة بوصف ذلك خطوة أولى، وُيعمل على دمج 
الوزارة لتصبح حتت مظلة  التابعة لرئاسة  العام واخلاص  القطاعني  الشراكة بني  وحدة 

وزارة االستثمار. 

الوزارة،  عمل  لتنظيم  االستثمار  قانون  تعديل  على  حاليًا  تعمل  أنها  احلكومة  أكدت 
مظلة  حتت  باالستثمار  املعنية  اجلهات  من  العديد  ودمج  االستثمارية،  البيئة  وحتسني 

الوزارة، بهدف توحيد املرجعيات وتخفيف البيروقراطية املعيقة لالستثمار. 

ب( يف مجال االستراتيجيات املعنية ببيئة األعمال واالستثمار 
وتتقاطع  األردن،  يف  األعمال  ببيئة  اخلاصة  واالستراتيجيات  االقتصادية  اخلطط  تتنوع 
أولوية  ُيعّد  وتهيئتها  واألعمال  االستثمار  بيئة  حتفيز  إن  إذ  اجلهات،  من  العديد  عمل  مع 
احلكومية.  واالستراتيجيات  اخلطط  مختلف  يف  رئيسًا  ومحورًا  احلكومية،  اجلهات  ملختلف 
وقد أشرنا سابقًا إلى التوجهات احلكومية بتحسني بيئة األعمال واالستثمار بإعالنها برنامج 
أولوياتها للعامني القادمني، وَعّد بيئة األعمال واالستثمار محورًا أساسًا لها، إضافة إلى اخلطة 

االستراتيجية لهيئة االستثمار سابقًا التي أصبحت يف ما بعد وزارة االستثمار.

1( محور تحسين بيئة االستثمار وممارسة األعمال ضمن برنامج أولويات 
عمل الحكومة االقتصادي )2023-2021( 

يعّد محور "حتسني بيئة االستثمار وممارسة األعمال" احملور األول والرئيس يف برنامج 
أولويات احلكومة لألعوام القادمة، إذ تهدف احلكومة من خالله إلى تطوير بيئة تشريعية 
ومؤسسية محفزة لالستثمار وممارسة األعمال، وتعزيز تنافسية االقتصاد الوطني من 
خالل تخفيض تكاليف اإلنتاج، ويهدف إلى تسريع رقمنة اخلدمات احلكومية، وحتفيز 
والعناصر  التعدين  استراتيجية يف قطاع  استثمارات  االستثمار من خالل جذب خمسة 
النادرة، وتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص، وتطوير خدمات ترويج االستثمار 

ومنظومته، وحتفيز سوق رأس املال. 
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ويتكون هذا احملور من أهداف استراتيجية و28 أولوية، من أبرزها صياغة قانون جديد 
"قانون تنظيم بيئة األعمال واالستثمار" ليسمو على ما قبله ويوقف اخللل التشريعي، 
نظير وجود أكثر من 1800 تشريع معني ببيئة األعمال واالستثمار. إضافة إلى تبسيط 
وتوحيد  االقتصادية،  األنشطة  على  للتفتيش  موحدة  مظلة  وتطوير  التراخيص، 
الكهرباء،  تكلفة  خفض  إلى  إضافة  احلدودية،  واملنافذ  املعابر  يف  الرقابية  املرجعيات 
من  عدد  وإطالق  التمويل،  على  احلصول  وتسهيل  اجلمركية،  التعرفة  هيكلة  وإعادة 

املشاريع الكبرى وفقًا للشراكة بني القطاعني العام واخلاص. 

وتتمحور أبرز مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص التي تسعى 
يف  التحتية،  والبنية  األعمال  لبيئة  تعزيزًا  البرنامج،  هذا  خالل  لتنفيذها  احلكومة 
حافالت التردد السريع بني عمان والزرقاء، وإنشاء املباني والساحات للشحن والركاب يف 
جسر امللك حسني، وإطالق املرحلة األولى من مشروع شبكة السكك احلديدية الوطنية، 
ولبنان(،  والعراق،  وفلسطني،  )مصر،  اإلقليمي  الكهربائي  الربط  مشاريع  واستكمال 
وتطوير اإلنتاج يف حقل حمزة النفطي، وحقل الريشة الغازي، وتنفيذ نظام النقل الذكي 

لتحسني نوعية خدمات النقل العام.

أولوياتها بوجود اختالالت كبيرة يف بيئة األعمال  أقرت احلكومة ضمن  وعمومًا، فقد 
واالستثمار، سواء على صعيد البيئة التشريعية أو التكاليف اإلنتاجية والبنى التحتية 
بيئة  حتسني  تستهدف  التي  األولويات  من  العديد  وضعت  ولذا  اإلجراءات،  وتعقيد 

األعمال. 

التنفيذ  عدم  أو  السابقة،  االستراتيجيات  يف  حصل  كما  بأخطاء  الوقوع  يتم  ال  وحتى 
بعملية  احملور  هذا  يف  الواردة  اإلجراءات  تطبيق  يرتبط  أن  من  بد  ال  املطلوب،  بالشكل 
تقييم أداء ومؤشرات واضحة ومعلنة باستمرار، إضافة إلى ضرورة بلورة مشاريع الشراكة 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  املشتركة  املشاريع  لنجاح  نواة  لتكون  ممكن  وقت  بأسرع 

وتؤسس ملشاريع مقبلة تضمن حتقيق التنمية املستدامة. 
2( الخطة االستراتيجية لهيئة االستثمار )2022-2018()6(

إجراء  على  وعملت   ،2017 عام  نهاية  االستراتيجية  خطتها  االستثمار  هيئة  أطلقت 
رئيسة،  محاور  أربعة  اخلطة  وتشمل   .2019 عام  نهاية  مت  ما  آخرها  دورية،  مراجعات 
املالية، ومحور  وإدامته، االستدامة  والترويج، جذب االستثمار  البيئة االستثمارية  هي: 

الكفاءة املؤسسية. 

6  أصبحت وزارة االستثمار ابتداًء من شهر تشرين الثاني 2021. 
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اجلدول رقم )2(: األهداف الفرعية حملوري البيئة االستثمارية والترويج، وجذب 
االستثمار وإدامته

احملور الهدف االستراتيجي األهداف الفرعية

محور البيئة 
االستثمارية

زيادة فعالية البيئة 
االستثمارية

متابعة كفؤة لتجهيز البنى التحتية وتطويرها
تفعيل آليات الشراكات والتشبيك

تطوير التشريعات الناظمة لالستثمار
تبني آليات ترويجية متطورة للفرص االستثمارية والصادرات

محور جذب 
االستثمار 

وإدامته

زيادة فعالية 
االستثمارات

حتسني عمليات النافذة االستثمارية وخدمات الدوائر الفنية 
املساندة

إنشاء قواعد بيانات شاملة تضم فرص االستثمار والتصدير
 بناء آليات االستجابة خلدمات املستثمرين الالحقة 

)Aftercare((.31 ية االستثماراتارمارية السوق ((

املصدر: اخلطة االستراتيجية لهيئة االستثمار األردنية )2018-2022(، هيئة االستثمار األردنية.

وعمومًا تضمنت املؤشرات الكلية لقياس األداء على املستوى الوطني يف االستراتيجية، 
والتي تسهم الهيئة يف حتقيقها، كاًل من: ترتيب األردن يف تقرير التنافسية، ترتيب األردن 
املباشرة،  األجنبية  االستثمارية  التدفقات  حجم  األعمال،  ممارسة  سهولة  تقرير  يف 
حصة األردن من مجموع تدفقات االستثمار األجنبية للدول العربية، حصة األردن من 

أرصدة االستثمارات العربية البينية، وحجم الصادرات. 

وعند النظر إلى مدى تطور هذه املؤشرات، جند أن األردن قد حتّسن على صعيد الصادرات 
باستثناء عام 2020، كما حتّسن ترتيبه ضمن "تقرير سهولة ممارسة األعمال"، والذي 
حني  يف  التمويل.  على  احلصول  عمليات  يف  اإلصالحات  نتيجة  سابقًا  أشرنا  كما  يعزى 
ظهر بوضوح، تراجع مستوى حجم االستثمارات املتدفقة إلى اململكة، وحصتها من الدول 
العربية، إضافة إلى تراجع ترتيب األردن ضمن تقرير التنافسية العاملي األخير. ما يعني 
حتقيقًا  أهدافها  حتقق  ولم  منها،  املأمول  وفق  َتسْر  لم  االستراتيجية  األهداف  جّل  أن 
كاماًل، ومن املمكن أن يعزى ذلك إلى أمور عدة، من أبرزها: تداخل الصالحيات واملرجعيات 
املعنية باالستثمار بني عدد من اجلهات احلكومية والوزارات، بوجود، كما أسلفنا، أكثر من 
50 جهة حكومية معنية بهذا الشأن، إضافة إلى ضعف موازنة هيئة االستثمار، والذي 

َيحّد من قدراتها على صعيد الترويج والتحسني. 

ج( يف مجال حتليل موازنات اجلهات املعنية ببيئة األعمال واالستثمار 
سيتم التطرق إلى حتليل النفقات الرأسمالية التي تضمنتها موازنة احلكومة لعام 2021 
عمومًا، وما تضمنته موازنة هيئة االستثمار، بوصفهما أبرز األدوات التي تعكس االهتمام 

بالبيئة االستثمارية وتطويرها، وبجذب االستثمارات إلى اململكة. 
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• النفقات الرأسمالية
 )3( رقم  اجلدول  يف  موضح  هو  كما   ،2021 عام  موازنة  يف  الرأسمالية  النفقات  قدرت 
بنحو 1.18 مليار دينار بزيادة مقدارها نحو 232 مليون دينار أو ما نسبته 24.5% عن 
11.9% من إجمالي اإلنفاق  إذ شكلت ما نسبته   ،2020 املعاد تقديره يف عام  مستواها 

العام الكلي.

وتوزعت هذه النفقات على النحو التالي: 289.4 مليون دينار مشاريع مستمّرة، و720.8 
إذ جاء تقدير  التنفيذ، و171 مليون دينار مشاريع جديدة.  مليون دينار مشاريع قيد 
النفقات الرأسمالية ليعكس جملة من األهداف، أبرزها: رصد املخصصات املالية للوزارات 
ورصد  احليوية،  القطاعات  يف  االستراتيجية  املشاريع  لتنفيذ  احلكومية  والدوائر 
املنتهي  التأجيري  التمويل  آلية  خالل  من  ُتنّفذ  التي  التنموية  للمشاريع  املخصصات 
بالتمليك. وجتدر اإلشارة إلى أن النفقات الرأسمالية لم ترصد أي مخصصات للمشاريع 
يتم  ولم  الالمركزية(،  ملشاريع  واملنح  القروض  من  املمولة  املشاريع  )باستثناء  اجلديدة 
لتسريع  املخصصات  ورصد  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  خالل  من  تنفيذها  يف  التحول 

تنفيذ مشاريع الشراكة.
 اجلدول رقم )3(: تقديرات النفقات الرأسمالية ضمن مشروع موازنة

عام 2021 )باملليون دينار(

فعلي

2019 

موازنة

2020  

إعادة 
تقدير

2020 

موازنة

2021 
حجم 

التغير)7(
نسبة التغير 

)8(%

النفقات 
915.51,136.4948.41,181.2232.824.5الرأسمالية

املصدر: مشروع قانون املوازنة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة. 

ومما سبق، تظهر التوجهات احلكومية نحو تعزيز مشاريع الشراكة، والتي تسهم يف تعزيز 
االستثمار يف اململكة، لكن ال بّد من التأكيد على ضرورة املضي قدمًا يف املشاريع املخطط 

لها، وتنفيذها بأسرع وقت، وعدم تكرار التجارب السابقة التي لم حتقق املأمول منها. 

7  حجم التغير: مقدر 2021 - إعادة التقدير 2020.
8  معدل التغير: نسبة التغير بني املقدر 2021 وإعادة التقدير 2020.



117

حالة البالد 2021: بيئة األعمال واالستثمار

• موازنة هيئة االستثمار)9(  
5.4 مليون دينار، كما هو  2021 حوالي  بلغ حجم املوازنة املقدرة لهيئة االستثمار لعام 
تقديرها  املعاد  القيمة  عن   %12.4 بنسبة  ارتفاعًا  مسجاًل   ،)4( رقم  اجلدول  يف  مبنّي 
عام 2020، وبنسبة 6.3% عن القيمة املقّدرة لعام 2020. فقد شكلت النفقات اجلارية 
حوالي 67% من إجمالي موازنة الهيئة، يف حني شكلت النفقات الرأسمالية حوالي %33 

وحْسب من إجمالي موازنتها. 

وتقوم الهيئة على حتقيق ثالثة أهداف استراتيجية، هي: تعزيز القدرة املؤسسية نحو 
التميز، زيادة فعالية البيئة االستثمارية، وترويج الصادرات الوطنية. ويظهر جليًا ضعف 
املوازنة املخصصة لبرامج االستثمار، ومن ثم ضعف مخصصات الترويج، وهذا يشير إلى 
إحدى املشاكل الرئيسة التي تواجه عمل الهيئة متمّثلًة مبحدودية املوارد املالية، ما يؤثر 
على إمكانية حتقيق املستوى الالزم من جذب االستثمارات وإدامتها وتشجيعها. ويوضح 

اجلدول التالي توزيع مخصصات موازنة الهيئة بحسب األهداف الرئيسة لها. 

اجلدول رقم )4(: موازنة هيئة االستثمار لعام 2021 موزعة حسب البرامج الرئيسة 
)باأللف دينار( 

الوصف
فعلي

2019

موازنة

2020

معاد تقديره

2020

موازنة

2021

معدل التغير
)10()%(

اإلدارة واخلدمات 
5.4%3,2693,7323,5533,744املساندة

33.3%0151520االستثمار

32.0%5341,3471,2501,650ترويج الصادرات

12.4%3,8035,0944,8185,414املجموع

املصدر: موازنة هيئة االستثمار، مشروع قانون املوازنة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة. 

وجتدر اإلشارة إلى أنه مع ضعف املخصصات لترويج الصادرات، فإن احلصة األكبر من هذه 
املخصصات قد ُرصدت لغايات املشاركة يف معرض إكسبو دبي، بقيمة وصلت إلى حوالي 

950 ألف دينار، أي ما يقارب 58% من إجمالي مخصصات الترويج. 

9  أصبحت وزارة االستثمار، ابتداًء من موازنة عام 2022.  
10  معدل التغير: نسبة التغير بني املقدر 2021 وإعادة التقدير 2020.
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رابعًا: متابعة توصيات تقارير حالة البالد 
وأدت  واالستثمار،  األعمال  ببيئة  املعنية  اجلهات  عمل  يف  حتواًل  كورونا  جائحة  فرضت 
جانب،  من  إيجابًا  سواء  واالستثمار  األعمال  ببيئة  اخلاصة  األولويات  بعض  تغيير  إلى 
أو سلبًا من جانب آخر. وقد تضمنت تقارير حالة البالد توصيات لتطوير بيئة األعمال 
واالستثمار تطويرًا يرتقي بها نحو مستوى الطموح، ويضمن حتقيق االستفادة القصوى 

من املميزات التي تتمتع بها اململكة األردنية الهاشمية. 

التركيز على  السابقة مع  البالد  تقارير حالة  الواردة يف  التوصيات  أبرز  وميكن تلخيص 
تقرير عام 2020، ومراجعة مدى تنفيذها على النحو التالي: 

اإلجراءات ذات العالقةتقارير حالة البالد السابقة وخاصة عام 2020

املتصلة  وخاصة  التشريعات  يف  االستقرار 
عملية  ومأسسة  األعمال،  وبيئة  باالستثمار 
العام واخلاص يف  القطاعني  والتشاور بني  احلوار 

السياسات والتشريعات االقتصادية.

 2021 عام  من  أيار  شهر  خالل  الوزراء  مجلس  أقر 
الناظمة  التشريعية  البيئة  تطوير  عمل  إطار 
لالستثمار وخطة العمل املتصلة بها، والذي سُيعمل 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  بالشراكة  مبوجبه 
لصياغة قانون جديد لتنظيم البيئة االستثمارية 
وممارسة األعمال، والتي تخضع لـ 44 قانونًا، وألف 
التعليمات املعمول بها حاليًا بواسطة  نظام، ومئات 

52 وزارة ومؤسسة معنية باالستثمار.

استقطاب االستثمارات إلى احملافظات، والتركيز 
األردنَّ  متنح  التي  االقتصادية  القطاعات  على 
مزايا تنافسية للتصدير إلى األسواق اخلارجية، 
لالستثمار،  بعينه  قطاع  على  التركيز  وعدم 
ز  تركُّ ثّمة  يكون  ال  كي  باالستثمار  والتنويع 

قطاعي له.

تعمل وزارة االستثمار حاليًا على دراسة القطاعات 
التنافسية  امليزة  ذات  والفرعية  الرئيسة 
واحلوافز  لها،  املضافة  والقيمة  واالستثمارية 
اململكة،  محافظات  مستوى  على  لها  املقترحة 
املسّودات  ُأعّدت  إذ  الدولي،  البنك  مع  بالتعاون 
النهائية،  بصورتها  استكمالها  بانتظار  وهي  األولى 

وإقرارها بالطرق الرسمية. 

من  التجارية  األعمال  تأسيس  رسوم  مراجعة 
حيث الترخيص وتسجيل الشركات ورخص املهن 

وغيرها. 

 ،2021 أيار من عام  الوزراء خالل شهر  أقر مجلس 
الناظمة  التشريعية  البيئة  تطوير  عمل  إطار 
سيتم  والتي  بها،  املتصلة  العمل  وخطة  لالستثمار 
اخلاصة  التراخيص  كافة  مراجعة  مبوجبها 
كل  دمج  إمكانية  مع  تأسيسها،  ورسوم  باألعمال، 
الرخص يف رخصة واحدة بإجراءات سريعة، وإصدار 

القرارات اخلاصة بذلك. 
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اإلجراءات ذات العالقةتقارير حالة البالد السابقة وخاصة عام 2020

إبرام شراكة مع القطاع اخلاص من أجل االستثمار 
بالبنى التحتية يف محافظات اململكة، وذلك عن 
مع  احملافظات  تربط  حديد  سكة  إنشاء  طريق 
بالدول  األردن  ربط  على  يشجع  ما  وهو  بعضها، 
عن  الصادرات  زيادة  يف  بالتالي  ويسهم  املجاورة، 
زيادة  وكذلك  النقل،  تكاليف  تخفيض  طريق 

أعداد السياح القادمني إلى األردن.

خالل  من  الشراكة  مشاريع  من  عدد  عن  ُأعلن 
برنامج أولويات احلكومة للعامني القادمني، وتوفير 

املخصصات لها يف املوازنة. 

يف  أقر  قد  الوزراء  مجلس  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  نظام  املاضي،  نيسان 
السجّل  نظام  على  ووافق   ،2021 لسنة  واخلاص 
الوطني للمشروعات احلكومّية االستثمارّية لسنة 

 .2021

كما ُأنشئت وحدة مشروعات الشراكة بني القطاعني 
 ،2020 عام  خالل  الوزراء  رئاسة  يف  واخلاص  العام 
مشروعات  جميع  على  تشرف  مركزية  جهة  لتكون 
الدعم  وتقدم  احلكومة  تطرحها  التي  الشراكة 
الالزم لهذه املشاريع. وترتبط هذه الوحدة برئيس 

الوزراء وبإشراف اللجنة العليا ملشروعات الشراكة.

السجل  يف  مشاريع  خمسة  تسجيل  مت  ومبوجبه، 
وفق  االستثمارّية  احلكومّية  للمشروعات  الوطني 
تتجاوز  رأسمالية  بتكلفة  الشراكة،  قانون  أحكام 

300 مليون دينار. 

وزارة  اسُتْحدثت  أنه  إلى  أيضًا  اإلشارة  وجتدر 
حتت  االستثمار  هيئة  ودمج  مؤخرًا  االستثمار 
مظلتها، واملضي يف حتويل وحدة مشروعات الشراكة 
العام واخلاص من رئاسة الوزراء إلى  بني القطاعني 

وزارة االستثمار لتصبح املعني بها وبتنفيذها. 
حماية املستثمرين من خالل وضع إجراءات تكفل 
حماية مشاريعهم قانونيًا، وضمان حصولهم على 
تسهيالت مالية بشروط ميسرة تساعدهم على 
تصدير  أجل  من  كفاءتهم  ورفع  أعمالهم  توسيع 

بضائعهم إلى األسواق املجاورة واإلقليمية.

اسَتحدثت وزارة االستثمار آلية التظلم التي تهدف 
تتماشى  للمستثمرين  مناسبة  حلول  إيجاد  إلى 
اململكة مبا يضمن  املتبعة يف  والقوانني  مع األنظمة 

اختصار الوقت واجلهد على املستثمر.

يف  االستثمار  عن  الضرورية  البيانات  توافر 
واملؤسسات من أجل  الدوائر  ُتربط  لم  إذ  األردن، 
علمي  منهج  على  مبنية  بيانات  قاعدة  توفير 
املستثمر صورة  ما بينها، مبا يعطي  وتشاركي يف 

واضحة عن وضع االستثمار يف اململكة.

دراسات  توفير  على  بالعمل  االستثمار  وزارة  تقوم 
يف  الكامنة  االستثمارية  الفرص  حول  جدوى 
اململكة. كما يجري العمل حاليًا على إعداد خارطة 
حتديد  مبوجبها  تستطيع  جديدة  استثمارية 

أولويات املشاريع واملناطق لالستثمار. 
وضع خطة اقتصادية تعتمد على االستثمار من 
خالل البحث عن مصادر بديلة وجديدة، وإعداد 
لتنشيط  ُتعتمد  ومحكمة  شاملة  وطنية  خطة 

االستثمارات وجذبها إلى األردن.

االقتصادية  األولويات  برنامج  احلكومة  أطلقت 
الذي ُيعّد محور "حتسني بيئة االستثمار وممارسة 

األعمال" احملور األول والرئيس فيه.
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التي  والتشريعات  القانونية  اإلجراءات  تسهيل 
اإلجراءات  فتعقيد  االستثمار،  على  تشجع 
األسباب  من  تسهيالت  وجود  وعدم  احلكومية 
دول  إلى  أعمالهم  املستثمرين  لنقل  الرئيسة 
أخرى. كما ال بد من وقف زيادة الضرائب، وخفض 

األسعار ومدخالت اإلنتاج لتشجيع االستثمار.

باإلعالن  أولوياتها  برنامج  وضمن  احلكومة  قامت 
على  الكهربائية  التعرفة  خلفض  التوجه  عن 
القطاعات االقتصادية ووقف العمل بساعة الذروة، 
بوصفها أبرز تكاليف اإلنتاج التي تعيق االستثمار. 

اخلاص،  القطاع  يف  االستثمار  على  احلفاظ 
ومعايير  ضوابط  ضمن  له  احلوافز  وتوفير 
ومحّددات تخدم جميع األطراف املعنية ويف نواٍح 
ل املسؤولية  متعددة، أهمها يف املرحلة املقبلة حتمُّ

جتاه املوظفني.

استحدثت وزارة االستثمار آلية التظلم التي تهدف 
إلى إيجاد حلول مناسبة للمستثمرين تتماشى مع 

األنظمة والقوانني املتبعة يف اململكة.

مبسمى  جديدة  وحدة  حديثًا  الوزارة  أنشأت  كما 
املستثمرين  مع  بالتواصل  ُتعنى   )After Care(
االطالع  بهدف  ودوريًا،  مباشرة  وزيارتهم  احلاليني 

على أي إشكاالت لديهم واإلسهام يف حلها. 

ذكي  تفاعلي  مشروع  إعداد  على  العمل  يجري  كما 
عبر التطبيقات اإللكترونية )إدارة متلقي اخلدمة( 
ومتابعة  املستثمرين،  والتواصل مع  التفاعل  بهدف 

قضاياهم فورًا ودوريًا. 
ملا  البديلة،  الطاقة  قطاع  يف  االستثمار  حتفيز 
االقتصاد  على  إيجابية  انعكاسات  من  لذلك 
للقطاعات،  التنافسية  القدرة  وزيادة  الوطني، 
يعّد  الذي  املنزلي  االقتصاد  دعم  نحو  والتوجه 

ركيزة إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.

املشاريع  من  عددًا  أولوياتها  ضمن  احلكومة  أقّرت 
اخلاصة بالطاقة البديلة. 
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خامسًا: التوصيات 
من  االستثمار  مرجعيات  توحيد  تضمن  االستثمار،  جلذب  ممّكنة  لبيئة  التأسيس   .1

خالل بيئة تشريعية خاّلقة.

إعادة هيكلة العمليات احلكومية وتبسيط اإلجراءات، وتفعيل احلكومة اإللكترونية،   .2
باملوافقات  املعنية  املختلفة  اجلهات  بني  اإللكتروني  الربط  أهمية  على  التأكيد  مع 
االستثمارية،  للمشاريع  التراخيص  ومنح  الفردية،  واملؤسسات  الشركات  لتسجيل 

وتوحيد تصنيف غايات األنشطة االقتصادية يف ما بينها. 
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مقدمة 
تكمن مشكلة املوارد املائية يف األردن يف عناصر التطور االقتصادي واالجتماعي والنمو 
الرئيس  احملدد  هو  والسكان،  املوارد  معادلة  يف  يتضمنه  وما  السكاني  فالنمو  السكاني؛ 
وعلى  والسكان  املوارد  معادلة  واختالل  كافة،  واالجتماعي  االقتصادي  التطور  ألوجه 
الرئيس يف الوصول إلى مستويات أفضل من التطور، ويف  العائق  املائية، هو  املوارد  رأسها 

سرعة الوصول إلى املستوى اجليد)1(.

فاخللل الرئيس ليس يف تنفيذ املشاريع، أو تخصيص األموال، إمنا يف احملاولة املزدوجة 
الهادفة إلى تغطية الفروق بني املستوى احلالي لالستهالك واملستوى املرغوب فيه للحياة 
الصحية املتمدنة التي تتناسب مع مستوى املعيشة يف األردن، حيث املناخ اجلاف، وحيث 
ُيستخدم جزء من املياه املخصصة للشرب يف رّي احلدائق املنزلية بخالف الدول الغنية 
التي تستخدم األمطار لهذا الغرض، باإلضافة إلى تغطية احتياجات الزيادة السكانية: 
وهذه معادلة مركبة يحتاج حلها إلى املزيد من املوارد املائية، واملزيد من املشاريع واألموال، 

واملزيد من السرعة يف التنفيذ.

وإذا ما حدث نقص يف توفير العناصر الواردة أعاله، فإن األزمة سوف تتفاقم، إذ سيتراكم 
مستوى  ارتفاع  عن  الناجت  االستهالك  زيادة  تغطية  أي  والهدف-  املزدوجة  احملاولة  فوق 
املعيشة واحتياجات الزيادة يف عدد السكان- العنصر اجلديد، وهو تغطية التقصير يف 
املشاريع، ألن أي نقص مائي يلحق بتغطية الزيادة على الطلب يف عدد من السنوات، يسجل 
عجزًا على السنوات التي تليها. كما أن الكثير من مصادر املياه السطحية واجلوفية يتلوث 
الزراعية والصناعية واإلسكانية، وبسبب بعض السياسات الفاشلة يف  بسبب النشاطات 

قطاعي املياه والبيئة.

وتتفاقم أزمة املياه أيضًا بقضية أخرى هي أن شبكات املياه واملشاريع حتتاج إلى جتديد 
املياه  إنتاج  يف  زيادة  النتيجة  فستكون  وإاّل  إنشائها،  على  مّدة  انقضاء  بعد  واستبدال 
لتغطية الفاقد بسبب اهتراء الشبكة وتآكلها وتردي نوعية املياه نتيجة دخول امللوثات 
إليها. إضافة إلى عدم تغطية أثمان املياه للتكلفة التشغيلية وحدها، عدا عن الرأسمالية 
املصادر  وتطوير  املشاريع  تنفيذ  سياسة  يف  األكبر  العائق  ميثل  وهذا  املائية،  للمشاريع 

اجلديدة)2(.

1  MoWI, Royal Committee on Water 2009, 2016.

2  Ministry of Water and Irrigation (2015, 2016), Year Book.
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املياه  وكميات  سنويًا،  م3  مليون   400 بحوالي  األردن  يف  السطحية  املياه  كميات  وتقدر 
من  الكثير  األردن  يف  نفذت  وقد  سنويًا.  م3  مليون   275 بحوالي  املتجددة  اجلوفية 
املشاريع لتطوير املصادر املائية؛ فقد ُأنشئت سدود كثيرة جلمع مياه الفيضان واستغاللها 
لألغراض املختلفة، وُحفرت مئات اآلبار اجلوفية، وُأنشئت قنوات الري املمتدة لعشرات 
الكيلومترات. ووصلت شبكات التزويد املائي إلى ما يقارب 94% من السكان. كما ُأنشئت 
من   %65 حوالي  تخدم  وأصبحت  والصناعية،  املنزلية  العادمة  املياه  معاجلة  محطات 
من  عليها  واحلفاظ  املائية  املصادر  خلدمة  والبيئية  املائية  التشريعات  وُوضعت  السكان. 
التلوث والنضوب، إاّل أن كل ذلك، ومع أهميته القصوى، لم يكن كافيًا للوصول إلى وضع 

مريح.

وفشل  الطموحات،  دون  بعضها  أتى  فقد  جميعها،  املنفذة  املشاريع  احلظ  يحالف  ولم 
االقتصاد  على  عالة  اآلخر  بعضها  وأصبح  الكرامة)3(،  سد  مشروع  مثل  اآلخر،  بعضها 
الزراعة  ألغراض  املتجددة  غير  املياه  استخدام  مشروع  مثل  والصحة،  والبيئة  األردني 

ومحطات املعاجلة العاملة بطريقة ال تفي بالغرض. 

شّح  يبقى  املتبعة،  احلماية  وإجراءات  املوضوعة  والتشريعات  املنفذة  املشاريع  كل  ومع 
املصادر املائية هو العائق والتحدي األساس يف إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية 
وذلك  اجلميع،  على  املائية  التشريعات  تطبيق  فهو  اآلخر،  الرئيس  العائق  أما  املنشودة. 

بتفعيل دور اجلهات املسؤولة عن التنفيذ القضائي واألمني)4(. 

ويضع هذا التحدي األخصائيني والسياسيني حتت ضغوط شديدة وقلق على مستقبل 
مثل  القطاع  هذا  منها  يعاني  التي  الكثيرة  املشاكل  ضوء  يف  وخاصة  االقتصادي،  األردن 
شّح املوارد، وازدياد الطلب، ونضوب املصادر، والتلوث، وتسعيرة املياه املدعومة، واالستغالل 
يف  املستقبل  أجيال  وحقوق  نضوبها  زمن  على  التركيز  دون  املتجددة  غير  للمياه  اجلائر 

هذه املصادر.

ويتضاعف سكان األردن تضاعفًا طبيعيًا كل حوالي 30 عامًا أو أقل )زيادة سكانية مبعدل 
2.2% سنويًا(، وهذا يعني ضرورة مضاعفة كميات املياه ومشاريع املياه املنزلية يف املّدة 
 100 70 لترًا يوميًا إلى حوالي  نفسها. ويضاف إلى ذلك، رفع كميات التزويد للفرد من 
ليتر يوميًا للوصول إلى املستوى املرغوب فيه للحياة الصحية املتمدنة التي تتناسب مع 

مستوى املعيشة يف األردن.

3  Salameh, E. (2004). The tragedy of the Karama Dam project: Actahydrochimica et 
hydrobiologica 32.

4  El-Naser, H. (2009). Management of Water Resources. WIT Press.
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وميكن تقدير كمية اجلهد واملعدات واألجهزة الضرورية واملشاريع للوصول إلى املستويات 
املقبولة صحيًا بعد حوالي 30 عامًا بأضعاف ما هو موجود حاليًا يف مشروعات التزويد 

املنزلي.

وهذا يشير إلى أن زيادة كمية املياه املتاحة أو التي ميكن جعلها متاحة أصبحت ذات تكلفة 
عالية، أي أن املشروعات معتدلة التكلفة لم تعد موجودة أو ممكنة، فاملوارد املائية املتاحة 
التي ميكن تطويرها أصبحت ال تغطي االحتياجات املنزلية والصناعية املتزايدة مع بقاء 

االستعماالت الزراعية ثابتة.

املشاريع  وإيقاف معظم  السكانية،  التجمعات  إلى  الديسي  وبعد تنفيذ مشروع جّر مياه 
الزراعية يف منطقة الديسي لضمان استمرارية عطاء احلوض املائي، لم يبق لألردن من 
ُتستخدم  سوف  وبالطبع،  املتزايدة.  االحتياجات  لتغطية  البحر  مياه  حتلية  سوى  ّحل 
املياه العادمة الناجتة عن االستعماالت املنزلية ملياه الديسي بعد معاجلتها يف الزراعة، 
ما سوف يعوض عن فقدان إنتاجية منطقة الديسي ولرمبا ستزيد اإلنتاجية عن ذلك 

بكثير.

إضافة  االستعمال،  كفاءة  رفع  يف  املياه  سياسات  تغيير  أيضًا  يتطلب  األمر  أصبح  لقد 
تطوير  هو  يواجهنا  الذي  التحدي  أصبح  وقد  واستغاللها.  جديدة  مصادر  إيجاد  إلى 
املياه  ومعاجلة  واستعمالها،  املياه  تزويد  أنظمة  حاجات  لتلبية  الضرورية  التكنولوجيا 
الوضع احلالي، فإننا سنشهد تهاويًا لألحواض  إذا استمر  أما  العادمة وإعادة استعمالها. 
املائية اجلوفية واحدًا تلو األخرى نتيجة لالستنزاف والتلوث، ما سيجعل الوضع املائي 

أكثر حدًة، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من عدم االستقرار االجتماعي.

إن الزيادة املطردة يف عدد السكان ستجعل مواجهة هذا التحدي أمرًا صعبًا إذا لم يكن 
تطوير  يف  التقليدية  السياسة  إمكانيات  كبير  حدٍّ  إلى  استنزفت  فقد  مستحيل،  شبه 
إدارة  إلى  اإلدارة  وطرق  املائية  السياسات  تغيير  وأصبح متطلب  جديدة،  مصادر داخلية 
احللول اجلذرية، وإلى وضع االستراتيجيات الديناميكية الواقعية أهم ما يتطلبه هذا 

القطاع)5(. 

وثّمة عنصر مهم يف إدارة املوارد املائية أصبحت دراسته وتقييمه وتغيير طرق معاجلته 
أن تعكس  املياه لالستخدامات كافة يجب  املياه، فأسعار  ضرورة وطنية، أال وهو تسعيرة 
التكلفة احلقيقية لها. ومن املتوقع أن يستغل املزارع املياه بحرص أكبر إذا ما كان ثمنها 

5  Salameh, E. (2000). Fate of the groundwater resources as a result of overexploitation and 
its environmental and socio-economic implications. In the Proceedings of the 14th Scientific 
Week of the Higher Council of Science and Technology, Jordan.
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عدم  إلى  بنا  سيؤدي  احلالية  الدعم  سياسة  يف  فاالستمرار  احلقيقية.  تكلفتها  يعكس 
املقدرة على تلبية االحتياجات، ال سيما أن استغالل موارد املياه غير املتجددة يف الضليل 
واألزرق والباعج وقاع الديسي وسهل الصوان وغيرها يتم بدفع تكلفة ضخ املياه وحْسب، 
احتياجات  إلى  نظر  أي  ودون  احلقيقية،  املياه  موارد  استنزاف  مقابل  شيء  أي  دفع  دون 

األجيال القادمة من هذه املوارد. 

إلى توفير جزء من  املائية سيؤدي حتمًا  املوارد  إن وضع أسعار محددة وعادلة ملثل هذه 
الكميات املستغلة، وقد يؤدي أيضًا إلى إعادة النظر يف اجلدوى االقتصادية للمشروعات 
امليزانيات  شح  ضوء  يف  القادمة  العقود  يف  الضخمة  املياه  مشروعات  وستصبح  الزراعية، 
املائية  السياسة  فإن  ولذلك  تطبيقًا،  وأصعب  جاذبية  أقل  السلبية،  البيئية  والتأثيرات 

أصبحت تتطلب أيضًا اإلقالل من االستهالك يف القطاع الزراعي ورفع كفاءة التزويد.

ونظرا للوضع املائي احلرج يف األردن، فقد أصبحت إعادة النظر يف استخراج املياه اجلوفية 
 250 استنزاف حوالي  إذ ال يجوز  الزراعية ضرورة وطنية،  املرتفعة لألغراض  املناطق  يف 
مليونًا من األمتار املكعبة يف العام من تلك املياه يف زراعات مقومها االقتصادي الوحيد هو أن 
مياهها مجانية أو شبه مجانية، علمًا أن تعويض تلك املياه ال يتم إاّل بالتحلية، وهذا مكلف.

ومع أن عملية التحول إلى سياسة اقتصادية مائية أكثر كفاءة لن تكون مهمة سهلة، إاّل 
متوافرة.  التغيير  لهذا  التكنولوجيات  بأن  علمًا  ويستمر،  يبدأ  أن  يجب  التحول  هذا  أن 
بعض  ستجعل  املياه،  استعماالت  كفاءة  رفع  يف  واالستثمار  األموال  تخصيص  فإن  ولهذا 
املشروعات املكلفة وغير املناسبة بيئيًا، مثل تلك التي ُنّفذت يف أواخر القرن املاضي غير 
ضرورية. وقد أصبح املطلوب أيضًا إيجاد معادلة لاللتزام األخالقي جتاه مواردنا املائية 
االلتزام األخالقي  التي نعيش فيها، وهذا  الطبيعية  البيئة  املتناقصة تدريجيًا، وجتاه 
البيئة  جتاه  بل  وحْسب،  واملجتمع  األفراد  جتاه  ليس  املسؤولية،  حتمل  علينا  يفرض 

بعناصرها كافة من مياه وتربة وهواء، ومن كائنات حية تعيش يف هذه البيئة.

إلى  املائية  واملصادر  لألرض  ُغزاة  من  التحول  علينا  يفرض  األخالقي  االلتزام  أن  كما 
والتصنيع  والتمدن  بالسكان”  اإلشباع  “فوق  حالة  إن  لها.  وحامني  محّبني  مواطنني 
العشوائي، إضافة إلى ضعف التعامل األخالقي مع مياهنا، ونقص املقدرة يف مؤسساتنا، 
املائية  مواردنا  نقص  إلى  تؤدي  أسبابًا  تشكل  مصاحلها،  وتضارب  املؤسسات  هذه  وتعدد 
املياه  على  الطلب  ويزداد  القادمة.  لألجيال  الالزم  والغذائي  املائي  األمن  وضياع  وشحها، 
مائية  موارد  ثّمة  يعد  ولم  والسياحة،  والزراعة  الصناعة  وتطور  السكان  عدد  بازدياد 

مهّمة داخل األردن قابلة للتطوير.
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املنزلية،  االحتياجات  لتغطية  املياه  من  اليوم  يف  لترًا   70 معدله  ما  األردني  ويستخدم 
100 لتر يوميًا  علمًا بأن مستوى احلياة يف األردن يتطلب أكثر من ذلك، إذ رمبا يتطلب 
والعراق  سوريا  يف  الفرد  استهالك  مبعدل  مقارنة  احلالية،  املعيشة  ظروف  ضمن  للفرد 
دول اخلليج  يف  الفرد  استهالك  ومبعدل  يوميًا،  للفرد  لترًا   140-120 من  والبالغ  ومصر 

والسعودية، والذي يبلغ من 350–450 لترًا للفرد يوميًا.

وتعالج املياه العادمة يف األردن ويعاد استخدامها بطريقة جيدة، إاّل أن بعض موارد املياه 
تعاني من التلوث، وقد ُوضعت السياسات للحد من التلوث وإعادة تأهيل تلك املوارد. 

يف  الرّي  طرق  لُتماثل  الرّي  يف  املياه  استخدام  كفاءة  لرفع  اإلمكانية  األردن  يف  وتتوافر 
الدول املتقدمة، وميثل ذلك حاًل سريعًا قليل التكلفة لزيادة كميات املياه املتاحة، إاّل أن 
لهذا احلل حدودًا، فهو يستطيع أن يوفر كحد أعلى حوالي 100-150مليون م³ فقط من 

املياه سنويًا دون تأثير سلبي على كمية املنتج الزراعي ونوعيته.

وتكفي املصادر املائية األردنية مبا فيها مياه الزراعة البعلية لسد احتياطات ما يقارب من 
ثالثة ماليني نسمة من مياه شرب وزراعة لتغطية متطلبات الغذاء والسياحة والصناعة 
املتوسطة واخلفيفة، أي أنها كانت كافية – لو منا سكان األردن منوًا طبيعيًا دون موجات 
الهجرات التي بدأت عام 1948وما زالت مستمرة من دول اجلوار، ولو لم يتم اعتداء دول 
اجلوار على مصادر مياه األردن التي ترفد من هذه الدول الواقعة يف شمال األردن وغربها. 

ومن خالل النظر إلى سكان األردن حاليًا وعددهم تقريبًا 11 مليون نسمة، فقد أصبحت 
موارد املياه املتاحة غير كافية، فكيف واألردن يستضيف ماليني الالجئني اآلن، ولذلك 

أصبحت املشاريع الكبرى لزيادة املتاح من املياه هي احلل. 

ولم يكن قرار جّر مياه الديسي لالستخدام يف أغراض الشرب قرارًا بعيدًا عن قرارات إدارة 
األزمات، ألن قطاع مياه الشرب قبل تنفيذ ذلك املشروع كان يعاني من نقص خطير يف 
تزويد املياه، فلم يكن أمام األردن من حل ملشكلة أزمة مياه الشرب املتفاقمة يف حينه سوى 
اللجوء إلى هذا احلل الذي بدأ بضخ 100 مليون م3/عام من املياه لالستخدام يف أغراض 
سوريا.  من  اللجوء  موجات  مع  هذا  وتوافق  األردن.  شمال  مناطق  يف   2013 عام  الشرب 
ولوال هذا املشروع لعانى األردن من أزمة تزويد مياه شرب خانقة كانت ستؤدي إلى مشاكل 

صحية واجتماعية واقتصادية، وانعكاسات سياسية ال ُيعرف مداها.

استراتيجيًا  احتياطًا  بوصفها  استغالل  دون  تبقى  أن  يجب  كان  الديسي  مياه  بأن  علمًا 
لألردن لو كانت ظروفه االقتصادية أفضل. وعند النظر إلى وضع األردن املائي احلرج قبل 
تنفيذ جر مياه الديسي لالستخدامات املنزلية، ميكن عدُّ املشروع املستخدم حاليًا حاّلً 
إلى  العراقي  السوري وقبله  اللجوء  استراتيجيًا ألزمة مائية خانقة تولدت عن مشكلة 
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عن  الضغط  لتخفيف  التحلية  مشاريع  إلى  األردن  يلجأ  أن  حاليًا  األمل  ويبقى  األردن. 
مياه الديسي، واالحتفاظ مبا تبقى منها احتياطًا استراتيجيًا لألردن.

أواًل٬: الموارد المائية
مياه األمطار

أراضيه،  فوق  تهطل  التي  األمطار  من  نصيبه  على  ما  بلد  يف  املائية  املوارد  كمية  تعتمد 
وعلى ما يرده من املياه املشتركة مع دول اجلوار، وعلى عوامل التبخر والتوزيع اجلغرايف 
ملوارد  الرئيس  احملدد  هي  إذًا  األمطار  فكميات  اجلويف.  املائي  مخزونه  وعلى  املياه،  لهذه 
املناطق  من  وجوفية  سطحية  مياه  من  يردها  ما  إليها  ُيضاف  املختلفة،  البلدان  يف  املياه 
املجاورة. وتبلغ كمية مياه األمطار السنوية يف األردن ما معدله ثمانية آالف مليون م³، ويف 
السنوات املطيرة يرتفع هذا الرقم إلى 12 ألف مليون م³، أما يف سنوات الشّح فتنخفض 

هذه الكمية إلى ستة آالف مليون م³.)6(

فبينما  كبير،  بتفاوت  كم²   89,400 البالغة  األردن  مساحة  على  األمطار  هذه  وتتوزع 
حتصل املناطق الشمالية الغربية يف مرتفعات عجلون والبلقاء على معدالت حوالي 500 
 50 عن  تقل  سنوية  أمطار  معدالت  على  واجلنوبية  الشرقية  املناطق  حتصل  مم/عام، 
مم/عام. وتتوزع مياه األمطار على مساحة األردن على النحو التالي: تستقبل ما نسبته 
500، وتستقبل ما نسبته  أمطار سنوية تزيد على  1.3% من مساحة األردن معدالت 
1.8% ما بني 300– 500 مم، كما تستقبل ما نسبته 3.8% ما بني 200 – 300 مم، يف 
200 مم، والباقي أي حوالي ما نسبته   –  100 12.5% ما بني  حني تستقبل ما نسبته 

80.6% من املساحة يستقبل أقل من 100 مم.

وتتضح  األردن.  يف  املائي  الوضع  عن  واضحة  صورة  اليعطي  قد  السابق  الوصف  أن  إاّل 
الصورة اتضاحًا أفضل عند معرفة أن ما نسبته حوالي 3% وحْسب من األراضي األردنية 
300 مم/عام، وهذه الكمية هي الدنيا الضرورية لنمو  تستقبل كمية أمطار تزيد على 
القمح يف مناطق الزراعة غير املروية أي البعلية. ويضاف إلى ما ورد أعاله أن حوالي %83 
من كمية األمطار تهطل على مساحة تقل فيها األمطار عن 300 مم/عام. وهذا يعني أن 
17% وحْسب من كمية األمطار يف األردن ميكن االستفادة منها يف الزراعة غير املروية، أي 
البعلية. أما 83% األخرى، فتحتاج إلى تقنيات جلعل جزء منها مفيد لألغراض املختلفة، 
باستثناء عملية الرعي يف مناطق تقل فيها كمية األمطار عن 300 مم/عام. ويؤول جزء 

. MoWI 2016g  6
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وميكن  الصحراوية،  والقيعان  واألنهار  األودية  ترفد  سطحية  مياه  إلى  األمطار  مياه  من 
االستفادة من هذه املياه ببناء السدود واألقنية وغيرها من املنشآت املناسبة.

ويترشح جزء آخر من مياه األمطار يف التربة وعلى امتداد األودية، وحتتفظ التربة بجزء 
الطبقات،  داخل  إلى  الباقي  ويتسرب  اجلفاف،  مدد  أثناء  ويتبخر  ليعود  املياه  هذه  من 

بعيدًا  عن  التبخر، رافدًا  املياه  اجلوفية.

التبخر
حيث  األردن  ويف  عمومًا.  التبخر  كميات  يف  النسبية  والرطوبة  احلرارة  ظروف  تتحكم 
يسود املناخ شبه اجلاف إلى اجلاف املرتبط بحرارة عالية ورطوبة قليلة، فإن مقدرة املناخ 
إمكانية  التبخير عاماًل يؤثر سلبًا يف  املناخ على  املياه كبيرة. ومتثل مقدرة  على تبخير 

االستفادة من مياه األمطار.

التبخير،  على  املناخ  مقدرة  وعلى  األمطار  كمية  على  البعلية  الزراعة  إنتاجية  وتعتمد 
ولذلك فإن إنتاجية األرض التي تستقبل 400 مم/عام من األمطار يف شمال غرب األردن 
300 مم/عام بنسبة مئوية تساوي  التي تستقبل  البالد  أواسط  تزيد على مثيالتها يف 

حوالي %40.

املياه السطحية
يبلغ معدل كمية املياه السطحية املتوافرة يف األردن من مصادره الداخلية، أي األحواض 
اليرموك  إلى ذلك ميتلك األردن حصة يف نهر  411 مليون م³ سنويًا. إضافة  السطحية 
Johnston غير املوقعة واملكفولة من الواليات  وأخرى يف نهر األردن. وطبقًا التفاقية 
أن  بعد  وذلك  م³/عام،  مليون   375 تعادل  اليرموك  نهر  من  األردن  حصة  املتحدة،كانت 
تأخذ كل من سوريا وإسرائيل حصصًا ثابتة من النهر هي 90 مليون م³/عام لسوريا و25 
مليون م³/عام إلسرائيل، والباقي املقدر بـــ 375 مليون م³/عام يكون حصة األردن. وأما 
100مليون م³/عام، وبذلك كانت مجمل كمية املياه  من نهر األردن، فتبلغ حصة األردن 

السطحية يف األردن تساوي حوالي 886 مليون م³/عام )اجلدول رقم 1(.

375مليون  Johnston وهي  اليرموك طبقًا التفاقية  يضاف إلى حصة األردن من نهر 
هي والتي  سوريا،  مع   1987 التفاقية  طبقًا  اليرموك  نهر  من  األردن  حصة   م³/عام، 
30 عن  يقل  األخيرة  السنوات  يف  األردن  عليه  حصل  ما  )معدل  م³/عام  مليون   200 

مليون م/عام(.
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اجلدول رقم )1(: مصادر املياه السطحية يف األردن )قبل مرحلة تطويرها()7(

موارد املياه السطحية
كمية التصريف 

)مليون متر مكعب/عام(

أودية نهر األردن الشمالية )العرب، زقالب، اجلرم، اليابس، كفرجنة، 
50.0راجب وغيرها(.

30.5أودية نهر األردن اجلنوبية )حسبان، الكفرين، شعيب وغيرها(.

62.0نهر الزرقاء.

أودية البحر امليت:

)زرقاء ماعني، الكرك وغيرها(.

وادي املوجب.

وادي احلسا.

61.0

83.0

32.5

أودية وادي عربة الشمالية )فيفا، خنيزيرة، ضحل، فيدان، موسى، 
18.0حوار وغيرها(.

6.0أودية وادي عربة اجلنوبية )أبو برقة، روقية، اليتم وغيرها(.

2.2الصحراء اجلنوبية.

27.5األزرق.

10.0السرحان.

13.0احلماد.

11.3اجلفر.

411املجموع

لقد ُطّورت مصادر املياه لالستفادة منها لألغراض املختلفة؛ يف الشرب والزراعة والصناعة 
والسياحة، فأنشئت السدود، وقنوات الرّي، وُحفرت اآلبار، وُأنشئت شبكات التزويد باملياه 
وشبكات املياه العادمة ومحطات معاجلتها، إذ لم يعد ثّمة من مشاريع للسدود الرئيسة 

تتسع ألكثر من بضعة ماليني من األمتار املكّعبة، ومعظمها حتت التنفيذ حاليًا.

7  National Water Master Plan for Jordan (1977). GTZ: German Agency for Technical 
Cooperation and Agrar- and Hydrotechnik, Essen, Germany, 1977.
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المياه الجوفية المتجددة
يف  كمياتها  تبلغ  متجددة  جوفية  مياه  األردن  يف  تتوافر  السطحية،  املياه  إلى  إضافة 

األحواض املختلفة 275 مليون م³/عام، موزعة على أحواض املياه اجلوفية املختلفة. 

المياه الجوفية غير المتجددة
يف األردن كميات من املياه اجلوفية العذبة املخزنة يف الطبقات املختلفة، والتي ال يؤثر 
األردن  من  اجلنوبية  املناطق  يف  املياه  هذه  وتوجد  أخرى.  مياه  مصادر  على  استخراجها 
يف مناطق الديسي واملدورة واجلفر. وقد ترشحت هذه املياه داخل الطبقات احلاملة لها 

خالل عشرات آالف السنني املاضية. 

إن ما ميكن استخراجه من هذه املياه يخضع لسياسة الدولة واستراتيجياتها، إذ باإلمكان 
فإن  تتجدد،  ال  املياه  هذه  أن  إلى  وبالنظر  السنني.  من  لعدد  منها  كمية  أي  استخراج 
احتياطًا  املياه  هذه  مثل  تعدُّ  ولذلك  تعويض،  دون  لها  تعدين  عملية  هو  استخراجها 
100-150 مليون  استراتيجيًا ال يجوز اللجوء إليه إاّل يف األزمات. وباإلمكان استخراج 
إذ إن نوعية هذه  70 عامًا، وألغراض الشرب وحْسب،  املياه ملدة تقارب  م³/عام من هذه 
املياه جيدة لهذا الغرض. غير أن بعض القرارات قد اتخذت يف أواسط الثمانينات من القرن 
املاضي الستخراج تلك املياه واستخدامها ألغراض زراعة القمح، علمًا بأن تلك القرارات لم 
التي اسُتنزفت من تلك  الكمّيات  أو اقتصاديًا. وتقدر  أو استراتيجيًا  تكن مسّوغة علميًا 

املياه ألغراض زراعية غير مسّوغة بحوالي 2500 مليون م³ خالل 25 سنة.

االحتياجات املنزلية املستقبلية
بعد عشر سنوات، يحتاج األردن إذا ما بقي تزويد املياه للفرد على حاله )70 لترًا(، وعدد 
السكان 14.1 مليون نسمة بزيادة سكانية 2.5% سنويًا، إلى 637 مليون م³، أي بزيادة 
والفواقد كما هي.  للمياه اجلوفية  للتزويد احلالي، مع بقاء االستنزاف  140 مليون م³ 
وبعد 20 سنة، يصبح عدد السكان 18 مليون نسمة بحاجة إلى 900 مليون م³، أي بزيادة 

400 مليون م³ على التزويد احلالي.

)مع  سنوات   10 بعد  األردن  يحتاج  لتر،   100 إلى  اليومية  الفرد  حصة  زيادة  حال  ويف 
وبعد  م³،  ماليني   310 بزيادة  أي  م³،  ماليني   910 إلى  والفواقد(  االستنزاف  استمرار 
احلالي  التزويد  على  م³  مليون   780 بزيادة  أي  م³،  مليون   1280 إلى  سيحتاج  سنة   20

)اجلدول رقم 2(.
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اجلدول رقم )2(: احتياجات مياه الشرب يف عام 2031 وعام 2041*

عدد السكان املتوقع )مليون العام
نسمة(

احتياجات املياه بـــــ )مليون م³( عند استخدام:

100 لتر للفرد يف اليوم70 لترًا للفرد يف اليوم

11497710حاليًا

203114.1637910

2041189001280

)*( عند بقاء استنزاف املياه اجلوفية على حاله، وبقاء الفواقد كما هي. 

مياه الشرب
خالصة االحتياجات املائية بعد 10 سنوات و20 سنة:  )1

مع استمرار الفاقد بنسبة 46%، واستمرار استنزاف املياه اجلوفية بواقع حوالي   .1
250 مليون م³سنويًا )وهذه الكمية غير مضمونة(، واستمرار تزويد املواطن مبعدل 
األردن  وضع  يف  الصحية  للمياه  األدنى  احلد  دون  )وهذا  اليوم  يف  للفرد  لترًا   70
االجتماعي واالقتصادي(، وبزيادة سكانية سنوية بنسبة 2.5%، سيكون األردن 
بعد 10سنوات بحاجة إلى حوالي 140 مليون م³، إضافة إلى املصادر احلالية كافة، 

ومن ضمنها شراء الكميات املتفق عليها مع إسرائيل.

املياه  من  م³  مليون   764 إلى  األردن  سيحتاج  نفسها،  أعاله  الواردة  الظروف  حتت   .2
اإلضافية بعد 10 سنوات.

مع استمرار الفاقد بنسبة 46%، واستمرار االستنزاف لألحواض اجلوفية بواقع   .3
حوالي 250 مليون م³سنويًا )هذه الكمية غير مضمونة(، وزيادة التزويد ليصبح 
معيشة  ملستوى  املناسبة  احلقيقية  احلاجة  هي  )هذه  اليوم  يف  للفرد  لتر   100
إلى مياه إضافية  األردن بحاجة  2.5%، سيكون  وزيادة سكان سنوية  األردنيني( 
مليون   780 إلى  سنة   20 وبعد  م³سنويًا،  ماليني   410 بواقع  10سنوات  بعد 

م³سنويًا )اجلدول رقم 3(.

بالنظر إلى أن مصادر املياه اجلوفية املستنزفة من األحواض املختلفة مهّددة بالنضوب   )2
والتملح، فقد أصبح ملحًا إيقاف الضخ منها وتعويضها مبياه جديدة، أي مياه التحلية. 
250 مليون م³ سنويًا، لذا يجب إضافة  ومبا أن الكمية املستنزفة حاليًا تبلغ حوالي 

هذه الكمية إلى االحتياجات بعد 10 و20 سنة، لتصبح على النحو التالي:
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اجلدول رقم )3(: االحتياجات املائية عام 2031 وعام 2041*

العام

التزويد املنزلي
االحتياجات اإلضافية )مليون 

وقف االستنزاف م³سنويًا(
)مليون م³(

الكمية املطلوب حتليتها 
)مليون م³(

70 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/ 
يوم/ فرد(

70 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/
يوم/ فرد(

80 )لترًا/ 
يوم/ فرد(

100 )لتر/ 
يوم/ فرد(

2031637910140410250390660

204190012804007802506501030

)*( عند بقاء التزويد 70 لترًا للفرد يف اليوم أو زيادتها إلى 100 لتر للفرد يف اليوم، ووقف استنزاف املياه اجلوفية 
وبقاء الفاقد 46%، وزيادة سكانية مبقدار %2.5.

مبا أن دورة املياه الطبيعية وكميات األمطار لن تكون قادرة على تعويض ما استنزف من   )3
املياه اجلوفية غير املتجددة، والتي تقدر بحوالي 9.5 مليار م³ )يف: الديسي، أحواض 
وإعادة  املياه  هذه  تعويض  فإن  وغيرها(،  احلسا  املوجب،  املفرق،  األزرق،  اليرموك، 
السلبية  اآلثار  ملعاجلة  واقتصادية  واجتماعية  بيئية  مهمة  أصبح  األحواض  تغذية 
لعملية االستنزاف على البيئة واملياه املعدنية احلارة والسياحة واالقتصاد. وبالطبع 
 25 أقصى  20 وبحد  أو   15 أو   10 الكمية تدريجيًا، موزعة على  ميكن تعويض هذه 

سنة. وكميات املياه الضرورية لذلك، ستكون على النحو التالي:

950 مليون م³سنويًا ملدة 10 سنوات.  -

أو 633 مليون م³سنويًا ملدة 15 سنة.  -

أو 475 مليون م³سنويًا ملدة 20 سنة.  -

أو 380 مليون م³سنويًا ملدة 25 سنة )اجلدول رقم 4(.  -

بهذا يصبح ما يحتاجه األردن من مياه محاّلة الستعادة وضعه الطبيعي، وتزويد سكانه 
مبياه شرب كافية، وتغطية احتياجات الزراعة من املياه املعاجلة على النحو التالي: 
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اجلدول رقم )4(: احتياجات املياه بعد 10 و20 سنة*

السنة

االحتياجات 
األساسية 

اإلضافية مليون 
م³ كل سنة

احتياجات 
وقف 

االستنزاف

االحتياجات اإلضافية لتأهيل 
املياه اجلوفية وحْسب )عدد 

سنوات التأهيل(

مجمل االحتياجات اإلضافية عند 
تأهيل املياه اجلوفية يف مّدة من 

السنوات

1015202510152025

70 لترًا للفرد يف اليوم

203114025095063347538013401050865770

20414002509506334753801600131011251030

100 لتر للفرد يف اليوم

20314102509506334753801614139312491044

20417802509506334753801980169015051410

)*( عند بقاء التزويد كما هو )70 لترًا للفرد كل يوم(؛ وبقاء الفاقد على ما هو عليه؛ وعند زيادة حصة الفرد إلى 
100 لتر للفرد كل يوم؛ ووقف االستنزاف؛ وتأهيل املياه اجلوفية، أي وقف االستنزاف.

لقطاع  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  التحديات  ثانيًا: 
المياه والرّي

تقوم وزارة املياه والرّي من خالل دوائرها التقنية واإلدارية والرقابية باملهام املطلوبة منها 
ضمن محددات اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر يف هذا القطاع وتنعكس سلبًا على 

أدائه، ومن هذه التحديات:

عدم تنفيذ استراتيجية املياه التي أعدتها اللجنة امللكية )مع التركيز على املستجدات   )1
على الساحة االجتماعية والسياسية واالقتصادية(. ويحتاج ذلك إلى متويل إلنشاء 
املشاريع الكبرى، مثل حتلية املياه يف العقبة بكميات تراعي االحتياجات املستقبلية، 
 24( الشرب  ألغراض  املستمر  الضخ  إلى  والعودة  اجلوفية،  املياه  استنزاف  ووقف 
املستوى  لتتناسب مع  املياه  الفرد من  السنة(، ورفع حصة  اليوم وعلى مدار  ساعة يف 

املعيشي. 

رفع كفاءة استخدام املياه يف الزراعة باستخدام طرق نقل املياه املوفرة، كاألنابيب بدل   )2
القنوات )الرّي بالتنقيط(، واتباع منط زراعي مناسب، إذ يحتاج ذلك إلى استثمار يف 

األدوات املوفرة للمياه، وتدريب العاملني، وإنشاء تسويق زراعي فعال.
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الكبير  والترفيه  الرّي  ألغراض  املرتفعة  املناطق  يف  اجلوفية  املياه  استخدام  تقليص   )3
قدر اإلمكان.

املياه  وخطوط  واآلبار  املياه  ومصادر  واملشاريع  التحتية  البنية  على  االعتداء  وقف    )4
واستخدامها بطرق غير شرعية. 

املذكورة أعاله  والبرامج األساسية  السياسات  وعند حتليل مسؤولية عدم فعالية بعض 
وغيرها، يتبني أن وزارة املياه والرّي ليست الوحيدة املسؤولة عن عدم التنفيذ، إمنا ثّمة 
املصلحة  محكومية  ضمن  كاماًل  بدورها  تضطلع  أن  يجدر  ووزارات  معنية  أخرى  جهات 

العامة والعدالة وعدم احملاباة، مثل وزارة الداخلية، واجلهات األمنية التابعة لها. 

أما ما يتطلبه القطاع وينفذ جزئيًا يف الوقت احلاضر، فهو:

االستمرار يف إنشاء السدود واحلفائر.   -

تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وصيانتها.  -

مراقبة نوعية املياه وحمايتها من التلوث.  -

تكثيف عمليات إصالح الشبكات واملرافق املائية وأنظمة الرّي وضبط االعتداءات   -
على مصادر املياه وتصويبها.

رفع كفاءة تشغيل مرافق املياه وخفض الفواقد.  -

أن تكون ثّمة جهة عليا مسؤولة عن ضبط استخراج املياه اجلوفية واستغاللها، أو   -
املياه وعناصر  البيئة ضمن ضوابط تضمن احملافظة على  إلى  املعاجلة  املياه  طرح 

البيئة، مثل سلطة املصادر الطبيعية كما كان احلال سابقًا ووزارة البيئة.

قطعت  دول  جتارب  من  كذلك  واالستفادة  ملحة،  ضرورة  أصبحت  اجلفاف  إدارة   -
شوطًا يف ذلك، ومنها أستراليا.

إشراك القطاع اخلاص يف تنفيذ املشاريع الكبرى وتشغيلها، ويف الرفاهية ملستوى   -
اخلدمة.

التربة  الصلبة )Biosolids(، واستغاللها يف حتسني خواص  املادة احليوية  إدارة   -
وخاصة يف البادية.

استخدام القياس عن بعد لرصد مستوى املياه اجلوفية وملوحتها وتدفق الينابيع   -
ومجاري املياه باستمرار حلسن إدارة مصادر املياه.

املياه  من  األغوار  منطقة  يف  وخاصة  اجلوفية،  املياه  تغذية  أهمية  إلى  اإلشارة  وجتدر 
للشرب  اهلل  عبد  امللك  قناة  مياه  استخدام  عدم  مدد  يف  أو  الشتاء  فصل  أثناء  الفائضة 
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أو لعدم احلاجة للرّي والكف عن تخزين تلك املياه يف سّد الكرامة  بسبب العكورة مثاًل، 
ومتلحها وعدم االستفادة منها، علمًا بأن هذا السد قد أصبح يشكل مكرهة صحية وعبئًا 
ماليًا وإداريًا على وزارة املياه والرّي. كما يجب أاّل تقتصر تغذية املياه اجلوفية على منطقة 

األغوار، بل يجب أن تشمل أيضًا مناطق العقبة، ووادي عربة، واألزرق، واجلفر وغيرها. 

السطحية  واملياه  وإدارتها  اجلوفية  املياه  مجاالت  يف  عالية  كفاءات  إلى  القطاع  ويحتاج 
ونوعية املياه، وإلى التحديث والتطوير للقدرات املؤسسية، وحتسني خدمات املشتركني، 
الشبكات  من  املياه  تسرب  مثل  األعطال،  وتصليح  الصيانة  إجراءات  سرعة  وخاصة 
واالعتداء عليها، وتكليف اجلهات األمنية بالبحث عن املعتدين ومعاقبتهم بطرق رادعة 

كي ال يتم االعتداء عليها مجددًا.

أهم عناصر األمن املائي يف األردن:

تتمثل أبرز عناصر األمن املائي يف األردن يف اآلتي:

الوصول إلى الوضع اآلمن للخزانات اجلوفية حتت االستنزاف.  -

احملافظة على مصادر املياه وحمايتها من التلوث.  -

التزويد املستمر للمواطنني والصناعة باملياه )24 ساعة/ يوم وعلى مدار السنة(.  -

تطوير مصادر جديدة، وهذا ممكن وحْسب من خالل حتلية مياه البحر يف العقبة.  -

التخطيط املسبق لتفادي عواقب التغيرات املناخية )قلة األمطار وارتفاع درجات   -
احلرارة(.

أمن املياه اإلقليمية املشتركة مع دول اجلوار.  -

متابعة تطبيق التقنيات احلديثة يف تزويد املياه واستعماالتها، وخاصة يف عمليات   -
الرّي.

ثالثًا: االستراتيجية الوطنية للمياه )2025-2016( 
1. يف السنوات األخيرة مت التوسع يف معاجلة املياه العادمة لتشمل عقارات أكثر ولتتحسن 

نوعية املعاجلة يف احملطات، ما انعكس إيجابًا على إعادة االستخدام.

انعكس  ما  جيدة،  استفادة  أصبحت  منها  واالستفادة  املائي  احلصاد  مشاريع  تقدمت   .2
إيجابًا على مناطق البادية.

3. استمرت حصة الفرد من املياه املنزلية يف التراجع، ما زاد من قلق املواطنني وأّدى إلى 
تردي حالتهم النفسية، وإلى تدني الثقة يف أداء القطاع العام.
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4. ازدياد استنزاف املياه اجلوفية بداًل من السير يف إجراءات حتلية مياه البحر، علمًا بأن 
إلى  إذ يؤدي االستنزاف  املستمرة،  املياه  أزمة  للحّد من  املمكن  الوحيد  هذا هو احلل 

تلف مخزونات املياه اجلوفية ونضوبها وتردي نوعيتها.

5. لم ُتؤمن مصادر جديدة من املياه، بل ثّمة زيادة يف استنزاف املياه اجلوفية، ولم حُتكم 
السيطرة على ذلك االستنزاف، ما سيسّرع يف نضوبها.  

6.لم يتم أي إجراء لتحصيل حقوق األردن يف املياه املشتركة.

7. لم ُتسخر الطاقة املتجددة لعمليات القطاع لتخفيض فاتورة الطاقة.

8. لم تتم عملية إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه.

رابعًا: مواطن الخلل في أداء القطاع
يعدُّ األردن من املناطق الفقيرة يف املصادر املائية، وتفاقم هذه املشكلة يؤدي يف ضوء   .1

ازدياد عدد السكان إلى أزمة تزويد محلي للغذاء تزداد صعوبة يومًا بعد يوم.

األولوية  أن  ومبا  أراضيه،  من  بسيط  جزء  لرّي  إاّل  األردنية  املياه  مصادر  تكفي  ال   .2
املنزلية  لألغراض  املتزايد  االستعمال  فإن  االستعماالت،  بقية  على  الشرب  ملياه  هي 
الناجت عن االرتفاع يف مستويات املعيشة، واالزدياد يف عدد السكان سيتم على حساب 

االستعماالت األخرى وخاصة الزراعية منها.

تتمتع املياه يف املناطق اجلافة التي يقع األردن ضمنها بقيمة وأهمية تفوقان تلك التي   .3
تتوافر يف دول املناخ املعتدل، لذلك فإن محاذير مشّددة يجب أن تالزم أي تخطيط 
الستغالل املصادر املائية، أو تغيير نوعيتها، وذلك لعدم توافر البدائل إذا ما تلف أي 

مصدر منها. 

خامسًا: توصيات تقرير حالة البالد 2020
خالل  تنفيذها  مت  التي  واملشاريع  السياسات  من  العديد  على  استفهام  عالمات  ثّمة   -
وعلى  ذاتها،  بحد  املياه  مصادر  على  سلبية  تأثيرات  إلى  أدت  والتي  املاضية،  العقود 

ميزانية الدولة، ونوعية املياه.

لم تكن معاجلة املياه العادمة سليمة يف الكثير من املناطق، إذ أدخلت طرق معاجلة ال   -
تفي بالغرض، ما أدى إلى تلوث مصادر مائية رئيسة، وأصبحت معاجلة وضعها صعبة 
أو شبه مستحيلة، فمثاًل، فإن محطات: خربة السمراء، العقبة، معان، الطفيلة، مأدبا 
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أتلفت  قد  بالغرض،  تفي  ال  بدائية  بطريقة  سابقًا  مياهها  عوجلت  والتي  والرمثا، 
مصادر مياه رئيسة مثل سيل الزرقاء وسّد امللك طالل. وبعد استبدال هذه احملطات 
أتلفته  ما  إصالح  أن  إاّل  الوضع،  حتسن  بالغرض  وتفي  تقدمًا  أكثر  معاجلة  مبحطات 

احملطات القدمية يحتاج إلى عشرات السنني.

مت الترخيص للقطاع اخلاص بحفر آبار يف املناطق املرتفعة الستغالل املياه اجلوفية   -
فيها يف األغراض الزراعية، وأدى ذلك إلى استنزاف تلك املياه التي يتألف جزء منها من 
مياه أحفورية غير متجددة، تشكل القاعدة املائية لألحواض املتجددة التي تعلوها 
وعملت  األحواض.  من  وغيرها  واملفرق  واألزرق،  والضليل،  واجلفر،  الديسي،  مثل 
اآلبار  تلك  السياسة بعدم جتديد تراخيص  املعنية على تفادي تبعات هذه  اجلهات 
من  للحد  كافية  تكن  لم  اإلجراءات  أن  إاّل  املستخرجة،  املياه  على  تسعيرة  بوضع  أو 

االستنزاف. 

55 مليون  أنشئت مشاريع لم حتقق األهداف املرجوة منها، مثل سّد الكرامة ليجمع   -
1995 تعاني  م³ من املياه الستخدامها يف الرّي، إاّل أن املياه التي جُتمع فيه منذ عام 
من امللوحة الشديدة التي تصل إلى حوالي 20 ألف ميكروسيمنز/سم علمًا بأن املياه 
الصاحلة للري يجب أن تقل ملوحتها عن 1500 ميكروسيمنز/سم، أي أن ملوحة مياه 
من  واآلتية  الفائضة  العذبة  املياه  وجُتمع  للرّي.  الصالح  ضعف   13 حوالي  هي  السّد 
قناة امللك عبد اهلل يف هذا السد لتتملح دون االستفادة من أي قطرة منها، ولتصرف 
وجود  بسبب  تنجح  ولم  ومكلفة،  صعبة  حتليتها  ألن  مستغلة،  غير  امليت  البحر  إلى 

بعض املواد العضوية فيها)8(.

امللك عبد اهلل لالستعمال يف أغراض الشرب بعد معاجلتها يف  كما مت ضخ مياه قناة   -
ليست  ومعاجلتها  للتلوث  ومعرضة  جدًا  مكلفة  املشروع  هذا  مياه  أن  إاّل  زي،  محطة 
ممكنة دائمًا، على سبيل املثال أثناء الفيضان، ويف مدد اإلثراء الغذائي ومنو الطحالب، 
حاالت  من  ذلك  على  ويستدل  كم.   65 طولها  مكشوفة  قناة  امتداد  على  واحلوادث 
حينها.  يف  الصحية  املواطنني  ومعاناة   ،1998 وعام   1987 عام  حصلت  التي  التلوث 

ويضاف إلى ذلك اإلغالق املتكرر بسبب عكورة املياه. 

8  Salameh, E., Shteiwi, M. & Al-Raggad, M. (2018). Water Resources of Jordan -Political, 
Social and Economic Implications of Scarce Water Resources- Springer Publ. Co.

9 Salameh, E.,(2004), The Tragedy of the Karama  Dam Project: Acta hydrochimica et 
hydrobiologica 32.
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ُأنشئت سدود كثيرة يف األردن بهدف جمع مياه الفيضان والينابيع، وهي مياه جيدة   - 
املياه  بتحويل  اُتخذت  قرارات  أن  إاّل  املختلفة،  األغراض  يف  الستخدامها  النوعية 
العادمة املعاجلة لتجمع مع مياه الفيضان والينابيع يف تلك السدود، وهذا ما أدى إلى 
ترٍد كبير يف نوعية مياه السدود، مثل سّد امللك طالل، ووادي شعيب، ووادي الكفرين، 
ووادي كفرجنة وغيرها، ويعدُّ ذلك خسارة مائية )نوعية املياه( واقتصادية وبيئية. 
العادمة  للمياه  املشترك  التخزين  سياسة  يف  النظر  إعادة  احلاضر  الوقت  يف  ويجدر 

املعاجلة مع مياه الفيضان والينابيع.

من  تأتي  ماحلة  ارتوازية  مياهًا  أنتجت  األردن  غور  امتداد  على  عميقة  آبار  حفر  مت   -
من  فوقها  مبا  وترتبط  املرتفعة  األردنية  األراضي  حتت  تقع  التي  العميقة  الطبقات 
استخدام،  دون  واملعدنية  املاحلة  املياه  منها  لتتدفق  اآلبار  هذه  وتركت  العذبة،  املياه 

ولتجري على امتداد أودية غور األردن مسّببة متّلح مياه تلك األودية.

إن السماح باستمرار تدفق املياه من تلك اآلبار يعني تفريغ الطبقات احلاملة لها من مياهها 
املاحلة، وهذا سيؤدي بالضرورة إلى أن حتل مكان تلك املياه املاحلة مياه عذبة من الطبقات 
التي تعلوها يف املناطق اجلبلية. ولهذا يجب وقف تدفق تلك اآلبار بأي وسيلة، وليس وقف 
تدفقها إلى سطح األرض وحْسب، بل تدفقها حتت السطح ألنه ونتيجة الهتراء أنابيب 
اجلوفية  املياه  طبقات  إلى  األنابيب  هذه  من  العميقة  املياه  تتدفق  السطح  حتت  آبارها 
الضحلة والعذبة يف غور األردن. وتشكل هذه اآلبار واستمرار تدفقها خسارة كبيرة لألردن 

وموجوداته من املياه العذبة التي سوف حتل مكان املياه املاحلة املستخرجة لتتمّلح. 

وقد مت ضّخ مياه الديسي إلى مناطق الشح والطلب املتزايد على املياه يف شمال األردن، ويف 
املّدة نفسها التي ُخّطط فيها ملشروع نقل مياه الديسي ألغراض الشرب، كان التخطيط 
املياه سنويًا،  25 مليون م³ من  إلى  الصناعية، وهي بحاجة  املفرق  جاريًا إلنشاء مدينة 
املياه  من  م³  مليون   35 حوالي  إلى  حتتاج  لإلسكان  الزرقاء  يف  احلرمني  خادم  ومدينة 
املشروعني يف  إنشاء هذين  لم نفكر يف  ملاذا  املطروح يف هذا اإلطار، هو:  والسؤال  سنويًا. 
وأخرى سكنية، وضخ  الديسي إلنشاء مدينة صناعية تصديرية  القويرة غرب  منطقة 
إلى  املياه  جلب  من  بداًل  املياه  مناطق  إلى  السكان  جلب  بهدف  وذلك  لهما،  الديسي  مياه 
مدينة  ومعها  املنطقة،  تلك  يف  تصديرية  صناعات  مدينة  ُأنشئت  ولو  السكان؟  مناطق 
الكبير-  املشروع  مصاريف  سنوفر  بذلك  نكن  ألم  الصناعات،  تلك  يف  للعاملني  سكنية 
الديسي-  بتكلفة تقدر بحوالي ألف مليون دوالر إلنشاء صناعات تصديرية، علمًا بأن 
 900 40 كم عن القويرة، ومناخ القويرة جيد، ألنها ترتفع حوالي  العقبة تبعد حوالي 
متر عن سطح البحر، وهي شبيهة مبناطق عّمان املرتفعة وشمالها، وعلى بعد 15 كم منها 
60 كم مشتى جميل وميناء  النقب، وجنوبها على بعد  رأس  أال وهو  يقع أجمل مصيف 

تصدير للبضائع أال وهو ميناء العقبة.
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ألم نكن بذلك قد خّففنا من الضغوط السكانية يف مناطق عمان والزرقاء واملفرق، ومن 
ضغوط السير، والضغوط البيئية التي نتجت عن إنشاء مدينة املفرق الصناعية، ومدينة 

خادم احلرمني السكنية؟

سادسًا: الخالصة 
تلك  ألن  املائية،  ملشاكله  حاًل  يشكل  األردن  يف  الداخلية  املياه  مصادر  تطوير  يعد  لم 
املصادر قد ُطورت إلى أبعد احلدود، أي أن السياسة التقليدية بتطوير املصادر الداخلية 
األزمة  من  تخفف  قد  الداخلية  السياسات  بعض  أن  إاّل  كاماًل.  استنزافًا  اسُتنزفت  قد 
اخلانقة التي يعاني منها قطاع تزويد املياه، مثل رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير 
املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى، ويحتاج ذلك إلى استثمار يف األدوات واملعدات 
املوفرة للمياه، كما يحتاج إلى تدريب العاملني يف الزراعة على تلك األنظمة، إضافة إلى 

تغيير النمط الزراعي)9(.

وتتوفر لألردن فرصة احلصول على حقوقه يف املياه املشتركة مع دول اجلوار، ما سيخّفف 
الطراز األول ال تستطيع وزارة  إاّل أن هذه قضية سياسية من  املائية اخلانقة.  أزمته  من 

املياه والرّي حّلها دون تدخل سياسي على أعلى املستويات.

ويبقى احلل النهائي هو اللجوء إلى حتلية مياه البحر األحمر يف العقبة، وتزويد املواطنني 
إلى  أيضًا  يهدف  والذي  امليت،  األحمر-  البحرين  ناقل  إنشاء  خالل  من  حتليتها  أما  بها، 
إعادة تأهيل البحر امليت املتدهور بيئيًا، فقد مت غّض النظر عنه حاليًا ألسباب متعددة.

إذًا، لم يبَق لألردن سوى حتلية املياه يف العقبة، وهذه مشاريع مكلفة، إاّل أن التقدم التقني 
يف حتلية املياه أّدى إلى خفض تكلفة إنتاج املتر املكعب إلى 0.5-0.6 دوالر أي 0.42-0.35 
الشرب  ألغراض  االستخدام  عند  مكلفًا  يعد  لم  وهذا  الضخ،  تكلفة  إليها  مضافًا  دينار، 
الصناعة  املياه فيها يف  التي تدخل  أو  املياه  التي تدّور  الصناعات، وخاصة تلك  أو لبعض 

الغذائية.

اجلرأة  إلى  يحتاج  استراتيجيًا  قرارًا  التحلية  مشاريع  إنشاء  يف  السير  قرار  أصبح  لقد 
لتلبية  بالتحلية  والبدء  القرار  اتخاذ  األردن  وعلى  ترفيهيًا.  قرارًا  يعد  ولم  والتصميم، 
حاجات منطقة العقبة أواًل، أي حوالي 30 مليون م³ يف السنة، وتوفير ما ُيسال حاليًا إلى 
منطقة العقبة من مياه الديسي لتزويد مناطق أخرى بها. وال ُيفهم علميًا ملاذا تسال مياه 
900 متر فوق سطح البحر )الديسي( إلى العقبة وخسارة طاقة تلك  من ارتفاع حوالي 

9  Ministry of Water and Irrigation (2016), water Demand Management Policy.
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املياه، والتي تقدر بحوالي 35% من تكلفة التحلية، بدل حتلية مباشرة يف العقبة لتزويد 
كميات  زيادة  األردن  على  يتوجب  العقبة،  ملدينة  املياه  حتلية  بدء  وبعد  بها.  املدينة 
التحلية يف العقبة تدريجيًا وضّخها إلى املستهلكني يف مختلف املناطق، والتخلص من أزمة 

املياه اخلانقة، وطمأنة املستثمرين على أن األردن سيوفر املياه حلاجات استثماراتهم.

للمتر  دوالر   0.6-0.5 وبتكلفة   )BOT( أساس  على  التحلية  إلى  اجلوار  دول  جلأت  وقد 
املكعب، ُيضاف إلى ذلك تكلفة الضّخ إلى مواقع االستهالك. إاّل أن التكلفة يف مجملها مع 
1.75 دوالر للمتر املكعب، مع مالحظة أن أسعار  تكلفة التوزيع يف األردن لن تزيد على 
املياه  مصادر  بعض  تكلفة  أن  إلى  إضافة  ذلك.  على  يزيد  حاليًا  للمؤسسات  الشرب  مياه 
الداخلية يزيد على تكلفة التحلية، علمًا بأن معدل استهالك املواطن األردني من مياه 
مياه  من  الواحد  للفرد  دنانير  ثالثة  يعني  وهذا  شهريًا،  م³   2.5 حوالي  يبلغ  الشرب 
التحلية، علمًا بأن تكلفة مياه املصادر الداخلية األخرى أقل من ذلك بكثير، وعند خلط 
مياه التحلية مع املياه األخرى لن تزيد األسعار على دينار واحد للمتر املكعب، وهذا ضمن 

القدرة الشرائية ملعظم سكان األردن.

أصبح  قضايا  ثالث  إاّل  استراتيجياتها  أو  خططها  من  أي  يف  والرّي  املياه  وزارة  تورد  لم 
التحدي لها وحلها ضروريًا، وهي:

الضّخ املتقطع.   .1

زيادة حصة الفرد يف االستعماالت املنزلية.   .2

استنزاف املياه اجلوفية.  .3

إننا سنفقد نصف مياه  إذ  املائي بشقيه،  الفاقد  إلى حل جذري ملشكلة  القطاع  ويحتاج 
التحلية إن استمر الفاقد كما هو عليه اآلن.

وال تعالج كميات املياه املعتزم حتليتها يف العقبة، الضّخ املتقطع واستنزاف املياه اجلوفية، 
إذ إن كمية املياه املتوقع حتليتها يف العقبة والبالغة 300 مليون م³ سنويًا أقل بكثير من 

الكمية املطلوبة حلل القضيتني. 

فإن  أعاله،  القضايا  هذه  حلل  الضرورية  املائية  واملوازنات  اخلطط  الوزارة  تضع  لم  وإذا 
من  االنتهاء  بعد  للمياه  وآمن  مريح  تزويد  إلى  تؤدي  لن  التحلية  على  املعقودة  اآلمال 

تنفيذ املشروع. 
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سابعًا: التوصيات
رفع كفاءة استخدام املياه يف الرّي لتوفير املياه العذبة لالستخدام يف أغراض أخرى   .1

من خالل ادخال التكنولوجيا احلديثة املوفرة للمياه. 

االستمرار والسعي للحصول على احلقوق يف املياه املشتركة مع دول اجلوار، ما سيخّفف   .2
من األزمة املائية اخلانقة. 

استراتيجي  التحلية كخيار  إنشاء مشاريع  والسير يف  العقبة  املياه يف  اعتماد حتلية   .3
حلل مشكلة املياه يف االردن باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

وضع حلول جذرية ملشكلة الفاقد املائي بشقيه القانوني والفني.   .4

وضع خطة تدريجية لوقف استنزاف املياه اجلوفية بعد االحاطة بحجم املخزون من   .5
هذه املياه. إذ إن كمية املياه املتوقع حتليتها يف العقبة أقل بكثير من الكمية املطلوبة 

ملعاجلة الضّخ املتقطع واستنزاف املياه اجلوفية. 
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يف محطة ضخ العبدلية/ لواء 

الشوبك/ محافظة معان/ 
المركزية 2018

قيد سلطة املياه20202021154قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمعان
التنفيذ

17

Resilience of Water 
Utilities II )RWUII(

تطوير نظام األرشفة ملشتركي 
املياه والصرف الصحي املستخدمة 

يف GIS وعمل مسح ميداني 
لتحديث قاعدة بيانات كل من 

قصبة السلط وعني الباشا 
وتطويرها

قيد سلطة املياه20202021630قيد التنفيذمنحة GIZتنفيذالبلقاء
التنفيذ

محافظة تأهيل شبكة املياه يف بلدة بيت يافا52
قيد سلطة املياه20202021956قيد التنفيذUNICEFتنفيذإربد

التنفيذ

53
استبدال شبكة املياه يف مناطق 

قيد سلطة املياه20202021393قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلونمتفرقة/ محافظة عجلون
التنفيذ

54

استبدال شبكة مياه تالفة يف بلدة 
قفقفا مع أجزاء من املشيرفة 

إضافة إلى اخلطوط الناقلة/ أم 
الزيتون

قيد سلطة املياه20202021170قيد التنفيذالمركزيةتنفيذجرش
التنفيذ

55
مشروع تأهيل وحتسني شبكات 
املياه يف مواقع متفرقة يف لواء 

قصبة إربد

إربد/ 
قيد سلطة املياه20202021165قيد التنفيذالمركزيةتنفيذالقصبة

التنفيذ

56
مشروع تأهيل وحتسني شبكات 
املياه يف مواقع متفرقة يف لواء 

قصبة الرمثا
قيد سلطة املياه20202021293قيد التنفيذالمركزيةتنفيذإربد/ الرمثا

التنفيذ

58
تأهيل شبكات املياه وحتسينها 

يف مواقع متفرقة يف لواء األغوار 
الشمالية

إربد/ 
األغوار 
الشمالية

قيد سلطة املياه20202021343قيد التنفيذالمركزيةتنفيذ
التنفيذ

59
مشروع تغيير خطوط مياه يف 

قيد سلطة املياه20202021182قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءمنطقة زي
التنفيذ

60
مشروع تأهيل وحتسني شبكات 

املياه يف قصبة الزرقاء )المركزية 
الزرقاء(

قيد سلطة املياه20202021340قيد التنفيذالمركزيةتنفيذالزرقاء
التنفيذ

61
مشروع صيانة شبكات املياه 

ملنطقة الصفا )الزراعة، الشكارة، 
الساخنة، الفاخرة، والصفصافة(

قيد سلطة املياه20202021154قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلون
التنفيذ

62
إعادة تأهيل شبكة مياه الصريح/ 

املرحلة الثانية
إربد/ بني 

قيد سلطة املياه201920214,500قيد التنفيذJICAتنفيذعبيد
التنفيذ
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63
مشروع جتهيز وتشغيل بئر 

اجلفر االستكشايف على الطاقة 
الشمسية/ محافظة معان

قيد سلطة املياه20202021155قيد التنفيذUNICEFتنفيذمعان
التنفيذ

70
تنفيذ خطوط مياه يف القصور 

العامرة/ احلمر
محافظة 
قيد سلطة املياه20202021152قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعاصمة

التنفيذ

71

مشروع تنفيذ اخلط الناقل )خط 
ناقل اجلنوب( من محطة ضخ 
الغوير إلى محطة ضخ مؤتة 

)خزان مؤتة(

قيد سلطة املياه20202021968جديدمنحة سعوديةتنفيذالكرك
التنفيذ

73
مشروع متفرقات لواء املزار 

قيد سلطة املياه20202021357قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربدالشمالي
التنفيذ

محافظة مشروع بيرين74
قيد سلطة املياه20202021254قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاء

التنفيذ

دراسات تأهيل شبكات املياه يف 
قيد سلطة املياهKOICA20192021292.550دراساتالكركلواء فقوع

التنفيذ

96

اتفاقية مياه وصرف صحي مخيم 
جرش: إنشاء خطوط مياه جديدة 

بطول 600 م بني شبكة املخيم 
وخزان املياه يف شمال املخيم،                                                 

وربط خطوط مياه جديدة بني 
خزان املياه شمال املخيم مع )عني 
الديك، أم اللولو، بوستر، وجرش(.                                       

وتركيب صمامات وأجهزة قياس 
تدفق مائي

قيد سلطة املياه20192021قيد التنفيذسويسريتنفيذجرش
التنفيذ

دراساتإربدصرف صحي قرى غرب إربد97

 EBRD
 )European
 Bank for

Recon-
 struction
and Devel-
 opment(

%100

قيد سلطة املياه201920211,021قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالعاصمةمحطة تنقية ناعور101
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه2017202134,185قيد التنفيذ
التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالعاصمةشفا بدران حزمة )1(103
قيد سلطة املياه202020212,635قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالعاصمةشفا بدران حزمة )2(104
قيد سلطة املياه202020213,305قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

107
خط املياه املعاجلة من محطة 

بنك اإلعمار تنفيذعجلونكفرجنة
قيد سلطة املياه201820213,000قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

بنك اإلعمار تنفيذالكركإعادة تأهيل محطة تنقية الكرك108
قيد سلطة املياه201520218,652قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

تنفيذالطفيلةتوسعة محطة تنقية الطفيلة109
الوكالة 

األمريكية 
لإلمناء

قيد سلطة املياه2018202132,200قيد التنفيذ
التنفيذ

110
عني الباشا )1( )موبص وعني 

الباشا(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920213,350قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ
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111
عني الباشا )2( )صافوط وأم 

الدنانير(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920212,983قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

112
عني الباشا ) 3( )قاقيش 

واخلرشا(
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه201920212,640قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

113
اإلشراف على تنفيذ مشاريع 

عني الباشا
البلقاء/ 
احلكومة تنفيذعني الباشا

قيد سلطة املياه20192021574قيد التنفيذاإليطالية
التنفيذ

عمان/ صرف صحي الدربيات117
قيد سلطة املياه201920211,093قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبيادر

التنفيذ

قيد سلطة املياه20192021744قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءمحطة ضخ السلط الدائري119
التنفيذ

قيد سلطة املياه20202021650قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءصرف صحي أم نعاج120
التنفيذ

177
مشروع حفر آبار خان الزبيب/ 

الشيدية- احلسا - عمان/ املرحلة 
األولى

منحة القمح تنفيذالعاصمة
2019202114,865قيد التنفيذاألمريكية

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

إدارة مصادر املياه )املرحلة الثالثة( 
استبدال عدادات شركة مياه 

اليرموك
قيد سلطة املياه201920211,800قيد التنفيذمنحة أملانيةتنفيذالشمال

التنفيذ

183
تبديل خطوط الصرف الصحي 

من مخيم جرش إلى اخلط 
الرئيس إلى محطة تنقية

قيد سلطة املياه20192021قيد التنفيذسويسريتنفيذجرش
التنفيذ

201520219,956قيد التنفيذKfWتنفيذالكركإعادة تأهيل محطة تنقية الكرك
قيد 

التنفيذ

قيد سلطة املياه2017202148,836قيد التنفيذكوريتنفيذالعاصمةتنفيذ محطة تنقية ناعور
التنفيذ

189

توريد خطوط صرف صحي 
ومتديدها يف مواقع متفرقة يف 
القصبة وبني عبيد والرمثا/ 

محافظة إربد

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربد
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

191
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذجرشوحتسينها يف محافظة جرش

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

199
إعادة تأهيل محطات ضخ املياه يف  

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاءمحافظة الزرقاء
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

207
إزالة املكاره الصحية داخل قصبة 

جرش للحفاظ على مصادر املياه/ 
جرش

20192021قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذجرش
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

215

إعداد دراسة جدوى وتصميم 
تفصيلي ووثائق عطاء ملشروع 

إنشاء خط ناقل من تالل الذهب 
إلى محطة ضخ 95

دراساتالبلقاء

منحة 
EIB )بنك 
االستثمار 
األوروبي(

202020211,260قيد الدراسة

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

شمال وادي مشروع إنشاء حفيرة خنيزيرة218
تنفيذاألردن

صندوق 
التكيف 
املناخي

20192021647قيد التنفيذ
سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

220
إنشاء مزرعة مشاهدة بحثية 

وجتهيزها لتجارب الري باملياه 
العادمة املعاجلة غير املخلوطة

شمال وادي 
تنفيذاألردن

صندوق 
التكيف 
املناخي

20202021143,325قيد التنفيذ

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ
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تنفيذمأدباتعلية سد الوالة222

التعويضات 
البيئية + 

مبادلة الدين 
اإليطالي

2017202127,478قيد التنفيذ

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

2017202110,519قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةإنشاء سد وادي الفيدان223

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

2015202158,581قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركإنشاء سد ابن حماد224

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

إعداد دراسات سد اجلرم وفيفا225

األغوار 
الشمالية/ 

األغوار 
اجلنوبية

الصندوق دراسات
20202021927قيد التنفيذالكويتي

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

241
إعادة تأهيل شبكات الري 

تنفيذالبلقاءومحطات الضخ يف غور الكبد
اخلزينة + 

بنك اإلعمار 
KFW األملاني

قيد التنفيذ/ 
مت افتتاح 
املشروع يف 

2021

2017202116,800

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
التنفيذ

272
مشروع إعادة تأهيل آبار مياه 

20202021246قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةالديسي عدد )4(
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

274

مشروع محطات مراقبة الفاقد 
)إنشاء مناهل خرسانية يف مواقع 

متفرقة يف محافظة العقبة/ 
املرحلة الثانية(

20202021226قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبة
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

275
مشروع تعزيز التزويد املائي خلط 

20202021225.6قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعقبةاحلميمة من بئر القويرة )2(
شركة مياه 

العقبة
قيد 

التنفيذ

64
 Efficiency in the Energy

Water Sector II
عطاء دراسات

قيد سلطة املياه201920222,565قيد التنفيذKFWدراساتالبلقاء
التنفيذ

99

توريد خطوط صرف صحي 
 وتركيبها

 إلسكان حي املنصور 3 وإسكان 
خربة مسلم

قيد سلطة املياه202020222,405قيد التنفيذموازنة عامةدراساتالعاصمة
التنفيذ

دراساتالكركمشروع صرف صحي الكرك100

10% بنك 

اإلعمار 
األملاني.

90% موازنة 

سلطة املياه

قيد سلطة املياه201920221,407قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالعاصمةخدمات استشارية حملطة ناعور102
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه201920223,824قيد التنفيذ
التنفيذ

114

إعداد الدراسات والتصاميم 
واإلشراف على مشروع صرف 
صحي شرق إربد، احلزمتان 

)حكما واملغير(

بنك اإلعمار إشراف وتصاميمإربد
قيد سلطة املياه201820221,500قيد التنفيذاألملاني

التنفيذ

173

 Deir Allah /6 JWI-Task
 Wastewater&Water

 Systems/ water system
partعطاء دراسات 

201820226,152قيد التنفيذUSAIDدراساتالبلقاء

وزارة املياه 
والري / 
سلطة 

املياه

قيد 
التنفيذ
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175

 /7 JWI-Task
 Wastewater&Water

 project for Bani Kenaneh
 a district of Irbid

 Governorate/ water
 system part

عطاء دراسات

201820222,267قيد التنفيذUSAIDدراساتإربد

وزارة املياه 
والري/ 
سلطة 

املياه

قيد 
التنفيذ

اإلدارة الالمركزية ملياه الصرف 
الصحي للتكيف مع تغير املناخ 

يف األردن
قيد سلطة املياه201920221.300قيد التنفيذمنحة أملانيةتنفيذوطني

التنفيذ

ذاتي + منحة تنفيذالبلقاءاستبدال مضخات الزارة ماعني184
قيد سلطة املياه201920226,164قيد التنفيذأمريكية

التنفيذ

192
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192022قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلونوحتسينها يف محافظة عجلون

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

204
إنشاء خزانات املياه يف محافظة 

20192022قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمعانمعان
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

242
تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد 
من املياه وتعزيز أنظمة التحكم 

واملراقبة يف غور األردن
 منحةتنفيذإربد

USAID202020227,810قيد الدراسة

سلطة 
وادي 
األردن

قيد 
الدراسة

98

الــعطاء املــركزي رقم  )2019/160( 
 اخلاص 

بإعداد الـدراسات والــتصاميم 
 ووثائق العطاءات الالزمة 

لشبكات الصرف الــصحي الرئيسة 
 والفرعية والوصالت

 املــنزلــية ومــحطات الرفع )إذا لزم 
 األمر، وإنشاء محطة

 تنــقيــة للمياه العادمـة/ لواء 
احلسينية/ محافظة معان

لواء 
احلسينية/ 

معان
قيد سلطة املياه202020231,450قيد التنفيذموازنة عامةدراسات

التنفيذ

تنفيذالعاصمةمحطة رفع املستندة والصيادلة121
البنك الكوري 

لالستيراد 
والتصدير

قيد سلطة املياه201820236,475قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذالبلقاءمحطة تنقية شمال شرق البلقاء181
قرض 

فرنسي+ 
منحة أوروبية

قيد سلطة املياه2020202364,855قيد التنفيذ
التنفيذ

تنفيذعجلونصرف صحي اجلنيد/ عجلون
قرض من 
الصندوق 

الكويتي
قيد سلطة املياه202020234750قيد التنفيذ

التنفيذ

188
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذإربدوحتسينها يف محافظة إربد
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

190
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذاملفرقوحتسينها يف محافظة املفرق

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

193
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

عجلون
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذعجلون

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

194
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعاصمةوحتسينها يف محافظة العاصمة

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ
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رقم 
املوقع اسم املشروعاملشروع

اجلغرايف

حالة املشروع 
)دراسات/

عطاءات/تنفيذ(

مصدر 
التمويل

صفة املشروع    
1- جديد 

2- مستمر 3- 

قيد التنفيذ

تاريخ 
البدء

تاريخ 
االنتهاء

التكلفة  
باأللف دينار

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع

195
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءوحتسينها يف محافظة البلقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

197
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاءوحتسينها يف محافظة الزرقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

198
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الزرقاء
20202023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالزرقاء

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

200
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

201920232,490قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمأدباوحتسينها يف محافظة مأدبا
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

202
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الكرك
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكرك

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

203
تأهيل الشبكات وخطوط املياه 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذمعانوحتسينها يف معان
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

206
تأهيل الشبكات وخطوط الصرف 
الصحي وحتسينها يف محافظة 

الطفيلة
20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالطفيلة

وزارة املياه 
والري

قيد 
التنفيذ

209
إنشاءات مباٍن وخزانات مياه يف 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركمحافظة الكرك
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

212
تأهيل شبكات الصرف الصحي 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالعاصمةوتوسعتها يف العاصمة
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

213
حتديث الشبكات وخطوط املياه يف 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالكركمحافظة الكرك
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

214
معاجلة مكاره صحية ومتديد 

20192023قيد التنفيذموازنة عامةتنفيذالبلقاءصرف صحي يف البلقاء
وزارة املياه 

والري
قيد 

التنفيذ

جميع أمتتة شبكة الرصد املائي186
وزارة املياه مستمر2012مستمرموازنة عامةتنفيذاحملافظات

والري
وزارة املياه 

والري

محافظات إدارة برنامج املياه276
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

277
تشغيل مصادر مياه جديدة 

وجتهيزها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

محافظات حتسني شبكات املياه278
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات إنشاء اخلزانات ومحطات املياه279
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

280
خطوط ناقلة يف جميع أنحاء 

قطاع الشمال
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

محافظات الوصالت املنزلية281
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات معاجلة مصادر املياه وحتليتها282
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

محافظات شراء مياه من اآلبار اخلاصة283
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ
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رقم 
املوقع اسم املشروعاملشروع

اجلغرايف

حالة املشروع 
)دراسات/

عطاءات/تنفيذ(

مصدر 
التمويل

صفة املشروع    
1- جديد 

2- مستمر 3- 

قيد التنفيذ

تاريخ 
البدء

تاريخ 
االنتهاء

التكلفة  
باأللف دينار

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع

محافظات مشروع حتلية مياه محطة كرمية285
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال

اليرموك
قيد 

التنفيذ

286
إنشاء شبكات الصرف الصحي 

وحتسينها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

287
تشغيل محطة تنقية الشاللة 

وإدارتها وصيانتها
محافظات 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمال
اليرموك

قيد 
التنفيذ

288
تشغيل محطة تنقية املفرق 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذاملفرقوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

289
تشغيل محطة تنقية الشونة 

الشمالية وإدارتها
الشونة 
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذالشمالية

اليرموك
قيد 

التنفيذ

290
عقد حتسني األداء املبني على 
شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربدإيرادات الصرف الصحي للشركة

اليرموك
قيد 

التنفيذ

291
تشغيل محطة تنقية املعراض 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربدوإدارتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

292
تشغيل محطة تنقية كفرجنة 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذعجلونوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ

293
تشغيل محطة تنقية دوقرة )إربد 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذإربداملركزية(
اليرموك

قيد 
التنفيذ

294
تشغيل محطة تنقية شرق جرش 

شركة مياه مستمرذاتيتنفيذجرشوإدارتها وصيانتها
اليرموك

قيد 
التنفيذ
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حالة البالد 2021: الزراعة

المقدمة 
أّدت جائحة كورونا إلى وضع القطاع الزراعي على رأس أولويات الدولة األردنية، إذ ساهم 
هذا القطاع مساهمة كبيرة يف استمرار تدفق السلع الزراعية إلى األسواق خالل اجلائحة، 
يف  ساهم  ما  القطاع،  يف  العاملني  تسريح  جتنب  وبالتالي  اإلنتاج،  عجلة  يف  استمر  كما 
االجتماعي،  واألمن  الغذائي  األمن  منظومة  مستوى  على  اجلائحة  آثار  من  التخفيف 
وهذا أّدى إلى إيالء القطاع أهمية يف البرنامج االقتصادي للحكومة ملواجهة آثار جائحة 
من  املّدة  خالل  بتنفيذها  احلكومة  تلتزم  زمنية  برامج  ضمن  إعداده  مت  والذي  كورونا، 

.2023-2021

العامة  بيانات دائرة اإلحصاءات  الزراعة، فتشير  الكلية لقطاع  نتائج األداء  وبخصوص 
 .2020-2008 السنوات  خالل  الزراعية  للمنتجات  القائم  اإلنتاج  قيمة  تذبذب  إلى 
فقد ارتفعت قيمة اإلنتاج القائم من 1,311 مليون دينار عام 2008، إلى 2691 مليون 
بلغت  كما   .2020 عام  دينار  مليون   2,573 إلى  االنخفاض  لتعاود   ،2018 عام  دينار 
القيمة املضافة لإلنتاج الزراعي لعام 2008 حوالي 529 مليون دينار باألسعار اجلارية، 
1614 مليون دينار  2018، وتعاود االنخفاض إلى  1,688 مليون دينار عام  لترتفع إلى 
عام 2020. وقد شكلت نسبة مساهمة القطاع الزراعي يف الناجت احمللي اإلجمالي بأسعار 
السوق اجلارية حوالي 2.4% عام 2008 لترتفع إلى 5.6% عام 2018 ومن ثم لتعاود 
القطاع  مساهمة  نسبة  انخفاض  من  الرغم  وعلى   )1(.2020 عام   %5.2 إلى  االنخفاض 
من  االقتصادي  النشاط  يف  مهمًا  دورًا  يؤدي  أنه  إاّل  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  يف  الزراعي 
-15 بني  ما  االقتصادي  النشاط  يف  القطاع  مساهمة  تقدر  إذ  القيمة،  سلسلة  خالل 

الروابط اخللفية واألمامية مع القطاعات االقتصادية األخرى،  20%، وذلك من خالل 
الزراعي  القطاع  والسياحة وغيرها)2(. كما حقق  والنقل واخلدمات  الصناعة  مثل قطاع 
الزيتون  وزيت  الدواجن  وحلوم  والفواكه  اخلضار  منتجات  من  عدد  يف  الذاتي  االكتفاء 
وبيض املائدة، إاّل أن الكثير من املنتجات الزراعية مثل القمح والشعير واللحوم احلمراء 

ما زال األردن يعتمد فيها على املستوردات)3(.

ويشكل القطاع الزراعي جزءًا مهمًا من قطاع الصادرات وامليزان التجاري األردني، إذ تشير 
بلغ  قد  الزراعية،  الصادرات  قيمة  إجمالي  أن  إلى  لألردن  اخلارجية  التجارة  إحصاءات 

 1   احلسابات القومية، دائرة اإلحصاءات العامة:
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/quarterly-estimates 

.Jordan Five Year Reform Matrix Implementation (LONG) Oct 18_Agriculture_water   2

3   االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(. 
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الوطنية،  الصادرات  إجمالي  من   %13.6 نسبته  ما  أو   2008 عام  دينار  مليون   602.6
واستمّرت هذه الصادرات باالرتفاع من 720.7 مليون دينار عام 2018 إلى 760.4 مليون 
دينار عام 2020 أو ما نسبته 15.1% من إجمالي الصادرات. أما صادرات اخلضار والفواكه 
الطازجة، فقد انخفضت إلى 232.4 مليون دينار عام 2020، وشكّلت ما نسبته %30.6 

من الصادرات الزراعية)4(.

دائرة  بيانات  تشير  الزراعية،  الصادرات  على  اإلقليمية  األزمات  تأثير  وبخصوص 
 74.2 من  هبطت  قد  سوريا  إلى  األردنية  الزراعية  الصادرات  أن  إلى  العامة  اإلحصاءات 
مليون دينار عام 2008، إلى 5.6 مليون دينار عام 2018، حيث انخفضت  صادرات اخلضار 
والفواكه من 58.9 مليون دينار عام 2008 إلى 0.353 مليون دينار عام 2018. وكذلك 
 225.5 العراق من  إلى  الزراعية  الصادرات  انخفضت  إذ  العراقي،  السوق  األمر بخصوص 
صادرات  انخفضت  2018.كذلك  عام  دينار  مليون   88.4 إلى   2008 عام  دينار  مليون 

اخلضار والفواكه من 72.3 مليون دينار عام 2008 إلى 4.9 مليون دينار عام 2018)5(.

يشّغل القطاع الزراعي ما نسبته 3.3% من إجمالي املشتغلني، ويشّكل األردنيون العاملون 
يف قطاع الزراعة حوالي 1.7%)6(. وبلغ إجمالي فرص العمل يف القطاع حوالي 210 آالف 
العمالة  خالل  من  والبوادي  األرياف  يف  لألسر  الدخل  مصادر  أحد  وّتعّد  عمل،  فرصة 
القطاع.  العمالة يف  56% من إجمالي  الزراعي، والتي شّكلت نسبتها  القطاع  األسرية يف 
ألف   91 بلغت  فقد  كافة،  والعرضية  واملوسمية  الدائمة  بأشكالها  املستأجرة  العمالة  أما 
 ،%15 31 ألف فرصة عمل ونسبة  فرصة عمل، وتوزعت على العمالة الدائمة بحوالي 
وعلى العمالة املوسمية بحوالي 6.6 ألف فرصة عمل ونسبة 3%، وعلى العمالة العرضية 

بحوالي 53.4 ألف فرصة عمل ونسبة 26% من إجمالي العمالة املستأجرة)7(.

من  القطاع  احتياجات  تأمني  يف  الوافدة  العمالة  على  يعتمد  الزراعي  القطاع  زال  وما 
العمالة الزراعية املستأجرة، إذ تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة إلى أن عدد العمال 
من   %69 نسبة  شكلوا  وافد،  عامل  ألف   62.7 حوالي  بلغ  الزراعي  القطاع  يف  الوافدين 
إجمالي العمالة املستأجرة يف قطاع الزراعة، ما يدل على أن القطاع الزراعي غير جاذب 

 4   إحصاءات التجارة اخلارجية، دائرة اإلحصاءات العامة:
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/externaltrade 

5   مصدر سابق )1(.
 6   إحصاءات العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة،

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Emp_unEmp.htm 
 7   اإلحصاءات الزراعية، دائرة اإلحصاءات العامة،

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics 

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics/
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics/
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االجتماعية  التأمينات  توافر  وعدم  القاسية،  العمل  لطبيعة  نظرًا  األردنية،  للعمالة 
واألمن واالستقرار الوظيفي)8(.

أواًل: االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(
تضمنت رؤية االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية الوصول إلى قطاع زراعي منظم 
الزراعي  القطاع  هيكلة  إعادة  إلى  االستراتيجية  وتهدف   .2025 عام  بحلول  ومتطّور 
للوصول إلى قطاع زراعي مهني ومنظم، واالستثمار يف البنية املعرفية وتعزيز استخدام 
التكنولوجيا احلديثة، وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية، وتعزيز األمن الغذائي واالعتماد على 
اإلنتاج الزراعي احمللي. ومن أهداف االستراتيجية أيضًا زيادة كفاءة العمليات اللوجستية، 
وتعزيز  احمللية،  اإلنتاج  مدخالت  على  القائمة  الزراعية  الصناعات  عناقيد  وتطوير 
تنافسية الصادرات الزراعية، باإلضافة إلى احملافظة على التنوع احليوي، وتطوير النظم 
األيكولوجية. وتقّدر التكلفة املالية للتدخالت احلكومية وتنفيذ مشاريع االستراتيجية 
إلى  االستراتيجية  تهدف  املوضوعة،  األداء  مؤشرات  وبحسب  دينار.  مليون   591 بنحو 
ألف   65 وإيجاد   ،%15 إلى  لتصل  الزراعي  القطاع  يف  املضافة  القيمة  منو  معدل  زيادة 
منو  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2025 عام  بحلول  الزراعة  قطاع  يف  جديدة  عمل  فرصة 

الصادرات الزراعية بنسبة %15. 

 ويف هذا السياق، اعُتمدت منهجية لتحليل البيانات املتوافرة لدى وزارة الزراعة واملؤسسات 
االستراتيجية  مشاريع  على  املالي  واإلنفاق  الفنية  باإلجنازات  واملتصلة  لها  التابعة 

الوطنية وإجراءاتها للتنمية الزراعية )2020-2025( وعلى املستويات التالية:

اإلجناز الفني للمشاريع واإلجراءات على املستوى الكّلي لالستراتيجية. أ- 
ب- اإلجناز الفني للمشاريع واإلجراءات على مستوى األهداف الرئيسة لالستراتيجية.

ت- اإلنفاق املالي للمشاريع واإلجراءات على املستوى الكّلي لالستراتيجية.
ث- املعوقات التي حالت دون حتقيق املؤشرات املستهدفة لالستراتيجية.

مدى التزام وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها بتوصيات تقرير حالة البالد. ج- 

أهداف  حتقيق  ألدوات  إجنازها  درجة  قياس  سيتم  التي  احلكومية  املؤسسات  أبرز  أما 
االستراتيجية، فهي املؤسسات األكبر مساهمًة يف االستراتيجية، وتشمل وزارة الزراعة، 
التعاونية  واملؤسسة  الزراعي،  اإلقراض  ومؤسسة  الزراعية،  للبحوث  الوطني  واملركز 

األردنية.

8   مصدر سابق )3(.
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البرامج  عدد  بلغ  ما  يف  فرعيًا،  هدفًا  و36  رئيسة  أهداف  سبعة  االستراتيجية  تضّمنت 
واملشاريع 133 برنامجًا ومشروعًا، وبلغ عدد اإلجراءات التشريعية واإلدارية 38 إجراء.

ثانيًا: التكلفة التقديرية لمشاريع االستراتيجية )مليون دينار( 
بحسب مصادر التمويل

تشير البيانات يف اجلدول رقم )1( إلى إجمالي التكلفة التقديرية ملشاريع االستراتيجية 
مخالف  وهذا  سنوات،  ست  مدى  على  دينار  مليون   591.4 بحوالي  ُقّدرت  إذ  وبرامجها، 
للفرضية )هـ( وهي توافر التمويل، إذ تقدر تكلفة التمويل السنوية بحوالي 99 مليون 
25 مليون دينار، وقروض مؤسسة  للوزارة ال تتجاوز  السنوية  املوازنة  أن  دينار، يف حني 
متويلية،  فجوة  وجود  إلى  يشير  وهذا  دينار.  مليون   50 تتجاوز  ال  الزراعي  اإلقراض 

ويطرح تساؤاًل حول توافر التمويل الالزم لتحقيق أهداف االستراتيجية.  

اجلدول رقم )1(: مصادر متويل االستراتيجية املستهدفة للتنمية الزراعية

اإلقراض منحخزينةاألولوية االستراتيجية
الزراعي

 غير
املجموع متوافر

52.4--52.40.0التنظيم واإلعادة لهيكلة القطاع الزراعي

0.32.0-0.11.7رقمنة القطاع الزراعي

0.19.114.07.530.7تعزيز استخدام التكنولوجيا احلديثة

التركيز على اإلنتاج واإلنتاجية واحملاصيل 
81.559.5282.82.9426.6االستراتيجية

24.41.56.05.637.5تطوير سلسلة العمليات اللوجستية

9.3-0.02.46.8تطوير سلسلة الصناعات الزراعية

0.40.6--0.1تطوير سلسلة الصادرات الزراعية

5.532.4-20.76.2تنمية احلراج واملراعي

179.380.4309.622.2591.5املجموع

مؤشرات األداء الرئيسة لالستراتيجية

زيادة  إلى   ،2025 عام  يف  املستهدفة  األداء  مؤشرات  بخصوص  االستراتيجية  تهدف 
ألف فرصة   65 وإيجاد   ،%15 إلى  الزراعي لتصل  القطاع  املضافة يف  القيمة  معدل منو 
الصادرات  منو  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2025 عام  بحلول  الزراعة  قطاع  يف  جديدة  عمل 
الزراعية بنسبة 15%. كما تضمنت االستراتيجية العديد من مؤشرات األداء، كما هو 

مبني يف اجلدول رقم )2(. 
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اجلدول رقم )2(: مؤشرات األداء الستراتيجية التنمية الزراعية عام 2025

الرقم املستهدف وحدة املؤشر املؤشر الرقم
2025

1
زيادة معدل منو القيمة املضافة يف القطاع الزراعي باألسعار 

15%اجلارية 

2
زيادة نصيب احلائز الزراعي من القيمة املضافة للقطاع 

10,642دينارالزراعي ليصل إلى

64,988فرصة عملخلق فرص عمل جديدة يف قطاع الزراعة 3

30%زيادة حجم التكوين الرأسمالي الثابت4

5
زيادة درجة رضا املزارعني عن اخلدمات التي تقدمها وزارة 

95%الزراعة )متلقي اخلدمة(

129عددزيادة عدد البحوث الزراعية التطبيقية6

7
توسيع قاعدة العضوية يف احتاد املزارعني لتصل إلى %50 

50%من املزارعني

500عددزيادة عدد اجلمعيات الزراعية الفاعلة8

22عددزيادة عدد اخلدمات الزراعية احلكومية الرقمية9

6%زيادة طاقة فحوصات مختبرات وزارة الزراعة/ سنويًا10

23,974عددزيادة عدد املشاريع الزراعية الصغيرة املمّولة11

362ألف دومنزيادة مساحة األراضي الزراعية املستصلحة وتأهيلها 12

13
إنشاء مركز للتدريب على التكنولوجيا الزراعية احلديثة يف 

17عددقطاع الزراعة

14
زيادة عدد املشاريع املمّولة يف مجال استخدام التكنولوجيا 

19ألف مشروعالزراعية احلديثة يف قطاع الزراعة

15%منو قيمة الصادرات الزراعية15

12%منو قيمة صادرات األسواق التقليدية للمنتجات الزراعية16

17
منو قيمة الصادرات إلى األسواق ذات القيمة العالية بنسبة 

18%3% سنويًا

12%خفض تكلفة الصادرات )سلسلة اإلمدادات البرية واجلوية(18

18%زيادة قيمة اإلنتاج القائم للصناعات الزراعية والغذائية19

10%زيادة مساحة األراضي املزروعة بالغابات20

18%انخفاض مساحة أراضي الغابات املتضررة باحلرائق21

14عددزيادة مواقع النظم األيكولوجية للغابات احمُلّسنة22
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لالستراتيجية  التنموية  المشاريع  في  اإلنجاز  متابعة  ثالثًا: 
الوطنية للتنمية الزراعية )2025-2020(

1. تقييم اإلجناز على املستوى الكلي )البرامج واملشاريع واإلجراءات()9(
ُيبنّي اجلدول رقم )3( أن إجمالي املشاريع يف االستراتيجية قد بلغ 133 مشروعًا، ُنّفذ 
39 مشروعًا، أي بنسبة  ُينّفذ منها  94 مشروعًا، يف حني لم  التنفيذ  أو ُوضع حتت  منها 
إجناز 70.7%. كما بلغ إجمالي املشاريع املطلوب تنفيذها من وزارة الزراعة 78 مشروعًا، 
53.8%. وقد بلغ  36 مشروعًا، أي بنسبة إجناز  42 مشروعًا، ولم ُينّفذ منها  ُنّفذ منها 
 35 الزراعية  إجمالي املشاريع واإلجراءات املطلوب تنفيذها من املركز الوطني للبحوث 
إجناز  بنسبة  أي  املشاريع،  من  اثنان  ُينّفذ  ولم  وإجراء،  مشروعًا   33 منها  ُنّفذ  مشروعًا، 
 20 الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  من  تنفيذها  املطلوب  املشاريع  إجمالي  بلغ  94.3%.كما 
مشروعًا وإجراء، ُنّفذ منها 19 مشروعًا، ولم ُينّفذ أحد املشاريع، أي بنسبة إجناز %95. 
يف حني لم تتضمن االستراتيجية أّيًا من املشاريع املطلوب تنفيذها من املؤسسة التعاونية 

األردنية.

اجلدول رقم )3(: مستوى اإلجناز ملشاريع استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020

ُنّفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينّفذالتنفيذ

%78423653.8وزارة الزراعة
%3533294.3املركز الوطني للبحوث الزراعية

%2019195.0مؤسسة اإلقراض الزراعي
0000املؤسسة التعاونية األردنية

%133943970.7املجموع

2. تقييم اإلجناز على مستوى اإلجراءات)10( 
38 إجراًء،  ُيبنّي اجلدول رقم )4( أن إجمالي اإلجراءات يف االستراتيجية قد بلغت   -
ُنّفذ منها أو حتت التنفيذ ثمانية إجراءات، يف حني لم ُينّفذ منها 30 إجراًء، أي بنسبة 

إجناز %21.1.

بلغ إجمالي اإلجراءات املطلوب تنفيذها من وزارة الزراعة 35 إجراًء، نفذ منها ثمانية   -
إجراءات، و27 إجراًء لم ُينّفذ، أي بنسبة إجناز %22.9.

9   مصدر سابق )9(.

10   مصدر سابق )9(.
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للبحوث  الوطني  املركز  من  تنفيذها  مطلوب  إجراءات  أي  االستراتيجية  تتضمن  لم   -
الزراعية.

الزراعي على إجراء  املطلوب تنفيذها من مؤسسة اإلقراض  اقتصر عدد اإلجراءات   -
واحد، ولم ُينّفذ هذا اإلجراء.

اقتصر عدد اإلجراءات املطلوب تنفيذها من املؤسسة التعاونية األردنية على اثنني   -
من اإلجراءات، ولم ُينّفذا.

اجلدول رقم )4(: مستوى اإلجناز إلجراءات استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020

نفذ أو حتت اإلجمالياجلهة
نسبة اإلجنازلم ينفذالتنفيذ

%3582722.9وزارة الزراعة
000املركز الوطني للبحوث الزراعية

%1010.0مؤسسة اإلقراض الزراعي
%2020.0املؤسسة التعاونية األردنية

%3883021.1املجموع

3. تقييم اإلجناز على مستوى األهداف)11( 
إلى  للوصول  الزراعي  القطاع  لهيكلة  واإلعادة  التنظيم  األول:  الهدف 

قطاع زراعي مهني ومنظم
املشاريع  من  ثمانية  منها  ُنّفذ  وإجراًء،  مشروعًا   14 واإلجراءات:  املشاريع  عدد   -

واإلجراءات بنسبة إجناز %57.1.

عدد املشاريع: ستة من املشاريع واإلجراءات، نفذ منها أربعة مشاريع وإجراءات بنسبة   -
إجناز %66.7.

عدد اإلجراءات: ثمانية من املشاريع واإلجراءات، نفذ منها أربعة مشاريع وإجراءات   -
بنسبة إجناز %50.

منها  نفذ  وإجراًء،  12مشروعًا  الزراعة:  وزارة  من  املطلوبة  واإلجراءات  املشاريع  عدد   -
ثمانية من املشاريع واإلجراءات بنسبة إجناز %66.7.

عدد اإلجراءات املطلوبة من املؤسسة التعاونية: اثنان، لم ُينّفذ منهما شيء.  -

11   صدر سابق )9(.
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ال يوجد مشاريع وإجراءات مطلوبة لكّل من املركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة   -
اإلقراض الزراعي.

 
 اجلدول رقم )5(: مستوى إجناز مشاريع الهدف األول

من استراتيجية التنمية الزراعية عام 2020
نسبة اإلجنازلم ينفذنفذ أو حتت التنفيذاجلهة

%64266.7وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%64266.7املجموع

اجلدول رقم )6(: مستوى إجناز إجراءات الهدف األول من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ينفذنفذ أو حتت التنفيذاجلهة

%64266.7وزارة الزراعة
-- --املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
0.0%2-2املؤسسة التعاونية األردنية

%84450.0املجموع

الهدف الثاني: تعزيز استخدام تكنولوجيا االّتصاالت في قطاع الزراعة
عدد املشاريع: 12 مشروعًا نفذ منها ثالثة مشاريع بنسبة إجناز %25.  -

ال يوجد أي إجراءات حتت هذا الهدف.  -

عدد املشاريع املطلوبة من وزارة الزراعة: 11 مشروعًا ُنّفذ منها مشروعان بنسبة إجناز   -
.%18.2

وجرى  واحد،  مشروع  الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
تنفيذه بنسبة إجناز %100.

ومؤسسة  األردنية  التعاونية  املؤسسة  من  مطلوبة  وإجراءات  مشاريع  أي  يوجد  ال   -
اإلقراض الزراعي.
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اجلدول رقم )7(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الثاني من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنّفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينّفذالتنفيذ

%112918.2وزارة الزراعة
%100.0-11املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%123925.0املجموع

الهدف الثالث: زيادة حجم االستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع 
الزراعة

عدد املشاريع: 22 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 21 مشروعًا بنسبة إجناز %95.5.  -

عدد املشاريع: ستة مشاريع ُنّفذ منها أربعة مشاريع بنسبة إجناز %66.7.  -

ال يوجد أي إجراءات حتت هذا الهدف.  -

إجناز  بنسبة  جميعها  ُنّفذت  مشاريع  ستة  الزراعة:  وزارة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
.%100

املشاريع  من   10 الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
واإلجراءات، ُنّفذ منها تسعة مشاريع بنسبة إجناز %90.

جميعها  ُنّفذت  مشاريع  ستة  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
بنسبة إجناز %100.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )8(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الثالث من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُيّنفذُنّفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة

%100.0-66وزارة الزراعة
%109190.0املركز الوطني للبحوث الزراعية

%100.0-66مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%2221195.5املجموع
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الغذائي  األمن  وتعزيز  واإلنتاجية  اإلنتاج  على  التركيز  الرابع:  الهدف 
واالعتماد على اإلنتاج الزراعي المحلي

عدد املشاريع واإلجراءات: 49 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 38 مشروعًا وإجراًء بنسبة   -
إجناز %61.45.

عدد املشاريع: 41 مشروعًا، ُنّفذ منها 35 مشروعًا بنسبة إجناز %85.4.  -

عدد اإلجراءات: ثمانية إجراءات، ُنّفذ منها ثالثة إجراءات بنسبة إجناز %37.5.  -

ُنّفذ منها  23 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
13 مشروعًا وإجراًء بنسبة إجناز %56.5.

عدد املشاريع املطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية: 16 مشروعًا ُنّفذت جميعها   -
بنسبة إجناز %100.

املشاريع  من   10 الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  واإلجراءات  املشاريع  عدد   -
واإلجراءات، ُنّفذ منها تسعة بنسبة إجناز %90.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )9(: مستوى إجناز مشاريع الهدف الرابع من استراتيجية التنمية الزراعية 
عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُيّنفذُنّفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
62.5%16106وزارة الزراعة

100.0%-1616املركز الوطني للبحوث الزراعية
100.0%-99مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
85.4%41356املجموع

اجلدول رقم )10(: مستوى إجناز مشاريع إجراءات الهدف الرابع من استراتيجية 
التنمية الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
%73442.9وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
%10.0-1مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
%83537.5املجموع
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الهدف الخامس: زيادة كفاءة العمليات اللوجستية في قطاع الزراعة
وإجراءات  مشاريع  أربعة  منها  ُنّفذ  وإجراًء،  مشروعًا   18 واإلجراءات:  املشاريع  عدد   -

بنسبة إجناز %22.2.

عدد املشاريع: 12 مشروعًا، ُنّفذ منها أربعة مشاريع بنسبة إجناز %33.3.  -

عدد اإلجراءات: ستة إجراءات، لم ُينّفذ منها أي إجراء.  -

15 مشروعًا وإجراًء، نفذ منها  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
اثنان من املشاريع واإلجراءات بنسبة إجناز %13.3.

عدد املشاريع املطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية: مشروع واحد، ولم ُينّفذ.  -

ُنّفذا  وقد  اثنان،  مشروعان  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
بنسبة إجناز %100.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

ومؤسسة  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  من  لكٍل  مطلوبة  إجراءات  أي  يوجد  ال   -
اإلقراض الزراعي.

اجلدول رقم )11(: مستوى إجناز مشاريع الهدف اخلامس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

لم ُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
نسبة اإلجنازُينفذ

%92722.2وزارة الزراعة
0.0%1-1املركز الوطني للبحوث الزراعية

100.0%-22مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%124833.3املجموع

اجلدول رقم )12(: مستوى إجناز إجراءات الهدف اخلامس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

لم ُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
نسبة اإلجنازُينفذ

%60.0-6وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

%6060.0املجموع
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الهدف السادس: تطوير عناقيد الصناعات الزراعية القائمة على المدخالت 
المحلية

عدد املشاريع واإلجراءات: 16 مشروعًا وإجراًء، نفذ منها سبعة من املشاريع واإلجراءات   -
بنسبة إجناز %46.5.

عدد املشاريع: 14 مشروعًا، ُنّفذ منها ستة مشاريع بنسبة إجناز %42.9.  -

عدد اإلجراءات: إجراءان، ُنّفذ منهما إجراء واحد بنسبة إجناز %50.  -

ُنّفذ منها  13 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
خمسة مشاريع وإجراءات بنسبة إجناز %38.5.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املركز الوطني للبحوث الزراعية حتت هذا   -
الهدف.

منها  نفذ  مشاريع،  ثالثة  الزراعي:  اإلقراض  مؤسسة  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
مشروعان اثنان بنسبة إجناز 66.3% وال يوجد أي إجراءات مطلوبة من املؤسسة.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )13(: مستوى إجناز مشاريع الهدف السادس من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
36.4%1147وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
66.7%321مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
42.9%1468املجموع

اجلدول رقم )14(: إجناز إجراءات الهدف السادس من استراتيجية التنمية الزراعية 
عام 2020

نسبة اإلجنازلم ُينفذُنفذ أو حتت التنفيذاملجموعاجلهة
%21150.0وزارة الزراعة

----املركز الوطني للبحوث الزراعية
----مؤسسة اإلقراض الزراعي

----املؤسسة التعاونية األردنية
%21150.0املجموع
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الهدف السابع: المحافظة على التنوع الحيوي وتطوير النظم األيكولوجية
عدد املشاريع واإلجراءات: 40 مشروعًا وإجراًء، ُنّفذ منها 21 مشروعًا وإجراًء بنسبة   -

إجناز %52.5.

عدد املشاريع: 26 مشروعًا، ُنّفذ منها 21 مشروعًا بنسبة إجناز %80.8.   -

عدد اإلجراءات: 14 إجراًء، لم ينفذ منها أي إجراء.  -

ُنّفذ منها  33 مشروعًا وإجراًء،  الزراعة:  عدد املشاريع واإلجراءات املطلوبة من وزارة   -
14 مشروعًا بنسبة إجناز %42.4.

ُنّفذت  مشاريع  سبعة  الزراعية:  للبحوث  الوطني  املركز  من  املطلوبة  املشاريع  عدد   -
جميعها بنسبة إجناز 100%، وال يوجد أي إجراءات مطلوبة من املركز.

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من مؤسسة اإلقراض الزراعي.  -

ال يوجد أي مشاريع وإجراءات مطلوبة من املؤسسة التعاونية األردنية.  -

اجلدول رقم )15(: مستوى إجناز مشاريع الهدف السابع من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينفذالتنفيذ

73.7%19145وزارة الزراعة
100.0%-77املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

80.8%26215املجموع

اجلدول رقم )16(: مستوى إجناز إجراءات الهدف السابع من استراتيجية التنمية 
الزراعية عام 2020

ُنفذ أو حتت املجموعاجلهة
نسبة اإلجنازلم ُينفذالتنفيذ

0.0%14-14وزارة الزراعة
----املركز الوطني للبحوث الزراعية

----مؤسسة اإلقراض الزراعي
----املؤسسة التعاونية األردنية

0.0%14014املجموع
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4( تقييم اإلجناز على مستوى املوارد املالية
أ- تقييم اإلنجاز المالي على المستوى الكلي )وزارة الزراعة والمؤسسات 

التابعة لها(
الوطني  واملركز  الزراعة،  وزارة  من  كل  موازنات  الزراعة  لقطاع  املالية  املوازنات  تشمل 
وتشير  األردنية.  التعاونية  واملؤسسة  الزراعي،  اإلقراض  ومؤسسة  الزراعية،  للبحوث 
تراوحت  الزراعة  لقطاع  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  إجمالي  أن  إلى  املالية  البيانات 
بني 110 ماليني دينار عام 2017، و118 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة انخفاض 
خفض  نتيجة  دينار  مليون   96 إلى  املالية  املوازنات  هبطت  فقد   ،2020 عام  ملموس 

املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

ويشير حتليل واقع موازنات قطاع الزراعة إلى انخفاض موازنة املشاريع الرأسمالية التي 
على  اجلاري  اإلنفاق  أن  يبني  وهذا   ،2021 عام  و%47   ،2018 عام   %57 بني  تراوحت 
املؤسسات احلكومية يف قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة القطاع، وقد 

ُيعّد ذلك ضروريًا إلدامة اخلدمات احلكومية املقدمة لقطاع الزراعة.

 ،)2025-2020( الزراعية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  خطة  حتليل  خالل  ومن 
الزراعة  لقطاع  رأسمالية  موازنة  تخصيص  أساس  على  قامت  قد  االفتراضات  أن  تبني 
تقدر بحوالي 108 ماليني دينار لعام 2021، بينما بلغ التخصيص الفعلي لقطاع الزراعة 
حوالي 56 مليون دينار، وهذا أّدى إلى فجوة متويلية لتنفيذ برامج االستراتيجية بلغت 
قيمتها حوالي 52 مليون دينار وقدرت نسبتها بحوالي 48% من التمويل املطلوب بحسب 

وثيقة االستراتيجية. 

اجلدول رقم )17(: موازنة قطاع الزراعة خالل املّدة 2021-2017

نسبة املوازنة الرأسمالية إلى املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
إجمالي املوازنة

2017117,473,64653,444,87964,028,767%55
2018120,552,02252,290,79368,261,229%57
2019118,003,89152,893,82565,110,066%55
2020103,514,18752,485,06751,029,120%49
2021118,348,06062,518,06055,830,000%47

ومن خالل النظر يف تفاصيل املوازنات كما هو مبني يف اجلدول رقم )18(، يظهر أن املوازنة 
الرأسمالية لوزارة الزراعة تشكل حوالي 17% من موازنة الوزارة، بينما تشكل 13% من 
األردنية،  التعاونية  املؤسسة  موازنة  من  و%2  الزراعية،  للبحوث  الوطني  املركز  موازنة 
وحوالي 87% من موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي. وهذا يشير إلى أن مؤسسة اإلقراض 
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موازنتها  معظم  إن  إذ  الزراعي،  اخلاص  القطاع  حتفيز  يف  الفاعلة  املؤسسة  هي  الزراعي 
موجهة لإلنفاق الرأسمالي. 

اجلدول رقم )18(: موازنة قطاع الزراعة لعام 2021 بحسب املؤسسة

املوازنة املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةاجلهة
الرأسمالية

نسبة املوازنة 
الرأسمالية إلى 
إجمالي املوازنة

17%55,813,00046,130,0009,683,000وزارة الزراعة)12(
املركز الوطني للبحوث 

13%8,396,0007,289,0001,107,000الزراعية)13(

2%2,137,0002,097,00040,000املؤسسة التعاونية األردنية)14(
87%52,002,0607,002,06045,000,000مؤسسة اإلقراض الزراعي)15(

47%118,348,06062,518,06055,830,000املجموع

ب- تحليل موازنة وزارة الزراعة)16(
بني  تراوحت  الزراعة  لوزارة  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
49.5 مليون دينار عام 2017، و55.8 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة هبوط ملموس 
عام 2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى 48.9 مليون دينار نتيجة خفض املوازنات 

احلكومية بسبب أزمة جائحة كورونا.

ويشير حتليل واقع موازنات وزارة الزراعة إلى أن موازنة املشاريع الرأسمالية تراوحت بني 
9.7 مليون دينار عام 2021 )17% من موازنة وزارة الزراعة(، و19.6 مليون دينار عام 
2018 )حوالي 34% من موازنة الوزارة(، وهذا يبنّي أن اإلنفاق اجلاري يف وزارة الزراعة 
يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة الوزارة، ما قد يؤدي إلى عدم وجود مشاريع ذات أثر 

مباشر على القطاع الزراعي.

وزارة  موازنة  يف  الرأسمالية  املخصصات  أن  إلى   )19( رقم  اجلدول  يف  البيانات  وتشير 
الوزارة،  موازنة  من   %34 حوالي  شكلت  إذ   ،2018 عام  من  باالنخفاض  بدأت  الزراعة 
واستمرت باالنخفاض إلى أن وصلت إلى 17% عام 2021، وهذا يعدُّ حتديًا كبيرًا أمام 

12   قانون املوازنة العامة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة.
13   مصدر سابق )12(.
14   مصدر سابق )12(.

15   تقارير اإلجناز لعام 2020، مؤسسة اإلقراض الزراعي.
16   مصدر سابق )12(.
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التوجهات االستراتيجية  الوزارة يف تنفيذ االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف 
لقطاع الزراعة.

اجلدول رقم )19(: موازنة وزارة الزراعة خالل املّدة 2021-2017

نسبة املوازنة الرأسمالية املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
إلى إجمالي املوازنة

201749,498,67838,552,80610,945,872%22
201857,465,00037,871,00019,594,000%34
201955,222,75338,555,68916,667,064%30
202048,934,31637,921,00011,013,316%23
202155,813,00046,130,0009,683,000%17

ج- تحليل موازنة المركز الوطني للبحوث الزراعية)17(
للبحوث  الوطني  للمركز  ُخصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
الزراعية، تراوحت بني 8.7 مليون دينار عام 2017، و8.4 مليون دينار عام 2021، إذ كان 
ثّمة هبوط ملموس عام 2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى 7.3 مليون دينار نتيجة 

خفض املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

املشاريع  موازنة  أن  إلى  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز  موازنات  واقع  حتليل  ويشير 
موازنة  من   %13 نسبتها  وشكلت   2021 عام  دينار  مليون   1.1 بني  تراوحت  الرأسمالية 
املركز، و2.6 مليون دينار عام 2017 وشكلت نسبتها حوالي 24% من موازنة املركز، وهذا 
يبني أن اإلنفاق اجلاري يف املركز يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة املؤسسة، ما قد 

يؤدي إلى انعدام البرامج الفاعلة للبحث والتطوير يف قطاع الزراعة.

بدأت  املركز  موازنة  يف  الرأسمالية  املخصصات  أن   )20( رقم  اجلدول  يف  البيانات  وتبنّي 
واستمرت  الوزارة،  موازنة  من   %24 حوالي  شكلت  إذ   ،2017 عام  من  باالنخفاض 
املركز يف  أمام  ُيعّد حتديًا كبيرًا  2021، وهذا  13% عام  إلى  أن وصلت  إلى  باالنخفاض 
تنفيذ االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف البحث والتطوير واالبتكار يف قطاع 

الزراعة.

17   مصدر سابق )12(.
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اجلدول رقم )20(: موازنة املركز الوطني للبحوث الزراعية خالل املّدة 2021-2017

املوازنة الرأسماليةاملوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
نسبة املوازنة 
 الرأسمالية إلى
إجمالي املوازنة

20178,748,4176,684,8642,063,553%24
20187,736,0006,076,0001,660,000%21
20197,438,7125,720,6571,718,055%23
20207,261,6846,038,0001,223,684%17
20218,396,0007,289,0001,107,000%13

د- تحليل موازنة المؤسسة التعاونية األردنية)18(
تشير البيانات املالية إلى أن املوازنات املالية التي خصصت للمؤسسة التعاونية األردنية 
تراوحت بني 1.6 مليون دينار عام 2017، إلى 2.1 مليون دينار عام 2021، إذ كان ثّمة 

ارتفاع يف موازنة املؤسسة خالل املّدة 2021-2017.

ويشير حتليل واقع موازنات املؤسسة التعاونية األردنية إلى أن موازنة املشاريع الرأسمالية 
1% من موازنة املؤسسة، و82  2019 وشكلت نسبتها  20.6 ألف دينار عام  تراوحت بني 
أن  يبني  وهذا  املؤسسة،  موازنة  من   %4 حوالي  نسبتها  وشكلت   2020 عام  دينار  ألف 
اإلنفاق اجلاري يف املؤسسة يستحوذ على نسبة كبيرة من موازنة املؤسسة، ما قد يؤدي 

إلى انعدام البرامج الفاعلة للبحث والتطوير يف قطاع التعاون الزراعي.

وتشير البيانات يف اجلدول رقم )21( إلى أن املخصصات الرأسمالية يف موازنة املؤسسة 
تنفيذ  يف  املؤسسة  أمام  كبيرًا  حتديًا  ُيعّد  وهذا   ،2017 عام  من  باالنخفاض  بدأت 

االستراتيجية، ويف إحداث األثر املطلوب يف تطوير قطاع التعاون الزراعي.

اجلدول رقم )21(: موازنة املؤسسة التعاونية األردنية خالل املّدة 2021-2017

 املوازنة املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
الرأسمالية

نسبة املوازنة الرأسمالية 
إلى إجمالي املوازنة

20171,618,3811,545,79872,583%4
20181,676,0001,626,00050,000%3
20191,772,5631,751,94620,617%1
20202,010,0001,928,00082,000%4
20212,137,0002,097,00040,000%2

18   مصدر سابق )12(.
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هـ - تحليل موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي)19(
الزراعي  اإلقراض  ملؤسسة  خصصت  التي  املالية  املوازنات  أن  إلى  املالية  البيانات  تشير 
ثّمة  كان  إذ   ،2021 عام  دينار  مليون  و52   ،2017 عام  دينار  مليون   57.6 بني  تراوحت 
45.3 مليون دينار نتيجة  2020، فقد انخفضت املوازنة املالية إلى  هبوط ملموس عام 

خفض املوازنات احلكومية بسبب جائحة كورونا.

الرأسمالية  املشاريع  موازنة  أن  الزراعي  اإلقراض  مؤسسة  موازنات  واقع  حتليل  ويوضح 
املؤسسة،  موازنة  من   %87 نسبتها  وشكلت   2018 عام  دينار  مليون   47 بني  تراوحت 
87% من موازنة املؤسسة. وهذا  2020 وشكلت نسبتها حوالي  و45.3 مليون دينار عام 
يبني أن اإلنفاق الرأسمالي يف مؤسسة اإلقراض الزراعي يستحوذ على نسبة كبيرة من 
موازنة املؤسسة، ما قد يساعد املزارعني على االستمرار يف النشاط الزراعي وزيادة حجم 

االستثمار يف القطاع الزراعي.

وتبنّي البيانات يف اجلدول رقم )22( أن املخصصات الرأسمالية يف موازنة مؤسسة اإلقراض 
الرأسمالي  اإلنفاق  نسبة  وتراوحت   ،2021-2017 املّدة  خالل  مستقرة  كانت  الزراعي 
2020، وهذه ُتعّد ميزة إيجابية  2017 و85% عام  88% عام  إلى إجمالي املوازنة بني 
للمؤسسة، إذ حتسن من قدرتها على إحداث األثر املطلوب يف التوجهات االستراتيجية 

لقطاع الزراعة.

اجلدول رقم )22(: موازنة مؤسسة اإلقراض الزراعي خالل املّدة 2021-2017

املوازنة الرأسمالية املوازنة اجلاريةإجمالي املوازنةالعام
)القروض(

نسبة املوازنة 
الرأسمالية إلى 
إجمالي املوازنة

201757,608,1706,661,41150,946,759%88
201853,675,0226,717,79346,957,229%87
201953,569,8636,865,53346,704,330%87
202045,308,1876,598,06738,710,120%85
202152,002,0607,002,06045,000,000%87

19   اخلطة التنفيذية لألعوام )2020-2025(، مؤسسة اإلقراض الزراعي.
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والمؤسسات  الزراعة  وزارة  أداء  في  الخلل  مواطن  رابعًا: 
التابعة لها

تعاني وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها من عدم وضع أولويات ملشاريع االستراتيجية   -
ووضع خطة زمنية للتنفيذ تركز على املدى الزمني لهذه االستراتيجية. ومع أن الوزارة 
واملؤسسات التابعة لها تعمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد 
برنامج تنفيذي، وكان آخرها البرنامج التنفيذي )2021-2024( »أولويات السياسة 
والبرامج واملشاريع«)20(، إاّل أن هذا البرنامج يتضمن مشاريع االستراتيجية املستمرة 
التي يتوافر لها التمويل من اخلزينة أو القروض، ويعاني من عدم قيام وزارة الزراعة 

باملتابعة الدائمة لتنفيذ املشروعات واملبادرات التي تضمنتها االستراتيجية.

ما  لها،  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  يف  البشرية  القدرات  يف  وضعف  نقص  ثّمة   -
الوزارة،  عمل  حتكم  التي  والتعليمات  واألنظمة  بالقوانني  االلتزام  على  سلبًا  انعكس 
و21  الزراعة،  وزارة  على  احملاسبة  لديوان  رقابية  مالحظة   39 ورد  لذلك  ونتيجة 
املركز  على  رقابية  مالحظة  و67  الزراعي،  اإلقراض  مؤسسة  على  رقابية  مالحظة 
الوطني للبحوث الزراعية، وقد مت العمل على معاجلة معظمها، وكان جزء كبير من 

هذه املالحظات يتصل بتنفيذ املشاريع والعمليات املالية)21(.

من أهم مواطن اخللل يف أداء وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها، ضعف املوارد املالية،   -
إذ أشارت نتائج التحليل املالي إلى أن متطلبات تنفيذ برامج االستراتيجية ومشاريعها 
لعام 2021 قدرت بحوالي 108 ماليني دينار، بينما بلغت املوازنات التي مت تخصيصها 
لتنفيذ برامج  إلى فجوة متويلية  أّدى  56 مليون دينار، وهذا  الزراعة حوالي  لقطاع 
االستراتيجية بلغت قيمتها حوالي 42 مليون دينار ُقدرت نسبتها بحوالي 39% من 
يف  جوهري  خلل  إلى  سيؤدي  وهذا  االستراتيجية.  وثيقة  بحسب  املطلوب  التمويل 

قدرة الوزارة واملؤسسات التابعة لها على تنفيذ برامج االستراتيجية.

تبني نتائج التحليل لتنفيذ االستراتيجية أن وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها تعاني   -
من مشكلة مؤسسية تتصل بالتغيير والتحديث، وخاصة تطوير منظومة التشريعات 
وتنفيذ متطلبات اإلصالح اإلداري واالقتصادي، إذ تضمنت االستراتيجية تنفيذ 38 
أن هذه اإلجراءات  ُينّفذ منها سوى ثمانية إجراءات، مع  لم  إداريًا وتشريعيًا،  إجراًء 
اإلدارية والتشريعية قد ال تتطلب مخصصات مالية لتنفيذها. وقد ورد هذا التقييم 

20   البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
21   التقرير السنوي الثامن والستون لعام 2019، ديوان احملاسبة 2020.
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يف تقرير مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز يف آخر تقييم له لوزارة الزراعة يف الدورة 
الثامنة )2017/2016()22(، إذ بينت نتائج التقييم أن الوزارة لم تتعّد 30.2% نقطة 
القيادة  معيار  أن  املمكنات  تقييم  بنّي  حيث  التقييم،  يف  املعتمدة  املعايير  متوسط  يف 
حقق 28.78% نقطة، ومعيار االستراتيجية 30.6%، ومعيار األفراد 23%، ومعيار 
الشراكات واملوارد 26.6%، ومعيار العمليات 29.6%. وحققت الوزارة يف معيار نتائج 
متلقي اخلدمة 62.3%، ويف نتائج األفراد 32.6%، ونتائج املجتمع 14.5%، والنتائج 
سلوكات  يف  التغيير  إرادة  تبني  إيالء  أهمية  يبني  التقييم  وهذا   .%53.4 الرئيسة 

اإلدارة العليا وممارساتها يف وزارة الزراعة واملؤسسات التابعة لها.

الزراعة،  وزارة  النهائي/  التقييمي  التقرير  والشفافية،  احلكومي  األداء  لتميز  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جائزة     22
الدورة الثامنة )2017/2016(، مركز امللك عبد اهلل الثاني للتميز، 2018.
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خامسًا: توصيات تقارير حالة البالد)23( 
بالقطاع  عالقة  لها  التي  التوصيات  من  العديد  السابقة  البالد  حالة  تقارير  تضمنت 
الزراعي. وتشير املراجعة إلى وجود توصيات لم ُتنفذ، وأخرى ُنّفذت جزئيًا أو بالكامل، 

وعلى النحو التالي: 

اإلجراءالتوصية
وفق  اجلديدة  األولويات  مع  ينسجم  مبا  الوزارة  هيكلة  إعادة 

م لألعوام 2025-2020.   لم ُينفذ.استراتيجية ُتصمَّ

إدخال التكنولوجيا األحدث يف الزراعة بالتعاون مع املركز الوطني 
للبحوث الزراعية، واستخدام احملطات الزراعية للوزارة واملركز.

إلدخال  اجلزئي  التنفيذ  مت 
برامج  خالل  من  التكنولوجيا 
اإلقراض  مؤسسة  حوافز 
مع  الشراكات  ومشروع  الزراعي 
يف  لالستثمار  اخلاص  القطاع 

احملطات الزراعية.
االلتزام بفصل مساهمة احلكومة يف صندوق املخاطر عن موازنة 
الوزارة. فمساهمة احلكومة وردت منفصلة عن موازنة الوزارة ونّص 

عليها قانون الصندوق.

املخاطر  صندوق  ميتلك 
عن  مستقاًل  حسابًا  الزراعية 

حسابات الوزارة.
القادمة  اخلمس  السنوات  يف  الزراعة  قطاَع  الوزارة  تقود  أن  يجب 
املزارع،  تعريف  إعادة  تشمل  وشاملة،  متدرجة  إصالح  عملية  إلى 
القطاع يف ضوء  العام للمزارعني، وتوجيه  وتطوير قانون االحتاد 
الدروس املستفادة، ومن ضمنها درس جائحة كورونا، والتركيز على 
التكنولوجيا احلديثة  الداخلي، وإدخال  التسويق  تطوير حلقات 

التي ترفع اإلنتاجية وتخّفض التكاليف.

يف  األولويات  هذه  تبني  مت 
الوطنية  االستراتيجية 
2020-( الزراعية  للتنمية 

برنامج  لها  وُوضع   ،)2025
تنفيذي.

العمل جاٍر على تعبئة الشواغر استكمال تعبئة الشواغر يف جدول التشكيالت.
بحسب بالغات رئاسة الوزراء.

وموازنة  الرأسمالية  املوازنة  يف  املالية  املناقالت  إجراءات  تسهيل 
مجالس احملافظات (الالمركزية( يف ضوء قرار تخفيض املوازنة.

يف  تشريعي  إجراء  إلى  حتتاج 
وزارة املالية.

يبقى  ال  كي  املركز،  موازنة  يف  للبحوث  املالية  املخصصات  زيادة 
على  معتمدًا  املركز(  عمل  أساس  هو  (الذي  البحثي  النشاط 

املشاريع البحثية املمّولة من اخلارج.
لم ُينفذ.

تغيير اإلجراءات اإلدارية املتبعة يف املوافقات الرسمية على توقيع 
اتفاقيات املشاريع من اجلهات احلكومية، والتي تشترط العودة إلى 

جهات مرجعية خارج املركز.
لم ُينفذ.

العودة إلى اإلجراءات التي كانت متبعة قبل عام 2017 والقاضية 
البحوث  قروض  اتفاقيات  بتوقيع  للمركز  العام  املدير  بتفويض 
بالتعاون مباشرًة مع وزارة التخطيط، وهو ما سيؤدي إلى مضاعفة 

لة من اخلارج. أعداد املشاريع البحثية املموَّ

لم ُينفذ.

23   تقرير حالة البالد 2020، املجلس االقتصادي واالجتماعي.
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اإلجراءالتوصية
خططها  وضع  تتولى  وهي  وإداري،  مالي  استقالل  لديها  املؤسسة 
اإلقراضية يف ضوء احتياجات القطاع الزراعي ووفقًا ملا تسمح به 
َلف  مصادر التمويل التي تعتمد أساسًا على رأس مال املؤسسة، والسُّ
رمزية،  بفوائد  املركزي  البنك  من  عليها  حتصل  أن  ميكن  التي 
والسيولة املتوافرة لديها والتي تعتمد بدورها على ما حتصله من 

القروض املستَحقة على املقترضني.

ُمنفذ تنفيذًا كاماًل.

القطاع  لها  يتعرض  التي  واملخاطر  املوسمية  لألحوال  استجابًة 
تقوم  احلكومة،  إليها  تلجأ  التي  املعاجلات  مع  وانسجامًا  الزراعي 
املؤسسة بجدولة بعض القروض، والتساهل يف إجراءات التحصيل 
من القروض املستحقة، حتى أنها تقوم أحيانًا بخفض نسبة الفائدة 

أو إلغائها، وتتحمل احلكومة القيم املالية املترتبة على ذلك.

بدون  قروض  حزمة  إصدار  مت 
دينار  مليون   35 بقيمة  فائدة 
ومت  كورونا.  أزمة  ملواجهة 
بدون  دينار  ماليني   10 إقراض 
فوائد للمزارعني املتضررين من 

الصقيع.
للمزارعني،  اإلقراضية  خدماتها  تطوير  أجل  من  املؤسسة  حتتاج 
إلى زيادة رأسمالها بطريقة تدريجية ولكن دائمة. كما حتتاج إلى 
رفع قيمة السلفة املقدمة من البنك املركزي إلى أقصى حد ممكن 

وخفض فائدتها إلى أدنى حد ممكن.

من  املركزي  البنك  سلفة  ُرفعت 
70 مليون دينار إلى 100 مليون 

دينار سنويًا.

إن زيادة اخلدمة اإلقراضية للمزارعني ال تقوم وحْسب على توافر 
الفائدة على  أيضًا على نسبة  املخصصات اإلقراضية، إمنا تعتمد 
من  التحصيل  ونسبة  لإلقراض،  املطلوبة  والضمانات  القروض، 

القروض املستحقة.

لم ُينفذ.

يف  موازنتها  يف  حاد  نقص  من  تعاني  التعاونية  املؤسسة  تزال  ما 
موازنتها  من  اخلصم  أن  ويبدو  واجلارية،  الرأسمالية  املخصصات 
2.1 مليون دينار سيتكرر يف األعوام  التي تبلغ قيمتها اإلجمالية 
املوازنة  وزيادة  بل  التوجه،  هذا  إيقاف  يجب  ولذلك  املقبلة.  
ماليني   5 إلى  وصواًل  سنويًا  دينار  مليون  نصف  بنسبة  تدريجيًا 

دينار على األقل يف عام 2026.   

لم ُينفذ.

إّن زيادة املوازنة املقترحة يف البند السابق تتيح املجال للمؤسسة 
اخلدمات  وتقدمي  التوعوي،  التعاوني  بدورها  للقيام  التعاونية 
أنشطتها  ومتابعة  حساباتها  وتدقيق  للجمعيات  االستشارية 
واملشاكل اإلدارية التي تواجهها، ومتابعة احتياجاتها لدى اجلهات 

الرسمية، وتنشيط املعهد التعاوني.

لم ُينفذ.

بأنواعها،  التعاونية  للجمعيات  متويلية  نافذة  توفير  من  بّد  ال 
ومنها التعاونيات الزراعية.

مؤسسة  يف  النافذة  توفير  مت 
اإلقراض الزراعي.

ال بد من نقل النشاط التمويلي الذي تتواله وزارة التخطيط إلى 
لم ُينفذ.املؤسسة بأسرع وقت ممكن.

على  أو  األرباح،  ضريبة  من  التعاونية  اجلمعيات  إعفاء  من  بد  ال 
وحْسب  دينار  ألف   100 على  تزيد  التي  األرباح  إخضاع  األقل 

للضريبة.
لم ُينفذ.
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المؤسسي  العمل  لتقييم  وتوصيات  مقترحات  سادسًا: 
وتحسين األداء 

الزراعية  السياسات  يف  النظر  بإعادة  قامت  لها  التابعة  واملؤسسات  الزراعة  وزارة  أن  مع 
استجابة للدروس املستفادة من جائحة كورونا، إاّل أن نتائج التقييم يف هذا التقرير تبني 
أن األطر املؤسسية والتنفيذية لم ترتق إلى مستوى التغير يف السياسات، ونتيجة لذلك 
وإعادة  السياسات  توجيه  إعادة  من  بّد  ال  وبالتالي  متواضعة،  كانت  التقييم  نتائج  فإن 
التوصيات  من  مجموعة  املراجعة  وتقترح  األداء.  مستوى  لتحسني  األولويات  يف  النظر 

على النحو التالي:

سابعًا: التوصيات
أ- وزارة الزراعة

الزراعية واألنشطة  إعادة النظر يف املنظومة التشريعية التي حتكم عمل األنشطة   .1
الداعمة لها مبا يضمن تبسيط اإلجراءات. 

على  والرقابة  التفتيش  إجراءات  وحوكمة  الزراعي  اإلنتاج  مدخالت  سوق  حترير   .2
األنشطة االقتصادية. 

يف  االزدواجية  عدم  ومراعاة  للوزارة،  األساسية  املهام  مع  الصالحيات  مواءمة   .3
الصالحيات مع الوزارات واملؤسسات األخرى. وتفويض الصالحيات ملديريات الزراعة 

يف امليدان. 

التدريب على التكنولوجيا الزراعية احلديثة وتطوير منظومة اإلرشاد الزراعي.  .4

استكمال قاعدة البيانات الزراعية، وتفعيل تسجيل املزارعني لتحويل القطاع الزراعي   .5
من قطاع غير منظم إلى قطاع زراعي منظم.

يف  املتداولة  الزراعية  املنتجات  جودة  وتطوير  الداخلي،  التسويق  قنوات  تطوير   .6
األسواق احمللية لتقليل نسبة الفاقد من الغذاء.

 ))BOT إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي حتقق اجلدوى االقتصادية بنظام  .7
لتشجيع الصناعات الزراعية املعتمدة على املدخالت احمللية.

أنشطة  متويل  يف  املزارعني  مشاركة  وزيادة  الزراعية،  املخاطر  صندوق  عمل  تطوير   .8
الصندوق من خالل تنفيذ برامج للتأمني التكافلي التعاوني.
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ب- املركز الوطني للبحوث الزراعية
Cash Crops((، وإدخال األصناف  توجيه البحوث الزراعية إلى الزراعة التجارية   .1

التجارية إلى القطاع الزراعي لزيادة القيمة املضافة عليه.

منح  ليستطيع  الزراعية  للبحوث  الوطني  املركز   ملختبرات  التحتية  البنية  تطوير   .2
الشهادات التي تتطّلبها األسواق التصديرية، وخاصة يف مجال البذور.

الوطني  املركز  موازنة  يف  مستقاًل  برنامجًا  بوصفها  الزراعية  األعمال  حاضنة  إدراج   .3
للبحوث الزراعية، وتوفير مخصصات كافية لها. 

 

ت- مؤسسة اإلقراض الزراعي
توسيع خدمات مؤسسة االقراض الزراعي املصرفية لتشمل استقبال الودائع وصرف   .1
من  التعاونية  واملؤسسة  الوطني  واملركز  الزراعة  وزارة  برامج  من  املزارعني  مستحقات 

خالل البطاقات اإللكترونية.

العمل على تطبيق برنامج للتأمني على حياة املقترضني، إذ إن املشاريع فردية وثّمة   .2
مشكلة يف حال وفاة املقترض.

ث- املؤسسة التعاونية األردنية
إعادة النظر يف األنظمة التي حتكم عمل اجلمعيات التعاونية لضمان التخصص يف   .1

العمل التعاوني وخاصة اجلمعيات الزراعية.

وضع منظومة للحوافز الضريبية للجمعيات التعاونية مرتبطة باالستثمار والتشغيل   .2
وخلق فرص العمل
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المراجع
إحصاءات التجارة اخلارجية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )1 

/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/externaltrade

إحصاءات العمالة والبطالة، دائرة اإلحصاءات العامة:  )2 
http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/

Emp_unEmp.htm

اإلحصاءات الزراعية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )3 
/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/agriculture/crops-statistics

االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية )2020-2025(، وزارة الزراعة.  )4

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وزارة التخطيط والتعاون   )5
الدولي. 

التقرير السنوي الثامن والسّتون لعام 2019، ديوان احملاسبة 2020.  )6

احلسابات القومية، دائرة اإلحصاءات العامة:  )7 
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalaccount/quarterly-esti-

/mates

اخلطة التنفيذية لألعوام )2020-2025(، مؤسسة اإلقراض الزراعي.  )8

والتطوير  االستراتيجي  التخطيط  مديرية   ،2020 لعام  والتقييم  املتابعة  تقارير   )9
املؤسسي، وزارة الزراعة.

10(  تقارير اإلجناز لعام 2020، مؤسسة اإلقراض الزراعي.

11(  تقارير اإلجناز لعام 2020، املركز الوطني للبحوث الزراعية.

12(  تقرير حالة البالد 2020، املجلس االقتصادي واالجتماعي.

13(  جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية، التقرير التقييمي 
الثاني  الثامنة )2017/2016(، مركز امللك عبد اهلل  الزراعة، الدورة  النهائي/ وزارة 

للتميز، 2018.

14(  قانون املوازنة العامة لسنة 2021، دائرة املوازنة العامة.

 15(  مصفوفة اإلصالح االقتصادي )2022-2018(:
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Jordan Five Year Reform Matrix Implementation _Agricul-«
ture_water« وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

المالحق

امللحق رقم )1(: حتليل املشاريع واإلجراءات االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 
)2025-2020(

طبيعة املشروع أو اإلجراءالرقم
التدخل

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع أو 

اإلجراء

املوازنة املقترحة يف 
االستراتيجية لعام 

2021

1
تعديل قانون احتاد املزارعني ليشمل املزارعني كافة 

ومعاجلة الثغرات التي متنع تأسيس االحتادات 
النوعية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

2
التطوير والتعديل للتشريعات املتصلة بترخيص 

األنشطة الزراعية لترخيص األنشطة كافة بجميع 
أحجامها.

10,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراء

3,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءإصدار قانون غرفة زراعة األردن.3

إجراءتطوير أنظمة اجلمعيات التعاونية الزراعية.4
املؤسسة 
التعاونية 
األردنية

5,000لم ينفذ

إجراءتأسيس احتاد نوعي للجمعيات التعاونية الزراعية.5
املؤسسة 
التعاونية 
األردنية

5,000لم ينفذ

75,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإنشاء قاعدة بيانات زراعية شاملة.6

7
التطوير واإلنشاء والصيانة لألبنية واملرافق 

1,311,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالزراعية.

8
التطوير واإلدامة والتشغيل للخدمات احلكومية 

3,143,458نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالزراعية.

200,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعبناء القدرات املؤسسية لوزارة الزراعة.9

10
ربط اخلدمات الزراعية احلكومية بتسجيل املنشآت 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوتشغيل العمالة واستهالك املياه.

11
تعديل قانون صندوق املخاطر الزراعية ليشمل عددًا 

5,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءأكبر من املخاطر الزراعية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة تأسيس برنامج التأمني التكافلي التعاوني.12

5’000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة تأسيس شركة التأمني التكافلي التعاوني.13

1,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةإجراءتطوير خدمات صندوق إدارة املخاطر الزراعية.14

15
إنشاء منصة رقمية للسجالت املزرعية والوصول إلى 

األسواق واإلرشاد اإللكتروني وإدارة املخاطر وإنتاجية 
املياه.

806,150نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

1,667نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإصدار رخص االستيراد والتصدير اإللكترونية.16

1,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات الصحة النباتية واحليوانية.17

1,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات املنشأ للمحاصيل احلقلية.18

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة التسجيل والتراخيص للمنشآت الزراعية.19

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعرقمنة شهادات نتائج مختبرات الثروة النباتية.20
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طبيعة املشروع أو اإلجراءالرقم
التدخل

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع أو 

اإلجراء

املوازنة املقترحة يف 
االستراتيجية لعام 

2021

21
تعزيز اإلدماج االجتماعي للشباب والسيدات من 

مشروعخالل املهارات اخلضراء لتحقيق التنمية املستدامة.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

310,000نفذ

22
إدخال التطبيقات الرقمية والذكاء االصطناعي 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعلتتبع السوسة ومراقبتها وتقييم عمليات املكافحة.

23
دعم استخدام التقنيات الرقمية يف الوصول إلى 

33,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألسواق.

10,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعتشغيل نظام معلومات األسواق الداخلية واخلارجية.24

25
تعزيز استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 

16,667لم ينفذوزارة الزراعةمشروعقطاع األسماك.

26
إعداد خارطة رقمية لالستثمار يف قطاع األسماك 

قائمة على حتليل املوارد املائية ومالءمتها لالستزراع 
السمكي.

10,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

27
حزمة متويل مشاريع الزراعة املائية الهيدروبونيك 

مشروعواألكوابونيك ونظم الري احلديثة.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعدعم استخدام الطاقة الشمسية يف قطاع الزراعة.28
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1.080,000نفذ

29
دعم التحول إلى التربية املغلقة يف مزارع الثروة 

مشروعاحليوانية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

500,000نفذ

30
االستثمار يف املجترات الصغيرة وانتشال األسر 

700,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالريفية من الفقر.

مشروعإنشاء مشاريع ريادية للتكامل النباتي السمكي.31
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

250،000نفذ

32
دعم متويل مشاريع األكوابونيك على املستوى 

مشروعالصغير واملتوسط.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

83,333نفذ

مشروعدعم املشاريع املكثفة لالستزراع السمكي.33
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

166,667نفذ

34
التدريب والتشغيل من خالل التكنولوجيا الزراعية 

283,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحلديثة/ احملطات الزراعية.

35
التشغيل من خالل خدمات العمالة الزراعية )تنظيم 

850,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالعمالة الزراعية(

283,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالتشغيل من خالل املكننة الزراعية.36

37
إنشاء محطة لتدريب املزارعني والعاطلني عن العمل 

96نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروععلى أنظمة األكوابونيك.

38
حتسني ظروف املعيشة وزيادة كفاءة املتضررين من 

مشروعآثار األزمة السورية.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

237,597نفذ
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طبيعة املشروع أو اإلجراءالرقم
التدخل

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع أو 

اإلجراء

املوازنة املقترحة يف 
االستراتيجية لعام 

2021

39
مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل 

مشروع)ريجيب(/ املدارس احلقلية.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

87,500نفذ

40
حتسني القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يف 

مشروعوادي األردن وإدخال تقنيات يف كفاءة استخدام املياه.
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

383,333نفذ

41
استكشاف مشروع زراعي عالي القيمة وشامل 

361,015نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاجتماعياً وموفرًا للمياه يف األردن/ سّد التنور.

مشروعنشر تقنيات الزراعة املائية يف املناطق املرتفعة.42
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

0لم ينفذ

43
تعزيز اإلدارة املستدامة ملياه الري واستخدام املياه 

غير التقليدية.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

165546نفذ

بحث تطوير حوكمة تخصيص موارد املياه املستدامة.44
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعة

31,000نفذ

45
تطوير أغشية مركبة ذات قابلية منخفضة 

لالنسداد.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

36,368نفذ

46
استخدام التنوع الوراثي وبرنامج تربية املخاليط 

لتعزيز قدرة املزارع للتكيف مع تغير املناخ.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

71,000نفذ

بحث حتسني إدارة قطعان اإلبل إلنتاج احلليب.47
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

18,750نفذ

بحث حاضنة االبتكار الزراعي.48
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

8,571نفذ

49
احلصر والتحديد ألراضي اخلزينة القابلة للزراعة، 

وحتديد احملاصيل الزراعية االستراتيجية املمكن 
زراعتها.

مشروع
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

5,000نفذ

50
تقييم تأثير بعض العمليات الزراعية والظروف 

Phoe- )املناخية على انتفاخ ثمار النخيل وتقشيرها 
nix dactylifera L( صنفي املجهول والبرحي.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

4,960نفذ

بحث بحوث الزراعة املستدامة.51
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

175,000نفذ

بحث الصون واالستغالل للموارد الوراثية احمللية. 52
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

100,000نفذ

بحث بحوث اإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية.53
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

27،143نفذ
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بحث استخدام املخلفات الزراعية يف تغذية احليوان.54
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

5,525نفذ

بحث برنامج األبحاث الزراعية.55
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

1,370,000نفذ

بحث إكثار بذار القمح والشعير حتت الري.56
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

340,000نفذ

57
زراعة األعالف باستخدام املياه غير التقليدية/ 

محافظة املفرق.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

30,000نفذ

بحث احلد من أثر املناخ السلبي على قطاع النخيل والتمور.58
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

59
بحوث مكافحة متكاملة لآلفات واألمراض 

االقتصادية التي تصيب النخيل.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

60
مشكلة التنفيخ للثمار وإدخال املكننة يف خدمة 

الشجرة والبستان وإدخال أصناف جديدة منافسة.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

بحث إدخال تقنيات حديثة للري.61
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

62
االحتياجات والكيفية إلضافة السماد ألشجار 

النخيل من حيث النوع والكم ووقت اإلضافة يف ظّل 
نوعية الترب األردنية.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

63
جتارب اجتماعية الشتراك املجتمع احمللي يف قطاع 

النخيل.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

64
رفع كفاءة عمليات قبل احلصاد والتعقيم واخلزن 

والتدريج وما بعدها، وتقليل الفاقد وإدخال املكننة 
املناسبة لرفع كفاءة اإلنتاج من التمور.

بحث 
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

65

تقييم جتربة مؤسسة اإلقراض الزراعي من حيث 
البروتوكوالت والعمليات واإلجراءات احلالية ملؤسسة 

اإلقراض الزراعي لضمان االستخدام الفعال والكفؤ 
ملوارد املؤسسة.

إجراء
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

5,000لم ينفذ

66
حزمة متويل استغالل أراضي اخلزينة وزراعة 

مشروعاحملاصيل االستراتيجية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعاإلعمار واالستغالل لألراضي البعلية.67
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

3,218,400نفذ
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مشروعتطوير مصادر املياه واستخدام التقنيات احلديثة.68
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

2,520,000نفذ

69
متويل مدخالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي 

مشروعواحليواني.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

4,680,000نفذ

70
متويل القروض الصغيرة للحد من مشكلتي الفقر 

مشروعوالبطالة.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

5,443,200نفذ

مشروعبرنامج التمويل الريفي.71
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

2,160,000نفذ

مشروعبرامج اإلقراض املوجه.72
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

13,200,000نفذ

مشروعمشروع التنمية والتطوير للثروة احليوانية.73
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

14,904,000نفذ جزئيًا

مشروعحزمة متويل مشاريع اجلمعيات التعاونية الزراعية.74
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ جزئيًا

75
تصميم »إعانات ذكية« للمحاصيل التصديرية األقل 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاستهالكًا للمياه )إعادة توجيه الدعم(.

76
دراسة االستزراع السمكي خللق فرص العمل يف أراضي 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاخلزينة )السدود واألنهار والساحل(.

12,500لم ينفذوزارة الزراعةإجراءتسجيل العالمات التجارية لألسماك األردنية.77

75,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوضع رزنامة زراعية ملواعيد إنتاج األسماك احمللية.78

79
إنشاء مركز لإلرشاد والتدريب يف مجال تربية 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألسماك.

80
إنشاء املفرخات السمكية إلنتاج أفراخ ذات جودة 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروععالية.

81
اإلنشاء والتجهيز ملركز اإلنذار املبكر والسيطرة على 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة سوسة النخيل احلمراء وغيرها من املخاطر.

82
تنفيذ حمالت مكافحة مكثفة للحدائق املنزلية 

40,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعوأشجار الشوارع.

20,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعإزالة األشجار ذات األصناف الرديئة واملصابة.83

84
تنفيذ برامج املدارس احلقلية والتدريب امليداني يف 

20,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة السوسة.

85
تقييم احملطات الزراعية ووضع آلية للشراكات مع 

5,000نفذوزارة الزراعةإجراءالقطاع اخلاص يف استثمار احملطات.

86
بناء القدرة على التكيف مع تغير املناخ يف األردن 

من خالل حتسني كفاءة استخدام املياه يف القطاع 
الزراعي.

6,650,306نفذوزارة الزراعةمشروع
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87
احلد من تدهور األراضي من خالل استعادة األراضي 

4,800,000نفذوزارة الزراعةمشروعاملتدهورة وإدارتها املستدامة يف شمال األردن.

88
استغالل مصادر املياه ومنح تصاريح حفر آبار ارتوازية 

ملزارع األسماك املرخصة واجلديدة الستدامة مشاريع 
تربية األسماك. 

5,000نفذوزارة الزراعةإجراء

2,610,000نفذوزارة الزراعةمشروعدعم الثروة النباتية.89

315,000نفذوزارة الزراعةمشروعمكافحة آفة دودة الزرع.90

91
استخدام الرزنامة الزراعية لزيادة اإلنتاج يف 

20,000نفذوزارة الزراعةإجراءمحاصيل العجز.

1,125,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاستصالح األراضي الزراعية وإنشاء آبار جمع املياه. 92

720,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعصيانة الينابيع وقنوات الرّي.93

990,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالدعم واحلماية للثروة احليوانية.94

2,500,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاإلنشاء والتأهيل والتجهيز لعيادات بيطرية.95

3,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإكثار البذار احملسن حملاصيل احلبوب.96

905,400نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشاريع مكافحة الفقر.97

مشروعإنشاء شركة للخدمات التسويقية.98
املركز الوطني 

للبحوث 
الزراعية

250,000لم ينفذ

مشروعحزمة متويل إنشاء مخازن التبريد للخضار والفواكه.99
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

100
حزمة متويل التحديث والتطوير لوسائل النقل املبرد 

مشروعللمنتجات الزراعية.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءتعديل نظام أسواق اجلملة للخضار والفواكه.101

1,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءإصدار دليل شروط التخزين املبرد للخضار والفواكه. 102

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءدراسة ربط الصادرات الزراعية بالواردات الزراعية.103

104
إنشاء 5 مشاغل للتعبئة والتدريج جديدة وحديثة 

يف اململكة.
50,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

105
إنشاء كونسورتيوم مع بلدان أخرى منتجة للتمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءلفتح أسواق جديدة للتمور األردنية.

106
إنشاء وحدة يف وزارة الزراعة تعنى بقطاع النخيل 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءوالتمور وتدريب الكادر املناسب للعمل به.

833,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعمكننة العمليات يف أسواق اجلملة.107

108
تشجيع منشآت التعبئة والتدريج على مستوى 

300,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاملزرعة.

109
دراسة إنشاء شركة لتأجير عبوات احلقل 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالبالستيكية.

110
دراسة االستفادة من الرحالت اجلوية العارضة يف 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعخفض تكاليف الشحن اجلوي.

111
إجراء دراسات اجلدوى البيئية لتحديد احتياجات 

االستثمار وتوفير معلومات السوق للمزارعني 
احملتملني.

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروع
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112
دراسة جدوى إنشاء مركز تدريب إقليمي للتمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروع)وخاصة صنف املجهول( يف األردن.

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعإنشاء مختبر أنسجة النخيل.113

114
اإلنشاء والتأهيل والتجهيز ملختبرات الثروة 

3,000,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحليوانية.

115
التطوير واإلنشاء والتجهيز ملختبرات الثروة 

1,050,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالنباتية.

116
تشجيع صناعات التمور الفائضة واملنتجات الثانوية 

مشروعللنخيل والتمور.
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

154,000لم ينفذ

مشروعحزمة متويل مشاريع الصناعات الزراعية.117
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

1,000,000نفذ

مشروعقروض امليكنـة والتصنيع الزراعي.118
مؤسسة 

اإلقراض 
الزراعي

504,000نفذ

119
دراسة إنشاء صندوق وطني لتطوير قطاع نخيل 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءالتمر على طول سلسلة القيمة يف األردن.

120
دراسة سالسل اإلنتاج للمنتجات الزراعية وعناقيد 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالصناعات الزراعية.

121
دراسة الفرص املتاحة للصناعات الزراعية املعتمدة 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروععلى املوارد احمللية.

122
دراسة اجتاهات اإلنتاج احمللي واالستيراد يف أسواق 

دول اخلليج للمحافظة على احلصة السوقية 
للمنتجات األردنية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

123
دراسة تنافسية املنتجات الزراعية األردنية يف أسواق 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعشرق أفريقيا وشرق آسيا للنفاذ إلى هذه األسواق.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعدراسة إنشاء شركة للصادرات الزراعية. 124

125
تسجيل عالمة جتارية وطنية ملنتجات التمور 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاألردنية.

20’000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعتشجيع إنتاج التمور العضوية األردنية.126

10,000نفذوزارة الزراعةإجراءاالستمرار يف تطبيق أنظمة اجلودة وسالمة الغذاء.127

16,667نفذوزارة الزراعةمشروعإنشاء محطة للتدريب على الزراعة العضوية.128

750,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشروع املعرض الدائم للمنتجات الريفية.129

31,167نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمأسسة املعارض الزراعية والريفية املوسمية.130

50,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعبناء نظام التتبع للمنتجات الزراعية.131

132
الزراعة بامللقحات احلشرية احمللية وتأثير التغير 

املناخي. 
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

53,333نفذ

بحث دراسة تثمني خدمات النظم البيئية.133
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

35,237نفذ
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134
تطوير تقنيات حديثة لزيادة إنتاج أراضي البادية 

ومواشيها.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

35,000نفذ

بحث تطوير مراعي نحل العسل حلماية النظام البيئي. 135
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

27,268نفذ

136
تتبع أثر معاجلة التربة مبياه الصرف الصحي واحلمأة 

املعاجلة على إعادة تأهيل املناطق الرعوية.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

6,880نفذ

137
تطوير اإلنتاج الزراعي املستدام، ورفع مستوى 

األراضي املاحلة املتدهورة -املرحلة الثالثة.
بحث 

تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

0نفذ

بحث زراعة نبات الصفصاف بوصفه مصدرًا علفيًا جديدًا.138
تطبيقي

املركز الوطني 
للبحوث 
الزراعية

49,333نفذ

139

احلصر والتحديد للنظم البيئية الغابية )مبا يف ذلك 
تلك التي يف املناطق احلضرية( يف األردن، وإنشاء 
قاعدة بيانات خاصة بها، وبيان اخلدمات املقدمة 

منها.

150,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

140
وضع نظام وطني للرصد والتقييم للموارد الغابية مع 

150,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءحتديث البيانات بصورة دورية. 

141
تطوير اخلطط واآلليات للمحافظة على األنظمة 
البيئية للغابات )مبا يف ذلك التجمعات الشجرية 

وأشجار الغابات يف املناطق احلضرية(. 
24,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

142
تطوير آلية لإلدارة املستدامة للغابات تستند إلى 

6,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءنسق إدارة األنظمة األيكولوجية واملناظر الطبيعية. 

143

الوضع والتنفيذ خلطط سنوية واقعية شاملة 
الستعادة األنظمة البيئية الغابية التي تلبي 

االحتياجات واالهتمامات للمجتمعات احمللية 
والتجمعات احلضرية.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

144

حتديد الوسائل واآلليات خللق بيئة داعمة إلشراك 
الرجال والنساء والشباب يف املجتمعات احمللية 

والشركاء اآلخرين يف اإلدارة املستدامة للغابات 
وحتديد احلوافز والضوابط التي حتكم هذه 

املشاركة.

6,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

145
التوثيق والتطوير للمعرفة احمللية الالزمة إلدارة 

6,667لم ينفذوزارة الزراعةإجراءالغابات.

146
إيجاد معلومات مبنية على أدلة بخصوص القيم 

25,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءاملادية للمنافع املتعددة للغابات وتوفيرها.

147
التعرف على آليات متويل حديثة لقطاع الغابات 

تلبي احتياجات اإلدارة املستدامة مبا يف ذلك األدوات 
واآلليات الدولية.

20,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

148
حتديد الوسائل ووضع اآلليات لتقدمي التسهيالت 

واحلوافز لتطوير فرص االستثمار يف مجال التنمية 
والتطوير للمنتوجات واخلدمات الغابية.

7,500لم ينفذوزارة الزراعةإجراء
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طبيعة املشروع أو اإلجراءالرقم
التدخل

اجلهة 
املسؤولة

وضع 
املشروع أو 

اإلجراء

املوازنة املقترحة يف 
االستراتيجية لعام 

2021

149

تقييم قدرات مديرية احلراج من حيث اإلطار 
القانوني واملؤسسي، وعدد الكادر وتأهيله واملعدات 

املتاحة، والتعرف على نقاط الضعف واحتياجات 
التدريب.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

150
تطوير نظام للمحاسبة مبني على إبالغ صانعي القرار 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراءواملجتمع املدني بحالة موارد الغابات دوريًا.

151

تكوين جلنة وطنية للغابات مبشاركة أطراف فاعلة 
لدعم جهود مديرية احلراج والنهوض بالقطاع 

ومتكينه من حتقيق األهداف الوطنية وااللتزامات 
الدولية ذات الصلة.

5,000لم ينفذوزارة الزراعةإجراء

152
تطوير برنامج وطني للتعليم والبحث احلراجي 

0لم ينفذوزارة الزراعةإجراءمبشاركة اجلهات ذات العالقة كافة.

153
دراسة اجلدوى االقتصادية لزراعة األخشاب 

5,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعالصناعية.

154
دعم املبادرات اخلاصة املتصلة بالغابات وتطوير 

2,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروعاملشاريع الصغيرة يف هذا القطاع.

155
تنفيذ برامج توعية مختلفة تهدف إلى دعم إشراك 
املجتمعات احمللية مبا فيها الرجال والنساء والشباب 

يف إدارة الغابات.
6,000لم ينفذوزارة الزراعةمشروع

156
إنشاء منصة وطنية/ قاعدة بيانات جلمع املعلومات 

0لم ينفذوزارة الزراعةمشروعوتشاركها.

157
تطوير برنامج بناء قدرات متكامل جلميع األطراف 

3,333لم ينفذوزارة الزراعةمشروعذات العالقة.

2,475,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاحلماية واالستدامة للثروة احلرجية.158

750,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعمشروع التحريج الوطني.159

160
تدخالت إدارة املصادر الطبيعية للغابات مبا فيها 

560,800نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعموقع حصاد مائي ريادي للغابات.

161
التحريج املستدام من خالل استغالل املياه املعاجلة 

214,286نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع)اللجون، صنفحة، كفرجنة(.

240,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعالتأهيل واالستدامة ملشروع جذور/ الكرك.162

33,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعإدامة مشروع حتريج سّد زقالب.163

122,970نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املشاتل احلرجية.164

165
االستثمار يف املجترات الصغيرة وانتشال األسر 

الريفية من الفقر )تطوير محميات راجب وضبعة 
وماعني(.

57,920نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

79,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املجتمعات الرعوية يف البادية.166

225,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاالستدامة واإلنشاء ملنشآت احلصاد املائي يف البادية.167

168
إعادة تأهيل النظم البيئية البرية يف البادية 

األردنية )زراعة جوانب سدود القطرانة ووادي احلرث 
بالشجيرات الرعوية(.

166,667نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروع

50,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعتطوير املشاتل الرعوية.169

250,000نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاستغالل مخلفات الغابات إلنتاج املكعبات احليوية.170

171
املشاركة املجتمعية يف حماية الغابات من خالل 

333,333نفذ جزئيًاوزارة الزراعةمشروعاملتنزهات البيئية.



البيئة
محور القطاعات األولية

 
2021تقرير حالة البالد
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حالة البالد 2021: البيئة

مقدمة
الهاشمية  األردنية  اململكة  دعت  التي  األسباب  إلى  اإلشارة  من  لنا  بّد  ال  البداية  يف 
إلى  الوصول  إلى  احلال  بطبيعة  تهدف  والتي  املستدامة،  التنمية  أعمال  يف  لالنخراط 
مرحلة مستقرة من التوازن بني النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية، واحلفاظ على 
العناصر املكّونة للنظام البيئي يف األردن كونها تتعرض تعّرضًا مستمرًا وخطيرًا للعوامل 
التي تهدد دميومة تلك العناصر أو التأثير املباشر أو غير املباشر على جودتها، ما ينعكس 

سلبًا على عناصر النظام البيئي كله.

وحريٌّ بنا التطرق إلى التحديات التي تهدد عناصر النظام البيئي يف األردن، وهي:

التسارع يف الزيادة السكانية وزيادة الرقعة العمرانية الناجتة عن موجات اللجوء التي   -
تعرضت لها اململكة خالل العقود الثالثة املاضية وما زالت تتعرض لها.

لم  والتي  الصناعية،  املنشآت  أعداد  وزيادة  الصناعات  يف  والتنوع  العمراني  التمدد   -
يراع معظمها الشروط البيئية أو لم تستمر باالمتثال احلقيقي لتلك الشروط أثناء 

عمليات اإلنتاج.

التغّيرات  يف  تتمّثل  املناخ  يف  كبيرة  تغيرات  ظّل  يف  اململكة  تعيش  إذ  املناخي،  التغير   -
بدرجات احلرارة وكميات هطول األمطار، ما يشّكل خطرًا محدقًا بالنظم الطبيعية 
والبشرية يف اململكة، نظرًا للتعّرض لدرجات احلرارة الشديدة واجلفاف والفيضانات 
والعواصف واالنهيارات األرضية. وتتزايد هذه املخاطر من حيث التكرار والشدة مبرور 

السنني بسبب تغير املناخ.)1(

ويف  املختلفة،  الوطنية  السياسات  يف  البيئية  األبعاد  إدماج  تعزيز  إلى  احلاجة   -
االتفاقيات الدولية والثنائية ومتعددة األطراف.

التغير املتسارع يف أمناط اإلنتاج واالستهالك وتشابك العالقات بني القطاعات، مثل   -
املياه والزراعة والطاقة والتطوير احلضري.

خالل  من  وخاصة  الواسعة،  واالستثمارية  االقتصادية  الفرص  استثمار  إلى  احلاجة   -
التي  الدول  يف  متينًا  ومؤسسيًا  تشريعيًا  إطارًا  يتطلب  الذي  العاملي  املناخي  التمويل 
حتظى بفرص احلصول على هذا التمويل. إضافة إلى الفرص التي يحملها االقتصاد 
األخضر لرفد االقتصاد احلديث سواء يف الدول الصناعية أو حتى يف الدول النامية 
أيضًا يف  إمنا  للمجتمعات فحْسب،  الناهضة، ومساهمته ال يف حتسني نوعية احلياة 

1   اخلطة الوطنية للتكّيف وآثار التغير املناخي يف األردن، 2021.
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وجتذب  العاملة،  األيدي  من  املزيد  توّظف  ناشئة  وشركات  ريادية،  مشاريع  إيجاد 
استثمارات نوعية، وحتقق العدالة والشمول االجتماعي.

أواًل: قطاع البيئة في األردن
جتدر اإلشارة إلى أنه نتيجة تزايد االهتمام بقضايا البيئة وتزايد الضغوط على عناصرها، 
قد استوجب التفكير يف إنشاء وزارة مستقلة لشؤون البيئة. فقد تأسست وزارة البيئة عام 
أقّره مجلس  والذي   ،2003 املؤقت رقم )1( لسنة  البيئة  2003، مبوجب قانون حماية 
األمة األردني ليصبح قانون حماية البيئة رقم )52( لسنة 2006، ثّم تاله قانون حماية 
البيئة واحلفاظ  الوزارة حماية  2017. بهذا وقع على عاتق هذه  البيئة رقم )6( لسنة 
االستراتيجيات  وإعداد  وإنفاذها،  التشريعية  األطر  وضع  خالل  من  البيئية  النظم  على 
والسياسات، ونشر الثقافة البيئية، والتحول نحو اقتصاد أخضر عبر بناء مؤسسي داعم 
للمساهمة يف حتقيق تنمية مستدامة، واحلّد من التلوث واآلثار السلبية للتغير  املناخي 
التشريعات  إلى تنفيذ  الوزارة سعيًا متواصاًل  الوقت تسعى  وفق نهج تشاركي. ومنذ ذلك 
والتعليمات والقرارات الصادرة عنها، بصفتها املرجع املختص على املستوى الوطني يف ما 
يخص القضايا البيئية، مع التداخل الكبير وتوافق املصالح مع بعض الوزارات، مثل وزارتي 
املياه والزراعة، األمر الذي حّمل وزارة البيئة مسؤولية حماية البيئة من التلوث، وتنظيم 

النشاطات التي لها أثر مباشر وغير مباشر على عناصر البيئة كافة.)2(

البيئة خالل  لوزارة  ُأقّرت  التي  املالية  املوازنات  النظر يف  ما مت ذكره، يتعنّي  ومتاشيًا مع 
احلقيقي  اإلجناز  نسب  خاللها  من  نستكشف  أن  ميكن  والتي  املاضية،  اخلمسة  األعوام 
والفعلي لكافة برامج الوزارة واخلطط املدرجة ضمن كافة االستراتيجيات املعدة للوزارة 
الوزارة  موازنات  يف  الواردة  األرقام  تشير  إذ  اآلن،  وحتى   2003 عام  تأسيسها  حلظة  من 
ال  املذكورة،  اخلمسة  لألعوام  للوزارة  املرصودة  املبالغ  قلة  إلى   32021  -  2017 لألعوام 
سيما إن ُقورنت بحجم األعمال املوكلة إليها، وبحجم العناصر التي ما زالت تهدد عناصر 
مبوازنات  سريعًا  النظر  إعادة  يتطلب  الذي  األمر  الهاشمية،  األردنية  اململكة  يف  البيئة 
حماية  يف  الوزارة  تقدمها  التي  للجهود  تعظيمًا  وذلك  القادمة،  لألعوام  البيئة  وزارة 
الطبيعية  املوارد  على  واحملافظة  النفايات،  وإدارة  التربة)،  املاء،  )الهواء،  البيئة  عناصر 

والتنوع احليوي، ومواجهة آثار التغيرات املناخية، والتوجه نحو االقتصاد األخضر.)4(

2  فرح عطيات، جريدة الغد، حتقيق صحفي: خبراء: رفع موازنة "البيئة" متواضع، مارس 1، 2021.
  http://moenv.gov.jo/Default/EN .3  املرجع: خبراء، رفع موازنة البيئة، متواضع

http://moenv.gov.jo/Default/EN
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عناصر البيئة  
1 - المياه.

املياه املتجددة فيه  إن موارد  إذ  املياه،  البلدان فقرًا يف مصادر  أكثر  يعدُّ األردن من ضمن 
والتي تبلغ  الفرد عامليًا،  أقل بكثير من حصة  للفرد، وهي  100 متر مكّعب  أقل من  تبلغ 
توفير  لضمان  املياه  وزارة  سعت  ولذا  املياه.  يف  شديد  نقص  على  وتدل  مكّعب،  متر   500
الطوارئ  وظروف  الطبيعية  الظروف  خالل  املياه  إلى  للوصول  واالستمرارية  االستدامة 
القصوى، من خالل حتسني نوعية املياه عن طريق احلّد من التلوث، ووقف إلقاء النفايات 
واملواد الكيميائية اخلطرة، وتقليل تسّربها إلى أدنى حد، وخفض نسبة مياه املجاري غير 

املعاجلة بزيادة نسبة إعادة استخدام املياه املعاجلة.

على  واملثبتة  املهضومة  احلمأة  استخدام  مُيكن  وجودتها،  املعاجلة  طرق  على  واعتمادًا 
كٍل من األراضي اخلاصة أو العامة من أجل تنسيق احلدائق أو الزراعة. ومُيكن استخدام 
املزروعة،  التجفيف  أحواض  من  املزالة  احلمأة  أو  دة،  املسَمّ احلمأة  )مثل  املعاجلة  احلمأة 
أو  الُعشب،  زراعة  أو  التشجير،  مناطق  أو  املنزلية،  احلدائق  يف  أو  الزراعة،  يف  وغيرها( 
تنسيق احلدائق واملتنزهات، أو مالعب اجلولف، أو استصالح املناجم، أو األغطية ملقالب 

النفايات، أو للتحكم يف تعرية التربة.

يف  املوجودة  من  أقل  املغذّيات،  من  منخفضة  مستويات  على  حتتوي  احلمأة  أن  ومع 
احلمأة  فإن  التوالي(،  على  والبوتاسيوم  والفوسفور  )للنيتروجني  التجارية  األسمدة 
ض جزءًا كبيرًا من متطلبات السماد. إضافة إلى ذلك، فإن احلمأة املعاجلة  مُيكنها أن ُتَعِوّ
تتميز بخصائص أعلى من تلك التي يف األسمدة التجارية مثل نفش التربة، أو نفخها، أو 

تضخيمها، واالحتفاظ باملاء، وإطالق امُلغذيات مبعدالت بطيئة ومستقرة.                

والبحار  واألنهار  البحيرات  ذلك  يف  مبا  املائية،  املسّطحات  تلوث  بأنه  املياه  تلوث  ويعّرف 
واملياه اجلوفية. واستنادًا إلى ما سبق، تسعى وزارة البيئة إلى حماية مصادر املياه املتعددة 

كافة بوضع األطر التشريعية، من خالل:

القياسية  املواصفة  على  االعتماد  مت  إذ  املعاجلة،  قبل  اخلام  اجلوفية  املياه  عينات   -
األردنية ملياه الشرب رقم )2015/286( للخواص الفيزيائية والكيميائية واحليوية.

 ،)2014/1766( القياسية  املواصفة  اعتماد  مت  إذ  واألودية،  السيول  مياه  عينات   -
إضافة إلى املواصفة القياسية رقم )2006/893(.

مياه  نوعية  دليل  مواصفة  األردنية،  القياسية  املواصفة  اعتماد  مت  إذ  السدود،  مياه   -
الري )2014/1766(.
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عينات املياه اخلارجة من محطات معاجلة مياه الصرف الصحي، إذ مت اعتماد املواصفة   -
القياسية األردنية )2006/893(.

اعتماد  مت  إذ  الصناعية،  العادمة  املياه  معاجلة  محطات  من  اخلارجة  املياه  عينات   -
املواصفة القياسية األردنية )2007/202(.

وبطبيعة احلال، فإن كثرة البالغات الواردة حول نوعية املياه يف بعض مناطق العاصمة 
املتصلة  للمواصفات  احلقيقي  واالمتثال  املراقبة  إحكام  ضرورة  إلى  تؤشر  واحملافظات، 

باملياه أعاله.)5(

وحريٌّ بنا اإلشارة إلى أن التوجه نحو حلول معاجلة املياه العادمة، وحتلية مياه البحر، 
وإعادة استخدام املياه املعاجلة هو خيار استراتيجي ال مفّر منه، بل ال بد من تشجيع هذه 
البيئية احملتملة، وتطوير  احللول ومتكينها محليًا. وخالل ذلك، ال بّد من دراسة اآلثار 
املعايير واملواصفات واإلرشادات اخلاصة بكل نوع من املياه بحسب استخداماته. ومن أهم 
األمثلة على ذلك، مشروع ناقل مياه العقبة- عّمان، والذي ُيعد األول واألكبر من نوعه 
من  إذ  املنزلية.  واألغراض  الشرب  ألغراض  واستخدامها  األحمر  البحر  مياه  لتحلية 
املياه  قطاع  ويتقاطع  البيئي.  األثر  تقييم  باملشروع  اخلاصة  الدراسات  تشمل  أن  املتوقع 
مع القطاعات االقتصادية املختلفة، وبالتالي يؤثر بالسياسات والتكنولوجيات املطبقة 
ويتأثر بها. ومع تزايد االهتمام بالتكنولوجيا الزراعية واألمن الغذائي، تبرز حلول مثل 
الزراعة املائية والزراعة بدون تربة، وغيرها من احللول التي يجب وضع توجهات وطنية 

حولها مبا يشمل اجلانب البيئي.

إلى مراقبة نوعية  الرامية  وجتدر اإلشارة كذلك إلى ضرورة االستمرار يف دعم اجلهود 
املياه يف السيول املائية كافة، وأن تتخذ هذه املراقبة صفة الدورية.

2 - الهواء.
الظروف  يف  الهواء  ويتألف  الرئيسة.  احمليطة  البيئة  عناصر  أحد  اجلوي  الغالف  يشكل 
على  و%21   %78 بنسب  واألكسجني  النيتروجني  أهمها  غازات،  عدة  من  الطبيعية 
الكربون  الغازات األخرى، مثل ثاني أكسيد  إلى كميات قليلة من بعض  الترتيب، إضافة 

واألرجون والنيون والهيليوم، والتي تشكل مبجموعها %1. 

صحة  على  السلبي  األثر  من  والتخفيف  التلوث،  من  واحلد  الهواء،  جودة  حتسني  ويعد 
الهدف  يف  واملتمثلة  البيئة،  وزارة  مهام  أبرز  أحد  األخرى،  احلية  والكائنات  اإلنسان 

5   قانون حماية البيئة رقم )6( لسنة 2017، اجلريدة الرسمية، العدد رقم 2703.
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من  عنه(  الناجمة  السلبية  اآلثار  ومواجهة  التلوث  من  )احلد  الثاني  االستراتيجي 
استراتيجية وزارة البيئة لألعوام )2020 - 2022()6(.

ويبني اجلدول رقم )1( احلدود القصوى املسموح بها مللوثات الهواء احمليط، مع اإلشارة 
إلى أن اململكة قد تأثرت إيجابًا طوال مّدة احلظر من جراء توقف حركة املواطنيني أثناء 
عن  الناجتة  الهواء  ملوثات  معدالت  يف  حاد  انخفاض  عنها  نتج  والتي  كورونا،  جائحة 

عوادم السيارات.

اجلدول رقم )1(: احلدود القصوى املسموح بها مللوثات الهواء احمليط-القاعدة الفنية 
)7(2006/1140

زمن املعدل امللوثات
عدد مرات التجاوز املسموحةاحلد األقصى املسموح بهاملأخوذ

ثاني أكسيد الكبريت

)SO2( 

3 مرات خالل أي 12 شهرًا0.3 جزء يف املليونساعة واحدة

مرة واحدة يف السنة0.14 جزء يف املليون24 ساعة

----0.04 جزء يف املليونسنوي

كبريتيد الهيدروجني

H2S((

3 مرات خالل أي 12 شهرًا0.03 جزء يف املليونساعة واحدة

3 مرات خالل أي 12 شهرًا0.01 جزء يف املليون24 ساعة

  )NH3( األمونيا
3 مرات خالل أي 12 شهرًا270 ميكروغرام/م243 ساعة

----8 ميكروغرام/م3سنوي

ثاني أكسيد 
)NO2(  النيتروجني

3 مرات خالل أي 12 شهرًا0.21 جزء يف املليونساعة واحدة

3 مرات خالل أي 12 شهرًا0.08 جزء يف املليون24 ساعة
----0.05 جزء يف املليونسنوي

  أول أكسيد الكربون 
)CO(

3 مرات خالل أي 12 شهرًا26 جزء يف املليونساعة واحدة

3 مرات خالل أي 12 شهرًا9 جزء يف املليون8 ساعات
اجلسيمات بقطر يقل 

عن أو يساوي 5.2 
)PM5.2( ميكرون

3 مرات خالل أي 12 شهرًا65 ميكروغرام/م243 ساعة

----15 ميكروغرام/م3سنوي

اجلسيمات بقطر 
يقل عن أو يساوي 10 

)PM10( ميكرون

3 مرات خالل أي 12 شهرًا120 ميكروغرام/م243 ساعة

----70 ميكروغرام/م3سنوي

املصدر: تقرير نوعية الهواء، وزارة البيئة.

6   اخلطة االستراتيجية )2020 -2022(، وزارة البيئة.
7   وزارة البيئة 2021، تقرير املدن الصناعية - التقرير النهائي عام 2019. 
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1.2 مصادر تلوث الهواء
ومصدر  ثابت،  مصدر  بني  ما  تتنوع  والتي  الهواء  تلوث  مصادر   )2( رقم  اجلدول  يبني 
نوعيته،  على  والتأثير  الهواء  تلوث  يف  خطيرًا  دورًا  وتؤدي  طبيعي،  ومصدر  متحرك، 
األمر الذي يتطلب تنسيق اجلهود التي تقودها وزارة البيئة مع اجلهات املعنية واملسؤولة 
ملوثات  انبعاثات  مصادر  معاجلة  على  العمل  خالل  من  كافة  الهواء  نوعية  حتسني  عن 
رقم  الديزل  محركات  بعوادم  املتصلة  األردنية  املواصفة  إلى  اإلشارة  وجتدر  الهواء. 
العادم،  من  املنبعثة  باملواد  املتصلة   )1998/1052( رقم  واملواصفة   ،)1998/1054(

لتكون مطابقة للمعايير العاملية.)8(

اجلدول رقم )2(: مصادر تلّوث الهواء
نوعية املصدراملصدر

مصدر ثابتالصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية

مصدر ثابتحرق النفايات الصلبة

عمليات تعبئة النفط اخلام )العقبة( واملشتقات 
مصدر ثابتالبترولية، ومحطات تعبئة الوقود

مصدر ثابتمحطات معاجلة املياه العادمة

مصدر متحركوقود املركبات

مصدر طبيعيالعواصف الترابية وحبوب اللقاح واحلرائق العرضية

املصدر: وزارة البيئة 2021، تقرير نوعية الهواء يف األردن، 2017.

وحرّي بالتأكيد أن التعّرض للهواء امللّوث بالغازات واجلسيمات العالقة فيه، يسّبب العديد 
من املشاكل الصحية، منها: األمراض املتصلة بجهاز القلب واألوعية الدموية، مبا يف ذلك 
تصّلب الشرايني، وقصور القلب، وارتفاع ضغط الدم، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، 
وعدم انتظام ضربات القلب، إضافة إلى أمراض الرئة التي تشمل الربو، واالنسداد الرئوي 
املزمن، والتهاب الشعب الهوائية، وضعف وظائف الرئة، وسرطان الرئة، واحلساسية. وقد 
من  بالقرب  اإلقامة  عند  تزداد  الرئة  بسرطان  اإلصابة  احتمالية  أّن  الدراسات  أظهرت 
لتلّوث  التعّرض  أّن  كما  املرور.  حركة  يف  طويلة  أوقات  قضاء  نتيجة  أو  الرئيسة،  الطرق 
وفاة  حالة  ألف   800 ُيقارب  مبا  عنه  ينتج  إذ  الوفاة،  نسب  من  يزيد  باستمرار  الهواء 

8   تقرير حالة البالد لعام 2020. املجلس االقتصادي واالجتماعي )2020(.



205

حالة البالد 2021: البيئة

مبّكرة سنويًا وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العاملية، وُيعّد التعّرض له أكثر خطورة على 
األطفال، والنساء، وكبار السن الذين يعانون من أمراض القلب والسّكري والسمنة، إذ إنه 
يساهم يف زيادة سرعة تطّور هذه األمراض.  وُيقدر التقرير الصادر عن منظمة الصحة 
العاملية يف عام 2020 أن عدد الوفيات يف األردن الناجم عن تلوث الهواء يبلغ 21 وفاة/ 

100 ألف نسمة.

لبقاء  املتوّقع  العمر  متوّسط  تقليل  يف  يسهم  الهواء  تلّوث  فإن  ذكره،  مت  ما  مع  ومتاشيًا 
اإلنسان على قيد احلياة، فإذا استمّر تلّوث الهواء بهذه املستويات املرتفعة فإّن الشخص 
1.8 سنة من عمره، إذ إّن تأثير تلّوث الهواء على متوسط عمر  الواحد سيخسر حوالي 
البشرية ُيعادل تأثير التدخني تقريبًا، بينما يزيد أضعافًا عن تأثير أمراض نقص املناعة 
معّدل  قّل  حال  يف  أّنه  بالذكر  وجدير  وغيرها.  واملخدرات،  الكحول  وإدمان  اإليدز،  مثل 
الصحة  منظمة  لدى  به  املسموح  احلّد  إلى  ليصل  العالم  أنحاء  جميع  يف  الهواء  تلّوث 
العاملية، فإّن متوسط العمر املتوّقع عامليًا سيرتفع مبقدار 1.8 سنة ليصل إلى حوالي 74 

سنة للشخص الطبيعي.

2.2 التربة والتنوع الحيوي
احلفر  انتشار  زيادة  يف  يسهم  ما  الصحي،  الصرف  خلدمة  اململكة  مناطق  أغلب  تفتقر 
املشكلة  وهذه  الزراعية)9(،  األراضي  وبني  السكانية  التجمعات  مناطق  يف  االمتصاصية 
البيئية أصبحت تهدد الوضع البيئي عمومًا ملا تسببه من تلوث للتربة الزراعية واملساكن 
الصرف  شبكة  انتشار  أن  إلى  نفسه  الوقت  يف  اإلشارة  وجتدر  متالصقة.  أصبحت  التي 

الصحي قد وصل إلى ما نسبته %69.)10(

ويف واقع األمر، فإن األنظمة الزراعية املتبعة محليًا لها األثر الكبير يف التنوع البيولوجي 
واألحراش  الغابات  ارتفاع مؤشر احلرائق يف  اململكة كافة، ال سيما مع  للتربة يف مناطق 
لعدة  املقصود  البشري  التدخل  مبجملها  يستبَعد  ال  والتي  اململكة،  مناطق  يف  املنتشرة 
أغراض، مثل االحتطاب الشتوي على سبيل املثال ال احلصر)11(، األمر الذي يتطلب معه 
يف  كافة  العاملة  البشرية  للموارد  والرقابية  اإلدارية  التطوير  أدوات  تفعيل  على  العمل 
هذا املجال، واحلث على استخدام املزيد من التكنولوجيا وأدواتها املتطورة يف إدارة الغابات 

9  يف زمن »كورونا«، إدارة »املياه« احلصيفة تساهم يف احلد من انتشار الوباء، 1 إبريل 2020، صحيفتا الغد والرأي 
اليومية.

10  تقرير دولي يحذر من تدهور التنوع البيولوجي يف املنطقة، 2021.
11  إدارة الغابات 2020، التقرير السنوي، وزارة الزراعة، األردن.
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والتجمعات الشجرية ومراقبتها يف  مختلف محافظات اململكة. ولعله من املفيد التذكير 
والتعقيم  الشمسي،  التعقيم  مثل  وزراعيًا،  بيئيًا  اآلمنة  التكنولوجيات  توطني  بضرورة 
الكيميائية  املواد  استخدام  من  بداًل  تربة  دون  والزراعة  املباشرة،  والزراعة  احليوي، 

ملكافحة ممّرضات التربة.

وارتباطًا مبا ُذكر، نشير إلى نتائج مؤشر األداء البيئي لعام 2020 الصادر عن جامعتي بيل 
يف  الدول  إجنازات  يقّيم  عاملي  تقرير  وهو   ،)12(2020 عام  من  حزيران  شهر  يف  وكولومبيا، 
ما يخص القطاع البيئي، ال سيما الصحة البيئية، وحيوية األنظمة البيئية. وتشمل فئة 
واملعادن  والصناعي،  املنزلي  الصحي  والصرف  الشرب  مياه  الهواء،  نوعية  البيئية:  الصحة 
مزارع  واألحراش،  الغابات  احليوي،  التنوع  فتشمل:  البيئية،  األنظمة  فئة  أما  الثقيلة. 
األسماك البحرية، املناخ والطاقة، تلوث الهواء، املوارد املائية، والزراعة، وهي تعتمد بحد 
ذاتها على أربعة عشر مؤشرًا فرعيًا. وُتظهر بيانات التقرير حول األداء البيئي األردني لعام 
واإلصحاح  الهواء،  تلوث  مواجهة  مجاالت  يف   %11.2 بنسبة  تقدمًا  األردن  إحراز   ،2020
إذ  البيئية،  النظم  وخدمات  املناخية،  والتغّيرات  الصّحي،  والصرف  الشرب  ومياه  البيئي، 
الدول  الثالث على مستوى  واملركز  العاملي،  الترتيب  48 يف  املركز  العام  احتّل األردن يف هذا 
العربية. وحّقق األردن قفزة كبيرة يف مؤشر األداء البيئي العاملي 2020، فاحتل املرتبة 62 

عامليًا، و5 عربيًا على مؤشر األداء البيئي لعام 2018، متقدما بذلك 14 مركزًا.

وال مناص من القول إن ارتباط تلّوث التربة بتلّوث الهواء واملاء يعّد ارتباطًا وثيقًا، وقد 
يتحّدد الضرر الناجم عن تعّرض اإلنسان للمواد الكيميائية الساّمة وامللّوثات والنفايات 
االستنشاق،  وهي:  جسمه،  إلى  املواد  هذه  فيها  تدخل  التي  الطرق  خالل  من  اخلطيرة 
أّن اآلثار السّمية احملتملة املتصلة بتعّرض  واالبتالع، واالمتصاص من خالل اجللد. ومع 
إلى  متيل  العلمية  والدراسات  العاّمة  االهتمامات  أّن  إاّل  تطول،  قد  املواد  لهذه  اإلنسان 
بالسرطان،  اإلصابة  واحتمالية  اإلجنابية،  بالقدرة  تلحق  التي  األضرار  على  التركيز 
إّنه يسّبب تلفًا يف منّو  إذ  الذي يشّكل خطرًا كبيرًا على األطفال،  الدم  وخاّصة سرطان 
الدماغ، وقد ُوجد أّن تعّرض اإلنسان للتربة امللّوثة بالزئبق يزيد من إصابته باألمراض 
العصبية العضلية، كما يسّبب الصداع، والفشل الكلوي، وضعف اجلهاز العصبي املركزي، 
إلى  اإلشارة  ضرورة  من  بد  ال  وبالتالي  والتعب،  والغثيان،  اجللدي،  والطفح  العني،  وتهّيج 

ثالثة جوانب مهمة، هي:

مع  وسريعة  صارمة  إجراءات  تستوجب  خطيرة  عاملية  ظاهرة  وهي  الغابات،  حرائق   - 
وزارة الزراعة.

12  Environmental Performance Index (EPI), 2020. 
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البيئية  السياحة  ضمن  لها  والترويج  وحمايتها  بها  االهتمام  وضرورة  البحرية  البيئة   -
العقبة  محمية  يولي  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جاللة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  العقبة.  يف 
البحرية أهمية خاصة، إذ يترأس جاللته املجلس االستشاري الدولي الفخري لإلشراف 
ُشّكل لتعزيز جهود احلفاظ  والذي  البحرية،  العقبة  على مبادرة تأسيس مركز محمية 
على الثروة املرجانية والسمكية والتنوع احليوي يف خليج العقبة والبحر األحمر، حتقيقًا 
ألهداف التنمية املستدامة واحلد من آثار التغير املناخي. ويتضمن مشروع املركز إنشاء 
لألبحاث  ومختبرات  البحرية،  للحياة  مائيًا  ومتحفًا  اململكة،  يف  بحرية  محمية  أول 
العلمية للتقييم والتطوير لسبل دعم احلياة البحرية والصيد املستدام وحماية البيئات 
املياه يف املستقبل، إضافة إلى عدد من  البيئية ملشاريع حتلية  الطبيعية، وتقييم اآلثار 

مرافق السياحة البيئية.

احملميات الطبيعية وتضارب التوجهات البيئية مع تلك املتصلة بالتعدين )مثل ما يحدث   -
يف محمية ضانا(، واحلاجة إلى املواءمة والشفافية يف أخذ القرار بني الوزارات املختلفة.

3 - قانون إدارة النفايات. 
واحلدائق  العامة  واألماكن  الشوارع  يف  للنفايات  العشوائي  الطرح  عمليات  ازدياد  مع 
واملتنزهات واملواقع الدينية واملؤسسات العامة، بدأت وزارة البيئة بتفعيل أحكام القانون 

اإلطاري إلدارة النفايات رقم )16( لسنة 2020.

التالية:  املهام  العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتنسيق  البيئة  وزارة  تتولى  القانون،  وبحسب 
الالزمة  البيئية  املوافقات  وإصدار  السجالت،  وحفظ  بالنفايات  املتصلة  البيانات  إدارة 
ملنشآت إدارة النفايات، وتوفير البيانات واملعلومات الالزمة لها، إضافة إلى تدريب الكوادر، 

والرقابة على نقل النفايات اخلطرة وعلى مرافق معاجلة النفايات.

وُيلزم القانون الشخص احلائز أو املشغل أو املنتج الذي لديه أي كمية من النفايات اخلطرة 
»ألف طن فأكثر من النفايات سنويًا«، باتخاذ تدابير االسترجاع أو التخلص من النفايات 
سليمة  بطرق  وتخزينها  منفصاًل،  فرزًا  وفرزها  النفايات  وجمع  أنشطته،  تنتجها  التي 
بيئيًا قبل عمليات االسترجاع أو التخلص النهائي منها، إضافة إلى جمع النفايات داخل 
املوافقات  على  واحلصول  محددة،  زمنية  ملدة  وذلك  البيئية،  املخاطر  مراعاة  مع  املوقع 

الالزمة وفق تعليمات ستصدر الحقًا.

أو  ينقلها  أو  يخّزنها  أو  يعاجلها  أو  النفايات  يجمع  معني  شخص  كل  القانون  ويعاقب 
آالف  خمسة  على  تزيد  وال  دينار  ألف  عن  تقل  ال  بغرامة  ترخيص،  دون  منها  يتخلص 
دينار مع إزالة املخالفة. أما بخصوص الشخص الطبيعي املخالف، فيعاقب باحلبس مدة 
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ال تقل عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر، أو بغرامة ال تقل عن 100 دينار وال تزيد 
على 500 دينار.

ويف حالة إلقاء نفايات خطرة أو متفجرة أو قابلة لالشتعال أو سامة أو معدية، أو طرحها 
دون احلصول على التراخيص والتصاريح الالزمة، يعاقب الشخص املعني بغرامة ال تقل 
20 ألفًا، مع إزالة املخالفة وتصويب األوضاع، يف حني  10 آالف دينار وال تزيد على  عن 
ُيعاقب الشخص الطبيعي باحلبس مدة ال تقل عن 6 أشهر وال تزيد على سنة، أو بغرامة 
ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على 5 آالف أو بكلتا العقوبتني، مع إزالة املخالفة وتصويب 
األوضاع على نفقة املخالف وزيادة بنسبة 25% من تكاليف اإلزالة للمصاريف اإلدارية 
القانون  العالقة. كما يعاقب  التي حتددها اجلهة ذات  املدة  إزالتها خالل  إذا تخلف عن 
كل من أقدم على تعطيل أي من املوظفني املكلفني بتطبيقه أو منعهم من تأدية واجبهم 
باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة، مع عدم اإلخالل بأي عقوبة 

أشد وردت يف أي قانون آخر.

ويحدد القانون غرامات ال تقل عن ألف دينار لكل من طرح النفايات أو نقلها باملخالفة مع 
القانون، وغرامات تبدأ بـ 50 دينارًا وتصل إلى 500 دينار، يف حال طرح النفايات يف غير 

األماكن املخصصة، مع تضاعف الغرامة يف حال التكرار.

4 - االقتصاد األخضر.
اقتصادي  بنمو  ُيعنى  الذي  األخضر  االقتصاد  مفهوم  تطبيق  إلى  البيئة  وزارة  تسعى 
البعد  على  التركيز  ويتم  املختلفة،  البيئة وعناصرها  على  احلفاظ  ظل  يف  مستدام 
االجتماعي الذي يتضمن العدالة االجتماعية واحلّد من الفقر والبطالة. كما أن اجلهود 
تتركز يف هذا اإلطار على ستة قطاعات، هي: الطاقة، املياه، النفايات، الزراعة، السياحة، 
واخلاص  العام  القطاعني  يف  الشركاء  مع  والتنسيق  التعاون  خالل  من  وتتم  والنقل. 
إلى  األخضر  االقتصاد  منوذج  اتباع  خالل  من  تهدف  والتي  املدني،  املجتمع  ومؤسسات 
البيئية  أو  منها  االقتصادية  سواء  املستوى الوطني  على  التحديات  مواجهة  يف  اإلسهام 
أو االجتماعية، وكذلك لإلسهام يف االستجابة للمتطلبات الدولية، وخاصة املتصلة منها 

بأهداف التنمية املستدامة والتغير املناخي.  

ويف هذا الصدد، قامت وزارة البيئة بتطوير اخلطة الوطنية التنفيذية للنمو األخضر، 
وتشكل  األخضر.  للنمو  لها  حدود  ال  فرصًا  وإدارتها  وتطبيقاتها  البيئة  توفر  والتي 
القطاعات التي ُحّددت من طاقة، ومياه، ونفايات، وسياحة، وزراعة، ونقل فرصًا لالستثمار 
خالل  من  التحول  إلى  إضافة  اخلضراء،  الريادة  وتشجيع  العمل،  فرص  وخلق  األخضر، 
حياة  ونوعية  ومنافس  مستدام  اقتصاد  نحو  الكفؤة  واإلدارة  والتكنولوجيا  االبتكارات 
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أفضل. وحتتوي االستراتيجية الوطنية للنمو األخضر على عدد من الفرص واملمكنات 
التي يجب متابعة تنفيذها من خالل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات كافة وفق األدوار 
احملددة. وتتطلب هذه االستراتيجية مشاركة القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني 
بأنواعها يف التصميم والتنفيذ والتمويل للمشاريع، ما يعني وضع إطار للحوكمة والتشاور 
وتبادل املعرفة حول التكنولوجيات واملمارسات املالئمة لكل قطاع. كما مت تشكيل مجلس 
النصح واملشورة حول مختلف  البيئة بهدف تقدمي  القطاع اخلاص يف وزارة  للشراكة مع 
التنمية  حتقيق  يف  تسهم  والتي  لها،  الالزمة  احللول  واقتراح  البيئية،  واملشاكل  القضايا 
املستدامة يف األردن، لتكون القيمة املضافة لهذا املجلس تعزيز الشراكة بني الوزارة ممثلة 
للحكومة وبني القطاعات األخرى، وليس إعادة تشكيل جلنة حكومية جديدة. ومعاجلة 
املدني  واملجتمع  اخلاص  القطاع  من  الشركاء  مع  بالتنسيق  يتم  حاليًا  املوجود  النقص 
واملراكز األكادميية واإلعالم والنقابات وغيرها، وبالتالي فتح املزيد من قنوات التواصل. 

5 - التصدي للتغير املناخي.
والتنفيذ  والتطوير  البلورة  يف  متميزة  جهودًا  البيئة  وزارة  خالل  من  األردن  يبذل 
اللتزاماته املتصلة بالتصدي للتغير املناخي وآثاره التي ال تخفى على أحد. فبعد إصدار 
نظام خاص بالتغير املناخي، النظام رقم )79( لسنة 2019، عمل األردن على املراجعة 
والتحديث لوثيقة االلتزامات احملددة وطنيًا بهدف تقدميها ملؤمتر األطراف املنوي عقده 
يف »جالسجو« يف تشرين الثاني 2021، إذ تضمنت النسخة احملدثة أهدافًا أكثر طموحًا. 
كما عمل األردن على وضع أول خطة وطنية للتكّيف مع التغير املناخي، ويتم العمل أيضًا 

على سياسة وطنية للتغير املناخي.

ثانيًا: متابعة استراتيجية وزارة البيئة 
مما ال شك فيه أن وثيقة االستراتيجية تعدُّ إحدى أهم األدوات التى تقدم خارطة طريق 
ألصحاب القرار تتصل بحالة البيئة يف اململكة األردنية الهاشمية، وتسهم إسهامًا كبيرًا يف 
التخطيط السليم بهدف حتديد األولويات فى استغالل اإلمكانيات واملوارد املتاحة، ضمن 
أطر زمنية محددة للحصول على األهداف املرجوة من االستراتيجية، إذ إن استراتيجية 
وزارة البيئة قد ضمت مجموعة من األهداف االستراتيجية تشتمل على مجموعة من 
البرامج التنفيذية لكل هدف من األهداف الستة. ويبني اجلدول رقم )3( مدى اإلجناز 

املتحقق على أرض الواقع من خالل وزارة البيئة على النحو اآلتي)13(:

13   وزارة البيئة، استراتيجية وزارة البيئة 2022-2020.
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اجلدول رقم )3(: أهداف استراتيجية وزارة البيئة ومدى اإلجناز

احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

•  مت البدء عمليًا بإزالة أكوام 
الفوسفات )إذ يقدر حجم التلة بـ 

3.5 مليون متر مكعب( املتراكمة 

من موقعها احلالي )منطقة أكوام 
الفوسفات(.

أعّدت الوزارة مصفوفة لإلجراءات   •
الواجب اتخاذها لتطوير سيل 

الزرقاء.

إعالن محمية العقبة البحرية   •
بوصفها أول محمية بحرية يف 

اململكة نهاية عام 2020. 

العمل على إعداد التقرير الوطني   •
الثالث اخلاص بتنفيذ أحكام 

بروتوكول قرطاجنة للسالمة 
اإلحيائية. 

تنفيذ نشاط التحريج باستغالل   •
املياه العادمة/ الكرك، وعجلون، 

وصنفحة.

انتهاء إزالة الطمم من سوق احلالل   •
القدمي.

احلماية   •
واالستدامة 

للمحميات 
وتعزيز دورها 

يف تنمية 
املجتمعات 

احمليطة.

استدامة   •
قدرات اجلهات 
الفاعلة املعنية 

وتطويرها.

إيجاد متنفس   •
بيئي ألهالي 

عدد من املواقع 
وتعزيز السلوك 

البيئي.

إعادة تأهيل   •
األنظمة البرية 

يف البادية 
األردنية.

خلق فرص عمل   •
ألبناء املجتمع 

احمللي.

1 - برنامج احملافظة 

على التنوع 
احليوي وإدارة 

املوارد الطبيعية.

2 - برنامج اإلدارة 

املستدامة 
لألراضي واحلد من 

التصحر.

3 - برنامج تأهيل 

املواقع املتضّررة 
بيئيًا.

1 - احلماية 

واالستخدام 
املستدام 
خلدمات 

النظم 
البيئية.
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احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

إصدار القانون اإلطاري إلدارة   •
النفايات رقم )22( لسنة 2020. 

مت التخلص من النفايات اخلطرة   •
املتولدة يف اململكة وبعدد معامالت 
102 معاملة، وبكمية تقدر بحوالي 

1147 طنًا، و1850 قطعة من نفايات 

إلكترونية.

مت إعطاء املوافقة على منح تصاريح   •
نقل نفايات طبية بعدد خمسة، 

ونفايات خطرة بعدد أربعة، وزيوت 
معدنية مستهلكة بعدد خمسة.

االنتهاء من كافة مراحل )حفر   •
اخللية، ونقل املواد املشعة، وطمر 
اخللية( التخلص من املواد املشعة 

يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة/ 
سواقة.

حماية مصادر   •
املياه واملياه 

اجلوفية من 
التلوث.

حتسني جودة   •
الهواء واحلد من 

التلوث.

التخفيف من   •
األثر السلبي 
على الصحة 

الناجت من التلوث 
البيئي.

احلد من   •
تأثير املبيدات 

السلبي على 
التربة والثروة 

احليوانية.

1 - برنامج مراقبة 

عناصر البيئة 
وحمايته.

برنامج التنظيم 
البيئي لألنشطة 

التنموية.

3 - برنامج إدارة 
املواد الكيميائية 

والنفايات.

2 - احلد من 

التلوث 
ومواجهة 

اآلثار 
السلبية 
الناجمة 

عنه.
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احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

اختيار موقع املربع اآلمن وحتديده   •
لتخزين املواد الكيميائية اخلطرة 

يف مركز معاجلة النفايات اخلطرة/ 
سواقة، بواقع 200 دومن، ومخاطبة 

دائرة اجلمارك العامة بذلك.

تنفيذ مشروع الكيمياء اخلضراء   •
)Green Chemistry( بهدف 

إنشاء شبكة معلومات بني الدول 
املشاركة يف املشروع حول إدارة املواد 

الكيميائية .

حتقيق مؤشرات الدفعة الثالثة   •
ملنحة االحتاد األوروبي لدعم تنفيذ 

االستراتيجية الوطنية إلدارة 
النفايات الصلبة.

تنفيذ أحكام القانون اإلطاري إلدارة   •
النفايات رقم )16( لسنة 2020، من 

حيث:

االستمرار يف نشر نتائج مؤشرات   •
نوعية الهواء احمليط على شبكة 

اإلنترنت من خالل املوقع اإللكتروني 
للبث املباشر املتاح للمواطنني 

https://www.jor-  والباحثني كافة.
danenv.com، وشبكة الرصد العاملية 

https://   ملؤشر نوعية الهواء
aqicn.org وموقع الوزارة اإللكتروني 

 http://moenv.gov.jo الرسمي

تسهيل عملية   •
ترخيص املنشآت 

التنموية.

التخلص اآلمن   •
من النفايات 

اخلطرة 
املتراكمة يف 

املكّبات.

حتقيق األمن   •
البيئي وتعزيز 

الرقابة على 
األنظمة 
البيئية.

4 - برنامج التفتيش 
على األنشطة ذات 
األثر على عناصر 

البيئة.

5.برنامج تطوير 

التشريعات 
والسياسات 

واالستراتيجيات 
البيئية وتفعيلها.
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احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

االستمرار يف متابعة االنبعاثات   •
الصادرة من مداخن الشركات الكبرى 

من خالل برنامج الربط اإللكتروني 
املباشر ملداخنها مع وزارة البيئة. 

املساهمة يف استدامة عمل املشروع   •
الوطني ملراقبة نوعية املياه عن بعد 
املكّون من ثالث عشرة محطة رصد، 
ُأنشئت يف كل من سيل الزرقاء، ونهر 

اليرموك، ونهر األردن، وقناة امللك 
عبد اهلل، وسد امللك طالل.

االستمرار يف مشاريع توسعة الشبكة   •
الوطنية ملراقبة نوعية الهواء 

احمليط.

االنتهاء من تنفيذ مشروع املضخات   •
الشمسية املمول من االحتاد 

األوروبي.

تنفيذ مشروع التحريج الوطني.  •

وجود فريق   •
وطني قادر 

على التفاوض 
للحصول على 

متويل املشاريع 
من صندوق 

متويل املناخ 
األخضر.

1 - برنامج التخفيف 

والتكّيف آلثار 
التغير املناخي.

2 - برنامج حماية 

طبقة األوزون.

-3مواجهة 
آثار التغير 

املناخي.

إطالق اخلطة التنفيذية للنمو   •
األخضر 2025-2021.

يتم متابعة تطوير مشروع من   •
ضمن املشاريع املدرجة يف اخلطة 

التنفيذية للنمو األخضر.

 

التحول   •
التدريجي نحو 

النمو األخضر 
وتعزيز أمناط 

االستهالك 
واإلنتاج 

املستدامني.

1 . برنامج التحول 
نحو االقتصاد 

االخضر.

4 - التحول 
نحو 

االقتصاد 
األخضر.
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احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

توقيع 14 اتفاقية مع منظمات املجتمع 
املدني واجلهات ذات العالقة ضمن 
املرحلة اخلامسة استكمااًل ملشروع 

التحريج الوطني.

إصدار دليل حوكمة اجلمعيات 
البيئية.

إعداد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل 
ووزارة التربية والتعليم يف مجال تنفيذ 

برامج ومبادرات التوعية البيئية.

تنفيذ حملة نظافة بالتعاون مع بيئة 
وادي األردن، يف شهر 2021/1.

إطالق استراتيجية إرساء أسس 
التعليم البيئي من أجل االستدامة.

نشاط احلقيبة التعليمية/ متحف 
أطفال األردن. 

رفع مستوى الوعي 
البيئي لدى فئات 

املجتمع كافة.

تعديل السلوك 
البيئي وتعزيز 

التفاعل اإليجابي 
مع البيئة.

تعزيز حس 
االنتماء والتطوع 

لدى الطلبة 
وحتفيزهم على 

التغيير.

تفعيل دور 
اجلمعيات البيئية 

تفعياًل أكبر يف 
حماية البيئة. 

تعزيز دور املرأة 
يف حماية البيئة 
واإلدارة البيئية 
السليمة للمنزل 

واملصادر الطبيعية.

برنامج التثقيف 
والتوعية البيئية.

برنامج التعليم 
البيئي من أجل 

التنمية املستدامة.

تطوير اجلمعيات 
البيئية.

برنامج إدماج قضايا 
النوع االجتماعي يف 

السياسات والبرامج 
البيئية.

نشر الثقافة 
البيئية 
وتعديل 
السلوك 
البيئي.
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احملقق فعليًا األثر املتوقع البرامج 
الهدف 

االستراتيجي 
رقم )1(

املساهمة يف 
حتقيق بنود 

جائزة امللك عبد 
اهلل الثاني لتميز 

األداء احلكومي 
والشفافية.

استدامة تطوير 
األداء املؤسسي.

استدامة إدارة 
املعرفة يف 

اتخاذ القرارات 
السليمة بناًء 
على معلومات 

مبنية على 
حقائق وموثقة.

حتقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص 

بني الرجال 
والنساء وزيادة 

إمكانية الوصول 
للمناصب 

القيادية يف 
الوزارة على 

أساس الكفاءة.

برنامج التطوير 
املؤسسي وبناء 

القدرات.

برنامج إدارة املعرفة.

برنامج التحول 
الذكي.

برنامج إدماج النوع 
االجتماعي.

- تطوير األداء 
املؤسسي، 

وجتذير 
ثقافة التميز 

واالبتكار، 
ودمج النوع 

االجتماعي.

ثالثًا: مواطن الضعف والخلل في التنفيذ واألداء 
تعاني وزارة البيئة من قلة موازناتها، وهي من أبرز العوامل يف حدوث االختالالت البنيوية 
يف عمل الوزارة وأدائها. ومن هذا املنطلق، فإّن جميع مواطن الضعف واخللل تتأتى عمومًا 

من ضعف املوازنة املالية وانخفاضها، كما هو موضح يف اجلدول رقم )4(:
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اجلدول رقم )4(: موازنات وزارة البيئة لألعوام 2017-2021 )مليون دينار أردني(

نسبة التغير )%( املبلغ السنة

- 5,300,000 2017

11.92 5,932,000 2018

9.61 6,502,000 2019

16.07- 5,457,000 2020

15.15 6,284,000 2021

املصدر: دائرة املوازنة العامة، مشاريع قوانني موازنات وزارة البيئة لألعوام 2021-2017. 

حريٌّ بنا التطرق للموضوع املالي كونه العامل الرئيس يف بيان حالة البيئة يف اململكة، إذ 
تشير بيانات املوازنة كما هي موضحة يف اجلدول رقم )4( إلى أن موازنة وزارة البيئة لم 
تتجاوز حاجز السبعة ماليني دينار خالل األعوام اخلمسة املاضية، ومع االرتفاع الطفيف 
الذي مت على موازنة عام 2021، إاّل أن املأمول دائمًا أن يتم رفع املبلغ املرصود ليتجاوز حّد 
العشرة ماليني دينار ملواكبة املهام والتحديات اجلمة خالل املّدة القادمة، ال سيما احلد 
العالم كافة يف ما  COVID-19، والتي ما زالت تتحكم  يف دول   - آثار جائحة كورونا  من 
يخص الطلب العاملي الضخم على النفط لتلبية حاجة األسواق من اإلنتاجات الصناعية، 
ولهذا يصبح رفع موازنة وزارة البيئة ضرورة وطنية ملحة لتنعكس على تدخالت الوزارة 
يف  حكوميًا  اهتمامًا  يوفر  ما  وفعالة،  نوعية  ولتكون  اختالفها،  على  البيئية  القضايا  يف 
داخل  كافة  واالجتماعية  الوطنية  املستويات  على  بالتالي  وينعكس  البيئي،  القطاع 
املجتمع األردني. وهذا يسهم يف نشر الوعي البيئي، وإبراز أهمية احملافظة على عناصر 
املوازنات  50% من تلك  البيئي لسائر احملافظات األردنية، وخاصة أن ما نسبتُه  القطاع 
رسمية  مبشاركة  محليًا  ممّولة  تكون  قد  برامج  بوجود  العلم  مع  تشغيلية،  نفقات  ُتعّد 
ُيخّفف  الذي  األمر  البرامج،  لبعض  الدولية  التمويالت  بعض  وجود  ومع  رسمية،  وغير 
عن كاهل الوزارة الشيء البسيط، إاّل أن ذلك ال ُيبّرر بقاء موازنة وزارة البيئة منخفضة 
للقطاع  الناظمة  والتشريعات  االتفاقيات  خالل  من  بها  امللتزمة  الوطنية  باملهام  مقارنة 

البيئي.

يف  وغموض  املرجعيات،  يف  وتعدد  الصالحيات،  يف  تداخل  ثّمة  أخرى،  ناحية  ومن 
جلهات  والصالحيات  املهام  بعض  تتداخل  إذ  البيئة،  وزارة  مهام  معظم  يف  االختصاصات 
ما  يف  الزراعة  وزارة  مثل  التشاركي،  الدور  وليس  التنافسي  الدور  تأخذ  أخرى  حكومية 
يخص الغابات واألحراش؛ ومؤسسة املواصفات واملقاييس يف ما يخص املواصفات البيئية 
التأكيد  املفيد  ولعّل من  املياه.  والري يف ما يخص مراقبة نوعية  املياه  ووزارة  وإصدارها؛ 
حماية  يف  البيئة  وزارة  جهود  دعم  يف  يسهم  حقيقي،  تشاركي  عمل  أهمية  وجود  على 
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العام  األمن  ومديرية  الوزارة  بني  ما  التعاون  خالل  من  كافة،  بعناصره  البيئي  النظام 
ممثلة باإلدارة امللكية حلماية البيئة والسـياحة، والتي تساعد كثيرًا يف تطبيق القانون 

واألنظمة والتعليمات املتصلة بالشؤون البيئية)14(.

ومع اإلشارة أعاله إلى ضعف املخصصات كأحد العوامل املهمة، إاّل أنه ليس األهم. فهناك 
حتديات تواجه العمل البيئي، أهمها عدم النظر من صناع القرار إلى قطاع البيئة بوصفه 
من  االستجابة  وضعف  أخرى،  وزارات  مع  الصالحيات  يف  والتداخالت  محوريًا،  قطاعًا 
املؤسسات والوزارات للدور التنسيقي الذي يجب أن تضطلع به وزارة البيئة ضمن ملفات 
وصنع  حوكمة،  إطار  وضع  من  بد  ال  لذلك  وغيره.  املناخي  والتغير  األخضر،  االقتصاد 
األجندات  ضمن  منه  املطلوب  وإجناز  التقدم  القطاع  لهذا  يضمن  وكفؤ  فعال  بيئي  قرار 

التنموية املتشابكة.

رابعًا: متابعة توصيات تقارير حالة البالد
2018 و2019  من املفيد اإلشارة إلى أن تقرير حالة البالد بإصداراته الثالثة لألعوام 
و2020 قد تضمن أكثر من ثمانني توصية تغطي مختلف جوانب حالة البيئة يف اململكة 
والتنفيذية  واملالية  واإلدارية  والفنية  التشريعية  اجلوانب  شاملة  الهاشمية،  األردنية 
واللوجستية، وتبني الدور املنوط بكل طرف من األطراف املعنية الرسمية وغير الرسمية 
لعام  البالد  حالة  تقرير  إصدار  آخرها  وكان  كافة.  بعناصرها  وصونها  البيئة  حماية  يف 
التالي  اجلدول  ويبني  البيئة.  لوزارة  التوصيات  من  مجموعة  تضمن  والذي   ،2020

التوصيات ومستوى اإلجناز املتحقق:

مستوى اإلجناز الفعليالبيانرقم التوصية

توصية رقم )1(

ترسيخ 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 

استقالليته.

هناك اهتمام ملكي مبفاهيم صون 
البيئة والعمل على حماية التنوع 
احليوي، وهذا أكبر محّفز التخاذ 

اإلجراءات الكفيلة بتحقيق الرؤى 
امللكية. 

 

14   اململكة األردنية الهاشمية، "وثيقة األردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، 2015.
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تقييم حالة املوائل واألنظمة توصية رقم )2(
البيئية ورصد حاالت اإلجهاد 

البيئي التي تتعرض لها من 
النشاطات البشرية املتوغلة.

إن األنظمة البيئية محددة ضمن 
األمناط النباتية املعتمدة، والتي 

مت مبوجبها تأسيس الشبكة 
الوطنية للمحميات الطبيعية، 

وقد وصلنا حاليًا لنسبة 4% من 
إعالن تلك املناطق وإدارتها بوصفها 

محميات طبيعية. 

إنشاء قاعدة بيانات وطنية ملراقبة توصية رقم )3(
املضيفات والنواقل الطبيعية 

ملسببات األمراض، والعمل على 
أن تكون جزءًا من شبكة إقليمية 

يتم إنشاؤها بالتعاون مع املنظمات 
الدولية املعنية مبكافحة األمراض 

البشرية املعدية حيوانية املنشأ.

من اختصاص وزارة الزراعة بحسب 
قانون الزراعة األردني.

-Vulnerتوصية رقم )4( )تقييم مواطن الهشاشة 
assessment ability( بشأن 

تفشي األمراض البشرية املعدية 
حيوانية املنشأ، واآلفات الزراعية، 
ورسم خارطة الطريق املستقبلية 

بشأن كيفية جتنب مخاطر 
التفشي.

من اختصاص وزارة الزراعة بحسب 
قانون الزراعة األردني. 

جتنيد اإلرادة السياسية إلكمال توصية رقم )5(
تنفيذ االستراتيجية الوطنية 

وخطة العمل للتنوع احليوي 
2020-2015، والتي تزود صانعي 

القرار مبصفوفة متكاملة من 
األهداف االستراتيجية والبرامج 

التنفيذية ومؤشرات قياس األداء.

لقد مت االنتهاء من االستراتيجية 
ضمن املّدة الزمنية املقررة، وقد ُنّفذ 

ما يتجاوز 75% منها.

تعميم مفهوم Invulnerability توصية رقم )6(
يف جميع منهجيات التخطيط 

احلكومية وغير احلكومية على كل 
املستويات.

مت التعميم على الوزارات كافة من 
رئيس الوزراء بضرورة إدراج املشاريع 

املذكورة يف اخلطط الوطنية للنمو 
األخضر واإلسهامات احملددة وطنيًا 

ضمن خططها الوطنية. 

إخضاع املشاريع االستثمارية يف توصية رقم )7(
التنقيب عن اخلامات املعدنية 

واستخراجها إلى اإلجراءات 
املدرجة يف االستراتيجية الوطنية 

وخطة العمل للتنوع احليوي 
.2015-2020

تخضع تلك املشاريع لدراسات 
تقييم األثر البيئي، وحتتوي على 
فصل كامل ملناقشة التنوع احليوي 

وهذا أمر معمول به منذ مّدة 
طويلة. 
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مستوى اإلجناز الفعليالبيانرقم التوصية

الكشف عن بؤر تلوث الهواء يف توصية رقم )8(
األردن، واتخاذ إجراءات وقائية 

واحترازية إضافية يف هذه املناطق 
للتقليل من ازدياد وطأة مخاطر 

العدوى من كوفيد-19.

ُتراقب نوعية الهواء احمليط من 
خالل الشبكة الوطنية ملراقبة 

نوعية الهواء احمليط، والتي تتكون 
من 26 محطة ثابتة ومختبرًا 

متنقاًل.

تأسيس جهود وطنية تقودها توصية رقم )9(
مديرية الرصد والتقييم البيئي 

يف وزارة البيئة بالتعاون مع اجلهات 
املعنية لتحسني نوعية الهواء من 

خالل التخفيض املنهجي النبعاثات 
ملوثات الهواء.

مت تشكيل فرق عمل لوضع خطة 
عمل وطنية لتنفيذ االستراتيجية 

العربية للصحة والبيئة.

مراجعة املواصفات األردنية املتصلة توصية رقم )10(
بنوعية الهواء وحتديثها مبا 

يتوافق مع معايير منظمة الصحة 
العاملية.

العمل جار على حتديث مواصفة 
الهواء احمليط 2006/1140 

بنسبة إجناز %60.

حتديث املواصفة األردنية املتصلة توصية رقم )11(
بانبعاث العوادم من محركات 

الديزل 1054 

/1998( واملواصفة املتصلة باملواد 
املنبعثة من العادم )1998/1052( 

لتكون مماثلة للمعايير العاملية.

مت جمع بيانات وتشكيل جلنة 
فنية وفريق عمل إلجناز دراسة 

بخصوص الوقود األنظف ومركبات 
أكثر فعالية لألردن.

ضبط محتوى الكبريت يف وقود توصية رقم )12(
الديزل محلي الصنع واملستورد إلى 
حد أقصى ال يتجاوز 10 أجزاء من 

املليون من خالل إلغاء استثناء وقود 
الديزل محلي الصنع من املواصفة 

القياسية األردنية، ومن خالل 
منع استيراد الديزل املخالف لهذه 

املواصفة.

العمل مرتبط بالتوسعة الرابعة 
وقرار االستثناء ممنوح من رئاسة 

الوزراء.

دراسة اإلجراءات الكفيلة بتحفيز توصية رقم )13(
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". 

اختصاص وزارة النقل.
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تبني مقاربة جامعة أكثر شمولية توصية رقم )14(
يف إدارة املوارد الطبيعية تراعي 

-إلى جانب توفير أمن التزود 
بها- مقّومات بناء املنعة ومركزية 

احترام احلدود التجديدية للنظم 
الطبيعية.

يتم العمل على هذا املجال من 
خالل إدارة احملميات الطبيعية 

وتعزيز مفهوم املناطق ذات احلماية 
اخلاصة. 

تعميم مفهوم حماية اخلدمات توصية رقم )15(
التموينية والتنظيمية والثقافية 

واملساندة التي تقدمها النظم 
البيئية لإلنسان، وتقدير قيمها 

االقتصادية يف عمليات التخطيط 
االقتصادي.

ُنّفذ مشروع بالتعاون مع الوكالة 
Guide- راألملانية لإلمناء، وُأصد

line خلدمات األنظمة احليوية يف 
األردن. 

إعادة النظر يف هياكل أطر احلكامة توصية رقم )16(
ووسائل التنسيق املؤسسي وآليات 
صنع السياسات من أجل االرتقاء 

النوعي يف األداء االستراتيجي يف 
هذه النشاطات، وتطوير فعالية 

اإلدارة العامة.

يتم العمل تكامليًا مع القطاعني 
العام واخلاص ومؤسسات املجتمع 

املدني إلعداد االستراتيجيات 
والسياسات البيئية ومتابعة 

تنفيذها.

اتباع نهج تخطيط متكامل يركز توصية رقم )17(
على أوجه الترابط بني قطاعات 
الطاقة والتنوع احليوي والبيئة 

وتغير املناخ وصحة اإلنسان، سعيًا 
للوصول إلى استراتيجيات توافقية 

تصنع منافع تنموية مشتركة لكل 
القطاعات.

يتم العمل حاليًا على إعداد وثيقة 
وطنية للبيئة تسمى بيئة األردن 

.2030

إعادة النظر يف املناقالت املالية توصية رقم )18(
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 

بيئيًا وأخرى ذات عالقة مباشرة 
بحماية التنوع احليوي.

 مت العمل على هذا البند وسيتم 
رصد املخصصات يف املوازنة العامة 

.2022
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مستوى اإلجناز الفعليالبيانرقم التوصية

تكريس موازنة خاصة من رئاسة توصية رقم )19(
الوزراء لتمويل مشاريع إعادة 

تأهيل األحواض املائية واألراضي 
الرعوية واحلرجية والبؤر البيئية 

الساخنة. 

مت العمل على هذا البند وسيتم 
رصد املخصصات يف املوازنة العامة 

.2022

إحالة مسؤولية اإلنشاء والتمويل توصية رقم )20(
حلدائق ومتنزهات خضراء إلى 

وزارة اإلدارة احمللية و/أو وزارة 
األشغال العامة واإلسكان بالتنسيق 

مع مجالس احملافظات واملجالس 
التنفيذية.

من اختصاص مجالس احملافظات 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة 

اإلدارة احمللية ووزارة األشغال العامة 
واإلسكان.

استجالب اجلزء األكبر من موازنة توصية رقم )21(
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.

1- ُتسهم وزارة البيئة يف دعم 
اإلدارة امللكية مببلغ 800 ألف دينار 

سنويًا.

2- ُتسهم وزارة املياه والري يف دعم 
اإلدارة امللكية مببلغ 120 ألف دينار 

سنويًا.
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خامسًا: التوصيات والمقترحات
القطاع  التي تصب يف مصلحة  التوصيات  إلى تقدمي مجموعة من  املراجعة  تسعى هذه 

على سائر املستويات اإلجرائية والتطبيقية كاآلتي:

داخل  البيئي  العام  الوعي  من  املنشود  املستوى  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  دعم   .1
املجتمع األردني وعلى سائر املستويات االجتماعية والثقافية.

االردن  يف  البيئة  بحالة  واملرتبطة  املختلفة  الدورية  التقارير  إصدار  متابعة   .2
بانتظام، ما يوفر البيانات املعاجلة لصناع القرار وسائر الشركاء وأصحاب املصلحة 

يف القطاع البيئي.

البيئية  العمل على تعزيز مشاركة مؤسسات املجتمع املدني، وبخاصة اجلمعيات   .3
يف صياغة القرارات والتعليمات املتصلة بحماية البيئة يف األردن وصونها، وضرورة 

إشراك املجتمعات احمللية للبؤر البيئية األكثر ضررًا يف هذا الشأن.

البيئي( مع تقدمي احللول  البيئية كافة )اإلجرام  معاجلة االنتهاكات احلقوقية   .4
لتلك االنتهاكات والسبل املمكنة للحد أو التخفيف منها.

إلى املنظمات  العربي، إضافة  البيئة ودول اجلوار  الدولي بني وزارة  التعاون  تعزيز   .5
الدولية حلماية البيئة، وذلك من أجل توفير الدعم املالي والفني واملعلوماتي من 

خالل عقد اتفاقيات ثنائية أو جماعية.

تفعيل التشريعات البيئية الناظمة للقطاع والعمل على تطويرها املستمر، وذلك   .6
من خالل إدماج البعد البيئي يف املخططات التنموية، مبا يف ذلك دراسة التأثير 

البيئي للمشروعات التنموية االقتصادية واالجتماعية.

القرارات  ضمن  املستدامة  والتنمية  املتوازنة  البيئة  يف  األردني  املواطن  حق  إدراج   .7
والسياسات العامة للدولة ملا لذلك من أثر يف حتسني نوعية احلياة لألطراف كافة.

أجل  من  كافة،  التعليمية  واجلهات  البيئة  وزارة  بني  ما  التشاركي  العمل  تعزيز   .8
املستدامة  التنمية  ومفاهيم  البيئي  التعليم  لدمج  متكامل  وبرنامج  خطة  وضع 
ضمن املناهج التعليمية املطروحة محليًا وتضمني املناهج الدراسّية لطلبة املدارس 

والكليات واجلامعات مبحتوى متخصص يتحدث عن البيئة. 

تكريس العمل املؤسسي إلدارة التنوع البيولوجي والنظم البيئية للحد من مخاطر   .9
انتشار  خطر  من  يزيد  ما  البشر،  إلى  البرية  احلياة  من  املعدية  األمراض  انتقال 

األوبئة الفّتاكة.
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اإلحيائية  السالمة  قانون  )مسودة  اإلحيائية  السالمة  قانون  إصدار  يف  اإلسراع   .10
لسنة 2021( ملا له من أثر كبير يف تعزيز البيئة التشريعية الناظمة لصون النظام 

البيئي يف األردن.

من  القريبة  التنقية  محطات  يخص  ما  يف  الفضلى  العاملية  املمارسات  تطبيق   .11
التجمعات السكانية، وتكييف تلك احللول مع الواقع املعيشي يف تلك املجتمعات. 

اإلجراءات  تبسيط  خالل  من  البيئة  حماية  إلى  الهادفة  البيئية  املشاريع  دعم   .12
بأنواعها  النفايات  تدوير  مشاريع  مثل  املشاريع،  لتلك  الترخيص  ومتطلبات 

املختلفة.

البيئي  التلوث  خطورة  مدى  وبيان  كافة،  بأشكاله  الرقمي  احملتوى  إنتاج  دعم   .13
للوصول ألكبر شريحة ممكنة من املجتمع، وتوضيح خطورة السلوكّيات البشرّية 
اخلاطئة على البيئة، والتي أصبحت قضية للتلوث البيئي املتعدد الذي سيصبح يف 

ما بعد أمرًا يؤّرق العالم بأكمله.

المراجع والمصادر 

وزارة البيئة 2021، تقرير إجراءات وزارة البيئة خالل جائحة كورونا، اململكة األردنية   .1
الهاشمية. 

2.   وزارة البيئة 2021، تقرير إجنازات وزارة البيئة عام 2020.

3.   قانون حماية البيئة رقم )6( لسنة 2017، اجلريدة الرسمية العدد رقم 2703.

4.   وزارة البيئة 2021، تقرير املدن الصناعية - التقرير النهائي عام 2019. 

5.   وزارة البيئة 2021، تقرير نوعية الهواء يف األردن 2017.

6.   تقرير حالة البالد لعام 2020، املجلس االقتصادي واالجتماعي )2020(.

التنوع  تدهور  من  يحذر  دولي  »تقرير   ،2021 الرأي،  صحيفة  احلميدي،  طارق،   .7
البيولوجي يف املنطقة«.  

8.   وزارة البيئة، استراتيجية وزارة البيئة )2022-2020(.

وطنية«،  واستراتيجية  رؤية   :2025 »األردن   ،)2015( الهاشمية  األردنية  اململكة   .9
األردن. 
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احلكومة  عمل  أولويات  النهضة:  ُخطا  على   ،)2019( الهاشمية  األردنية  اململكة    .10
للعامني 2019-2020، األردن.

11.  إدارة الغابات 2020، التقرير السنوي، وزارة الزراعة، األردن.

 ،2021-2017 12.   دائرة املوازنة العامة، مشاريع قوانني موازنات وزارة البيئة لألعوام 
اململكة األردنية الهاشمية.

13.  اخلطة الوطنية للتكّيف وآثار التغير املناخي يف األردن، 2021.

14.  فرح عطيات، جريدة الغد، حتقيق صحفي: خبراء: رفع موازنة »البيئة« متواضع، 
مارس 1، 2021.

15.  اخلطة االستراتيجية )2020 - 2022(، وزارة البيئة.

اإللكتروني  املوقع   ،)2025-2021( األخضر  للنمو  الوطنية  التنفيذية  اخلطة   .16
لوزارة البيئة.

المالحق
امللحق رقم )1(: املشاريع  قيد التنفيذ من خالل وزارة البيئة يف عام 2021 

املشاريع التي يجري تنفيذها
احملافظة 

املعنية
مصدر التمويلاملخصصات املرصودة

نسبة 
اإلجناز

تاريخ االنتهاء 
املتوقع

برنامج  120ألف دينار الكركإنشاء غابة بيئية/ مؤاب
الالمركزية

%702021

إنشاء حديقة بيئية/ 
الطيبة

برنامج 25 ألف دينار الكرك
الالمركزية

%902021

برنامج 50 ألف دينار الكركإنشاء حديقة بيئية/ بتير
الالمركزية

%52022

مشروع حتريج جوانب سد 
اللجون على مساحة 1000 

دومن

صندوق 486  ألف دينارالكرك
حماية البيئة

%602022

السير بإجراءات توقيع 
اتفاقية ملبادرة جذور 3 

واستدامة جذور 1+2 والسير 
يف إنشاء متنزه جذور البيئي 

)مبادرات ملكية(

صندوق 1.5 مليون دينارالكرك
حماية البيئة

%52022
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املشاريع التي يجري تنفيذها
احملافظة 

املعنية
مصدر التمويلاملخصصات املرصودة

نسبة 
اإلجناز

تاريخ االنتهاء 
املتوقع

مشروع النظام اإللكتروني 
ملراقبة تراكيز امللوثات يف 

الهواء )مراقبة نوعية الهواء 
إلكترونيًا(

إربد

الزرقاء  
العاصمة

مستمر67%املوازنة العامة210  آالف دينار

مشروع دراسة تراكيز 
امللوثات الناجمة عن املصانع 

يف الهواء )مراقبة نوعية 
الهواء احمليط(

إربد

الزرقاء 
العاصمة 

املفرق 
الكرك

مستمر67%املوازنة العامة235  ألف دينار

السير بإجراءات توقيع 
اتفاقية ملشروع الزراعة 

املائية املستدامة/ األغوار 
الشمالية

صندوق 25  ألف دينارإربد
حماية البيئة

%52022

إنشاء الغابة البيئية يف 
منطقة الصبيحي

برنامج 37,500 دينارالبلقاء
الالمركزية

حال توافر %5
كامل 

التمويل: 310 
آالف دينار

السير بإجراءات إنشاء متنزه 
بيئي يف غابات الشهيد 

وصفي التل

إعداد الدراسات البلقاء
لبيان التكلفة 

التقديرية

املركزية 
لتجارة 

السيارات

%152022

صندوق 40  ألف دينارالبلقاءإنشاء متنزه بيئي يف دير عال
حماية البيئة

%52022

تعبيد الطريق الواصل إلى 
محطة التنقية يف الظليل 

متهيدًا إلنشاء محطة 
معاجلة السماد العضوي

صندوق 240  ألف دينارالزرقاء
حماية البيئة

%602022

السير بإجراءات استكمال 
إنشاء احلديقة البيئية 

يف الرصيفة وإعادة تأهيل 
منطقة تالل الفوسفات

صندوق 500  ألف دينارالزرقاء
حماية البيئة

يتم حتديده %5
بعد إعداد 

الدراسات

التدريب العملي على إنتاج 
الكمبوست املنزلي

صندوق 12  ألف دينارالزرقاء
حماية البيئة

%152022

إنشاء متنزه الطفيلة البيئي 
يف منطقة عابل

برنامج 50 ألف دينارالطفيلة
الالمركزية

%102022

مشروع حتريج باستخدام 
املياه العادمة املعاجلة يف 

صنفحة على مساحة 1000 
دومن

صندوق 486  ألف دينارالطفيلة
حماية البيئة

%402022
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املشاريع التي يجري تنفيذها
احملافظة 

املعنية
مصدر التمويلاملخصصات املرصودة

نسبة 
اإلجناز

تاريخ االنتهاء 
املتوقع

دراسة أثر املبيدات على 
البيئة

الطفيلة  
العقبة 

معان

الكرك

مستمر75%املوازنة العامة60 ألف دينار

حتسني نوعية احلياة 
والظروف البيئية يف عمان 

للتخفيف والتكيف مع تغير 
املناخ

احلكومة 5  ماليني يوروالعاصمة
األملانية

%702022

مشروع إعادة تدوير النفايات 
الصلبة

صندوق 45  ألف دينارالعاصمة
حماية البيئة

%602022

إنشاء متنزه بيئي يف غابات 
زبود وسيل حسبان

البنك 100  ألف دينارالعاصمة
األردني 
الكويتي

%202022

مشروع احلقيبة التعليمية 
للتدريب على إعادة التدوير

صندوق 45  ألف دينارالعاصمة
حماية البيئة

%402022

مشروع إعادة تدوير النفايات 
الصلبة

صندوق 30  ألف ديناراملفرق
حماية البيئة

%802022

السير بإجراءات توقيع 
اتفاقية ملشروع الزراعة 

املائية املستدامة

صندوق 25 ألف ديناراملفرق
حماية البيئة

%52022

إنشاء مشغل إلنتاج الفخار 
والسيراميك حملمية غابات 

دبني ومحيطها

برنامج 50  ألف دينارجرش
الالمركزية

%102022

مشروع متنزه محمية 
الغزالن البيئي

برنامج األمم 35  ألف دينارجرش
املتحدة 
اإلمنائي

%902022

إنشاء مركز تدريب على 
إعادة التدوير

صندوق 30  ألف دينارجرش
حماية البيئة

%152022

مشروع حتريج باستخدام 
املياه العادمة املعاجلة يف 

كفرجنة

صندوق 470  ألف دينارعجلون
حماية البيئة

%802022

السير بإجراءات توقيع 
اتفاقية ملشروع الزراعة 

املائية املستدامة

صندوق 25  ألف دينارعجلون
حماية البيئة

%52022

تركيب نظام طاقة متجددة 
يف مدينة األمير هاشم بن 

عبد اهلل الثاني للشباب

صندوق 53  ألف دينارمأدبا
حماية البيئة

%52022
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املشاريع التي يجري تنفيذها
احملافظة 

املعنية
مصدر التمويلاملخصصات املرصودة

نسبة 
اإلجناز

تاريخ االنتهاء 
املتوقع

السير بإجراءات توقيع 
اتفاقية ملشروع الزراعة 

املائية املستدامة

صندوق 25  ألف دينارمعان
حماية البيئة

%52022

مشروع إعادة تدوير النفايات 
الصلبة

صندوق 55  ألف دينارمعان
حماية البيئة

%502022

على مشروع التحريج الوطني
املستوى 
الوطني

500   ألف دينار 
سنويًا ملدة خمس 

سنوات

صندوق 
حماية البيئة

%202030

مشروع التتبع اإللكتروني 
لصهاريج املياه العادمة

على 
املستوى 
الوطني

سيتم حتديد 
املخصصات بعد 

إعداد ملف املرحلة 
الثانية

صندوق 
حماية البيئة

%22022

متويل الدفاع املدني ملكافحة 
حرائق الغابات

على 
املستوى 
الوطني

صندوق 45  ألف دينار
حماية البيئة

%402022

اخلطة الوطنية للتوعية 
البيئية

على 
املستوى 
الوطني

صندوق 450  ألف دينار
حماية البيئة

%452022

جائزة االستدامة البيئية 
للمنشآت الصناعية

على 
املستوى 
الوطني

صندوق 45  ألف دينار
حماية البيئة

%252022

مشروع دليل اإلدارة 
املستدامة

على 
املستوى 
الوطني

صندوق 30  ألف دينار
حماية البيئة

%902021

على إنشاء مشاريع زراعة مائية
املستوى 
الوطني

صندوق 50  ألف دينار
حماية البيئة

%52022

مركز معاجلة النفايات 
اخلطرة/ سواقة

على 
املستوى 
الوطني

مستمر40%املوازنة العامة150  ألف دينار

مشروع دراسة نوعية املياه 
ومراقبتها )املشروع الوطني 

ملراقبة نوعية املياه يف 
األردن(

على 
املستوى 
الوطني

مستمر50%املوازنة العامة175   ألف دينار
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املشاريع التي يجري تنفيذها
احملافظة 

املعنية
مصدر التمويلاملخصصات املرصودة

نسبة 
اإلجناز

تاريخ االنتهاء 
املتوقع

املشروع الوطني ملراقبة 
نوعية املياه عن بعد/ 
املجلس األعلى للعلوم 

والتكنولوجيا

على 
املستوى 
الوطني

62,500 دينار 
حملافظات الوسط 

والشمال

مستمر67%املوازنة العامة

التخفيف واحلد من امللوثات 
العضوية الثابتة

على 
املستوى 
الوطني

مرفق البيئة 36 ألف دينار
العاملي

%502023

تنفيذ اإلطار الوطني 
للسالمة اإلحيائية

على 
املستوى 
الوطني

مرفق البيئة 884  ألف دينار
العاملي

%402022

حتسني البنية التحتية 
اخلضراء يف األردن من خالل 

إجراءات العمالة املكثفة

على 
املستوى 
الوطني

احلكومة 26  مليون يورو
األملانية

%922022

حوار السياسات حول 
التحول إلى االقتصاد 

األخضر والطاقة املتجددة

على 
املستوى 
الوطني

احلكومة 200  ألف يورو
األملانية

%802022

احلوكمة الرشيدة ملراجعة 
وثيقة املساهمات احملددة 

  )NDC( وطنيًا وتنفيذها
التفاق باريس حول التغير 

املناخي

على 
املستوى 
الوطني

احلكومة 2  مليون يورو
األملانية

%902021

التخلص من املواد 
الهيدروكلورفلوروكربونية، 

املرحلة الثالثة يف قطاع 
العزل احلراري وعزل املباني

على 
املستوى 
الوطني

  2,452,408
دوالرات  حتت 

تنفيذ البنك 
الدولي/ 318,920 
دوالرًا حتت تنفيذ 

اليونيدو

صندوق 
مونتريال

%702022



الصناعة والتجارة والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

محور القطاعات االقتصادية 

 
2021تقرير حالة البالد
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مقدمة
يعّد قطاع الصناعة والتجارة من أكثر القطاعات االقتصادية تشابكًا وتداخالً كونه يتكون 
أساسًا من منشآت صغيرة أو متوسطة احلجم بنسبة تصل إلى أكثر من 90% من املنشآت 
الصناعي  القطاعني  منشآت  به  تتمتع  ما  إلى  إضافة  الوطني)1(،  االقتصاد  يف  العاملة 
والتجاري من روابط أمامية وخلفية قوية، لذلك فإن للمنشآت الصغيرة واملتوسطة دورًا 
اقتصاديًا مهمًا يتمثل يف مساهمتها املرتفعة يف اإلنتاج السلعي واخلدمي والقيمة املضافة، 
وكذلك دورها املهم يف التوظيف، إذ تشغل ما يقارب 60% من إجمالي العمالة احمللية)2(. 
يف  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لسياسة  املستقبلية  االجتاهات  أهمية  إلى  يشير  وهذا 
اململكة، ودورها يف احلّد من مشكلة البطالة التي تعّد أهم مشكلة اقتصادية كلية تواجه 
التقرير على تقرير املجلس االقتصادي واالجتماعي السابق  اململكة حاليًا. ويبنى هذا 
حول حالة البالد لعام 2020، يف ظل استمرار االنعكاسات السلبية الناجمة عن جائحة 
على  كافة  االقتصادية  املناحي  شملت  والتي   ،)its variants COVID-19(  & كورونا 
الضوء  إلقاء  إلى  التقرير  هذا  يهدف  سبق،  ملا  وتبعًا  واإلقليمي.  واحمللي  العاملي  الصعيد 
اخلطط  تنفيذ  مدى  على  التركيز  مع  االقتصادي،  دوره  وحتليل  القطاع  هذا  واقع  على 
إن  والفجوات  اخللل  مواطن  على  والتعرف  القطاع،  لهذا  احلكومية  واالستراتيجيات 

وجدت، بهدف تقدمي التوصيات املناسبة للتقومي وتعديل املسار االقتصادي للقطاع. 

والمنشآت  والتجارة  الصناعة  لقطاع  االقتصادي  األداء  أواًل: 
الصغيرة والمتوسطة

تساهم  والتحويلي  االستخراجي  بشقيها  الصناعة  أن   )1( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
القطاع  بعد  الثانية  املرتبة  محتلًة  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %19.0 بحوالي  مباشرة 
املالي والتأمني الذي يساهم بنسبة 19.3%. ويف املقابل تساهم جتارة اجلملة والتجزئة 
ووفقًا   .2020 لعام  اإلجمالي  احمللي  الناجت  من   %9.83 بحوالي  والفنادق  واملطاعم 
الناجت  حقق  فقد   ،2020 عام  بداية  منذ  مرة  وألول  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  لبيانات 
احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة منوًا متواضعًا مبعدل 0.3% خالل الربع األول من عام 
الربع  خالل  اإليجابي  النمو  هذا  وتعزز  السابق.  العام  من  نفسه  بالربع  مقارنة   2021
الثاني من عام 2021 ليصل إلى 3.2%. كما حتولت جميع معدالت النمو القطاعية إلى 
حالة اإليجاب بعد أن كان بعضها ما زال سلبيًا خالل الربع األول من عام 2021. وقد قاد 

1  املجلس االقتصادي واالجتماعي، دراسة التمويل امليكروي والصغير يف االردن، 2011.
2  املجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير حالة البالد 2020.
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2021 قطاع الصناعات االستخراجية مبعدل منو  هذا النمو خالل الربع األول من عام 
ثم   ،%3.9 منو  مبعدل  واألعمال  والتأمني  املالية  اخلدمات  قطاع  تاله  ثم   ،%15.3 بلغ 
قطاع الزراعة مبعدل منو وصل إلى 2.9%. وباملقابل فقد كانت القطاعات القائدة للنمو 
خالل الربع الثاني من عام 2021 هي قطاع اإلنشاءات، وقطاع الصناعة االستخراجية، 
وقطاع النقل، واالتصاالت، ومبعدالت منو بلغت 5.7% و5.4% و4.3% على التوالي. كما 
يالحظ بدء التعايف لقطاع الصناعات التحويلية، إذ حتول معدل منوه من سالب 1% إلى 

موجب %3.9.

اجلدول رقم )1(: مساهمة القطاعات االقتصادية يف الناجت احمللي اإلجمالي ومعدالت 
النمو احلقيقي الربعية )2016=100(

القطاع
املساهمة 
القطاعية

2020

%

معدل النمو %

20202021

ربع 2ربع 1ربع 2ربع 1
3.60.33.2-1.3الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

4.312.30.72.93.5الزراعة

2.615.35.4--1.951.1الصناعة االستخراجية

1.03.9-5.3-17.040.5الصناعة التحويلية

0.92.6-2.9-1.821.2الكهرباء واملياه                                       

1.85.7-6.3-1.0-2.64اإلنشاءات

جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم 
6.00.53.8-9.830.8والفنادق

2.34.3-9.2-8.730.7النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات املالية والتأمني والعقارية 
19.322.41.52.12.8واألعمال

3.02.9-6.4-8.772.8خدمات اجتماعية وشخصية

13.992.00.81.01.9خدمات حكومية

http://dosweb.dos.gov.jo/ar/nationalac-  املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، قاعدة البيانات الربعية:
count/quarterly-estimates/tables_quarterly

- بيانات املساهمة القطاعية مأخوذة من النشرة اإلحصائية الشهرية لشهر شباط 2021، البنك املركزي األردني.
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1( القطاع الصناعي
 %24 نسبته  ما  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  املباشرة  الصناعي  القطاع  مساهمة  تصل 
تقريبًا، كما يف اجلدول رقم )2(، وتزداد هذه النسبة إلى 40% عند األخذ باملساهمات 
مختلف  مع  الوثيقة  واخللفية  األمامية  ارتباطاته  جراء  القطاع،  لهذا  املباشرة  غير 
القطاعات االقتصادية وتسببه يف زيادة نشاطها. وعلى صعيد التوظيف، يشغل القطاع 
ألف   18 يقارب  ما  يف  يعملون  األردنيني  من  جّلهم  عامل،  ألف   240 حوالي  الصناعي 
15% من  اململكة، ويشكلون بذلك حوالي  منشأة صناعية منتشرة يف جميع محافظات 
أجورًا  دينار  املليار  ونصف  مليار  من  أكثر  يتقاضون  كما  األردنية،  العاملة  القوى  مجموع 
وتعويضات، ويعيلون من خاللها حوالي ُخمس سكان األردن. كما تسهم الصناعة يف تعزيز 
من  الرسمية  اململكة  احتياطيات  رفد  خالل  من  واستقراره،  األردني  الدينار  صرف  سعر 
العمالت األجنبية مبا يزيد على تسعة مليارات دوالر سنويًا، وذلك نتيجة الستحواذها 
على أكثر من 90% من إجمالي الصادرات الوطنية. إضافة إلى استحواذ الصناعة ملا يزيد 
وبالتالي تعّد من  املاضي،  العقد  اململكة خالل  إلى  املتدفقة  70% من االستثمارات  على 

القطاعات اجلاذبة لالستثمار.

اجلدول رقم )2(: مؤشرات القطاع الصناعي األساسية

املساهمة 
املباشرة يف 

الناجت احمللي 
اإلجمالي%

املساهمة غير 
املباشرة يف 

الناجت احمللي 
اإلجمالي %

فرص العمل
الصادرات 
الصناعية 

)مليار دوالر(

عدد الشركات 
الصناعية

املساهمة يف 
القوى العاملة 

الوطنية %

املساهمة يف 
الصادرات 

الوطنية %

24 40 240,000 3.6 18,000 15 91

)jic.gov.jo(  املصدر: املوقع اإللكتروني لوزارة االستثمار: الصناعة، وزارة االستثمار األردنية

الصناعات  باستثناء  الصناعات  جلميع  اإلنتاج  كميات  أن   )3( رقم  اجلدول  يبني  كما 
البترولية قد بدأت بالتزايد يف عام 2021 مقارنة بعام 2020، ما يشير إلى بداية التعايف 
إنتاجي  منو  معدل  أعلى  األسمدة  صناعة  حّققت  وقد  الصناعي.  اإلنتاج  يف  املتواضعة 
18% لكل منهما، ثم البوتاس  31%، تلتها صناعة األحماض والكهرباء بنسبة  بنسبة 
إلى  البترولية بنسبة كبيرة وصلت  املنتجات  املقابل تراجعت كميات  14%. ويف  بنسبة 

 .%29

https://www.jic.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
https://www.jic.gov.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9/
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اجلدول رقم )3(: تطور كميات اإلنتاج الصناعي، كانون ثاني- شباط 2021/2020

الكهرباء/ 
مليون 

ك.و. س

الصناعات  الصناعات التحويلية
االستخراجية

منتجات 
بترولية/ 

ألف طن

إسمنت/

ألف طن

كلنكر/

ألف طن

أحماض/

ألف طن

األسمدة/

ألف طن
بوتاس/ 
ألف طن

فوسفات/ 
ألف طن

املّدة/ 
الصناعة

157.4387.5NA0.0218.3138.1392.51,503.5

كانون 
الثاني 

– شباط 
2020

185.1274.9NA0.0258.6181.6446.91,531.7

كانون 
الثاني 

– شباط 
2021

0.18-0.29---0.180.310.140.019
نسبة 
النمو

 ،/http://dosweb.dos.gov.jo/ar/industry الصناعية:  الشركات  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  املصدر: 
وحسابات فريق البحث.

أما الصناعات االستخراجية فقد حّققت التعايف القوي خالل الربع األول من عام 2021، 
إنتاج الصناعات  أن  العام السابق، يف حني  15% مقارنة باملّدة نفسها من  إذ منت بنسبة 
واملنتجات  األسمدة  صناعة  تقوده  الذي  احملدود  التعايف  بداية  إلى  يشير  التحويلية 

الكيماوية مبا فيها األدوية واألحماض.

2( القطاع التجاري
ًأساسيًا  وشريكا  الوطني،  االقتصاد  يف  الرئيسة  القطاعات  من  التجاري  القطاع  يعد 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  يف  واضح  دور  وله  كافة،  األخرى  االقتصادية  للقطاعات 
للمملكة مع أكثر من 140 دولة يف العالم، ويف الترويج لبيئة األعمال واالستثمار، وإبرام 
ويضم  اخلارجي.  التجاري  التبادل  تسهيل  بهدف  والتجارية  االقتصادية  االتفاقيات 
القطاع التجاري عددًا من النشاطات احليوية مثل التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية 

واملطاعم والفنادق وسواها من قطاعات خدمية. 

جتارة  قطاع  يساهم   ،)1( رقم  اجلدول  نه  بيَّ وكما  احمللية،  التجارة  قطاع  صعيد  فعلى 
وقد  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من   %10 بحوالي  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة 
0.5%. كما  2021 بنسبة  حافظ على معدل إنتاجي موجب خالل الربع األول من عام 
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)بنسبة   2020 عام  من  الثاني  الربع  خالل  السالب  النمو  حتويل  من  القطاع  هذا  متكن 
6.0-( إلى منو موجب ومرتفع خالل الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 3.8%. ويوظف 
هذا القطاع أكثر من 531 ألف عامل أردني بنسبة تزيد على 42.5% من العمالة الكلّية)3(، 

إضافة إلى تشغيله حوالي 200 ألف عامل أجنبي يف هذا القطاع. 

وتزداد أهمية هذا القطاع لتشابكاته الوثيقة مع القطاعات األخرى كافة، وخاصة النقل 
والصناعة والزراعة، إضافة إلى القطاع اخلدمي، ما يؤدي إلى زيادة مساهمته يف الناجت 
والبحري  البري  النقل  التجارة بشقيها احمللي واخلارجي تتطلب  إن  إذ  احمللي اإلجمالي، 
واجلوي للمنتجات النهائية والوسيطة واملواد اخلام الالزمة لهذه القطاعات، واملثال على 
ذلك أن تعثر التجارة خالل السنوات األخيرة بني األردن وبعض الدول العربية املجاورة، 
وخاصة العراق وسوريا انعكس بوضوح سلبًا على قطاع النقل. ويعد القطاع التجاري من 
من  رافقها  وما  اجلائحة  مّدة  خالل  كبيرًا  تأثرًا  تأثرت  التي  االقتصادية  القطاعات  بني 
مدد حظر وإغالق يف الدول املختلفة، نتج عنه تراجع حجم الطلب على العديد من السلع 
القطاعات  بعض  أنشطة  تراجع  إلى  أدى  ما  التوريد،  سالسل  يف  وانقطاعات  واخلدمات، 
التجارية واخلدمية، مثل جتارة األلبسة واملطاعم والنقل والسياحة، األمر الذي حّملها 
املزيد من األعباء والتكاليف، إضافة إلى مشكلة عدم توافر السيولة داخل القطاع بسبب 
السلع،  توريد  حركة  توقف  مشكلة  التجاري  القطاع  واجه  كما  املبيعات.  حجم  تراجع 
وخاصة من السوق الصيني الذي يعد املزود الرئيس للقطاع، وخاصة خالل الشهور األولى 
من عام 2020، إضافة إلى تأخير وصول بوالص الشحن والشهادات الصحّية واملستندات 

املطلوبة املتصلة باملواد الغذائية واأللبسة وغيرها.

مباشرة  الصادرات  تأثرت  كورونا،  جلائحة  ونتيجة  واملستوردات  الصادرات  صعيد  وعلى 
تصديرية  فرص  وضاعت  بل  القطاعات،  من  لعدد  التصديرية  العمليات  لوقف  نتيجة 
عديدة على االقتصاد الوطني. وقد بدأت التجارة اخلارجية بالتعايف التدريجي يف عام 
2021. وكما يبني اجلدول رقم )4(، فإن صادرات اململكة متركزة خالل املّدة 2021-2020 
على ما يلي على التوالي: األلبسة وتوابعها، األسمدة، البوتاس، محضرات دوائية وصيدلة، 
التوالي:  على  نفسها  املّدة  خالل  الرئيسة  املستوردات  كانت  فقد  وباملقابل  والفوسفات. 
النفط اخلام ومشتقاته، آالت وأجهزة لالّتصاالت، اآلالت الكهربائية، احلبوب، واحلديد 
والصلب. وعلى صعيد النمو، فقد زادت صادرات اململكة اإلجمالية خالل األشهر العشرة 
وباملقابل   .%18.1 بنسبة  السابق  العام  من  نفسها  باملّدة  مقارنة   2021 عام  من  األولى 

3  اعتمادًا على املساهمات الواردة يف اجلدول رقم )1(، واستنادًا إلى التقرير السنوي ألداء االقتصاد األردني الصادر 
عن غرفة جتارة عمان يف متوز 2020. 
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الصادرات،  يف  النمو  قاد  حني  يف  نفسها.  للمّدة   %23.8 بنسبة  املستوردات  منت  فقد 
أما يف  التوالي.  45.4% و34.1% و21.7% على  الفوسفات واألسمدة والبوتاس بنسب 
واآلالت  ومشتقاته،  اخلام  والنفط  احلبوب،  من  كاًل  النمو  قاد  فقد  املستوردات،  جانب 

الكهربائية بنسب منو 59% و50.1%و24.1% على التوالي. 

 اجلدول رقم )4(: تطور التجارة اخلارجية ألهم السلع حتى تشرين األول
)2020-2021( باملليون دينار

املستورداتالصادرات

20202021السلع
نسبة 
20202021السلعالتغير

نسبة 
التغير

974.21103.93.3األلبسة وتوابعها
النفط اخلام 

840.81262.250.1ومشتقاته

202.5271.534.1األسمدة
آالت وأجهزة 

2.2-340.1332.5لالتصاالت

292.6363.224.1آالت وكهربائيات328.8400.321.7البوتاس

محضرات دوائية 
137.5218.659.0حبوب0.9-335.9332.8وصيدلة

264.3282.87.0حديد وصلب196.9286.245.4الفوسفات

10010.11239123.8إجمالي املستوردات4105484818.1صادرات وطنية

املصدر: البنك املركزي األردني، البيانات اإلحصائية الشهرية، شباط 2022، اجلداول )37، 38(.

ويبني اجلدول رقم )5( االجتاهات الرئيسة لصادرات اململكة خالل املّدة 2021-2020، 
الكبرى  العربية  احلرة  التجارة  منطقة  احتلت  التالي:  النحو  على  متركزة  كانت  والتي 
احلرة  التجارة  منطقة  ضمن  املتحدة  الواليات  تالها  األولى،  املرتبة  السعودية  بقيادة 
املقابل  ويف  الهند.  مقدمتها  ويف  العربية  غير  اآلسيوية  املجموعة  ثم  أمريكا،  لشمال 
كانت اجتاهات املستوردات خالل املّدة نفسها متركزة على النحو التالي: مجموعة الدول 
احلرة  التجارة  منطقة  دول  ثم  الشعبية،  الصني  مقدمتها  ويف  العربية،  غير  اآلسيوية 
العربية الكبرى وعلى رأسها السعودية، ثم دول االحتاد األوروبي ويف مقدمتها أملانيا. أما 
على صعيد النمو، فقد زادت صادرات اململكة خالل األشهر العشرة األولى من عام 2021 
مقارنة باملّدة نفسها من العام السابق، وكان أعالها للهند بنسبة 56.7% ضمن املجموعة 
اآلسيوية غير العربية، ثم منطقة االحتاد األوروبي بنسبة 28.9%، ثم إلى السعودية 
املستوردات  املقابل فقد منت  28.4%. ويف  العربية بنسبة  التجارة احلرة  ضمن منطقة 
تالها   ،%84.7 منو  بنسبة  األولى  املرتبة  يف  أخرى"  "تكتالت  وحّلت  نفسها،  املّدة  خالل 
املجموعة اآلسيوية غير  43.8%، ثم  الثانية بنسبة منو  املرتبة  العربية يف  املجموعة 
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العربية يف املرتبة الثالثة بنسبة 23%، ثم املجموعة األوروبية بنسبة 16%. أما على 
مستوى الدول، فقد حققت مستورداتنا من السعودية أعلى معدل منو بنسبة %41.5، 

تالها الصني الشعبية بنسبة 13.2%، ثم أملانيا بنسبة %9.8. 

 اجلدول رقم )5(: تطور أهم اجتاهات التجارة اخلارجية حتى تشرين األول
)2020-2021( باملليون دينار

املستورداتالصادرات

20202021االجتاه
نسبة 
التغير

20202021االجتاه
نسبة 
التغير

منطقة التجارة احلرة 
1657.61863.512.4العربية

منطقة التجارة 
2403.13454.843.8احلرة العربية

1289.61824.341.5منها السعودية484621.428.4منها السعودية

منطقة التجارة احلرة 
1049.51317.225.5لشمال أمريكا )نافتا(

منطقة التجارة 
احلرة لشمال 
أمريكا )نافتا(

915.5890.2-2.8

1009.4127125.9منها الواليات املتحدة
منها الواليات 

1.6-791.4779.1املتحدة

الدول اآلسيوية غير 
821.81077.231.1العربية

الدول اآلسيوية 
3472.2427123.0غير العربية

428.1670.856.7منها الهند
منها الصني 

1563.61769.913.2الشعبية

124.5160.528.9دول االحتاد األوروبي
دول االحتاد 

2035.92362.516.0األوروبي

408448.19.8منها أملانيا29.232.210.3منها هولندا

339.6627.384.7تكتالت أخرى71.2-17851.3تكتالت أخرى

املصدر: البنك املركزي األردني، البيانات اإلحصائية الشهرية، شباط 2022، اجلداول )39، 40(.

3( قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
والتجارة  الصناعة  وزارة  لدى  املسجلة  الشركات  عدد  تراجع   )6( رقم  اجلدول  يبني 
2020، أي بنسبة تراجع  4134 شركة عام  إلى   2018 5475 شركة عام  والتموين من 
 150 من  الشركات  لهذه  املال  رأس  تراجع  وباملقابل   .2020-2018 املّدة  خالل   %24.5
مليون دينار يف عام 2018 إلى 102 مليون دينار يف عام 2020، أي بنسبة تراجع بلغت 
32% خالل املّدة. ويبني ذلك األثر القوي السلبي جلائحة كورونا على الشركات الصغيرة 

واملتوسطة، إذ أعلنت كثير منها عجزها عن االستمرار، وبالتالي تعرضت للتصفية.
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اجلدول رقم )6(: تطور أعداد املنشآت املسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
2020-2018

منتصف 2021منتصف 2018201920202020
54755037413428162314عدد املنشآت

150198.51025682رأس املال

املصدر: املوقع اإللكتروني لدائرة مراقبة الشركات، وزارة الصناعة والتجارة والتموين.  

يتضح من اجلدول رقم )6( استمرار هذا االجتاه التراجعي يف أعداد الشركات املسجلة 
شركة   2314 إلى   2020 شركة منتصف   2816 من  عددها  إذ هبط   ،2021 عام  خالل 
18%. غير أن رأسمالها باملقابل قد ازداد من  2021، أي بنسبة تراجع قدرها  منتصف 
56 مليون دينار إلى 82 مليون دينار خالل الفترة )منتصف -2020 منتصف 2021(، أي 
مبعدل منو 46%، بعد أن كان قد تراجع إلى حوالي النصف مع نهاية عام 2020 مقارنة 
خالل  تسجياًل  األكثر  هي  احملدودة  املسؤولية  ذات  الشركات  كانت  وقد    .2019 بأرقام 
العام اجلاري. وعلى صعيد جنسيات الشركات األجنبية العاملة يف اململكة، فقد احتلت 
6 مليون دينار لكل منهما. ووفقا  اجلنسيتان السعودية والعراقية أول مرتبتني بحوالي 
املشاريع  نحو  إيجابيًا  استثماريًا  مؤخرًا توجهًا  ظهر  فقد  الشركات،  مراقبة  دائرة  ملوقع 
املتخصصة يف قطاع الطاقة املتجددة وتكنولوجيا املعلومات، وذلك تلبية الرتفاع الطلب 

على هذا النوع من السلع واخلدمات.

الصغيرة  والمنشآت  والتجارة  الصناعة  قطاع  كفاءة   )4
والمتوسطة وتنافسيته

تؤدي التنافسية مبعناها الواسع دورًا حيويًا يف تقدم االقتصاديات ومنوها ومقدرتها على 
االستمرار، وتعدُّ املرآة التي من خاللها تظهر كفاءة استغالل املوارد احملدودة يف أي اقتصاد، 
إذ إن ظاهرة التنافسية موضوع متغير عبر الزمن )ديناميكي(، فال بد من إعادة حتليل 
التقرير نتعرض بالتحليل  التالي من  أبعادها ذات العالقة مبوضوع الدراسة. ويف اجلزء 
والتجاري  الصناعي  القطاع  بكفاءة  املرتبطة  املؤشرات  من  مختارة  ملجموعة  والتقييم 
واملنشآت الصغيرة واملتوسطة وتنافسيته، وذلك بهدف تشخيص املجاالت التي ميكن من 

خاللها رفع كفاءة القطاع وتنافسيته. 

 Harvard’s( ويقيس مؤشر التعقيد االقتصادي الذي يصدر عن مختبر هارفرد للنمو
مستوى  على  للمعرفة  النسبية  الكثافة  األمريكية  هارفرد  جامعة  يف   )Growth Lab
كله  االقتصاد  مستوى  وعلى   ،)Product Complexity Index( الصناعة  أو  املنتج 
أو  )مواقع  االقتصادي  التعقيد  درجة  وتزداد   .)Economic Complexity Index(
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منتجات تستخدم املعرفة بكثافة أكبر( مع زيادة قيمة املؤشر املعني. فقيمة املؤشر لدولة 
قيمة  فإن  وباملثل،  مثاًل.  السودان  مثل  نامية  لدولة  قيمته  من  بكثير  أعلى  اليابان  مثل 
املؤشر ملنتج عالي التقنية مثل معالج احلاسوب املركزي )CBU( أعلى بكثير من قيمته 
لسلعة زراعية مثل الزيتون. ومن الشائع حساب هذا املؤشر باستخدام بيانات التصدير 
عدد  زاد  فكلما  الدول،  وبعد  املنتجات  بعد  التعريفني:  بني  يجمع  ألنه  املختلفة،  للدول 
املنتجات املصدرة )تنويع صادرات أكثر(، والتي تصدر يف الوقت نفسه من عدد أكبر من 
الدول األخرى املنافسة، زادت درجة التعقيد االقتصادي للدولة، وأصبحت أكثر تنافسية. 
وكما يبني اجلدول رقم )7(، فإن ترتيب األردن على مؤشر التعقيد االقتصادي تراجع إلى 
65 عالمة يف عام 2020. وباملقارنة مع عام 2010، فإن ترتيب األردن قد تراجع مبقدار 
18 يف الترتيب، ما يشير إلى أن صادرات اململكة لم تتحسن من حيث التنويع والتنافسية، 

بل على العكس قد تراجعت خالل العقد األخير)4(.

 اجلدول رقم )7(: ترتيب األردن ودرجته على مؤشر التعقيد االقتصادي
للفترة 2020-2010

2010201520182020العام
47525465الترتيب

Source: Atlas of complexity index at: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

العاملية لم تتجاوز  وعلى صعيد الصناعات التصديرية، فإن حصة األردن من الصادرات 
ثم   ،%0.15 بحصة  واملنسوجات  املالبس  صناعة  ويقودها   ،2019 لعام   %0.07

الكيميائية بحصة 0.14%، واخلدمات بحصة 0.13%، ثم الزراعة بحصة %0.06.

القطاعات  جلميع  اإلنتاج  تكلفة  حتديد  يف  مهم  دور  لها  التي  الطاقة  تكلفة  مؤشر  أما 
بقوة  يتأثر  فهو  والتجارة،  والنقل  الصناعة  قطاع  اخلصوص  وجه  وعلى  االقتصادية، 
بنتيجة أن األردن يعتمد على استيراد األشكال املختلفة من الطاقة من اخلارج بنسبة 
تزيد على 97% من احتياجاته اإلجمالية، األمر الذي يجعله عرضة لتقلبات أسعارها 
وتنافسية  التجاري  وامليزان  استيرادها  وفاتورة  تكلفتها  على  بالتالي  وينعكس  العاملية، 

القطاعات االقتصادية)5(. 

بتاريخ  زيارة   https://atlas.cid.harvard.edu/rankings االقتصادي:  التعقيد  ألطلس  اإللكتروني  املوقع    4
.10/8/2021

5 دائرة اإلحصاءات العامة، املوقع اإللكتروني ملؤشرات الطاقة يف األردن. 

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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والتجارة  الصناعة  قطاع  كفاءة  حول  المؤشرات  أهم   )5
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسيته

االستمرار،  على  ومقدرتها  ومنوها  االقتصاديات  تقدم  يف  حيويًا  دورًا  التنافسية  تؤدي 
وألن  اقتصاد.  أي  يف  احملدودة  املوارد  استغالل  كفاءة  تظهر  خاللها  من  التي  املرآة  وتعدُّ 
أبعادها  حتليل  إعادة  من  بد  فال  )ديناميكي(  الزمن  عبر  متغير  موضوع  التنافسية 
والتقييم  بالتحليل  اإلشارة  ميكن  اجلانب  هذا  ويف  املراجعة.  هذه  مبوضوع  العالقة  ذات 
واملنشآت  والتجاري  الصناعي  القطاع  بكفاءة  املرتبطة  املؤشرات  من  مختارة  ملجموعة 
التي ميكن من خاللها  املجاالت  واملتوسطة وتنافسيته، وذلك بهدف تشخيص  الصغيرة 

رفع كفاءة القطاع وتنافسيته، وذلك على النحو التالي:

أ( مؤشر تقييد االستثمار األجنبي
يواجه االستثمار األجنبي املباشر يف مختلف القطاعات االقتصادية صعوبات حتد من 
تنافسيته نسبيًا مقارنة مع الدول األخرى، فاملستثمر األجنبي أكثر تقييدًا للدخول إلى 
السوق األردني مقارنة بعينة مختارة من الدول األخرى، وفقًا ملقياس التقييد االستثماري 
فإن   ،)8( رقم  اجلدول  يبني  وكما  والتنمية)6(.  االقتصادي  التعاون  منظمة  عن  الصادر 
االستثمار األجنبي املباشر أشد تقييدًا يف القطاعات االقتصادية األردنية كافة مقارنة 
بدول العينة، وخاصة يف القطاع العقاري، يليه القطاع التجاري، وأخيرًا القطاع الصناعي.  

اجلدول رقم )8(: مؤشر تقييد االستثمار األجنبي املباشر حسب القطاع لعينة مختارة 
من الدول عام 2020.

األردنتشيليجورجيااملغربمصرتركياالقطاع/ الدولة
االستثمار 

0.5500.3380.0000.0560.0000.833العقاري

0.0000.2550.0000.0000.0000.545اجلملة

0.0000.2550.0000.0000.0000.545التجزئة

املطاعم 
0.0000.0150.0000.0000.0000.323والفنادق

0.0000.0050.0000.0000.0000.045الصناعة

املصدر: املوقع اإللكتروني لبيانات منظمة التعاون والتنمية
 OECD: https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm

6  موقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD(، زيارة بتاريخ 10/8/2021.

https://data.oecd.org/fdi/fdi-restrictiveness.htm
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ب( مؤشر التعقيد االقتصادي
إلى  تراجع  الذي  االقتصادي  التعقيد  مؤشر  على  األردن  ترتيب   )9( رقم  اجلدول  يبني 
الترتيب 65 يف عام 2020. وباملقارنة مع عام 2010، فإن ترتيب األردن قد تراجع مبقدار 
18 رتبة، ما يشير إلى أن صادرات اململكة لم تتحسن من حيث التنويع والتنافسية، بل 

على العكس قد تراجعت خالل العقد األخير)7(.

 اجلدول رقم )9(: ترتيب األردن ودرجته على مؤشر التعقيد االقتصادي
للفترة 2020-2010.

2010201520182020العام
47525465الترتيب

Source: Atlas of complexity index at: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

أما على صعيد الصناعات التصديرية فإن حصة األردن من الصادرات العاملية لم تتجاوز 
0.07% لعام 2019 ويقودها صناعة املالبس واملنسوجات بحصة 0.15% ثم الكيميائية 

بحصة 0.14% واخلدمات بحصة 0.13% ثم الزراعة بحصة %0.06.

ج( مؤشر تكلفة الطاقة
الدول  الطاقة يف األردن وعينة مختارة من  أسعار بعض أشكال  يبني اجلدول رقم )10( 
للقطاعات  النسبية  امليز  على  وانعكاساتها  للطاقة  النسبية  التكاليف  مقارنة  بهدف 
دوالر   0.1 بلغ  قد  األردن  يف  الكهرباء  واط  كيلو  سعر  أن  ويالحظ  احمللية.  والصناعات 
أمريكي، وهو أعلى من سعره يف باقي دول العينة باستثناء الواليات املتحدة، إذ بلغ فيها 
تونس  مثل  املنطقة  يف  دول  متكنت  ملاذا  هو:  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال  دوالر.   0.148
وسلطنة ُعمان ومصر والعراق والسعودية وتركيا من توفير هذه اخلدمة بأسعار تقل كثيرًا 
املنزلية واألعمال  الكهرباء سلعة/ خدمة أساسية للقطاعات  أن  املعلوم  عن األردن. ومن 
يف  للكهرباء  املرتفعة  التكلفة  فإن  وبالطبع  كافة...إلخ.  واملواصالت  والتجارة  والصناعة 

األردن تنعكس سلبًا على امليز النسبية للقطاعات والصناعات كافة. 

البنزين متوسط األوكتان  أما على صعيد أسعار املشتقات النفطية، فقد اختيرت سلعة 
قد  األردن  يف  اللتر  سعر  أن  فتبنيَّ  العينة،  لدول  التكلفة  ملقارنة  االستخدام  شائعة   95

بتاريخ   https://atlas.cid.harvard.edu/rankings االقتصادي:  التعقيد  ألطلس  اإللكتروني  املوقع    7
.10/8/2021

https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
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إذ  كافة،  العينة  بدول  مقارنة  األعلى  وهو   ،2/8/2021 بتاريخ  دوالر   1.509 إلى  وصل 
بلغ 0.56 دوالر يف مصر، و0.75 دوالر يف تونس، و0.933 دوالر يف الواليات املتحدة. أما 
سلعة الديزل شائعة االستخدام يف الصناعة واملواصالت والقطاع املنزلي، فقد وصل سعر 
العينة  بدول  مقارنة  األعلى  أيضًا  وهو   ،2021 آب  يف  دوالر   0.855 إلى  األردن  يف  اللتر 
األردن.  يف  السعر  من  فيهما  سعره  يقترب  إذ  وتركيا،  املتحدة  الواليات  من  كل  باستثناء 
ويشير ذلك إلى ارتفاع مبالغ فيه يف أسعار سلع حيوية مثل البنزين والديزل ُتستخدم 
تعتمد  التي  واملواصالت  النقل  مجاالت  يف  وخاصة  والعام،  اخلاص  القطاعني  يف  بكثافة 
عليها القطاعات االقتصادية األخرى كافة. والتفسير الوحيد لهذا الفارق السعري بني 
األردن ودول العينة وخاصة الالنفطية منها، يكمن يف طريقة التسعير وما تتضمنه من 
ضرائب. وهذا عامل إضايف يسهم يف إضعاف امليز النسبية للشركات واملؤسسات الصناعية 

والتجارية، وكذلك يف إضعاف القوة الشرائية والطلب الكلي.

اجلدول رقم )10(: مقارنة تكلفة الكهرباء لدول مختارة عام 2020
املؤشر/ 
الواليات تونستركياالسعوديةاإلماراتالعراقُعمانمصراألردنالدولة

املتحدة
سعر 

0.10.040.020.020.080.040.080.0750.148الكهرباء

سعر 
1.5090.5730.6160.5130.6720.6210.9360.7510.933البنزين

سعر 
0.6670.1390.8770.6470.869-0.8550.4300.642الديزل

/https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices :املصدر
/https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices

الصغيرة  واملشاريع  والتجاري  الصناعي  بالقطاع  املتصلة  املؤشرات  حتليل  من  ويتضح 
واملتوسطة، أن االقتصاد األردني يعاني من ضعف وتراجع يف تنافسيته وكفاءة استخدامه 

للموارد االقتصادية املتاحة، وعلى وجه التحديد:

يعدُّ األردن أكثر تقييدًا لدخول االستثمار األجنبي املباشر للقطاعات كافة مقارنة   -1
بالدول املجاورة.

التجارة  التنويع، ويف اجتاهات  املنتجات والصادرات األردنية من محدودية يف  تعاني   -2
)درجة عالية من التركز السلعي واجلغرايف(. وقد تراجعت درجة التعقيد االقتصادي 

لصادرات اململكة خالل العقد األخير تراجعًا ملموسًا.

https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
https://www.globalpetrolprices.com/gasoline_prices/
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ارتفاع ملموس لتكلفة الطاقة )الكهرباء واملشتقات النفطية( مقارنة بدول املنطقة،   -3
األمر الذي ينعكس سلبًا على القطاعات االقتصادية كافة وخاصة الصناعة والنقل.

والتجارة  الصناعة  لقطاع  االستراتيجية  الخطط  ثانيًا: 
وسياساته واإلنجاز المتحقق

تعدُّ وزارة الصناعة والتجارة والتموين اجلهة احلكومية املعنية مباشرة بعمل القطاعني 
 2020 لعام  العامة  املوازنة  أن  إاّل  واملتوسطة،  الصغيرة  واملنشآت  والتجاري  الصناعي 
خّصصت 108 آالف دينار وحْسب ملشاريع رأسمالية جديدة تخص الوزارة )تعنى بصيانة 
مديريتها يف العقبة، وبناء مرافق يف غرفة جتارة معان(. أما يف عام 2021، فلم يخصص 
ومراقبتها،  األسواق  ومتابعة  القطاعني  تنافسية  تعزيز  ألغراض  رأسمالي  إنفاق  أي 
وُخّصص 88,000 دينار وحْسب لعام 2021 لإلنفاق الرأسمالي ملشروعي توسعة الصوامع 
إربد، ما  القصبة مبحافظة  لواء  والتموين يف  والتجارة  الصناعة  وصيانة مبنى مديرية 
يظهر خلاًل واضحًا يف حتديد أولويات املشاريع اخلاصة بتحفيز النمو والقطاعات، وشحًا 
القطاع  خطط  مع  يتناسب  ال  مبا  للوزارة،  التابعة  الرأسمالية  املشاريع  مخصصات  يف 
واستراتيجياته.ومع تعدد اخلطط االقتصادية واالستراتيجيات التنموية يف األردن التي 
التنمية االقتصادية، من خالل تقسيمها لقطاعات  حتمل يف طياتها إجراءات لتحقيق 
إاّل أنها  محددة متثل بيئة األعمال عمومًا، والقطاعات االقتصادية الفرعية خصوصًا، 
اشتملت  ما  أبرز  تلخيص  وميكن  واالستراتيجية.  الوطنية  األهداف  حيث  من  متشابهة 
عليه اخلطط واالستراتيجيات املعنية بالقطاعني الصناعي والتجاري واملنشآت الصغيرة 

واملتوسطة مبا يلي:

مشروع   2018 عام  خالل  احلكومة  أطلقت  اإلنتاج(:  )دولة  الوطني  النهضة  مشروع   .1
العامني  مدار  على  احلكومة  عمل  أولويات  إعالن  يتضمن  والذي  الوطني،  النهضة 
الالحقني، ثم حُتّدت اخلطة وأطلقت األولويات لعامي 2020 و2021، والتي تضمنت 
سبع أولويات يتفرع عنها 142 مبادرة وإجراء فرعيًا، بوصف ذلك خطوة على طريق 
القانون  دولة  إلى  للوصول  خالله  من  احلكومة  سعت  الذي  الوطني  النهضة  مشروع 
والتجارة  الصناعة  قطاعي  عمل  اإلنتاج"  "دولة  محور  ميس  إذ  والتكافل،  واإلنتاج 
مدى  لقياس  ومشروعًا  مبادرًة   58 ويشمل  مباشرة،  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت 
خمسة  أن  يالحظ  اإلجناز،  مدى  ومبعاينة  حتته.  تنضوي  التي  األولويات  حتقيق 
مشاريع لم يبدأ بها العمل بعد، وسبعة مشاريع مكتملة، وثالثة مشاريع متأخرة، يف 

حني أن 43 مشروعًا ما زالت حتت التنفيذ. 
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السياسة الصناعية: أقر مجلس الوزراء سياسة للقطاع الصناعي أعدتها وزارة الصناعة   .2
 ."2025 األردن  "رؤية  عن  املنبثقة  العامة  السياسة  إلى  استنادًا  والتموين  والتجارة 
فرص  وإيجاد  ودعمها،  الصناعي  القطاع  تنافسية  تعزيز  إلى  السياسة  هذه  وتهدف 
تكلفة  وتقدر  ومحفزة.  متقدمة  أعمال  بيئة  وتوفير  واستدامتها،  لألردنيني  عمل 
على  موزعة  دينار  مليون   60 بحوالي  ومشاريعها  الصناعية  السياسة  برامج  تنفيذ 
ثمانية محاور، إاّل أن املخصصات املرصودة لذلك ضمن املوازنة العامة ما زالت ضعيفًة 
مخصصات   2020 عام  موازنة  قدرت  إذ  واملشاريع،  البرامج  هذه  تنفيذ  وتعيق  جداً، 
يقارب  مبلغ  وهو  وحْسب،  دينار  ألف   230 بحوالي  الصناعية  السياسة  وثيقة  تنفيذ 
ما رصد سنويًا للغاية نفسها خالل األعوام األخيرة. وعمومًا لم يراجع مستوى تنفيذ 
يف  الكلي  شبه  للتوقف  نظرًا  تفصيلية  مراجعة  بالقطاع  اخلاصة  االستراتيجيات 
متابعة العمل بها، جراء ما فرضته جائحة كورونا من تغيرات على عمل الوزارات املعنية 
بالقطاعات االقتصادية، وتوجه اهتمامها إلى احتواء اجلائحة والتخفيف من وطأتها. 

الصناعة  بقطاع  اخلاص  التحفيز  خطة  من  جزء  سعى  االقتصادي:  التحفيز  خطة   .3
قاعدة  توسيع  التالية:  األهداف  حتقيق  إلى  واملتوسطة  الصغيرة  واملنشآت  والتجارة 
القطاعات  تنافسية  وتعزيز  املتاحة،  اإلنتاجية  الطاقة  وزيادة  الصناعي،  اإلنتاج 
اخلدمية، وإيجاد بيئة عمل محفزة وميسرة لألعمال، وتوفير فرص عمل لألردنيني، 

وجميع ذلك من خالل بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع اخلاص.

برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(: )أغلب عناصر البرنامج   .4
 2021 آب  شهر  أواخر  يف  احلكومة  قامت  فقد  السابقة(.  والبرامج  اخلطط  يف  وردت 
بإطالق برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2021-2023(، إذ حددت ثالثة 
أهداف اقتصادية رئيسة لضمان اخلروج من حالة الركود االقتصادي، والتحول إلى 

حالة التعايف، واستعادة مسار النمو املستدام على النحو التالي:

متكني القطاع اخلاص من خلق فرص العمل املطلوبة لتشغيل األردنيني واحلّد من  أ( 
مشكلة البطالة املتفاقمة وخاصة بني الشباب.

ب( حتفيز االستثمار احمللي واألجنبي.

زيادة الصادرات من السلع واخلدمات. ج( 

على  منها  الواحد  حتقيق  ويعتمد  متداخلة  السابقة  األهداف  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
اآلخر، وال يجوز التركيز على واحد دون اآلخر، بل النظر لها بوصفها مجموعة واحدة 
متكاملة. ولتحقيق هذه األهداف معًا ُحّددت 53 أولوية تنتمي إلى ثالثة محاور تقابل 

األهداف الثالثة:
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1- احملور األول: حتسني بيئة االستثمار وممارسة األعمال.

2- احملور الثاني: تعزيز املنافسة وحتفيز التشغيل.

املعلومات،  وتكنولوجيا  )السياحة،  األولوية  ذات  القطاعات  دعم  الثالث:  3-احملور 
والزراعة، والصناعة(. 

وعند املراجعة يف هذه احملاور واألولويات يتضح أن حتقيقها على أرض الواقع ال يضمن 
بيئة  فتحسني  املرغوبة.  وبالسرعة  واحد  آن  يف  املنشودة  األهداف  حتقيق  بالضرورة 
وقتًا،  يتطلب  املطلوبة  وبالنوعية  واخلارجية  احمللية  االستثمارات  وجذب  االستثمار 
عليه.  السيطرة  ميكن  ال  خارجي  وبعضها  محلي  بعضها  متعددة  عوامل  على  ويعتمد 
عابرة  تكون  االستمرارية  وضمان  واملراقبة  للمتابعة  آلية  وجود  من  بد  فال  ولذلك 
األجنبي  أو  احمللي  سواء  املطلوبة  االستثمار  نوعية  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  للحكومات. 
مع  تتناسب  التي  االستثمارات  نوعية  فاختيار  أكبر.  يكن  لم  إن  الكمية  بقدر  مهمة 
حاجات االقتصاد الوطني، وتسهم مساهمة كبرى يف التوظيف احمللي، وتكون ذات قيمة 
جتارب  أن  سيما  ال  املعنية،  اجلهات  من  قصوى  أولوية  تعطى  أن  يجب  عالية،  مضافة 
اململكة السابقة ركزت على جلب استثمارات كمية أكثر من منها نوعية، األمر الذي حّد 
ينتج  قد  والتنافسية  املنافسة  حتسني  فإن  ذلك  إلى  إضافة  االقتصادية.  فاعليتها  من 
البطالة  أنواع  إلى خلق  العمل، تؤدي  القصير اختالالت هيكلية يف سوق  عنه يف األجل 
املؤقتة. لذلك يجب التمييز بني األهداف واآلليات الالزمة لتحقيقها يف األجلني القصير 
والطويل. وتتحقق عملية النمو والتعايف االقتصادي تدريجيًا، وتتطلب الصبر واملثابرة. 
إضافة إلى ذلك فإن اإلجراءات املقترحة يف األولويات لتحسني املنافسة، ومتكني القطاع 
اخلاص من التعايف واإلسهام الفاعل يف التوظيف غير كافية. لذا يتعني إعادة النظر يف 
التعرفة اجلمركية وتخفيض تعرفة الطاقة الكهربائية، والتركيز على ما يقابل ذلك يف 
الدول املنافسة و/أو املجاورة لتحقيق هدف تنافسية الصادرات األردنية وإكسابها امليزة 
التنافسية، وخاصة الصناعية منها. كما أنه ال بّد من إعادة النظر يف سياسة الطاقة نحو 
التوسع يف استخدام الطاقه املستدامة والنظيفة والسير يف وتيرة أسرع يف إحاللها محل 
الطاقة النفطية املكلفة نقديًا وبيئيًا. كما أن إعادة النظر يف تسعير املشتقات النفطية 
لتتناسب أسعارها مع األسعار السوقية احلرة )السائدة يف الدول األخرى(، أمر ضروري 
إضافة  والتجارة.  والصناعة  والسياحة  النقل  وخاصة  كافة،  القطاعات  تنافسية  لرفع 
إلى أن برنامج احلكومة وأولوياتها، قد ركز تركيزًا كبيرًا على جانب العرض احمللي أكثر 
للتعايف،  الركود  حالة  من  اخلروج  من  االقتصاد  ولتمكني  احمللي.  الطلب  جانب  على  منه 
فال بّد من استخدام السياسات احلكومية املالية والنقدية احملفزة للطلب احمللي )مبا فيها 
املباشرة، مثل ضرائب  بالضرائب غير  ما يتصل  الضريبية، وخاصة يف  تخفيض األعباء 
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املبيعات والرسوم اجلمركية(، سواء ألغراض االستثمار أو االستهالك، وبتزامن وتواٍز مع 
الالزمة لتحقيق  إلى اآلليات  البرنامج  الكلي. كما لم يتطرق  حتفيز االستثمار والعرض 

االستخدام األمثل للموارد النادرة نسبيًا يف اململكة. 

عادلة  فرصًا  الشباب  هؤالء  إعطاء  من  بد  فال  األردني،  الشباب  طموحات  ولتلبية 
الواسطة  ومحاربة  الكفاءة  أساس  وعلى  تنافسي  أساس  على  العمل  بسوق  لاللتحاق 
املكان  يف  املناسب  الشخص  وضع  هدف  إلى  وصواًل  املختلفة،  الفساد  وأشكال  واحملسوبية 
املناسب. ومن الواضح أن امليزانية احلكومية املرصودة لتحقيق برنامج األولويات محدودة 
جدًا، وال تتناسب مع األهداف الكبرى الواردة يف البرنامج: حتفيز التنافسية والتشغيل 
وتطوير البيئة االستثمارية. وخالصة الرأي يف هذا البرنامج أن أهدافه ومحاوره جيدة 
جدًا، لكن التنفيذ على أرض الواقع يتطلب الوقت واملتابعة واملثابرة والرقابة، ورمبا أيضًا 

تخصيص موارد مالية أكبر بكثير مما رصدته احلكومة على املدى الطويل.

الجائحة  لمواجهة  المتخذة  الحكومية  اإلجراءات  ثالثًا: 
والتوجه نحو التعافي االقتصادي خالل عام 2021 

حرص  فقد  واملتوسطة،  الصغيرة  املنشآت  به  تقوم  الذي  املهم  التنموي  للدور  نظرًا   •
املعنية  الوزارات  مع  بالتعاون  لها  الالزم  الدعم  تقدمي  على  األردني  املركزي  البنك 
ومؤسسات متويل دولية وإقليمية بأسعار فائدة منافسة وآلجال مناسبة، إضافة إلى 

ضمانات للقروض املمنوحة. 

والسياحة  الصناعة  لقطاعات  موجهة  متويل  برامج  األردني  املركزي  البنك  قدم   •
املبادرات  من  بالعديد  وقام  املعلومات،  وتكنولوجيا  والزراعة  املتجددة  والطاقة 

احلكومية مثل إنشاء برامج وصناديق للتنمية.

عام  من  األول  الربع  خالل  دينار  مليار   1.75 من  املقدمة  التسهيالت  قيمة  تزايدت   •
2016 إلى ما يقارب 2,823 مليار دينار خالل الربع الثاني من عام 2021. إاّل أن نسبة 
التسهيالت املمنوحة للشركات الصغيرة واملتوسطة إلى إجمالي التسهيالت املمنوحة، 
وصلت  ثم   ،2019 عام  من  الثالث  الربع  لغاية   %10 من  وقريبة  مستقرة  بقيت  قد 
أقصاها خالل املّدة نفسها من عام 2020 لتصل إلى 11.3%، ثم استقرت عند %11 

حتى الربع الثاني من 2021)8(. 

إلكتروني:  األردني، موقع  املركزي  البنك   ،)SMEs( واملتوسطة الصغيرة  للشركات  املمنوحة  التسهيالت  بيانات    8
https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=398 زيارة بتاريخ 21-11-2021.

https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=398
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يف ضوء الدور التنموي االقتصادي املهم الذي تقوم به املنشآت الصغيرة واملتوسطة،   •
فإنه  اجلائحة،  مّدة  خالل  املنشآت  هذه  واجهته  ملا  متويليًا  احملدودة  االستجابة  ومع 
ميكن االستنتاج بأن حصتها من التسهيالت ما زالت متواضعة نسبيًا وال تتناسب مع 
لتوفير  مرونة  أكثر  سياسات  اتخاذ  القرار  صانع  من  يتطلب  ما  االقتصادية،  أهميتها 
إلى  إضافة  اجلدد.  للّداخلني  أو  منها  للموجود  سواء  القطاع  لهذا  التمويل  من  املزيد 
البنوك  خالل  من  قدم  الذي  التمويل  فإن  األردن،  جتارة  غرفة  ملصادر  ووفقًا  ذلك 
فضلت  إذ  الفعالية،  محدود  كان  املتضررة  املنشآت  ملساعدة  املركزي  البنك  من  بإيعاز 

البنوك توجيه هذا التمويل لعمالئها تفاديًا للمخاطر.

لغايات  دينار  ألف  و400  مليون  مبلغ  احلكومة  خصصت  فقد  أخرى،  ناحية  من   •
الصناعي،  القطاع  يف  الشباب  تشغيل  برنامج  ضمن  مؤقتة  تشغيل  فرص  استحداث 
التي  الصناعة  غرف  مع  بالتنسيق  والتموين  والتجارة  الصناعة  وزارة  أعدته  والذي 
قّدرت تكلفته اإلجمالية بــــ 2.8 مليون دينار، سيتم تقاسم تكلفته بالتساوي ما بني 
تشغيل  إلى  األول  عامه  يف  البرنامج  ويهدف  الصناعية.  والشركات  املذكور  البرنامج 
1400 خريج من حديثي التخرج يف الشركات الصناعية يف مختلف محافظات اململكة 

حتى نهاية 2021.

الوطنية  الترابطات  مشروع  )جيدكو(  املشاريع  لتطوير  األردنية  املؤسسة  أطلقت   •
لتعزيز الثقة باملنتج احمللي بتاريخ 2021/2/1، إذ يهدف املشروع إلى تأهيل الشركات 
الصناعية احملتملة للتوريد لتتمكن من اإليفاء مبتطلبات الشركات املستوردة العاملة 
بهدف  وغيرها(  والزراعية  واخلدمية  والتجارية  )الصناعية  القطاعات  جميع  يف 
استبدال جزء من مستورداتها باملنتج احمللي. وستتمكن الشركات الصناعية احملتملة 
قات التي متنع الشركات  للتوريد بعد احلصول على الدعم املالي "املنح" من جتاوز املعوِّ
السعر،  ارتفاع  )مثل  املستورد  عن  بدياًل  محليًا  موردًا  ها  بعدِّ اعتمادها  من  املستوردة 
وعدم توفر املنتج احمللي يف السوق، وتدني اجلودة، وضعف املكون التكنولوجي، ونقص 
الشهادات الفنية، وطول مدد التوريد، وضعف الطاقة اإلنتاجية، وضعف خدمات ما 

بعد البيع أو غيرها من املعّوقات( من خالل مرحلتني:

دينار  ألفي  بسقف  منح  شكل  على  املالي  الدعم  تقدمي  البرنامج:  من  األولى  املرحلة   •
االستشارة  على  احلصول  دعم  تكلفة  إجمالي  من   %70 متويل  وبنسبة  للشركة 
من  تنفيذها  الواجب  والنشاطات  البنود  حتديد  يف  املساعدة  بهدف  املتخصصة، 

الشركات احملتملة للتوريد لإليفاء بجميع متطلبات الشركات املستوردة.

املرحلة الثانية من البرنامج: تقدمي الدعم املالي على شكل منح بسقف 80 ألف دينار   •
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للشركات  والتأهيل  التطوير  تكلفة خطة  50% من إجمالي  للشركة وبنسبة متويل 
الصناعية املوردة لإليفاء بجميع متطلبات الشركات املستوردة.

والقرارات  اإلجراءات  من  مجموعة  أيضًا  احلكومة  أطلقت   ،2021 آذار  شهر  نهاية  يف   •
448 مليون دينار بهدف حتفيز  التخفيفّية والتحفيزّية بقيمة إجمالية وصلت إلى 
بفعل  تضّررت  التي  القطاعات  ومختلف  املواطنني  عن  األعباء  وتخفيف  االقتصاد 
جائحة كورونا، وقد شملت سّتة محاور رئيسة: احلماية االجتماعّية، احلفاظ على 
فرص العمل يف القطاع اخلاص وحتفيز التشغيل، تخفيف األعباء على قطاع النقل 
األموال  حتصيل  تسهيل  التنموية،  املناطق  يف  االستثمارّية  األنشطة  دعم  العام، 
املستحقة من املواطنني واألنشطة االقتصادية، والتخفيف على املقترضني من صناديق 
اإلقراض احلكومّية. وتشمل اإلجراءات رصد 50 مليون دينار لتمديد العمل ببرنامج 
"استدامة" حتى نهاية العام اجلاري، وتوفير فرص عمل مؤقتة للتشغيل، بواقع 4500 
فرصة عمل، من خالل مشروع "تأهيل املواقع األثرية والسياحية وصيانتها وحمايتها 
والشابات،  الشباب  تشغيل  لدعم  عمل  فرصة  آالف  وستة  دينار،  مليون   11 بتكلفة 
ماليني   10 بتكلفة  اململكة  مناطق  مختلف  يف  للتشجير  وطني  مشروع  خالل  من 
دينار، إضافة إلى دعم 50% من أجور تشغيل الشباب والشابات حديثي التخرج، يف 
شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا املعلومات بتكلفة 20 مليون دينار. كما مت رصد 
مخصصات مالية بقيمة 10 ماليني دينار، لتحفيز القطاع الصناعي، وزيادة القدرات 
قروض  فوائد  ودعم  التصديرية،  القطاعات  يف  تشغيل  فرص  وتوفير  التصديرية، 
ملشاريع زراعية جديدة ذات أولوّية موجهة للشباب واملرأة بتكلفة مليوني دينار، إضافة 
إلى تخصيص 10 ماليني دينار لتغطية تكلفة تعيني نحو ثالثة آالف معلم ومعلمة يف 
وزارة التربية والتعليم للعام اجلاري. وشمل امللحق رصد مخصصات إضافية بقيمة 11 
مليون دينار لتسديد مطالبات مستحقة مترتبة على قرارات االستمالكات، وتسديد 
مبلغ 10 ماليني دينار رديات ضريبية، كما تضمن مخصصات للنفقات الطارئة بقيمة 
طارئة  نفقات  وأي  كورونا،  جائحة  من  والوقاية  احلماية  لتعزيز  دينار  مليون   56.5
أخرى مبوافقة مجلس الوزراء. كما ُرصدت مخصصات لتطوير أدوات الرقابة على املال 
العام، وتعزيز إجراءات مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز منظومة النزاهة 

ومكافحة الفساد، وحماية املال العام، بقيمة 12.5 مليون دينار.

باملنتجات  احلكومية  املشتريات  حصر  قرار   2021 متوز  شهر  خالل  احلكومة  عّدلت   •
لدعم  وذلك  القرار،  من  تستفيد  التي  القائمة  إلى  جديدة  سلع  وإضافة  احمللية، 
اخلاص  القرار  تعديل  شمل  وقد  احمللي.  السوق  يف  حصتها  وزيادة  احمللية  الصناعة 
بالصناعات  احلكومية  اللوازم  من  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  مشتريات  بحصر 
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تعريف  املنتج  يحقق  أن  شريطة  األقل،  على  محليني  منتجني  ثالثة  وجود  احمللية 
املنشأ األردني، وأن يكون حاصاًل على شهادة مطابقة من مؤسسة املواصفات واملقاييس، 
الواردة يف طلبات املشتريات  وأن تكون املشتريات مطابقة ملواصفات الشراء وشروطه 
ويحفز  احمللي،  املنتج  تنافسّية  دعم  يف  القرار  هذا  يسهم  أن  املتوقع  ومن  احلكومية. 
السوق  من  حصتها  ويزيد  العالية،  واجلودة  الكفاءة  ذات  اإلنتاجية  على  الصناعة 

احمللي.

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن عن توزيع جديد لتكاليف تعرفة الكهرباء   •
من  لتطبيقها  االستهالك،  كمية  بحسب  شرائح  عدة  وفق  اقتصادية،  قطاعات  يف 
تاريخ الثلث األول من عام 2022. ووفق اآللية اجلديدة يف القطاع الصناعي، خفضت 
آالف   10 إلى   1 من  االستهالك  لكميات  الصغيرة  للقطاعات  الكهرباء  تعرفة  الهيئة 
كيلو واط من 61 فلسًا إلى 60 فلسًا كيلو واط ساعة، ولكميات االستهالك التي تزيد 
على 10 آالف كيلو واط من 71 فلسًا كيلو واط ساعة إلى 68 فلسًا كيلو واط ساعة. 
ويف القطاعات املتوسطة، انخفضت فيها التعرفة النهارية من 79 فلسًا لكل كيلو واط 
ساعة إلى 68 كيلو واط ساعة، وثبتتها يف التعرفة الليلية عند 65 فلسًا لكل كيلو واط 
ساعة، وألغت احلمل األقصى من دينارين إلى صفر. ويف القطاع الصناعي الكبير، ثّبتت 
التعرفة النهارية عند 124 فلسًا لكل كيلو واط ساعة، والليلية عند 109 فلسات لكل 

كيلو واط ساعة، وألغت احلمل األقصى إلى صفر بعد أن كانت 2.98 دينار. 

ويف القطاع التجاري، أبقت تعرفة االستهالك من 1 إلى 2000 كيلو واط عند 120 فلسًا 
 175 لكل كيلو واط ساعة، وخّفضت للفئة املستهلكة التي تزيد على ألف كيلو واط من 
الفندقي،  القطاع  ويف  ساعة.  واط  كيلو  لكل  فلسًا   152 إلى  ساعة  واط  كيلو  لكل  فلسًا 
إلى  وخّفضتها  واملستوية،  والليلية،  النهارية،  للتعرفات  االستهالك  فئات  الهيئة  وّحدت 
أن كان  إلغاء احلمل األقصى وإبقائه عند صفر بعد  82 فلسا لكل كيلو واط ساعة، مع 

3.79 دينار.

 ،2021 لسنـة   )45( رقم  البالغ  يف  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة  عّدلت  كما   •
برنامج استدامة األساسي ليخصص للعامل 100% من أجره املعتمد، ويتحمل البرنامج 
 2021/9/1 من  املمتدة  املّدة  خالل  وذلك   ،%40 املنشأة  تتحمل  ما  يف  منه   %60
نسبة  أصبحت  البرنامج  هذا  مبوجب  أنه  املؤسسة  وبينت   .2021/12/31 ولغاية 
75% كما كانت سابقًا، موضحًة أن املنشآت  100% بداًل من  األجر املخصص للعامل 
املستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيتم حتديدها يف التعليمات التي يصدرها مدير 
نسبة  باقتطاع  ستقوم  أنها  إلى  املؤسسة  وأشارت  االجتماعي.  الضمان  مؤسسة  عام 
اشتراكات الضمان املترتبة على العامل من شهر أيلول احلالي وذلك من األجر املخصص 
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صرفه له، مؤكدًة أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف متكني العاملني يف هذه املنشآت 
من احلصول على كامل أجورهـم. وأوضح وزير العمل أن عدد املنشآت التي استفادت من 
برنامج "استدامة" الذي تشرف عليه املؤسسة العامة للضمان االجتماعي منذ بداية 
العام احلالي وحتى نهاية شهر آب قد بلغ 6,748 منشأة شملت 105 آالف عامل، منهم 
يف  يعملون  عامل  آالف  وأربعة  تضررًا،  األكثر  القطاعات  يف  يعملون  عامل  ألف   101

املنشآت غير املصرح لها بالعمل.

استجابة  المتخذة  الحكومية  والسياسات  اإلجراءات  رابعًا: 
لتوصيات تقرير حالة البالد 2020

ال بد من اإلشارة إلى أن انعكاسات اجلائحة قد أثرت سلبًا على تنفيذ اخلطط والبرامج 
االقتصادية، لذلك فإن درجات التنفيذ واإلجناز لهذه السياسات واخلطط قد تباطأت 
تباطؤًا ملحوظًا، وانعكس ذلك انعكاسًا واضحًا من خالل اإلجراءات املتخذة من اجلهات 
التنفيذية ذات العالقة بالقطاع. ويف ما يلي نتحول إلى حتليل مقارن ملا مت تنفيذه على 
أرض الواقع من التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد 2020. واجلدول التالي يبني ما 

خذ من إجراءات من خالل اجلهات املعنية استجابة للتوصيات:  اتُّ

أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

التأكيد على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات 
القطاعية، وخاصة وثيقتي السياسة الصناعية 
وسياسة التجارة اخلارجية، بالتوازي مع تنفيذ 

مشروع النهضة الوطني لعدم شموله جميع 
األولويات لقطاع الصناعة والتجارة واملنشآت 

الصغيرة واملتوسطة. ويوصى بضرورة توفير 
املخصصات املالية الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة 

فيها، ال سيما السياسة الصناعية، كما يوصى 
بتطوير موقع إلكتروني على غرار موقع مشروع 

النهضة الوطني لتدرج فيه مشاريع السياسة 
الصناعية والسياسة التجارية اخلارجية ومراحل 

التنفيذ الطالع القطاع اخلاص واجلهات ذات 
العالقة، إضافة إلى إجراء تقييم سنوي ملدى 

اإلجناز، وإجراء التحديث الالزم لهاتني الوثيقتني 
مستقباًل على ضوء نتائج التقييم والتطورات 
االقتصادية على املستويني احمللي واإلقليمي.

التنمية 
الصناعية  

+  السياسات 
التجارية

وفقًا ملا جاء يف موازنة عام 2020 لم يحدث 
أي تغيير بشأن توفير املخصصات املالية 

الالزمة لتنفيذ املشاريع املدرجة يف السياسة 
الصناعية، إذ ُقّدر لتنفيذها حوالي 230 

ألف دينار خالل عام 2020، يف حني أن 
املبلغ الفعلي لتنفيذها خالل عام 2019 بلغ 
نحو 225 ألف دينار. كذلك لم ُيطّور املوقع 

اإللكتروني اخلاص بهذه الوثيقة، ولم تخضع 
الوثيقة نفسها إلى أي تطوير. 
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

االستقرار يف التشريعات املتصلة باالستثمار وبيئة 
األعمال والضرائب ومأسسة عملية احلوار بني 

القطاعني العام واخلاص يف السياسات والتشريعات 
االقتصادية.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية  

+  السجل 
التجاري  

+  التنمية 
الصناعية

ما زالت املنهجية القدمية متبعة دون تغيير.

إجراء تقييم لنتائج السياسة املالية احلالية املتمثلة 
بتخفيض اإلنفاق الرأسمالي وزيادة الضرائب على 

عدد من السلع إلعادة النظر فيها بهدف حتفيز 
النمو االقتصادي، وتوفير بدائل لزيادة اإلنفاق 

الرأسمالي للبنية التحتية من خالل صناديق 
االستثمار وتفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية

لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.

إجراء تقييم لألثر االقتصادي للتعديالت التي 
دخلت على قانون ضريبة الدخل املعدل رقم )38( 

لسنة 2018 على قطاعي الصناعة والتجارة، 
ومراجعة العبء الضريبي والتكاليف التشغيلية 

الناجمة عن أسعار الطاقة، وخاصة الكهرباء.

لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.

وضع حزمة من اإلجراءات التحفيزية يف قطاعات 
محددة وملدة زمنية محددة لتحفيز النشاط 
االقتصادي فيها، ومن ذلك على سبيل املثال 

تخفيض رسوم نقل امللكية الذي من شأنه اإلسهام يف 
تنشيط القطاع العقاري وما يرتبط به من قطاعات، 

مثل املقاوالت اإلنشائية، والصناعات اإلنشائية.

السياسات 
االقتصادية  

+  التنمية 
الصناعية

أطلقت احلكومة مؤخرًا محور تنشيط 
االقتصاد وحتفيز االستثمار يف قطاع 

اإلسكان، وتضمن:

- إجراءات لتحفيز سوق اإلسكان والعقارات.

- تنفيذ برنامج وطني لإلسكان موجه لألسر 
الناشئة ومحدودة الدخل )السكن امليسر(.

- تسهيالت للمستثمرين يف قطاع اإلسكان.

يف مجال االستثمار:-حل قضايا املستثمرين 
العالقة وتظلماتهم.

- تثبيت احلوافز املمنوحة للمستثمرين ملدة 
أطول.

- احلماية القانونية للمستثمر يف حاالت 
اإلعسار واحلجز التحفظي.

يف مجال القطاعات اإلنتاجية:

- حوافز لزيادة الصادرات وتشغيل األردنيني.

 -تخفيض تكلفة الطاقة.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

ضرورة وضع برنامج لدعم الصناعة بدياًل عن 
برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل 

الذي انتهى العمل به يف نهاية عام 2018 مبوجب 
التزامات األردن باتفاقيات منظمة التجارة العاملية 

وتعديالت قانون ضريبة الدخل، مع االستمرار 
بالبرامج القائمة، مثل حصر املشتريات احلكومية 

بالصناعة احمللية، وبرنامج إعفاء مدخالت اإلنتاج.

صدر نظام رقم )13( لسنة 2020، نظام 
حوافز األنشطة الصناعية، وهو معني 
بتقدمي دعم مالي للشركات الصناعية 

املصدرة يف القطاع الصناعي باستثناء 
تلك العاملة يف قطاعات املالبس واألدوية 

والتعدين )مبقدار %3 من قيمة الصادرات 
ابتداء من عام 2019، إضافة إلى دعم مالي 

مبقدار %5 عن قيمة الزيادة يف الصادرات 
ابتداء من عام 2020(.

كما أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير 
املشاريع االقتصادية )جيدكو( 

مشروعًا لدعم تصدير اخلدمات بتاريخ 
2021/1/24، ويستهدف املشروع قطاعات 

تكنولوجيا املعلومات، واالستشارات، 
والتدريب، واخلدمات املالية والقانونية، 

والهندسة والعمارة، والسياحة والضيافة 
والقطاع الصحي ومنه السياحة العالجية، 

وقيمة املنحة 25,000 دينار.

كذلك اسُتحدث برنامج تشغيل الشباب يف 
القطاع الصناعي بتكلفة إجمالية بلغت 

مليون و400 ألف دينار لعام 2021 باملشاركة 
بني وزارة الصناعة والتجارة والتموين 

والشركات الصناعية، بهدف تشغيل 1400 
من حديثي التخرج.

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. 

السياسات 
مستمر.التجارية

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 تكنولوجيا 

التصنيع واملواصفات ليحل محل اإلنتاج املستورد.

التنمية 
الصناعية

أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية )جيدكو( بتاريخ 2021/2/1 

مشروع الترابطات الوطنية لتعزيز الثقة 
باملنتج احمللي، إذ يهدف املشروع إلى تأهيل 

الشركات الصناعية احملتملة للتوريد لتتمكن 
من اإليفاء مبتطلبات الشركات املستوردة 

العاملة يف جميع القطاعات )الصناعية 
والتجارية واخلدمية والزراعية وغيرها(، 

بهدف استبدال جزء من مستورداتها باملنتج 
احمللي. 
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

اإلسراع بتفعيل عمل شركة بيت تنمية الصادرات 
ومبشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع اخلاص، 

ألهمية دور الشركة يف ترويج الصادرات وتنظيم 
املعارض التي تعّد من الوسائل الرئيسة لتعزيز 

الصادرات إلى األسواق التقليدية وغير التقليدية.

السياسات 
االقتصادية

مت املضي قدمًا يف إقرار استراتيجية عمل 
الشركة وتعيني الكوادر البشرية للمضي يف 

تقدمي اخلدمات املأمول منها.

وضع استراتيجيات تصدير قطاعية لألسواق غير 
التقليدية بالتشارك مع القطاع اخلاص يف اإلعداد 

والتنفيذ، تنبثق عن سياسة التجارة اخلارجية، 
وُيقترح التركيز على سوقني يف املرحلة الراهنة، 

واالستراتيجيات هي كما يلي:

- وضع استراتيجية تصدير موجهة لألسواق غير 
التقليدية يف شرق أفريقيا )مثل إثيوبيا وكينيا 

وتنزانيا وجيبوتي(، والعمل جاٍر 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 االستراتيجية 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 وعن البرامج 
املناسبة لتسويق السلع واخلدمات األردنية فيها.

- وضع استراتيجية تصدير موجهة للسوق األوروبي 
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 التسويق. ومن الضرورة 

معاجلة أي معوقات مرتبطة بشروط العمالة 
السورية كي ال تكون عائقًا أمام استفادة املصانع من 

القرار.

-1 تعزيز 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 تكاليف األنشطة 

الترويجية ودراسات السوق الالزمة، إذ ميكن 
ملؤسسات القطاع اخلاص اإلسهام يف هذا اجلانب 

بتقدمي الدعم املالي والفني خلدمة الشركات 
األردنية املهتمة بالتصدير ودخول أسواق جديدة.

السياسات 
التجارية  
+ التنمية 
الصناعية

 لم ُيّتخذ أي إجراء بهذا اخلصوص.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

متابعة تذليل املعوقات اجلمركية وغير اجلمركية 
أمام حركة التجارة مع كل من العراق وسوريا يف ضوء 

إعادة فتح احلدود البرية معهما.

السياسات 
التجارية

ُعقدت سلسلة من االجتماعات مع احلكومة 
العراقية، وُأجريت زيارات متبادلة ملعاجلة 

املعّوقات اجلمركية وغير اجلمركية.

اإلسراع يف حتديث االستراتيجية الوطنية لريادة 
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة ووضعها يف صورتها النهائية، وإقرارها 
بهدف توحيد املرجعيات، وإيجاد تعريف وطني 
للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، 

لًيعتمد ألغراض التمويل والدعم الفني وأي حوافز 
ميكن أن مُتنح 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 ممثلني 

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.

التنمية 
الصناعية 
+ املؤسسة 

األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(

بخصوص االستراتيجية الوطنية لريادة 
األعمال واملشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

واملتوسطة ُطّورت مسودٌة عام 2015 ولم 
ُيصادق عليها من رئاسة الوزراء.

أما بخصوص التعريف، فقد ُأصدر التصنيف 
املوحد لتعريف املنشآت )متناهية الصغر، 

والصغيرة، واملتوسطة( يف نهاية عام 2019. 
أما املعايير التي اعتمدت يف التصنيف، فهي 

اآلتي:

حجم العمالة يف املنشأة االقتصادية.

قيمة املبيعات السنوية )دينار(.

كما ُطّورت سياسة ريادة األعمال من خالل 
وزارة االقتصاد الرقمي والريادة وإرسالها 

جلميع اجلهات ذات العالقة. 

وبخصوص قانون املؤسسة األردنية لتطوير 
املشاريع االقتصادية، فإنه مبوجب القانون 
يتوافر ممثلون يف مجلس إدارة املؤسسة من 

اجلهات التالية:

ممثل عن املدن الصناعية.

ممثل عن تشجيع االستثمار.

ممثل عن وزارة املالية.

ممثل عن وزارة الزراعة.

ممثل عن وزارة التخطيط.

ستة أشخاص من القطاع اخلاص )غرفة 
الصناعة، غرفة التجارة، احتاد املزارعني، 

وممثلني عن مؤسسات القطاع اخلاص التي 
تساهم احلكومة يف رأسمالها(.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

اإلسراع باستكمال إجراءات حتسني بيئة األعمال، 
مثل تبسيط اإلجراءات املتمثلة مبشروع "رحلة 

املستثمر" لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 
وإجراءات النافذة االستثمارية لدى هيئة 

االستثمار، مع التأكيد على أهمية الربط اإللكتروني 
بني اجلهات املعنية باملوافقات السابقة لتسجيل 

الشركات واملؤسسات الفردية، ومنح التراخيص 
للمشاريع االستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات 

األنشطة االقتصادية يف ما بينها.

السياسات 
االقتصادية

أطلق مشروع "رحلة املستثمر" بإشراف وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين بهدف تبسيط 

اإلجراءات أمام جميع املستثمرين املالكني 
للمنشآت الصغيرة أو الكبيرة. ويتضمن 

املشروع جميع املراحل التي مير بها أي 
استثمار يف العالم، بغض النظر عن نوعه، 
وتشمل التسجيل والترخيص، والتفتيش، 

والتعديل واإلعالن. ولكن لمُ ينته منه بعد، 
وُيتوقع أن تؤخر جائحة كورونا إجنازه.

إجراءات الوزارةاجلهة املعنيةثانيًا: فرص/ مطالب القطاع

اإلسراع بالتحول الرقمي وأمتتة اخلدمات 
احلكومية.

تكنولوجيا 
املعلومات

ُطّور نظام اخلدمات اإللكترونية اخلاصة 
مبديرية التجارة، ومديرية مراقبة األسواق 

والتموين، ومديرية التنمية الصناعية يف 
الوزارة، وذلك بهدف أمتتة اخلدمات التي 

تقدمها املديريات الثالث للجمهور، وما زال 
النظام بانتظار املوافقة النهائية من اجلهات 

املعنية.
تفعيل استخدام قانون الضمان باألموال املنقولة 

لتسهيل وصول الشركات لالئتمان.
السجل 

جرى تفعيله منذ عام 2018.التجاري

إعداد خطة لتحديد املستوردات ذات البدائل 
احمللية بهدف إحالل اإلنتاج احمللي.

التنمية 
الصناعية 

+ حماية 
اإلنتاج 
الوطني

لم ُيتخذ أي إجراء.

تعديل قانون املشتريات احلكومية لرفع نسبة 
األفضلية السعرية للصناعات الوطنية لتصل إلى 

%25، وتخصيص نسبة إلزامية ال تقل عن %20 من 
العطاءات احلكومية ملنتجات الشركات الصغيرة 

واملتوسطة.

التنمية 
الصناعية

ُعّدل قانون املشتريات احلكومية وحصرها 
على املنتجات احمللية املكافئة للمستوردة يف 

متوز 2021، إذ ُوسعت قاعدة السلع املشمولة، 
وُرفعت حصة املنشآت الصغيرة واملتوسطة من 

%15 إلى %20 من العطاءات احلكومية.
ربط احلوافز التمويلية والضريبية بالقدرة على 

التشبيك والترابط ضمن القطاع نفسه أو مع 
قطاعات أخرى لتعزيز القيم املضافة واالعتماد على 

الذات.

التنمية 
الصناعية

ُربطت احلوافز الصناعية بالقيمة املضافة، 
واملنشأ، واملقدرة على زيادة الصادرات وحْسب.

توسيع قاعدة السلع املشمولة بتخفيض ضريبة 
املبيعات بهدف تشجيع الطلب احمللي.

التجارة  +  
التنمية 

الصناعية

ُخّفضت الضريبة العامة على املبيعات 
للفنادق واملطاعم السياحية خالل عام 

2020 إلى %8 وحْسب بداًل من 16%.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

توفير برامج متويل إضافية للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة األشد تضررًا من اجلائحة على أن يتصف 

التمويل بالسرعة وقصر مّدة التمويل.

التنمية 
لم تتخذ أي إجراءات.الصناعية

بناء استراتيجية وطنية للتصدير لتحديد أولويات 
األسواق والسلع للتصدير بقصد رفع مستوى 

التنويع السلعي واجلغرايف للصادرات الوطنية.

التنمية 
الصناعية 

+ السياسات 
االقتصادية  
+  السياسات 

التجارية

ما زالت االستراتيجية الوطنية للتصدير 
)2014 – 2019( هي املعتمدة. ومت املضي 

قدمُا يف إقرار استراتيجية عمل شركة بيت 
تنمية الصادرات وتعيني الكوادر البشرية 

للمضي يف تقدمي اخلدمات املأمول منها.

تنفيذ توصيات جلان التصنيع التي شكلت 
بتوجيهات ملكية التخاذ إجراءات مثل برنامج 

ضمان الصادرات وغيرها، والتي تسهم بزيادة 
الصادرات الوطنية. 

التنمية 
الصناعية

وّقعت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية بالتعاون مع مركز التجارة 

الدولي اتفاقيات تأهيل الشركات املتوسطة 
والصغيرة الصناعية ودعمها

ضمن مشروع تنمية الصادرات من خالل 
األسواق االفتراضية املمول من البنك الدولي 
وصندوق التحول لدول شرق املتوسط وشمال 

أفريقيا )دول املينا( بالشراكة مع مبادرة 
دوفيل.

تعزيز الترابطات والعناقيد اإلنتاجية على النحو 
التالي:

داخل القطاع الصناعي من خالل الربط والتشبيك 
 SME’S بني الصناعات املختلفة، وخاصة بني

والشركات الكبيرة بهدف استكمال حلقة سالسل 
القيمة.

بني القطاعني الصناعي والتجاري: تشبيك القطاع 
التجاري مع الصناعات احمللية للحد من االستيراد.

بني القطاعني الصناعي والزراعي: بهدف حتويل 
املنتجات الزراعية إلى مصّنعة، وإدخال مبدأ الزراعة 

التعاقدي لتوفير السلع الزراعية للمصانع مباشرة.

التنمية 
الصناعية  

+  حماية 
اإلنتاج 

الوطني  + 
املؤسسة 
األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(.

أطلقت املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية يف عام 2021 مشروع برنامج 

الترابطات الوطنية من أجل إحالل 
املستوردات باملنتج احمللي بحجم متويل من 

املوازنة العامة بقيمة 470 ألف دينار، وُوقعت 
اتفاقيات مع سّت شركات أردنية بناء على 

خطة تطوير سُتتابع وُتقاس نتائجها خالل 
عام 2022.
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أواًل: توصيات تقرير حالة البالد 2020
اجلهة 

اإلجراءات ذات العالقة/ اجلهات التنفيذيةاملسؤولة

تطوير استراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة 
واملتوسطة وفقاً للعناصر واآلجال التالية:

األجل القصير: التوعية ببرامج الدعم املالي والفني، 
وتوحيد العالمة التجارية، والترويج والتسويق.

األجل املتوسط: إدخال برامج متويل متخصصة، 
والتدريب وبناء القدرات واالبتكار، وتعزيز سالسل 

القيمة ل SME’s، وأمتتة اخلدمات احلكومية 
الالزمة للقطاع.

املدى الطويل: حتفيز العناقيد اإلنتاجية وزيادة 
التعقيد اإلنتاجي خللق ميز تنافسية، وتطوير 

البيئة التشريعية املتكاملة لهذا القطاع. 

التنمية 
الصناعية 

+ حماية 
اإلنتاج 

الوطني + 
املؤسسة 
األردنية 
لتطوير 
املشاريع 

االقتصادية 
)جيدكو(.

تعقد املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع 
االقتصادية بالتعاون والتشارك مع شركائها 

ُورش توعوية وتعريفية عند إطالق املشاريع 
اجلديدة، وعن آلية تقدمي الطلبات بالتعاون 

مع القطاع اخلاص واحلكومي ومؤسسات 
املجتمع املدني للوصول إلى عدد أكبر من 

الفئات املستهدفة.

كما تطلق املؤسسة برامج تدعم رياديي 
األعمال وأصحاب املشاريع الصغيرة 

واملتوسطة بحسب املوارد املالية املتوافرة 
لديها. ورّكزت املؤسسة على مشاريع دعم 

قطاع الصناعة واخلدمات لتعزيز صادراتها 
ومشاريع التحول الرقمي.

كما ُأطلق مشروع "التتجير" يف عام 2020 
بهدف حتويل األفكار الريادية إلى مشاريع 

جتارية منتجة، وإطالق مشروع "بهمتكم" 
يف عام 2021 لدعم رياديي األعمال )املرأة 

والشباب(. ويقدر الدعم املقدم من خالل 
املؤسسة لعام 2021 بقيمة 3,023,464 

دينارًا لدعم مشروعًا اقتصاديًا. 

 ،2020-2019 البالد  حلالة  واالجتماعي  االقتصادي  املجلس  تقارير  إلى  باالستناد  البحث  فريق  إعداد  املصدر: 
واملقابالت املباشرة مع اجلهة املعنية يف وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

خامسًا: التوصيات
تطوير مراكز التدريب املهني خلدمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة مبا يف ذلك تطوير   .1

املنظومة التعليمية باجتاه التعليم املهني. 

تقوية الروابط بني اجلامعات ومراكز األبحاث والتطوير وبني القطاع اخلاص الصناعي   .2
العلمية، مثل البحوث الوطنية التطبيقية  لتعظيم الفوائد من مخرجات املؤسسات 

واالبتكارات، ومبا يخدم احتياجات الصناعات والقطاعات االقتصادية.

خالل  من  احمللي،  السوق  يف  الوطنية  املنتجات  حصة  وتعزيز  الوطني  اإلنتاج  حفز   .3
منها،  للحّد  احمللية  الصناعة  من  بدائل  لديها  التي  املستوردات  حلصر  خطة  إعداد 

وخاصة تلك التي تشكل تهديدا على املنتجات الوطنية.
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الصناعية  بالشركات  املتعلقة  وقراراتها  احلكومية  املشتريات  نظام  تعديل  يف  النظر   .4
الصغيرة واملتوسطة، لرفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات 
احلكومية التي لها قيمة تصديرية تفضيلية، وميكن تعزيز حصة املنتجات احمللية يف 

املشتريات احلكومية من خالل:

رفع نسبة األفضلية السعرية للصناعات األردنية يف العطاءات احلكومية إلى 20%،   -
الطلب  مستويات  وزيادة  اإلنتاجية  العجلة  وحتريك  احمللي  املنتج  تنافسية  لرفع 

احمللي. 

نظام  مبوجب  احلكومية  العطاءات  من   25% عن  تقل  ال  إلزامية  نسبة  تخصيص   -
املشتريات احلكومية ملنتجات املنشآت الصغيرة واملتوسطة. 

منح حوافز ضريبية للمنشآت املتضررة وتوفير حزم دعم مبنية على التخفيضات   -
االحتفاظ  واعتماد  األزمات،  خالل  واملتوسطة  الصغيرة  للمنشآت  الضريبية 

بالعمالة األردنية معيارًا أساسيًا وحيدًا ملنح احلوافز.

التشبيك  أنشطة  تفعيل  على  بالقدرة  والضريبية  التمويلية  احلوافز  ربط   -
والترابط مع قطاعات أخرى أو يف القطاع نفسه بصورة تعزز تراكم اإلنتاج وتساعد 

على االعتماد على الذات.

األسواق  أولويات  حتديد  مبقدورها  يكون  للتصدير،  وطنية  استراتيجية  بناء   .5
واجلغرايف  السلعي  التنوع  درجة  رفع  يف  واملساهمة  األردنية،  للصادرات  واملنتجات 

للصادرات الوطنية )األسواق القريبة واملجاورة(. 

يف  واإلنتاجية  الفنية  القدرات  على  البناء  خالل  من  اإلنتاجية  القاعدة  توسيع   .6
استثمارية  فرص  حتديد  فيها  يتم  احمللية،  املدخالت  على  تعتمد  واعدة  قطاعات 

نوعية تعزز سالسل القيمة يف الصناعة احمللية، والعمل على جذب االستثمارات لها.

لتسريع عملية التعايف من اجلائحة وحتفيز النمو االقتصادي ميكن التوصية مبا يلي:  .7

الصغيرة  املشاريع  احتياجات  مع  تتناسب  متخصصة  متويل  برامج  استحداث   -
فائدة  ومعدالت  أطول  سماح  ومّدة  الضمانات  متطلب  تبسيط  مع  واملتوسطة 

منافسة.

الكوارث  يف  وخاصة  البيع  حتقق  بعد  ما  إلى  اجلمركية  الرسوم  استيفاء  تأجيل   -
واجلائحات.
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التعديالت األخيرة على قانون نقابة احملامني  إعفاء جميع الشركات من متطلب   -
األردنيني الذي يلزم شريحة من الشركات بتعيني محام أو وكيل قانوني، فمن شأن 

ذلك أن يكبدها تكاليف عالية ويؤثر على تنافسيتها.

التأرجح يف مستواها مع  مأسسة الشراكة بني احلكومة والقطاع اخلاص للحّد من   -
تغير احلكومات وضمان استمراريتها بوصفها نهجًا ثابتًا عابرًا للحكومات.

إنشاء منطقة تخزين يف ميناء العقبة ملواجهة األزمات املفاجئة مما سيساهم يف   -
تخفيض التكاليف وبالتالي تخفيض األسعار بدرجات متفاوته للسلع ويساهم يف 

خلق فرص عمل جديدة.

الضرائب  قوانني  يف  النظر  إعادة  تشمل  تشريعية  مقصلة  إلى  ماسة  حاجة  ثّمة   -
والقرارات  احملامني  نقابة  وقانون  واملستأجرين  واملالكني  واالستثمار  واجلمارك 

اخلاصة بالتجارة اإللكترونية ...الخ.

األبنية  بإعفاء  البلديات  حدود  داخل  واألراضي  األبنية  ضريبة  قانون  تعديل   -
طيلة  إشغالها  عدم  ثبت  إذا  اخلالية  املساحات  على   50% من  بدال   100% بنسبة 

السنة.

للضرائب  اإلعفاءات  من  كبيرة  حزمًا  العاصمة  عن  البعيدة  واألطراف  املناطق  منح   .8
يف  تساهم  لالستثمار  جاذبة  بيئة  وخلق  االستثمار  جذب  عناصر  لتعزيز  والرسوم 

تشغيل االيدي العاملة وتخفيض معدالت البطالة.

مع  تتماشى  والتي  اخلاص  القطاع  يف  املاهرة  للعمالة  والتأهيل  التدريب  برامج  ربط    .9
التعليم  ومهننة  وتعزيزه،  الرقمي  االقتصاد  دور  بتعليم  والبدء  العمل،  سوق  حاجة 

والصناعات الذكية.
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مقدمة
نفسه  الوقت  يف  متثل  وهي  الدولية،  للتجارة  الرئيسة  احملركات  أحد  السياحة  تعدُّ 
البلدان  من  للعديد  الرئيسة  الدخل  مصادر  وأحد  املباشر،  األجنبي  االستثمار  تدفقات 
النامية. ويترافق هذا النمو مع تزايد التنوع واملنافسة بني الوجهات العاملية يف بداية عام 
2020، فقد ُسّجل دخول 1.5 مليار سائح عام 2019، أي بنسبة زيادة بلغت 4%)1( عن 
العام السابق، ووصلت إلى أعلى مستويات النمو يف القطاع السياحي، إاّل أن جائحة كورونا 
ووقف  اإلغالقات  نتيجة  وذلك  مسبوق،  غير  سلبيًا  تأثيرًا  السياحة  قطاع  على  أّثرت 
السفر جتنبًا لإلصابة  العالم من  السياح حول  إلى تخّوف  املطارات عامليًا، إضافة  حركة 
على  كاماًل  إغالقًا  البرية  واحلدود  املطارات  معظم  إغالق  أثر  إذ  كورونا،  فيروس  بعدوى 

قطاع السياحة من منتصف آذار لغاية نهاية أيار 2020.

أساسًا  ذلك  ويعود  احليوّية؛  القطاعات  أهِمّ  من  واحدًا  السياحة  قطاع  ُيعُدّ  األردن،  ويف 
إلى أهميته الدينّية والتاريخّية. ويتمتع األردن مبواصفات أخرى جتعله مقصدًا للسّياح 
والزّوار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة. كما يتمتع األردن بتنوع التضاريس، ويعدُّ 

حلقة وصل ما بني قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا.

 وقد أسهم منو قطاع السياحة يف العقدين املاضيني يف جعل السياحة من الركائز األساسية 
لالقتصاد األردنّي الوطنّي بسبب جلبها للعمالت األجنبّية الصعبة وتعزيز إيراداتها، كما 
عّزز جذب العديد من االستثمارات األجنبية واحمللية إلى االقتصاد األردنّي، األمر الذي 
حّقق إيراداٍت مباشرة للدولة بطرق مختلفة، تتمثل يف احلصول على رسوم دخول املواقع 
السياحّية،  املنشآت  وعلى  الفنادق،  على  واملبيعات  الدخل  وضريبة  واألثرية  السياحية 

مثل: املطاعم، وأنظمة النقل وغيرها.

أما يف ما يخص القطاع السياحي األردني، فال بد من اإلشارة إلى أن عام 2019 كان مميزًا 
على األصعدة كافة، إذ عمل هذا القطاع على توفير ما يقارب 54 ألف فرصة عمل، ُتشكل 

نسبة األردنيني منهم حوالي %85.

2019 عامًا مميزًا من حيث عدد سياح املبيت؛ فقد زار اململكة حوالي  وكذلك يعدُّ عام 
4.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن عام 2018، أما الدخل السياحي املتحقق يف 
عام 2019 فقد بلغ 4.1 مليار دينار بنسبة منو تساوي 10.2% عن عام 2018)2(. وبلغت 
الزيادة يف نسبة أعداد سياح املبيت لعام 2019 ما نسبته 8% عن عام 2018. كما بلغت 

.)UNWTO( 1   املوقع اإللكتروني ملنظمة السياحة العاملية
2  أرقام مجمعة من وزارة السياحة واآلثار. 
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نسبة الزيادة على إجمالي الزوار 8.9% يف عام 2019 عن عام 2018.

 2017  وبحسب املؤشرات االقتصادية للبنك املركزي، فإن قيمة مقبوضات السفر لعام 
يف  وارتفعت  دينار،  مليون   3,726.6  2018 عام  وبلغت  دينار،  مليون   3,293.4 بلغت 
2019 إلى 4,108.2 مليون دينار، يف حني انخفضت يف عام 2020 إلى 1,000.3 مليون 
دينار، أي انخفضت نسبة املقبوضات إلى 75,5% بسبب جائحة كورونا)3(. وعمل القطاع 
ومنخفض  العارض  الطيران  رحالت  دعم  مثل  البرامج،  من  العديد  يف  االستثمار  على 
التكاليف، إضافة إلى تكثيف احلمالت الترويجية وتوجيهها الستهداف شرائح محددة، 
وبناء  التصنيف،  درجات  مبختلف  الفندقية  السياحية  املنشآت  من  العديد  إقامة  وإلى 
العاملني وتدريبهم يف  العاملية، والعمل على تطوير  عالقات مع مكاتب السياحة والسفر 

القطاع السياحي وغيره.

من  الدخل  لقيمة  فادحة  خسارة  ثّمة  كانت  كورونا،  جائحة  بدء  ومع   2020 عام  ويف 
شمل  الذي  التام  اإلغالق  نتيجة  السابق  العام  عن   %76 يقارب  مبا  السياحي  القطاع 
منشآته كافة، وكذلك توقف العمل يف قطاع الفنادق، باستثناء جزء بسيط جدًا، وهو 
الذي قدم خدمة اإليواء والوجبات من دون استخدام أي مرافق يف الفندق، وملدة محدودة 

مرتبطة ببروتوكوالت احلجر الصحي. 

االقتصادية  القطاعات  بعض  بفتح  تدريجيًا  احلكومة  قامت  حزيران  شهر  بداية  ومع 
العامة. كذلك  وتشغيلها، ومن ضمنها املنشآت السياحية وفق ضوابط الصحة والسالمة 
عملت على تنشيط السياحة الداخلية، وحتفيز األردنيني على زيارة املواقع السياحية 
املنشآت  تشغيل  يف  ساهم  ما  حزيران،   25 بتاريخ  جنة  أردننا  برنامج  إطالق  خالل  من 

السياحية.

 ومع بداية شهر متوز، ويف ضوء استقرار احلالة الوبائية، ُفتحت املنشآت االقتصادية كافة 
الوضع  العجلة االقتصادية قلياًل، وقد استمر هذا  بكامل طاقتها، ما ساعد يف حتريك 
حتى بداية شهر آب، إذ سجل األردن بعد ذلك تزايدًا ملحوظًا يف عدد اإلصابات، األمر 
الذي دفع احلكومة الّتخاذ مجموعة من القرارات اجلديدة للحّد من انتشار الفيروس، 
واقتصار  أيلول،   17 تاريخ  من  أسبوعني  ملدة  واملقاهي  املطاعم  صاالت  إغالق  بينها  من 
تقدمي اخلدمات عبر التوصيل أو املناولة وليس  يف الصاالت، وقد ترتب على هذا القرار 
إثارة غضب املستثمرين يف قطاع املطاعم السياحية، ألن ذلك يهدد أعمالهم، وقد يؤدي 
إلى إفالس العديد من املنشآت السياحية وإغالقها، وبالتالي سينعكس سلبًا على العاملني 

لديهم.

3 نشرات البنك املركزي 2020.



271

حالة البالد 2021: قطاع السياحة  

2. أهداف الورقة:
تقدمي ملخص عام عن قطاع السياحة.   .1

القطاع  مع  بالتشارك  ة  املَعدَّ بالقطاع  املتصلة  واالستراتيجيات  اخلطط  مراجعه   .2
من  وذلك  الصلة،  ذات  احلكومية  واملؤسسات  املدني  املجتمع  ومؤسسات  اخلاص، 
محاور  وبعض  والبرامج  اخلطط  مشاريع  تنفيذ  يف  اإلجنازات  مستوى  قياس  أجل 

االستراتيجية وإجراءاتها خالل عام 2020.

تقدمي التوصيات واملقترحات لتطوير القطاع.  .3

 3.منهجية إعداد التقرير 
مت االعتماد على املنهجية التشاركية التي شملت اخلطوات التالية:

مراجعة األدبيات ذات العالقة املتضمنة التقارير واخلطط التي نفذت من خالل   •
وزارة السياحة واآلثار، وهيئة تنشيط السياحة، ودائرة اآلثار العامة، إضافة إلى 
طريق  عن  سواء  املعنية  واجلهات  الوزارات  من  واألرقام  واجلداول  التقارير  دراسة 
وزارة السياحة واآلثار مباشرة أو هيئة تنشيط السياحة، أو عن طريق املنشورات 

على املواقع اإللكترونية للمؤسسات املستهدفة. 

إجراء مقابالت شخصية واجتماعات مع ذوي االختصاص يف كل من وزارة السياحة   •
واآلثار، وهيئة تنشيط السياحة.

عقد لقاءات وجلسات نقاش مركزة مع شركاء قطاع السياحة من القطاع اخلاص،   •
وممثلني عن وكالء السياحة والسفر واجلمعيات السياحية.

أواًل: تحليل واقع القطاع السياحي خالل األعوام 2018 و2019 
و2020

من خالل الرجوع إلى أرقام 2019، يالحظ أن الدخل السياحي زاد بنسبة 17% مقارنة 
مع عام 2018، إذ بلغ 4.1 مليار دينار يف عام 2019، يف حني بلغ 3.7 مليار دينار يف عام 
2018. أما بخصوص زوار املبيت، فقد بلغت نسبة الزيادة 7% يف عام 2019 مقارنة مع 
 4.2 العدد  2019، يف حني بلغ  4.5 مليون زائر يف عام  العدد حوالي  إذ بلغ   ،2018 عام 
مليون زائر يف عام 2018. كذلك كان ثّمة زيادة يف عدد الزوار عمومًا، فقد بلغ عددهم يف 
عام 2019 حوالي 5.3 مليون زائر بزيادة 8.1% عن عام 2018، إذ بلغ 4.9 مليون زائر. 

ويف
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 ،%98 املوحدة  للتذكرة  املبيعات  نسبة  زادت  فقد  املوحدة،  التذاكر  مبيعات  يخص  ما 
عام  يف  دينار  مليون   9.1 بـ  مقارنة  دينار  مليون   18.1 قيمته  ما   2019 عام  يف  وبلغت 
عام  يف  الداخلية  السياحة  نسبة  يف  ملحوظة  زيادة  ثّمة  ذلك،كان  إلى  إضافة   .2018

2019، إذ بلغت 363% مقارنة بعام 2018، ويبني الشكل رقم )1( ذلك. 

الشكل رقم )1(: تطور أوضاع القطاع السياحي للفترة 2019-2018
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2019، تبني أن ثّمة انخفاضًا ملموسًا يف الدخل السياحي  2020 مع عام  ومبقارنة عام 
2020، فقد بلغت نسبة  ويف أعداد زوار املبيت، وكذلك مبيعات التذكرة املوحدة يف عام 
نسبة  أما   .%77 الزوار  أعداد  يف  االنخفاض  وبلغ   ،%76 السياحي  الدخل  يف  اخلسارة 
االنخفاض باإليرادات من مبيعات التذكرة املوحدة، فبلغ 83%. كذلك كان ثّمة انخفاض 

يف نسبة مسافري الطيران، إذ بلغت النسبة 71% كما يف الشكل رقم )2(.)4(

الشكل رقم )2(: تطور أوضاع القطاع السياحي للفترة 2020-2019

ثانيًا: اإلجراءات المتبعة لمجابهة جائحة كورونا عام 2020 
قطاع  على  للجائحة  ملموسًا  تأثيرًا  ثّمة  أن  أعاله  التحليل  خالل  من  جدًا  الواضح  من 
األردنية  احلكومة  عملت  املنطلق  هذا  ومن  و)2(،   )1( رقم  الشكلني  بحسب  السياحة 
مبرحلة االستجابة مع حلول التاسع عشر من شهر آذار بإصدار أوامر الدفاع، وذلك لضمان 

4  االستراتيجية الوطنية للسياحة )2025-2021(.
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االئتمانية  التسهيالت  طريق  عن  األخرى  والقطاعات  السياحي  القطاع  استمرارية 
بتكاليف منخفضة، وعبر برامج الدعم من الضمان االجتماعي. فقد قام البنك املركزي 
املؤسسات  وأصحاب  واحلرفيني  للمهنيني  موجه  خاص  متويلي  برنامج  باستحداث 
الصغيرة واملتوسطة، وقد بلغ حجم البرنامج 500 مليون دينار ملساعدتهم يف االستمرار 
338 مشروعًا بقيمة دعم  يف مشاريعهم. وبلغ عدد املشاريع التي استفادت من البرنامج 
31.1 مليون دينار. وبلغ عدد الفنادق التي ُدعمت 34 فندقًا بقيمة 7.9 مليون دينار، إاّل 
أن أثر تلك البرامج بقي محدودًا نوعا ما على قطاع السياحة، إذ إن معظم البنوك َتُعدُّ 
السياحة قطاعًا عالي املخاطر، وبالتالي لم تكن ثّمة استفادة كبيرة للمنشآت العاملة يف 
هذا القطاع مقارنة مع القطاعات األخرى، وخاصة يف ظّل استمرار إغالق املطار وحركة 
السيولة  لتدني  نظرًا  صعبة  مالية  حالة  يف  القطاع  منشآت  معظم  تبقى  إذ  الطائرات، 

الالزمة أو انعدامها للحفاظ على املوظفني والشركات. 

ومما ال شك فيه أن التخبط يف القرارات التي اتخذتها احلكومة خالل بداية اجلائحة، 
وعدم وجود رؤية واضحة، أثر تأثيرًا سلبيًا على القطاع السياحي الذي هو بأمس احلاجة 

لإلنعاش، وخاصة بعد مروره بأزمات عديدة نتيجة الظروف التي مرت فيها املنطقة.

 وأدت جميع تلك العوامل إلى وجود صورة ضبابية لدى العاملني يف القطاع، وحالت دون 
اخلارج،  يف  األردن  لترويج  برامج  أي  وترتيب  القادمة،  للمرحلة  التخطيط  من  متكنهم 

وخاصة يف البلدان اخلضراء.

 كذلك أعّدت وزارة السياحة الدليل اإلرشادي )دليل إجراءات الوقاية والسالمة العامة( 
جرى  كما  السياحية.  املنشآت  يف  التفتيش  مهارات  على  التدريب  إلى  إضافة  ونشرته، 
واآلثار،  السياحة  ووزارة  الصحة،  وزارة  بني  ما  بالتعاون  سالمتك"  "منصة  موقع  تطوير 
وجمعية املستشفيات اخلاصة من أجل السياحة العالجية يف اململكة األردنية الهاشمية، 
يف ظّل الظروف التي تأثر بها العالم بفعل جائحة كورونا. ويف شهر متوز حصل األردن على 
ختم الوجهة السياحية اآلمنة من مجلس السياحة والسفر العاملي. ويبني اجلدول رقم 
)1( أهم املبادرات واألعمال التي قامت بها وزارة السياحة واآلثار وهيئة تنشيط السياحة 

يف مجموعة من اإلجراءات لتحفيز القطاع.
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اجلدول رقم )1(: أهم املبادرات واألعمال التي قامت بها وزارة السياحة واآلثار وهيئة 
تنشيط السياحة لتحفيز القطاع

القروض

إعادة رسوم االشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات املعارض   •
املدفوعة عن عام 2020.

إعفاء أعضاء هيئة تنشيط السياحة من الرسوم غير املسددة املستحقة يف عام   •
.2020

الكفاالت 
واإلعفاءات 

إعادة الكفاالت املالية ملكاتب السياحة والسفر.   •

إعفاء املالكني واملمارسني للمهن السياحية املرخصة لدى وزارة السياحة واآلثار   •
من رسوم جتديد الترخيص لعام 2020.

إعفاء مشغلي مستأجري املرافق واملنشآت السياحية ومستأجري املواقع   •
السياحية من بدل التشغيل واإلدارة لعام 2020. 

الضرائب 

تقسيط الضرائب املستحقة على القطاع عن عام 2019، وإعادة جدولتها على   •
برنامج زمني حتى نهاية 2020.

•  تخفيض الضريبة العامة على املبيعات من 16% إلى 8%، وتخفيض ضريبة 
اخلدمات من 10% إلى %5)5(.

وبخصوص حتليل أثر القرارات احلكومية على القطاع:

يف  أسهمت  واستدامة،  حماية  برامج  من  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  قدمته  ما  إن   .1
احلفاظ على العديد من الكفاءات يف القطاع.

الكبير على من قاموا بتسييل كفاالتهم لعدم  أتى بالضرر  الكفاالت فقد  أما تسييل   .2
التي أصبحت تطالب بتأمينات على  البنوك  الكفاالت من  متكنهم من إعادة جتديد 
الكفاالت تفوق قيمتها، يف حني كانت الكفاالت تصدر تعليمات متكن صاحب العالقة 
من احلصول على مبلغ نقدي من البنوك يساوي قيمة الكفالة املقدمة للوزارة أو جزءًا 

منها على األقل.   

للسياحة،  الوطنية  االستراتيجية  الخطة  مراجعة  ثالثًا: 
والخطة االستراتيجية الخاصة بالوزارة 

من الضروري عرض أبرز التوجهات واألهداف االستراتيجية التي تضمنتها االستراتيجية 
الوطنية للسياحة )2021-2025(، والتي ُأعلنت يف نهاية عام 2021، علمًا بأن مجلس 
واآلثار  السياحة  وزارة  اتبعت  إذ   ،2021 األول  كانون   12 األحد  يوم  عليها  وافق  الوزراء 

5  أداء قطاع السياحة خالل جائحة كورونا، أيلول 2020، منتدى االستراتيجيات األردني.
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النهج التشاركي يف مراجعة أهداف االستراتيجية ومحاورها مع الشركاء كافة يف القطاع 
من ممثلي القطاع اخلاص واملجتمع احمللي، من أجل أن يكون لهم دور يف تنمية السياحة 
االستراتيجية  هذه  وتهدف  القطاع.  يف  احمللي  واالستثمار  العمل  فرص  وزيادة  احمللية، 
الرؤية  ركزت  حيث  التنافسية،  وزيادة  السائح،  جتربة  وحتسني  القطاع  منو  حتفيز  إلى 
وخبرات  منتجات  خالل  من  شامل  اقتصادي  منو  خلق  على  لالستراتيجية  والرسالة 

سياحية أصيلة ومستدامة، والقضاء على تأثير جائحة كورونا.

أما بخصوص الرسالة بأن يكون قطاع السياحة محركًا أساسيًا للنمو، ومساهمًا يف عملية 
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف األردن، فيكون من خالل:

محاور االستراتيجية: 
ركزت االستراتيجية الوطنية على خمسة محاور رئيسة )الشكل رقم 3(، أهمها:

الدينية،  السياحة  مثل:  املختلفة،  السياحة  أنواع  يشمل  املنتجات:  تطوير  محور   -
الرفاهية، منتجات السياحة الداخلية، الثقافة، والتراث.

محور املوارد البشرية: يركز على تطوير بوابات الوظائف السياحية والتدريب املهني،   -
وشمولية ذوي االحتياجات اخلاصة، ومشاركة املجتمعات احمللية. 

العارض  الطيران  أسواق  عن  والبحث  التجارية،  العالمة  يتضمن  التسويق:  محور   -
ومنخفض التكاليف، وكذلك النشاطات واملعارض وحمالت التسويق. 

وأعمال  املواقع،  على  احملافظة  خطط  حتته  يندرج  وحمايته:  التراث  إدارة  محور   -
الترميم والصيانة، وإعادة التأهيل. 

محور اإلصالحات الشاملة: يندرج حتته برامج حاضنة األعمال، املخاطر السياحية،   -
وحتسني  الهيكلة،  إعادة  املالي،  التمكني  الزائر،  جتربة  حتسني  البيانات،  قاعدة 

التنافسية)6(.

6  االستراتيجية الوطنية للسياحة، مصدر سبق ذكره. 
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الشكل رقم )3(: احملاور الرئيسة لالستراتيجية الوطنية للسياحة )2025-2021(

وبتحليل محاور االستراتيجية، جند أنها ركزت على ما يلي:

ها  والتأكيد على مكانتها بعدِّ السياحّية،  العالم  تعزيز مكانة األردن على خارطة   •
وجهة سياحّية تقّدم جتربة مميزة للسياح.

التنافسّية  القدرة  زيادة  أجل  من  والسعي  السياحي  االقتصاد  منو  مسار  حتديد   •
للقطاع من خالل تطوير املجتمعات احمللّية ودعمها. 

الدوليني واحملليني، وزيادة اإليرادات، وزيادة مّدة  السياح  العمل على زيادة أعداد   •
إقامة السّياح.

القطاع  يف  للعمل  والترويج  القطاع،  يف  العاملني  قدرات  وتطوير  التعليم  أهمّية   •
السياحي، وتقدمي التدريب املهني املطلوب، واعتماد تنفيذ املمارسات احلديثة. 

تتولى وزارة السياحة واآلثار، ودائرة اآلثار العامة، وهيئة تنشيط السياحة القيادة   •
يف تنسيق األنشطة واملشاريع والسياسات واالستراتيجيات مع شركائها من سلطة 
منطقة العقبة االقتصادية، وسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، وهيئة موقع 

املغطس. 

مدى  على  موقعًا   15 تأهيل  خالل  من  التراث  حماية  إلى  تهدف  مشاريع  إطالق   •
السنوات الثالث القادمة 2022-2024. ونظرًا للنجاح يف إدراج السلط على الئحة 
التراث  الئحة  ضمن  إلدراجها  مواقع  خمسة  ترشيح  سيتم  العاملي،  التراث  موقع 

العاملي.

متكني الوزارة وهيئة تنشيط السياحة من خالل زيادة التمويل، واملنح احلكومية   •
وإعادة الهيكلة، وتنظيم األعمال بني الشركاء كافة.

املوارد البشرية تطوير املنتج

إدارة التراث وحمايته

التسويق

اإلصالحات الشاملة
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ركزت االستراتيجية على أهمية حتليل التنافسية، إذ إنه بالرغم من وفرة املواقع   •
السياحية الفريدة من نوعها يف األردن، مثل البتراء والبحر امليت واملغطس، واملواقع 
التراثية والتاريخية والثقافية يف مواقع مختلفة يف اململكة، إاّل أن األردن غير قادر 
على املنافسة. وبناء على ذلك ومبساعدة فنية من البنك الدولي، ومنظمة الصحة 
العاملية، سُتجرى مجموعة من الدراسات ُترّكز على حتليل هيكل التكلفة، وتقييم 
أثر اإلجراءات احلكومية، إضافة إلى حتديد مجاالت التحسن عبر سلسلة القيمة 

السياحية لتحسني التنافس مع دول اجلوار.

السياحة  وزارة  واستراتيجية  للسياحة،  الوطنية  االستراتيجية  اخلطة  اعتمدت  وقد 
األهداف  مستوى  على  األداء  قياس  مؤشرات  على  يعتمد  فعال،  إدارة  نظام  وضع  على 
االستراتيجية، إضافة إلى تصميم بطاقة لكل مشروع على حدة من أجل متابعة التطورات، 
التنفيذية  اخلطط  ووضع   ،))MIS/Dashboard إداري  معلومات  نظام  خالل  من 
الفرعية التي حتدد األنشطة واجلهات املسؤولة عن التنفيذ والشركاء والتكاليف املالية، 

ويف ما يلي أهم مؤشرات األداء التي اعُتمدت لقياس اإلجنازات يف القطاع:

عام  بحلول   2019 عام  أعداد  مستويات  إلى  ليصل  القادمني  السياح  أعداد  رفع   •
.2025

عودة إجمالي اإليرادات من القطاع لتصل إلى مستوى 2019 بحلول عام 2024.  •

عام  خالل   2019 أرقام  ليتجاوز  السياحة  قطاع  يف  املباشر  التوظيف  أعداد  رفع   •
.2023

مع  متقاربًا  الهدف  يكون  بأن  القادمة  لألعوام  القطاع  توقعات   )4( رقم  الشكل  ويوضح 
عام  يف  قيمة  أعلى  لتصل  تقريبًا،  دينار  مليارات  أربعة  إلى  وصل  والذي   ،2019 أرقام 
2025 إلى 5.5 مليار دينار، أما بخصوص أعداد العاملني يف القطاع، فالطموح هو أن يصل 
عدد العمالة املباشرة إلى 70 ألف عامل، علمًا بأن عدد العاملني يف القطاع يف عام 2019 

قد بلغ 54 ألفًا تقريبًا. 
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الشكل رقم )4(: الدخل السياحي وأعداد العاملني يف القطاع السياحي: واقع وتوقعات 
لألعوام 2025-2019

أما بخصوص استراتيجية الوزارة، فقد ركزت على القيم اجلوهرية من حيث الشفافية، 
احلكومي  القطاعني  يف  الشركاء  مع  والعالقة  واالبتكار،  الفريق  بروح  والعمل  والتميز، 
واخلاص. وقد حددت األهداف املؤسسية للوزارة لتكون منسجمة مع أولويات "رؤية األردن 
النمو االقتصادي  السياحة، وربطها كذلك بخطة حتفيز  2025"، واستراتيجية قطاع 
التي  القطاعية  واألهداف  التنفيذي،  التنموي  والبرنامج   ،)2022-2018( األردني 
القادمة  الثالث  للسنوات  االستراتيجية  ركائزها  ترجمة  على  الوزارة  وعملت  حددتها. 

2018 - 2020، إلى أهداف أساسية تركزت مبا يلي: 

الوزارة  طّورت  لذلك  الزمن()7(:  )مملكة  األردن  هوية  يعكس  سياحي  منتج  خلق   .1
مسار  إلى  إضافة  اململكة،  محافظات  معظم  يف  السياحية  املسارات  من  مجموعة 
درب األردن الذي مير من شمال اململكة إلى جنوبها. بهدف تطوير تنافسية املنتج 
السياحي، وإطالة مدة اإلقامة، وزيادة اإلنفاق السياحي، إضافة إلى حتسني خبرة 
وثقافتها  األردنية  الُهوية  تاريخ  تعكس  وبرامج  فعاليات  تنظيم  خالل  من  السائح 
السائح،  الحتياجات  تلبية  املتنوعة  األردن  كنوز  وإظهار  وتقاليدها،  وعاداتها 
يف  واملساعدة  االستثمار،  على  والتشجيع  محافظة،  لكل  التنافسية  امليزة  لعكس 

متكني املجتمعات احمللية، وخلق فرص عمل للمواطنني يف مناطقهم.  

بيئة ممّكنة: بهدف تنظيم البيئة التشريعية مبا يضمن سيادة القانون والشفافية   .2
وتنظيم  املعنية،  األطراف  جميع  على  القانون  تطبيق  لضمان  وذلك  واملساءلة، 

7  املقصود بها هوية سياحية شاملة جديدة لألردن.
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الروابط التشريعية والصالحيات بني وزارة السياحة واآلثار وأصحاب العالقة مبا 
فيه املصلحة العامة، وجتنب االزدواجية، إضافة إلى خلق بيئة محفزة لالستثمار 
القطاع اخلاص واملجتمع احمللي.  تدعم منو قطاع السياحة من خالل شراكات مع 
ويترتب على ذلك قيام وزارة السياحة واآلثار بتبّني مبادرات مختلفة مثل التعاقد 
اخلاص  القطاع  خالل  من  وإدارتها  واألثرية  السياحية  املواقع  لتشغيل  اخلارجي 
تثري  التي  اخلدمات  وكذلك  املساندة،  واألنشطة  السياحية  اخلدمات  لتوفير 

جتربة الزائر مبا يتناسب مع أهمية املواقع السياحية والتاريخية والبيئية.

أداء مؤسسي متميز: بهدف بناء القدرات املؤسسية وتطويرها مبا يف ذلك الهيكلة،   .3
اخلدمة  متلقي  رضا  لزيادة  املؤسسية،  والثقافة  واملهارات  واإلجراءات،  واألنظمة، 
من املنتجات، ما سينعكس على حتسن أداء الوزارة واخلدمات التي تقدمها، وكذلك 
ونقل  السياسات،  ورسم  القرار،  اتخاذ  عملية  وحتسني  بكفاءة،  املعلومات  إدارة 

املعرفة، وتعزيز البحوث السياحية يف األردن.)8(

ويبني الشكل رقم )5( مواطن الضعف واخللل يف قطاع السياحة، والتي تكّشفت من خالل 
مراجعة استراتيجية وزارة السياحة واآلثار.

الشكل رقم )5(: مواطن الضعف واخللل يف قطاع السياحة

8  اخلطة االستراتيجية للوزارة )2020-2018(.
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 اجلدول رقم )2(: شراكة وزارة السياحة واآلثار مع الوزارات والهيئات احلكومية األخرى 
لعام 2020

املشروع/ العمل املشترك اسم الوزارة/ 
اجلهة احلكومية الرقم

خطة النمو األخضر )املراجعة والتحديث(.

جلنة التغير املناخي.

خطة إدارة النفايات.

خطة التوعية البيئية.

مشروع إعادة التدوير.

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

وزارة البيئة 1

اللجنة الفنية املساندة إلدارة املواقع )استشارات فنية بخصوص 
العقود(.

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

هيئة االستثمار/ 
وزارة االستثمار 2

موافقات للحصول على متويل أجنبي للجمعيات وللمشاريع.

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

مشروع ربط التذكرة املوحدة مع أنظمة السير باألمن العام ووزارة 
الداخلية.

مشروع بناء منصة التوصيل للمطاعم من خالل جائحة كورونا.

مشروع بناء منصة دخول املسافرين إلى اململكة وحجرهم مؤسسيًا.

وزارة الداخلية 3

ضباط االرتباط من السفارات واملراسالت اخلاصة بهم.

مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكوالت واجتماعات مشتركة 
مع الدول الشقيقة والصديقة للتعاون يف املجال السياحي.

وزارة اخلارجية 4

موافقات على االتفاقيات واحلصول على متويل أجنبي للمشاريع.

مشروع اخلطط الشمولي حملافظة عجلون.

مراجعة البرنامج التأشيري التنفيذي للحكومة ومراجعة أولويات 
احلكومة دوريًا، وإجراء التعديالت الالزمة إن ُوجدت.

وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي 5
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املشروع/ العمل املشترك اسم الوزارة/ 
اجلهة احلكومية الرقم

جلنة توجيهية للمحور االجتماعي واالقتصادي:

مشروع تقييم برامج التعليم والتدريب لقطاع السياحة   .1
األردني.

2.  توثيق مسار طريق البخور الدولي والبحث يف سبل استثماره 
وتطويره.

إنشاء قاعدة بيانات لألبحاث السياحية الوطنية، وتطوير   .3
لوحة حتكم خاصة به.

صندوق دعم 
البحث العلمي 

واالبتكار
6

جرى العمل بسياحة املغامرة يف عام 2021.
هيئة تنمية 

وتطوير املهارات 
التقنية واملهنية

7

العمل للحصول على أيزو اخلاص بسياحة املغامرة. املواصفات 
واملقاييس 8

مشروع سفح اجلبل اجلنوبي.

مشروع تطوير عراق األمير.
أمانة عمان 

الكبرى 9

مشروع تطوير الشوبك.

مشروع تطوير قلعة األزرق.

مشروع تطوير بيت الشريف احلسني بن علي وساحة الثورة العربية.

مشروع تطوير مغارة برقش.

مشروع تطوير وادي عربة.

مشروع املخطط الشمولي حملافظة عجلون.

الديوان امللكي 10

مشروع مركز زوار الشوبك.

مشروع طريق اجلاية معان.

مشروع طريق مركز زوار رحمة.

مشروع تطوير البركة الكرك.

مشروع طريق قلعة الشوبك وإنارته.

مشروع مركز زوار طبقة فحل.

مشروع تطوير مسارات وادي الريان.

مشروع املخطط الشمولي حملافظة عجلون.

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

وزارة األشغال 
العامة واإلسكان 11
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املشروع/ العمل املشترك اسم الوزارة/ 
اجلهة احلكومية الرقم

مشروع املخطط الشمولي حملافظة عجلون.

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

مشروع تطوير األزرق.

وزارة اإلدارة 
احمللية 12

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش. وزارة النقل 13

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش. وزارة الزراعة 14

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش. وزارة الشباب 15

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش.

بناء منصة التصاريح خالل جائحة كورونا.

إجراء الربط اإللكتروني اخلاص بإصدار منصة جتوال العاملني 
باملنشآت السياحية.

مشروع بناء منصة دخول املسافرين إلى اململكة وحجرهم مؤسسيًا

وزارة االقتصاد 
الرقمي والريادة 16

مشروع اخلطة االستراتيجية لتطوير السياحة يف جرش. وزارة الثقافة 17

مشروع املخطط الشمولي حملافظة عجلون.

املجموعة 
األردنية لتطوير 

املناطق احلرة 
والتنموية

18

مشروع إلغاء الرخص القطاعية واستبدالها مبنظومة التصنيف.

مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكوالت واجتماعات مشتركة 
مع الدول الشقيقة والصديقة للتعاون يف املجال السياحي.

وزارة الصناعة 
والتجارة 
والتموين

19

مشروع الدليل اإلجرائي لتعليمات السالمة من فيروس كورونا باملنشآت 
السياحية.

سلطة منطقة 
العقبة 

االقتصادية 
اخلاصة

20

مشروع الدليل اإلجرائي لتعليمات السالمة من فيروس كورونا باملنشآت 
السياحية.

سلطة إقليم 
البترا التنموي 

السياحي
21

التنسيق حول مشاريع الشركات غير الربحية واحلاصلة على متويل 
أجنبي. 

دائرة مراقبة 
الشركات 22
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رابعًا: المشاريع والبرامج المنفذة من خالل الوزارة ودائرة اآلثار 
العامة وهيئة تنشيط السياحة عام 2020

وزارة السياحة واآلثار: تهدف البرامُج واملشاريُع التنموية املنفذة من خالل الوزارة إلى   .1
حتقيق الهدف القطاعي الرئيس وهو "النهوض باملنتج السياحي األردني واخلدمات 
ليكون هذا املنتج منافسًا إقليميًا وعامليًا"، إضافة إلى االهتمام بتطوير البنية التحتية، 
واحملافظة  السياحي،  االستثماري  املناخ  وحتسني  السياحية،  للمواقع  واخلدمات 
والعمل على تطوير بيئة تشريعية داعمة وناظمة  والطبيعي،  على اإلرث احلضاري 
 للقطاع السياحي. ويبني اجلدول رقم )3( أهم مشاريع وزارة السياحة واآلثار للفترة

2020-2021، وتكاليفها. 

 اجلدول رقم )3()9(: املشاريع التنموية السياحية وتكاليفها للفترة 2021-2020 
)دينار أردني( 

التكلفةاملشروع

21,450تنفيذ أعمال احلماية يف مكاور

37,455صيانة متحف السلط التاريخي وإعادة تأهيله

34,720تطوير موقع مكاور

37,250تأهيل املوقع السياحي/ جرش

23,790حتسني مدخل قلعة عجلون

17,856إنشاء طاقة شمسية يف مركز زوار أم الرصاص

تنفيذ الدراسات والتصاميم الهندسية ووثائق عطاء التنفيذ 
ألعمال استحداث مركز لسياحة االستكشاف والتحدي وتأهيل 

مركز زوار الشوبك
23,780

12,605صيانة مرافق متنزه معان السياحي

51,423إعادة تأهيل مركز زوار احلّرانة

69,919إعادة تأهيل مركز زوار عجلون

31,728إنشاء مواقف حافالت يف الشوبك

38,577إعادة تأهيل مركز خدمات موقع جبل القلعة

400,553اإلجمالي

9  دائرة املشاريع، وزارة السياحة واآلثار.  
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السياسة  إذ ترّكز  السياحي،  املشاريع مع األهداف االستراتيجية للقطاع  وتنسجم هذه 
عملت  وكذلك  التحتية.  البنية  وتطوير  جديدة،  سياحية  منتجات  خلق  على  العامة 
العمل  السياحة بهدف رفع سوية سوق  البرامج يف قطاع  العديد من  الوزارة على تنفيذ 

والتدريب لتشمل ما يلي:

بناء القدرات املؤسسية: لقد بدأت الوزارة يف عملية إعادة الهيكلة من خالل مديرية   •
إدارة املوارد البشرية، وبناء القدرات املؤسسية، إذ ُدمجت بعض املديريات، إضافة إلى 
احمللية،  املجتمعات  ومتكني  االستثمار  مديرية  مثل:  جديدة،  مديريات  استحداث 
ستركز  التي  الدولي  والتعاون  االتصال  ومديرية  السياحي،  املنتج  تطوير  ومديرية 
على متابعة املنح واالتفاقيات الدولية الدبلوماسية، ومديرية سياحة الزرقاء لتفعيل 

قطاع السياحة يف احملافظة، إضافة إلى دائرة عالقات عامة وإعالم.

 وتهدف الهيكلة إلى حتسني األداء، ورفع كفاءة املوظفني، وحتسني عملية اتخاذ القرار، 
والنتائج  األهداف  بني  للربط  الدراسات  وتعزيز  والبرامج  واخلطط  السياسات  ورسم 
امتحان  إلى  اخلضوع  بعد  الكفاءة  على  بناء  املديرين  اختيار  وأصبح  األداء.  ومؤشرات 
تنافسي، لكن التحدي الكبير الذي يتم مواجهته هو النقص يف الكوادر البشرية املؤهلة، 
وخاصة يف مجال أمتتة اخلدمات وأنظمة املعلومات، وكذلك وجود متخصصني يف تطوير 

املنتج السياحي، وتطوير برامج متكني املجتمعات احمللية. 

كما اهتمت الوزارة بتطوير املوارد البشرية العاملة يف القطاع بالتعاون مع القطاع اخلاص، 
مثل جامعة عمون الفندقية والقطاع العام من خالل مؤسسات التدريب املهني. ومن أهم 
والسياحي  الفندقي  التعليم  2020، االنتهاء من مشروع تطوير  ُنّفذت يف  التي  املشاريع 

بتكلفة مقدارها   20,500 دينار.

إنشاء إطار قانوني وإداري لتنظيم البيئة التشريعية: بهدف إدارة املمتلكات العامة   •
بالشراكة مع القطاع اخلاص واملجتمع احمللي خللق بيئة تشريعية تضمن تطبيق 
القانون، وتراعي حقوق الشركاء املعنيني كافة مبساواة وموضوعية، وتنظم الروابط 
والصالحيات بني وزارة السياحة واآلثار وأصحاب العالقة، وتتجنب االزدواجية يف 
دعم  على  تساعد  محفزة لالستثمار  بيئة  على خلق  الوزارة  فريق  ويعمل  العمل. 
القطاع من خالل شراكات توضح األدوار للشركاء كافة يف القطاع واملجتمع احمللي 
التي حتتاج  القوانني والتشريعات  الكثير من  ه شريكًا رئيسًا، لكن ما زال ثّمة  بعدِّ
السياحة  الوزارة وهيئة تنشيط  إلى مراجعة وحتديث، ومثال على ذلك: واجهت 
بإنشاء  قامت  لذلك  قانون،  وجود  لعدم  املخاطر  إلدارة  صندوق  إنشاء  يف  حتديًا 
مشروع املخاطر السياحية الذي يقدم قروضًا لقطاع السياحة من خالل صندوق 

التنمية والتشغيل بقرض من بنك جّدة.



286

Economic & Social Council of Jordan

اعتماد أسس سياحة املغامرة وتعليماتها: نشرت يف اجلريدة الرسمية عام 2019،   •
لكن التعليمات التي نشرت كانت سريعة نتيجة حادثة زرقاء ماعني، لذلك كانت 
حتتاج إلى مراجعة بدقة أكبر. وحاليًا ُتراجع هذه األسس من خالل مختصني، إذ 
القطاعني  املغامرة بتمثيل من جهات مختلفة من  ُعّينت جلنة بخصوص سياحة 
تطوير  مشروع  خالل  من  اقتراح  على  بناء  اللجنة  لت  ُشكِّ وقد  واخلاص.  العام 
وتعزيز سياحة املغامرات املستدامة يف منطقة البحر األبيض املتوسط "ميدوسا" 

)MEDUSA(، ولغاية إعداد هذا التقرير لم ُتعتمد.  

تفعيل التأشيرة اإللكترونية: ُفّعلت التأشيرة اإللكترونية من أجل أن تكون مجانية يف حال 
شراء التذكرة املوحدة للدخول إلى املواقع األثرية كافة على أن تكون مدة اإلقامة فيها 
ثالثة أيام كحد أدنى، علمًا بأنه لم ُتنّفذ أي حمالت ترويجية على مواقع احلجز العاملية 
التي يستخدمها الزوار احملتملون، وقد بلغت قيمة اإليرادات املتحققة من التذكرة املوحدة 
خالل عام 2019 أكثر من 20 مليون دينار. وبالرجوع إلى تعليمات التذكرة املوحدة لسنة 
2015، فهي صاحلة ملدة سنة من تاريخ إصدارها، ويجوز للمشتري أن يستخدمها خالل 

أسبوعني من تاريخ الدخول ألول موقع.

لم جند يف هذه التعليمات ما يفيد بأن التذكرة املوحدة تعطي احلق لألجنبي يف   •
البقاء داخل اململكة ملدة زمنية محددة، إذ ُنّظم ذلك مبوجب قانون األجانب.

سياحية  لتجربة  "معًا  اإلعاقة:  ذوي  لألشخاص  امليسرة  للسياحة  فريق  تشكيل   •
تسهيل  بهدف  و2022   2021 لعامي  عمل  خطة  وإعداد  املعوقات"،  من  خالية 
وصولهم للمواقع السياحية واألثرية، وكذلك ممارسة حقهم يف العمل يف القطاع 

السياحي.

بذل  إلى  احلاجة  تبّينت  االستراتيجية  للخطط  والبرامج  املشاريع  مراجعة  خالل  ومن 
الكثير من العمل لتطوير املنتج، وحتسني اخلدمات يف املواقع السياحية مع ضرورة التركيز 
على إدارة املواقع. كما ظهر ضعف يف املوارد املالية والبشرية، وخاصة بعد تخفيض ميزانية 
عام 2020 بسبب اجلائحة، وهذا أثر سلبًا على التوسع يف تنفيذ املشاريع التي لها عالقة 

بتطوير املنتج السياحي واملواقع األثرية. 

األثرية  املوارد  على  احلفاظ  عن  املسؤول  الفني  الذراع  تعدُّ  العامة:  اآلثار  دائرة    .2
واحلضارية، وهذا يندرج حتت محور إدارة التراث وحمايته يف االستراتيجية الوطنية 
املدد  يف  وبرامجها  اآلثار  دائرة  خطط  بخصوص  أما   .)2025-2021( للسياحة 

الواقعة يف الفترة 2019-2020، وجزء من عام 2021، فكانت كالتالي: 



287

حالة البالد 2021: قطاع السياحة  

برنامج اإلدارة واخلدمات املساندة: ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الدعم الدائم   •
لتنفيذ أنشطة الدائرة يف امليدان ومواقع التنقيب، وتنفيذ اخلطط املختلفة، علمًا 
بأن أهم التحديات يتمحور حول ضعف اإلمكانيات املادية املقدرة لتنفيذ البرامج، 
 785 حوالي   2020 عام  يف  عدده  بلغ  وظيفي  بكادر  والبرامج  املشاريع  ُنّفذت  إذ 

موظفًا.

البرنامج  هذا  يهدف  األثرية:  واملواقع  احلضاري  اإلرث  على  احملافظة  برنامج    •
يف  العاملة  األيدي  وتشغيل  استمراريتها،  على  والعمل  األثرية  املواقع  صيانة  إلى 
مبوجب  الفسيفساء  فن  ومعهد  األردن،  متحف  دعم  وكذلك  ُتنّفذ،  التي  املشاريع 

قانون دائرة اآلثار واستمالك األراضي للمحافظة على املوارد األثرية.

إجمالية  بتكلفة  مشروعًا   33  2019 عام  يف  نفذت  التي  املشاريع  عدد  بلغ  وقد   
قدرها 196,879 دينارًا، وأهمها موقع أم اجلمال، وقلعة الشوبك، وتطوير املدرج 
الروماني، وبيت راس، وجتهيز املركز اإلقليمي للتدريب يف جرش، إضافة إلى مواقع 
أثرية يف املفرق وعجلون والبلقاء، وإنشاء متاحف آثار يف كل من الزرقاء والطفيلة 
وجرش. وكذلك العمل على ترميم مواقع أثرية يف مدن مختلفة، وحتسني مرافق 
يف العاصمة، إذ بلغت قيمة املوازنة من اخلزينة يف عام 2019 تقريبًا 4,694,082 
دينارًا، ونظرًا لتخفيض ميزانية عام 2020، إذ بلغ املبلغ املرصود لها 2,960,000 

دينار، فهذا املبلغ ال يكفي لتحقيق أهداف االستراتيجية للدائرة. 

مشروع  خالل  فمن  اململكة،  مواقع  مختلف  يف  والترميم  والتأهيل  اإلعادة  مشروع   •
كل  يف  املؤقتة  املشاريع  يف  شخصًا   9,250 اآلثار  دائرة  شّغلت  الوطني،  التشغيل 
مناطق اململكة بعدِّ ذلك جزءًا من التدريب والتشغيل بتكلفة بلغت 3.945 مليون 

دينار.

دائرة  أن  إلى  بّد من اإلشارة  املنفذة، كان ال  واملشاريع  البرامج  ومن خالل مراجعة   
اآلثار العامة تعاني من نقص الكوادر الفنية، وخاصة يف مجال التنقيب والصيانة 
موظفي  بني  ما  العالقة  يف  تخوف  ثّمة  كذلك  احملافظات.  يف  وحتديدًا  والترميم 
تبادل  وصعوبة  األدوار  يف  بالتداخل  تتسم  والتي  الوزارة،  وموظفي  اآلثار  دائرة 
املعلومات، إاّل أن الوزارة تعمل دومًا على تقريب وجهات النظر، وعلى حتديد األدوار 

بينهم من خالل عقد ورشات عمل مشتركة. 

3:  هيئة تنشيط السياحة: يندرج دورها يف الترويج السياحي عن طريق تسويق األردن 
خارجيًا، ولكن نظرًا لظروف اجلائحة تولت الهيئة الترويج للسياحة الداخلية كذلك 
من خالل برنامج "أردننا جنة". ويف ما يلي أهم البرامج التي رّكزت عليها الهيئة خالل 
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للسياحة  الوطنية  االستراتيجية  يف  التسويق  مبحور  عالقة  لها  والتي   ،2020 عام 
.)2025-2021(

منها:  ة،  عدَّ شركات  مع  التوقيع  جرى  فقد  التكاليف:  منخفض  الطيران  دعم   •
اإلسالمي  الديني  السياحي  للمنتج  الترويج  وكذلك    ،RayanAir، Easyjet

واملسيحي.

ماليني   10 بقيمة  الهيئة  ميزانية  من  جزء  بتخصيص  الداخلية  السياحة  دعم   •
دينار، من خالل دعم الرحالت بقيمة 40% بهدف تشجيع املبيعات، وزيادة دخل 
مزودي اخلدمات السياحية، واملخيمات البيئية واجلمعيات احمللية. وشملت احلملة 
بعض  يف  احمللية  املجتمعات  مشاركة  أيضًا  البرنامج  وتضمن  اململكة.  مواقع  معظم 
األنشطة، مثل تقدمي الطعام احمللي، إذ إنه يساعد على متكني املجتمعات احمللية، 
ويزيد من دورهم باملشاركة يف تطوير السياحة. وقد ُطّورت تطبيقات إلكترونية 

ليتم احلجز من خالل شبكات اإلنترنت وعن طريق الهواتف الذكية.

توقيع اتفاقيات بني هيئة تنشيط السياحة وامللكية األردنية، من أجل دعم تذاكر   •
السفر لبعض األسواق املستهدفة، بهدف تخفيض أسعار التذاكر، إذ يخضع البرنامج 
بالسياحة  البالد  ليثري  السياحة  تنشيط  هيئة  من  املباشر  والدعم  للحوافز 
اخلارجية. ويهدف البرنامج إلى دعم السياحة الداخلية من خالل برنامج "أردننا 
جنة"، ومن خالل شركة طيران الناقل الرسمي"امللكية األردنية"، "فالي جوردان"، 
مدار  على  يومية  طيران  رحالت  لتوفير  دينار  مليون  بقيمة  للطيران  واألردنية 

األسبوع بني العقبة وعّمان، إذ بلغ سعر التذكرة 40 دينارًا.

دعم املخيمات السياحية يف البتراء بقيمة 25 ألف ليلة مبيت بقيمة مليون دينار   •
السياحي.  التنموي  البتراء  إقليم  سلطة  مع  بالتعاون  جنة"  "أردننا  برنامج  ضمن 
225 ألف دينار لدعم مخيمات وادي رم وشركات النقل السياحي،  وُخّصص مبلغ 
وكذلك دعم مكاتب السياحة والسفر من خالل برنامج "أردننا جنة" بقيمة ثالثة 

ماليني دينار. 

 Carol،TUT، :توقيع االتفاقيات مع بعض شركات الطيران العارض الروسية، أهمها  •
Pegas، بهدف تسيير رحالت مباشرة من روسيا إلى مطار امللك حسني يف العقبة 
لألسف  لكن  العقبة،  يف  أسبوع  ملدة  تقيم  مباشرة  سياحية  مجموعات  الستقبال 

توقفت هذه الرحالت يف شهر آذار 2020 يف بداية اجلائحة.

مثل  األردن  تسويق  يف  لالستمرار  املختلفة  الطيران  شركات  مع  اتفاقيات  عقد   •
اإلمارات، واالحتاد، والتركي للوصول إلى األسواق املختلفة التقليدية واجلديدة، 
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مثل روسيا، والدول اإلسكندنافية، والهند، والصني، وأسواق مستهدفة مثل فرنسا، 
املستهدفة  لألسواق  التسويق  نتائج   )4( رقم  اجلدول  ويبني  وإسبانيا.  وأوكرانيا، 

كافة.

اجلدول رقم )4(:  تطور الدخل السياحي من عدد من األسواق للفترة 2018-
2021/11 )مليون دينار(

كانون الثاني-تشرين الثاني 2018201920202021الدخل السياحي 
1,295.31,358.8356.3716.7األردن

771.9795.1170.5246.6اخلليج

786.3861.5236.6477.6عربية أخرى

368.0513.2110.7107.4أوروبية

145.6170.031.947.1أمريكا

218.8240.154.346.4آسيا

140.8169.439.850.4أخرى

3,726.74,108.21,000.21,692.3املجموع

من  هي  األكبر  النسبة  أن  يتبني   ،)4( رقم  اجلدول  بحسب  النتائج  مراجعة  خالل  ومن 
املغتربني األردنيني، إذ تبلغ النسبة من 34-35%، والدرجة الثانية من دول اخلليج والدول 
العربية األخرى، إذ بلغت النسب بني 14-30%، وبعدها الدول األوروبية ما بني %11-9. 
اآلسيوية  والدول  أمريكا  أسواق  من  النسب  يف  انخفاضًا  ثّمة  أن  جند  ذلك،  خالل  ومن 

الغنية، والتي من املمكن أن تشكل فرصة استثمارية من أجل رفع الدخل السياحي.
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اجلدول رقم )5 (: البرامج واملشاريع املمولة من الهيئات التمويلية املختلفة للفترة 
2021-2020

املشروع/ العمل املشترك اسم اجلهة 
التمويلية  الرقم

األردن  يف  السياحية  اخلدمات  ملقدمي  األسواق  إلى  الوصول  حتسني   •
ه جزءًا من اجلهد التعاوني الذي يهدف إلى دعم صناعة السياحة  بعدِّ

األردنية لتعزيز الوصول إلى السوق األوروبية.

يف  واملتوسطة  والصغيرة  الصغر  متناهية  السياحية  املشاريع  متكني   •
املتصلة  الفرص  استغالل  خالل  من  املنتجات  وابتكار  الرقمي  التحول 
بالتسويق الرقمي والقدرة التشغيلية. وقد استفاد حتى اآلن أكثر من 

100 مشروع من املشروعات متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة.

تعزيز الكفاءات والشراكات من أجل السياحة املستدامة 2021-2020،   •
وذلك بدعم من GIZ، إذ نفذت مشروع MSME، ومشروع تطوير وتعزيز 

السياحة املستدامة. 

حول  تدريبيًا  برنامجًا    )JITOA(الوافدة السياحة  جمعية  أطلقت    •
"إدارة الوجهات السياحية املستدامة" يف  تشرين الثاني 2020. ويهدف 
البرنامج إلى بناء قدرات أصحاب املصلحة يف إدارة الوجهات السياحية، 
وإدخال املعايير الرئيسة للتخطيط الناجح للوجهة، وتعزيز التعاون بني 
الوكاالت وتبادل اخلبرات من خالل مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين. 
وقد شارك ما مجموعه 70 مشاركًا، مبا يف ذلك ممثلو املغامرة، ومشغلو 

السياحة البيئية، ومكاتب السياحة املختصة يف سياحة املغامرة.

نفذت   :)2020 )منذ  السياحة  قطاع  يف  القطاعية  التراخيص  إصالح   •
السياحة  وزارة  بدعم   MSME مشروع  الدولي  للتعاون  األملانية  الوكالة 
جتارية  بيئة  لتحقيق  والتموين  والتجارة  الصناعة  ووزارة  واآلثار، 
واستثمارية مواتية يف قطاع السياحة. وقد نتج عن التدخل يف مرحلته 
اجليدة  املمارسات  باستخدام  توصيات  وتقرير  شامل  تقييم  احلالية 

لتبسيط إجراءات الترخيص، وتخفيف االزدواجية.

إنشاء منصة لتمكني املرأة يف السياحة يف منطقة الشرق األوسط وشمال   •
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف   GIZ قطاع  شبكة  نظمت  أفريقيا: 
الرقمي "متكني  للمؤمتر  إفريقيا مشاريع من األردن وتونس وفلسطني، 
 30 يف  أفريقيا"  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  يف  السياحة  يف  املرأة 

تشرين الثاني و1 كانون األول 2020.

GIZمشروع  نّفذت    :COVID-19 كورونا  جائحة  ملواجهة  استجابًة   •
Jordan Trail Association-( جلمعية  منحة  بتقدمي   MSME
JTA( من خالل صندوق املبادرة اخلاصة MENA COVID-19((، وذلك 
لدعم تطوير 16 جتربة محلية جديدة، وحتسني قدرة 68 من مقدمي 
اخلدمة  وجودة  والضيافة  والسالمة  النظافة  مجاالت  يف  اخلدمة 

والتسويق. 

الوكالة األملانية 
للتعاون الدولي 

)GIZ(
1
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املشروع/ العمل املشترك اسم اجلهة 
التمويلية  الرقم

البتراء  إقليم  سلطة  مع    )Master Plan(شاملة رئيسة  خطة  صياغة 
التنموي

وكالة اليابان 
للتعاون الدولي

)JICA)
2

بناء القدرات املؤسسية.  •

واألغوار  بصيرا  يف  السياحة  خالل  من  االقتصادية  التنمية  مشروع   •
الشمالية، والعقبة وأم اجلمال. 

توعية املجتمعات احمللية بكيفية احملافظة على اإلرث احلضاري.   •

تطوير مواقع مستهدفة/ مثل أيال وبصيرا وبير مذكور.  •

 USAID \(
)SCHEP

مشروع استدامة 
اإلرث الثقايف 

مبشاركة 
املجتمعات 

احمللية 

3

)Bookagri( مشروع السياحة الزراعية  •

دعم جمعية درب األردن.   •

بناء قدرات املؤسسية ملجابهة اجلائحة.  •

مشروع تطوير 
السياحة 

لتعزيز التنمية 
االقتصادية 

USAID- BEST

4

خامسًا: تحليل الوضع السياحي
املضافة  القيمة  سلسلة  حتليل  باستخدام  السياحة  يف  املقدمة  اخلدمات  حتليل  جرى 
وتشتمل  السياحية.  اخلدمات  ملقدمي  املتكاملة  السياحية  للتجربة   )Value Chain(

سلسلة القيمة املضافة على ما يلي:

هيئات السفر واحلجوزات: يبدأ منها بدايًة الترويج للبرنامج السياحي، ونقاط بيع   •
أو من خالل احلجوزات اإللكترونية،  املنتج، إما من خالل وكالء السياحة والسفر، 
عدد  يبلغ  إذ  السياحية،  التجربة  عن  كاملة  معلومات  ألخذ  األولى  املرحلة  وهي 
يبلغ  حني  يف  شركة،   256 يقارب  ما   2019 نهاية  حتى  والسفر  السياحة  شركات 
وتسهم  موظفًا.   350 جزئي  وبدوام  موظف،   2,600 كامل  بدوام  املوظفني  عدد 

السياحة الوافدة بنسبة 76% من اإلنفاق الترفيهي.

األخيرة  اآلونة  يف  اختلفت  قد  السفر  حجوزات  أمناط  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر   
نتيجة التطور التكنولوجي وسهولة الوصول إلى اإلنترنت، ما أّدى إلى تزايد أعداد 
على  السائح  يعتمد  إذ  السياحية،  باملجموعات  وتناقص  فرديًا  تزايدًا  السياح 
التسويق  على  التركيز  زاد  لذلك  سفره،  مراحل  جميع  يف  النقالة  االتصال  أجهزة 
لدى  حتدٍّ  ثّمة  وكان  اإللكترونية.  احلجوزات  تطبيقات  يف  واملشاركة  اإللكتروني، 
الشركات السياحية الوافدة بالسماح للشركات األجنبية يف االستثمار وفتح مكاتب 
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غير  استثمارات  تنظيم  لنظام  املعدل  النظام  مبوجب  مّت  لكنه  وسفر،  سياحة 
2020، إذ ال يسمح لألشخاص غير األردنيني متلك حصة تزيد  األردنيني لسنة 

على 49% من هذا النوع من االستثمار. 

السياحية واخلدمات  املهن  السياحي حلقة مهّمة من حلقات  النقل  النقل: يعدُّ   •  
التي  الوسائل  وهناك  بحرًا،  أو  برًا  أو  جوًا  إما  السائح  يأتي  إذ  للسياح،  املقدمة 
يستخدمها حني الوصول يف تنقالته الداخلية. ويتوافر يف األردن شركات رسمية 
وغير رسمية لهذا األمر، منها: تأجير السيارات السياحية، واحلافالت السياحية، 
وسيارات األجرة والتكسيات، إضافة إلى التطبيقات الذكية من خالل شركات كرمي 
2020. ويبلغ  14 شركه لغاية  السياحي  النقل  إلخ. ويبلغ عدد شركات  وأوبر.... 
عدد العاملني يف قطاع النقل السياحي 1020 موظفًا مباشرًا و1000 موظف غير 
مباشر حتى عام 2020)10(، لكن كثيرًا من املوظفني املباشرين فقدوا عملهم خالل 

جائحة كورونا، لذلك فالعدد غير مستقر. 

ومن أبرز مشاكل النقل السياحي، عدم وجود عمر تشغيلي لهذه احلافالت، األمر   •
لتقدمي  الالئق  بالشكل  املركبات  لهذه  الفنية  اجلاهزية  عدم  إلى  يؤدي  الذي 
وزارة  بأن  علمًا  وسالمتهم،  السياح  أرواح  على  واحملافظة  السياحية  اخلدمات 
النقل هي اجلهة املخّولة للسير بإجراءات تعديل النظام. ونظرًا ألهمية حداثة 
احلافالت وجاهزيتها الفنية بخصوص جتربة السائح وسالمته وسمعة السياحة 
 2019 لسنة  السياحي  النقل  ترخيص  نظام  تعديل  ذلك  اقتضى  فقد  الوطنية، 

ليتضمن حتديد العمر التشغيلي للمركبات السياحية املرخصة.

حافالت  اقتناء  على  للموافقة  الوزارة  إلى  والسفر  السياحة  شركات  تقدمت  وقد   
املوافقة لغاية  خاصة بهم لعدم كفاية احلافالت السياحية، لكن لم حتصل على 
إعداد هذا التقرير. ونتيجة لتعدد اجلهات العاملة يف القطاع وتضارب املتطلبات، 
السياحة  وزارة  مظلة  حتت  السياحي  النقل  وضع  بضرورة  اخلاص  القطاع  طالب 

واآلثار. 

الفئات، والتي يبلغ  الفنادق املصنفة من مختلف  املنامة،  اإلقامة: تشمل خدمات   •
هذا  موظفًا)11(،   20,918 من  أكثر  فيها  ويعمل  فنادق،   604 األردن  يف  عددها 
الشباب.  وبيوت  واملخيمات/الُنزل،  الضيافة،  وبيوت  الفندقية،  الشقق  إلى جانب 
ومن أهم إجراءات وزارة السياحة وهيئة تشجيع االستثمار منح حوافز وإعفاءات 

10 منتدى االستراتيجيات األردني، آذار 2021، األرقام مجمعة من: خارطة الطريق لتعايف القطاع بعد اجلائحة، ما 
بعد كوفيد19-.

11  املصدر السابق نفسه.
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كذلك  العاصمة.  خارج  للفنادق  االستثمار  هيئة  خالل  من  وضريبية  جمركية 
أعّدت الوزارة تعليمات جديدة لبيوت الضيافة والنزل السياحية. ويجري حاليًا 
آلية لتطوير  الشباب يف وضع  وزارة  بالتعاون مع  السياحة واآلثار  وزارة  العمل بني 
بيوت الشباب وتصنيفها، والتي يوجد لديها فروع يف أكثر مناطق اململكة، لكن ما 

من ردٍّ حتى اآلن من وزارة اإلدارة احمللية بخصوص الترخيص.

2019 حوالي  الطعام والشراب: بلغ عدد املطاعم السياحية املصنفة حتى نهاية   •
1031 مطعمًا، ويعمل يف قطاع املطاعم أكثر من 20,701 موظف، ويشمل خدمات 
الطعام السريعة، واملطاعم الشعبية واحمللية، واملأكوالت التي تقدم يف املنازل. وقد 
بعمل  يتصل  ما  يف  احلال  واقع  ملعرفة  دراسة  السياحية  املطاعم  جمعية  عملت 
املطاعم ألعضاء اجلمعية من الفئات والتصنيفات كافة، إذ تبني أن حجم مبيعات 
ألسباب،  املطاعم  على  اإلقبال  لضعف  نتيجة  متفاوتة  بنسب  يتراجع  املطاعم 

منها)12(:

للظروف  نتيجة  الشرائية(  )القوى  املطاعم  لرواد  االستهالكية  األمناط  تغير   .1
االقتصادية التي متر بها البالد.

التشغيلية،  التكاليف  الرتفاع  نتيجة  املطاعم  يف  الطعام  تناول  تكلفة  ارتفاع   .2  
نسب  يف  ارتفاع  ثّمة  كذلك  املطاعم.  هذه  ألصحاب  خسارة  ذلك  عن  نتج  ما 
ألف موظف،   20 ما يزيد على  السياحية يشّغل  املطاعم  إن قطاع  إذ  العمالة، 
15 ألفًا عمالة محلية أردنية، وبالتالي فإن أي قرار ُيتخذ  منهم ما يزيد على 
من  بداًل  ودميومته  العمل  استمرارية  على  للحفاظ  املطاعم  هذه  أصحاب  من 
إغالق املنشأة نتيجة تراجع حجم املبيعات لديهم، وللتخفيف مما يعانونه من 
خسائر، سينتج عنه تسريح عدد ال بأس به من العمالة، وهذا كله سيسهم يف 

النهاية يف زيادة نسبة البطالة.

احلرف اليدوية: واملقصود بها ورش احلرف اليدوية، ومحالت الهدايا التذكارية، إذ   •
يبلغ عدد الورش 314 ورشة. وتضرر من جراء اجلائحة أكثر من 872 شخصًا. ومن 
التحديات التي تواجه القطاع املنافسة مع القطع املستوردة، وحتى اآلن ال يوجد 
القطاع  بهذا  االهتمام  الضروري  من  لذلك  أردنية(،  بأيدي  )صنع  جتارية  عالمة 

كونه يعكس هوية األردن.

املتصلة  والتجارب  واحلضاري  الثقايف  اإلرث  تشمل  السياحية:  املمتلكات    •
باملجتمعات، واألوقاف الدينية واملتاحف، ومصادر اجلذب السياحي، واإلرث الثقايف 

قات قطاع املطاعم السياحية، جمعية املطاعم السياحية.  12 تقرير: معوِّ
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غير امللموس )املوسيقى، والفولكلور(. لذلك ال بّد من اإلشارة إلى عدم االهتمام 
الشعبية.  التراث  وفرق  واملوسيقى  الشعر  يف  وخاصة  امللموس  غير  الثقايف  باإلرث 
السياحة واآلثار، ووزارة  وزارة  ُتكّثف اجلهود من خالل  أن  الضروري  ولهذا فإن من 
الثقافة والشباب من أجل تفعيل هذه الفرق ورفع سويتها، إذ إنه سوف ُيْغني املنتج 
أما بخصوص  الليلية.  الفعاليات  أنشطة  النقص يف  السياحية، ويغطي  والتجربة 
املتاحف واملواقع األثرية، فالوزارة ودائرة اآلثار نفذتا كثيرًا من املشاريع التي لها 
عالقة بصيانة هذه املواقع ودميومتها، لكن ما زال ثّمة تقصير يف إدارة هذه املواقع 

من حيث اخلدمات، وخاصة يف النظافة وحتديدًا نظافة احلمامات.

الترفيه والرحالت واجلوالت: وتدار من خالل مرشدين وأدالء سياحيني محليني   •
1,229 دلياًل. ونذكر يف هذا املجال مسارات الطفيلة، ومسارات معان  بلغ عددهم 
ووادي رم، واملهرجانات. وثّمة كثير من املسارات التي عملت الوزارة عليها بالتعاون 
إنشاء  وبخصوص  واعتمادها.  ترويجها  إلى  حتتاج  والتي  احمللية،  املجتمعات  مع 
املسارات السياحية وتطويرها، فهي تسير بحسب اخلطة التنفيذية وآلية العمل 
انُتهَي  الواقع، وقد  واألهداف املوضوعة لتحقيقها، والبدء يف تنفيذها على أرض 
من االستطالع األولي واللوجستي ووضع إحداثيات طبوغرافية لبعض املسارات يف 
احملافظات واملناطق املشار إليها بنسب إجناز تتجاوز 50%، والعمل جاٍر على تنفيذ 

األعمال كافة بحسب البرنامج الزمني املوضوع لهذه الغاية.

تساعد  التي  والليلية  املسائية  األنشطة  يف  تقصير  وجود  إلى  اإلشارة  من  بّد  وال   
املمكن تطويره مع املجتمعات احمللية من  السائح، وذلك من  إقامة  على زيادة مدة 
خالل تفعيل الفرق الشعبية وإحياء التراث، وتنظيم أنشطة مختلفة مع املجتمع 
احمللي، مثل أنشطة السياحة الزراعية، وجتارب إعداد الطعام التراثي مع الزائر، 
بهدف خلق فرص عمل ألبناء املجتمع احمللي، ورفع دورهم يف العملية السياحية، 

واالستفادة من منافع السياحة.

بتوفير  اآلثار  ودائرة  الوزارة  اهتمت  إذ  الزوار،  مراكز  تتضمن  املساندة:  اخلدمات   •
مراكز زوار يف أكثر املواقع السياحية بهدف الوصول إلى املعلومات الصحيحة، وجزء 

كبير من هذه املراكز يتوافر فيها خدمة اإلنترنت.

والنباتات  واملزارع  واحملميات  واجلبال  الغابات  تشمل  الطبيعية:  املمتلكات   •
واحليوانات، وثّمة كثير من السياح املهتمني بالسياحة البيئية والزراعية، إذ يتمتع 
األردن بوجود احملميات الطبيعية، والتي حتتاج إلى مزيد من االهتمام وتسليط 

الضوء عليها.
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سادسًا: متابعة التوصيات التي قدمت في تقرير حالة البالد 
2019

 يبني اجلدول رقم )6( اإلجراءات املتخذة من خالل اجلهات املعنية ألبرز توصيات تقرير 
حالة البالد 2019. 

اجلدول رقم )6(: توصيات تقرير حالة البالد 2019 واإلجراءات املتخذة

البالد  حالة  تقرير  توصيات  أبرز 
2019

خذة من خالل اجلهات املعنية اإلجراءات املتَّ

1
تضمنته  ما  يف  النظر  إعادة 
أن  وخاصًة  أرقام،  من  االستراتيجية 

االستراتيجية لم ُتطَلق رسميًا بعد. 

الوطنية  االستراتيجية  على  بكثافة  العمل  جرى 
عليها  املوافقة  مّتت  إذ   ،)2025-2021( للسياحة 
ُأعيد  كذلك   .2021 نهاية  يف  وُأعلنت  واعُتمدت 
النظر يف األرقام املستهدفة باعتماد أرقام عام 2019 

بوصفها مقياس منو مهم للوصول إليه. 

2

ممثلني  تضم  مختصة  جلنة  تشكيل 
ملتابعة  واخلاص  العام  القطاعني  عن 
وتنفيذ  الواقع،  أرض  على  العمل 
أهداف  بتحقيق  املتصلة  اخلطط 
للقطاع  األردنية  االستراتيجية 

السياحي )2025-2021(. 

ُنظمت مجموعة من اجللسات من خالل وزارة السياحة 
مع ممثلني من القطاع اخلاص واجلمعيات السياحية، 
االستراتيجية  ملراجعة  املدني،  املجتمع  ومؤسسات 
القياس،  مؤشرات  بعض  يف  النظر  وإعادة  وأهدافها 
تنفيذ  بدأ  وقد  التنفيذية،  اخلطط  وضع  أجل  من 

األهداف على أرض الواقع. 

3
إعداد دراسة معّمقة الحتساب العائد 
الطيران  خالل  من  االستثمار  على 

منخفض التكلفة.

 2019-/1/1 تاريخ  من  الرحالت  عدد  بلغ 
الركاب  وعدد  رحلة   1,563 حوالي   2019/12/13
244,500 راكب. وبحسب آخر دراسة لهيئة تنشيط 
السياحة بخصوص موسم 2018-2019، فقد بلغت 
مباشرًا  دخاًل  بوصفه  االستثمار  على  العائد  نسبة 
السياحية  الفواتير  وبخصوص   ،%79 للحكومة 

بلغت %291.

الزوار  عدد  لغ  فقد   ،2020-2019 موسم  يف  أما 
222,484 زائرًا بعائد على االستثمار مبقدار %105 

و321% للفواتير السياحية)13(.

13  من دراسة لهيئة تنشيط السياحة. 
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البالد  حالة  تقرير  توصيات  أبرز 
2019

خذة من خالل اجلهات املعنية اإلجراءات املتَّ

4

املتصلة  احلكومية  اإلعفاءات  استمرار 
املغادرة  ضريبة  على  املقدم  بالدعم 
ومنخفض  العارض  الطيران  لرحالت 
تتحمل  بأن  التوصية  مع  الكلفة، 
االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة 
اخلاصة 50% من قيمة الدعم املقدم 
تنشيط  هيئة  جانب  إلى  مقعد،  لكل 

السياحة.

ثّمة جلنة ممثلة ألكثر من جهة )JTB(، ومجموعة 
املالية  وزارة  من  وممثلون   ،)AIG( الدولي  املطار 
والنقل، وممثل من وحدة الشراكة يف الرئاسة تطالب 
الدولي،  علياء  امللكة  مطار  يف  الضريبة  من  باإلعفاء 
30 دينارًا وإبقاء  البالغة  أو تخفيض نسبة احلكومة 
10 دنانير خلدمات املطار، لكن ال يوجد حتى اآلن أي 
استجابة لهذا الطلب، علمًا بأن هذا القرار سيساعد 
املختصة  العارضة  الطيران  لشركات  الترويج  على 

بجلب املجموعات السياحية.

5

كل  يف  التسويقية  اجلهود  تكثيف 
الدول  من  هما  بعدِّ والصني  الهند  من 
معرفة  يف  والتعمق  للسياحة،  املصدرة 

احتياجات هؤالء السياح عند السفر.

ًكبيرًا  اهتماما  السياحة  تنشيط  هيئة  تولي 
والسوق  الهندي  السوق  وخاصة  اآلسيوية  باألسواق 
الصيني، إذ ُنّفذت العديد من احلمالت الترويجية يف 
تلك األسواق يف عام 2019.كما أولت الهيئة اهتماما 
ًكبيرًا مبوضوع إيجاد خطوط طيران مباشر من تلك 
جاهز  غير  األردني  السوق  زال  ما  لكن  وإليها،  الدول 
الستقبال هذا السوق من ناحية اللغة والطعام، وثّمة 
برامج خاصة تتعامل بها هذه اجلنسيات غير متوافر 

لدينا. 

6

الفنادق  مجال  يف  االستثمار  حتفيز 
فنادق  وإنشاء  العاصمة،  خارج 
ُنزل  وإقامة  جنوم،  و4   3 تصنيف 
معظم  يف  سياحية  ومخيمات  بيئية 

احملافظات.

ُمنحت حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية من خالل 
كذلك  العاصمة.  خارج  للفنادق  االستثمار  هيئة 
الضيافة  لبيوت  جديدة  تعليمات  الوزارة  أعّدت 
الرسمية  اجلريدة  يف  وصدر  السياحية،  والنزل 
الضيافة  لبيوت  التنظيمية  التعليمات  مسمى  حتت 
الشباب  وزارة  مع  حاليًا  العمل  ويجري   ،2019 لسنة 

العتماد بيوت الشباب وتصنيفها.

9

االستراتيجيات  جميع  تضمنت 
السياحية ضرورة دعم املجتمع احمللي 
إاّل  السياحية،  التنمية  يف  وإشراكه 
ويفتقر  مستدام،  غير  الدعم  هذا  أن 
يجب  لذلك  اجلوانب،  من  العديد  إلى 
ُتعنى  للموضوع  معمقة  دراسة  إجراء 
وإمكانياتها،  محافظة  كل  باحتياجات 
بتدريب  ُتعنى  محددة  جهة  وإيجاد 
ومتابعتهم  الصغيرة  املشاريع  أصحاب 

يف املجتمعات احمللية. 

وزارة  واهتمام  الهيكلة  إعادة  خالل  من  ذلك  يتم 
فقد  احمللية،  املجتمعات  بتمكني  واآلثار  السياحة 
"مديرية  مسمى  حتت  جديدة  مديرية  اسُتحدثت 
انتهت  كذلك  احمللي".  املجتمع  ومتكني  االستثمار 
بالتعاون  السياحة  تطوير  خطط  إعداد  من  الوزارة 
ويجري  وعجلون،  جرش  يف  احمللية  املجتمعات  مع 
الطفيلة  حملافظتي  خطط  إعداد  على  حاليًا  العمل 

والزرقاء، وخطة خاصة ملأدبا لترويجها.  
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البالد  حالة  تقرير  توصيات  أبرز 
2019

خذة من خالل اجلهات املعنية اإلجراءات املتَّ

10
والوجهات  املواقع  معظم  زالت  ما 
الفعاليات  إلى  تفتقر  السياحية 

واألنشطة. 

ُنّفذ العديد من الفعاليات والبرامج واملهرجانات خالل 
إلثراء  اململكة  محافظات  مختلف  يف   2019 عام 
تعدُّ  زالت  ما  أنها  إاّل  السياحية،  املواقع  زوار  جتربة 
نشاطات داخلية ذات مردود اقتصادي متواضع جدًا، 
السياح  تستقطب  وال  وحْسب،  املنطقة  أهل  وتخدم 
عام  خالل  فعالية  أي  تنفيذ  يتم  لم  لكن  شكل.  بأي 

2020 بسبب اجلائحة.  

11

يف  اإللكترونية  التأشيرة  نظام  اعتماد 
تزداد  الذي  الوقت  يف  وخاصة  األردن، 
فيه املنافسة من دول أخرى يف املنطقة 

والعالم. 

اإللكترونية  للتأشيرات  نظام  وتفعيل  تأسيس  جرى 
التذكرة  بشراء  وربطها  الداخلية  وزارة  خالل  من 
املوحدة للدخول إلى املواقع السياحية كافة، إذ تبلغ 

100 دوالر بشرط اإلقامة بحد أدنى ثالث لياٍل.

12

املعاملة  نهج  احلكومة  اتباع  ضرورة 
باملثل يف ما يتصل بالسماح ملستثمرين 
سياحية  مكاتب  يف  باالستثمار  أجانب 
اخلاص  القطاع  يوصي  إذ  األردن،  يف 
للمستثمر  الشركة  مال  رأس  برفع 
وذلك  دينار،  ألف   500 إلى  األجنبي 
ال  املالية  ومواردها  الشركة  أرباح  ألن 
حال  ويف  األردنية،  البنوك  يف  تبقى 
رفع رأس املال فإن املستثمر مجبر على 

إبقاء رأس املال يف البنوك األردنية، 

األردنيني  غير  استثمارات  تنظيم  نظام  يف  جاء 
الرابعة  املادة  يف   2016 لسنة   )77( رقم  وتعديالته 
منه، السماح له بذلك يف ظّل التعديل األخير للنظام 

الصادر بتاريخ 2020/5/3.

13

تطوير  يف  البلديات  دور  تفعيل 
السياحة احمللية، وأن يكون لها مصلحة 
السياحية،  املواقع  رعاية  يف  حقيقية 
من  جزء  حتويل  خالل  من  وذلك 

اإليرادات السياحية للبلديات. 

جزًا  واآلثار  السياحة  وزارة  خّصصت 
 11 لـ  املوحدة  التذكرة  إيرادات  من 
فيها  يوجد  التي  البلديات  من  بلدية 
توفير  بهدف  رئيسة،  أثرية  مواقع 
األثرية  باملواقع  للعناية  املالي  املصدر 
تكون  لكي  وكذلك  ومحيطاتها، 
العملية  يف  رئيسًا  شريكًا  البلديات 

السياحية.

االهتمام  إلى  تهدف  التي  وملة"  "همة  مبادرة  ثّمة 
عن  ُنّفذت  إذ  واألثرية،  السياحية  املواقع  بنظافة 
بالتعاون  الوافدة  للسياحة  األردنية  اجلمعية  طريق 
من  ومجموعة  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  مع 
جميع  تغمر  التي  النفايات  إزالة  بهدف  املتطوعني، 
التي  والطرقات  اجلميلة  السياحية  واملواقع  الغابات 

تؤدي لها يف مختلف أنحاء األردن.
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البالد  حالة  تقرير  توصيات  أبرز 
2019

خذة من خالل اجلهات املعنية اإلجراءات املتَّ

14
بسياحة  املتصلة  التعليمات  تفعيل 
وزارة  طرف  من  ُوضعت  والتي  املغامرة، 

السياحة واآلثار.

ونشرت  وتعليماتها،  املغامرة  سياحة  أسس  اعُتمدت 
يف اجلريدة الرسمية يف عام 2019، وهذه التعليمات 
لكن  ماعني،  زرقاء  حلادثة  فعل  وردة  سريعة  كانت 
هذه األسس قيد املراجعة حاليًا من خالل مختصني 
لغاية  ُتعتمد رسميًا  لم  النتائج  لكن  وجلنة معتمدة، 

إعداد هذا التقرير. 

15
السياحية  املواقع  إدارة  نظام  تعديل 
الالزمة  التعليمات  ووضع  وإصداره، 

لتطبيقه ومتابعة تنفيذه.

وإقامة  االستثمار  تنظيم  تعليمات  إعداد  من  انُتهَي 
الفعاليات يف املواقع السياحية لسنة 2020 الصادرة 
 )5( املادة  من  )و(  و  )د(  الفقرتني  ألحكام  استنادًا 
رقم  السياحية  املواقع  إدارة  نظام  من   )12( واملادة 
)23( لسنة 2014، لكن لم تعتمد لغاية إعداد هذا 

التقرير.

سابعًا: متابعة التوصيات التي قدمت في تقرير حالة البالد 
 2020

يبني اجلدول رقم )7( اإلجراءات املتخذة من خالل اجلهات املعنية ألبرز توصيات تقرير 
حالة البالد 2020. 

اجلدول رقم )6(: توصيات تقرير حالة البالد 2020 واإلجراءات املتخذة

خذة من خالل اجلهات املعنيةأبرز توصيات تقرير حالة البالد 2020الرقم اإلجراءات املتَّ
)صندوق  القطاع  لدعم  صندوق  إنشاء 
يف  العاملني  لدعم  األزمات  يف  مخاطر( 
الشركات واملنشآت الفندقية والسياحية 
الذي  األمر  سياحية،  أزمات  حدوث  حال 
بالعمالة  االحتفاظ  على  سيساعد 
األزمات،  أثناء  حقوقهم  وعلى  املدربة 
الترويج  أنشطة  دعم  إلى  إضافة 
والتسويق السياحي ورفع كفاءة اخلدمات 
ليتم  واألثرية،  السياحية  واملشروعات 
السياحي  الدخل  من  نسبة  تخصيص 
أخرى  ونسبة  الصندوق،  هذا  لرفد 
أزمة  أي  لتفادي  اخلاص  القطاع  من 

مستقبلية.

عن  السياحية  املخاطر  حساب  مشروع  ُأطلق 
 23 بقيمة  جّدة  بنك  من  مقدم  قرض  طريق 
صندوق  إلى  إقراضه  وأعيد  دوالر،  مليون 
إلى  إقراضه  إعادة  بهدف  والتشغيل  التنمية 
تغطية  على  يركز  وهو  السياحية،  املنشآت 
فائدة  بقيمة  التشغيلية  والنفقات  الرواتب 

 .2.5%
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خذة من خالل اجلهات املعنيةأبرز توصيات تقرير حالة البالد 2020الرقم اإلجراءات املتَّ
ومصفوفة  إجراءات  دليل  وضع 
منذ  السياح  مع  للتعامل  بروتوكوالت 
حلظة وصولهم للمملكة وحلني مغادرتهم 
بحيث  اخلاص،  القطاع  ومبشاركة 
والطاقة  التباعد  إجراءات  على  يشتمل 
املختلفة  النقل  لوسائط  االستيعابية 
السياحية،  واملواقع  واملتاحف  واملطاعم 
وتوفير  دوريًا،  املواقع  تعقيم  إلى  إضافة 
احلرارة  قياس  مثل  الطبية  الفحوصات 
املنشآت  فحص  وكذلك  واملعقمات، 
آمنة  بأنها  عليها  ختم  ووضع  السياحية 
والسالمة  الصحة  مبعايير  وملتزمة 

العامة.

بالتعاون  الوزارة  خالل  من  إرشادي  دليل  ُأعّد 
مع إدارة األزمات، ونشرت سلطة منطقة العقبة 
 2020/5/7 بتاريخ  اخلاصة  االقتصادية 
من  للوقاية  السياحة  لقطاع  اإلرشادي  الدليل 

فيروس كورونا.

قطاع  دعم  يف  احلكومة  استمرار  ضرورة 
السياحة من خالل منح مزيد من احلوافز 
تكلفة  تخفيض  مثل  واإلعفاءات، 
السياحية  واملياه على األنشطة  الكهرباء 
الضمان  اشتراكات  وكذلك  كافة، 

االجتماعي.

القطاع  دعم  يف  مستمرة  احلكومة  زالت  ما 
التكاليف  وتخفيض  اإلعفاءات  خالل  من 

والضريبة من %16 إلى 8%. 

للوجهات  الرقمي  التحول  تعزيز 
فيها،  والعاملني  والشركات  السياحية 
مثل  مبادرات  وضع  خالل  من  وذلك 
البرامج التدريبية املجانية عبر اإلنترنت 
السياحة  منظمة  أكادميية  مع  بالتعاون 

العاملية على اإلنترنت.

يف ظل اجلائحة وقرار احلكومة يف أن يكون دوام 
املوظفني بنسبة %50، فقد نفذت الوزارة كثيرًا 
بدعم  اإلنترنت  عبر  التدريبية  الدورات  من 
من جهات متويلية كثيرة ومختلفة، إضافة إلى 
توجيه املوظفني حلضور الدورات املجانية عبر 
اإلنترنت، وربطت ذلك باحلوافز، وأهم مواضيع 
التدريب هي: التفكير التحليلي، وإدارة اجلودة 

واإلبداع واالبتكار، وإدارة املشاريع.
حقيقية  تشاركية  ثّمة  يكون  أن  يجب 
القطاعات  مع  السياحة  وزارة  بني  ما 
وتطور  نهضة  لتحقيق  كافة  السياحية 

شامل.

والقطاع  الوزارة  بني  تشاركية  عالقة  ثّمة 
يف  العاملة  السياحية  واجلمعيات  اخلاص 
مجلس  يف  القطاع  ملمثلي  متثيل  وثّمة  القطاع، 

السياحة الوطني. 
السياحي  القطاع  أمتتة  على  العمل 
السياحية  للمواقع  الدخول  لتذاكر 

إلكترونيًا وللتأشيرات السياحية.

عملت الوزارة على أمتتة بعض اخلدمات، أهمها 
شراء التذكرة املوحدة اإللكترونية، إضافة إلى 

تصميم البوابات اإللكترونية املختلفة. 

رفع الوعي الصحي للعاملني يف األنشطة 
السياحية كافة، حول التعامل مع السائح 

وكيفيته، واستخدام املرافق السياحية.

مفتشًا   80 تدريب  جرى   2020/7/1 تاريخ  يف 
السياحية  املنشآت  على  التفتيش  مهارات  على 
العامة  الوقاية والسالمة  )دليل عمل إجراءات 

الصادر عن وزارة السياحة واآلثار(.
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خذة من خالل اجلهات املعنيةأبرز توصيات تقرير حالة البالد 2020الرقم اإلجراءات املتَّ
التحتية  البنية  إعادة تأهيل  العمل على 
املنتج  وتطوير  السياحية  املواقع  يف 
واالستفادة  كافة،  النواحي  من  السياحي 
تامًا  توقفًا  تشهد  التي  املّدة  هذه  من 

للسياحة الوافدة من اخلارج.

التي  التحتية  البنية  مشاريع  من  كثير  هناك 
يف  موضحة   2020 عام  اجلائحة  أثناء  ُنفذت 

مشاريع الوزارة.

العمل على تقدمي برامج سياحية بأسعار 
لزيارة  السياح  الستقطاب  تشجيعية 

األردن.

ثّمة اتفاقيات مّتت بني هيئة تنشيط السياحة 
لبعض  التذاكر  دعم  أجل  من  األردنية  وامللكية 
األردنية  امللكية  لتقوم  املستهدفة،  األسواق 
التذاكر  أسعار  بتخفيض  للطيران  واألردنية 
إذ  العقبة،  إلى  عّمان  من  اليومية  رحالتهما  يف 
ضمن  دينار  مليون  نصف  احلكومة  خصصت 
برنامج "أردننا جنة". كذلك مت دعم امللكية يف 

عام 2021 لتخفيض تذاكر السفر.

ثامنًا: التوصيات 
أ. توصيات من وكالء السياحة والسفر ومقدمي اخلدمات:

 )Inbound International Tourism( الوافدة  الدولية  السياحة  مكاتب  دعم   .1
القيام بواجباتها ولضمان  2023، لتستطيع  لغاية عام  الضرائب  مادًيا وإعفاؤها من 

دميومتها واستمرارها للمّدة ما بعد كورونا.

حتفيز فنادق العقبة والبحر امليت على عمل عروض خاصة على أسعارها وخلق منتج   .2
داخل  والشراب  الطعام  أسعار  وتخفيض    All inclusive ال  سياحة  مثل  منافس، 

الفنادق. 

عام  بداية  مع  السداد  ليبدأ  السياحة  قطاع  يف  العاملة  اجلهات  ديون  جدولة  إعادة   .3
2023 حسب جدولة زمنية يتم االتفاق عليها .

على  واخلروج  الدخول  وتعليمات  اإلجراءات  توحيد  على  املعنية  اجلهات  مع  العمل   .4
كافة املعابر األردنية، اجلوية والبرية والبحرية .

عمل برامج إقامة ميسرة لرجال األعمال من الدول العربية تشجيعًا لالستثمار.   .5

إعادة النظر يف فتح باب الدخول للجنسيات املغلقة حسب تقديرات اجلهات املعنية.  .6
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ب. توصيات من قطاع املطاعم 
اعطاء حصة )كوتا( للتصاريح والعمالة يف القطاع السياحي.   .1

منح كافة املوافقات الالزمة لعمل املنشآت السياحية من قبل وزارة السياحة.  .2

إعادة النظر يف الرسوم العديدة املفروضة على القطاع.  .3

ج. توصيات من مؤسسات املجتمع املدني واملجتمع احمللي 
املمولة  واملتوسطة  الصغيرة  االستثمارية  واملشاريع  املجتمعية  بالسياحة  االهتمام   .1
السياحة  ومشاريع  البيئية،  املخيمات  مثل  احمللي،  املجتمع  أبناء  خالل  من  واملدارة 

الزراعية، وبيوت الضيافة، واملشاريع املوجودة على املسارات السياحية.

إشراك أبناء املجتمعات احمللية يف إعداد خطط لتطوير السياحة يف مناطقهم.  .2

باخلدمات  واالهتمام  املستهدفة،  للمواقع  املؤدية  للطرق  التحتية  البنية  كفاءة  رفع   .3
من  االستفادة  وإمكانية  الدورية،  الصيانة  وخطة  اليومية  املتابعة  خالل  من  العامة 

جتارب دول اجلوار مثل تركيا والسعودية يف آلية إدارة اخلدمات العامة.

تهيئة كافة املواقع السياحية واألثرية يف وضع لوحات الشرح والداللة حول املعلومات   .4
التاريخية التي تظهر أهمية هذه املواقع.
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المصادر والمراجع
.) )UNWTOاملوقع اإللكتروني ملنظمة السياحة العاملية  .1

أرقام وإحصاءات من وزارة السياحة واآلثار للفترة  2020-2019.  .2

منشورات من البنك املركزي بخصوص املقبوضات 2021.   .3

2020، منتدى االستراتيجيات  أيلول  السياحة خالل جائحة كورونا،  أداء قطاع   .4
األردني. 

5.  منتدى االستراتيجيات األردني، آذار 2021، األرقام مجمعة من: خارطة الطريق 
لتعايف القطاع بعد اجلائحة، ما بعد كوفيد-19.

دائرة املشاريع، وزارة السياحة واآلثار، جدول مشاريع 2021-2020.  .6

الدائرة املالية، وزارة السياحة واآلثار.   .7

قات قطاع املطاعم، جمعية املطاعم األردنية. 8.   تقرير معوِّ

مسودة االستراتيجية الوطنية للسياحة )2025-2021(.  .9

 )2025-2021( للسياحة  الوطنية  االستراتيجية  للمحاور  التقدميي  العرض   .10
املقدم من وزارة السياحة إلى رئاسة الوزراء. 

التقرير السنوي للهيئة، تنشيط السياحة لعام 2020.   .11

منشورات دائرة اآلثار العامة للبرامج واملشاريع.   .12

13. Providing Industry with Tourism Data to Support Tourism 
Resilience: Recovery Planning from COVID19-\USAID-BEST 
Project 2020.



الطاقة

محور قطاعات البنية التحتية
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مقدمة
واخلدمية  الصناعية  القطاعات  جميع  يف  اإلنتاج  مدخالت  أهم  أحد  الطاقة  تعدُّ 
تخدم  إنها  إذ  واملجتمعات،  األفراد  حياة  يف  جوهري  عنصر  وهي  والتجارية،  والزراعية 
والرفاهية  األمن  حتقق  بل  وراحته،  رفاهيته  ويف  عمله  ويف  اليومية  حياته  يف  الفرد 
للمجتمع بأكمله. وميكن أن نتصور مدى أهمية الطاقة بأشكالها املختلفة عند فقدها، 
كما يحصل عادة عند انقطاع تزويد وقود التدفئة يف الشتاء أو وقود البنزين أو انقطاع 
2021/5/21 وما عاناه  الكهرباء يف أي وقت. وكلنا يتذكر انقطاع الكهرباء يوم اجلمعة 
املواطنون واملجتمع والبنية التحتية واخلدمات والصناعة وشبكات االتصاالت وغيرها، 

طوال مّدة تراوحت من ساعة ونصف إلى نحو ست ساعات.

ويشهد قطاع الطاقة يف العالم تطورًا تكنولوجيًا كبيرًا، وتنوعًا يف مصادر الطاقة املختلفة 
تلبية للطلب املتزايد على مصادر الطاقة، وبحثًا عن مصادر محلية أو اقتصادية، أو لتقليل 
التلوث البيئي، أو رغبة يف زيادة كفاءة استخدام الطاقة لدميومتها. وال شك يف أن األردن 
يعدُّ من الدول الفقيرة يف مصادر الطاقة التقليدية مثل النفط والغاز، لكنه يعتمد على 
مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية بكميات عالية، وطاقة الرياح بدرجة أقّل، 
إضافة إلى مخزون كبير من الصخر الزيتي. وبناًء على ذلك، وجب على األردن أن يزيد 
من التنوع يف استخدامه ملصادر الطاقة، وخاصة املصادر احمللية نظرًا الفتقاره للمصادر 
التقليدية. وفعاًل مضت املؤسسات املعنية بقطاع الطاقة يف األردن بهذه االستراتيجية، 
وحّققت جناحات مهمة يف التنويع مبصادر الطاقة سعيًا للوصول إلى خليط آمن ومستدام 

من مصادرها املختلفة.

محطات  مشاريع  تنفيذ  يف  طويلة  أشواطًا  األردن  خطا  املتجددة،  الطاقة  صعيد  فعلى 
يف  مشاركتها  نسبة  وصلت  حتى  الرياح،  وطاقة  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد 
التشغيل  2021. كما بدأ  25% يف عام  الكهربائية نحو  الطاقة  مجمل احتياجاتنا من 
التجريبي حملطة إنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يف منطقة العطارات بقدرة 470 ميجا 
وات. وعلى صعيد استيراد الغاز، فقد ُشّغل خط الغاز اإلسرائيلي )املسمى بغاز الشمال(، 

ويقوم حاليًا بتزويد محطات التوليد بالغاز.

لكن  الطاقة،  مصادر  تنوع  مبدأ  حتقيق  يف  الطاقة  قطاع  جناح  تعلن  املشاريع  هذه  وكل 
الشمسية  الطاقة  محطات  من  الكبير  الكم  بإدماج  تتصل  فنية  حتديات  ثّمة  لألسف 
والرياح على النظام الكهربائي الوطني، ومشكالت سياسية ومطالب شعبية يف ما يتصل 
املتجددة  الطاقة  باستغالل  يتصل  ما  يف  مالية  وحتديات  إسرائيل،  من  الغاز  باستيراد 
)الشمس والرياح(، والطاقة اجلديدة )الصخر الزيتي(. وهذا يشكل إخفاقًا للقطاع يف 
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حل هذه املشكالت قبل أن تتفاقم ويصعب حلها، وبالتالي ينعكس هذا على أداء القطاع 
وعلى تنفيذه الستراتيجيته. 

بعض  شابها  قد  الطاقة  لقطاع  االستراتيجي  التخطيط  عملية  أن  فيه  شك  ال  ومما 
متناقضني،  أمرين  بني  االستراتيجية  وقعت  احلصر  ال  املثال  سبيل  فعلى  األخطاء. 
املشاريع  هذه  اقتصاديات  متجددة،  طاقة  مشاريع  لتنفيذ  املستثمرين  استقطاب  هما: 
املولدة  الطاقة  شراء  فاتفاقيات  البعيد.  املدى  على  الوطني  االقتصاد  على  ومردودها 
يف  املتجددة  للطاقة  واملعّدات  املكّونات  أسعار  مبدأ  على  اعتمدت  املشروعات،  هذه  من 
ذلك الوقت، ولم تراِع أن هذه األسعار كانت وما زالت تنخفض مبعدل كبير جدًا. كما أن 

.)Take or pay()1(االتفاقيات ُبنيت على مبدأ االستحقاق، سواء مّت الّشراء أو لم يتم

للمستثمرين، لكن بحدود  التشجيع  الشراء عنصر  اتفاقيات  أن تتضمن   وكان األجدى 
معينة، وعلى أن يتم ربط سعر الشراء مبّدة استرداد التكلفة، والتي ميكن احتسابها من 
خالل التكلفة اإلجمالية للمشروع، وإنتاج املشروع من الطاقة الكهربائية على مدى طول 
عمر املشروع)Levelized Life cycle cost(  )2( ليتم التفاوض مع املستثمر على ربط 
سعر الشراء بأسعار املعدات واملكونات ملشاريع الطاقة املتجددة عامليًا بعد مّدة االسترداد، 
وبالتالي االّتفاق على سعر شراء أقل، أو االّتفاق على سعرين؛ األول خالل مّدة االسترداد 

واآلخر بعدها.

وباملبدأ نفسه، فقد شاب تفاوض املعنيني بقطاع الطاقة مع اجلانب املصري عند حتديد 
فق على كميات استيراد منخفضة نسبيًا  سعر شراء الغاز الطبيعي بعض التقصير، إذ اتُّ
بدون مراعاة النمو على الطلب مستقباًل. وبالتالي كان سعر الشراء مقبواًل آنذاك، لكن 
من  جدوى  أقل  األمر  ليصبح  السعر  ُرفع  االستيراد،  كميات  زيادة  على  التفاوض  عند 

الناحية االقتصادية. 

كل  استيعاب  كيفية  يف  مستقباًل  التفكير  الطاقة  استراتيجية  واضعي  عن  غاب  ولقد 
أن  تبني  فقد  والثانية.  األولى  املرحلتني  يف  عليها  املتعاقد  املتجددة  الطاقة  مشروعات 
معظم تركيز املشروعات يف اجلنوب، نظرًا للظروف اجلوية املواتية، وأن ثّمة حاجة لبناء 

1  Take or pay: a provision, written into a contract, whereby one party has the obligation of 
either taking delivery of goods or paying a specified amount. https://www.investopedia.
com/terms/t/takeorpay.asp

2 Levelized Life cycle cost: the average lifetime levelized (annual) cost of production. For 
electricity it is expressed in $/KWh. Renewable Energy Technologies: Cost Analysis 
Series, Volume 1: Power Sector Issues 4/5 Solar Photovoltaics, IRENA, 2012. 
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خط ربط 400 كيلو فولت آخر لنقل الطاقة الكهربائية إلى وسط البالد وشمالها، حيث 
األحمال الكهربائية، إذ إن أسعار شراء الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة املتجددة 
هي أعلى شراًء من محطات تقليدية كثيرة، ما يتسّبب يف تراكم خسارة شركة الكهرباء 
الوطنية التي تقوم بالشراء للطاقة الكهربائية وبيعها لشركات التوزيع. وبخصوص خط 
النقل 400 كيلو فولت اجلديد، فقد مت االنتهاء من املشروع. وبالرغم من أهمية تطوير 
الشبكة الستيعاب محطات الطاقة املتجددة، إاّل أن ثّمة بعدًا آخر أكثر أهمية، وهو قدرة 
النظام الكهربائي على استيعاب محطات الطاقة املتجددة لنواٍح فنية تتصل باعتمادية 
مع  التجاوب  من  احملطات  هذه  متكن  عدم  املثال  سبيل  على  منها  واستقرارها،  الشبكة 
بعد  االستقرار  حالة  استرداد  يف  واملساعدة  الكهربائي،  النظام  على  الطوارئ  حاالت 

احلوادث الطارئة، مثل انقطاع الكهرباء الشامل الذي عّم اململكة يف 2021/5/21.

مبا  وتفصيلها  املهمة  النقاط  هذه  حتليل  املراجعة،  هذه  من  التالية  األجزاء  يف  وسيتم 
ينعكس إيجابًا على تعديل املسار وتصحيحه يف قطاع الطاقة، كما سيتم حتليل اخلطة 

االستراتيجية وبيان مدى حتقق أهدافها من خالل البرامج واملشاريع املقترحة.

أوال: الطاقة بين الحاضر والمستقبل
1.1  أرقام وحقائق)3(

الطاقة الكهربائية  1.1.1
أ( الغاز الطبيعي 

الغاز  حترق  محطات  من  املستهلكة  الكهربائية  الطاقة  من   %75 نسبته  ما  توليد  مت   
الطبيعي  الغاز  كمية  وبلغت  املتجددة.  الطاقة  محطات  من   %25 ونسبة  الطبيعي، 
املستهلكة حوالي330  مليون قدم مكّعب يوميًا. وبخصوص مصادر الغاز الطبيعي، فهي 
ميناء   )4 الريشة،  غاز   )3 اإلسرائيلي(،  )الغاز  الشمال  غاز   )2 املصري،  الغاز   )1 أربعة: 
ل خط غاز الشمال ليزود محطات توليد الكهرباء يف  الشيخ صباح للغاز املسال. ولقد ُشغِّ
جميع أنحاء اململكة بسبب عمل وصلة بني خط غاز الشمال وخط الغاز العربي الذي يزود 

كل محطات توليد الكهرباء، وميتد حتى احلدود التركية.

الطاقة، بل على  أمن  الغاز اإلسرائيلي ال يسهم يف حتقيق هدف  أن  إلى  وجتدر اإلشارة 
بأحداث  الصدد  هذا  يف  نذّكر  إذ  صعب،  وضع  يف  التزود  أمن  استمرارية  يجعل  العكس 

والثروة  الطاقة  لوزارة   2020 لعام  السنوي  التقرير  من  مستقاة  اجلزء  هذا  يف  الواردة  واملعلومات  )األرقام    3
املعدنية، إضافة إلى بعض املعلومات املتصلة بعام 2021 من مسودة التقرير السنوي لعام 2021(.
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تفجير خط الغاز املصري املشترك مع إسرائيل منذ سنوات، ما أّدى إلى انقطاع التزويد 
عّدة مرات. 

ب( الطاقة املتجددة

بلغت االستطاعة الكلية املركبة ملشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة نحو 
2,500 ميجا وات، منها 1,650 ميجا وات من مشاريع بيع الطاقة لشبكة الكهرباء، و850 
ميجا وات من خالل مشاريع الطاقة املتجددة باستخدام عّدادات صايف القياس أو النقل 

بالعبور.

ج( الصخر الزيتي

املشروع  وصل  إذ  العطارات،  لشركة  الزيتي  للصخر  املباشر  احلرق  مشروع  حاليًا  ُينّفذ 
وبدأ  النهائية،  مراحله  إلى  وات  ميجا   470 بلغت  إجمالية  بقدرة  وحدتني  من  املكون 
بتجارب التشغيل. لكن يف الوقت نفسه، وموازاة لذلك األمر، بدأت دعوى قضائية، ألن 
إلى  الشركة  تفسير  بحسب  ذلك  ويعود  احلكومة،  بحق  إجحاف  فيها  املوقعة  االتفاقية 
املشروعات  من  املشروع  وُيعّد  املشروع.  تكلفة  من  أعلى  االتفاقية  يف  املعتمدة  التكلفة  أن 
عند  ويستبدل  محلية،  طاقة  ملصادر  استغالله  حيث  من  الطاقة  لقطاع  االستراتيجية 
تشغيله وقت احلاجة الستيراد الطاقة من اخلارج. كما أن تنفيذ املشروع يسهم يف بناء 
املتوافر بكميات كبيرة.  الزيتي  الصخر  الوطنية يف عمليات استغالل  البشرية  القدرات 
وكان يتحتم إجراء مفاوضات معّمقة يف ما يتصل بتسعير الطاقة الكهربائية املشتراة من 
احملطة، لكن يبدو أن طول مّدة تفاوض املستثمرين مع البنوك إلغالق اتفاقيات التمويل، 
قد تسبب يف ارتفاع التكاليف، ورمبا أسهم تأخر توقيع االتفاقية مع وزارة الطاقة والثروة 

املعدنية جزئيًا يف املشكلة. 

د( الربط الكهربائي

400 كيلو فولت بني مصر واألردن من  الكهربائية األردنية بخط ربط   ترتبط الشبكة 
عصبًا  يعدُّ  اخلط  وهذا  والعقبة.  طابا  بني  يربط  العقبة  خليج  عبر  بحري  كابل  خالل 
ومنوال  التبادل  أسعار  بحسب  الكهربائية  الطاقة  من  بحاجته  األردن  لتزويد  رئيسًا 
التشغيل يف اجلانب األردني. كما أن هذا اخلط يعزز استقرار النظام الكهربائي األردني 
يف حاالت الطوارئ واملشكالت التشغيلية. وجتدر اإلشارة إلى أن النظام الكهربائي املصري 
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أكبر بكثير من النظام الكهربائي األردني، لذلك فإن محطات التوليد يف مصر أكبر منها يف 
األردن، ما يسهم يف انخفاض تكلفة اإلنتاج)4(، ويعطي استيراد الطاقة الكهربائية ميزة 
االقتصادي.  للتبادل  فرصًا  يتيح  البلدين  يف  الذروة  أوقات  اختالف  أن  كما  اقتصادية. 
القدرة  يف  فائض  وجود  ظّل  يف  حتى  وضروري  مفيد  الكهربائي  الربط  فإن  وبالتالي 

التوليدية يف األردن، بشرط أن يتم التبادل بحسب أفضلية السعر.

والشبكة الكهربائية األردنية متصلة مع الشبكة الكهربائية السورية من خالل خط ربط 
400 كيلو فولت، لكنه حاليًا مفصول بسبب الوضع السياسي والعسكري يف سوريا. ولقد 
متت مؤخرًا محادثات بني اجلانبني بخصوص إعادة تأهيل خط الربط، وتشغيله بأسرع 

وقت ممكن.

ويعدُّ خط الربط مع اجلانب الفلسطيني محدودًا وعلى فولتية 33 كيلو فولت بقدرة 24 
80 ميجا وات من خالل خط  ميجا وات. ولقد مت توقيع اتفاقية لرفع قدرة الربط إلى 
بفولتية33  كيلو فولت، وهذا يتطلب بناء محطة حتويل 132/33 كيلو فولت يف منطقة 

األغوار.

وُوّقعت اتفاقية لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية، وُبدئ بتنفيذ مشروع الربط لتزويده 
املشروع  تشغيل  املتوقع  ومن  األولى،  املرحلة  يف  سنويًا  ساعة  وات  ميجا   1,000 بحوالي 

مبرحلته األولى نهاية عام2023 .

وجتدر اإلشارة إلى أن مشروع بناء خط نقل 400 كيلو فولت موازاة للخط احلالي الذي 
يربط معان بعّمان، قد انُتهي منه. 

2.1.1  ترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءتها
يف  استخدامها  كفاءة  وحتسني  الكهرباء  استهالك  لترشيد  ومشروعات  برامج  عدة  ثّمة 
لتوليد  شمسية  خاليا  وأنظمة  شمسية  سخانات  تركيب  وتشمل  املختلفة،  القطاعات 
الكهرباء، إضافة إلى استبدال ملبات اإلنارة بأخرى موفرة للطاقة. وقد كان لصندوق دعم 
الطاقة املتجددة، وكفاءة استهالك الطاقة دور رئيس ومهم يف متويل مشروعات مختلفة 

للقطاعات املختلفة.

4  Economy of scale: the larger units have lower fixed and variable cost of production.
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3.1.1   كهربة الريف
 1,544 حوالي  بالكهرباء  لتزويدها  الريفية  املناطق  يف  ُخدمت  التي  املواقع  عدد  بلغ 
إنارة  وحدة  ألف   400 نحو  الستبدال  عطاءات  أربعة  وأحيلت   ،2020 عام  خالل  موقعًا 

شوارع تقليدية بأخرى موفرة للطاقة.

4.1.1 النفط والغاز
ما زال إنتاج حقل حمزة من النفط اخلام متواضعًا جدًا، إذ لم يتجاوز ألف طن سنويًا يف 
عام 2020. ويف الواقع لم يتغير معدل اإلنتاج السنوي عن هذا الكم منذ عام 2006، إذ 
كان آنذاك 1.2 ألف ط.م.ن وارتفع قلياًل إلى 1.7 ألف ط.م.ن يف عام 2008، ثم عاد إلى 
ألف ط.م.ن واستمر لغاية عام 2015، إذ انخفض إلى 500 ط.م.ن. ويف عام 2018، عاد 
للمعدل البالغ ألف ط.م.ن. ويبدو أن إمكانية زيادة إنتاج النفط من حقل حمزة ضعيفة.  

ومت استيراد حوالي 2,074 ألف طن من النفط اخلام عبر ميناء العقبة، وحوالي 2,260 
ألف طن من العراق، بذلك يكون املجموع نحو 4,334 ألف طن. كما جرى تعزيز املخزون 
طن  آالف  و10  أوكتان،   90 بنزين  طن  ألف   20 مبقدار  املاضونة  مبنطقة  االستراتيجي 

بنزين 95 أوكتان، و52 ألف طن ديزل )5 يورو(.

 وبلغ إنتاج حقل الريشة الغازي سنويًا نحو 5,318 مليون قدم مكّعب مبعدل يومي 14.6 
مليون قدم مكّعب. وبلغت نسبة مشاركة غاز الريشة يف إنتاج الطاقة الكهربائية %2.1.

5.1.1 الجيولوجيا والتعدين
ُأنشئت محطة جاذبية مرجعية عاملية وُأضيفت إلى الشبكة اجلاذبية األردنية التي تتبع 
جهاز  باستخدام  جاذبية  نقطة   170 قياس  ومّت  العاملية.  للمحطات  اجلاذبية  للشبكة 

املسح اجلاذبي األرضي. وُرسمت خمس لوحات وُأضيفت للدليل اجليوفيزيائي اجلاذبي.

وعلى صعيد آخر، فقد ُأعّدت خرائط جيوكيميائية توضح توزيع تراكيز 40 عنصرًا يف 
واملشعة يف طبقة  النادرة  العناصر  تراكيز عالية من  اكُتشفت  إذ  الدبيب،  صخور تكوين 
الرمل الكتلية يف الثلث السفلي من تكوين احلسوة الرملي. ومن نتائج هذه النشاطات، فقد 
ُحّددت 12 خامة من اخلامات املؤملة لغايات التعدين واالستثمار واالستغالل التجاري يف 
هذه  من  لكل  املقّدر  واالحتياطي  املواقع  وكذلك  واالستخراجية،  التحويلية  الصناعات 

اخلامات. 
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6.1.1 مؤشرات قطاع الطاقة
قطاع  مؤشرات  تبني  التي  األساسية  املعلومات  بعض  التالية  واألشكال  اجلداول  تتضمن 

الطاقة.

واملشتقات  اخلام  النفط  من  األردن  مستوردات  انخفاض   )1( رقم  اجلدول  من  يالحظ 
كورونا  جائحة  إلى  هذا  ويعود   .2019 عام  غرار  على   2020 لعام  جميعها  النفطية 
واالنكماش االقتصادي املصاحب لها، وعدم قدرة املواطنني على التنقل، وإغالق منشآت 

اقتصادية يف قطاعات عديدة.

اجلدول رقم )1(

مستوردات النفط واملشتقات النفطية )ألف طن(

وقود طائرات بنزين ديزل غاز بترولي 
مسال النفط اخلام السنة

64 632 967 327 2,978 2016
125 923 1029 368 2,795 2017
67 964 1145 357 2,366 2018

305 977 963 432 2,321 2019
0 773 910 409 2,074 2020

17 899 914 377 1,757 2021

املصدر: التقرير السنوي لعام 2020، ومسودة تقرير 2021 لوزارة الطاقة والثروة املعدنية.

وما زال قطاع النقل يحظى بأكبر نسبة استهالك للطاقة األولية )نحو 35%( يف األردن، 
يليه قطاع توليد الكهرباء )نحو 30%(، وهذا يتطلب وضع برامج مكثفة وفعالة لتخفيض 
استهالك الطاقة يف قطاع النقل، لكن هذا األمر لألسف ال يحظى باالهتمام الكايف ألن 
ويتم  وُتتابع  وأن متّول  والطاقة،  النقل  وزارتي  أن تكون مشتركة بني  البرامج يجب  هذه 

اإلشراف عليها إشرافًا مشتركًا.
اجلدول رقم )2(

اإلنتاج احمللي من النفط اخلام والغاز الطبيعي
الغاز )مليار قدم مكّعب( النفط )ألف برميل( السنة

3.6 0.3 2017
3.3 1 2018
3.5 1.6 2019
5.3 1.8 2020

- 0.4 2021

املصدر: التقرير السنوي لعام 2020، ومسودة تقرير 2021 لوزارة الطاقة والثروة املعدنية.
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ويبني اجلدول رقم )2( كميات اإلنتاج احمللي للنفط والغاز، إذ يتضح ضعف إنتاج النفط، 
وبعبارة  محدودًا.  توليدًا  الكهرباء  توليد  لغايات  تكفي  فهي  الطبيعي  الغاز  كميات  أما 

أخرى، فإن إنتاج النفط والغاز محليًا ما زال متواضعًا جدًا.

  اجلدول رقم )3(
تطور إنتاج الطاقة الكهربائية واحلمل األقصى

احلمل األقصى )م.و.( الطاقة الكهربائية )ج.و.س( السنة
3,250 19,667 2016

3,320 20,794 2017

3,205 20,476 2018

3,380 20,996 2019

3,630 20,953 2020

3,770 20,977 2021

املصدر: التقرير السنوي لعام 2020 ومسودة تقرير 2021 لوزارة الطاقة والثروة املعدنية.

الطاقة  إنتاج  أن   )3( رقم  اجلدول  يوضح  الكهربائية،  الطاقة  إنتاج  تطور  وبخصوص 
الكهربائية قد ازداد خالل املدة 2016-2021 مع انخفاض قليل يف عام 2018، وانخفاض 
آخر يف عامي 2020 و2021، لكن املنحنى العام هو زيادة اإلنتاج، وهذا ينطبق على احلمل 
األقصى أيضًا لعام 2018 وحْسب. ويتبني من اجلدول رقم )3( كذلك أن االنخفاض يف 
مستوردات النفط واملشتقات النفطية وكذلك استهالكها لم يصاحبه انخفاض يف الطاقة 
الكهربائية  الطاقة  أن  يبني  وهذا   .2021 عام  أو   2020 عام  يف  املستهلكة  الكهربائية 
ووصولها واستعماالتها للمستهلكني تعد أكبر من استهالكهم للنفط وللمشتقات النفطية. 
كما أن املشتقات النفطية ميكن استبدالها بالطاقة الكهربائية يف كثير من االستعماالت، 

وليس العكس. 
اجلدول رقم )4(   

 االستهالك القطاعي من الطاقة الكهربائية )%(
إنارة شوارع زراعي وضخ مياه جتاري وفنادق صناعي مباٍن عامة وسكنية السنة

3 15 14 22 46 2016
2 16 15 22 45 2017
2 16 15 22 45 2018
3 15 16 20 46 2019
2 16 14 19 49 2020

       املصدر: التقرير السنوي لعام 2020 لوزارة الطاقة والثروة املعدنية.
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وبخصوص نسب استهالك الطاقة الكهربائية املبينة يف اجلدول رقم )4(، فقد انخفض 
استهالك القطاع الصناعي والتجاري، وارتفع استهالك املباني العامة والسكنية والزراعي 
2019 و2020. ويعدُّ هذا متماشيًا مع تأثر القطاعات الصناعية  العامني  املياه يف  وضخ 
والتجارية والفنادق بجائحة الكورونا. أما املباني، وخاصة السكنية والقطاعات الزراعية 
وضخ املياه، فقد زاد استهالكها من الكهرباء نسبيًا. ويبني الشكل رقم )1( التوزيع القطاعي 

الستهالك الطاقة الكهربائية لعام 2020.

الشكل رقم )1(
نسب االستهالك القطاعي للطاقة الكهربائية

2%

16%

14%

19%

49%

عام االستھالك القطاعي من الطاقة الكھربائیة ل
2020

إنارة شوارع زراعي وضخ میاه تجاري وفنادق

صناعي مباني عامة وسكنیة

أقل  وبدرجة  النقل  شبكات  يف  الفاقد  نسب  ازدادت  فقد  الكهربائي،  الفاقد  وبخصوص 
يف شبكات التوزيع خالل املدة 2017-2019. أما محطات التوليد، فقد انخفضت نسبة 
الفاقد الكهربائي فيها، ما جعل النسبة اإلجمالية للفاقد الكهربائي تزداد بدرجة قليلة 

جدًا، كما هو موضح يف اجلدول رقم )5(.

اجلدول رقم )5(
الفاقد الكهربائي يف النظام الكهربائي األردني )%(

2016201720182019السنة
2.752.612.312.07محطات التوليد

1.691.681.982.18شبكات النقل
12.9012.0511.9412.35شبكات التوزيع

13.7313.0313.2413.77اإلجمالي*

الداخلي حملطات  املعدنية. )*( ال يتضمن االستهالك  الطاقة والثروة  2020 لوزارة  التقرير السنوي لعام  املصدر: 
التوليد.
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2.1 دراسات املقارنة
تعدُّ دراسات املقارنة وسيلة فعالة ملعرفة وضع قطاع الطاقة بدقة من خالل مقارنة أرقام 
القطاع ومؤشراته يف األردن مع األرقام واملؤشرات العاملية. وتعود أهمية دراسات املقارنة 
اخلطط  تنفيذ  وحسن  والكفاءة  باألداء  يتصل  ما  يف  صحيحًا  مقياسًا  تعطي  أنها  إلى 
ومؤشراتها  الطاقة  قطاعات  أرقام  على  االطالع  خالل  من  والتكاليف،  واالستراتيجيات 
النقل  شبكات  يف  الكهربائي  الفاقد  نسب  قورنت  إذا  املثال،  سبيل  فعلى  أخرى.  دول  يف 
والتوزيع، نستطيع احلكم عّما إذا كان الوضع لدينا أفضل أو أسوأ. كما أن مقارنة تكلفة 
الوضع يف األردن مع دول  املتجددة وتشغيلها يعطينا تصورًا عن  الطاقة  تنفيذ مشاريع 

أخرى.

ويبنّي اجلدول رقم )6( أبرز مؤشرات أداء قطاع الطاقة لعام 2020، وملعرفة مدى تقدم 
القطاع أو تأخره، ال بّد بداية من أن تتم مقارنة هذه املؤشرات خالل سلسلة زمنية معينة 
املؤشرات  بعض  ُتقارن  ثم  لألحسن.  أو  لألسوأ  هي  هل  فيها،  التغير  ماهية  نتبني  حتى 

املعتمدة عامليًا مع دول اإلقليم أو دول مختارة.

اجلدول رقم )6(
أهم مؤشرات قطاع الطاقة لعام 2020 

القيمةاملؤشر
99%نسبة تأمني التزود بالطاقة الكهربائية  

100%نسبة تأمني التزود بالنفط واملشتقات النفطية
22%نسبة مساهمة املصادر احمللية يف توليد الكهرباء

20%نسبة مساهمة الطاقة املتجددة يف توليد الكهرباء
80%نسبة مساهمة الغاز الطبيعي يف توليد الكهرباء

45 يومًاعدد أيام كفاية مخزون النفط اخلام
60 يومًاعدد أيام كفاية مخزون البنزين
60 يومًاعدد أيام كفاية مخزون الديزل

27 من أصل 64 مصنعًا شارك يف البرنامج عدد املصانع التي أجرت دراسات التدقيق الطاقي
للقطاع الصناعي

21عدد املناطق املفتوحة لالستثمار يف الصخر الزيتي
87%نسبة رضا الشركاء

92%نسبة سعادة متلقي اخلدمة

املصدر: التقرير السنوي لعام 2020 لوزارة الطاقة والثروة املعدنية.

مبؤشر  يتصل  ما  يف  األردن،  بينها  ومن  الدول  من  عدد  بني   )7( رقم  اجلدول  ويقارن 
على  يزيد  لألردن  املؤشر  هذا  أن  اجلدول  من  ويتضح  الكلية.  الطاقة  استهالك  كثافة 
املعدل العاملي، ما يدل على زيادة االستهالك والفاقد يف الطاقة أو نقص القيمة املضافة 

لالقتصاد الوطني أو كليهما معًا.
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اجلدول رقم )7(
كثافة استهالك الطاقة لعدد من البلدان للسنوات 2020-2018 

الناجت احمللي اإلجماليالدولة
)بليون دوالر(

استهالك الطاقة األولية
مليون ط.م.ن

كثافة استخدام الطاقة
كغم.م.ن لكل 1000 دوالر

419.05220األردن
38.711284تونس

21,4942,303107الواليات املتحدة
14,1402,684190الصني

24.282.5102قبرص
87,65014,000160العالم

املصدر: تقرير حالة البالد 2020 مع إضافة أرقام األردن لعام 2020.

من  مهمًا  جانبًا  تأخذ  ال  أخرى،  دول  مع  املقارنة  دراسات  أن  إلى  التنويه  من  بّد  وال 
وال  واضحة  منهجية  توجد  فال  يجب.  كما  األردن  يف  الطاقة  قطاع  مؤسسات  اهتمام 
يطلع  ال  وقد  دوريًا.  واملهم  احليوي  النشاط  بهذا  للقيام  جهة  ألي  محددة  مسؤولية 
وجتدر  مرموقة.  عاملية  جهات  بها  تقوم  التي  الدراسات  هذه  على  القطاع  يف  املسؤولون 
التحول »مؤشر  بعنوان  مركب  مؤشر  هو  وأهمها،  املؤشرات  هذه  أحدث  أن  إلى   اإلشارة 

 Energy Transition Index( ETI()5( الطاقي«. 

ويتكون هذا املؤشر من جزأين رئيسني:

 - أداء نظام الطاقة/ الكهرباء، ويعطى وزن %50.

 - االستعداد للتحول إلى قطاع طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويعطى وزن %50.

وينقسم اجلزء األول إلى ثالثة مؤشرات فرعية، هي:

الوصول إلى مصادر الطاقة وأمان التزود، وُيعطى وزن %33.  )1

االستدامة البيئية، وُيعطى وزن %33.  )2

3(  النمو االقتصادي والتطور، وُيعطى وزن %33.

5  An effective energy transition is a timely transition towards a more inclusive, sustainable, 
affordable and secure energy system that provides solutions to global energy-related 
challenges, while creating value for business and society, without compromising the 
balance of the energy triangle. “Fostering Effective Energy Transition 2020 edition», 
insight report, World Economic Forum, May edition.
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أما اجلزء الثاني، فينقسم إلى ستة مؤشرات فرعية، هي:

االستثمار الرأسمالي، وُيعطى وزن %17.  )1

االلتزام السياسي والتشريعي، وُيعطى وزن %17.  )2

املؤسسات واحلوكمة، وُيعطى وزن %17.  )3

البنية التحتية واإلبداعية لبيئة األعمال، وُيعطى وزن %17.  )4

القوى البشرية املؤهلة، وُيعطى وزن %17.  )5

هيكلة قطاع الطاقة، وُيعطى وزن %17.  )6

وينقسم كل مؤشر فرعي إلى عدة مؤشرات تفصيلية، لكل منها وزن معني، إذ يتم جمع 
العالمة الكلية للمؤشر الكلي للدول، فعلى سبيل املثال ينقسم مؤشر أداء النظام إلى: 1( 

أمان التزود، 2( نوعية التزود، 3( الوصول إلى مصادر الطاقة.

 115 82 من بني  2020، وجاء األردن باملرتبة  وقد أجريت دراسة على هذا املؤشر لعام 
دولة، وهذا يدل على تأخرنا يف هذا املؤشر مقارنة مع دول العالم. ويبني اجلدول رقم )8( 
مقارنة بني بعض الدول لهذا املؤشر املهم واحليوي. ولقد مت ترتيب الدول بحسب مرتبتها 
74.2%، بينما  100%، فالسويد جاءت باملرتبة األولى مبؤشر بلغ  يف املؤشر الكلي من 
حّل لبنان يف املرتبة 114. ونستطيع أن ندرس وضع كل دولة باملؤشرين الفرعيني: 1( أداء 
النظام، 2( االستعداد للتحول إلى نظام كفؤ. كما ميكن الرجوع إلى املؤشرات التفصيلية 
ويف  الكلي،  املؤشر  يف  الدولة  مستوى  نعرف  أن  من  ميكننا  وهذا  فرعي.  مؤشر  كل  حتت 

املؤشرات الفرعية والتفصيلية، وحتديد جوانب اخللل والتقدم والتراجع بدقة.
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اجلدول رقم )8(
 املؤشر الكلي للتحول الطاقي لبعض الدول

 الترتيب من الدولة
أصل 115 دولة

مؤشر أداء 
النظام

مؤشر 
االستعداد 

للتحول

املؤشر الكلي 
للتحول الطاقي

74.2%69%79%1السويد
62%56%68%26إيطاليا

60.8%56%66%30إسرائيل
58%53%63%46قبرص
56.5%51%61%51املغرب

56.1%52%60%54قطر
54%52%56%63اإلمارات العربية املتحدة

53.1%49%57%67تركيا
52.1%50%54%73ُعمان

49.8%53%46%82األردن
49.1%46%52%84مصر

48.7%43%54%86السعودية
38.5%41%36%)114(لبنان

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2020

 كما احتسبت الدراسة نفسها نسبة قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية من استهالك املنزل 
جلميع السلع واخلدمات، وجاء هذا املؤشر بنسبة 7% لألردن مقارنة مع 12.3% بالنسبة 
للسعودية،  و%6  لتونس،  و%8  لتركيا،  و%8.4  للصني،  و%10.2  وفنلندا،  أليسلندا 
األردن  يف  الكهرباء  أسعار  أن  إلى  املؤشر  هذا  ويشير  للبنان.  و%2.2  إلسرائيل،  و%5.8 
تعدُّ يف مكانة متوسطة من بني البلدان التي شاركت يف الدراسة، ما يشير إلى وجود دعم 
الكهربائية يف األردن هي  أو أن تكلفة اإلنتاج والنقل والتوزيع للطاقة  الكهرباء،  لتعرفة 

أعلى قلياًل من التعرفة.

وجتدر اإلشارة إلى أن ثّمة مؤشرًا مهمًا يجب أن يتم تقديره يف األردن وحتديثه دوريًا 
وهو معدل تكلفة الطاقة الكهربائية غير املزودة )Cost of unserved energy(، إذ 
إن تقدير هذا املؤشر تضمنته دراسة يف عام 2008)6(، )وكان التقدير يف عام 2008 هو 
1.0 دوالر لكل كيلو وات/ساعة غير مزود(، وتبني دراسة أجريت لدول االحتاد األوروبي 
أن هذا املؤشر يتراوح يف مدى كبير لقطاعات املستهلكني للطاقة الكهربائية، كما هو مبني 

يف اجلدول رقم )9()7(.

6  Load research as a tool in electric power system planning, operation, and control—The 
case of Jordan, Elkarmi Energy Policy 36 (2008) pp.1757–1763.

7  Study on the Estimation of the Value of Lost Load of Electricity Supply in Europe 
ACER/OP/DIR/08/2013/LOT 2/RFS 10, AGENCY FOR THE COOPERATION OF 
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اجلدول رقم )9(
مؤشر تكلفة الطاقة الكهربائية غير املزودة لدول االحتاد األوروبي 

التكلفة )$/Kwh(القطاع املستهلك للكهرباء
1-25املنزلي

33-46التجاري
6-12احلكومي
0-6الزراعي
1-2التعدين

9-130اإلنشاءات
1-24الصناعي

املصدر: دراسة حول تقدير قيمة احلمل الضائع إلمدادات الكهرباء يف أوروبا، املرجع ]7[.   

3.1 حتليل األداء وتصحيح املسار
 لقد اكتنف قطاع الطاقة عدة أحداث بّينت هشاشة القطاع وتعرضه ألوضاع تؤدي إلى 
توقف التزود بالطاقة، أو فشل استراتيجية معينة، أو تراجع عن مشروع ما وما إلى ذلك 
أعاق  ما  كورونا،  بجائحة  القطاعات  باقي  مثل  القطاع  تأثر  استمر  كما  اإلخفاقات.  من 

بعض األعمال واألنشطة، وحّد من كفاءة اإلجراءات يف عام 2020.  

ومن هذه األحداث ما يلي:

)الذي  إسرائيل  من  الغاز الطبيعي  شراء  اتفاقية  تفاصيل  على  التكتم  استمرار   ) 1
إلى  الطبيعي  الغاز  ووصول  التنفيذ  حيز  دخولها  مع  حتى  الشمال(  غاز  يسمى 
هي  ما  نعرف  ال  وبالتالي  الطبيعي.  الغاز  حترق  التي  الكهرباء  توليد  محطات 
التخلف عن  الشراء والشروط األخرى يف حال  املتفق على شرائها وسعر  الكميات 
 Take or( الدفع أو  للشراء  املهمة. وهل ثّمة شرط  املعلومات  الشراء وغيرها من 

pay( كما يف عقود شراء الطاقة من محطات الطاقة املتجددة.

اللجوء للتقاضي مع شركة العطارات لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي حول سعر   )2
شراء الطاقة من محطة العطارات بحجة أن السعر املتفق عليه عند توقيع العقد 

أعلى بكثير من التكلفة الفعلية للمشروع.

استمرار توقف البت يف عروض املرحلة الثالثة حملطات توليد الكهرباء من الطاقة   )3
املتجددة )رياح وشمس(، وال ُيعرف إلى متى سيظل هذا الوضع.

ENERGY REGULATORS, final report, 2018. 



321

حالة البالد 2021: الطاقة

االرتباك احلاصل يف استراتيجية قطاع الطاقة من حيث استيعاب محطات طاقة   )4
متجددة جديدة، ما انعكس سلبًا على استقطاب املستثمرين. وميكن تفهم اخلطوة 
الطاقة  من  كبيرة  نسبة  بوجود  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  اتخذتها  التي 
لنقل  لعّمان،  معان  من  فولت  كيلو   400 نقل  خط  تنفيذ  إلى  واحلاجة  املتجددة، 
إنتاج محطات الطاقة املتجددة يف اجلنوب، إذا كانت الظروف مواتية، بسبب وجود 
مشكالت فنية ومالية تترافق مع زيادة حصة الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة 
النظام  اعتمادية  محددات  حتكم  قيد  يبقى  املوضوع  أن  إاّل  الكلي،  الكهربائية 

الكهربائي واستقراره.

ضرورة رفع قدرة الربط الكهربائي مع مصر، وميكن إجراء ذلك من خالل حتويل   )5
اخلط من التيار املتردد )AC(  إلى تيار ثابت )DC(، وبناء محطتي تغيير الفولتية 
)التحويل  معقولة  بتكلفة  الكهربائي  الربط  قدرة  تتضاعف  وبذلك  اجلانبي،  يف 
من تيار متغير إلى ثابت يف طابا، وأخرى من تيار ثابت إلى متغير يف العقبة(. كما 

يسهم هذا احلل يف تقليل احتماالت حدوث تذبذبات وإطفاءات بني النظامني.

فنية  مشكالت  حل  يف  يساعد  ما  سوريا،  مع  الربط  خط  تشغيل  إعادة  ضرورة    )6
واقتصادية للبلدين. وكذلك اإلسراع يف ربط األردن مع السعودية ومع فلسطني. 
أملانيا  إلى أن الدمنارك مرتبطة بثمانية خطوط نقل مع جاراتها  وجتدر اإلشارة 
بنحو  الرياح  طاقة  إسهام  كان  أن   2015 عام  يف  حدث  وقد  والنرويج.  والسويد 
100% من األحمال يف وقت من اليوم، وكانت خطوط الربط داعمًا قويًا يف حال 

حصلت حاالت طوارئ أو إطفاءات مفاجئة. 

للمرحلتني  املتجددة  الطاقة  الطاقة من محطات  اتفاقيات شراء  ضرورة مراجعة   )7
األولى والثانية، إذ إن سعر معدات الطاقة املتجددة ومكوناتها عند توقيع العقود 
كانت أعلى بكثير من الوقت احلالي، وبالتالي فإن تشغيل )أو حتى عدم تشغيل( 
الكهربائي.  النظام  إلى خسارة نسبية يف اقتصاديات تشغيل  هذه احملطات يؤدي 
وال  ضرر  ال  مبدأ  من  احملطات  هذه  صاحبة  الشركات  مع  التفاوض  إعادة  وميكن 
ضرار لتعديل سعر الشراء، وذلك بعد أن استعادت الشركات تكلفة املشاريع. وبهذا 
الصدد ميكن تعديل االتفاقية ليتم تخفيض سعر شراء الطاقة املولدة، إذ تتوفر 
نفسه  الوقت  ويف  الشركات،  تخسر  ال  حتى  االحتساب  إلعادة  الكافية  املعلومات 

يصبح سعر الشراء متناسبًا مع معدل اإلنتاج يف باقي محطات النظام.

تعديل مسّودات اتفاقيات شراء الطاقة من محطات الطاقة املتجددة املستقبلية   )8
سعر  تعديل  يف  احلكومة  أحقية  موضوع  يؤخذ  إذ  بعدها(،  وما  الثالثة  )املرحلة 

الشراء بعد مضي سنوات استرداد التكلفة بالتراضي بني الطرفني.
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على  الضوء  تسليط  ميكن  اإلضايف،  التحليل  لبعض  الشامل  اإلطفاء  موضوع  وبإخضاع 
بعض التحسينات التي من شأنها تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي، مع التسليم بأن 
املسبب الرئيس للحادثة يعدُّ خارج السيطرة، وأن هذه احلاالت حتدث يف جميع األنظمة 
CESI مرجعًا نهائيًا يف معرفة أسباب  الكهربائية يف العالم. وبالطبع يبقى تقرير شركة 
النظام  انهيار  وكيفية  وتسلسلها،  أحداث  من  اللحظات  تلك  صاحب  وما  العطل،  حدوث 
الكهربائي. وتأتي املراجعة ضن هذا اإلطار إللقاء الضوء على اإلجراءات التي أتت بعد 

اإلطفاء الشامل، وليس على أسباب حدوثه.

النظام  بني  الكهربائية  القدرة  يف  تأرجح  حلالة  تعرض  الكهربائي  النظام  أن  ويبدو 
فولت  كيلو   500 الفولتية  ذو  األصلي  الربط  خط  ُأخذ  إذ  واملصري،  األردني  الكهربائي 
كم،   500 نحو  وبطول  فولت،  كيلو   220 فولتية  ذي  بخط  واستبداله  الصيانة  ألعمال 
شبكات  كل  يف  األمر  هذا  ويحدث  الكهربائي.  الربط  منظومة  توازن  يف  غّير  األمر  وهذا 
الكهرباء، وخاصة املتصلة مع شبكات أخرى، ويقوم النظام الكهربائي سواء كان منفردًا أو 
مرتبطًا بالتعامل مع مثل هذه احلاالت، لكن قد حتدث حاالت إطفاء شامل إذا تزامنت 

حاالت اضطراب أخرى على الشبكات أو محطات التوليد. 

وعندما زادت حالة التأرجح، حصل اضطراب يف أداء بعض وحدات التوليد، ونتيجة لذلك 
قامت احلماية اخلاصة بهذه الوحدات بفصلها عن الشبكة، لكن األمر تفاقم أكثر، وفصلت 
الكهربائي  النظام  من  الدعم  األردني  الكهربائي  النظام  وفقد  أخرى،  توليدية  وحدات 

املصري، وهذا أحد أهم أسباب وجود الربط أصاًل، وأخيرًا حدث اإلطفاء الشامل.

قبل  األحداث،  وتسلسل  الشامل،  اإلطفاء  حيثيات  بعض  توضح  التالية  واملالحظات 
بعت ونتائجها. اإلطفاء الشامل وأثناءه وبعده، واإلجراءات التي اتُّ

إذ بحسب كالم  الكهربائي.  التشغيلية اخلاصة بالربط  التعليمات  1( يجب مراجعة 
مانشستر  جامعة  يف  والتكنولوجيا  العلوم  معهد  يف  وجوران  دانيل  الباحثنْي)8( 
الكهرباء  لتنظيم  الوطني  املجلس  رئيس  حديث  من  اقتبسا  الّلذْين   )UMIST(
والية  يف  حدث  الذي  الشامل  اإلطفاء  »إن  قوله:   )9(NERC املتحدة  الواليات  يف 
نيويورك يف عام 2003 كان إما بسبب أن التعليمات لم تتبع جيدًا، أو أن التعليمات 

حتتاج إلى تعديل«.

8  “Why Investments Do Not Prevent Blackouts”, Daniel Kirschen and Goran Strbac. 
The Electricity Journal, Volume 17, Issue 2, March 2004, Pages 29-36. 

9  National Electric Regulatory Commission.
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2( ضرورة التأكيد على أهمية وجود االحتياطي الدوار، وخاصة يف األيام التي يكون 
الشامل،  اإلطفاء  يوم  غرار  على  كبيرًا،  املتجددة  الطاقة  محطات  إسهام  فيها 
وخاصة يف حاالت تشغيلية غير طبيعية يف الشبكة، كون خط الربط األصلي يف 
500 كيلو فولت، وهو قصير نسبيًا مقارنة باخلط البديل الذي اعتمد  مصر هو 

مكانه بالتنسيق بني الطرفني، وهو 200 كيلو فولت.

التوليد،  محطات  بخليط  يتصل  ما  يف  وخاصة  األردني،  الكهربائي  النظام  ُيعدُّ   )3
تعريف  بحسب  ضعيفًا  نظامًا  املتجددة  الطاقة  محطات  من  كبيرة  نسبة  بوجود 
النظام الكهربائي الضعيف)10(، وهو: »قدرة النظام بأن يبقى متزنًا يف ظل الظروف 
التشغيلية العادية، وأن يرجع إلى حالة االتزان بعد حدوث حالة اضطراب عليه«. 
وهذا الضعف يأتي من عدم قدرة أنظمة الطاقة املتجددة التجاوب مع االضطرابات 
بحكم  متتلك  التي  الدوارة  التقليدية  الوحدات  مثل  الشبكة،  على  حتدث  التي 
وبذلك  الشبكة،  على  االضطرابات  حاالت  يف  قدرة  لتزويد  كافيًا  عزمًا  طبيعتها 

تساعد على متاسك النظام، وهو الشيء الذي ال متلكه وحدات الطاقة املتجددة.

4( ضرورة تعديل إجراءات فحص نظام التشغيل االحتياطي وتعليماته يف محطات 
التوليد بعد حدوث اإلطفاء الشامل )Black Start( ، إلجراء الفحص دوريًا إذا 
لم تعمل نظم التشغيل االحتياطي التي تزود محطات التوليد بالطاقة الكهربائية 

الالزمة لتشغيل احملطات بعد اإلطفاء الشامل.

الفنية  مهاراتهم  وتطوير  الكهربائي،  النظام  مشغلي  تدريب  موضوع  مراجعة   )5
الشامل.  اإلطفاء  مثل  الصعبة  الظروف  يف  وخاصة  القرارات،  واّتخاذ  واإلدارية، 
وميكن تدريب املشغلني يف مراكز املراقبة والتحكم لدى شركات عاملية، وكذلك لدى 
شركة CESI اإليطالية، إذ لديهم برنامج محاكاة متطور لتمثيل النظام الكهربائي، 
والقيام بعمليات التشغيل املختلفة على سبيل التدريب حتاكي حاالت إطفاء شامل 

أو جزئي وكيفية التعامل معها.

التشغيل،  الفنية يف منوال  الناحية االقتصادية والناحية  املوازنة بني  6( بخصوص 
رفعنا  كلما  ترتفع  إنها  إذ  اعتماديته،  لرفع  النظام  تشغيل  تكلفة  مراعاة  يجب 
مستوى االعتمادية والعكس صحيح. لكن ثّمة نقطة تعادل بني تكلفة االعتمادية 
واملنفعة املتأتية من االعتمادية يف استقرار النظام وتقليل فرص حدوث انقطاعات 

10  Practical experience with mitigation of sub-synchronous control interaction in power 
systems with low system strength, C. HARDT , D. PREMM , P. MAYER , F. MOSALLAT 
, S. GOYAL. Cigre Science and Engineering Journal, Volume N°21, June 2021, pp. 5-13.
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أو إطفاءات شاملة، إذ يتبني يف الشكل رقم )2( املستوى املثالي ملستوى اعتمادية 
العتمادية  احلّدية  )املنفعة  األزرق  اخلط  خالل  من  للكهرباء  النظام  تزويد 
واإلطفاءات(،  األعطال  لتجنب  احلّدية  )التكلفة  البرتقالي  واخلط  النظام(، 

وتكون نقطة التقاء اخلطني هي الوضع املثالي املطلوب.

الشكل رقم )2(
املستوى املثالي ملستوى اعتمادية تزويد النظام للكهرباء

وباحتساب تكلفة الطاقة الكهربائية غير املزودة يف األردن، بعد املقارنة مع عدة دراسات؛ 
فهي  األوروبي)12(،  االحتاد  لدول  ودراسة   ،)11(2008 عام  األردن  عن  نشرت  دراسة  منها 
تبلغ ثالثة دوالرات لكل كيلو وات/ساعة غير مزود، ومقدار احلمل الذي كان مزودًا قبل 
اإلطفاء الشامل هو 1,850 ميجا وات بحسب تقرير شركة الكهرباء الوطنية، مضافًا إليها 
700 ميجا وات إنتاج نظم الطاقة املتجددة العاملة بنظام صايف القياس والنقل بالعبور، 

فيصبح احلمل اإلجمالي 2,550 ميجا وات. 

11  Load research as a tool in electric power system planning, operation, and control—The 
case of Jordan., Elkarmi Energy Policy 36 (2008) pp.1757–1763

12  Study on the Estimation of the Value of Lost Load of Electricity Supply in Europe 
ACER/OP/DIR/08/2013/LOT 2/RFS 10, AGENCY FOR THE COOPERATION OF 
ENERGY REGULATORS, final report, 2018. 
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وباحتساب معدل املدة الزمنية لالنقطاع وهو ثالث ساعات، فإن التكلفة لالنقطاع الشامل 
على االقتصاد الوطني تكون نحو 16 مليون دينار.

ثانيًا: متابعة تنفيذ األهداف االستراتيجية للقطاع، ومواطن 
الضعف في األداء

من خالل مراجعة تقرير اخلطة االستراتيجية لقطاع الطاقة لعام 2019 )وليس لوزارة 
شريكة  ثّمة مؤسسات قطاعية  الوزارة  إلى  إضافة  إذ  املعدنية وحْسب(،  والثروة  الطاقة 
تقوم بأدوار ومهام ال تقوم بها الوزارة، فاجلهد لتحقيق االستراتيجية هو جهد جماعي، 
ومن املؤمل أن تكون اخلطة االستراتيجية قد ُوضعت بالتشارك مع جميع هذه املؤسسات، 

ومسؤولية متابعة تنفيذها أيضًا هو جهد جماعي. 

 ويبنّي اجلدول رقم )10( األهداف االستراتيجية للخطة االستراتيجية لقطاع الطاقة، 
وُيجري تقييمًا موضوعيًا ملدى حتقيق هذه األهداف بحسب املعلومات املتوافرة واملنشورة.

اجلدول رقم )10(
تقييم اخلطة االستراتيجية لقطاع الطاقة

التقييم املوضوعيالهدف االستراتيجي

ترسيخ الفكر 
االستراتيجي 

وممارسة احلوكمة 
وتعزيزهما.

على  املنشور  املعدنية«  والثروة  الطاقة  قطاع  أداء  »مؤشرات  ملف  يتضمن 
امللف  يف  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  أداء  ملؤشر  حتلياًل  الوزارة  موقع 
وليس  املعدنية  والثروة  الطاقة  قطاع  العنوان  يكون  أن  وميكن  بالعنوان، 
الوزارة وحْسب، كما تضمن التقرير تقييمًا ألداء الوزارة وحْسب يف الصفحة 
أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  القطاع.  مؤسسات  باقي  إلى  اإلشارة  دون   )19( رقم 
وحْسب،  للوزارة  وليس  للقطاع  الكلي  باألداء  ُتعنى  اإلطار  هذا  يف  املراجعة 
ولذلك ال تأخذ هذه املراجعة بتفاصيل أداء وحدات الوزارة ألنه شأن داخلي 

بالوزارة.

ثّمة تنويع مصادر الطاقة. ذلك  ومع  الهدف.  هذا  تقييم  ميكن  فال  املعلومات،  توافر  لعدم  نظرا 
املشروعات  لبعض  وتطورهما  والنشاطات  األعمال  معلومات  يف  غموض 
الزيتي،  الصخر  من  الكهرباء  وتوليد  الشمال،  غاز  مثل  االستراتيجية، 
واملرحلة الثالثة من محطات الطاقة املتجددة. وجتدر اإلشارة إلى أن بدائل 
محطات الطاقة الذرية لم ُتدرج ضمن اخلطة االستراتيجية لقطاع الطاقة 

.)2030-2020(
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التقييم املوضوعيالهدف االستراتيجي

زيادة إسهام مصادر 
الطاقة احمللية يف 

خليط الطاقة الكلي. 

املالحظات الواردة يف البند السابق نفسها، إضافة إلى ما يلي:

ما اجلديد يف قرار إيقاف املرحلة الثالثة للعروض املباشرة للطاقة املتجددة؟

ما اجلديد يف املشكلة املالية لشركة العطارات للصخر الزيتي، وما اجلديد 
يف مشروع التقطير للشركة نفسها؟

التشريع  ديوان  اعتراض  هو  الثالثة  املرحلة  إيقاف  سبب  أن  التقرير  ذكر 
والرأي دون إيضاح التفاصيل، وهل يفهم من هذا إلغاء املرحلة الثالثة؟ وإذا 

ما كان ذلك صحيحًا، فما اخلطوة البديلة؟

حتسني كفاءة 
استخدام الطاقة يف 

القطاعات كافة.

األخرى  واملؤشرات  العاملي  الطاقي  التحول  مؤشر  باستخدام  البدء  )ميكن 
التي ُذكرت سابقًا يف بند دراسات املقارنة يف هذه املراجعة(.  ضرورة زيادة 
املهمة،  القطاعات  يف  الطاقة  استخدام  كفاءة  برفع  تتصل  التي  املشروعات 

مثل قطاع النقل واملياه والزراعة واملباني التجارية واحلكومية.

تعظيم القيمة املضافة 
الستغالل اخلامات 

املتوافرة محليًا.

ال توجد مالحظات.

خفض تكاليف 
الطاقة على االقتصاد 

الوطني.

التي  واملشروعات  البرامج  بوضوح  يتضمن  أن  وميكن  جدًا،  مهم  الهدف  هذا 
حتقق ما يلي:

النفطية  املشتقات  وتبّخر  الكهربائي،  الفاقد  مثل  املهدورة،  الطاقة  توفير 
عند توزيعها على محطات التزويد.

إعادة  خالل  من  املتجددة  الطاقة  محطات  من  الطاقة  شراء  قيم  خفض 
الشراء  اتفاقيات  وتعديل  والثانية،  األولى  املرحلتني  شركات  مع  التفاوض 

للمراحل اجلديدة.

السوري،  الربط  تشغيل  وإعادة  مصر،  مع  الكهربائي  الربط  قدرة  زيادة 
وإضافة خطوط ربط مع السعودية وفلسطني.

زيادة كفاءة تكرير النفط بتحسني وضع مصفاة البترول و/ أو إدخال مصاٍف 
جديدة.

استغالل الطاقة النووية، والتدارس تدارسًا جديًا مع هيئة الطاقة الذرية 
األردنية لتكون الدراسات مشتركة ومعّمقة.

والباحثني  املهتمني  الطالع  الطاقة  موضوع  تصريحات  يف  الشفافية 
يزيد  هذا  إن  إذ  واحلّساسة،  املهمة  القضايا  على  واملواطنني  والصحافة 
هوامش  من  ويخفض  االستثمارية،  الشركات  مع  التفاوضية  الفرص  من 

االحتياط لدى تقدميها عروض تنفيذ املشروعات.



327

حالة البالد 2021: الطاقة

أنه لم يتضمن حتلياًل  يتبني لدى مراجعة تقرير اخلطة االستراتيجية لقطاع الطاقة 
لهيكلة القطاع مؤسسيَا، وكذلك ضعف التنسيق والتكامل يف أدوار بعض املؤسسات، وخاصة 
أن ثمة مؤسسات تنفيذية بديلة ملؤسسات ُألغيت، مثل سلطة املصادر الطبيعية، وإلغاء 
هيئة  على  احلال  وينطبق  الريف.  فلس  مديرية  مثل  هامشيًا  دورهًا  أصبح  ومؤسسات 
مع  بالتعاون  النووية،  للطاقة  ناظم  تشريع  لدورها  يكون  أن  ميكن  التي  الذرية  الطاقة 
وزارة الطاقة والثروة املعدنية. كما ميكن جتنب قيام هيئة الطاقة الذرية بأدوار تنفيذية 
مثل اقتراح مشروعات محطات توليد طاقة كهربائية من الطاقة الذرية، أو غيرها من 
األمور اإلجرائية، لذلك ميكن أن تركز الهيئة على مدى احتياج األردن للطاقة الذرية، 
واختيار الوقت املناسب لتنفيذ مشروعات لهذا الغرض وحْسب، إضافة إلى جتهيز كفاءات 

وطنية للوصول إلى الكتلة احلرجة يف هذا املجال احلّساس واخلطير.

واحلقيقية  اجلادة  الزمنية  للبرامج  الطاقة  لقطاع  االستراتيجية  اخلطة  وتفتقر 
قطاعات  مثل  املختلفة،  الدراسات  مخرجات  لتنفيذ  املختلفة  القطاعات  مع  بالتشارك 
الطاقة  الستهالك  محددة  إما  تعدُّ  القطاعات  هذه  وكل  والنقل.  واملياه  والزراعة  البيئة 
مثل قطاع البيئة، أو مستهلكة للطاقة. فعلى سبيل املثال يعدُّ قطاع النقل أكبر مستهلك 
محددة  ومشروعات  برامج  وجود  األجدى  كان  وبالتالي  األردن،  يف  النفطية  للمشتقات 
ُتنّفذ تشاركيًا مع هذه القطاعات، وُتراجع دوريًا من خالل جميع األطراف. فعلى سبيل 
املثال، مع أهمية تقليل استهالك قطاع النقل للطاقة، لم ُيتنّب مشروعات كهذه، واألصل 
أن يتم اعتماد مشروعات مهمة مشتركة مع وزارتي النقل والبيئة. والشيء نفسه ينسحب 
على وزارة املياه. كما أن اخلطة لم تتضمن اإلشارة إلى بديل الطاقة النووية، ولم يتضح ما 
إذا كان هذا ناجتًا عن عدم اجلدوى الفنية واالقتصادية، أم أن احلاجة ملثل هذه احملطات 

قد حتصل بعد سنوات اخلطة )2030-2020(.

مع  املشتركة  واالستراتيجية  املهمة  اجلوانب  االستراتيجية  اخلطة  تغطي  ال  كذلك 
الوزارات األخرى، مثل خطط نقل الركاب )الباص السريع واملترو املعلق على سكة واحدة 
الركاب،  نقل  أسطول  استهالك  مستوى  وحتسني   ،)Monorail( األرض  عن  مرتفعة 
النفطية  واملشتقات  النفط  وأنابيب لنقل  الكهربائي، وبناء خطوط  النقل  إلى  والتحول 
بشبكة  الضرر  وُيلحق  احلوادث،  من  بالعديد  تسّبب  الذي  الشاحنات  أسطول  من  بداًل 
وزارة  بني  املشترك  باالهتمام  حتظى  أن  يجب  املهمة،  األمور  هذه  كل  الدولية.  الطرق 

الطاقة والوزارات األخرى. والشيء نفسه ينطبق على وزارت املياه والزراعة والبيئة.

 وللتأكيد على ما سبق، نطرح السؤال التالي: هل نوقش مشروع الباص السريع مثاًل؟ وهل 
أو  هايبرد  حافالت  من  بداًل   %100 كهربائية  حافالت  اختيار  بشأن  اقتراحات  مت  ُقدِّ
التي تعمل على الوقود؟ لقد كان األجدى االّتفاق على هذا األمر يف بداية املشروع ألن 
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األفضل  من  كان  ولو  بطارياتها.  شحن  إلعادة  حتتية  بنية  يلزمها  الكهربائية  احلافالت 
 )Monorail( الذهاب إلى بديل حافالت مترو معلق على سكة واحدة مرتفعة عن األرض
بنية  سيتطلب  كان  هذا  فإن  وبالطبع  خطوطها.  طول  على  مباشرة  بالكهرباء  تتغذى 

حتتية لشبكات توزيع الكهرباء لتغذية احلافالت خالل سيرها يف مساراتها.

 كما أنه من املهم إقرار تعرفة كهربائية مخّفضة أو معّدلة ومخصصة ملشروعات الزراعة أو 
البيئة أو املياه التي تقوم بتركيب نظم توليد كهرباء من الطاقة املتجددة، أو املساعدة يف 

متويل هذه املشاريع مبنح وقروض ميسرة.

وبخصوص القطاع كله، ميكن أن تكون ثّمة جلنة عليا للتخطيط االستراتيجي برئاسة 
إلى  إضافة  الكهرباء،  لشركات  العامني  املديرين  وعضوية  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزير 
جلنة  اللجنة،  هذه  عن  ينبثق  بحيث  الذرية،  والطاقة  واملعادن  الطاقة  تنظيم  هيئتي 
التخطيط  مديري  وعضوية  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزارة  عام  أمني  برئاسة  تنفيذية 
القطاع  شركات  إلى  إضافة  الطاقة،  قطاع  يف  والهيئات  الشركات  كل  يف  االستراتيجي 

اخلاص، مثل مصفاة البترول، وشركات التوليد والتوزيع للكهرباء.

وتنفيذها  ومتابعتها  للقطاع  االستراتيجية  اخلطط  وضع  اللجان  هذه  مهمة  وتكون 
والتعامل مع موضوع شفافية املعلومات، واإلفصاح عن املشاريع املهمة واحلّساسة، وتعرفة 
املشتقات النفطية، وتعرفة الكهرباء. لقد طال القطاع الكثير من اللغط واالنتقاد بسبب 
هذا  على  مثال  وأكبر  واملجتمع،  للمواطن  املهمة  املعلومات  عن  اإلفصاح  وعدم  التكتم 
املوضوع، هو تعامل املواطنني واملجتمع بتوسع مع حادثة اإلطفاء الشامل، إذ جرى تبادل 
املعلومة  تأخر  بسب  وذلك  معظمها،  يف  صحيحة  وغير  علمية  غير  وحتليالت  تفسيرات 

الصحيحة وتقنني عملية اإلفصاح تقنينًا مبالغًا فيه. 

ثالثا: متابعة تنفيذ توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020
2020 العديد من املالحظات والتوجيهات واألفكار  لقد تضمن تقرير حالة البالد لعام 
التي متّكن مبجملها قطاع الطاقة من حتقيق أهدافه االستراتيجية، وبالتالي اإلسهام يف 

رفد االقتصاد الوطني بالقيمة املضافة التي يتمتع بها قطاع الطاقة.

ويتابع هذا اجلزء من التقرير، مدى تنفيذ توصيات تقرير عام 2020، إذ جرى التركيز على 
أهمها. ومن خالل فحص مدى جتاوب مؤسسات قطاع الطاقة مع هذه التوصيات، يتبني أن 
نسبة التنفيذ تبدو ضعيفة. ويف احلقيقة يعدُّ قطاع الطاقة عامليًا من القطاعات املتحفظة، 
فصنع القرارات واتخاذها فيه يأخذ وقتًا أطول من املعتاد من قطاعات أخرى، لكن الظرف 
ال يحتمل التأخير، وعلينا السير بسرعة أكبر، والتركيز أكثر يف القضايا املهمة واحلّساسة.



329

حالة البالد 2021: الطاقة

مستوى التنفيذ/ املطلوب التوصية

فلسات/   10 مبقدار  التعرفة  تخفيض 
مّدة  وتقليل   ،2020 عام  مطلع  يف  ك.و.س 
من  أشهر  ثالثة  ملدة  األقصى  احلمل  تعرفة 
يف  الطاقة  تكلفة  تخفيض  وكذلك  السنة، 

القطاعات الصناعية والتجارية.

لم يتم.

من إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية. بدءًا  الكهربائية  التعرفة  لتحديث  دراسة  ُنشرت 
على  املالحظات  بعض  إلى  وُأشيَر   ،2022 عام  بداية 

الدراسة.

خروج شركة الكهرباء الوطنية من األعمال 
واملشاريع التي ليس لها عالقة بإدارة شبكة 
من  واخلروج  وإدارتها،  الكهربائية  النقل 

عملية شراء الغاز والوقود.

لم يتم.

الطاقة بني  اتفاقيات شراء  النظر يف  إعادة 
الطاقة  ومحطات  الوطنية  الكهرباء  شركة 

اجلديدة واملتجددة.

لم يتم.

مجال  يف  وجريئة  واضحة  سياسة  وضع 
التحّوط ألسعار النفط املتدنية مبا ينعكس 

إيجابًا على امليزان التجاري.

لم يتم.

يف  لالستثمار  املجال  بفتح  متصلة  إجراءات 
ها،  ومدِّ اخلام  النفط  أنابيب  إنشاء  مجال 

ومصفاة إلنتاج املشتقات النفطية.

لم يتم.

وبحثية  علمية  مراكز  إلنشاء  احلاجة 
متخصصة يف شؤون الطاقة.

واملراكز  اجلامعات  مع  وفّعال  جاد  تعاون  هو  املطلوب 
البحثية املوجودة، فاملالحظ أنه عند حدوث مشكلة أو 
حاجة إلجراء دراسة، تقوم مؤسسات القطاع بالتعاقد 
مع شركات استشارية أجنبية، حتى مع وجود االحّتاد 
العربي ملنتجي الكهرباء، فال يتم إجراء أعمال بحثية 
ويقتصر  العربية،  الدول  من  األعضاء  تهم  واستشارية 
عمل االحتاد على عقد االجتماعات والندوات وتبادل 
املعلومات. والشيء نفسه يتكرر مع جمعية »سيجري« 
نقطة  تكون  أن  املفترض  من  التي  األردنية  الوطنية 
الطاقة  مجال  يف  وتفاعلهم  العاملني  لتواصل  بؤرية 
واملراكز  اجلامعات  يف  أو  التنفيذ  يف  سواء  الكهربائية 
مشاركة  بتنظيم  وحْسب  تقوم  ولكنها  البحثية، 
ُيعقد  الذي  باريس  مؤمتر  يف  استحياء  على  األعضاء 

كل سنتني، وغيرها من األمور اإلدارية. 
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مستوى التنفيذ/ املطلوب التوصية

تخفيض الفاقد يف قطاعات التوليد والنقل 
والتوزيع.

لم يتم.

ملّدة  البترول  مصفاة  شركة  امتياز  متديد 
املصايف  لشركات  املجال  فتح  مع  طويلة 

األخرى.

مت التمديد ملّدة قصيرة.

تبيان أخطار االتفاقيات السرية والغامضة 
أمن  على  اإلسرائيلية(  الغاز  اتفاقية  )مثل 
الطاقة، وذلك يف ضوء مخاطر االبتزاز التي 

قد يتعرض لها قطاع الطاقة.

لم يتم.

ووحدات  الشمسية  السخانات  تركيب 
للمباني  الشمسية  الكهربائية  الطاقة 
البناء  كودات  ضمن  أو  إجباريًا  الفردية 
بنكية  وتسهيالت  ضريبية  إعفاءات  مقابل 

يف التمويل.

لم يتم.

يكون  الطاقة  لشراكة  وطني  مجلس  إنشاء 
فاعاًل وليس شكليًا.

لم يتم.

الطاقة  من  املتاح  الفائض  استخدام 
الكهربائية يف حتلية املياه مع الشّح الشديد 

يف املياه والتغيرات املناخية.

لم يتم.

املياه  ومعاجلة  املياه  ضّخ  محطات  حتويل 
العادمة إلى الطاقة الشمسية.

لم يتم.

املباعة  النفطية  املشتقات  أسعار  تغيير 
للمستهلك سنويًا. 

 لم ُيعد النظر يف تغيير األسعار سنويًا بداًل من شهريًا.

الشبكة  استقرار  دراسة  يف  التعمق 
املتجددة  الطاقة  يف  التوسع  مع  الكهربائية 

على مستوى املستهلك النهائي.

بتاريخ  الشامل  اإلطفاء  حدوث  والنتيجة  يتم،  لم 
.2021/5/21

الذكية  بالعّدادات  العمل  استكمال 
والعدادات سابقة الدفع وتعميمها.

سرعة  مع  املقارنة  ضوء  يف  التنفيذ  يف  شديد  بطء 
متديد شركات االتصاالت خلطوط الفايبر.
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رابعًا: التوصيات والنظرة المستقبلية 
من خالل األجزاء السابقة التي جرى فيها حتليل حالة قطاع الطاقة والثروة املعدنية، 
عدد  حتقق  لغياب  ونتيجة  االستراتيجي،  التخطيط  يف  والضعف  القوة  جوانب  وبيان 
من النقاط التي أثيرت يف تقرير حالة البالد لعام 2020، تخرج املراجعة احلالية لقطاع 

الطاقة بالتوصيات التالية:

تعزيز دور هيئة الطاقة الذرية األردنية يف تطوير استخدام مفاعالت اجليل الثالث   .1
العديد  يف  الطاقة  تزويد  يف  بدأت  والتي  املدمجة  الصغيرة  املفاعالت  من  والرابع 
املياه وللمجاالت  الكهربائية وحتلية  الطاقة  العالم، واستخدامها لتوليد  من دول 
الزراعية والصناعية والطبية، ومتابعة مهام بناء الكتلة احلرجة ومسؤولياتها من 

خالل اخلبراء األردنيني املؤهلني، وتقدمي اخلدمات فيما يتصل بالطاقة الذرية.

إعادة تسعير املشتقات النفطية مبّدة ربعية أو فصلية )صيفًا وشتاًء( مع اإلفصاح   .2
عن معدل أسعار املشتقات النفطية املعتمدة يف كل مّدة بشفافية تامة لضمان عدم 

إرباك السوق ويف الوقت نفسه اعتماد أسعارًا متناسبة مع األسعار العاملية.

لزيادة  بالزمن  املرتبطة  التعرفة  خالل  من  الكهربائية  التعرفة  هيكلة  إعادة   .3
الكهربائية من خالل  الطاقة  إنتاج  أوقات انخفاض تكلفة  األحمال الصباحية يف 

تشجيع القطاعات املستهلكة للطاقة من استهالك الكهرباء يف هذه االوقات. 

تعديل القوانني والتعليمات الناظمة لقطاع الكهرباء، مثل تعليمات العبور وصايف   .4
منهجية  تتبع  والتي  املجال  هذا  يف  العاملية  املمارسات  تبني  خالل  من  القياس 
املقاصة املالية أو حتميل كلف النظام. إذ إن من شأن هذا اإلجراء دعم املستهلكني 

غير املالكني لهذه األنظمة وجتنب حتملهم أي تكاليف إضافية.

معاجلة الديون املتراكمة على قطاع الكهرباء وحوكمتها خارج اطار تعرفة الكهرباء   .5
للمستهلكني.

العمل على إيجاد أسواق لبيع الطاقة الكهربائية أو متريرها مما سيؤدي إلى تقليل   .6
التكاليف وحتقيق إيرادات.

حتسني كفاءة شركات الكهرباء العاملة يف القطاع وتخفيض تكاليفها ونسب الفاقد   .7
الطاقي لديها.

إعادة تقييم أسعار شراء الطاقة من الطاقة املتجددة )للمرحلتني األولى والثانية(   .8
الشركات  هذه  من  الطلب  إلى  إضافة  عليها،  القائمة  الشركات  مع  بالتفاوض 
تكييف محطاتها لتساهم أكثر يف أن يبقى النظام الكهربائي متزنا يف ظّل الظروف 

التشغيلية العادية. 
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تعديل  دراسة  بعد  املتجددة  الطاقة  محطات  من  الثالثة  املرحلة  تفعيل  إعادة   .9
اتفاقيات الشراء وتعديل كود الشبكة لتغطية متطلبات تفاعل هذه احملطات مع 

ظروف تشغيل النظام الكهربائي تغطية أفضل.

تطوير القوى البشرية العاملة يف مجال تشغيل النظام وإشراكهم يف برامج تعزيز   .10
الكفاءة واالطالع على تطورات العمل يف تشغيل النظام. 

شركات  مع  سواء  تبرم  التي  االتفاقيات  يف  والبحثي  العلمي  باجلانب  االهتمام   .11
اجلامعات  مع  املشترك  البحثي  العمل  وتفعيل  االستشارية.  الشركات  أو  التنفيذ 
وميكن  املشتركة،  األعمال  لتمويل  مناسبة  موازنات  وتخصيص  البحثية  واملراكز 
ملنتجي  ونشاطاته  العربي  االحتاد  بأعمال  االهتمام  بزيادة  اجلانب  هذا  تقوية 
العاملية  سيجري  من  املنبثقة  األردنية  الوطنية   )Cigre( وجمعية  الكهرباء 
ودراسات  بحثية  فعاليات  يف  األردنيون  واملهندسون  الباحثون  ليساهم   ،Cigre((

مشتركة وليتبادلوا مع زمالئهم جتاربهم وخبراتهم يف اإلقليم والعالم.

توحيد املرجعيات يف قطاع الطاقة من خالل التنسيق واملشاركة يف اتخاذ القرارات،   .12
وبالتالي الوصول الى خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ. 
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مقدمة
يعدُّ هذا التقرير استكمااًل للتقارير املنشورة سابقًا، والتي تعرضت لتاريخ تطور القطاعات 
املعنية. وليس ثّمة حاجة إلى إعادة التطرق إليها. كما أنه يوضح األمور املستجدة أو تلك 

التي حتتاج إلى متابعة وتطوير ويتابعها.

الدول  يف  التنظيمية  الهيئات  أقدم  من  واحدة  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  وتعدُّ 
العربية. وقد ُأسست بوصفها هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا من خالل قانون االتصاالت رقم 
للهيئة يف تنظيم قطاعات االتصاالت  الوظيفة األساسية  وتتمثل   .1995 )13( لسنة 
وتكنولوجيا املعلومات والبريد. أما وزارة االقتصاد الرقمي والريادة )ُيشار إليها يف قانون 
بها  أناط  فقد  املعلومات"(،  وتكنولوجيا  االتصاالت  "وزارة  القدمي  باسمها  االتصاالت 
القانون يف مادته الثالثة مهام محورية يف مجاالت تطوير القطاع ومنوه، ووفقًا لتلك املادة 
بيان  أول  وصدر  احلكومة.  أصدرتها  التي  القطاعية  العامة  السياسات  دوريًا  الوزارة  ُتعّد 
عام  يف  والبريد  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاعات  بشأن  احلكومية  للسياسة 
2003، ورّكز على حترير قطاعي االتصاالت املتنقلة والثابتة. وكان األثر الرئيس لهذه 
السياسة هو ترخيص مشغل االتصاالت املتنقلة الثالث. وركز بيان السياسة الثاني لعام 
2007 على تهيئة الظروف الالزمة لتحقيق املنافسة الفعالة، كما هدف إلى ضمان فعالية 
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت. ونتيجة لهذه السياسة، اعتمدت الهيئة نظام الترخيص 
 ،2012 املوحد، وبالتالي فتح الباب للمنافسة يف سوق النطاق العريض الثابت. ويف عام 
وافقت احلكومة على بيان السياسة الثالث، الذي مت رّكز على خلق بيئة اتصاالت تنافسية 
بالكامل. وخالل هذه املّدة، ُأصدرت تراخيص الترددات اخلاصة بخدمة اتصاالت اجليلني 

الثالث والرابع، وتخصيصها جلميع مشغلي الهاتف املتنقل يف األردن.

االتصاالت  قطاعات  شمل  والذي   ،2018 لعام  الرابع  السياسة  بيان  احلكومة  وأصدرت 
إلى  االنتقال  على  ركز  وقد  والبريد،  اإللكترونية  واحلكومة  املعلومات  وتكنولوجيا 
التحول الرقمي واالقتصاد الرقمي، ويف ضوء هذه السياسة ُحّول مسمى وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات إلى وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

االتصاالت  بقطاعات  العالقة  ذات  العالمية  المؤشرات  أواًل: 
وتكنولوجيا المعلومات والبريد

قطاع االتصاالت:
وعلى  العربية  الدول  يف  املعدالت  أعلى  من  األردن  يف  املتنقلة  االتصاالت  انتشار  يعد 
شبكات  نشر  بعد  سيما  ال  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  بسرعة  منا  وقد  العالم،  مستوى 
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اجليل الرابع من خالل مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة الثالثة يف عام 2015. ويتميز 
قطاع االتصاالت املتنقلة بقدرة تنافسية عالية، إذ استثمر املشغلون األردنيون بكثافة 
يف السنوات األخيرة يف نشر شبكات اجليل الثالث واجليل الرابع واأللياف الضوئية. ومع 
أن األردن يفرض واحدة من أعلى الضرائب يف العالم على خدمات االتصاالت، فإن أسعار 
خدمات االتصاالت املتنقلة هي من أرخص األسعار يف املنطقة العربية، والسبب الرئيس 

وراء ذلك يكمن يف درجة التنافسية العالية بني مشغلي شبكات االتصاالت املتنقلة.

وقد شهد سوق األلياف الضوئية يف األردن زيادة سريعة بعدد االشتراكات ناهز 329,722 
اإلنترنت.  خدمة  مزودي  خالل  من  املكثف  االستثمار  نتيجة   2021 عام  خالل  اشتراكًا 
تنافسية  بأسعار  ثانية  ميجابايت/  و1000   50 بني  حاليًا  املعروضة  السرعات  وتتراوح 
نسبيًا نتيجة للمنافسة الشديدة بني مزودي خدمات اإلنترنت يف نشر شبكات األلياف 
الضوئية، ونتيجة لتداعيات كورونا والتحول للعمل والدراسة عن بعد. مع العلم يف حال 
اسُتخدمت الشعرات الزائدة عن استعمال احلكومة يف الشبكة الوطنية عريضة النطاق 

من القطاع اخلاص، فيمكن مضاعفة نسبة االنتشار بسرعة أكبر. 

قطاع تكنولوجيا المعلومات:
احلاضر  الوقت  يف  لالقتصاد  الرئيسة  املمكنات  أحد  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يعدُّ 
واملؤسسة  الشركات  والتجارة، ودائرة مراقبة  الصناعة  وزارة  واملستقبل. وبحسب بيانات 
العامة للضمان االجتماعي، فقد بلغ عدد الشركات العاملة يف القطاع 1058 شركة لعام 
2020، معظمها شركات صغيرة ومساهمة خاصة باستثناء شركة واحدة مساهمة عامة 

متداولة يف سوق عمان املالي.

إحصائيات  بحسب  دوالر  مليون   750 حوالي  القطاع  لهذا  اإلجمالي  الدخل  بلغ  وقد 
2018، منها 262 مليون دوالر صادرات و487 مليون دوالر داخل األردن.

وكيفية  القطاع،  هذا  يواجهها  التي  التحديات  على  التركيز  سيتم  التقرير  هذا  ويف 
مواجهتها والتغلب عليها ما أمكن، وعلى احلاجة امللحة لزيادة االستثمار.

األمن السيبراني:
السيبراني  األمن  األردني قانون  األمة  السيبراني، فقد سّن مجلس  األمن  أما بخصوص 
يف عام 2019، ومتت املوافقة على تأسيس املركز الوطني لألمن السيبراني يف عام 2020 
تضمن  وطنية  قدرات  وبناء  السيبراني،  األمن  حوادث  تهديدات  من  اململكة  حلماية 



341

حالة البالد 2021: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد

األردن  يتعرض  إذ  التحتية،  والبنى  املعلومات  أنظمة  تعترض  التي  التهديدات  مواجهة 
حلوالي مليون هجمة إلكترونية سنويًا، والرقم قابل للزيادة مع التطور التكنولوجي، ما 
يجعل األمن السيبراني يف األردن حاجة ملحة، وخاصة يف ظل التحول اإللكتروني. ومن 
فئات األمن السيبراني: أمن الشبكات، وأمن التطبيقات، واألمن التشغيلي، وأمن املعلومات.

قطاع البريد:
يتكون سوق البريد يف األردن بحسب قانون اخلدمات البريدية رقم )34( لسنة 2007 

من مشّغلني يعمالن على تقدمي اخلدمات البريدية بأنواعها كافة، وهما:

إذ  للحكومة،  بالكامل  اململوكة  األردني  البريد  بـشركة  ويتمثل  العام،  البريد  مشغل   •
وبني  بينه  ُيبرم  سنويًا  يجدد  أداء  عقد  خالل  من  العام  البريد  مشغل  عمل  ُينّظم 
الوزارة. ومبوجب املادة )9( من قانون اخلدمات البريدية، تتولى هيئة تنظيم قطاع 

االتصاالت صالحية مراقبة تنفيذ مشغل البريد العام لشروط عقد األداء.

مشغلو البريد اخلاص املرخصون من الهيئة بحسب الفئات التالية:  •

داخل  اخلاصة  البريدية  البعائث  نقل  له  للمرخص  وتخول  محلي،  فئة  رخصة    -
اململكة. 

داخل  اخلاصة  البريدية  البعائث  نقل  له  للمرخص  وتخول  دولي،  فئة  رخصة   -
اململكة وإلى خارجها. 

يرتبط قطاع البريد بقطاع تكنولوجيا املعلومات نظرًا الرتباطهما بالتجارة اإللكترونية، 
وخدمات التوصيل التي ازدهرت يف ظل جائحة كورونا محليًا وعامليًا. ويعدُّ هذا القطاع 
من القطاعات الناجحة يف األردن بوجود أكثر من 190 شركة مرخصة حتى مع الظروف 

الصعبة التي متر بها شركة البريد األردني )املشغل العام(.

املؤشرات العاملية ذات العالقة بقطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والبريد:

نظرًا ملا تؤديه املؤشرات العاملية التي تصدر عن العديد من اجلهات الدولية ذات العالقة، 
وخاصة يف جلب االستثمارات اخلارجية، فإنه من املفيد أن يتطرق تقرير حالة البالد إلى 

واقع اململكة يف هذه املؤشرات.

ذلك أن العديد من اإلحصائيات واألرقام التي تبنى عليها هذه التقارير، ينقصها الدقة 
يف كثير من األحيان، إما بسبب كونها غير محّدثة أو أنها ُبنيت على تقديرات ال تعكس 
واقع احلال اآلني، ولذا فإن ذلك ينعكس انعكاسًا سلبيًا على فرص االستثمار من اخلارج. 

وسوف نعرض بعض أهم هذه املؤشرات بنوع من التحليل.
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مؤشرات االتصاالت:
من املالحظ أن املؤشرات املختلفة الصادرة يف تقارير االحتاد الدولي لالتصاالت اخلاصة 
هذا  أن  إاّل  األخرى،  بالدول  مقارنة  لألردن  احلقيقي  الترتيب  تعكس  ال  قد  باألردن، 
التقرير سوف يعتمد على هذه املؤشرات. ويف ما يلي عرض ألهم مؤشرات االتصاالت ذات 

العالقة بالتوجهات الرقمية:

لالتصاالت  الدولي  االحتاد  إحصائيات  ألحدث  وفقًا  اإلنترنت:  انتشار  نسبة   -
والصادرة يف منتصف عام 2021، فإن عدد مستخدمي شبكة اإلنترنت يف األردن، 
قد بلغ يف نهاية الربع األول من عام 2020، ثمانية ماليني و700 ألف مستخدم، 
أي بنسبة انتشار 84.7%. والنسبة املبينة يف التقرير تفوق نسبة األفراد الذين 
مستوى  وعلى   ،%62.3 بلغت  والتي  العربية،  املنطقة  يف  اإلنترنت  يستخدمون 

العالم، والتي بلغت 59.1% عام 2020.

نسبة انتشار الهاتف املتنقل: بلغت نسبة انتشار الهواتف املتنقلة الفعالة يف األردن   -
نسب  انتشار  متوسط  بأن  علما  لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  بحسب   %65.76
عام  نهاية  مع   %75 العاملي  واملتوسط   %60 العربية  الدول  يف  املتنقلة  الهواتف 
2020، وذلك مع أن نسبة الضريبة على االتصاالت املتنقلة تعدُّ من أعلى النسب يف 

.)GSMA( العالم، وتبلغ 33% بحسب اجلمعية الدولية لشبكات الهاتف املتنقل

نسبة  بلغت  لالتصاالت،  الدولي  االحتاد  بحسب  الثابت:  العريض  النطاق  سوق   -
 ،6.42 مقداره  ما   2021 عام  نسمة   100 لكل  الثابت  العريض  النطاق  اشتراكات 
 .15 فهو  عربيًا  األردن  ترتيب  أّما  الشك.  إلى  وتدعو  متدنية  النسبة  هذه  وتعدُّ 
تعكس  ال  األرقام  هذه  أن  جند  االتصاالت،  قطاع  تنظيم  هيئة  أرقام  ومبراجعة 

حقيقة الوضع يف األردن. 

التي  الدولي لالتصاالت، بلغت نسبة األسر  إلى اإلنترنت: بحسب االحتاد  النفاذ   -
وهي   ،%32 األردن  يف   2021 عام  نهاية  مع  اإلنترنت  إلى  الوصول  إمكانية  لديها 

نسبة متواضعة جدًا أيضًا حتى على املستوى العربي. 

أسعار االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات: تظهر بيانات االحتاد الدولي لالتصاالت   -
أن خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أصبحت ميسورة التكلفة، وأن األسعار 
قد هبطت عمومًا خالل السنوات األربع املاضية يف جميع أنحاء العالم، مبا يف ذلك 

خدمات الصوت والبيانات والنطاق العريض الثابت. 

وبحسب تقرير التوجهات الرقمية يف منطقة الدول العربية، والصادر عن االحتاد الدولي 
النطاق  املتنقلة وخدمات  2021/2020، فقد جاوزت أسعار االتصاالت  لالتصاالت عام 
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 %10 وحوالي  الفرد،  دخل  من  املتنقلة  للخدمات   %3 عتبة  األردن  يف  الثابت  العريض 
خلدمات النطاق العريض الثابت، بينما ال تتجاوز 1% يف العديد من دول اخلليج العربي.

تقرير التنافسية العاملي 2019:

االقتصادي  املنتدى  عن  الصادر  العاملي  التنافسية  تقرير  يف  مراتب  ثالث  األردن  تقّدم 
141 دولة، يف تطور قد يسهم يف جذب مزيد من  70 من أصل  املرتبة  العاملي، ليحّل يف 

االستثمارات، ويظهر جدية احلكومة يف حتسني بيئة االستثمار احمللية.

وجاء األردن يف املرتبة السابعة عربيًا بعد اإلمارات التي جاءت يف املرتبة األولى عربيًا، 
تلتها قطر، ثم السعودية، ثم البحرين، ثم الكويت، ثم ُعمان.

ويف ما يخص املعايير الفرعية التي يستند إليها التقرير، فقد حّل األردن يف املرتبة 46 
عامليًا يف األمن، و74 عامليًا يف البنية األساسية للنقل، و82 عامليًا يف اعتمادية تكنولوجيا 
املعلومات واملواصالت، و111 عامليًا يف استقرار االقتصاد الكلي، و45 عامليًا يف معيار الصحة.

وُصّنف األردن أيضًا يف املرتبة 58 عامليًا يف معيار املهارات، و61 عامليًا يف املنافسة احمللية، 
و84 يف سوق العمل، و33 يف معيار النظام املالي، و80 يف معيار حجم السوق، و88 يف معيار 

ديناميكية األعمال، و64 يف معيار القدرة على االبتكار.

مؤشر جاهزية الشبكات:

معهد  عن  الصادر  التكنولوجي(،  )االستعداد  الشبكات  جاهزية  مؤشر  تقرير  أظهر 
األردن  تصنيف  يف  ملحوظًا  تقدمًا  العاملي،  االقتصادي  املنتدى  لدى  املعتمد  بورتالنز 

عامليًا، إذ حقق املرتبة 69 عام 2020، مقارنة باملرتبة 73 عام 2019.

التكنولوجيا، إذ يتضمن  أولها معيار  ويستند مؤشر جاهزية الشبكات إلى عدة معايير، 
السكان  ومعيار  املستقبلية(؛  والتقنيات  واحملتوى  )الوصول  الفرعية  الركائز  املعيار  هذا 
وركائزه: األفراد والشركات واحلكومات؛ ومعيار احلكومة الذي يركز على الثقة والتنظيم 
أثره من خالل ركائز أساسية تتمثل يف االقتصاد  الذي يقاس  التأثير  والشمول؛ ومعيار 
بواقع  تقدمًا  بذلك  األردن  وحقق  املستدامة.  التنمية  أهداف  ومساهمة  احلياة  وجودة 
أربع درجات على املؤشر الذي يقيس مدى جاهزية الشبكات )االستعداد التكنولوجي(، 
والذي يساعد احلكومة على االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدفع عجلة 
التقدم االقتصادي. وقد تقدم األردن للمركز األول ضمن مجموعة الدول العربية التي 

تعادله مبتوسط دخل الفرد. 
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تقرير تنمية احلكومة اإللكترونية:
تصدر األمم املتحدة كل عامني تقرير تنمية احلكومة اإللكترونية. ويغطي التقرير 193 
دولة عضو يف األمم املتحدة، ويقيس مستوى التطور يف تنمية احلكومة اإللكترونية عبر 

ثالثة مؤشرات رئيسة، هي:

.)Online Service Index( مؤشر اخلدمات احلكومية اإللكترونية  ●

)Telecommunications Infrastructure Index( مؤشر البنية التحتية لالتصاالت  ●

.)Human Capital Index( مؤشر رأس املال البشري  ●

وبحسب التقرير، فقد احتل األردن الترتيب 117 على مستوى العالم من أصل 193 دولة 
متراجعًا 19 مرتبة عن الترتيب السابق الصادر يف عام 2018، يف ما حل األردن يف املرتبة 
عام  تقرير  عن  مرتبتني  متراجعًا  التقرير،  شملها  عربية  دولة   20 أصل  من  عربيًا   10

.2018

ورقميًا، يشير التقرير إلى حدوث حتسن يف مؤشر البنية التحتية لالتصاالت يف األردن 
0.4406، وارتفعت القيمة لتصبح  2018، بلغ املؤشر ما قيمته  26%؛ ففي عام  بنسبة 

0.554 يف تقرير عام 2020.

ويف ما يتصل مبؤشر رأس املال البشري، والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية، هي: معدل 
االبتدائية  باملدارس  االلتحاق  نسب  وإجمالي  البالغني،  لدى  والكتابة  بالقراءة  اإلملام 
والثانوية والتعليم ما بعد الثانوية، وعدد سنوات التعليم املتوقعة، إضافة إلى متوسط 
البشري  املال  رأس  مؤشر  يف  األردن  تراجع  إلى  التقرير  أشار  وقد  الدراسة.  سنوات  عدد 
بنسبة 8-% تقريبًا؛ ففي عام 2018، بلغت قيمة املؤشر 0.7387، وأصبحت 0.6800 يف 
تقرير عام 2020، وذلك مع التحسن الذي حدث يف معدل اإلملام بالقراءة والكتابة لدى 

البالغني مبا نسبته %1.

احلكومة  يف  التقدم  مدى  يعكس  فهو  اإللكترونية،  احلكومية  اخلدمات  مؤشر  أما 
القانوني  واإلطار  املؤسسي  اإلطار  هي:  احملاور،  من  مجموعة  خالل  من  اإللكترونية 
والتنظيمي واالستراتيجيات الوطنية وتطبيقها، ونسب استخدام اخلدمات اإللكترونية 
ورضا املستخدم وسرعة إدخال التقنيات احلديثة والتعاون اإلقليمي والدولي، واعتماد 
حتقيقًا   2030 املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  ومتكاملة  شاملة  حكومية  سياسات 
أكثر فعالية، مع التركيز على العالقات املتبادلة بني القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية. وقد أشار التقرير إلى تراجع األردن يف مؤشر اخلدمات احلكومية اإللكترونية؛ 
 2020 0.3588 يف تقرير عام  0.4931، وأصبحت  2018، بلغت قيمة املؤشر  ففي عام 

بنسبة تراجع بلغت 27-%.



345

حالة البالد 2021: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد

الرقمي،  التحول  يحكم  الذي  القانوني  لإلطار  كبيرًا  ثقاًل  ثّمة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
وخاصة يف ما يتصل بخصوصية البيانات، ووجود البيانات املفتوحة، وتصنيف البيانات، 

واملشاركة اإللكترونية. 

مؤشر األمن السيبراني:

71 عامليًا يف مؤشر األمن السيبراني، وفقًا  يحتل األردن املرتبة العاشرة عربيًا، واملرتبة 
للتقرير الصادر عن االحتاد الدولي لالتصاالت التابع لألمم املتحدة عام 2020. 

تقرير تطور قطاع البريد:

البريد  احتاد  عن  والصادر   ،2020 عام  البريد  تطور  تقرير  يف  مرتبة   19 األردن  تقدم 
العاملي. وقد جاء التقرير هذا العام بعنوان "حتقيق أداء أعلى وسط أزمة كبيرة"، إذ تبوأ 
الترتيب 58 من ضمن 170 بلدًا حول العالم، بعد أن كان ترتيبه 77 يف عام 2019، وذلك 
بزيادة مقدارها 9.89 نقطة. بذلك ينتقل األردن لفئة الدول "ذات األداء اجليد"، والذي 

يعكس مستوى فوق املتوسط.

ثانيًا: المؤشرات المحلية لواقع قطاعات االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات والبريد

قطاع االتصاالت
تظهر األشكال البيانية أدناه أعداد اشتراكات خدمات اإلنترنت والنطاق العريض، وتبني 
2021. كما يبني اجلدول رقم  2020 لغاية النصف األول من عام  منوًا عاليًا خالل عام 
اشتراكات  أعداد  فاقت  التي  الضوئية  األلياف  اشتراكات  أعداد  يف  املتزايد  النمو   )1(
النطاق العريض الالسلكي يف آخر ستة أشهر، وأيضًا يظهر اجلدول تناقصًا كبيرًا يف أعداد 
ADSL، ووصل مجموع االشتراكات الثابتة يف أنواع اشتراكات اإلنترنت  مشتركي خدمة 
كافة 686,498 اشتراكًا، وهذا الرقم ميثل نسبة انتشار حوالي 35% من عدد األسر يف 

اململكة.

لقد كان جلائحة كورونا أثر إيجابي على عدد االشتراكات، وعلى تسريع عملية حتويل 
االشتراكات إلى األلياف الضوئية نظرًا للحاجة امللحة للعمل والدراسة عن بعد، إضافة 
إلى حاجة املواطنني الستكمال حاجاتهم احلياتية من املشتريات واملدفوعات واملعامالت 

التي حتولت يف معظمها إلى الشكل اإللكتروني.          
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          اجلدول رقم )1(: أعداد املشتركني يف خدمات االتصاالت املتنوعة

YearADSLDial upFBWAFTTx
Leased 

line

Total 
Broadband 

Fixed

Penetration 
Per HH

2011192,2376,33798,477-1,162298,21323%
2012192,738730103,198-1,237297,90322%
2013200,172386121,507-1,535323,60022%
2014215,904361126,120-1,620344,00521%
2015219,75535890,4588,7261,943321,24018%
2016207,35836324,10312,0392,020245,88314%
2017195,135350126,19327,1233,466352,26719%
2018152,042356165,33974,05411,904403,69522%
2019131,775355192,991132,73011,977469,82824%
2020131,441355266,321217,46818,342633,92732%
2021130,0220250,293329,72218.517728,55437%

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

الشكل رقم )1(: أعداد املشتركني يف خدمات االتصاالت املتنوعة

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

ا



347

حالة البالد 2021: االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد

لشكل رقم: )2( نسبة انتشار خدمات اإلنترنت

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

خالل  تراجع  فيها  ظهر  فقد  املتنقلة،  الهواتف  خطوط  اشتراكات  أعداد  بخصوص  أما 
األعوام الثالثة األخيرة. كذلك ُيظهر الشكل رقم )3( ثبات األعداد يف النصف األول من 
عام 2021. وقد وصل عدد املشتركني إلى 7.28 مليون اشتراك، بنسبة انتشار 66% بني 

سكان اململكة، وبنسبة 105% بني البالغني منهم.  

الشكل رقم )3(: نسبة انتشار خدمات النطاق العريض املتنقل

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت
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الثالث من  الربع  76% من العدد الكلي يف  وقد شكلت اخلطوط املدفوعة سابقًا حوالي 
عام  عن   %6 بزيادة   ،%24 نسبة  شكلت  الحقًا  املدفوعة  اخلطوط  بينما   .2021 عام 

.2020

أما بخصوص اخلطوط الهاتفية الثابتة، فقد تناقصت األعداد فيها يف السنوات املاضية 
بحوالي 1% سنويًا )انظر الشكل رقم 4(. ومن أسباب هذا التناقص التحول إلى استخدام 
االتصاالت املتنقلة خلدمة الصوت، واستخدام األلياف الضوئية خلدمة اإلنترنت. وهذا 
التخطيط لالستغناء عن هذه  الدول قد بدأت  إن بعض  إذ  التناقص يعدُّ توجهًا عامليًا 

التقنية نظرًا لتوافر البدائل األرخص واألكفأ.

الشكل رقم )4(: نسبة انتشار الهاتف الثابت وأعداده

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

قطاع تكنولوجيا املعلومات:
إاّل أن عدد الشركات   ،)Intaj( "إنتاج" 700 شركة مسجلة يف جمعية  مع وجود حوالي 
استثمارات  وجود  لعدم  نتيجة  وذلك  محدود،  واإلقليمي  احمللي  املستوى  على  الناجحة 
محلية ودولية تعمل على النمو يف هذا القطاع، ما أدى إلى عدم منو الدخل وعدد العاملني 
منوًا صحيًا خالل السنوات العشر السابقة. وبحسب تقرير جمعية "إنتاج"، وهو بعنوان 
قطاع  يف  العاملني  عدد  أن   )5( رقم  الشكل  ُيظهر   ،)3 رقم  )امللحق   )Win-Win-Win(
تكنولوجيا املعلومات يتزايد لكن بشكل ضعيف، إذ ال ميكن استيعاب اخلريجني كافة يف 

سوق العمل. 
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الشكل رقم )5(: عدد العاملني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات

.Int@J "مؤسسة "إنتاج ، Win-Win-Winاملصدر: دراسة

من  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  من  اإلجمالي  األردن  دخل  أن   )6( رقم  الشكل  ويبني 
املصدرين احمللي والتصدير ينمو، لكن منوه ضعيف نسبيًا، فخالل الفترة 2018-2014، 

اقتصر متوسط الزيادة السنوية يف دخل القطاع على حوالي 50 مليون دوالر.

الشكل رقم )6(: الدخل اإلجمالي لقطاع تكنولوجيا املعلومات )مليون دوالر(

.Int@J "مؤسسة "إنتاج ، Win-Win-Winاملصدر: دراسة

ويظهر اجلدول رقم )2( من دراسة "إنتاج" الدخول من تكنولوجيا املعلومات املتأتية يف 
يزيد  صغيرة  دواًل  إن  إذ  السكان،  بعدد  ومقارنة  باألردن  مقارنة  األوروبية  الدول  بعض 
الدخل  لنمو  كبيرًا  مجااًل  هناك  أن  عن  يكشف  وهذا  أضعاف،  بعدة  األردن  عن  دخلها 

الوطني يف هذا القطاع. 
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اجلدول رقم )2(: دخل بعض الدول من تكنولوجيا املعلومات

دخل تكنولوجيا املعلومات

)مليار دوالر أمريكي(
عدد السكان )مليون( الدولة

0.75 10.2 ~ األردن

0.73 2.9 ~ أرمينيا

3.4 9.4 ~ بيالروسيا

4.2 1.3 ~ أستونيا

2.5 6.9 ~ بلغاريا

42 4.9 ~ إيرلندا

Int@J "مؤسسة "إنتاج  Win-Win-Win املصدر: دراسة

إن قطاع تكنولوجيا املعلومات يواجه حتديات كبيرة، من أهمها:

خصوصًا، ما  الضريبية  والتشريعات  عمومًا  التشريعية  البيئة  يف  االستقرار  عدم   ●
يؤدي إلى صعوبات يف االستثمار، ويف تصدير خدمات تكنولوجيا املعلومات لألسواق 

اخلارجية.

خريج   5000 حوالي  ثّمة  إذ  العمل،  سوق  متطلبات  مع  تتوافق  ال  التعليم  مخرجات   ●
ما  العمل،  سوق  لدخول  تؤهلهم  ال  أنها  إاّل  متميزة،  ومهارات  شهادات  يحملون  سنويًا 

ينعكس على أعداد البطالة.

إنه  إذ  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف  العطاءات  قوانني  يف  املرونة  وعدم  الصعوبة   ●
أنظمة تكنولوجيا  بالعطاءات على  والتعليمات اخلاصة  األنظمة  الصعب تطبيق  من 

املعلومات نظرًا خلصوصيتها.

ثّمة مئات أو آالف البرامج )سيئة اجلودة( يف السوق األردني، والتي تفتقد إلى الرقابة   ●
واملصداقية يف جودة املنتج واخلدمات املرافقة قبل البيع وبعده. 

سيئة  خدمات  من  عنها  ينتج  وما  مؤهلة،  غير  بشركات  الهابطة املرتبطة  األسعار   ●
تتسبب يف فقدان املصداقية. 
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اجلدول رقم )3(: مؤشرات األداء الرئيسة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
الواردة يف وثيقة "رؤية األردن 2025"

الفعلي مؤشرات األداء
2014

الفعلي 
2015

الفعلي 
2016

الفعلي 
2017

الفعلي 
2018

الفعلي 
2019

الفعلي 
2020

ترتيب األردن يف تقرير 
األمم املتحدة لتطور 

احلكومة اإللكترونية )من 
أصل 193(.

799198117

مساهمة قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات يف 

الناجت احمللي اإلجمالي.
%2.7%2.5%2.5

نسبة األفراد الذين 
استخدموا اإلنترنت 

للحصول على خدمات 
احلكومة اإللكترونية 

من إجمالي مستخدمي 
اإلنترنت.

%4.7%4.0%2.6%3.9%10.0

عائدات قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات 

)مليون دينار(.
1,433.11,399.21,451.01,476.01,543.0

4.4%1.9%3.7%-2.9%معدل منو إيرادات القطاع.

حجم االستثمار يف قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات )مليون دينار(.
286.3291.6105.6150.0136.0

معدل منو االستثمار 
-9.3%39.4%-62.8%7.8%اإلجمالي.

معدل منو انتشار الشبكة 
16.3%16.4%16.5%العنكبوتية.

عدد العاملني يف قطاع 
االتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.
16,38416,79317,41217,67217,69823,35426,584

نسبة العاملني يف القطاع من 
إجمالي عدد العاملني.
حجم صادرات القطاع 

133.0145.0147.0190.0186.0)مليون دينار(.

2.2%29.5%10.3%9.0%معدل منو صادرات القطاع.
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الفعلي مؤشرات األداء
2014

الفعلي 
2015

الفعلي 
2016

الفعلي 
2017

الفعلي 
2018

الفعلي 
2019

الفعلي 
2020

نسبة اجلهات التعليمية 
املربوطة على شبكة 

األلياف الضوئية.
%27.0%27.0%27.0%30.3%30.3%48.2%55.7

نسبة اجلهات الصحية 
املربوطة على شبكة 

األلياف الضوئية.
%39.0%39.0%39.0%38.3%38.3%68.0%71.1

نسبة اجلهات احلكومية 
املربوطة على شبكة 

األلياف الضوئية.
%26.0%26.0%26.0%30.4%30.4%52.1%66.6

إن املالحظ من خالل قراءة األرقام يف اجلدول رقم )3( أن املؤشرات الرئيسة ُتظهر تراجعًا 
مستمرًا، وكذلك بعض املؤشرات ال حتمل أرقامًا وغير متابعة.

مؤشرات محلية لواقع قطاع البريد:

يعدُّ قطاع البريد يف األردن من القطاعات الناجحة بالرغم من الصعوبات التي تواجهها 
شركة البريد األردني )مشغل البريد العام(. 

 183 وقد بلغ عدد مشغلي البريد اخلاص بحسب موقع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت 
 5,500 وقرابة  ودوليني،  محليني  مشغلني  بني  ما   2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  مشغاًل 
عام  ففي  كبيرًا؛  منوًا  شهدت  فقد  اإللكترونية،  التجارة  بخصوص  أما  القطاع.  يف  عامل 

2019 بلغ عدد طرود التجارة اإللكترونية 1,301,248 طردًا. 

وتظهر اجلداول )4-7( إيرادات سوق البريد، وحجم البعائث البريدية املتداولة، وأعداد 
العاملني يف قطاع البريد، وعدد مشغلي اخلدمات البريدية على التوالي.

اجلدول رقم )4(: مجموع اإليرادات لسوق البريد

20162017201820192020السنة

 34.042.216.125.7اإليرادات )مليون بالدينار(
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اجلدول رقم )5(: مجموع حجم البعائث البريدية املتداولة )مليون(
 20162017201820192020

9.410.511.1117.2البعائث احمللية

6.76.83.72.1البعائث اخلارجية

16.117.314.819.3املجموع

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

اجلدول رقم )6(: أعداد العاملني يف قطاع البريد
20162017201820192020السنة

1,0901,0711,0591,032مشغل البريد العام
1,0572,2834,2626,103مشغلي البريد اخلاص

2,1473,3545,3217,135املجموع

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

اجلدول رقم )7(: عدد مشغلي اخلدمات البريدية
20172018201920202021السنة

11111مشغل البريد العام
86104126150191مشغلي البريد اخلاص

7997118141181محلي
778910دولي

87105127151192املجموع

https://trc.gov.jo املصدر: هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

ثالثًا: متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة
يف ما يلي أهم إجنازات عام 2021 التي متت على "السياسة احلكومية لقطاعات االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات والبريد لعام 2018"، بناء على أحدث املعطيات املتوافرة. )ميكن 

الرجوع إلى تفاصيل اإلجنازات على السياسة يف امللحق رقم 1(.  

-         نسبة إجناز البنود يف محور االتصاالت، هي: %64.
-         نسبة إجناز البنود يف محور تكنولوجيا املعلومات، هي: %83.

-         نسبة إجناز البنود يف محور البريد، هي: %55.
-         نسبة إجناز البنود يف محور التحول الرقمي للحكومة، هي: %80.

-         نسبة إجناز البنود يف محور احلوكمة، هي: %100.
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متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة على قطاع االتصاالت:
ببنود  التزاماتها  بتنفيذ  املتصلة  إجنازاتها  بنشر  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تقوم 
التقرير السنوي لها. كما  العامة سنويًا على موقعها اإللكتروني وضمن  وثيقة السياسة 
وثيقة  بنود  بتنفيذ  املتصلة  إجنازاتها  عن  سنوي  نصف  بتقرير  الوزارة  بتزويد  تقوم 
السياسة العامة املرتبطة بها. والتقرير متاٌح على موقع هيئة تنظيم قطاع االتصاالت، 

ويف ما يلي أهم ما ورد يف أحدث تقرير:  

)القرارات  نتائجه  ونشر  تنفيذه  من  الهيئة  انتهت  الذي  األسواق  مراجعة  مشروع   ●
التنظيمية  والقرارات  للتعليمات  دورية  مراجعة  مبثابة  يعدُّ  والذي  التنظيمية(، 
املراجعة من خالل  الهيئة حاليًا على تطبيق مخرجات  السوق. وتعمل  وفقًا لظروف 
إعادة النظر بجملة من التنظيمات السابقة، واعُتمدت مؤخرًا نطاقات العمل املتصلة 

بتنفيذ املشاريع من خالل مجلس مفوضي الهيئة.

العامة، وضمن اإلجراءات  الهيئة مسّودة تعليمات عروض خدمات االتصاالت  أعّدت   ●
املعتمدة لدى الهيئة للخروج بصيغتها النهائية.

جديدة  تعليمات  ُأصدرت  إذ  اجلملة،  رسائل  إرسال  تنظيم  تعليمات  الهيئة  راجعت   ●
ومعدلة يف منتصف عام 2021، وُنشرت على موقع الهيئة اإللكتروني.

متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة على قطاع تكنولوجيا املعلومات:
وّقعت أمانة عّمان اتفاقية إطالق مشروع خارطة طريق لعّمان مدينة ذكية، مع فريق   •
UST- والتنمية األمريكي  التجارة  وكالة  واملمول مبنحة من  )دولي من االستشاريني 

DA(، وسُيصّمم مشروع إلدارة حركة املرور وحتسينها مع حتديد األنظمة والتقنيات 
واإلمكانات لتسهيل التنقل حول مدينة عّمان )انُتهَي من جميع مراحل املشروع وسّلم 
التقرير النهائي(، والعمل جاٍر على طرح عطاء لتأهيل شارع اخلالدي ليصبح شارعًا 

ميتاز بحلول ذكية استثمارية كما ذكر أعاله.

2020، باإلضافة إلى تعليمات  تعميم تعليمات ترخيص املهن من داخل املنزل لسنة   •
الرسمي  املوقع  على   2021 لسنة  املنزل  داخل  من  املهن  ترخيص  لتعليمات  معدلة 

ألمانة عمان الكبرى.

املنزل  داخل  من  املهن  رخص  بإعفاء  املتصل  الوزراء  رئاسة  قرار  بتطبيق  االستمرار   •
ملدة ثالث سنوات من الرسوم املهنية. وعملت أمانة عّمان على تطوير خدمة احلصول 
على رخص املهن وحتسينها من داخل املنزل، وذلك من خالل إنشاء نظام رخص املهن 
اإللكتروني وتصميمه، وهو مرتبط بعدة جهات شريكة. وُقّلص عدد املهن املنزلية إلى 
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األنشطة  دليل  بتطبيق  املتصل  الوزراء  رئاسة  قرار  مع  يتناسب  مبا  وذلك  مهنة،   53
2021/1/1. وجرى تضمني مسّودة قانون رخص املهن  االقتصادي الوطني من تاريخ 
لسنة 2021 إعفاءات خاصة للمرخصني من املنزل، وهي تشمل إعفاء السنوات األولى 

من الترخيص، واستيفاء نصف رسم.

وأجهزة  حتتية  بنية  من  أعمال  حاضنات  إلى  معرفة  محطة   40 حتويل  من  ُأنتهَي   •
خالل  من  أعمال  حلاضنات  ُحّولت  معرفة  محطات  ست  إلى  إضافة  وأثاث،  حاسوب 

جمعية سبارك الهولندية، ليصبح املجموع 46 حاضنة.

حاضنات  أربع  لرعاية  األردن  أوراجن  شركة  مع  تفاهم  مذكرة  ُوقّعت   2020 عام  يف    •
اجلامعة  املفرق،  )مليح،  حاضنات  أربع  يف  التحتية  البنية  تأهيل  ُأعيد  إذ  أعمال، 

الهاشمية، وذيبان(، وبلغت نسبة اإلجناز 100% عام 2021.

بالتعاون مع نقابة املهندسني الحتضان حاضنة مرج احلمام، قامت الوزارة وبالتعاون   •
مع النقابة والعديد من املؤسسات الشريكة يف مجال ريادة األعمال بالتوجيه واإلرشاد 
استثمارية  وصناديق  الرقمي  للتصنيع  واملختبرات  األعمال  وتسريع  واالحتضان 
مهندسًا   33 من  أكثر  خالله  من  ُدعم  والذي  مهندسون"،  "مبادرون  برنامج  خالل  من 
تسعة  حوالي  واحتضان  الريادية،  واألفكار  الناشئة  الشركات  أصحاب  من  ومهندسة 

مشاريع ريادية يف مجاالت مختلفة يف حاضنة أعمال مرج احلمام. 

مجموع الدورات املقدمة ضمن محطات املعرفة يف عام 2021 بلغت 695 دورة تدريبية،   •
وبلغ عدد املتدربني 4,573، و284 مستفيدًا من اخلدمات املقدمة يف احملطات.

لندن،  مؤمتر  يف  ريادية  شركة   14 ُدعمت  فقد  الناشئة،  بالشركات  يتصل  ما  يف   •
واختيرت 25 شركة للمشاركة يف برنامج السوق األمريكي، و25 شركة أخرى للمشاركة 
الوطنية لريادة األعمال" يف  الوزارة "السياسة  البريطاني. وأّعدت  يف برنامج السوق 

األردن، والتي تضمنت حتديد احتياجات رواد األعمال يف مراحل تطورهم املختلفة.

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  يف  العاملة  الشركات  مسح  تقرير  حاليًا  ُيعّد   •
لعامي 2019 و2020 من خالل الوزارة بالتعاون مع جمعية إنتاج.

متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة على قطاع البريد:

عملت شركة البريد بالتعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة على صياغة خطة   ●
إصالح وتطوير )قصيرة، ومتوسطة، وطويلة املدى( لشركة البريد األردني بتوجيه 

من وزير االقتصاد الرقمي والريادة، وهي حتتوي على عدة محاور:
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محور اخلدمات احلالية واخلدمات التي من املمكن تطويرها.  - 1

محور اخلدمات املالية )االشتمال املالي(.  - 2

والتجارة  الرقمي  التحول  محور  العمليات،  )محور  الداخلية  العمل  بيئة  محور   - 3
ومحور  العمالء،  وخدمة  التسويق  محور  وقانوني،  تنظيمي  محور  اإللكترونية، 

املوارد البشرية(.

متابعة السياسات واالستراتيجيات النافذة على التحول الرقمي للحكومة:
 )2025-2021( التنفيذية  واخلطة  الرقمي  للتحول  الوطنية  االستراتيجية  ُأقّرت   ●
بتاريخ 2021/11/7، ومن املقرر أن  االستراتيجية سُتراجع مبا يتوافق مع التوجهات 
احلكومة  عمل  أولويات  برنامج  ضمن  احلكومة  أطلقتها  التي  الوطنية  واألولويات 
االقتصادي )2021-2023( يف 2021/29/8، من خالل بيت خبرة دولي للتأكد من 
شمولية االستراتيجية حملاور التحول الرقمي كافة، ومن أن الوزارة تسير يف االجتاه 
الصحيح، وإعداد استراتيجية معدلة، وقد ُانتهَي من اإلجراءات التعاقدية مع الشركة 
التي يتعني أن تكون قد بدأت بالتنفيذ مع مطلع تشرين األول 2021. وسيترتب بناء 
واملبادرات متضمنًة  املشاريع  لتنفيذ  على ذلك إعداد خارطة طريق واضحة وشاملة 

مؤشرات قياس واضحة ومحددة.

يف ما يتصل بالدوائر واملؤسسات احلكومية، فإن وحدات التطوير املؤسسي هي اجلهة   ●
الدوائر  نسبة  وإن  اإللكترونية،  واخلدمات  العمل  إجراءات  عن  واملسؤولة  املعنية 
احلكومية التي لديها وحدة تطوير مؤسسي هي 93%، إاّل أن هذا ال يعني بالضرورة 
أن مهام التحول الرقمي مفعلة فيها، وبالتالي جرى العمل على تفعيل هذه املهام من 
خالل هذه الوحدات، وما كان من داٍع إلنشاء مراكز/ وحدات جديدة ألن ذلك يتعارض 
مع التوجهات احلكومية بترشيق اجلهاز احلكومي، وتوحيد اجلهات املرجعية، وعدم 
التشعب يف أداء املهام. وكان عدد اخلدمات التي أعيد هندستها 623 )تراكمي(، وعدد 
27 مشروعًا من أصل  413 )تراكمي(. وُأجنز  اخلدمات احلكومية التي جرى أمتتتها 

44 مشروعًا ضمن مشاريع البنية التحتية لألعوام 2021-2019.
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االتصاالت وتكنولوجيا  الحال، قطاعات  لواقع  ملخص  رابعًا: 
المعلومات والبريد

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
يعاني سوق االتصاالت من تراجع يف النمو من حيث عدد املشتركني يف خدمات الهاتف 
يعني  ما  السكاني،  النمو  مع  وذلك  املتنقلة،  الهواتف  يف  املشتركني  عدد  وثبات  الثابت، 
تراجع يف معدالت االنتشار عن السنوات السابقة. ومع ذلك، فإن سوق اتصاالت النطاق 
الستة  يف  عالية  انتشار  ونسب  جيدًا  منوًا  شهدت  الضوئية(،  )األلياف  السلكي  العريض 
أشهر األخيرة، مع أن بعضًا منها هو حتول من االتصاالت الثابتة الالسلكية إلى االتصاالت 

من خالل األلياف الضوئية.

وبهذه املناسبة ال بّد من التذكير أن من أهم متطلبات التحول الرقمي، هو توفير خدمات 
بالّسعات عالية جدًا )تصل يف بعض التطبيقات إلى 1 جيجابايت(. كما تتطلب سرعات 
استجابة عالية جدًا )تصل يف بعض التطبيقات إلى أقل من جزء من املليون من الثانية(. 
نشر  مع  بالتزامن  )الفايبر(  الضوئية  األلياف  شبكات  نشر  زيادة  بالضرورة  يعني  وذلك 
قناعة  إلى  الشركات  وصلت  إذا  إال  يتحقق  لن  وكالهما   ،)5G( اخلامس  اجليل  شبكات 

بوجود فرص جيدة لتحقيق عوائد إيجابية ضمن مدد زمنية معقولة.  

وبهذا اخلصوص، ال بد من ذكر دور احلكومة، والشبكة الوطنية للنطاق العريض، والتي قد 
تكون جزءًا مهمًا من احللول الضرورية لنشر خدمات األلياف الضوئية واجليل اخلامس. 

وبناًء على ما سبق، نعرض لبعض املعالم لهذه الشبكة وتطورات إنشائها: 

كان الهدف املعلن عند بدء هذا املشروع يف عام 2003 أنه لربط املدارس وحْسب.  ●

املشروع  هذا  يخدم  أن  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  قررت   2007 عام  يف   ●
القطاع  ملساعدة  الزائدة  الّسعات  استخدام  يتم  أن  على  احلكومية  املؤسسات  جميع 
اخلاص على الوصول إلى جميع نقاط اململكة، أي تكون هذه الشبكة العمود الفقري 

)Fiber Backbone( لألردن. 

ُنشرت هذه الشبكة يف معظم املناطق الشمالية واجلنوبية إاّل أن املناطق الوسطى   .1
والتي من ضمنها العاصمة والزرقاء والبلقاء ومأدبا وغيرها حتى اآلن لم يتم ربطها.

منطقة  تخدم  التي  األردنية  الكهرباء  شركة  رخصة  جتديد  عند   2014 عام  يف   ●
الوسط، أّتفق على تسهيل متديد كوابل األلياف الضوئية على أعمدة الكهرباء وفقًا 
الوزارة باستغالل هذه االتفاقية، وال يوجد  تُقم  لم  املوقعة، لكن لألسف  لالتفاقية 
سبب واضح لذلك، علمًا بأن تكلفة التمديد على أعمدة الكهرباء تشكل جزءًا بسيطًا 
من تكلفة احلفريات ومتديد الكوابل حتت األرض، كما أنها تكون محمية من األعطال 

التي حتصل للكوابل األرضية.
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اخلدمات  نشر  يف  املساعدة  هو  الضوئية،  لأللياف  الوطنية  الشبكة  من  الهدف  إن   ●
التحول  مصلحة  يف  يصب  وهذا  كافة،  األردن  أنحاء  يف  أنواعها  بجميع  اإللكترونية 
الرقمي الذي تنادي به وزارة االقتصاد الرقمي والريادة، والذي سيكون له مردود كبير 
2019 عطاًء عن طريق  الوزارة طرحت يف نهاية عام  أن  إاّل  الوطني،  على االقتصاد 
صندوق البنك الدولي لدراسة إمكانية االستفادة من الشبكة عن طريق املشاركة ما 

بني القطاعني العام واخلاص على مبدأ البيع باجلملة.

إن الهدف من متكني القطاع اخلاص لالستفادة من الشبكة، هو أواًل نشر اخلدمات بأقل   ●
التكاليف على املستهلكني، والتحول إلى االقتصاد الرقمي بأسرع وقت ممكن. وثانيًا 
الوزارة بذلك  ويتولى وصيانتها نظرًا لصعوبة قيام  الشبكة  القطاع اخلاص  أن يدير 

لتكاليفها الكبيرة.

اخلامس  اجليل  بإدخال  تتمثل  جديدة  نوعية  نقلة  عتبة  على  اآلن  تقف  البالد  إن 
لالتصاالت املتنقلة، وهذا يتطلب التحضير املبكر ملعاجلة الكثير من التحديات املستجدة 
اخلليج  دول  جميع  فيها  )مبا  املجال  هذا  يف  سبقتنا  التي  الدول  وتواجهها  واجهتها  التي 
تضمنتها  التي  التوصيات  من  الكثير  على  التأكيد  التقرير  هذا  يعيد  ولذلك  العربي(. 
وثيقة السياسة العامة للقطاع 2018 الصادرة عن مجلس الوزراء والتي لم يؤخذ بها حتى 
اآلن، وهكذا فإن هذا التقرير يعيد التوصية بضرورة متكني الشركات العاملة يف القطاع 
)و/أو إجبارهم باحلسنى( من تقدمي ما يستحدث من تقنيات وخدمات دون تعريضهم 

خلسائر مالية. 

وتستند هذه التوصيات إلى مجموعة من احلقائق، أهمها:

مساهمة  نسبة  تتجاوز  ال  العامة،  اإلحصاءات  دائرة  عن  الصادرة  البيانات  مبوجب  أ- 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف الناجت احمللى اإلجمالي ما نسبته 3%. أما 
ألف   26 الضمان االجتماعي، فقد جتاوز  2020 وبحسب بيانات  لعام  العاملني  عدد 
عامل مباشر، يف حني أنه ال توجد بيانات رسمية حلصر عدد الوظائف غير املباشرة.

االقتصادية  القطاعات  جميع(  )وحتى  معظم  لدعم  قوية  رافعة  يشكل  القطاع  ب- إن 
واالجتماعية ومتكينها، مبا فيها قطاعات الطاقة والزراعة والتعليم والتجارة وغيرها. 

ال  وتوسيعها  وتطويرها  االتصاالت  شبكات  حتديث  مجال  يف  االستثمارات  ضخ  إن  ج- 
اململكة  يساعد  لكنه  اجلامعات،  خريجي  من  أكبر  أعداد  استيعاب  يف  وحْسب  يسهم 
على استعادة مكانتها يف مجال تصدير اخلبرات التي كانت حتى اآلن أحد أهم روافد 

الدخل القومي واالستقرار االقتصادي. 
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وتشير إحصاءات قطاع تكنولوجيا املعلومات واملقارنات مع الدول األخرى إلى تراجع كبير 
يف العديد من املؤشرات الدولية واإلقليمية لألردن، وقد يكون ذلك لألسباب التالية:

عدم جدية احلكومة يف العمل على جذب االستثمارات اخلارجية لهذا القطاع.  ●

تقاعس احلكومة عن االستثمار مبشاركة القطاع اخلاص.  ●

واألهم  ودقيقة  صحيحة  معلومات  على  ُيبنى  أن  يجب  الناجح  التخطيط  إن   ●
قطاع  تنظيم  هيئة  لدى  احملدثة  املعلومات  بعض  توافر  ومع  حديثة.  تكون  أن 
االتصاالت لقطاع االتصاالت والبريد، إاّل أن ثّمة صعوبة كبيرة يف احلصول على 
املعلومات احملدثة يف قطاعي تكنولوجيا املعلومات واحلكومة اإللكترونية. ذلك أن 
أو أقدم(،  املتوافرة كانت قدمية نسبيًا )2018  العديد من اإلحصائيات واألرقام 
تكنولوجيا  قطاع  لتنمية  حلول  إليجاد  واجلدية  االهتمام  عدم  على  يدل  ما 
يف  واجلدد  العمل  عن  العاطلني  القدامى  اخلريجني  أعداد  واستيعاب  املعلومات، 
هذا القطاع. إضافة إلى أن بعض األرقام لم تكن متطابقة عند احلصول عليها من 
مصادر متعددة، األمر الذي يدل على معاناة قطاع تكنولوجيا املعلومات، وبالتالي 
عزوف املستثمرين الدوليني وحتى املستثمرين من داخل األردن عن االستثمار يف 

هذا القطاع احليوي أو أن استثماراتهم متواضعة جدًا.

األردن يفخر مبا  بأن  انقضى وقت طويل دون وجود مستثمر حقيقي، علمًا  لقد   ●
أكثر من  إن اجلامعات األردنية تخرج سنويًا  إذ  املؤهلة،  البشرية  القوى  لديه من 
األردن  أن  ومبا  االتصاالت.  وهندسة  املعلومات  تكنولوجيا  يف  خريج  آالف  خمسة 
فقير بالثروات الطبيعية، فكان عليه االستثمار بالثروة التي يتغنى بها، أال وهي 

القوى البشرية.

حتى نستطيع حتويل األردن إلى مركز لصناعة تكنولوجيا املعلومات، كان ال بّد   ●
من االستثمار الداخلي نظرًا لعزوف االستثمار اخلارجي عن االستثمار يف األردن.

●  بالرغم من توفير التحفيزات الضريبية لقطاع تكنولوجيا املعلومات، ومع وجود 
األردن ليس على خارطة  أن  إاّل  املجال  العقول واخلريجني يف هذا  عدد كبير من 

الدول املعروفة بصناعة تكنولوجيا املعلومات.

يكون  وقد  اخلارجية،  االستثمارات  ضعف  من  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  عانى   ●
قبل  املستثمرون  عليها  يعتمد  التي  الدولية  املؤشرات  ضعف  لذلك  األسباب  أحد 
اإلقدام على االستثمار، ومن تصفح هذه املؤشرات التي أدرجت يف التقرير يالحظ 
أن بعضها غير واقعي وغير دقيق، وذلك لسوء إدارة تزويد املنظمات العاملية التي 
تصدر تقارير األداء واملؤشرات، لذلك يجب أن يولى هذا األمر جّل االهتمام، وأن 
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مواقعها  على  بأول  أواًل  بها  اخلاصة  اإلحصائيات  بتحديث  معنية  جهة  كل  تقوم 
على اإلنترنت، وكذلك التجاوب السريع مع طلبات اجلهات العاملية للحصول عليها.

األمن السيبراني:
بوجود عدد كبير من الهجمات السيبرانية على األردن ويف العالم، كان ال بّد من تطوير 
األميرة  جامعة  مثل  األردنية،  اجلامعات  يف  التدريس  برامج  ضمن  من  التخصص  هذا 
األردنية،  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  يف  احلوسبة  لعلوم  احلسني  امللك  وكلية  سمية، 
مواكبة  من  التقرير  هذا  له  يدعو  ما  وهو  املجال،  هذا  يف  التكنولوجي  التطور  ملواكبة 
للمناهج التعليمية ومخرجات التعليم مع متطلبات السوق احمللية والعاملية ملنفعة األردن 
أمنيًا واقتصاديًا، وأيضًا ملنفعة خريجينا بإيجاد الوظائف احمللية والدولية وتقليل أعداد 
العاطلني عن العمل يف مجاالت تكنولوجيا املعلومات. وعليه، فإنه من ضمن التوصيات، 

تطوير هذا التخصص )األمن السيبراني( يف أكبر عدد من اجلامعات األردنية.

التحول الرقمي:
الرقمي  التحول  على  النافذة  واالستراتيجيات  السياسات  متابعة  ثالثًا/  القسم  )انظر 

للحكومة(.

وجدير باملالحظة وجود ضعف يف التنسيق واضح جدًا بني مجلس الوزراء والوزارة، إذ ُأقرت 
استراتيجية الوزارة قبل إقرار أولويات احلكومة، ما اضطرهم ملراجعة االستراتيجية مرة 
أخرى من خالل بيت خبرة، ما يعني وجود تأخير وتكاليف إضافية –كان ميكن تفاديها- 

تأّتت من طرح عطاءات وإحاالت ثم طرح عطاءات أخرى ملراجعتها. 

البريد:
تشير مؤشرات البريد إلى أن هذا القطاع ينمو منوًا صحيًا، إاّل أن مشغل البريد العام ممثاًل 
بشركة البريد األردني ما زال يعاني من مشاكل تراكمية نتيجة عدد كبير من العوامل، 
وال بد للحكومة وللشركة من القيام بالعديد من اإلجراءات لتصويب الوضع، ومنها: أن 
خدمات البريد العام تشكلت تراكميًا عبر سنوات، ولم تخضع تلك اخلدمات للمراجعة 
الناضجة، وخاصة يف ضوء النقلة الكبيرة يف مجال االتصاالت. فمثاًل إلى عهد قريب، كان 
على مشغل البريد العام أن يبلغ أعضاء مجلس النواب )فردًا فردًا أينما ُوجدوا( مبواعيد 
االتصاالت  خدمة  انتشار  ولوال  باليد.  له  تسلم  خطية  برقية  مبوجب  املجلس  جلسات 
املتنقلة وظهور خدمة الرسائل )SMS( لظل مشغل البريد العام مطالبًا بتوزيع البرقيات 

حتى اآلن.
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وكان  العامة،  االتصاالت  خدمات  على  سابقة  البريد  خدمات  كانت  مماثل،  سياق  ويف 
مسمى الوزارة هو "وزارة االتصاالت والبريد"، وكانت الرسائل العادية هي الوسيلة األيسر 
بالعمل(،  الصلة  ذات  العالقات  أو  اإلنسانية،  العالقة  بحكم  )سواء  الناس  بني  للتواصل 
فمثاًل كانت مؤسسة االتصاالت، إلى عهد قريب، ملزمة بتوزيع فاتورة شهرية )بريديًا( 
على املشتركني بخدمات الهاتف، وبقي االلتزام قائمًا إلى أن ثبت أن مشتركي الهاتف صار 
لديهم وسائل بديلة ملعرفة قيمة فواتيرهم الشهرية ودفعها بوسائل جديدة. ويف فترة 
ما، ُوجدت حزم الفواتير الشهرية ملقاة يف حاويات القمامة، فزال بذلك جزء كبير من 

عبء اخلدمات الشمولية عن كاهل البريد العام.

وبعد االنتهاء من خصخصة قطاع االتصاالت، حاولت احلكومة أن تتبع النهج نفسه يف 
قطاع البريد، لكن ذلك لم يفلح ألسباب عدة منها:

أن مشغل البريد العام ما زال محماًل بأعباء اخلدمة الشمولية مبفهومها القدمي حتى   -
العام  البريد  مشغل  ينفرد  حصرية  خدمات  أنها  صفة  وحتت  إليها  احلاجة  زوال  مع 
يزيد  ال  التي  البريدية  املكاتب  من  العديد  إدامة  عن  مسؤواًل  زال  ما  فهو  بتقدميها، 
عدد البعائث اخلاصة ببعضها على أصابع اليدين سنويًا، وهذا ال يشكل أي نسبة من 

تكلفة إدامة املكتب ودفع رواتب موظفيها.

أن سوق البريد ُفتح للمنافسة من خالل القطاع اخلاص، وتعريف اخلدمات الشمولية   -
ينحصر يف البعائث البريدية التي يقل وزنها عن جرامات معينة، لذلك فإن شركات 
يف  تغليفها  مبجرد  الوزن  صغيرة  البعائث  لنقل  الوسيلة  تعوزها  ال  اخلاص  البريد 

صندوق أو ظرف ويجعلها تتخطى حاجز احتكار اخلدمات الشمولية. 

من بني األعباء التي ورثها مشغل البريد العام من حتويله إلى شركة، هو أنه يعاني من   -
عجز سنوي بني النفقات واإليرادات، وهذا العجز يتراكم مع مرور السنني.

مشغل البريد العام "شركة البريد األردني": 
بعد أن فرغت احلكومة من إجراءات فتح سوق االتصاالت أمام املنافسة، أصدرت قانون 
للمنافسة،  البريد  قطاع  لفتح  خطوة  ه  بعدِّ  2002 لسنة  املؤقت  البريدية  اخلدمات 

ومبوجب ذلك القانون ُأّتخذت اخلطوات التالية:

وتكنولوجيا  االتصاالت  "وزارة  باسم  واالتصاالت"  البريد  "وزارة  اسم  عن  اسُتعيض   •
املعلومات".

•  إنشاء شركة البريد األردني بوصفها شركة مساهمة عامة مبقتضى قانون الشركات، 
البريد  لوزارة  والواقعي  القانوني  اخللف  وتكون  فيها  أسهمها  كامل  احلكومة  لتمتلك 
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كانت  التي  األخرى  واخلدمات  البريدية  اخلدمات  بجميع  يتصل  ما  يف  واالتصاالت 
مشغاًل  الشركة  فت  ُصنِّ إذ  البريد.  توفير  صندوق  خدمات  باستثناء  تقدمها  الوزارة 

عامًا، وهذا التصنيف جعلها مسؤولة حصريًا عن تقدمي اخلدمة الشمولية. 

فتح سوق اخلدمات البريدية للمنافسة )باستثناء اخلدمات الشمولية( أمام شركات   •
اخلدمات البريدية من القطاع اخلاص.

تكليف هيئة تنظيم قطاع االتصاالت مبهام تنظيم املنافسة وترخيص شركات البريد   •
اخلاص. أما املشغل العام، فقد خضع ملا سماه القانون "عقد األداء" يكون طرفه األول 
هو "وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات"، وطرفه الثاني هو "مشغل البريد العام"، 

وتتولى الهيئة مراقبة مدى التزام املشغل العام بشروط عقد األداء وأحكامه.

باشر املشغل العام أعماله مبوجب عقد األداء من مطلع عام 2003، ونظرًا للتكلفة العالية 
للخدمة الشمولية، قررت احلكومة تقدمي مساعدة مالية سنوية لشركة البريد بقيمة 
مليوني دينار، واستمرت هذه املساعدة حتى نهاية عام 2007. وإثر صدور قانون البريد 
الشركة  تقدمها  بخدمات   2008 عام  يف  املساعدة  استبدلت   ،2007 لسنة   )34( رقم 
مبلغ  اخلدمات  هذه  محصلة  وبلغت  وغيرها،  احملروقات  دعم  مثل  احلكومة،  عن  نيابة 
1.3 مليون دينار. ومع بداية 2009، توقفت برامج الدعم احلكومي وهذا أدى إلى تكبد 

الشركة خسائر سنوية وعجزًا يف املوازنة بلغ 1.5 مليون دينار. 

الدخل،  لزيادة  واملبادرات  املشاريع  من  عدد  بتنفيذ  األردني  البريد  شركة  قامت  وقد 
واّتخذت إجراءات لتقليل املصاريف، إاّل أن هذه اإلجراءات بحاجة إلى وقت طويل حتى 
تسعف الشركة يف سدِّ العجز يف املوازنة وتعويض اخلسائر، ال سيما أن تلك اجلهود قد 

صاحبتها عوامل وخسائر جديدة، منها:

املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ألن  الصغيرة،  الرسائل  خدمات  سوق  انحسار   •
أصبحت توفر بدائل أفضل ُتغني عن تلك اخلدمات.

اخلدمات  قانون  من   )12( باملادة  ومؤسساتها  دوائرها  بجميع  احلكومة  التزام  عدم   •
بنقل  احلصري  احلق  العام  البريد  ملشغل  "يكون  أن  على  ينص  والذي  البريدية، 
احملاوالت  ومع  وخارجها."  اململكة  داخل  غرام   500 على  وزنها  يزيد  ال  التي  البعائث 
الكثيرة من الشركة وهيئة تنظيم قطاع االتصاالت وتعاميم من مجلس الوزراء إللزام 
الدوائر احلكومية باستخدام البريد األردني، إاّل أن العديد من الدوائر احلكومية ال 

تلتزم بهذه التعاميم، وشركات البريد اخلاص ما زالت متارس مخالفاتها.
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السنوية قد  الشركة بسبب اخلسائر  املتراكمة على  الديون  أن  ويبني اجلدول رقم )8( 
بلغت حوالي 18.5 مليون دينار، وأن تكلفة خدمة الدين السنوية قد بلغت حوالي 2.7 

مليون دينار.

اجلدول رقم )8(: توزيع الديون املتراكمة على شركة البريد األردني وخدمة الدين 
بحسب اجلهة الدائنة

تكلفة خدمة الدين إجمالي املبلغ اجلهة

1,730,316 4,380,206 شركة الكهرباء األردنية )وسط(

0 731,186 شركة مياهنا

498,991 398,832 شركة كهرباء إربد

0 64,000 شركة مياه اليرموك

50,000 5,601,846
أمانات املؤسسة العامة للضمان 

االجتماعي

0 500,000 أمانات ضريبة املبيعات

0 306,741 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

0 400,000 شيكات مؤجلة الدفع

343,911 4,631,200 قرض بنك اإلسكان2-

90,700 1,500,000 جاٍر مدين

2,713,918 18,514,011 املجموع

املصدر: قائمة املشاريع املدرجة على اخلطة االستراتيجية لشركة البريد األردني.

وقّدمت مؤخرًا شركة البريد بالتعاون مع الوزارة خطة إلى مجلس الوزراء إلخراج شركة 
البريد من األزمة التي تعاني منها، وكانت الشركة خالل مدة عشر سنوات بانتظار موافقة 
العمل على  الوزراء على تقدمي حلول ملشكالتها. وقد اشتملت هذه اخلطة على  مجلس 
املالية اإللكترونية، ونقل وثائق  الفورية، واحملافظ  املالية  عدة مشاريع، منها: احلواالت 
E-Com- اإللكترونية والتجارة  فواتيركم"،  "إي  وخدمة  السفر(،  )جوازات   املقدسيني 

merce وغيرها. )امللحق  رقم )4( ميثل خطة البريد كما وردت(.
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خامسًا: المالحظات العامة
خالل  من  سواء  املشاريع  أحد  لتنفيذ  االستثمار  جلذب  مبادرة  أي  طرح  عند  عادة   •
مؤشرات  إلى  يلجأون  املستثمرين  فإن  العام،  القطاع  مع  باملشاركة  أو  اخلاص  القطاع 
مؤشرات  على  وباالطالع  األردن.  عن  الدولية  املؤسسات  بعض  تنشرها  التي  األداء 
بينها،  تناقضًا  ثّمة  أن  يالحظ  الدولية،  املؤسسات  بعض  خالل  من  املنشورة  األداء 
وأن بعض املؤشرات الواردة فيها بعيدة عن الواقعية. ومثل هذا التناقض كفيل بحد 
الدخول يف مغامرات غير محسوبة  املستثمرين عن االستثمار خشية  ذاته بإحجام 

العواقب. 

على  وتسميتها  املعلومات  أو  امللفات  عرض  طريقة  حتدد  قواعد  أو  معايير  توجد  ال   •
إجراء  يف  صعوبة  يشكل  ما  الداخلية،  البحث  ومحركات  املتعددة  احلكومية  املواقع 

عمليات البحث والوصول إلى املعلومات املطلوبة. 

كذلك ثّمة العديد من املواقع التي ال جتدد املعلومات بشكل دوري ومنتظم وآني، ما   •
احلال  واقع  تبني  ال  وبالتالي  سابقة،  لسنوات  تعود  ومعلومات  تقارير  وجود  إلى  أدى 

بتاريخ البحث عن هذه املعلومات.

لعام  البالد  حالة  تقرير  توصيات  متابعة  ملخص  سادسًا: 
:2020

)ميكن قراءة كامل تفاصيل متابعة التوصيات يف امللحق رقم 2(.

التوصيات العامة

اسُتكمل %100.
املتصلة بوثيقة "رؤية  البند رقم )1(: استخراج مؤشرات األداء 
األردن 2025"، وحتديث املؤشرات الواردة يف الوثيقة ونشرها من 

خالل منصة البيانات املفتوحة.

ُنّفذ العديد من اخلطط املتضمنة 
 ،)REACH 2025( خطة  يف 
استراتيجية  الوزارة  وأعّدت 

الستكمال املتبقي منها.  

الرقمي  للتحول  الوطنية  اخلطة  تقييم  إعادة   :)2( رقم  البند 
والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  خالل  من   )REACH 2025(
بالشراكة مع القطاع اخلاص، ومبا يتوافق مع متطلبات السياسة 

العامة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واملوارد املتاحة.

املعرفة  محطات  بعض  ُحّولت 
جاٍر  والعمل  أعمال  حاضنات  إلى 

لالستكمال.   

البند رقم )3(: مراجعة السياسة العامة للخدمة الشمولية من 
يتوافق  مبا  وحتديثها  والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  خالل 
محطات  وحتويل  املعرفة،  محطات  وإسهامات  الريادة  مفهوم  مع 
املعرفة إلى حاضنات أعمال، وكذلك تعليمات اخلدمة الشمولية 

للبريد.
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التوصيات العامة

القسم  يف  اإلجنازات  ُحّدثت 
املختص بالسياسات.

السياسات  التركيز على تضمني ما لم ينجز من  البند رقم )4(: 
واالستراتيجيات وأسباب عدم التنفيذ.

خططها  الوزارة  وضعت 
وستتولى  االستراتيجية، 
أوليات  مع  لتتوافق  مراجعتها 

احلكومة.

وهيئة  والريادة،  الرقمي  االقتصاد  وزارة  قيام   :)5( رقم  البند 
مع  يتوافق  مبا  خططها  مبراجعة  االتصاالت  قطاع  تنظيم 
وتكنولوجيا  االتصاالت  لقطاع  العامة  السياسة  متطلبات 
املعلومات والبريد )2018(، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بني 

الوزارة والهيئة ورئاسة الوزراء. 

جرى االلتزام.

بإصدار  املعنية  احلكومية  اجلهات  التزام   :)6( رقم  البند 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  بقطاع  اخلاصة  التشريعات 
يف  التشريعية  واألدوات  السياسات  حوكمة  "ممارسات  مبدونة 
األثر،  دراسة  سياسة  ووثيقة   ،"2018 لسنة  احلكومية  الدوائر 
لضمان االستقرار التشريعي والتشاور الفاعل مع القطاع اخلاص. 

ُأجنزت منصة البيانات املفتوحة، 
البيانات  من  بالعديد  وُزّودت 
كبيرًا  جزءًا  لكن  والتقارير، 
محدث  غير  البيانات  هذه  من 

للسنوات األخيرة.

تتيح  بصيغة  املفتوحة  احلكومية  البيانات  نشر   :)7( رقم  البند 
البيانات  منصة  على  حتديثها  ومتابعة  املفتوح  االستخدام 

املفتوحة.

مع  بالتعاون  الوزارة  جُتري 
املؤسسات املعنية مسوحات دورية 
الدولية  املتطلبات  مبا يتوافق مع 
ومؤشرات  بيانات  توفير  ولغايات 
السياسات،  لواضعي  أهمية  ذات 

ومنها: 

يف  العاملة  الشركات  مسح 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
املسح  هذا  يعقد  حيث  املعلومات، 
بشكل سنوي بالتعاون مع جمعية 
التطور  مدى  قياس  بهدف  إنتاج 
أداء قطاع االتصاالت  احلاصل يف 

وتكنولوجيا املعلومات. 

البند رقم )8(: قيام جمعية شركات تقنية املعلومات واالتصاالت 
)إنتاج( بإجراء املسوحات الدورية لقطاع تكنولوجيا املعلومات.

والتجارة  الصناعة  وزارة  تقم  لم 
والتموين بإصدار هذه السياسة.  البند رقم )9(: إصدار سياسة للتجارة اإللكترونية.

الهوية  وُفّعلت  اجلهود،  ُكّثفت 
الرقمية؛ لكن جزءًا من اخلدمات 
ُتفّعل  لم  سند  بتطبيق  املرتبطة 

بعد.

خدمات  تسويق  يف  اجلهد  من  مزيد  بذل   :)10( رقم  البند 
وتفعيل  سند  لتطبيق  التسويق  وزيادة  اإللكترونية  احلكومة 

الهوية الذكية.
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التوصيات العامة

إعادته  ويجب  التقييم،  جرى 
دوريًا وبفاعلية.

البند رقم )11(: ضرورة تقييم اخلدمات احلكومية ومدى تلبية 
وميكن  اخلدمات،  جودة  حتسني  بهدف  املواطنني  احتياجات 
االستفادة من تطبيق "بخدمتكم" يف هذا املجال، ودراسة أسباب 
واملشاركة  احلكومية  اخلدمات  تطوير  مؤشر  يف  اململكة  تراجع 
ال  فاألمر  ذلك،  يف  املعنية  اجلهات  جميع  وإشراك  اإللكترونية، 

يقتصر على وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

ُأعّدت مسودة نظام حق الطريق، 
ولم ُيوافق على املسّودة بعد.

البند رقم )12(: اإلسراع يف رسم اإلطار القانوني املناسب إلدارة 
االتصاالت،  شبكات  تطوير  لتشجيع  وتنظيمه  الطريق  حق 
ويشمل  الضرورية،  التحتية  البنية  توفير  من  املرخص  ومتكني 
الالزمة  املتغيرات  وحتديد  الطريق،  حق  مسّودة  إقرار  ذلك 
يف  املشاركة  لتيسير  التنظيمي  اإلطار  على  املطلوبة  والكافية 

البنى التحتية.
جدوى  دراسة  إعداد  من  ُأنتهَي 
خالل  من  الشراكة  ملشروع  أولية 
مراجعة  بهدف  الدولي  البنك 
األلياف  شبكة  استخدامات 

الضوئية.

لعدم  باملشروع  العمل  أوقف 
التوافق على االستخدامات.

تأجير  بأسعار  النظر  ُأعيد 
األلياف  كوابل  ومسارات  شعيرات 
شبكة  لبرنامج  التابعة  الضوئية 

األلياف الضوئية الوطني.

البند رقم )13(: ضرورة مراجعة االستخدامات األخرى لشبكة 
تكرار  من  وللحد  منها  االستفادة  لتعظيم  الضوئية  األلياف 

النفقات اخلاصة بتنفيذ الشبكات. 

أوقف املشروع.  البند رقم )14(: تنفيذ مشروع قابلية نقل األرقام اخللوية من 
خالل الهيئة مع نهاية عام 2021.

اسُتكمل. االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  استكمال   :)15( رقم  البند 
العالجات التنظيمية لتحفيز املنافسة التي جرى تبنيها.

االتصاالت  قطاع  مؤشرات  ُنشرت 
املوقع  على   2020 الرابع  للربع 

اإللكتروني للهيئة. 

أبرز  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  نشر   :)16( رقم  البند 
واتخاذ  فيه،  االستثمار  حجم  يف  تسهم  التي  القطاع  مؤشرات 

القرارات املناسبة املتصلة بها.
تنظيم  تعليمات  مسّودة  ُأعّدت 
االتصاالت  خدمات  عروض 

وبانتظار موافقة املجلس.

إطارًا  االتصاالت  قطاع  تنظيم  هيئة  تبني   :)17( رقم  البند 
أسعار  شفافية  وزيادة  املستفيدين،  حماية  إلى  يهدف  تنظيميًا 

خدمات االتصاالت.
التفاصيل  جزئيًا-  التنفيذ  جرى 
املختص  اجلزء  يف  موثقة 

بالسياسة يف هذا التقرير.

العامة  السياسة  بنود  تنفيذ  على  التركيز   :)18( رقم  البند 
)2018( املتصلة بقطاع البريد ضمن إطار زمني محدد، وخاصة 

تلك التي تستهدف حتسني أداء شركة البريد.
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التفاصيل  التنفيذ جزئيًا–  جرى 
املختص  اجلزء  يف  موثقة 

بالسياسة يف هذا التقرير.

البند رقم )19(: ضرورة تعظيم املنفعة املتأتية من مكاتب البريد 
األردني املنتشرة يف احملافظات يف تقدمي خدمات حكومية شاملة.

جرى التنفيذ جزئيًا. )التفاصيل 
موثقة يف امللحق رقم  2(.

أنحاء  جلميع  واملباني  الشوارع  عنونة  متابعة   :)20( رقم  البند 
اململكة لتسهيل عملية التوصيل إلى املنزل.

توصيات خاصة لتجاوز آثار جائحة كورونا

سنويًا  خريج   ٥٠٠ تدريب  يتم 
لسوق  املطلوبة  املهارات  على 
شركات  مع  وتشبيكهم  العمل 

القطاع اخلاص. 

البند رقم )3(: بناء القدرات الوطنية للتعامل مع التحول الرقمي 
ومبا يحول دون تشّكل قوى شد عكسي تعيق هذه العملية.

لم ُينجز- وأحدُث معاجلات كانت 
رقم  الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا 
 ،2016/4/6 بتاريخ   14483
تكنولوجيا  شركات  ُمنحت  فقد 

املعلومات إعفاءات وحوافز.

خطتها  دوريًا  الهيئة  تراجع  كما 
مع  يتوافق  ومبا  االستراتيجية، 
متطلبات السياسة العامة املعمول 
بتزويد  مستمرة  والهيئة  بها، 
الوزارة دوريًا بتقرير نصف سنوي 
بتنفيذ  املتصلة  إجنازاتها  عن 
العامة  السياسة  وثيقة  بنود 

املرتبطة بها.

املتصلة  تلك  وخاصة  االستثمار  عوائق  معاجلة   :)4( رقم  البند 
بحجم الضرائب على قطاعات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

املجاالت،  بعض  يف  إجناز  جرى 
لكن بحاجة إلى جهود كبرى.

البند رقم )5(: بناء الشراكات مع القطاع اخلاص لقيادة عملية 
التحول الرقمي يف القطاع برعاية حكومية.

التوصية،  هذه  بتنفيذ  ُبدئ   
والعمل جاٍر عليها لالستكمال.

حوكمة  مدونة  الهيئة  فّعلت  وقد 
التشريعية،  واألدوات  السياسات 
األثر،  دراسة  سياسة  ووثيقة 
واسُتحدثت النماذج املتصلة بهذا 

اخلصوص.

البند رقم )6(: الدعوة إلى تأسيس بنك معلومات مركزي ملعاجلة 
التشتت يف البيانات الوطنية.

التوصية،  هذه  بتنفيذ  ُبدئ 
والعمل جاٍر عليها لالستكمال.

للبيانات  الكاملة  احلماية  توفير  على  العمل   :)7( رقم  البند 
املعلومات، مع ضرورة  والشخصية مبا يحافظ على سرية  العامة 
املخصصة  احلكومية  املنصات  يف  احلماية  توفير  مدى  مراجعة 

جلائحة كورونا.
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اخلدمة  نشر  نتائج  وُتتابع  مّت. 
ومالحظات  اإللكترونية 

املستخدمني حولها. 

اخلدمات  فعالية  مدى  لقياس  مؤشرات  وضع   :)8( رقم  البند 
احلكومية اإللكترونية، ورصد خبرات املواطنني عبرها، وضرورة 
التجربة الفّعالة للخدمات اإللكترونية قبل إطالقها للمواطنني.

االستكمال  قيد  زال  وما  مّت. 
خلدمة عدد أكبر من املستفيدين.

من  املدارس  طلبة  جميع  لتمكني  مبادرات  تبني   :)9( رقم  البند 
تراعي  مناسبة  بأسعار  محمولة  كمبيوتر  أجهزة  على  احلصول 

القدرات املالية لألهالي يف مناطق اململكة كافة.

مّت، مع استمرار ومرونة.

التشغيلية  اخلطط  على  اجلائحة  أثر  حول   :)10( رقم  البند 
للجهات احلكومية، ووجوب تبني منهجيات مثل منهجية املرونة 
يف  االستمرارية  من  املؤسسات  لتمكني  املؤسسية،  والرشاقة 

األعمال وفقًا لألولويات دون أن يؤثر على األداء.

سابعًا: الخالصة والتوصيات:
أ. توصيات قطاع االتصاالت:

على  قدرته  وزيادة  وتطوره  دميومته  لضمان  املناسبة  احملفزات  القطاع  إعطاء   .1
 ،)5G( إدخال أحدث التكنولوجيا يف االتصاالت املتنقلة وحتديدا اجليل اخلامس

للمساهمة يف منوه ورفع جودته ومستواه التنافسي يف األردن وخارجه.    

شبكات  لعمل  االتصاالت  تنظيم  قطاع  هيئة  قبل  من  املناسبة  الترددات  توفير   .2
اجليل اخلامس وجعلها متوفرة بأسرع وقت ممكن لدفع الشركات العاملة يف القطاع 

من االستفادة منها.  

العمل على حتديث قانون االتصاالت رقم 13 لعام 95 وتعديالته والذي مت إقراره   .3
وكذلك  االتصاالت،  خدمات  نشر  يعيق  الذي  القصور  ملعاجلة  عديدة  سنوات  من 
القانون وحتديثها، مثل نظام اخلدمة  املنبثقة عن  األنظمة  العديد من  مراجعة 
العائد  املناطق وحتقيق  الشمولية لالتصاالت ومبا يحقق نشر اخلدمات يف كافة 
احلكومية  السياسة  يف  ورد  ما  مع  جتاوبا  وذلك  اخلدمات،  هذه  ملزودي  العادل 

لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لعام 2018. 

اجليل  خدمات  إلنشاء  الالزم  الراديوي  الطيف  موارد  من  أكبر  مساحات  توفير   .4
اخلامس وتشغيلها. 

إدارية ومالية فعلية لهيئة قطاع تنظيم االتصاالت، واستثناء  اعطاء استقاللية   .5
السريعة  للتغيرات  نظرا  عطاءاتها  طرح  عند  املوحد  الشراء  إجراءات  من  الهيئة 
واملتتابعة يف األنظمة والتقنيات، والتي حتتاج إلى استجابة سريعة لتتمكن الهيئة 

من ضمان التنظيم األمثل، والتي قد يعيقها اإلجراءات احلالية يف الشراء.
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ب. توصيات قطاع تكنولوجيا املعلومات:
لديها  شركة  إنشاء  خالل  من  املعلومات  تكنولوجيا  صناعة  ملركز  األردن  حتويل   .6
القدرة املالية واإلدارية والتسويقية تقوم على الشراكة بني القطاع العام والقطاع 

اخلاص وتدار من خالل القطاع اخلاص. 

املشروع  هذا  ليعّد  سنة،   12 مدى  على  التدريجي  االلكتروني  التعليم  ادخال   .7
مشروعًا وطنيًا. 

 .)NBN( استكمال مشروع الشبكة الوطنية للنطاق العريض  .8

حتسني تنافسية الشركات العاملة يف القطاع من خالل االبتكار والتطوير الذاتي   .9
للمنتجات واخلدمات.

أم  كانت  حالية  العالية  التنافسية  القدرة  ذات  للقطاعات  استراتيجية  وضع   .10
املجال  للتركيز عليها وتطويرها، وفتح  إمكانات األردن وموارده  مستقبلية وضمن 
لالستثمار فيها على أاّل يتم منع القطاعات األخرى من العمل معها لتشتمل على 

األفكار الريادية والشركات الناشئة.

ج. توصيات التحول الرقمي للحكومة:
لتعيني  تخصصاته  ضمن  املرونة  وإعطائه  الرقمي  بالتحول  معني  قسم  إنشاء   .11
خبرات قادرة على إدارة هذا التحول ضمن خطة مدروسة وموازنة محددة لتحقيق 

األهداف.

إنشاء مجلس خاص بالتحول الرقمي يضم ممثلني مختصني من الوزارات والدوائر   .12
واالقتصاد  بالتجارة  العالقة  ذات  اخلاصة  اجلهات  عن  ممثلني  وكذلك  احلكومية 

وتكنولوجيا املعلومات.

د. توصيات األمن السيبراني:
هذا  يف  التكنولوجية  للتطورات  املركز  مواكبة  من  للتأكد  اإلمكانيات  كافة  توفير   .13

املجال ليستطيع حماية األردن من أي هجوم سيبراني. 

وتخريج  السيبراني  األمن  تخصص  لتطوير  األردنية  اجلامعات  مع  شراكات  عمل   .14
لتمكن  فيها  وتنافس  والعاملية  احمللية  األسواق  تواكب  وقدرات  مبؤهالت  طالب 
واجلامعات  املدارس  يف  املتفوقني  الطالب  استقطاب  من  السيبراني  األمن  مجلس 

وتعمل على تبنيهم وتدريبهم.
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هـ. توصيات قطاع البريد:
مراجعة قانون اخلدمات البريدية وتفعيله، فيما يتعلق باملواد املتصلة بالبعائث   .15

الصغيرة واملواد املتصلة باخلدمة الشمولية.

القطاع اخلاص،  العمل على أسس جتارية أسوة بشركات  البريد من  متكني شركة   .16
ومتكينها من القيام بواجباتها دون تدخل احلكومة يف عملها. 

اخلدمة  أعباء  حتميلها  جراء  البريد  شركة  على  املتحقق  الدين  تبعات  حتمل   .17
الشمولية يف السنوات العشر السابقة.

للشركة  العدالة  يحقق  ومبا  البريد  لقطاع  الشمولية  اخلدمة  دراسة  إعادة   .18
ويساعدها يف القيام بواجباتها جتاه كافة مناطق اململكة. 

المراجع
1 TRC.GOV.JO

2 MODEE.GOV.JO

3 DOS.GOV.JO

4 Internet World Statistics https://www.internetworldstats.com/stats.htm

5 NRI 2019 Countries  https://networkreadinessindex.org/2019/nri-
2019-countries/

6 Global Competitiveness Report    https://www.weforum.org/reports/the-
global-competitiveness-report-2020

7 World competitiveness index  https://www.imd.org/centers/world-com-
petitiveness-center/rankings/world-competitiveness/ 

8 Network Readiness Index 2021    https://networkreadinessindex.org/
9 Digital trends in the Arab States 2021   https://www.itu.int/ar/myitu/

publications/2021/04/07/12/19/digital20%trends20%in20%the20%
arab20%states20%region202021%/

المالحق

 .Appendix No 1 - Policy completion status – MODEE :)1( امللحق رقم  -
امللحق رقم )2(: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020.  -

.Win-Win-Win :)3( امللحق رقم  -
للبريد  االستراتيجية  اخلطة  على  املدرجة  املشاريع  مجموعة   :)4( رقم  امللحق   -

األردني.
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https://www.itu.int/ar/myitu/publications/2021/04/07/12/19/digital%20trends%20in%20the%20arab%20states%20region%202021/
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أواًل: مقدمة
يؤدي قطاع النقل دورًا رئيسًا يف منو الدولة وتطورها، ويعمل على تعزيز النشاط االقتصادي 
واالجتماعي. وأسوًة ببقية القطاعات، فرضت جائحة كوفيد19- حتديات غير سابقة 
على القطاع، فأضحى هذا القطاع من أبرز ما تضّرر بتداعيات هذه األزمة. وأّدت إجراءات 
قة للحد من تفشي الفيروس إلى احلد من تنقل املسافرين بحرّية بني  حظر السفر املطبَّ
املدن والدول، وبالتالي أّدى ذلك إلى انخفاض حاد يف إيرادات القطاع، وإلى حتديات على 

املديني القصير والطويل.

ظروف  ظل  يف  سابقتها  مثل   2021 لعام  البالد  حالة  تقرير  ضمن  املراجعة  هذه  وتأتي 
اجلائحة ذاتها لتسّلط الضوء على أثر استمرار اجلائحة على قطاع النقل، وما قامت به 
وتناقش  القطاع،  هذا  تعايف  على  للعمل  معاجلتها  أو  اآلثار  هذه  من  للتخفيف  احلكومة 
لم  وما  أجنز  ما  لترصد  القطاع  استراتيجيات  ضمن  وخطط  برامج  من  تنفيذه  مت  ما 
ُينجز، وذلك لتحديد مواطن اخللل يف أداء الوزارات واملؤسسات العامة والتحديات التي 
تعيق حتقيق التقدم املتوقع، ومتابعة التوصيات السابقة الواردة يف تقرير حالة البالد 
2020، وبيان ما مت تنفيذه أو مراعاته منها وما لم ينفذ، انتهاء بتقدمي جملة مقترحات 
العمل  وحتسني  االستراتيجيات  من  املرجوة  األهداف  حتقيق  يف  للمساهمة  وتوصيات 

املؤسسي والتشاركي، للوصول إلى أهداف التنمية الشاملة واملستدامة.  

السبع  للسنوات  للقطاع  وتطويرها  استراتيجية  حتديث  على  حاليًا  النقل  وزارة  وتعمل 
إذ  النقل،  قطاع  استراتيجيات  آخر  على  االعتماد  يف  املراجعة  هذه  وستستمر  القادمة، 

سيتّم التركيز على الوثائق التالية:

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.   •

تقرير املتابعة 2021 للخطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.   •

اخلطة االستراتيجية والبرنامج التنفيذي )2021-2023( )هيئة النقل البري(.  •

اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(.   •

التنفيذية واخلطة  الثالثة  املرحلة  املدى،  طويلة  الوطنية  النقل  استراتيجية   • 
.)2023-2021(

اخلطة االستراتيجية لوزارة النقل لألعوام )2023-2021(.  •

املراجعة التي جاءت حتت عنوان "كورونا2-" عام 2020 الستراتيجية النقل الوطنية   •
طويلة املدى/ املرحلة الثانية، واخلطة التنفيذية )2020-2018(.

https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Studies_Reports_AR_/Strategic_Plan-_Road_Saftey_-2021_quarter_report_-upload.docx
https://www.mot.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Studies_Reports_AR_/Strategic_Plan-_Road_Saftey_-2021_quarter_report_-upload.docx
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تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربعني الثاني والثالث من األعوام   •
2020 و2021. وكما ُذكر أعاله من اعتماد املراجعات السابقة ضمن تقارير حالة البالد 
لألعوام )2018-2020(، فإن مفهوم النقل يشمل تنّقل األشخاص والبضائع وحتى 
املوارد الطبيعية، مثل النفط والغاز، من مكان إلى آخر بالوسائط املختلفة )شاحنة، 
مركبة خاصة، قطار، باخرة، طائرة، وأنبوب...إلخ. وبالتالي فإن قطاع النقل من هذا 
التي  التحتية  والبنية  وتشغيلها،  وإدارتها  هذه  النقل  عمليات  تنظيم  يشمل  املنظور 
احلالي  التنظيمي  السياق  يف  لكن  وموانئ...إلخ(،  حديدية،  وسكك  )طرق،  تخدمها 
والصالحيات املمنوحة مبوجبه لوزارة النقل والهيئات العاملة حتت مظلتها، سُيدرج 

ما يلي ضمن قطاع النقل:

تنّقل األشخاص من خالل وسائط النقل مقابل أجر، مثل النقل العام أو سيارات األجرة   •
)التاكسي( أو النقل السياحي، إضافة إلى وسائط النقل اجلوية والبحرية. أما تنّقل 
األشخاص يف مركباتهم اخلاصة، فسُيعرض من خالل عالقته مبنظومة النقل العام 

الوارد ذكرها أعاله. 

نقل البضائع من خالل وسائط النقل املختلفة )الشاحنات والسفن والطائرات(.   •

وستبحث هذه املراجعة باختصار مشاريع النقل التي تقع ضمن اختصاص املؤسسات غير 
العاملة حتت مظلة وزارة النقل، مثل أمانة عّمان الكبرى والبلديات، وستتناول اإلشارة 

إلى قطاعات فرعية ثالثة ضمن قطاع النقل، وهي:

النقل البّري.  •

النقل اجلّوي.  •

النقل البحري.  •

ثانيًا: لمحة عن قطاع النقل
ساهم قطاع النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية يف عام 2019 مبا نسبته 
6.2%، لكن املساهمة ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا يف ظل ظروف اجلائحة لتصل إلى%6.25 
 .%6.3 إلى   2021 العام احلالي  2020، ومقدر أن يصل االرتفاع يف نهاية  يف نهاية عام 
التنمية  عجلة  دفع  يف  دورًا  ويؤدي  املشتغلني،  مجموع  من   % النقل7.9  قطاع  ويشغل 
االقتصادية واالجتماعية يف اململكة، إذ يوفر إمكانية الوصول والتنقل، ويسمح باستيراد 
البضائع، وتصديرها، ونقلها داخليًا وخارجيًا. ويتكون قطاع النقل من قطاعات وأمناط 
والنقل  البحري،  النقل  السككي،  النقل  البري،  النقل  هي:  النقل،  وسائط  متثل  رئيسة 
اجلوي. ولكل منط من وسائط النقل جهة مسؤولة عن إدارته وتشغيله، إضافة إلى وزارة 
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الهيئات  خالل  من  تنفيذها  ومتابعة  واالستراتيجيات،  السياسات  برسم  املعنية  النقل 
املرتبطة بها. كما تتابع تخطيط املشاريع الكبرى، وبحث سبل متويلها وتنفيذها. 

وتعمل هيئة تنظيم النقل البري على تنظيم النقل العام يف جميع احملافظات واملناطق 
داخل  النقل  بتنظيم  األمانة  تقوم  بينما  العقبة،  ومحافظة  عّمان  أمانة  حدود  خارج 
و201  حافلة،  و348  "التاكسي"،  أجرة  سيارة   10,414 من  بأسطول يتكون  حدودها 
العام  النقل  وسائط  عدد  بلغ  وقد  )سرفيس(.  صغيرة  سيارة  و3,001  متوسطة  حافلة 
37,184 واسطة نقل  2021 حوالي  نهاية  الهيئة يف  العاملة حتت مظلة  بأمناطه كافة 
واخلارجية،  الداخلية  اخلطوط  من   1,328 على  تتوزع  اململكة،  مستوى  على  عمومي 
ويعمل على خدمة هذه اخلطوط 776 حافلة كبيرة، و3,475 من احلافالت املتوسطة، 
 5,478 و1021 سيارة صغيرة )سرفيس(. كما يتم تقدمي خدمة )التاكسي( من خالل 
السياحي  التأجير  خدمة  تقدمي  على  األمانة  وتشرف  مكتبًا.   141 على  موزعة  سيارة 
من خالل 234 مكتبًا تشّغل فيه 11,208 مركبات، إضافة إلى خدمة السيارات الفخمة 
)الليموزين( التي تشمل 588 سيارة تتوزع على 24 مكتبًا. وقد بلغ عدد السيارات التي 

تقدم خدمة "التاكسي الفندقي" 133 سيارة من خالل 14 مكتبًا. 

شركات.   7 ضمن  تعمل  سيارة   10,255 فتشمل  الذكية  التطبيقات  سيارات  خدمة  أما 
وُتقّدم خدمة النقل الدولي من خالل 240 حافلة تديرها 35 شركة. وبلغ عدد سيارات 
يديرها  سيارة   228 املطار  تاكسي  سيارات  وعدد  سيارة،   1,090 اخلارجية  السفريات 
مكتب  أيضًا  يديرها  سيارة   30 عددها  يبلغ  التي  املعبر"  "تاكسي  وخدمة  واحد،  مكتب 
7,000 شاحنة،  227 شركة مرخصة، متتلك  البضائع، فتعمل  أما يف مجال نقل  واحد. 
ومتثل ما نسبته 21.12% من إجمالي األسطول، بينما يوجد 14,028 شاحنة مملوكة 
شاحنة.   21,028 يضم  الذي  األسطول  حجم  من   %78.88 نسبته  ما  تشكل  ألفراد 
منطقة  إلى  الشاحنات  دخول  عمليات  لتنظيم  إلكتروني  ونظام  معتمدة  آلية  ق  وتطبَّ

العقبة االقتصادية اخلاصة وامليناء وخروجها.

وتتألف شبكة السكك احلديدية يف األردن من خط ذي قياس ضيق بطول 294 كم تديره 
شركة العقبة للسكك احلديدية لنقل منتجات املناجم من الفوسفات وغيرها إلى ميناء 
العقبة، وخط آخر يبلغ طوله 210 كم تديره مؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني 
الذي يقوم بنقل الركاب يف رحالت سياحية داخل اململكة من محطة عّمان إلى احملطات 

التابعة للمؤسسة املؤهلة.

وتطويره،  ومراقبته  البحري  النقل  قطاع  تنظيم  األردنية  البحرية  الهيئة  وتتولى 
البحرية  البيئة  حماية  يف  واإلسهام  البحري،  واألمن  البحرية  السالمة  مستويات  ورفع 
من   35 على  وّقع  قد  األردن  بأن  علمًا  واملتطلبات،  املعايير  على  واعتمادًا  لقانونها  وفقًا 
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والقطع  السفن  متابعة  وتتم  الدولية.  البحرية  واملدونات  والبروتوكوالت  االتفاقيات 
البحرية التي ترفع العَلم األردني للتحقق من التزامها مبتطلبات السالمة واألمن البحري 
والقوارب  السفن  عدد  بلغ   ،2020 عام  نهاية  ويف  الدولية.  البحرية  لالتفاقيات  وفقًا 
االتفاقيات  ملتطلبات  وتنفيذًا  قاربًا.  و1670  سفينة   33 األردني  العلم  حتت  املسجلة 
البحرية الدولية يف عام 2019 جرى التفتيش على 492 سفينة أجنبية من أصل 2195 
سفينة دخلت إلى املياه اإلقليمية. أما العمليات يف املوانئ، فتتولى اإلشراف عليها شركة 
احلكومة  بني  مناصفة  مملوكة  مساهمة  شركة  وهي   ،2004 عام  منذ  العقبة  تطوير 
األردنية وسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. وتعّد شركة تطوير العقبة اجلهة 
لتطوير  الالزمة  والفوقية  التحتية  البنية  ببناء  قامت  إذ  املوانئ،  أصول  جلميع  املالكة 
رصيفًا   28 تضم  مرفقًا   11 بناء  شملت  والتي  الرئيسة،  مرافقه  وتشغيل  العقبة  ميناء 

مينائيًا متخصصًا، ورصيفًا خلدمة السفن التي تؤم مواني العقبة.

ومراقبته  اجلوي  والنقل  املدني  الطيران  قطاع  بتنظيم  الطيران  تنظيم  هيئة  وتعنى 
البنية  وتتألف  اجلوي.  للنقل  إقليميًا  مركزًا  األردن  جعل  إلى  وتسعى  مكوناته،  بجميع 
علياء  امللكة  مطار  وهي  عاملة،  دولية  مطارات  ثالثة  من  األردنية  للمطارات  التحتية 
ماركا.  يف  املدني  عّمان  ومطار  العقبة،  يف  الدولي  حسني  امللك  ومطار  عّمان،  يف  الدولي 
النشرات  وإصدار  اجلوية  والتنبؤات  الرصد  خدمات  اجلوية  األرصاد  إدارة  ُتقدم  كما 
سالمة  يف  وتسهم  الطقس،  أحداث  من  املبكر  واإلنذار  بالطقس  اخلاصة  التحذيرية 
البرنامج  الواردة يف  النقل عمومًا والطيران خصوصًا. وتشير أهم مؤشرات القطاع  قطاع 
التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وقوانني املوازنة إلى ثبات يف أدائه خالل 
2021، كما هو مبني يف  املاضية )2017-2020(، مع توقع حتسن طفيف يف عام  املّدة 
اجلدول رقم )1(، ومن اجلدير بالذكر أن املؤشرات يف قوانني املوازنة للسنوات املتتابعة 

)2019-2022( ال تتطابق يف بعض األحيان.
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اجلدول رقم )1(: أهم قيم املؤشرات التي تعكس واقع القطاع لألعوام 2021-2017  

 2021
املتحقق

2021
املتوقع تقييم 

ذاتي
أولي

 2020  2019  2018 2017 املؤشر

81% 81 % 80% 80%  79% 69% نسبة رضا املوظفني.
80.58% 86.4 80% 80% 84.2% 88.5% نسبة رضا شركاء الوزارة.
6.25% 6.3 % 6.3 % 6.2 % 6.1 % 8.4 % نسبة مساهمة قطاع النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي.

67160/ 67160/ 67160/ 84160/ 84160/ 67160/
مرتبة األردن يف التقارير الصادرة عن البنك الدولي من حيث 

مؤشر األداء اللوجستي.

1 1 1 2 1 عدد مشاريع الشراكة مع القطاع اخلاص.

30% 70% 24.5% 20% 18.7% 7.2%
نسبة إجناز البرامج املدرجة ضمن استراتيجية النقل الوطنية 

طويلة املدى.
3 3 0 5 1 0 عدد مذكرات التفاهم الثنائية.

65% 90% 35% 10% 2% 1.4%
نسبة إجناز املشاريع )املدرجة يف استراتيجية وزارة النقل( التي 

تهدف إلى تخفيف اآلثار البيئية السلبية.
93% 93% 92% 92% 93% 91.3% نسبة دقة املعلومات املقدمة للمستفيدين وشموليتها.

68 69 65 65 65 37 عدد محطات الرصد اجلوية.

7 7 10.6 10.76 10.3 9.8
متوسط العمر التشغيلي حلافالت الركوب وسياراته املتوسطة 

)سنة(.
15 14 14.1 16.6 16.1 متوسط العمر التشغيلي ألسطول الشحن الثقيل )سنة(.

100% 90% 90% 72.8% 70% نسبة إجناز مشاريع البنية التحتية القائمة.
81.7% 74% 70% 70% 68% 76% درجة الرضا عن خدمات النقل العام.

0.59 0.61 0.7 0.62 0.70 0.70 عدد احلافالت لكل 1000 نسمة.
37 38 38 عدد االتفاقيات الدولية.

34 35 32 32 30 28 عدد السفن املسّجلة حتت العَلم األردني.

1650 1615 1221 1637
عدد الشهادات والوثائق التي يتم إصدارها عن مركز 

االمتحانات وجهازها لتطبيق اتفاقية.
1093 1341 1384 1472 إجمالي عدد السفن التي دخلت إلى املياه اإلقليمية.

1* 5 4 4 3 عدد مذكرات التفاهم لتبادل االعتراف.
6* 5 3 0 3 لة سنويًا. عة أو املعدَّ عدد اتفاقيات األجواء املفتوحة املوقَّ

49.46 36.779 45.7 44.87 46.68 عدد الطائرات العابرة لألجواء األردنية )ألف طائرة(.
7.1 7.1 9.6 11.5 18.2 عدد املسافرين يف السنة/ مطار عّمان املدني )ألف(.

2.1 3.1 3.7 4.09 عدد الرحالت اجلوية السنوية/ مطار عّمان املدني )ألف(.
8 15.5 13.2 19.7 عدد الرحالت التدريبية السنوية/ مطار عّمان املدني )ألف(.

1 2 1 0 0 0 عدد الرادارات اجلوية.
38 38 38 18 13 عدد محطات الرصد اجلوي )اآللية(.

املصدر: تقرير البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، وقوانني املوازنة لألعوام 2022-2020.
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ثالثًا: تأثير جائحة كورونا على قطاع النقل
إن أثر جائحة كورونا على قطاع النقل مثل غيره من القطاعات متغّير مع الوقت، وذلك 
اتخذت  فقد  الدفاع.  قانون  مبقتضى  الصادرة  الدفاع  وأوامر  الوبائي  الوضع  بحسب 
احلكومة األردنية إجراءات متنوعة ارتبطت بقطاع النقل منذ منتصف شهر آذار 2020 
وحتى انتهاء مدة تقييم هذه املراجعة )الربع الثالث من عام 2021( بناًء على التطّورات 
تغطي  املراجعة  هذه  أن  مراعاة  مع  اململكة،  يف  الوبائي  بالوضع  اخلاصة  واملستجدات 
هذه  تلخيص  وميكن  إعدادها.  تاريخ  عند  إجراءات  من  به  القيام  مت  وما  اجلائحة  أثر 

اإلجراءات كما يلي:

           
• النقل البري للركاب: 

السعة  وتراوحت  الوبائي،  الوضع  مع  لتتناسب  اإلجراءات  باتخاذ  احلكومة  استمرت 
املقعدية ملركبات النقل العام من 50% )أمر الدفاع رقم 27 لسنة 2021( إلى 75% )بدءًا 
من مطلع شهر نيسان(، والوصول إلى كامل السعة املقعدية يف بداية شهر أيلول، شريطة 
مرور شهر على تلقي السائق اجلرعة األولى من اللقاح، وااللتزام بالبروتوكوالت الصحية. 
احلكومة  كانت  والتي  اخلاصة،  املركبات  بحركة  املتصلة  القيود  كل  رفع  مع  ذلك  وتزامن 
قد أعادت فرضها يف نهاية شهر شباط، لتشمل حظر التجول أيام اجلمعة ولياًل يف أيام 
األسبوع، ثم ُألغي حظر التجول أيام اجلمعة يف نهاية شهر نيسان املاضي، وُقّلصت ساعات 
احلظر الليلي يف منتصف شهر أيار لتصبح من الساعة احلادية عشرة مساًء حتى الساعة 
للمنشآت.  صباحًا  السادسة  الساعة  وحتى  لياًل  العاشرة  الساعة  ومن  صباحًا،  السادسة 

وُقّلصت يف ما بعد ساعات احلظر بساعة إضافية من بداية شهر متوز. 

           
• النقل اجلوي للركاب:

 إن احلركة يف املطارات قد استمّرت دون إيقاف منذ استئناف الرحالت اجلوية الدولية 
املنتظمة من الثامن من أيلول املاضي، وفق اشتراطات تتضمن إحضار املسافر شهادة فحص 
فحص  وإجراء  األردن،  إلى  السلبّية  ونتيجتها  السفر  موعد  من  ساعة   72 قبل   )PCR(
ثاٍن يف املطار عند وصوله إلى اململكة على نفقته اخلاّصة. وُسمح يف ما بعد للمسافرين 
القادمني إلى األردن مبغادرة املطار دون انتظار نتائج فحص )PCR( للكشف عن كورونا، 
إلى هواتفهم. وتقرر يف ما  على أن يتم إبالغهم بنتائج فحوصاتهم برسائل نصية تصل 
إجراء  من  اجلوية  املنافذ  عبر  األردن  إلى  دول  عدة  من  القادمني  املسافرين  بعد إعفاء 
القادمني  البلد  من  لهم  ُأجري  الذي  بالفحص  واالكتفاء  األردن،  داخل   )PCR( فحص 
منه، إلى جانب شهادة تطعيم بجرعتي لقاح مضاد لفيروس كورونا، والتسجيل يف منصة 



381

حالة البالد 2021: النقل

يف  الفيروس  من  جديدة  متحّورات  انتشار  مع  السلطات  تعاملت  وقد   ."Visit Jordan"
بعض الدول، إما بإيقاف السفر منها وإليها و/أو حجر املسافرين القادمني منها.

• النقل البحري للركاب: 
شركة  وعّبارات  بواخر  عبر  املصري،  ونويبع  العقبة  ميناءي  بني  املالحة  حركة  عادت 
اجلسر العربي للمالحة يف شهر نيسان بعد توقفها مدة 415 يومًا بسبب تداعيات جائحة 
كورونا، مع اشتراط إحضار املسافر من مصر لفحص خلو من فيروس كورونا ساري املفعول 
ملدة 120 ساعة، والتعهد بااللتزام باإلجراءات الصحية، وإجراء فحص كورونا آخر على 
منت الباخرة، وكذلك ُبدئ باستقبال البواخر السياحية من شهر آب بعد أن توقفت نهائيًا 

منذ بدء جائحة كورونا، ومن املتوقع أن تزداد احلركة يف أواخر العام. 

• نقل البضائع:
جزءًا  تشكل  التي  الشاحنات  حركة  على  أثر  للجائحة  كان  البضائع،  بنقل  يتصل  ما  يف 
عملت  وقد  لألردنيني،  والغذائي  االقتصادي  واألمن  والتزويد  النقل  سلسة  يف  رئيسًا 
املاضي،  العام  نهاية  ففي  القطاع.  هذا  على  اآلثار  من  التقليل  على  احلكومة  إجراءات 
ألغت العمل بنظام "النقل التبادلي" )Back-to-back( على منفذ العمري، مع االلتزام 
بالبروتوكوالت الصحية، إضافة إلى السماح للنقل بالعبور ترانزيت للشاحنات املصرية 
نحو مقصدها بعد فتح حركة املالحة بني العقبة ونويبع الحقًا. ويف شهر نيسان املاضي، 
واجهت الشاحنات قرار السلطات السعودية مبنع دخول الشاحنة التي يزيد عمرها على 
20 سنة، وتواصلت احلكومة مع اجلهات السعودية إلعطاء الشاحنات األردنية استثناء 
مؤقتًا. ومن جانب آخر، ُالغي نظام النقل التبادلي على احلدود العراقية يف شهر آب، وُسمح 
للشاحنات بالوصول إلى مقاصدها يف كال البلدين بعد أكثر من 15 سنة استمر بها العمل 
بهذا النظام لظروف أمنية ال عالقة للجائحة بها. األمر ذاته ينطبق على مركز حدود 
والسماح  التبادلي،  النقل  بنظام  العمل  عن  بالتوقف  قرار  متوز  شهر  يف  خذ  اتُّ إذ  جابر، 
الظروف  أن  إاّل  مباشرة،  سوريا  إلى  بالدخول  األردنية  اللوحات  ذات  الشحن  ملركبات 
األمنية التي تلت البدء باتخاذ القرار حالت دون ذلك، واستمر العمل بالنظام ذاته لغاية 

إعداد هذه املراجعة.
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• النقل البحري: 
شهدت احلركة يف ميناء العقبة نشاطًا متزايدًا بعد البدء برفع اإلجراءات االحترازية 
جائحة  تداعيات  فرضتها  التي  اإلغالقات  بعد  الطبيعية  احلياة  إلى  تدريجيًا  والعودة 
كورونا، إذ تشير إحصاءات الربع الثالث من عام 2021 إلى زيادة عدد البواخر التي أّمت 
25%، وانخفض مجموع  2020 بنسبة تصل إلى  املّدة نفسها من عام  ميناء العقبة عن 
البضائع التراكمية التي مّتت مناولتها عبر ميناء العقبة بنسبة 10%. وانخفضت نسبة 
البضائع املصدرة 18%، يف حني انخفضت املستوردات احمللية بــنسبة 8%. وباملقابل كان 
كما   %10.2 بنسبة   2021 لسنة  واملستوردة  املصدرة  احلاويات  بأعداد  تراجعات  ثّمة 
تشير إحصاءات ميناء احلاويات، وُيعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري عامليًا، إذ 
وصلت نسبة الزيادة مقارنة باألسعار منذ بداية العام نحو 400% ألسباب تتصل بوقف 
تشغيل أكثر من 50 باملئة من بواخر احلاويات خلفض التكاليف اإلدارية والتشغيلية، يف 
حني أن التعايف من األزمة يتطلب زيادة يف حركة التجارة الدولية، وبالتالي زيادة الطلب 

على نقل احلاويات املتوافرة للشحن يقابلها نقص يف البواخر التي ستنقلها.

• خدمات التوصيل:
قطاع  ضمن  والريادة  الرقمي  االقتصاد  وزارة  مظلة  حتت  تعمل  التوصيل  خدمة  أن  مع 
اململوكة  األردني  البريد  بشركة  ممثاًل  العام  البريد  مشغل  نوعني:  من  املكون  البريد 
بالكامل للحكومة، ومشغل البريد اخلاص الذي يعرف بحسب قانون اخلدمات البريدية 
رقم )5( لسنة 2002 وتعديالته بأنه: أي شخص ينقل بعثة بريدية خاصة مقابل أجر، 
اإللكترونية،  التجارة  ازدهار  لتلبية  طفرة  حتى  أو  الفتًا  حتسنًا  القطاع  هذا  شهد  فقد 
أزمة كورونا. وتشير  التوصيل للمؤسسات واملنازل، وخاصة خالل  وزيادة نشاط خدمات 
بيانات هيئة تنظيم قطاع االتصاالت زيادة يف أعداد املرخصني، وحجم الطرود البريدية 
إذ   ،2016 عام  مع  مقارنة   2020 عام  يف  القطاع  يف  املباشرة  الوظائف  وحجم  املتداولة، 
عدد  وزيادة   ،%104 بلغت  بنسبة  القطاع  يف  العاملني  املرخصني  عدد  زيادة  إلى  أشارت 
القطاع  يف  العاملني  عدد  زاد  كما   .%19.5 بنسبة  والدولية  احمللية  البريدية  البعثات 
بجزأيه بنسبة كبيرة وصلت إلى 253%، تشكل سيارات التطبيقات والتاكسي جزءًا مهمًا 

منها. 
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رابعًا: اإلجراءات الحكومية
أعّدت 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 
املعونة  السياحة واآلثار، وصندوق  املركزي األردني، ووزارة  والبنك  للضمان االجتماعي، 
الوطنية، وهيئة تنظيم النقل البّري. وجاء هذا البرنامج ليتوافق مع البرامج التي صدرت 
مبوجب أمر الدفاع رقم )14( لسنة 2020 )برامج "حماية"، والحقًا "مساندة"، و"متكني 

اقتصادي )1("، و"متكني اقتصادي )2("(. وتهدف هذه البرامج إلى:

تخفيف األعباء املالية لكل من العاملني والشركات يف قطاع النقل.  •

توفير مظلة اجتماعية للعاملني يف قطاع النقل.  •

حتفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام.  •

تقدمي الدعم من خالل القروض امليسرة لقطاع النقل.  •

حماية العاملني يف شركات قطاع النقل.  •

توفير السيولة الالزمة الستمرارية عمل شركات النقل ودميومتها.  •

ويف ما يلي توضيح ألبرز مالمح هذه البرامج:

أوالً: سلسلة اإلجراءات الحكومية لدعم قطاع النقل 
من خالل هيئة تنظيم النقل البّري أو أمانة عمان الكبرى كل يف مجال اختصاصه، اّتخذت 
التخفيفّية  والقرارات  اإلجراءات  ضمن  آذار  شهر  نهاية  يف  القرارات  من  عددًا  احلكومة 

والتعزيزّية والتحفيزّية للتعامل مع اجلائحة، شملت ما يلي:

إعفاء 50% من رسوم التراخيص عن مدد اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدية بتكلفة   .1
1.6 مليون دينار ضمن حدود أمانة عّمان.

2.  إعفاء مركبات النقل العام يف اململكة من رسوم التراخيص بقيمة مليون دينار عن مدد 
اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدّية. 

منح مّدة ثالثة أشهر لتجديد ترخيص وسائط النقل العام بدون غرامات.  .3

وتال ذلك يف شهر آب اتخاذ املزيد من اإلجراءات للتخفيف من أثر اجلائحة املستمرة على 
النحو التالي:
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)اخلدمات  االستثمار  وبدالت  التراخيص،  رسوم  من  العام  الّنقل  شركات  إعفاء   .1
السنوية(، والغرامات الناجتة عن عدم جتديد التراخيص املستحّقة عليها عن مدد 

اإلغالق بسبب جائحة كورونا لعام 2021.

التراخيص  رسوم  من  كورونا  جائحة  من  املتضّررة  العام  الّنقل  أمناط  جميع  إعفاء   .2
2021، وبنسب متفاوتة  السنوّية عن عام  السنوّية، وبدالت االستثمار )اخلدمات( 

تتراوح ما بني 30-100%، وعلى النحو التالي:

للجامعات  الّنقل  وشركات  الّدولي،  الّنقل  وشركات  املدرسي،  النقل  شركات  إعفاء  أ. 
الرسمية، وشركات التاكسي الفندقي بنسبة %100.

إعفاء شركات تأجير احلافالت والسرفيس والنقل العام بنسبة %50. ب. 

إعفاء شركات تأجير السيارات السياحية بنسبة %30. ج. 

 ،31/12/2021 حتى  النقل  شركات  على  املالية  املستحقات  تسديد  مّدة  متديد   .3
والسماح بتقسيط املبالغ املتراكمة عليها حتى نهاية عام 2022. 

للضمان  العامة  المؤسسة  النقل من خالل  لقطاع  المقدم  الدعم  ثانيًا: 
االجتماعي

 2020 لسنة   )14( رقم  الدفاع  أمر  مبوجب  الصادرة  البرامج  مع  الدعم  هذا  يتوافق   
تنفيذ  يف  التوسع  على  نص  والذي   ،2020 لسنة    )24( رقم  الدفاع  وأمر  وتعديالته، 
العامة للضمان االجتماعي )مساند ومتكني اقتصادي( وحماية املنشآت  برامج املؤسسة 
2020، ومبوجب بالغات يصدرها  الدفاع رقم )9( و)14( لسنة  أوامر  واجلهات بحسب 
رئيس الوزراء بناء على تنسيب مدير عام املؤسسة العامة الضمان االجتماعي، وتخفيف 
كورونا،  بجائحة  تأثرت  التي  اخلاص  القطاع  منشآت  على  املترتبة  االقتصادية  األعباء 
ومساندة العاملني يف القطاعات واملنشآت األكثر تضررًا باجلائحة، إذ مت ُأصدر بالغ رقم 

)17( يف نهاية عام 2020، وقد نص على ما يلي:

أ. برنامج "حماية"، ويشتمل على:

متويل املؤسسة العامة للضمان االجتماعي مساهمة صاحب العمل يف برنامج "استدامة" 
الصادر استنادًا ألحكام البند الثالث من أمر الدفاع رقم )24( لسنة 2020 وفقًا ملا يلي: 

قطاعي  يف  العاملة  اخلاص  القطاع  منشآت  من  منشأة  أي  البرنامج  هذا  من  يستفيد   -
املنشآت  باستثناء  االجتماعي،  الضمان  قانون  بأحكام  املشمولة  والنقل  السياحة 
أو  العامة  املؤسسات  أو  العامة،  الرسمية  املؤسسات  أو  للحكومة  بالكامل  اململوكة 

البلديات.
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يكون احلد األقصى للتمويل 500 دينار عن كل عامل شهريًا.  -

مدة هذا البرنامج ستة أشهر تبدأ من شهر كانون األول لسنة 2020، وتنتهي يف نهاية   -
شهر أيار 2021.

تلتزم املنشأة بتقدمي الضمانات الالزمة التي حتددها املؤسسة.  -

عن  املستحقة  املبالغ  جميع  بتسديد  القطاع  بتنظيم  املعنية  اجلهة  أو  الهيئة  تلتزم   -
العاملني يف املنشآت املستفيدة من هذا البرنامج يف حال تخلف املنشأة عن السداد ألي 

سبب كان.

 2020 مت وقف العمل ببرنامج "حماية" الصادر مبوجب أمر الدفاع رقم )14( لسنة   -
من بداية شهر كانون األول لسنة 2020. 

 2021 لسنة   )30( رقم  البالغ  بحسب  الحقًا  وأحكامه  البرنامج  هذا  شروط  وُعّدلت 
البالغ  من  الرابع  البند  مبوجب  واحملددة  "استدامة"  برنامج  من  االستفادة  مدة  بتمديد 
 ،2021 أيار  نهاية  يف  البرنامج  انتهاء  على  ينص  كان  والذي   ،2020 لسنة   )16( رقم 
لتصبح يف نهاية شهر كانون األول من السنة ذاتها، كما ُعّدل احلد األقصى للتمويل ضمن 
هذا البرنامج ليصبح 500 دينار شهريًا عن كل عامل يف قطاع النقل وألف دينار شهريًا عن 

كل عامل يف قطاع السياحة.

متديد  االجتماعي  للضمان  العامة  املؤسسة  أعلنت   :")1( اقتصادي  "متكني  برنامج  ب. 
لديها  العاملني  بشمول  اخلاص  القطاع  ملنشآت  يسمح  والذي  البرنامج،  بهذا  العمل 
بتأمني الشيخوخة جزئيًا حتى نهاية 31 أيار 2021، وميكن للمنشآت املشمولة بهذا 
البرنامج والراغبة يف االستفادة منه، تخفيض نسبة االشتراكات الكلية املترتبة عليها 
مراحل  يف  العمل  متديد  املؤسسة  وأعلنت   ،%13.5 إلى   %21.75 من  العامل  وعلى 
 ،2021 شباط  شهر  نهاية  حتى  والغرامات  الفوائد  على  اإلعفاءات  من  االستفادة 

واملترتبة على جميع املنشآت واألفراد املدينني للمؤسسة.

برنامج "متكني اقتصادي )2(": الذي يتيح للمؤّمن عليهم العاملني يف منشآت القطاع  ج. 
مبوجب  ُعّدل  إذ  الواحدة،  الدفعة  تعويض  حساب  على  سلفة  على  احلصول  اخلاص 
 2020 لسنة   )14( رقم  الدفاع  أمر  من  الثالث  البند   2020 لسنة   )17( رقم  بالغ 

بإضافة ما يلي: 

يستفيد من هذا البرنامج املؤمن عليهم العاملون يف املنشآت غير املصرح لها بالعمل،   .1
والقطاعات واملنشآت األكثر تضررًا احملددة يف التعليمات التي يصدرها مدير عام 

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.
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)وكان قطاع النقل واحدًا من القطاعات األكبر تضررًا،كما ورد يف القائمة الشهرية التي 
تصدر لهذه الغاية(.

2.  يستفيد من هذا البرنامج املؤمن عليهم الذين ال تزيد أجورهم اخلاضعة لالقتطاع 
الضمان  قانون  بأحكام  شموله  مدد  عن  وذلك  دينار،  ألف  على  منشأه  آخر  يف 

االجتماعي.

تصرف للمستفيد من هذا البرنامج بناء على طلبه  نسبة 8% من مجموع أجوره   .3
مبقدار  أقصى  وبحد  الواحدة،  الدفعة  تعويض  حساب  على  لالقتطاع  اخلاضعة 
500 دينار للمؤمن األردني و200 دينار للمؤمن غير األردني، تصرف دفعة واحدة 
األقصى  احلد  ُخّفض  نيسان،  شهر  بداية  ومنذ  احلقوق.  تسوية  عند  وُتسّدد 

للمؤمن األردني الحقًا ليصبح 350 دينارًا. 

ثالثًا: إجراءات البنك المركزي
املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  على  كورونا  جلائحة  السلبية  اآلثار  استمرار  ضوء  يف 
وللتقليل من آثارها وإعطاء الشركات واألفراد املتضررين الوقت الكايف الذي ميكنهم من 
ضمن  التالية  اإلجراءات  األردني  املركزي  البنك  اّتخذ  البنوك،  جتاه  التزاماتهم  سداد 
برنامجي "متويل ودعم القطاعات االقتصادية"، و"دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة" 

على النحو التالي:

الدعم املقّدم لقطاع النقل من خالل البنك املركزي، ويتمثل يف برنامجني:

برنامج "متويل ودعم القطاعات االقتصادية"، وأبرز مالمحه: أ. 

سقف القرض الواحد للشركة أربعة ماليني دينار.  .1

أجل السداد لـ 10 سنوات من ضمنها مّدة سنتني للسماح للراغبني فيها.  .2

سعر إعادة إقراض العميل %4.  .3

قيمة الدعم لقطاع النقل زادت على 31.2 مليون دينار.  .4

برنامج "دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة"، وأبرز مالمحه: ب. 

زيادة سقف البرنامج يف عام 2021 ليصبح 700 مليون دينار أردني بداًل من 500   .1
مليون دينار يف عام 2020. 

سقف القرض الواحد للشركة مليون دينار.   .2

سعر إعادة إقراض العميل ال يتجاوز %2.  .3
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زيادة أجل القرض/ التمويل يف عام 2021 ليصبح 54 شهرًا بداًل من 42 شهرًا، ومن   .4
ضمنها مّدة سماح 12 شهرًا. وكان البنك املركزي قد أصدر تعميمًا للبنوك بتاريخ 
سابقًا  ُمنحت  التي  للقروض  السماح  مّدة  بتمديد  مبوجبه  سمح   2020/11/4

ضمن هذا البرنامج حتى نهاية عام 2021.

زيادة سقف القرض/ التمويل احملدد لعدد من القطاعات بنسب تتراوح من %40   .5
لقطاع جتارة اجلملة و50% لكل من قطاع جتارة التجزئة، وقطاع التعليم.

ينتهي العمل بهذا البرنامج يف نهاية عام 2021.  .6

قيمة الدعم لقطاع النقل زادت على 13.2 مليون دينار.  .7

وزارة  مع  بالتعاون  السياحة(  )حزمة  النقل  لقطاع  المقّدم  الدعم  رابعًا: 
السياحة واآلثار

 وكان من أبرز مالمح هذا الدعم:

دعم برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردّننا جّنة أردّننا بخير" من خالل: أ. 

ببرنامج  االشتراك  يف  الراغبة  والسفر  السياحة  ومكاتب  السياحي  النقل  شركات  دعم 
6 ماليني دينار، لتوفير نقل سياحي وبدعم يتجاوز  أردّننا بخير"، بقيمة  "أردّننا جّنة 
15 شركة نقل سياحي  13 توفرها  إلى   9 التي زادت من  البرنامج وجهاته  50% جلميع 
بتشغيل أكثر من 2000 حافلة، يقابلها العدد نفسه من األدالء السياحيني، ويقدر معدل 

العدد الشهري ممن استفادوا من هذا البرنامج حوالي 20 ألف مشارك.

يف مجال متويل تكاليف النقل السياحي: ب. 

ينفذه  متويلي  برنامج  ضمن  ميّسرة  قروض  شكل  على  بنكّية  تسهيالت  تقدمي   -
الدولي  والتعاون  والتخطيط  السياحة،  وزارتي  مع  بالتعاون  والتشغيل  صندوق التنمية 
النقل  تشمل  التي  السياحية  املشاريع  استمرار  لضمان  التشغيلية،  النفقات  لتمويل 
السياحي، وذلك بتمويل أجور العاملني ورواتبهم وأي جتهيزات الزمة إلدامة هذه املشاريع 

واستمراريتها مبقدار سبعة ماليني دينار. 

- قيمة القروض تتراوح من خمسة آالف إلى 75 ألف دينار. 

- مّدة سداد األقساط تصل إلى 84 شهرًا، ومبّدة سماح ستة أشهر.

العاملة يف تشغيل أمناط النقل املختلفة تأثرًا  ونتيجة لهذه اإلجراءات، تأّثرت اجلهات 
كبيرًا، وسُيدرس أثرها على أمناط النقل كافة، بحسب البيانات املتوافرة.
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خامسًا: أثر الجائحة على مؤشرات األداء لقطاع النقل 
يعرض هذا اجلزء أبرز التغيرات يف مؤشرات األداء يف قطاعات النقل املختلفة يف تقارير 
الشهرية  اإلحصائية  البيانات  وعلى  أو/  النقل  وزارة  يف  النقل  وتقييم  متابعة  مديرية 

الصادرة عن اجلهات املعنية وحتى تاريخ إعداد هذه املراجعة.

مؤشرات أداء قطاع النقل البرّي
أ( قطاع النقل العام للركاب:

شهدت حركة املسافرين املغادرين والقادمني عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام 
2021 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2020، زيادة واضحة بعد االنفتاح اجلزئي والكلي، 
لكن الزيادة تختلف بحسب املعبر واجتاه حركة املرور )قدومًا أو مغادرًة(. إذ شهد معبر 
زيادة  بنسبة  تقريبًا  مرة   18 تضاعفت  إذ  االجتاهني،  بكال  احلركة  يف  زيادة  أكبر  جابر 
1738% للقادمني، وبلغت 50,509 مسافرين يف 2021 مقابل 10,835 يف عام 2020. 
وتضاعفت 14 مرة بنسبة زيادة 1307% للمغادرين )39,887 مسافرًا يف 2021(. وقد 
بزيادة   )285,160( األكبر  هو  العمري  حدود  مركز  عبر  املغادرين  املسافرين  عدد  كان 
باملراكز  أيضًا مقارنة  213,158، وهو األعلى  القادمني  610%، يف حني كان عدد  بلغت 
احلدودية األخرى بزيادة 703% عن الربع الثاني من عام 2020. وشهد املعبر الشمالي 
ارتفاعًا ملحوظًا يف أعداد املسافرين القادمني )19,926( واملغادرين )19,600(، إذ بلغت 
نسبة الزيادة يف أعداد املغادرين 191% و190% يف أعداد القادمني يف الربع الثالث من 

عام 2021 عن تلك املسّجلة يف الربع الثالث من عام 2020. 

وبعد أن أعيد فتح مركزي حدود املدورة والدرة اللذين كانا مغلقني يف عام 2020 بسبب 
ظروف اإلغالق الذي فرضته اجلائحة، وشهد مركز حدود املدورة نشاطًا أكبر نسبيًا من 
منه  وغادر  السعودية  من  قادمني  مسافرين   26,405 عبره  دخل  إذ  الدرة،  حدود  مركز 
36,760 مسافرًا، يف حني كان عدد القادمني عبر مركز حدود الدرة 18,176 واملغادرين 
 %45 بنسبة  وزيادة  املركزين،  بني  املغادرين  حركة  يف  تقارب  إلى  يشير  ما   ،38,541
حركة  بلغت  فقد  الكرامة،  حدود  مركز  بخصوص  أما  املدورة.  لصالح  للقادمني  بالنسبة 
املغادرين 4,146، وهي تساوي حوالي ضعفي حركة القادمني )2,146(، وبزيادة عن تلك 
190% للمغادرين و401% للقادمني،  2020، إذ بلغت  املسّجلة يف الربع الثالث من عام 

وكانت احلركة على هذا املعبر األدنى يف مستويات احلركة على املعابر.

أّما بخصوص أحجام أساطيل قطاع نقل الرّكاب، فقد شهد الربع الثالث من عام 2021، 
يف  أحيانًا  الزيادات  وبعض  بالقيمة  متفاوت  نقصان   ،2020 عام  من  ذاتها  باملّدة  مقارنة 
)الليموزين(  الفخمة  التاكسي  لسيارات  أعالها  بلغ  إذ  اخلدمات،  بعض  أساطيل  أحجام 
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بواقع 20 مركبة، بنسبة زيادة 3.82%. ولم تطرأ أي زيادة على عدد احلافالت، وسيارات 
أجرة املطار، وسيارات السرفيس، وسيارات السفريات اخلارجية.

وكان ثّمة انخفاض يف عدد سيارات التطبيقات الذكية وصل إلى 9,859 بنسبة %22.4، 
تالها عدد املركبات املسجلة بالصفة اخلصوصية )12,658 مركبة يف 2021 بانخفاض 
19.7%(، وعدد سيارات أسطول التأجير )11.96% بواقع 972 مركبة يف 2021 مقارنة 
بحوالي 1,104 مركبات يف 2020(، وسيارات التأجير السياحية )8.0% بواقع 11,010 
النقل  حافالت  عدد  ثم  ومن   ،)2020 يف   11,968 بحوالي  مقارنة   2021 يف  مركبات 
طفيف  انخفاض  هناك  وكان  حافلة(،   16 مبقدار  )انخفاض   %6.32 بنسبة  الدولي 
يقترب من الثبات لسيارات التاكسي )0.59%(، وكذلك األمر لعدد احلافالت العمومي 
املتوسطة )0.06%(. وباملجمل كان ثّمة انخفاض بعدد وسائط النقل العام عمومًا مبا 

نسبته 8.28% )37,848 مركبة يف 2020 مقابل 34,716 مركبة يف 2021(.

أما الزيادة يف عدد الشركات املستثمرة يف القطاع، فكان محدودًا جدًا، إذ كانت أكبر زيادة 
لشركات النقل السياحي بواقع شركتني وبنسبة 15.4% عن عددها البالغ 13 شركة يف 
عام 2020. واستمّرت كذلك الزيادة يف أعداد شركات النقل الدولي التي ارتفعت يف الربع 
 .2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  شركة   35 لتصبح  شركة   34 من   2020 عام  من  الثالث 
ولم حتصل زيادة يف عدد مكاتب سيارات املطار أو مكاتب سيارات التأجير السياحي، وكان 
يقابله انخفاض يف مكاتب سيارات التاكسي بنسبة 3.47% )139 مكتبًا يف 2021 مقابل 

144 يف 2020(.

وقد مت حتديث 174باصًا عموميًا، أي ما نسبته 5.0% من إجمالي األسطول الذي مت 
حتديثه حتى الربع الثالث من 2021 والبالغ 3,680. 

سيارات  مكاتب  عدد  وبلغ  اثنني،  الفخمة  السيارات  مكاتب  عدد  بلغ  آخر،  جانب  ومن 
التاكسي الفندقي تسعة مكاتب، وأسطول النقل الدولي 25 مكتبًا، وعدد شركات التأجير 
اقتصر على شركة واحدة. ويف املقابل لم يطرأ أي تغيير على عدد سيارات تاكسي املطار، 
أو املعبر، أو عدد مكاتبها، وكذلك احلال للمركبات املخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة 

سواء سيارات التاكسي أو احلافالت. 

ب( نقل البضائع بّرًا:
 2021 عام  من  الثالث  الربع  خالل  الطرق  على  البضائع  نقل  قطاع  أداء  مؤشرات  تشير 
التفاوت  بعض  مع  ملحوظ  انخفاض  إلى  وباملجمل،   2020 عام  يف  القطاع  بأداء  مقارنة 
زيادة  وإلى  املصدرة(،  والبضائع  املستوردة،  البضائع  )حركة  البضائع  حركة  إجمالي  يف 
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واالستيراد  للمناولة  حجم  أعلى  آب  شهر  بيانات  سجلت  إذ  الترانزيت،  بضائع  حركة  يف 
البيانات  أيلول أعلى حجم للبضائع املصدرة. كما تشير  والترانزيت، يف حني سجل شهر 
إلى انخفاض يف نسبة حجم البضائع الترانزيت يف شهر أيلول عن شهر آب مبقدار %3.1، 
5.3% عن شهر متوز. وكان ثّمة زيادة طفيفة جدًا يف  ارتفاعًا مبا نسبته  والذي سّجل 
إجمالي عدد الشاحنات )الداخلة واخلارجة( عبر املراكز احلدودية كافة يف شهر أيلول 
عن شهري نيسان وآب بنسبة 0.3%، مقابل ارتفاع واضح يف احلركة بني شهري آب ومتوز 

بنسبة 14.1%، إذ زادت احلركة يف شهر آب مبا مقداره 6,789 شاحنة.

 وعند مقارنة مؤشرات أداء قطاع نقل البضائع بّرًا يف الربع الثالث من عام 2021 بأدائه 
خالل املّدة ذاتها من عام 2020، ُيالَحظ انخفاض حجم البضائع املصدرة بنسبة %28 
احمللية  املستوردة  البضائع  حجم  انخفض  كما   .2021 عام  يف  طن  مليون   3.27 وبواقع 
 1.64 بالعبور، فقد بلغت  الترانزيت  أما بضائع  4.32 مليون طن.  14% وبواقع  بنسبة 
مليون طن بزيادة عن املّدة ذاتها من عام 2020 بلغت 12%. وباملجمل انخفضت يف الربع 
الثالث من عام 2021 حركة املناولة البالغة 8.72 مليون طن بنسبة 18% مقارنة بعام 
املراكز احلدودية، فقد  الداخلة واخلارجة عبر  الشاحنات  أما بخصوص حركة   .2020
مقارنة   2021 عام  من  الثالث  الربع  يف  التوالي  على  و%17   %25 مبقدار  زيادة  شهدت 

باملّدة نفسها من عام 2020.    

ويف ما يتصل بالشاحنات، واستنادًا إلى تقرير خاص بنقل البضائع من هيئة النقل البري، 
فقد شهد أسطولها يف الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه انخفاضًا بـــ 
1,380 شاحنة، يف حني انخفضت نسبة عدد الشاحنات التي متلكها الشركات من %79 
إلى 70%، إذ زادت نسبة الشاحنات التي ميلكها األفراد من 21% إلى 30%. كما انخفض 
عدد  يف  كبيرة  زيادة  تسجل  ولم  مركبة.   500 بحوالي  واملقطورات  القاطرة  رؤوس  عدد 
شركات النقل املتخصص باستثناء ما يتصل بشركات البضائع العامة التي زادت من 112 

شركة يف عام 2020 إلى 128 شركة يف عام 2021.

ج- قطاع النقل بالسكك الحديدية:
ر أّي رحالت خالل الربع الثالث  وفقًا ملؤسسة اخلط احلديدي احلجازي األردني، لم ُتَسيَّ
من عام 2021 بسبب جائحة كورونا كما كانت احلال يف الربع الثالث من عام 2020، إذ 
شهد الربع الثالث من عام 2020 حركة نشطة، ومت تسيير ما مجموعه 35 قطارًا مبعدل 
شهري بلغ 12 قطارًا، وُنقل خاللها 4,324 راكبًا مبعدل 1,441، وهو رقم كبير إذا ما قورن 
قاطرة  تسيير  إلى  تشير  والتي   ،2019 عام  من  الثالث  بالربع  اخلاصة  األداء  مبؤشرات 

واحدة وحْسب نقلت 13 راكبًا. 
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د- مؤشرات أداء قطاع النقل الجوي:
2021 تزايد  يتبنّي من تقرير مؤشرات أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام 
البيانات  وأظهرت   .2020 بإحصائيات  مقارنة  واملغادرة  القادمة  اجلوية  الطائرات  عدد 
تفاوتًا نسبيًا يف احلركة اجلوية بني األشهر، إذ سّجل شهر آب نشاطًا ملحوظًا يف مطاري 
امللكة علياء )5,703 طائرات قادمة ومغادرة(، ومطار عمان املدني )273 طائرة قادمة 
ومغادرة(، يف حني شهد شهر أيلول أعلى حركة طيران يف مطار امللك حسني )404 طائرات 
قادمة  طائرًة   9,017 مجموعه  مبا   2021 عام  من  الثالث  الربع  خالل  ومغادرة(  قادمة 
نقلت 925,313 مسافرًا، وحوالي 9,011 طائرًة مغادرة حملت 959,028 مسافرًا. وزاد 
شهر  عن  و%26.2  متوز  شهر  عن   %48.7 نسبته  مبا  الشهر  هذا  خالل  املغادرين  عدد 
أيلول. أما النسبة املقابلة للقادمني، فقد كانت مختلفة، إذ كان ثّمة زيادة بنسبة هامشية 

)0.7%( مقارنة بشهر أيلول إذا ما قورن بشهر متوز )%23.1(.

مقابل  طائرًة   2,846 الدولي  علياء  امللكة  مطار  إلى  القادمة  الطائرات  عدد  بلغ  وقد   
2,857 طائرًة مغادرة يف شهر آب من عام 2021 أي ما ميثل سبعة أضعاف احلركة املسجلة 
يف الشهر نفسه من عام 2020، ومتثل أيضًا 90% من إجمالي حركة املطارات يف البالد. 
ومغادرة  مسافرًا،   273,892 قدوم  آب  شهر  سّجل  فقد  املسافرين،  أعداد  بخصوص  أّما 
391,760، يف حني مّت شحن 2,684 طّنًا من الصادرات، و3,313 طّنًا من الواردات، و58 

طّنًا من البريد الصادر، و63 طّنًا من البريد الوارد.

من  الثاني  الربع  يف  األداء  مع  الثالث  الربع  يف  اجلوي  النقل  قطاع  أداء  مقارنة  وأثناء 
ارتفاع هائل يف معظم املؤشرات نتيجًة لتخفيف اإلجراءات  2021، ُيالَحظ وجود  عام 
املّتبعة وفتح معظم املطارات يف العالم. إذ ارتفع عدد الطائرات القادمة من 4,535 طائرًة 
حملت 454,850 راكبًا يف الربع الثاني من عام 2021 إلى 8,165 طائرًة )بنسبة زيادة 
80%( حتمل 904,825 راكبًا )بنسبة زيادة 99%( خالل الربع الثالث من العام نفسه. 
إلى  راكبًا   328,256 4,551 طائرًة حتمل  ارتفع عددها من  فقد  املغادرة،  الطائرات  أما 
8,163 طائرًة )بنسبة زيادة 79%( حتمل 940,149 راكبًا )بنسبة زيادة 186%(. ومن 
بالربع  القادمني  حركة  أن  واملغادرة، يتبني  القادمة  الطائرات  حركتي  املقارنة بني  خالل 
الربع  يف   %4 بنسبة  أقل  كانت  حني  يف   ،%40 بحوالي  املغادرين  حركة  من  أكبر  الثاني 
الثالث. وشهدت حركة الشحن ارتفاعًا بسيطًا، إذ ازدادت كمية الشحن الصادر من 5,217 
طّنًا إلى 7,920 طنًا )54.5%(. وارتفعت كمية الشحن الوارد من 8,865 طّنًا إلى 9,626 
طّنًا )8.5%(. وانخفض حجم البريد الصادر من 160 طّنًا إلى 149 طّنًا )6.9%(، بينما 

ازداد حجم البريد الوارد من 162 طّنًا إلى 227 طّنًا )%40.1(. 
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ومبقارنة أداء قطاع النقل اجلوي يف الربع الثالث من عام 2021 مع األداء يف الربع الثالث 
جائحة  أثر  مع  للتعامل  والكلي  اجلزئي  احلظر  ورفع  االنفتاح  أن  يتّضح   ،2020 عام  من 
كورونا انعكس على أداء القطاع إيجابًا ومباشرة، ولكن التحسن الطارئ لم يعد مبؤشرات 
2019(، إذ خضعت جميع املؤشرات إلى حتسن  أداء مشابهة ملا قبل اجلائحة )مؤشرات 

كبير وملحوظ وعلى النحو اآلتي:

زاد عدد الطائرات القادمة من 1,368 طائرًة حملت 64,983 راكبًا يف الربع الثالث   -
من عام 2020 إلى 8,165 طائرًة )+497%( حملت 904,825 راكبًا )+%1,292( 
املسجلة يف  زالت دون مستويات احلركة  ما  لكنها   ،2021 الثالث من عام  الربع  يف 
و%33   )11,637( القادمة  للطائرات   %30 بنسبة  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

بالنسبة للمسافرين القادمني )1,345,128(.

زاد عدد الطائرات املغادرة من 1,346طائرًة حملت 81,870 راكبًا يف الربع الثالث   -
من عام 2020 إلى 8,163 طائرًة )+506%( حملت 940,149 راكبًا )+%1,048( 
املسجلة يف  زالت دون مستويات احلركة  ما  لكنها   ،2021 الثالث من عام  الربع  يف 
و%34   )11,617( املغادرة  للطائرات   %30 بنسبة  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

بالنسبة للمسافرين املغادرين )1,419,520(.

 3,830 الصادر من  الشحن  زادت كمية  إذ  الشحن حتسنًا ملحوظًا،  شهدت حركة   -
طّنًا   6,311 من  الوارد  الشحن  كمية  زادت  كما   .)%107+( طّنًا   7,920 إلى  طّنًا 
إلى 9,626 طّنًا بنسبة زيادة قدرها 53%. وما زالت حركة الشحن سواء الصادر أو 
الوارد دون مستويات احلركة املسجلة يف 2019، إذ شكلت انخفاضًا بنسبة %54 

للشحن الصادر )11,881طّنًا(، و45% بالنسبة للشحن الوارد )15,349طّنًا(.

شهدت حركة البريد أيضًا حتسنًا ملموسًا، إذ ازدادت كمية البريد الصادر من 22   -
طنًا إلى 149 طّنًا )577%(. كما ازدادت كمية البريد الوارد من 28 طّنًا إلى 227 

طّنًا )%710(.

يف  املسجلة  احلركة  مستويات  دون  الوارد  أو  الصادر  سواء  البريد  حركة  زالت  وما   -
أطنان(،   209( الصادر  للبريد   %29 بنسبة  طفيفًا  انخفاضًا  شكلت  إذ   ،2019

و12% بالنسبة للبريد الوارد )258 طّنًا(.

ز. مؤشرات أداء قطاع النقل البحرّي:
كما هي احلال يف قطاعات النقل الفرعية األخرى، شهد قطاع النقل البحري حتّسنًا يف 
مؤشرات األداء يف الربع الثالث من عام 2021 مقارنًة بالربع الثاني، إذ سجلت املؤشرات 
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كذلك ارتفاعًا مع بعض التفاوت يف قيمها مع بقائها دون مستويات ما سجل يف املّدة ذاتها 
من عام 2019 ما قبل اجلائحة. ويشير تقرير املتابعة للربع الثالث لعام 2021 من خالل 
النشـــــرة اإلحصـــــائيـــة لشــهـر أيلــول الصادرة عن شركة العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ 

إلى ما يلي:

- هناك ارتفاع طفيف يف عدد السفن التي أّمت ميناء العقبة يف شهر أيلول، وهي أعلى 
يف  واضح  تباين  لوحظ  وقد   .%8.3 بنسبة  األولى  التسعة  لألشهر  الشهري  املعدل  من 
حركة املرور يف الربع الثالث )108-143 سفينة(، والذي سجل أعلى حركة ربعية )402 
345 و357 سفينة على  2021 وبواقع  سفينة( مقارنة بالربعني األول والثاني من عام 
التوالي. كما لوحظ ارتفاع متزايد يف عدد الرّكاب الذين دخلوا األردن عبر ميناء العقبة 
على خط العقبة-نويبع وبالعكس، وذلك لتوقف حركة سياحة البواخر التي اسُتأنفت 
وحْسب يف شهر آب بوصول 2,915 راكبًا ثم انخفض إلى 1,294 يف الشهر الذي تاله. وكان 
عدد الركاب يف شهر أيلول األعلى )48,144 راكبًا شكل القادمون منه ما نسبته %90(، 
وميثل قرابة سبعة أضعاف املعدل املسجل لألشهر التسعة األولى من عام 2021. ولوحظ 
تباين يف حركة املرور يف الربع الثالث من السنة مبقدار 36,916 )11,228 راكبًا يف شهر 
48,144 يف شهر أيلول(، يف حني كان التباين أقل يف الربع الثاني )7,892 يف  متوز إلى 
مجموعه  ما  أي  راكبًا   8,954 مبعدل  حزيران(  شهر  يف  راكبًا   10,628 إلى  نيسان  شهر 

26,862، وهو تقريبًا ضعف عدد الركاب يف الربع الثالث )87,766 راكبًا(.   

-   أما بخصوص حركة املناولة، فقد شهدت انخفاضًا يف حجم البضائع املصّدرة يف الشهور 
فبلغت  األشهر.  بعض  يف  الطفيفة  االرتفاعات  بعض  مع   2021 عام  من  األولى  الستة 
احلركة األعلى للصادرات يف شهر كانون الثاني )584,431 طنًا(، وهي تزيد على املعدل 
الشهري لألشهر التسعة األولى من عام 2021 بــــ 46%، وكان أدنى حجم للصادرات يف 
شهر متوز )246,323 طنًا(، والذي يقل عن املعدل مبا مقداره 38%. وقد بلغ مجموع 
الصادرات يف الربع الثالث )1,081,532 طنًا( وهي األقل من حجم الصادرات يف الربع 
املستوردات مع بعض  زيادة مستمرة يف حجم  الثاني )1,123,469 طنًا(. ويقابل ذلك 
التذبذب خالل املّدة نفسها بلغ مجموعه )7,310,797 طنًا(، أي ما ميثل ضعف حجم 
آب  شهر  يف  للمستوردات  األعلى  احلركة  وبلغت  طنًا(.   3,593,287( تقريبًا  الصادرات 
بــــ   2021 عام  من  الثالث  للربع  الشهري  املعدل  على  تزيد  وهي  طنًا(،   1,041,010(
للمستوردات  أدنى حجم  وكان  األولى،  التسعة  املعدل لألشهر  28% عن  14% وحوالي 
يف شهر شباط )649,056 طنًا(، والذي يقل عن املعدل مبا مقداره 21%. وبلغ مجموع 
مت  طنًا(   2،384،834( مع  مقارنة  طنًا(   2،737،620( الثالث  الربع  يف  املستوردات 

استيرادها يف الربع الثاني بزيادة بلغت 352,786 طنًا. 

http://www.aqabaports.com.jo/UploadFolder/UploadDocument/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%84%20%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85%20-%202021-.xls
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األشهر  خالل  والبنزين  والديزل  اخلام  والنفط  الغاز  من  املستوردات  مجموع  بلغ   -
و588,754؛  و1،465,930؛  290,894؛  حوالي   2021 عام  من  األولى  التسعة 
طبيعة  بحسب  الزمن  مع  املستوردات  حجم  ويتباين  بالترتيب،  طنًا  و56,1219 
املادة والطلب عليها، إذ سجل الطلب على الغاز إلى حدٍّ ما بالنسبة للديزل مستوى 
أعلى يف الربع األول، يف حني كان الطلب على النفط اخلام والبنزين أعلى يف الربع 
الثاني، بينما كان ثّمة انخفاض بالطلب على املشتقات كافة يف الربع الثالث كما هو 

مبني يف اجلدول رقم )2( أدناه.

 
اجلدول رقم )2(: حجم املستوردات من النفط ومشتقاته عبر ميناء العقبة خالل 

النصف األول من عام 2021 )طن(

الربعالغازالنفط اخلامالديزلالبنزين

األول148,424226,137400,940158,321

الثاني209,212218,864533,82070,212

الثالث203,583143,753531,17062,361

تشير بيانات ميناء احلاويات إلى ازدياد مّطرد يف عدد احلاويات املصدرة مع الوقت.   -
 93,363 بلغ  الثالث قد  الربع  املصدرة يف  أن عدد احلاويات  ويبني اجلدول رقم )3( 
حاوية مقابل 97,337 حاوية يف الربع الثاني، أي بانخفاض مقداره 4%. أما حركة 
احلاويات املستوردة، فشهدت تذبذبًا يف بعض األشهر، إذ بلغ عدد احلاويات املستوردة 
يف الربع الثاني 101,116 حاوية مقابل 100,255 حاوية يف الربع الثالث وبانخفاض 
طفيف يقل عن 1%. وسجلت حركة احلاويات انخفاضًا يف عام 2021 بنسبة %10 
حاوية   309,325( املصدرة  للحاويات  سواء   ،2020 عام  يف  املسجلة  املستويات  عن 

مكافئة(، أو املستوردة )324،497 حاوية مكافئة(.

اجلدول رقم )3(: ملخص حركة احلاويات يف ميناء العقبة خالل األشهر التسعة األولى 
من عام 2021 )حاوية مكافئة(

الربع 
الثالث

الربع 
الثاني

الربع 
األول

أيلول آب متوز حزيران أيار نيسان آذار شباط
كانون 
األول

نوع 
احلاوية

93,363 97,337 85,565 29,431 35,861 28,071 34,044 30,378 32,915 28,292 28,990 28,283 املصدرة

100,255 101,116 89,685 34,362 34,880 31,013 33,217 33,457 34,442 32,440 28,041 29,204 املستوردة
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أما بخصوص حركة الشاحنات التي حتمل البضائع املناولة يف ميناء العقبة، فقد زادت 
 .%60 بـــنسبة  شاحنة   14,248 بحوالي   2021 عام  من  األولى  التسعة  األشهر  خالل 
وبلغ مجموع الشاحنات يف الربع الثالث 53,484 شاحنة بزيادة مقدارها 27% من عدد 
الشاحنات املستخدمة يف نقل البضائع التي مت مناولتها بامليناء يف الربع الثاني )42,187 
مقارنتها  عند  انخفاضًا   2021 من  الثالث  الربع  يف  الشاحنات  حركة  وشهدت  شاحنة(. 

باملّدة نفسها من 2020، فبلغت 54،985 بنسبة %2.73.  

ومن خالل مقارنة أداء قطاع النقل البحري خالل الربع الثالث من عام 2021 بأدائه خالل 
2019 و2020، ُيالَحظ وجود تفاوت ما بني انخفاض وارتفاع يف  الربع الثالث من عامي 

قيم املؤشرات، على النحو اآلتي:

- شهد الربع الثالث من عام 2021 زيادة يف عدد السفن التي أّمت ميناء العقبة بـــحوالي 
96 سفينة )25+%( مقارنة بعام 2020، لكن هذه الزيادة لم تصل إلى مستويات احلركة 
املسجلة يف الربع الثاني من عام 2019 )548 سفينة(، أي أن عدد السفن يف 2021 يشكل 

وحْسب 87% مما سجل يف 2019.

ما  2021 وصلت قرابة عشرة أضعاف  زيادة واضحة يف عام  املسافرين  شهدت حركة   -
 8,362 2021 مقابل  2020 )87,766 مسافرًا يف  املّدة ذاتها يف عام  كان مسجاًل يف 
يف 2020(، لكنها يف الوقت ذاته متثل زيادة مبقدار 3% مقارنة بعدد الركاب يف الربع 

الثالث من 2019 )85,167 مسافرًا(. 

إلى  لتصل   2021 عام  يف  الصادرات  حجم  يف  زيادة  إلى  العقبة  ميناء  بيانات  تشير   -
انخفاض  بنسبة  أي   ،2020 عام  يف  طنًا   1,321,074 بــــ  مقارنة  طنًا   1,081,532
املستوردات  أما   .2019 عام  يف  الصادرات  من   %93.4 النسبة  هذه  وشكلت   ،%18
فوصلت يف الربع الثالث من عام 2021 إلى 2,737,620 طنًا أيضًا بانخفاض نسبته 
من   %99.4 متثل  وهي   ،2020 يف  طنًا   29,389,042 بحوالي  مقارنة   %90.7
املستوردات يف عام 2019 )2,755,437 طنًا(، ما يشير إلى أن احلركة يف عام 2020 

كانت استثنائية لظروف اجلائحة، وأدت إلى زيادة الطلب على النقل البحري.  

سادسًا: متابعة العمل الحكومي
ترصد هذه املراجعة مدى تنفيذ ما جاء يف استراتيجيات وزارة النقل وخططها والهيئات 
يف  السابقة  املراجعة  توصيات  يف  جاء  ما  تنفيذ  مدى  وأيضًا  مظّلتها،  حتت  تعمل  التي 

تقرير حالة البالد 2020. وتتناول هذه املراجعة ما يلي:
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1. الخطة التنفيذية )2021-2023( الستراتيجية النقل الوطنية طويلة 
المدى/ المرحلة الثالثة

يتناول هذا اجلزء أهم مشاريع اخلطة التنفيذية لالستراتيجية لوزارة النقل والهيئات 
التابعة لها يف القطاعات الفرعية الثالثة: النقل البري واجلوي والبحري، إذ يناقش أهم 
املشاريع املنَجزة بحسب ما ورد يف اخلطة، أو بوقت أسرع مما نّصت عليه اخلطة، وكذلك 
ر تنفيذها، كما ورد يف تقرير متابعة تنفيذ  املشاريع املتأخرة عن اخلطة وأبرز أسباب تأخُّ
يف  وتقييمه  النقل  متابعة  مديرية  عن  الصادر   2021 لعام  الثاني  للربع  االستراتيجية 

وزارة النقل )انظر الشكل رقم 1(.

املشاريع  نسبة  أّن  وتبنّي  مشروعًا،   63 االستراتيجية  اخلطة  ملشاريع  الكّلي  العدد  وبلغ   
التي تتقدم بحسب االستراتيجية أو أسرع منها 46%، أّما املتأخرة فبلغت نسبتها %30 

واملتوقفة أو التي لم تبدأ بلغت نسبتها %24.

الشكل رقم )1(: تقدم العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لقطاع النقل، 
الربع الثاني لألعـــوام 2020 و2021

2020 2021

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2020 و2021.

وتشير اخلطة االستراتيجية )2021-2023( إلى زيادة طفيفة يف عدد مشاريع هيئة 
النقل البري )17 مشروعًا( مقارنة باملرحلة الثانية )2018-2020( إذ لم تتجاوز )16 
 16( املدني  الطيران  هيئة  مشاريع  عدد  يف  كبيرة  كانت  الزيادة  أن  حني  يف  مشروعًا(، 
البحرية  الهيئة  مشاريع  على  ينطبق  ذاته  واألمر  مشروعًا(،   11 بــــ  مقارنة  مشروعًا 
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وزارة  مشاريع  عدد  انخفض  وباملقابل  مشاريع(   10 بــــ  مقارنة  مشروعًا   14( األردنية 
النقل إلى النصف تقريبًا )30 مشروعًا مقابل 16 مشروعًا(، مع تضمينها على ما يبدو 
مشاريع دائرة األرصاد اجلوية. ويظهر الشكل رقم )2( األهداف والبرامج من خالل ربط 
للقطاع  االستراتيجية(  باألهداف  الوطنية  )األهداف  النقل  لسياسة  الرئيسة  املبادئ 

خالل الربع الثاني من عام 2021. 

)األهداف  النقل  لسياسة  الرئيسة  املبادئ  ربط  والبرامج،  األهداف   :)2( رقم  الشكل 
الوطنية باألهداف االستراتيجية(

وتبني اجلداول )4-8( تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لوزارة 
النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلتها خالل الربع الثاني لعام 2021. 

 اجلدول رقم )4(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية
)وزارة النقل(

حالة 
املشروع

املشروع البرنامج
الهدف 

االستراتيجي
مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر عن

اخلطة.

1. دراسة مسح سلوك األفراد 
يف التنقل باستخدام بيانات 

االتصاالت.

تطوير قطاع 
النقل/ تطوير 
دراسات قطاع 

النقل.

تطوير 
منظومة النقل 

وخدماته.

استكمال البنية األساسية للشبكات 
احلالية واالستغالل األمثل ملرافق 

النقل، وتطبيق نظام النقل متعدد 
الوسائط ليساهم يف تعزيز 

التنافسية وتسهيل النقل والتجارة.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات النقل 
متاحة لشرائح املجتمع كافة بغض 

النظر عن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي واألصل واجلنس واملوقع 

اجلغرايف.

)1( حتقيق 
معدالت منو 

مستدام لضمان 
مستوى معيشة 

جيد جلميع 
املواطنني.

متأخر عن

اخلطة.

 1. مشروع شبكة السكك 
احلديدية الوطنية. تطوير منظومة 

النقل/ تطوير 
البنية التحتية.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2.مشروع إعادة تأهيل نقطة 
تفتيش األرصاد يف مطار 

امللكة علياء الدولي.

متأخر عن

اخلطة.

1.مشروع تتبع املركبات/ اآلليات 
احلكومية )11,700 مركبة/ 

آلية( مبرحلتيه األولى 
والثانية.

تطوير قطاع 
النقل/ تطوير 
خدمات النقل.
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حالة 
املشروع

املشروع البرنامج
الهدف 

االستراتيجي
مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر عن

اخلطة.

1.إدارة مشروع إعادة تأهيل مطار 
امللكة علياء الدولي وتوسعته 

وتشغيله.

تشجيع 
االستثمار يف 

مشاريع أمناط 
النقل كافة.

تعزيز 
االستثمار يف 
قطاع النقل.

تعزيز دور القطاع اخلاص يف قطاع 
النقل، إذ حتتاج مشاريع النقل 

الكبرى والبنية التحتية األساسية 
إلى استثمارات ودعم من احلكومة 

مباشرة أو من خالل الشراكة مع 
القطاع العام. 

وضع استراتيجيات حتفز 
االستثمارات لتطوير القطاع وذلك 

لغايات حتفيز النمو االقتصادي 
والذي يتحقق بوجود نظام نقل فعال 

وذي كفاءة.

 )2( خلق بيئة 
استثمارية 

جاذبة قادرة 
على جذب 

رؤوس األموال 
األجنبية 
وتشجيع 

االستثمارات 
احمللية.

متأخر عن

اخلطة.

2.املرحلة األولى: مشروع تأهيل 
املدرج واملمرات املساعدة 

وزيادة طول املمر املساعد 
الرئيس، وتأهيل نظام اإلنارة 
األرضية وردم الوادي يف مطار 

عّمان املدني.

املرحلة الثانية: استثمار مطار 
ـّــان املدني/ ماركا  عمــ

وتطويره وتأهيله.

متأخر عن

اخلطة.

3. إدارة مشروع حتديث نظام 
تفتيش حقائب مستودع 

الطائرات يف مطار امللكة علياء 
الدولي ومتابعته.

متأخر عن

اخلطة.
عقد ورش عمل محلية و/ أو   .1

تدريبية. تعزيز التعاون 
اإلقليمي 

والدولي يف مجال 
تسهيل النقل 

والتجارة   

)تسهيل 
منظومة النقل 

والتجارة(.

التأكيد على البعد االقليمي 
واالستفادة من املوقع اجلغرايف 

لألردن واستثماره االستثمار األمثل.
يتقدم 
بحسب

اخلطة.

دراسة جدوى اقتصادية ملركز   .2
الشحن اجلوي/ مطار امللكة 

علياء الدولي.

متأخر عن

اخلطة.

1. مشروع الربط للنقل العام، 
الربط بني مدينتي عمان 
والزرقاء/ حافالت التردد 

.BRT السريع

)1( توفير 
أنظمة نقل 

صديقة للبيئة.

املساهمة 
يف تخفيف 

اآلثار البيئية 
السلبية.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات النقل 
متاحة لكافة شرائح املجتمع بغض 

النظر عن الوضع االجتماعي 
واالقتصادي واألصل واجلنس واملوقع 

اجلغرايف.

السياسات الداخلية.

)3( حتسني 
مستوى 

اخلدمات 
املقدمة 

للمواطنني 
والعدالة يف 

توزيعها.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

1. تدريب موظفي وزارة النقل 
وفق اخلطة التدريبية 

الداخلية للوزارة لألعوام 
.)2023-2021(

)1( اإلدارة 
واخلدمات 

املساندة - بناء 
القدرات.  

رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي.

متأخر عن

اخلطة.

1. مشروع صيانة األنظمة 
اإللكترونية واملعرفية 

والتقنية.
)2( رفع 

اجلاهزية 
اإللكترونية 

واملعرفية 
وإدامتها.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2. شراء أجهزة احلاسوب 
وشبكاته واستبدالها.

لم يبدأ 
بعد.

1. إنشاء نظام أرصاد إلكتروني 
متكامل.

)1( تطوير 
خدمات األرصاد 

اجلوية.

املساهمة يف 
حماية األرواح 

واملمتلكات.

تعزيز سالمة النقل وحماية البيئة 
واحلّد من اآلثار السلبية الناجتة 

عن قطاع النقل ليساهم يف التنمية 
املستدامة.

لم يبدأ 
بعد.

2.شراء رادار يف املنطقة 
اجلنوبية وتركيبه.

لم يبدأ 
بعد.

3. إنشاء محطة راديو ساوند يف 
املنطقة اجلنوبية.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ استراتيجية قطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )5(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية )هيئة 
تنظيم النقل البري(

حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي سياسة النقل الهدف الوطني

متأخر 
عن

اخلطة.

1. تنفيذ مخرجات املخطط 
الشمولي يف جرش.

تطوير 
خدمات 

النقل العام.

رفع مستوى 
نوعية 

خدمات النقل 
البري وإضافة 

خدمات 
إبداعية.

استكمال البنية التحتية   •
للشبكات احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل، وتطبيق 
نظام النقل متعدد الوسائط 
ليساهم يف تعزيز التنافسية 

وتسهيل النقل والتجارة. 
تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة   •
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

متأخر 
عن

اخلطة.

تنفيذ دراسة مشروع النقل 
احلضري )إربد- الزرقاء- 

مأدبا(.

لم يبدأ 
بعد. 

3.إدخال نظام النقل الذكي 
لتحسني خدمة النقل العام.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

4. مشروع تطوير النظام 
احملوسب للتنبؤ لقطاع النقل/ 

النهوض بخدمات النقل 
العام.

متأخر 
عن

اخلطة.

5.مشروع تأهيل العاملني يف 
قطاع النقل البري وتدريبهم.  

متأخر 
عن

اخلطة.

1. عقد دورات تدريبية 
للموظفني.

رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي. 

متأخر 
عن

اخلطة.

2. مشروع حتديث وبناء قاعدة 
البيانات اخلاصة بجميع 

أمناط النقل للركاب وبنائها 
وأمتتة خدمات الهيئة.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

3. توفير أجهزة حاسوب تلبي 
متطلبات املوظفني للقيام 

مبهامهم.

متأخر 
عن

اخلطة.

بناء القاعدة اجليومكانية لهيئة 
تنظيم النقل البري.

متأخر 
عن

اخلطة.

1.مشروع إنشاء البنية التحتية 
للنقل العام )مراكز االنطالق 

والوصول( وإعادة تأهيلها.

تطوير البنية 
التحتية 
خلدمات 

النقل البري.

رفع مستوى 
البنية 

التحتية 
لقطاع 

النقل البري 
وتطويرها.

استكمال البنية التحتية   •
للشبكات احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل، وتطبيق 
نظام النقل متعدد الوسائط 
ليساهم يف تعزيز التنافسية 

وتسهيل النقل والتجارة.
تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة   
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

2.مشروع تصميم إعادة تأهيل 
املجمعات يف األلوية والقرى.

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

. مشروع توفير أنظمة رقابية   .1
إلكترونية للنقل العام يف 

مراكز االنطالق والوصول 
.)CCTV(

  أسرع من 
اخلطة.

توفير مواقف حتميل وتنزيل   .2
لوسائط النقل العام.
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حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي سياسة النقل الهدف الوطني

يتقدم 
بحسب

اخلطة.

1.تنظيم نقل الركاب من خالل 
استخدام التطبيقات الذكية.

 تشجيع 
االستثمار يف 

قطاع النقل 
البري.

حتفيز بيئة 
االستثمار يف 

قطاع النقل 
البري ودعمها.

تعزيز دور القطاع اخلاص يف   •
قطاع النقل، إذ حتتاج مشاريع 
النقل الكبرى والبنية التحتية 

األساسية إلى استثمارات ودعم 
من احلكومة مباشرة أو من خالل 

الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص.

وضع استراتيجيات حتفز   •
االستثمارات لتطوير القطاع 

وذلك لغايات حتفيز النمو 
االقتصادي والذي يتحقق بوجود 

نقل فعال وذي كفاءة.
التأكيد على البعد االقليمي   •

واالستفادة من املوقع اجلغرايف 
لألردن واستثماره بالشكل االمثل.

خلق بيئة 
استثمارية جاذبة 

قادرة على جذب 
رؤوس األموال 

األجنبية وتشجيع 
االستثمارات 

احمللية.

  أسرع من 
اخلطة. 2. إجناز وثيقة النقل البري.

متأخر 
عن

اخلطة.

3. مشروع دعم أجور طالب 
اجلامعات الرسمية.

  أسرع من 
اخلطة.

حتديث أسطول حافالت النقل 
العام، لتتوافق مع التنفيذ 

التدريجي ملستويات الشبكة 
الهرمية )مستمر(.

  تطوير 
األنظمة 

املتصلة 
مبواصفات 

املركبات 
)السالمة 
والبيئة(.

 تقليل اآلثار 
البيئية 

السلبية لقطاع 
النقل.

تأمني نقل آمن وبتكلفة مقبولة 
لغايات حتقيق أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون خدمات 
النقل متاحة لشرائح املجتمع 

كافة بغض النظر عن الوضع 
االجتماعي واالقتصادي واألصل 

واجلنس واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )6(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية لقطاع 
النقل اجلوي )هيئة تنظيم الطيران املدني( 

حالة 
املشروع املشروع البرنامج الهدف 

االستراتيجي مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

 إعداد خطة تصحيحية 
ملالحظات منظمة الطيران املدني 

الدولي.

الرفع والتحسني 
ملستوى التصنيف 

العاملي للتطبيق 
الفعال للسالمة 

اجلوية وأمن الطيران 
املدني.

استدامة تعزيز 
سالمة الطيران 

املدني وأمنه 
بحسب املتطلبات 

الوطنية 
والدولية.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

 خلق بيئة استثمارية 
جاذبة قادرة على 

جذب رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.إصدار نظام التنظيم اإلداري 
للهيئة.

تعديل النظام 
اإلداري للهيئة.

تعزيز 
االستقاللية 

املالية واإلدارية 
للهيئة.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.عقد أو تعديل االتفاقيات 
الثنائية لتحرير خدمات النقل 

اجلوي على أسس تبادلية.

حترير األجواء مع 
الدول املستهدفة 

على أسس تبادلية. جعل األردن 
مركزًا إقليميًا 
للنقل اجلوي.

التأكيد على البعد اإلقليمي 
واالستفادة من املوقع 

اجلغرايف لألردن.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.تطوير تشريعات الطيران 
املدني واعتماد نهج التعليمات 

الذكية.  تعزيز اإلطار 
التنظيمي والرقابي.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
البيئة وتأمني نقل آمن.

لم يبدأ 
بعد.

2.إقرار تعليمات الطيران املدني 
جزء )211( حقوق املسافرين 

ذوي اإلعاقة.

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1. حتديث األجهزة املالحية يف 
املطارات واحملطات وتطويرها.

تطوير البنية 
التحتية يف مرافق 

الطيران املدني 
وتعزيز املستوى 

التنافسي لألردن 
يف خدمات املالحة 

اجلوية.

تطوير منظومة 
النقل اجلوي.

استكمال البنية األساسية 
للشبكات احلالية واالستغالل 

يتقدم األمثل ملرافق النقل.
بحسب 
اخلطة.

2.توفير األجهزة، واألنظمة 
احلاسوبية، وتطويرها وحتديثها.
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يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1. بناء القدرات املؤسسية.

)1( رفع مستوى 
القدرات 

املؤسسية 
وجتذير ثقافة 

التميز.

)5( رفع مستوى 
األداء 

املؤسسي.

)3( استكمال البنية 
األساسية للشبكات 

احلالية واالستغالل 
األمثل ملرافق النقل. خلق بيئة 

استثمارية جاذبة 
قادرة على جذب 

رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

2. مشاركة خبراء الهيئة يف 
مهام املؤسسات الدولية جلعل 

الهيئة بيت خبرة.

لم يبدأ 
بعد.

3.استقطاب الفعاليات 
الدولية وعقدها بالطرق 

التكنولوجية احلديثة.

لم يبدأ 
بعد.

إبرام اتفاقية مع هيئة تنشيط 
السياحة إلدارة املؤمترات.

)2( إبرام مذكرات 
تفاهم مع 
املؤسسات 
الوطنية.

لم يبدأ 
بعد.

إنشاء، وحدة االتصال، واإلعالم 
وتفعيلها.

)3( تعزيز وسائل 
االتصال مع اجلمهور 
واملؤسسات الوطنية 

والدولية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

تصنيف املعلومات وإعادة 
هندسة اإلجراءات.

)4( التحول 
اإللكتروني 

وأمتتة اخلدمات 
لزيادة الكفاءة 

والفاعلية.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

حتديث املوقع اإللكتروني 
للهيئة.

يتقدم 
بحسب 
اخلطة.

1.تعديل تعليمات بيئة الطيران 
املدني )301( بإضافة اجلزء 

الفرعي )أ(.
االلتزام الدولي 

باحلفاظ على 
البيئة من 

االنبعاثات 
والضجيج.

حماية البيئة 
وفقًا للمتطلبات 

الدولية.

تعزيز سالمة النقل وحماية 
يتقدم البيئة وتأمني نقل آمن.

بحسب 
اخلطة.

2.تعديل تعليمات بيئة الطيران 
املدني )301( بإضافة اجلزء 

الفرعي )ب(.

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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اجلدول رقم )7(: تقدم سير العمل يف تنفيذ مشاريع اخلطة االستراتيجية )الهيئة 
البحرية األردنية(

حالة املشروع املشروع البرنامج الهدف االستراتيجي مبدأ سياسة النقل الهدف الوطني

لم يبدأ بعد. 1. إنشاء مركز للتحقيق يف 
احلوادث البحرية. تطوير خدمات النقل 

البحري.

تشجيع الشراكة 
مع القطاع اخلاص 

لزيادة االستثمارات 
يف قطاع النقل 

البحري.

تعزيز دور القطاع 
اخلاص يف قطاع 
النقل، إذ حتتاج 

مشاريع النقل 
الكبرى والبنية 

التحتية األساسية 
إلى استثمارات 

ودعم من احلكومة 
مباشرة أو من 

خالل الشراكة 
بني القطاعني 

العام واخلاص، 
والتأكيد على 

البعد اإلقليمي 
واالستفادة من 
املوقع اجلغرايف 

لألردن واستثماره 
االستثمار األفضل.

خلق بيئة استثمارية 
جاذبة قادرة على 

جذب رؤوس األموال 
األجنبية وتشجيع 

االستثمارات احمللية.

لم يبدأ بعد. 2. إنشاء مركز للبحث واإلنقاذ.

متأخر عن

اخلطة.

1. حتديث أجهزة احملطة 
الساحلية الالسلكية ونظم 

املعلومات وتطويرهما.

تطوير نظام املعلومات 
املينائية وخدمة حركة 

السفن.

لم يبدأ بعد.
1.. دعم إنشاء الفنار البحري 

ونقطة مراقبة يف املنطقة 
اجلنوبية )رأس اليمنية(.

رفع مستوى السالمة يف 
ميناء العقبة وتطويره 

وتنفيذ التزامات الدولة 
الساحلية.

لم يبدأ بعد. 1. تشجيع تسجيل السفن حتت 
العلم األردني. تشجيع االستثمار يف 

مشاريع القطاع البحري 
لم يبدأ بعد.كافة. 2. تعزيز التعليم والتدريب 

البحري.

متأخر عن

اخلطة.
1.إصدار القانون البحري 

األردني.
إصدار القانون البحري 

األردني.

تطوير التشريعات 
الناظمة لقطاع 

النقل.

وضع استراتيجيات 
حتفز االستثمارات 

لتطوير القطاع 
وذلك لغايات 
حتفيز النمو 

االقتصادي والذي 
يتحقق بوجود 
نظام فعال وذي 

كفاءة.

يتقدم حسب

اخلطة.
2. إصدار التشريعات الناظمة 
)أنظمة وتعليمات( وحتديثها.

لم يبدأ بعد. 1. املصادقة على االتفاقيات 
البحرية الدولية. االنضمام إلى املعاهدات، 

واالتفاقيات، واملذكرات 
البحرية والدولية.

لم يبدأ بعد.
2. توقيع اتفاقيات التعاون 

البحري أو مذكرات التفاهم 
الثنائية.

يتقدم بحسب

اخلطة.

1. تدريب موظفي الهيئة 
البحرية األردنية وتأهيلهم ورفع 

قدراتهم.

تأهيل قدرات موظفي 
الهيئة البحرية األردنية 

والكوادر البحرية العاملة يف 
القطاع ورفعها.

بناء القدرات 
والتدريب يف مجال 

النقل.

يتقدم بحسب

اخلطة.

1.تنفيذ اخلطة التصحيحية 
الناجتة عن تدقيق اإلدارة 

.)IMSAS( البحرية اإللزامي متابعة نتائج تدقيق 
اإلدارة البحرية اإللزامي 

.)IMSAS(

مواءمة إجراءات العمل 
.)ISO( طبقًا ملواصفة

أمتتة اإلجراءات والتحول 
اإللكتروني والربط مع شبكة 

.SGN

رفع مستوى اإلدارة 
وتطوير األداء 

املؤسسي والشفافية.

تأمني نقل آمن 
وبتكلفة مقبولة 

لغايات حتقيق 
أهداف التنمية 

االجتماعية لتكون 
خدمات النقل 

متاحة لشرائح 
املجتمع كافة 

بغض النظر عن 
الوضع االجتماعي 

واالقتصادي 
واألصل واجلنس 
واملوقع اجلغرايف.

حتسني مستوى 
اخلدمات املقدمة 

للمواطنني والعدالة 
يف توزيعها.

يتقدم بحسب

اخلطة.
مواءمة إجراءات العمل طبقًا 

.)ISO( ملواصفة

يتقدم بحسب

اخلطة.

التحول اإللكتروني يف إجراءات 
عمل الهيئة البحرية األردنية 

وخدماتها.  

املصدر: تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.
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2. اخلطة االستراتيجية للسالمة على الطرق )2023-2019(
درجة  على   )2023-2019( الطرق  على  للسالمة  االستراتيجية  اخلطة  إعداد  جاء 
من  ُشّكل  والذي  الطرق،  على  للسالمة  الوطني  الفريق  خالل  من  التشاورية  من  عالية 
أيلول  الوزراء يف شهر  النقل مبوجب كتاب رئيس  وزارة  أمني عام  املعنية برئاسة  اجلهات 
املنعقدة  جلسته  يف  الوزراء  مجلس  خالل  من  االستراتيجية  اخلطة  ُأقّرت  وقد   .2017
بتاريخ 27 آذار 2019 لتتعامل مع ملف تتعّدد فيه اجلهات املسؤولة. وتؤدي وزارة النقل 

يف هذه االستراتيجية دورًا تنسيقّيًا، إلى جانب كونه تنفيذيًا.

الناجتة  واإلصابات  والوفيات  املرورية  التصادمات  إلحصاءات  عرضًا  اخلطة  وتتضّمن 
عنها، ومدى التغّير يف هذه اإلحصاءات عبر السنني، وتعرف الهدف االستراتيجي العام 
لكل  الطرق  صدامات  عن  الناجمة  البليغة  واإلصابات  الوفيات  عدد  بتخفيض  املتمثل 
100 ألف نسمة بنسبة 20% خالل خمس سنوات )مبعدل تخفيض 4% سنويًا( ضمن 
والتنظيم  والهندسة  والرقابة  التشريعات  تتضمن  والتي  السبعة،  االستراتيجية  محاور 
وسالمة املركبات والدراسات واملعلومات والبيانات واإلسعاف واإلنقاذ والتوعية والتعليم، 
والتدريب، وأخيرًا اإلدارة والتنسيق. وُأعّد منوذج لتقارير ربعية الستراتيجية السالمة. 
تقييم  يتبعها  أشهر،  أربعة  كل  دورية  تقارير  إصدار  وجوب  على  اخلطة  مضمون  وينص 
نتائج  وُترفع  االستراتيجي  اخلطة  لهدف  حتقيقها  ومدى  املوضوعة  للبرامج  سنوي 
التقييم ملجلس الوزراء، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم عمل تعديل أو تغيير يف البرامج 

لتؤدي الغاية التي ُوضعت من أجلها.

وكما بّينت املراجعتان السابقتان )2019 و2020(، فإّن مناقشة وضع السالمة املرورية يف 
األردن، وتقييم الوضع الراهن ميثل حجر األساس ألّي خطة يؤَمل أن حتقق نتائج ملموسة 
أثناء إعدادها.  اتبعت  التي  التشاركية اإليجابية  إلى منهجية  أمر محمود، إضافة  وهو 
وبخصوص محاور اخلطة، ُيالَحظ تعّدد محاورها لتشمل جميع اجلوانب والعناصر التي 
املرورية. وقد ال تكون متوافقة متامًا مع احملاور اخلمسة  التصادمات  تسهم يف احلد من 
املركبة،  الطريق،  مستخدم  )اإلدارة،  املرورية  للسالمة  املتحدة  األمم  لعمل  األساسية 
الطريق، واإلسعاف واإلنقاذ(. وجتدر اإلشارة إلى أن برامج أولويات احلكومات لم تتناول 
تنفيذ محاور االستراتيجية، ولم ترصد يف موازنة وزارة النقل أو الهيئات التي تعمل حتت 
مظلتها مخصصات لذلك، مع أن فصل رقم )3101( يف قانون املوازنة املتصل بوزارة النقل 
يتضمن اإلشارة إلى قيام الوزارة بعدد من حمالت التوعية الداعمة حول سالمة الطرق 

ومعايير السالمة.
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3. البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة
يشير البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024( إلى عدد من اإلصالحات 
يف قطاع النقل، وبالتحديد النقل البري، وخاصة تطوير منظومة النقل العام التي تعدُّ 

حتديًا رئيسًا يجب إيالؤه األهمية التي يستحقها، وتشمل اإلصالحات ما يلي:

إطالق مشاريع جتميع خطوط النقل وحتديثها.  •
اعتماد األنظمة الذكية يف إدارة النقل العام.  •

مراجعة جداول التعرفة وآلية احتسابها.  •
وضع معايير اخلدمة يف النقل العام واعتمادها.  •

حتديث مواصفات استيراد الشاحنات.  •
مراجعة برامج حتفيز حتديث أسطول الشاحنات.  •

مراجعة اللوائح اخلاصة بقواعد السلوك يف النقل العام.  •

وتتضمن أيضًا بعض اإلصالحات التي ستنعكس ضمنًا على قطاع النقل، منها دراسة واقع 
الرقمّي  االقتصاد  إلى  ل  والتحوُّ واملدن،  السياحية  املواقع  بني  الداخلي  النقل  خدمات 
والنقل  الذكّية  املدن  لتمكني  املتقّدمة،  الرقمية  التحتية  البنية  وتطوير  واألخضر 
الذكي. وتسعى احلكومة إلى تعزيز القيمة املضافة للقطاعات االقتصادية، ووضع برامج 
متخصصة للنهوض بالقطاعات التي تأثرت سلبًا بجائحة كورونا )مثل النقل والسياحة(. 
أما يف مجال خدمات البنية التحتية، تضمن احملور اخلامس حتسني جودة البنية التحتية 
للنقل العام والطرق واملطارات، وستعمل احلكومة على تطوير خدمات النقل احلضرّي من 
النظيفة، وإطالق مشروع السكك  الطاقة  الذكّية، وتوظيف  النقل  أنظمة  خالل تطبيق 
احلديدية، واتخاذ اإلجراءات الهادفة إلى حتسني كفاءة النقل العام واستدامته، وربطه 
لتحفيز  باإلنتاج  املرتبطة  التكاليف  خفض  وبالتالي  املختلفة،  احليوية  بالقطاعات 

االستثمار والقطاعات اإلنتاجية.  

النقل  منظومة  بتحسني  يعنى  استراتيجيًا  توجهًا  البرنامج  يف  النقل  محور  ويتناول 
العام املستدام وتفعيلها، وزيادة كفاءة وسائل النقل العام من خالل توظيف التكنولوجيا 
وذلك  القطاع،  يف  العاملني  قدرات  وبناء  الذكية،  واحللول  املتجددة  الطاقة  واستخدام 
إضافة  واألفراد،  البضائع  حركة  من  حّدت  التي  اإلقليمية  واألزمات  التحديات  ملواجهة 
إلى الزيادة السكانية املّطردة سواء يف الوضع الطبيعي أو الطارئ نتيجة اللجوء القسري 
الذي يزيد من الطلب على نقل البضائع والركاب، ويتزايد بوتيرة متسارعة، وخاصة يف 
املناطق احلضرية الرئيسة، وعلى طول املمرات الرئيسة وما ينتج عن ذلك من ارتفاع يف 

معدالت حوادث النقل واإلصابات والوفيات الناجتة عنها والتلوث البيئي. 
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على  احلفاظ  يتطلب  العاملية  التجارة  اتفاقيات  إلى  واالنضمام  العوملة  موضوع  أن  كما 
النقل من حيث رفع مستوى كفاءته  التنافسية لالقتصاد الوطني مبا فيها قطاع  املزايا 
موقع  من  االستفادة  تشمل  والتي  لذلك،  املتاحة  الفرص  من  واالستفادة  وفعاليته، 
مع  املشاركة  وتعزيز  القائمة،  النقل  لشبكات  األمثل  واالستخدام  االستراتيجي،  األردن 
القطاع اخلاص يف تنفيذ املشاريع وتشغيل البنية التحتية للنقل، لرفع سوية اخلدمات 
العام، وتوظيف  النقل  إدارة القطاع اخلاص لتشغيل قطاع  املقدمة للمواطنني من خالل 
التكنولوجيا لتحسني منظومة النقل العام املستدام وتفعيلها وزيادة كفاءتها. وبناء على 
متكاملة  نقل  منظومة  توفير  واملتضمن  النقل  بقطاع  املتصل  الهدف  ولتحقيق  سبق  ما 
أو  أهداف فرعية  للنقل، مت صياغة ستة  مستدامة ومرنة، وجعل األردن مركزًا محوريًا 
مرحلية تغطي أمناط النقل واخلدمات املساندة )األرصاد اجلوية(، ووضع مؤشرات أداء 
خالل مّدة البرنامج، تختلف يف بعض منها مع ما جاء يف قانون املوازنة العامة لسنة2021، 
إلى توقعات  البحري واجلوي، وهي كذلك تشير  النقل  وخاصة يف ما يتصل مبنظومتي 
إيجابية إلى حد ما. ويبني البرنامج التنفيذي توقع زيادة يف عدد مشاريع الشراكة مع 
القطاع اخلاص لتصل إلى ثالثة يف 2022 مقارنة بــــمشروع واحد يف عام 2021 )اجلدول 

رقم 8(.
اجلدول رقم )8(: األهداف واملؤشرات لقطاع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي 

التأشيري )2024-2021(

اجلهة 
املعنية

املستهدف الفعلي 
2019

األساس 
2014

األهداف/ املؤشرات  
2024 2023 2022 2021

الهدف القطاعي )1(: توفير منظومة نقل متكاملة مستدامة ومرنة، وجعل األردن مركزًا محوريًا للنقل.

وزارة النقل 6.8 % 6.5 % 6.4 %  %
6.3

6.2 % 8.7 % النقل يف الناجت احمللي اإلجمالي. 1

وزارة النقل 67 67 67 67 84 68
مرتبة األردن يف التقارير الصادرة عن 
البنك الدولي من حيث مؤشر األداء 

اللوجستي LPI )من 160 دولة(. 
2

وزارة النقل 4.35 4.3 4.25 4.2 4.067 4.1
مؤشر البنية التحتية للنقل يف تقرير 

التنافسية العاملي.  3

الهدف املرحلي )1(: تطوير قطاع النقل، وتنظيمه، ورفع قدراته وكفاءته.

وزارة النقل 3 3 3 1 1 1
عدد مشاريع الشراكة مع القطاع 

اخلاص. 4

الهدف املرحلي )2(: تطوير منظومة النقل العام.

وزارة النقل 0.95 0.9 0.85 0.85 0.62 1.2 عدد الباصات لكل 1000 نسمة. 5

الهدف املرحلي )3(: تطوير منظومة النقل البحري.
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اجلهة 
املعنية

املستهدف الفعلي 
2019

األساس 
2014

األهداف/ املؤشرات  
2024 2023 2022 2021

الهيئة 
البحرية 
األردنية

50 45 40 35 32 28
لة حتت العَلم  عدد السفن املسجَّ

األردني. 6

الهدف املرحلي )4(: تطوير منظومة النقل اجلوي.

هيئة 
تنظيم 

الطيران 
املدني

53 51.5 50 48.5 47 26
عدد الطائرات العابرة لألجواء 

األردنية )ألف طائرة ). 7

شركة 
املطارات 
األردنية

750 550 350 7.1 9.6 73.2
عدد املسافرين يف السنة/ مطار عّمان 

املدني )ألف(. 8

الهدف املرحلي )5(: تطوير منظومة النقل السككي.

مؤسسة 
اخلط 

احلديدي 
احلجازي

%100 %66 %20 0
نسبة إجناز مشروع بناء 190 مخزنًا 

جتاريًا. 9

الهدف املرحلي )6(: تطوير خدمات األرصاد اجلوية.

وزارة النقل 2 2 2 2 1 0 عدد الرادارات اجلوية. 10

وزارة النقل 50 50 48 38 38 13 عدد محطات الرصد اجلوي اآللي. 11

املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.

التي  املشاريع  تكاليف  ُقّدرت  املتوقعة،  املؤشرات  وحتقيق  األهداف  هذه  إلى  وللوصول 
صنفت ضمن األولويات بقيمة 448.577 مليون دينار تشكل 5.9% من التكلفة املتوقعة 
لتنفيذ أولويات البرنامج البالغة 7.6 مليار دينار من أصل ما مجموعه حوالي 16 مليار 
احلكومية،  واملؤسسات  الوزارات  من  الواردة  كافة  واملشاريع  البرامج  تكاليف  متثل  دينار، 
بت بحسب األولوية تبعًا ملعايير رئيسة، أهّمها مدى ارتباطها بتحقيق األهداف  والتي ُرتِّ
القطاعية والوطنية، وجاهزيتها للتنفيذ، ومساهمتها يف حتقيق أثر إيجابي على النمو 
قطاع  أولويات   )9( رقم  اجلدول  ويبني  للمواطن.  املعيشي  املستوى  وحتسني  والتشغيل، 

النقل.
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اجلدول رقم )9(: أولويات مشاريع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري 
)2024-2021(

التكاليف التأشيرية )ألف دينار( التكلفة 
الكلية 
)ألف 
دينار(

اسم املشروع
2024 2023 2022 2021

تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات النقل احلالية
35,550 35,554 26,663 18,200 115,967 خط الباص السريع بني عّمان والزرقاء. 
27,500 27,500 27,500 4,200 86,700 إنشاء الشبكة الوطنية للسكك احلديدية. 

حتسني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها

34,900 30,000 25,000 2,000 91,900 إدخال نظام النقل الذكّي لتحسني خدمات 
النقل العام.

78 79 79 79 315 التطوير احلضري ملركز النقل الرئيس يف 
منطقة احملطة.    

تطوير القطاع البحري

8,000 10,000 10,000 0 28,000  إنشاء الرصيف اإلضايف يف قاعدة األمير هاشم 
بن عبد اهلل الثاني البحرية.

8,000 15,000 20,000 2,000 45,000 إنشاء ميناء السفن السياحية. 
منظومة النقل اجلوي واحملافظة على أمن الطيران وسالمته

0 3,000 6,000 12,700 21,700 تطوير مطار امللك حسني الدولي/ العقبة. 
9,250 6,000 7,000 3,750 26,000 مشاريع مختلفة لغايات ترخيص مطار ماركا. 
1,590 0 0 0 1,590 حتديث أبنية مرافق مطار ماركا وصيانتها. 

7,415 7,415 7,415 4,760 27,005 حتديث األجهزة املالحية يف احملطات واملطارات 
وتطويرها.

تطوير منظومة السكك احلديدية

0 0 0 1,900 1,900 دراسة مشروع شبكة السكك احلديدية بني 
العقبة وميناء املاضونة البري. 

ر أحوال الطقس تعزيز استخدام التكنولوجيا املتطورة إلصدار التحذيرات واإلنذارات املبكرة املرتبطة بتغيُّ
0 0 1,000 1,000 2,000 تشغيل "رادار" جديد.
0 0 250 250 500 تطوير نظام متكامل لألرصاد اجلوية. 

املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.

ومتثل تكاليف املشاريع ضمن هدف تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل لشبكات 
45% من التكاليف الكلية للمشاريع، تليها تلك املتصلة بتحسني  النقل احلالية حوالي 
العام  النقل  مشاريع  تكلفة  ومتثل   .)%20.6( وجاذبيتها  العام  النقل  خدمات  نوعية 
بحسب أمناط الدخل واخلدمات املساندة حوالي 46.4%، تليها املشاريع املتصلة مبنظومة 
السكك احلديدية )19.8%(. كما يشير اجلدول رقم )10( إلى أن تكلفة مشاريع النقل 
والتي  البرنامج،  يف  التحتية  البنية  مشاريع  تكاليف  من   %20.3 تشكل  وبرامجه  العام 
تشكل بدورها 29.1% من مجموع تكاليف البرامج واملشاريع. ويشير اجلدول كذلك إلى 
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5.9%، وهي تقل عن  أن نسبة مشاريع النقل من مجموع تكاليف البرامج واملشاريع هي 
مساهمة قطاع النقل بالناجت احمللي اإلجمالي املتوقعة خالل مّدة البرنامج )6.3% إلى 

.)%6.8

اجلدول رقم )10(: تكاليف مشاريع النقل يف البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري 
بحسب الهدف االستراتيجي والنمط

أولويات املشاريع بحسب األهداف املرحلية لقطاع النقل واخلدمات املساندة
النسبة من اإلجمالي التكلفة املقدرة )ألف دينار( الهدف

2024 2023 2022 2021 الكلفة الكلية 2024 2023 2022 2021
التكلفة 

الكلية

%47.7 %46.9 %41.4 %44.1 %45.2 63,050 63,054 54,163 22,400 202,667
تطوير البنية التحتية 

واالستغالل األمثل 
لشبكات النقل احلالية.

%26.4 %22.4 %19.2 %4.1 %20.6 34,978 30,079 25,079 2,079 92,215
حتسني نوعية خدمات 
النقل العام وجاذبيتها.

%12.1 %18.6 %22.9 %3.9 %16.3 16,000 25,000 30,000 2,000 73,000
تطوير القطاع 

البحري.

%13.8 %12.2 %15.6 %41.7 %17.0 18,255 16,415 20,415 21,210 76,295
منظومة النقل اجلوي 

واحملافظة على أمن 
الطيران وسالمته.

%0.0 %0.0 %0.0 %3.7 %0.4 0 0 0 1,900 1,900
تطوير منظومة 

السكك احلديدية.

%0.0 %0.0 %1.0 %2.5 %0.6 0 0 1,250 1,250 2,500

تعزيز استخدام 
التكنولوجيا املتطورة 

إلصدار التحذيرات 
واإلنذارات املبكرة. 

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 املجموع
أولويات املشاريع بحسب أمناط النقل واخلدمات املساندة

%53.3 %48.8 %39.5 %39.9 %46.4 70,528 65,633 51,742 20,279 208,182 النقل العام.

%20.8 %20.4 %21.0 %12.0 %19.8 27,500 27,500 27,500 6,100 88,600 السكك احلديدية.

%12.1 %18.6 %22.9 %3.9 %16.3 16,000 25,000 30,000 2,000 73,000 النقل البحري.

%13.8 %12.2 %15.6 %41.7 %17.0 18,255 16,415 20,415 21,210 76,295 النقل اجلوي.

%0.0 %0.0 %1.0 %2.5 %0.6 0 0 1250 1250 2500 األرصاد اجلوية.

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 املجموع

امللخص اإلجمالي

2024 2023 2022 2021
التكلفة الكلية 

)ألف دينار( البرنامج/ املشاريع

132,283 134,548 130,907 50,839 448,577 قطاع النقل.

299,000 615,300 785,300 507,700 2,207,500 خدمات البنية التحتية.

1,798,400 1,917,100 2,035,800 1,842,200 7,593,500 مجموع تكاليف البرامج واملشاريع.

%16.6 %32.1 %38.6 %27.6 %29.1
نسبة البنية التحتية من مجموع تكاليف البرامج 

واملشاريع.
%44.2 %21.9 %16.7 %10.0 %20.3 نسبة مشاريع النقل من مشاريع البنية التحتية.

%7.4 %7.0 %6.4 %2.8 %5.9
نسبة مشاريع النقل من مجموع تكاليف البرامج 

واملشاريع.
6.8% 6.5% 6.4% 6.3% - مساهمة قطاع النقل بالناجت احمللي اإلجمالي.

 املصدر: البرنامج احلكومي التنفيذي التأشيري )2024-2021(.
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4.مشاريع النقل يف حدود أمانة عمان
أمانة  النقل، فقد قامت  أمانة عمان لتطوير منظومة  مت تضمني برامج عمل سنوية يف 
واململوكة  عمان"  "باص  متتلك  التي  للنقل"  عمان  "رؤية  شركة  خالل  من  الكبرى  عمان 
بطرح  الكبرى،  عمان  ألمانة  االستثمارية  الذراع  تعد  التي  لالستثمار"  "رؤية  لشركة 
150 حافلة  عطاء من خالل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار بالتعاون مع األمانة لشراء 
نقل جديدة، 15 منها تعمل بالطاقة الكهربائية، و135 األخرى تعمل بالديزل، وسيكون 
خطة  من  الثانية  املرحلة  ضمن  وذلك  اإلحالة،  تاريخ  من  أشهر  عشرة  خالل  التوريد 
األمانة لتعزيز أسطول النقل العام يف العاصمة، إذ غطت املرحلة األولى 11 منطقة تابعة 
لألمانة، من أصل 22، هي: املدينة، العبدلي، بسمان، طارق، أبو نصير، شفا بدران، صويلح، 
اجلبيهة، تالع العلي، النصر، وماركا، من خالل تشغيل 135 حافلة، 52 منها كبيرة بسعة 
59 راكبًا، و83 حافلة متوسطة بسعة 42 راكبًا. إضافة إلى إطالق تطبيق على الهواتف 
الذكية بهدف تتبع احلافالت أثناء عملها، وخريطة مسار احلافالت، والدفع اإللكتروني، 

إضافة إلى إمكانية شحن بطاقات احلافلة.

أما يف ما يتصل مبشروع باص التردد السريع، فقد أعلنت األمانة سابقًا عن إجناز أكثر من 
13 عطاًء اشتملت على مسارات بأطوال  90% من املشروع داخل عّمان، بعد أن طرحت 
متنوعة وجسور رئيسة وأنفاق. ويف نهاية شهر متوز بدأ التشغيل التجريبي للمسار األول 
24 حافلة، وذلك بدءًا  العاصمة عّمان من خالل  الترّدد داخل  الباص سريع  من مشروع 
الرياضية، ومن ثم  رانيا مرورًا بدوار املدينة  امللكة  من محطة ركاب صويلح باجتاه شارع 
االجتاه إلى الدوار اخلامس وصواًل إلى محطة رأس العني وبالعكس، وذلك بعد أن اكتملت 
أعمال البنية التحتية فيه، وما زال العمل جاريًا يف املسار الثاني للمشروع، بل شارف على 
االنتهاء، وسيصار إلى تشغيله أيضًا بوصفه مرحلة جتريبية ثانية من خالل شركة "رؤية 
عمان"، وهو بانتظار االنتهاء من العمل فيه بالوصلة ما بني عّمان والزرقاء، والتي أجنز 
لهذه  املوحد  التشغيل  يتم  وحتى  والرابعة.  الثالثة  احلزمتني  أعمال  من   %70 من  أكثر 
إعداد  حاليًا  يتم  بعطاء  اختيارها  سيتم  متخصصة  شركة  خالل  من  سيكون  املشاريع 
الوثائق اخلاصة به. وقد أعلن البنك الدولي على موقعه عن فتح الباب لتقدمي رسائل 
من  الثانية  للمرحلة  والتصاميم  الفنية  الدراسات  عمل  يف  املشاركة  يف  للراغبني  اهتمام 
مشروع باص التردد السريع يف عّمان، لتغطي مساحة أكبر من املدينة بطول 50 كم، ومت 

إحالة العطاء على مستشار أجنبي مع مستشار أردني. 

احملطة  من  ويبدأ  اليرموك  شارع  األول:  هي:  مسارات،  أربعة  من  الثانية  املرحلة  وتتكون 
الصخرة  شارع  باجتاه  مرورًا  اجلمرك  دوار  من  والثاني:  األوسط؛  الشرق  دوار  باجتاه 
صويلح؛  محطة  إلى  وصواًل  املطار  شارع  باجتاه  ناعور  جسر  القدس-  شارع  املشرفة- 
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والثالث: دوار اجلمرك- شارع احلرية- إشارات اإلرسال باجتاه شارع الصديق- وصواًل إلى 
تقاطع البنك العربي؛ والرابع: )ممر( عبدون باجتاه تقاطع مرج احلمام مع وجود نقاط 

التقاء يف كل من تقاطع البنك العربي وتقاطع مرج احلمام.

أولويات النقل في عهد آخر حكومتين
احلكومة عمل  ألولويات  النهضة"  خطى  "على  برنامج  السابقة  احلكومة   أعدت 

احلديثة،  التحتّية  البنية  توفير  بهدف  كورونا،  جائحة  قبل  وذلك   ،)2020-2019(
وإعادة هيكلة القطاع ليصبح أكثر إنتاجّية وفعالّية، ولتطوير خدمات نقل نوعّية وآِمنة 

حتافظ على الّسالمة والبيئة، لينعكس أثرها اإليجابي على املواطن وعلى االقتصاد. 

واعُتمدت املؤشرات التالية لقياس مدى التقدم يف حتقيق أهداف البرنامج، وتتضمن:

زيادة نسبة استخدام النقل العام )Mode Share( من 11% إلى 15% مع نهاية   •
عام 2020.  

زيادة عدد احلافالت العاملة لكل ألف مواطن بنسبة 11% مع نهاية عام 2020.  •

حتديث 25% من أسطول حافالت النقل العام مع نهاية عام .2020  •

نسبة  وحتديد  العام،  النقل  خدمات  نوعية  لتحسني  الذكي  النقل  نظام  تنفيذ   •
وإربد  جرش  من  كل  يف  ووصولها  العام  النقل  حافالت  انطالق  مواعيد  يف  الدقة 

وعّمان، مع تطبيق نظام النقل الذكي.

وتضمن البرنامج سلسلة من اإلجراءات ضمن ثالثة محاور رئيسة، كما هو مبني يف اجلدول 
رقم )11(، إضافة إلى إدخال مفهوم جديد يف برنامج دعم خدمات النقل العام، وشمول 

عدد من األسر فيه.
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 اجلدول رقم )11(: برنامج "على خطى النهضة" ألولويات عمل احلكومة
)2020-2019(

احملور األول: توفير شبكات نقل 
ذات فعالية وموثوقية وتردد 

منتظم.

احملور الثاني: تطوير منظومة 
نقل عام متكاملة مستدامة 

ومرنة تعمل على خدمة املواطن 
والتخفيف عليه.

احملور الثالث: تعزيز السلوكات 
اإليجابية والسالمة الستخدام 

النقل العام.

تشغيل خط الباص السريع بني 
عّمان والزرقاء مع نهاية عام 

.2020

تنفيذ مخرجات املخطط 
الشمولي يف محافظة جرش، 

ويتضمن إعادة هيكلة خطوط 
النقل العام يف محافظة جرش، 

وإعداد خطة تشغيلية تشمل 
جتهيز البنية التحتية، وائتالف 

املالكني يف الشركات، وشراء 
احلافالت، وتطبيق نظام التتبع 

والدفع اإللكتروني خالل عام 
.2019

تأهيل 6,000 سائق حافلة نقل 
عام ونقل مدرسي، وتأهيلهم 

لتقدمي خدمات نقل أفضل 
للركاب.

تشغيل الباص السريع يف عّمان 
مع نهاية عام 2020.

تشجيع إقامة مواقع اصطفاف 
السيارات بالشراكة مع القطاع 

اخلاص والبلديات بالقرب 
من خطوط النقل ومحطات 

احلافالت.

تدريب فرق عمل مخصصة 
للشرطة، مبا فيها الشرطة 

النسائية، لالستجابة لشكاوى 
سوء السلوك يف وسائط النقل 

العام.

إدخال نظام النقل الذكي لتتبع 
مواعيد رحالت حافالت النقل 

العام وتنظيم حركة النقل 
للمواطنني وتقدمي الشكاوى 

واملقترحات والتتبع مع نهاية عام 
.2020

تفعيل نظام النقل املدرسي 
ودخول 1,000 حافلة مدرسية 

مرخصة يف اخلدمة يف إقليمي 
الشمال واجلنوب.

تعزيز السالمة املرورية من خالل 
تشديد تطبيق أحكام قانون 

إدارة السير على وسائط النقل 
العام.

إدخال نظام الدفع اإللكتروني 
ألجور النقل، مع إمكانية 

طرح تذاكر أسبوعية وشهرية 
مخفضة تشمل استخدام 

خطوط النقل داخل املدن.

تفعيل إشارات مرور املشاة على 
اإلشارات الضوئية والتقاطعات 

الرئيسة داخل املدن.

تشغيل 351 حافلة جديدة مع 
نهاية عام 2020 داخل منطقة 

أمانة عمان الكبرى.

تشجيع املواطنني على استخدام 
ها وسيلة  الدراجات الهوائية بعدِّ

للتنقل داخل املدن واألحياء، 
وإنشاء مسارات خاصة بها يف 

بعض الشوارع.
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وباستثناء شراء 135 باصًا ضمن إطار شركة "رؤية عمان"، وطرح عطاء لشراء 150 باصًا، 
فما زالت هذه اإلجراءات تراوح مكانها. ويف النصف الثاني من العام احلالي 2021، أعّدت 
تضمنت   )2023-2021( االقتصادي  احلكومة  عمل  أولويات  برنامج  احلالية  احلكومة 

ثالث أولويات، على النحو التالي:

تشغيل حافالت التردد السريع عّمان- الزرقاء بحلول الربع الرابع من عام 2023   •
وبتكلفة متوقعة بحوالي 30 مليون دينار وبالشراكة مع القطاع اخلاص.

األولى(  )املرحلة  الوطني  احلديد  سكة  مشروع  على  العمل  إلطالق  التحضير   •
إلنشاء سكة حديد تربط ما بني املوانئ البحرية يف العقبة وصواًل للميناء البري 

يف املاضونة/ عّمان، وبالشراكة مع القطاع اخلاص بتكلفة6.1  مليار دينار.

األولى(  )املرحلة  العام  النقل  خدمات  نوعية  لتحسني  الذكي  النقل  نظام  تنفيذ   •
اجلامعات  وخطوط  جرش  محافظة  يف  وتنفيذها  الذكية  األنظمة  بتشغيل 

الرسمية بواقع 622 واسطة نقل بتكلفة مليوني دينار. 

خطى  على  برنامج  يف  سابقًا  وردا  قد  مشاريع  ثالثة  أصل  من  مشروعني  أن  يظهر  وهذا 
النهضة )2019-2020(، ولم يأِت البرنامج املقترح على كثير من اإلجراءات التي تناولها 

البرنامج السابق، كما لم يحّدد هذا البرنامج مؤشرات لألداء.

ربط االستراتيجيات بالموازنات  
استراتيجيات  أن  مظّلتها تبني  حتت  التي تعمل  والهيئات  النقل  وزارة  دراسة موازنات  إن 
إلى  املوازنة  يف  املدرجُة  املشاريع  وتتطابق  املوازنات.  على  مباشرة  عكسها  يتم  املؤسسات 
األداء  مؤشرات  اعتماد  ويتم  النقل،  وزارة  استراتيجية  يف  املدرجة  تلك  مع  كبير  حّد 
لألهداف االستراتيجية القطاعية ولألمناط املختلفة، وإن اختلفت يف بعض األحيان عن 
برامج أولويات العمل االقتصادية للحكومات املتعاقبة. ويالحظ أن موازنة 2021 بقيت 
متحفظة يف ظل استمرار اجلائحة، حتى أنها صدرت بدون أرقام موازنة 2020 بعد إعادة 
بناًء  والرأسمالية  التشغيلية  النفقات  على  طرأت  التي  التخفيضات  لتعكس  تقديرها، 
على قرار مجلس الوزراء رقم )9359( بتاريخ 27 أّيار 2020. ويالحظ أن نسبة النفقات 
املبالغ  الرأسمالية انخفضت أيضًا بسبب اجلائحة، وُيتوقع أن تزيد نسبتها من إجمالي 
وزارة  مخصصات  نسبة  ارتفاع  إلى  املوازنة  أرقام  تشير  القادمة.كما  األعوام  يف  املرصودة 
النقل للسنوات القادمة وانخفاض نسبة مخصصات هيئة النقل البري، كما هو مبني يف 

اجلدول رقم )12(. 
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 اجلدول رقم )12(: مخصصات وزارة النقل والهيئات التي تعمل حتت مظلتها 
يف موازنة 2021

تأشيري تأشيري مقّدر إعادة تقدير مقّدر فعلي
الوصف الوزارة/الدائرة

2023 2022 2021 2020 2020 2019

2,989,000 2,964,000 2,939,000 1,151,000 1,284,000 1,145,182
مجموع النفقات 

اجلارية
وزارة النقل

39,280,000 33,430,000 23,610,000 22,785,000 28,686,000 21,091,337
مجموع النفقات 

الرأسمالية
42,269,000 36,394,000 26,549,000 23,936,000 29,970,000 22,236,519 املجموع

1,767,000 1,753,000 1,739,000 1,668,000 1,814,000 1,610,051
مجموع النفقات 

اجلارية
دائرة األرصاد 

150,000اجلوية 200,000 250,000 400,000 450,000 387,233
مجموع النفقات 

الرأسمالية
1,917,000 1,953,000 1,989,000 2,068,000 2,264,000 1,997,284 املجموع

2,256,000 2,233,000 2,213,000 2,066,000 2,173,000 2,096,450
مجموع النفقات 

اجلارية
هيئة النقل 

9,850,000البري 10,170,000 7,655,000 9,475,000 12,875,000 14,651,634
مجموع النفقات 

الرأسمالية
2,256,000 12,403,000 9,868,000 11,541,000 15,048,000 16,748,084 املجموع

9,850,000 7,496,000 7,408,000 6,830,000 7,498,000 7,296,397
مجموع النفقات 

اجلارية
هيئة الطيران 

9,850,000املدني 3,400,000 3,250,000 3,337,000 3,337,500 3,054,775
مجموع النفقات 

الرأسمالية
12,106,000 10,896,000 10,658,000 10,167,000 10,835,500 10,351,172 اإلجمالي

7,586,000 1,381,000 1,364,000 1,277,000 1,368,000 1,272,800
مجموع النفقات 

اجلارية
الهيئة البحرية 

3,400,000األردنية 75,000 215,000 138,000 138,750 84,949
مجموع النفقات 

الرأسمالية
3,400,000 1,456,000 1,579,000 1,415,000 1,506,750 1,357,749 اإلجمالي

امللخص
14,228,000 14,074,000 13,924,000 12,992,000 14,137,000 13,420,880 مجموع النفقات اجلارية

52,580,000 47,075,000 34,730,000 36,135,000 45,487,250 39,269,928 مجموع النفقات الرأسمالية

66,808,000 61,149,000 48,654,000 49,127,000 59,624,250 52,690,808 اإلجمالي

%78.7 %77.0 %71.4 %73.6 %76.3 %74.5
نسبة النفقات الرأسمالية 

من اإلجمالي
نسبة موازنة الوزارة/ الهيئة من موازنة القطاع

%63.3 %59.5 %54.6 %48.7 %50.3 %42.2 وزارة النقل

%4.2 %3.8 %3.8 دائرة األرصاد اجلوية

%18.1 %20.3 %20.3 %23.5 %25.2 %31.8 هيئة النقل البري

%16.4 %17.8 %21.9 %20.7 %18.2 %19.6 هيئة الطيران املدني

%2.2 %2.4 %3.2 %2.9 %2.5 %2.6 الهيئة البحرية األردنية
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سابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020
القطاعات  على  وآثارها  كورونا  جائحة  أوج  يف  أجنزت  التي  السابقة  املراجعة  تضمّنت 
املختلفة عمومًا وعلى النقل خصوصًا، توصيات خلصت لبعض الِعَبر والدروس على النحو 

التالي: 

شكل  إذ  الفردية،  بامللكية  املرتبطة  املشاكل  معاجلة  وتيرة  من  التسريع  على  العمل   .1
دفعة  احلكومي  الدعم  على  للحصول  االجتماعي  الضمان  يف  االشتراك  اشتراط 
باجتاه دمج املشّغلني الفرديني وتنظيم عملهم، مع ضرورة النظر إلى هذا املوضوع نظرة 
وخاصة  الرقمي،  التحّول  من  واالستفادة  التكنولوجيا  استخدام  مراعاة  مع  تكاملية 
يف الدفع اإللكتروني، ووضع معايير واضحة للخدمة والرقابة عليها، وليس االعتماد 
وحْسب على احللول "التقليدية" املتصلة بتأسيس شركات ودمج مشّغلني دون مراعاة 

مستوى اخلدمة املقّدمة.

دورًا  النقل  وزارة  إعطاء  ضرورة  حول   2019 عام  مراجعة  يف  جاء  ما  على  التأكيد   .2
تنسيقيًا وقياديًا يف ملف السالمة على الطرق، على نواٍح ومجاالت أخرى مثل النقل 
املركبات  جتّول  حظر  أيام  وحتديدًا  كورونا،  جائحة  شّكلت  لقد  املستدام.  احلضري 
يف شهَري آذار ونيسان 2020 فرصًة للمواطنني للتنّقل مشيًا أو باستخدام الدراجات 
اململكة  يف  والقرى  املدن  شوارع  جاهزية  حول  عامًا  حوارًا  ذلك  أطلق  وقد  الهوائية، 
حلركة املشاة والدراجات. ومع أن هذه األمور ال تقع ضمن صالحيات وزارة النقل، إاّل 
أن الوزارة ميكن أن تؤدي دورًا تنسيقيًا بني اجلهات املختلفة )قد تضّم وزارة األشغال، 
لوضع  وغيرها(  املركبات،  وترخيص  السير  وإدارة  والبلديات،  احمللية  اإلدارة  ووزارة 
تصّور عام للنهوض بوسائط النقل احلضري املستدام، مثل املشي واستخدام الدراجات 
وغيرها، وليكون للوزارة دور وعمل أكبر يشمل جوانب النقل املختلفة، والذي ال يندرج 

حاليًا ضمن ما تقوم به من أعمال. 

2019، ويف ظل األعباء املتزايدة على موازنة الدولة  تأكيدًا على ما جاء يف مراجعة   .3
نتيجة للجائحة، تنبغي اإلشارة إلى أن متطلبات املرحلة يف قطاع النقل ليست وحْسب 
وإدارتها  القائمة  التحتية  البنية  تشغيل  يف  بل  وتوسيعها،  التحتية  البنية  بناء  يف 
وصيانتها بكفاءة تضمن االستمرارية واالستدامة، لتزيد من كفاءة منظومة النقل يف 
تسهيل حركة األشخاص والبضائع بأقل التكاليف. إّن هذا التحّول يف املفاهيم يتطلب 
أساليب إدارة وكفاءات مختلفة، كما أنه يشّكل فرصة لتخفيض النفقات احلكومية عن 
طريق الدخول يف شراكات مع القطاع اخلاص يف مجاالت اإلدارة والتشغيل والصيانة. 
ويشار يف هذا الصدد إلى مشاريع مطار ماركا والسكك احلديدية، كما يشار إلى مشاريع 
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الباص السريع وأنظمة النقل الذكية، والتي ميكن تنفيذها وتشغيلها جميعها بطرق 
مبتكرة وبالشراكة مع القطاع اخلاص.

شّكلت اجلائحة اختبارًا ملنعة خدمات النقل املختلفة، وبرزت احلاجة إلى إعادة دراسة   .4
أمناط نقل الركاب وإمكانية اختصار عددها، وتوفير بعض املرونة يف تقدمي خدمات 
بتوفير  اخلارجي  النقل  لوسائط  السماح  )مثل  نفسها  الوسائط  باستخدام  متعّددة 
خدمات داخلية كما حصل فعاًل، أو السماح ملركبات النقل السياحي أو النقل املدرسي 
بتقدمي خدمات أخرى(. إّن توفير املرونة يف هذا املجال سيزيد منعة مقدمي اخلدمة 
األمناط  على  القائمني  املشّغلني  مصالح  مراعاة  بشرط  ولكن  األزمات،  مواجهة  يف 

املختلفة.

إلى  فُيشار  أعاله،  إليها  املشار  وآثارها  باجلائحة  مباشرة  املتصلة  األمور  إلى  إضافة    .5
البالد  النقل يف تقريَري حالة  السابقتني لقطاع  املراجعتني  ضرورة األخذ بتوصيات 

لعاَمي 2018 و2019، والتي تشمل:

آلية  وإيجاد  الفرعية،  للقطاعات  العابرة  الشمولية  االستراتيجيات  وضع    -
لتحديث االستراتيجيات واخلطط التنفيذية باستمرار، مبا يتواءم مع التغّيرات 
واملستجّدات وتوظيف التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر، وأيضًا مبا يتوافق مع الوثائق 
اجلديدة التي تصدر عن احلكومة، والتأكيد على إحلاق مشاريع الهيئات واملؤسسات 

ومبادراتها التي تعمل حتت مظّلة الوزارة ضمن اخلطة التنفيذية للوزارة.

مع  املرتبطة  القطاعات  استراتيجيات  بتكاملية  االستمرار  ضرورة  على  التأكيد   -
املعنية  املختلفة  املؤسسات  استراتيجيات  وكذلك  والطاقة،  النقل  مثل  بعضها، 
بقطاع النقل، مثل وزارة النقل وأمانة عّمان الكبرى والبلديات ووزارة األشغال العامة 

واإلسكان. 

منوذجًا  ها  ِبَعدِّ الطرق،  على  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  بتجربة  االهتمام   -
استحداث  ضرورة  على  والتأكيد  النقل،  لوزارة  والقيادي  التنسيقي  الدور  لتفعيل 
هيئة قيادية للسالمة املرورية قد تتمّثل مبجلس أعلى مثاًل برئاسة وزير النقل، 
على أن تكون الهيئة تابعًة للمجلس الوطني للسالمة املرورية الذي يترأسه رئيس 
الوزراء، وتنشأ مبوجب قانون، ومُتَنح الصالحيات، وتضطلع بدور مركزي يف إجناز 
جميع وظائف اإلدارة املؤسساتية من قيادة وتشجيع وتنشيط، لتتحمل مسؤولية 
املستهدفة  النتائج  وحتديد  املرورية  للسالمة  الوطنية  االستراتيجية  صياغة 
ص لهذه الهيئة ميزانية مستقلة لتمكينها من حتقيق الهدف املتمثل  منها. وُيخصَّ
بتخفيض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن الصدامات املرورية. وأن تكون وزارة 
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النقل هي الهيئة القيادية، ما يفّعل دورها التنسيقي والرقابي مع اجلهات املعنّية.

إعادة ترتيب تقارير املتابعة الربعية، ليتم تصنيف املشاريع وفقًا لطبيعتها، ومتابعة   .6
التنفيذ يف كل نوع من املشاريع على حدة، واختيار بعض املؤشرات املبّسطة ومتابعتها، 

وربط املشاريع مبؤشرات األداء ربطًا صريحًا.

املتابعة  تقارير  ترتيب  إعادة  ميكن  مؤسسيًا،  تغيرًا  تتطلب  ال  التي  التوصيات  ومبتابعة 
مثاًل. أما يف ما يتصل بتكاملية العمل بني القطاعات املختلفة، فمع أن وزارة النقل تعنى 
تضع  الهيئات  أن  يالحظ  لتنفيذها،  تنسيقي  دور  ولها  للقطاع  االستراتيجيات  بوضع 
أن  هو  واألصل  العامة،  األهداف  بعض  مع  ما  حدٍّ  إلى  متسقة  تكون  قد  أهدافًا  لنفسها 

ُتستقى من االستراتيجية، وأن ُتعكس على عمل الهيئات. 

ُتّتخذ خطوات  لم  النقل،  لدمج هيئات  املطلوبة  التعديالت  إقرار  آخر، فبعد  ويف مجال 
منفصل  منها  كل  بقي  التي  العامة  املوازنات  حتى  وال  االستراتيجيات  لتكامل  تنفيذية 

لعدم اكتمال الدمج.

من  واالستفادة  الفردية  امللكية  ملعاجلة  الكثير  ُيعمل  لم  األولى،  التوصية  وبخصوص 
الذكية،  النقل  أنظمة  ملّف  أما  االجتماعي.  الضمان  مبظلة  العاملني  شمول  فرصة 
من  لالستفادة  عمان  أمانة  مع  وتنسيقًا  االهتمام  من  ومزيدًا  التطور  بعض  شهد  فقد 
املقبلة املرحلة  أولويات عمل احلكومة يف  أيضًا من ضمن  املجال، وُوضع   جتربتها يف هذا 

 .)2023-2021(

البرنامج  يف  ورد  كما  األخرى،  بالقطاعات  اخلاصة  اإلصالحات  يف  النقل  تضمني  ومت 
هو  األهم  لكن  ومحمود،  مهم  أمر  وهو   ،)2024-2021( للحكومة  التأشيري  التنفيذي 
األخرى  القطاعات  استراتيجيات  على  وعكسها  الواقع  على  اإلصالحات  هذه  ترجمة 
لتنفيذ  الثالثة  املرحلة  النقل  وزارة  وضعت  آخر،  جانب  ومن  التنفيذية.  وخططها 
استراتيجية النقل الوطنية طويلة املدى، واخلطة التنفيذية لألعوام )2023-2021(، 
وهو إطار زمني أقصر مما ورد يف البرنامج التنفيذي التأشيري، وكان من األجدى توحيد 

اإلطار الزمني. 

التأشيري  الـتنفيذي  البرنامج  تضمن  فقد  اخلاص،  القطاع  مع  الشراكة  بخصوص  أما 
النقل إلى ثالثة، كما أن  مؤشرًا لألداء يقتضي زيادة عددها من مشروع واحد يف مجال 
اخلطط الفرعية للقطاع اخلاصة بأمناط النقل املختلفة أشارت يف أهدافها إلى إشراك 
أمناط  دراسة  إلعادة  إجراء  أي  يؤخذ  لم  وأخيرًا  ومشاريعها.  ببرامجها  اخلاص  القطاع 
املرونة يف تقدمي خدمات متعّددة  وإمكانية اختصار عددها، وتوفير بعض  الركاب،  نقل 

باستخدام الوسائط لتحقيق منعة ومرونة أكبر ملنظومة النقل. 
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الخالصة 
استمرت جائحة كورونا يف عامها الثاني بالتأثير على قطاع النقل مثل غيره من القطاعات 
 %6.3 بنحو  اإلجمالي  احمللي  الناجت  يف  القطاع  مساهمة  وبقيت  تأثرًا،  أكثرها  من  وكان 
2019. وتبني مؤشرات األداء لقطاع النقل انخفاضًا  6.2% يف عام  2021 مقارنة بــ  يف 
واستمرت  والبحري.  اجلوي  بالنقل  يتصل  ما  يف  وخاصة  اجلائحة،  قبل  ما  مع  مقارنة 
احلكومة بإصدار أوامر وبالغات دفاع متصلة بالقطاع للركاب تتناسب مع الوضع الوبائي. 
وتراوحت السعة املقعدية ملركبات النقل العام من 50% إلى 75% وصواًل إلى كامل السعة 
املقعدية يف بداية شهر أيلول. ويف النقل اجلوي للركاب استمرت احلركة يف املطارات دون 
إيقاف منذ استئناف الرحالت اجلوية الدولية املنتظمة من الثامن من أيلول املاضي مع 
بني  املالحة  حركة  وعادت  والتنظيمية.  الصحية  واإلجراءات  البروتوكوالت  مراعاة 
جائحة  تداعيات  بسبب  يومًا   415 مدة  توقفها  بعد  املصري  ونويبع  العقبة  ميناءي 
2021، وقد  كورونا، وكذلك مت البدء باستقبال البواخر السياحية من شهر آب من عام 
شهدت حركة املسافرين املغادرين والقادمني عبر املعابر احلدودية يف الربع الثالث من عام 
2021 مقارنًة بالربع الثالث من عام 2020، زيادة واضحة بعد االنفتاح اجلزئي والكلي، 
أسطول  وزاد  مغادرًة(.  أو  )قدومًا  املرور  حركة  واجتاه  املعبر  بحسب  تختلف  الزيادة  لكن 
سيارات تاكسي السيارات الفخمة )الليموزين(، وأعداد شركات النقل السياحي والدولي. 
وباملقابل ثّمة انخفاضات واضحة يف حجم أسطول املركبات املسجلة بالصفة اخلصوصية، 
الذكية  التطبيقات  وسيارات  السياحية،  التأجير  سيارات  وأسطول  العام  النقل  ووسائط 

وبنسب متفاوتة. 

ويف ما يتصل بنقل البضائع، اّتخذت احلكومة إجراءات للتقليل من اآلثار على هذا القطاع 
بإلغاء العمل بنظام "النقل التبادلي" على منافذ العمري والكرامة وجابر الذي أوقف يف 
بعد  متزايدًا  نشاطًا  العقبة  ميناء  يف  احلركة  وشهدت  الحقًا.  به  العمل  وأعيد  بعد،  ما 
البدء برفع اإلجراءات االحترازية، فزادت عدد البواخر التي أّمت ميناء العقبة، وباملقابل 
كان ثّمة تراجع يف أعداد احلاويات املصدرة واملستوردة بنسبة 10.2%، ويعزى ذلك إلى 
ارتفاع أسعار الشحن البحري عامليًا، إذ وصلت نسبة الزيادة مقارنة باألسعار منذ بداية 
العام نحو 400%. كما انخفض حجم البضائع املصدرة بنسبة 28%، يف حني زادت حركة 
الربع  يف   %10 بنسبة  املستوردات  حركة  انخفضت  وباملجمل   .%12 الترانزيت  بضائع 
الثالث من عام 2021. وزادت حركة الشاحنات الداخلة واخلارجة عبر املراكز احلدودية، 

كما زاد عدد الطائرات القادمة واملغادرة.

قطاع  "دعم  برنامج  كورونا  جائحة  آثار  من  للتخفيف  سعيها  يف  النقل  وزارة  أعّدت  وقد 
"حماية"  برامج  مع  ليتوافق  البرنامج  هذا  وجاء  معنيني،  شركاء  مع  بالتعاون  النقل" 
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والحقًا مع "مساندة" ومن ثّم مع برنامج "متكني اقتصادي )1(" و"متكني اقتصادي )2(". 
واتخذت سلسلة إجراءات حكومية لدعم قطاع النقل من خالل هيئة تنظيم النقل البّري 
50% من رسوم التراخيص  أو أمانة عمان الكبرى كل يف مجال اختصاصه شملت إعفاء 
عن مدد اإلغالق، وتخفيض السعة املقعدّية بتكلفة 1,6 مليون دينار ضمن حدود أمانة 
دينار  مليون  بقيمة  التراخيص  رسوم  من  اململكة  يف  العام  النقل  مركبات  وإعفاء  عّمان، 
ترخيص  لتجديد  شهور  ثالثة  مّدة  ومنح  املقعدّية،  السعة  وتخفيض  اإلغالق  مدد  عن 
من  العام  الّنقل  شركات  ُأعفيت  آب  شهر  ويف  ثم  ومن  غرامات.  بدون  العام  النقل  وسائط 
الناجتة عن عدم  التراخيص وبدالت االستثمار )اخلدمات السنوية(، والغرامات  رسوم 
وبنسب  كورونا  جائحة  بسبب  اإلغالق  مدد  عن  عليها  املستحّقة  التراخيص  جتديد 
متفاوتة تتراوح ما بني 30-100% بحسب منط النقل ومتديد مّدة تسديد املستحقات 

املالية على شركات النقل حتى نهاية 31/12/2021. 

ملشاريع  الكّلي  العدد  أن  إلى   2021 لعام  الثالث  للربع  االستراتيجية  تنفيذ  ويشير 
اخلطة االستراتيجية 63 مشروعًا، إذ بنّي التقرير أّن نسبة املشاريع التي تتقدم بحسب 
االستراتيجية أو أسرع منها 46%، أّما املتأخرة فبلغت نسبتها 30%، واملتوقفة أو التي لم 
24%، ويظهر التقرير تراجعًا يف عدد املشاريع يف اخلطة التنفيذية لوزارة النقل  تبدأ 
112 مشروعًا. وتشير اخلطة االستراتيجية )2023-2021(  )2018-2020(، فكانت 
يف عدد مشاريع هيئة النقل البري إلى زيادة طفيفة )17 مشروعًا(، يف حني أن الزيادة 
كانت كبيرة يف عدد مشاريع هيئة الطيران املدني )16 مشروعًا مقارنة بــــ 11 مشروعًا(. 
ولم تتناول برامج أولويات احلكومات تنفيذ محاور االستراتيجية الوطنية للسالمة على 
الطرق، ولم ُترصد يف موازنة وزارة النقل أو الهيئات التي تعمل حتت مظلتها مخصصات 
إطالق  شملت  للقطاع،  إصالحات  جملة  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  شمل  وقد  لذلك. 
النقل  إدارة  يف  الذكية  األنظمة  واعتماد  وحتديثها،  النقل  خطوط  جتميع  مشاريع 
العام  النقل  يف  اخلدمة  معايير  ووضع  احتسابها،  وآلية  التعرفة  جداول  ومراجعة  العام 
حتديث  حتفيز  برامج  ومراجعة  الشاحنات،  استيراد  مواصفات  وحتديث  واعتمادها، 
أن  إاّل  العام،  النقل  يف  السلوك  بقواعد  اخلاصة  اللوائح  مراجعة  إلى  إضافة  أسطولها، 
مؤشرات األداء لم تشمل الكثير منها، ولم ترصد مخصصات لتحقيق اإلصالح املنشود. 
تشكل  دينارًا   448,577 بقيمة  األولويات  ضمن  ُصنفت  التي  املشاريع  تكاليف  وُقّدرت 
5.9% من التكلفة املتوقعة لتنفيذ أولويات البرنامج البالغة 7.6 مليار دينار، وهي تقل 
إلى  البرنامج )6.3  املتوقعة خالل مّدة  القومي احمللي  بالناجت  النقل  عن مساهمة قطاع 
6.8%(. ومتثل تكاليف املشاريع ضمن هدف تطوير البنية التحتية واالستغالل األمثل 
املتصلة  تليها تلك  للمشاريع،  الكلية  التكاليف  45% من  النقل احلالية حوالي  لشبكات 
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بتحسني نوعية خدمات النقل العام وجاذبيتها )20.6%(، ومتثل تكلفة مشاريع النقل 
العام 46.4%، تليها املشاريع املتصلة مبنظومة السكك احلديدية بنسبة %19.8(.

للنقل" بطرح عطاء لشراء  الكبرى من خالل شركة "رؤية عمان  أمانة عمان  وقد قامت 
150 حافلة نقل جديدة، وذلك ضمن املرحلة الثانية التي تأتي استكمااًل للمرحلة األولى 
التحتية  البنية  من   %90 من  أكثر  استكملت  األمانة  أن  كما  حافلة.   135 شملت  التي 
الثانية  للمرحلة  دراسة  بإطالق  وقامت  السريع،  التردد  باص  ملشروع  األولى  للمرحلة 

للمشروع بطول 50 كم موزعة على أربعة مسارات بتمويل من البنك الدولي. 

برنامج  وجاء  العمل،  أولويات  برامج  بوضع  واحلالية  السابقة  احلكومتان  قامت  كما 
مشروع  على  ومحتويًا  لألداء  مؤشرات  حتديد  دون  للقطاع  مختصرًا  احلالية  احلكومة 
العمل  والتحضير إلطالق  السريع،  التردد  الذكي وتنفيذه، وتشغيل باص  النقل  تطوير 
بني  ما  تربط  حديد  سكة  )إلنشاء  األولى  )املرحلة  الوطني  احلديد  سكة  مشروع  على 
املوانئ البحرية يف العقبة وصواًل للميناء البري يف املاضونة، وهو مشروع لم تأِت احلكومة 
تكون  قد  أداء  ومؤشرات  مشروعًا   13 بــ  برنامجًا  قدمت  بدورها  لكن  ذكره،  على  األولى 

إيجابية.

ويشير  املوازنات.  على  مباشرة  عكسها  يتم  املؤسسات  استراتيجيات  أن  املراجعة  وتبني 
املشاريع  مظّلتها بتطابق  حتت  التي تعمل  والهيئات  النقل  وزارة  وموازنات  املوازنة  قانون 
املدرجة يف املوازنة إلى حّد كبير مع تلك املدرجة يف استراتيجية وزارة النقل، ويالحظ 
للحكومات  االقتصادية  العمل  أولويات  برامج  عن  األحيان  بعض  يف  اختالفات  وجود 
املتعاقبة. ويالحظ أن موازنة 2021 بقيت متحفظة يف ظل استمرار اجلائحة حتى أنها 
وردت بدون أرقام موازنة 2020 بعد إعادة تقديرها لتعكس التخفيضات التي طرأت على 

النفقات التشغيلية والرأسمالية. 
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ثامنًا: التوصيات:
يف  حتصل  التي  التحوالت  على  والتركيز  وتنسيقيا،  قياديا  دورا  النقل  وزارة  إعطاء   .1
قطاع النقل، وال سيما يف التشغيل ووضع االستراتيجيات الشمولية العابرة للقطاعات 

الفرعية. 

توجيه اإلنفاق احلكومي باجتاه مشاريع النقل اجلماعي بني املدن.  .2

ضرورة أن يتم وضع مؤشرات أداء لقياس األهداف الواردة يف االستراتيجية عند وضع   .3
دومًا  تبقى  وأن  والقطاعية،  الوطنية  األهداف  مع  منسجمة  أولويات  وفق  برنامج  أي 

متسقة مع ما يرد يف قانون املوازنة، وأن يتم وضع خطط للمتابعة.  

ضرورة أن يعكَس اإلنفاُق مساهمَة القطاع يف الناجت احمللي اإلجمالي على مشاريِع النقِل،   .4
وأن تكون البرامج واملشاريع ذات األولوية متصلة باألهداف الوطنية والقطاعية.

تفعيل النصوص القانونية التي تتصل باملشغلني الفرديني.  .5

رصد املخصصات املالية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للسالمة على الطرق ومتابعة   .6
تنفيذها، وأن تتولى وزارة النقل زمام املبادرة لتولي التنسيق واملتابعة.

الذي  للمشاريع احلالية االهتمام  املوجهة  الذكية  النقل  أنظمة  إيالء تنفيذ مشروع   .7
يستحقه بوصفه حجر األساس يف تطوير منظومة النقل. 

مأسسة التنسيق ما بني املعنيني بإدارة النقل العام وخاصة نقل الركاب والبضائع فيما   .8
يتصل بعالقة هيئة تنظيم قطاع النقل بالبلديات.
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المراجع
قانون رقم )5( لسنة 2021، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2021.   •

قانون رقم )4( لسنة 2020، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2020.  •

قانون رقم )1( لسنة 2019، قانون املوازنة العامة للسنة املالية 2019.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2021.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثالث 2021.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثاني 2020.  •

تقرير متابعة تنفيذ االستراتيجية لقطاع النقل للربع الثالث 2020.  •

البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.  •

على خطى النهضة: أولويات عمل احلكومة )2020-2019(.  •

إحصائيات شركة العقبة إلدارة وتشغيل املوانئ.  •

إحصائيات شركة ميناء احلاويات.  •



اإلسكان والبنية التحتية

قطاعات البنية التحتية 

2021تقرير حالة البالد
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مقّدمة 

أ.  قطاع البنية التحتية
والفاعلة لتحقيق  املؤثرة  القطاعات األساسية  التحتية من  والبنية  يعّد قطاع اإلسكان 
التنمية احلضرية املستدامة، إذ تؤثر األوضاع االجتماعية واالقتصادية سلبًا أو إيجابًا 
زيادة  على  اإلجمالي  احمللي  الناجت  تطور  ويعمل  بها.  وتتأثر  احلضرية  التجمعات  على 
األساسية  والهياكل  التحتية  للبنية  مناسبة  استثمارات  تخصيص  يف  الدولة  مقدرة 
حيث  من  ملواطنيها  أفضل  حياة  نوعية  وضمان  املرافق،  وتوزيع  االجتماعية  واخلدمات 
وُيعّد  احليوية.  القطاعات  من  وغيرها  التحتية  والبنية  واإلسكان  والتعليم  الصحة 
االقتصادية  لألنشطة  التحول  عملية  من  أساسيًا  جزءًا  التحتية  البنية  يف  االستثمار 
ريادة األعمال يف ظل  العمل وجناح  التجارة وتسهيل االستثمارات وخلق فرص  لتحفيز 

املستجدات الرقمية.

مفاهيم  من  رافقها  وما  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  مستوى  حتسني  مسألة   كانت  لقد 
رفاه  حتقيق  إلى  تسعى  والتي   ،2025 األردن  وثيقة  أهداف  أحد  توزيعها،  يف  العدالة 
مجتمع  إلى  الوصول  أجل  من  وذلك  إليه،  املقدمة  األساسية  اخلدمات  وحتسني  املواطن 
بني  الهوة  فيه  وجُتّسر  الشرائح،  جميع  أمام  الفرص  تكافؤ  إمكانية  فيه  ُتتاح  متوازن 
احملافظات)1( من خالل عوائد التنمية. كما جاءت البنية التحتية هدفًا رئيسًا يف األجندة 
الوطنية، إذ نص الهدف احلادي عشر على ضرورة أن يكون لألردن مرافق وبنى حتتية ذات 
التحتية  بنيته  على  األردن  يواجهها  التي  الضغوط  لضخامة  نظرًا  وذلك  عالية،  كفاءة 
إلى  إضافة  الالجئني،  من  الكبيرة  واألعداد  املنطقة  يف  للنزاعات  نتيجة  واخلدماتية، 
الندرة احلادة واملزمنة يف قطاعي املياه والطاقة ضمن التصنيفات احمللية والدولية، األمر 
الذي شّكل عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على البنى التحتية للمملكة، واستنزافًا ملواردها الطبيعية 
التي  االستراتيجيات  ملعظم  والتنفيذ  الرسم  يف  احلكومات  تطلعات  أحبط  ما  احملدودة، 

وضعت لتنمية املراكز احلضرية وتقدمي اخلدمات األساسية بعدالة)2(. 

إن ضعف املوارد املادية، وتباطؤ معدالت التنمية االقتصادية أو انخفاضها، وضعف توسيع 
االستهالكية،  السلع  من  املستوردات  على  احلكومي  اإلنفاق  وارتفاع  اإلنتاجية،  القاعدة 
كانت من أبرز سمات االقتصاد األردني خالل العقود املاضية، وقد سببت عجزًا مستمرًا 
للموازنة، وعجزًا يف امليزان التجاري ترّتب عليه جلوء الدولة إلى االعتماد على مصادر 
إلى عدم قدرة احلكومة على  أدى ذلك  والقروض، وقد  املساعدات  متويل خارجية مثل 

1  وثيقة األردن 2025.
2  األجندة الوطنية )2015-2005(. 
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اشتداد  وما يرافقه من  التحضر  للتصدي لتحديات  مالية مناسبة  اعتمادات  تخصيص 
بلغت  وقد  احلضرية.  واألراضي  التحتية  والبنى  العامة  واخلدمات  السكن  على  الطلب 
قيمة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية )قطاع النقل، االتصاالت، تصريف النفايات، 
تصريف مياه الصرف الصحي، تخفيف التلوث، تنمية اإلسكان، تنمية املجتمع، إمدادات 
مليون   38 مبقدار  مرتفعة  قيمة  وهي   ،2020 عام  دينار  مليون   494 واإلسكان(  املياه، 
دينار مقارنة بـ 456 مليون دينار عام  2015، إاّل أن هذه الزيادة يف اإلنفاق ال تتناسب مع 
االحتياجات الفعلية لقطاع البنية التحتية يف ظل تزايد عدد السكان، سواء كانت زيادة 
طبيعية أو زيادة غير طبيعية بفعل الهجرات املتتالية التي توّزعت توزيعًا غير منتظم 
مليون   10.8 حوالي  السكان  عدد  بلغ  وقد  واحلضرية.  الريفية  السكنية  التجمعات  يف 
نسمة عام 2020. وبلغت نسبة اإلنفاق احلكومي على البنية التحتية إلى الناجت احمللي 
مقارنة  مئوية  نقطة   0.07 بانخفاض   2020 عام   %1.59 اجلارية  باألسعار  اإلجمالي 
مع عام 2015. كما بلغ نصيب الفرد من اإلنفاق احلكومي على خدمات البنية التحتية 

45.7 دينار سنويًا، وكان منخفضًا بنسبة 4.4% مقارنة مع عام 2015)3(. 

يؤدي  ما  العاملة،  األيدي  على  الطلب  بانخفاض  االقتصادية  األوضاع  ضعف  ويسهم 
السلبية على  التأثيرات  أوسع، زادت  الفقر  والفقر. وكلما كان هامش  البطالة  إلى تفشي 
التحتية  البنية  قطاع  وعلى  واإلنتاجية،  اإلنتاج  وعلى  احلضرية،  التجمعات  تنمية 
ارتفعت معدالت  القطاعات احليوية األخرى. فقد  والبيئة وغيرها من  العامة  والصحة 
البطالة عام 2020 وبلغت 23.2% مقارنة بـ 13% عام 2015)4(، ويعزى هذا االرتفاع يف 
النمو االقتصادي والتشغيل، واجتاهات الطلب  معدالت البطالة إلى ضعف العالقة بني 
على األيدي العاملة، وتزايد العمالة الوافدة مع انخفاض الطلب على العمالة الوطنية، 
وسياسات التشغيل يف القطاع العام، وسوء وضع قطاع النقل العام، وعدم وجود مشاريع 
اقتصادية حتّد من هذه الظاهرة، إضافة إلى قلة التمويل والدعم احلكومي ملشاريع األسر 
املنتجة، وأخيرًا انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظاللها على أغلب اخلطط والبرامج، يف 
ظّل ما أحدثته من أزمات صحية واجتماعية واقتصادية متزامنة كشفت مستوى جودة 
تخطيط املدن وإدارتها. ولقد كان لهذه االختالالت آثار أدت إلى زيادة تفشي الفقر بني 
منطقة  ضمن  هم  أردني  مليون   1.069 أن  أي   ،%15.7 الفقر  نسبة  بلغت  إذ  األردنيني، 
الفقر)5(. وانخفض نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية إلى 2871 

3   دائرة املوازنة العامة.
4  األردن باألرقام 2019/2020.

.www.dos.gov.jo /5  موقع دائرة اإلحصاءات العامة
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2015 الذي بلغ نصيب الفرد فيه  0.02% مقارنة مع عام  2020 مبعدل  دينارًا يف عام 
2874 دينارًا)6(. 

ويعد قطاع اإلنشاءات من أبرز القطاعات احملركة لالقتصاد الوطني. ويعدُّ إسهام قطاع 
احلضرية  للمجتمعات  الزاوية  حجر  متثل  التي  التحتية  البنية  تطوير  يف  اإلنشاءات 
العمل  فرص  توفير  يف  ُيسهم  اإلنشاءات  فقطاع  احلياة.  نوعية  حتسني  يف  رئيسًا  عاماًل 
املشتغلني  إجمالي  من   4.87 نسبته  مبا  القطاع  هذا  يف  ويعمل  البطالة،  نسب  من  واحلد 
األردنيني يف قطاعات االقتصاد الوطني كافة لعام 2020.كما يسهم بنسبة 2.6% إلى 
 0.4 مقداره  انخفاض  فارق  مسجاًل   ،2020 عام  الوطني   االقتصاد  قطاعات  إجمالي 
نقطة مئوية مقارنًة بعام 20158. كما بلغ حجم التسهيالت االئتمانية املمنوحة لقطاع 
اإلنشاءات 4,891 مليون دينار لعام 2015، و7,248 مليون دينار لعام 2020، مبعدل منو 

بلغ 8% للمّدة 2020-2015)9(. 

احلياة  يبعث  الذي  الرئيس  الشريان  ومواصالت  طرق  من  للدولة  التحتية  البنى  ومتثل 
داخل املدن املختلفة، إذ تعدُّ نقطة الوصل بني مختلف مناطقها ومحافظاتها. كما يتم من 
خاللها تداول اخلدمات كافة من نقل للموارد والبضائع والسلع واألفراد من مكان إلى آخر،  
والتعليم  والترفيه  والتسّوق  العمل  من  حاجياتهم  وتلبية  الناس  مطالب  لتحقيق  وذلك 
اململكة  يف  الطرق  أطوال  مجموع  بلغ  وقد  الشخصية.  االحتياجات  من  وغيرها  والعالج 
والفرعية  الرئيسة  الطرق  2018، شاملًة  10% عن عام  2020 بزيادة  9,194 كم عام 
يف  والتوسع  املاضي،  العقد  خالل  السكان  عدد  يف  املفاجئة  للزيادة  ونتيجة  والقروية. 
ملكية  على  املواطنيني  واعتماد  والتنقل،  النقل  نظام  كفاية  وعدم  احلضرية،  املناطق 
تسبب  ما  الدورية،  والصيانة  العامة  السالمة  عناصر  توافر  وعدم  اخلاصة،  السيارات 
بازدحامات مرورية مزمنة، وتزايد نسب احلوادث يف الطرق، إذ بلغ عدد احلوادث 8,500 

حادث عام 2020)10(.

وال بد من اإلشارة إلى أن األسس التي تقوم عليها تنافسية الدول، هي البنية التحتية 
ملؤشرات  وفقًا  ملحوظًا  تراجعًا  األردن  تراجع  وقد  اإلنتاجية،  والبيئة  البشرية  واملوارد 

.www.cbj.com /6  النشرة اإلحصائية الشهرية، موقع البنك املركزي األردني
.www.dos.gov.jo 7  إحصاءات العمالة والبطالة، موقع دائرة اإلحصاءات العامة

احلضري/  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة   ،)2020-2015( األداء  وتقييم  اإلسكان  قطاع  إجنازات  تقرير    8
.www.hudc.gov.jo

9  املصدر السابق.
.www.dos.gov.jo /10  األردن باألرقام 2020، موقع دائرة اإلحصاءات العامة

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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األردن يف تقارير التنافسية العاملية 2012/2011 و2020/2019 للمنتدى االقتصادي 
رقم  )اجلدول  دولة)11(   141 أصل  من  املاضي  العقد  خالل  األردن  تنافسية  حول  العاملي 
ومؤشر   ،74 املرتبة  إلى   59 املرتبة  من  التحتية  البنية  مؤشر  من  كل  تراجع  فقد   .)1
111، ومؤشر تطور بيئة األعمال  املرتبة  إلى   97 املرتبة  الكلية من  البيئة االقتصادية 
من املرتبة 68 إلى املرتبة 88، ومؤشر كفاءة االستعداد التقني من املرتبة 59 إلى املرتبة 
82، األمر الذي يتطلب توفير العديد من التدخالت الالزمة لتمكني الدولة من االرتقاء 
مبستوياتها التنافسية، من خالل إجراءات أهمها دعم األنشطة االقتصادية واالستثمار 
وابتكار  الوطنية،  األولويات  ضمن  ووضعها  عليها  اإلنفاق  وزيادة  التحتية،  البنية  يف 
وتأهيل  وتطويرها،  عامة  طرق  شبكة  وإنشاء  املتغيرات،  تواكب  جديدة  بناء  أنظمة 
الطرق مبعايير متطورة وفقًا للمعايير العاملية وحتقيق التغطية اجلغرافية الشاملة على 
املستوى الوطني، وتعزيز متطلبات السالمة املرورية ومواكبة آخر املستجدات والتقنيات 
املستخدمة يف هذا املجال، وتوفير البنية التحتية لنظام نقل عام ذكي وشامل وميسور 
الدفيئة  الغازات  انبعاثات  وخفض  املروري  االزدحام  من  للحدِّ  كفاءة،  وأكثر  التكلفة 
وتوفير  واخلدمات،  السلع  إلى  املواطنني  وصول  إمكانية  وتعزيز  الهواء،  نوعية  وحتسني 
بيئة آمنة للمشاة والسائقني على حدٍّ سواء، والعمل على استحداث ضواحي سكنية بني 
احملافظات على أن تكون مخدومة سابقًا ومنسجمة مع قوانني التنظيم واألبنية، وحتقق 
نقلة نوعية مبحاور التكثيف العمراني اجلديدة، وأن تستهدف أصحاب الرحالت اليومية 
والقصبات،  املدن  مراكز  على  الضغط  عدم  يعزز  ما  الواحد،  اإلقليم  يف  احملافظات  بني 
جميع  من  اجلاد  التنسيق  وزيادة  العقبة(،  إربد،  الزرقاء،  )عّمان،  الكبيرة  واحملافظات 
اجلهات املعنية بالبنية التحتية لتحويل االستراتيجيات واخلطط إلى عمل مع مراعاة 
الصالت املشتركة بني أهداف التنمية املستدامة 2030، وإشراك جميع أصحاب املصلحة 
للمساعدة على بناء املرونة والتكيف والقدرة على الصمود واالستثمار بالبنية التحتية.

11  تقارير التنافسية العاملية 2012/2011 و2020/2019، املنتدى االقتصادي العاملي.
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اجلدول رقم )1(: مؤشرات األردن يف تقارير التنافسية العاملية 2012/2011، 
و2020/2019

تقرير التنافسية العاملية
املرتبة من 142 

دولة

)2012-2011(

املرتبة من 148 
دولة

)2014-2013(

املرتبة من 140 
دولة

)2016-2015(

املرتبة من 141 
دولة عام

 2020/2019
71686470مؤشر التنافسية العاملية

76املتطلبات األساسية

45383646املؤسسات

59547074البنية التحتية

97138130111البيئة االقتصادية الكلية

72655445الصحة والتعليم األساسي

70محفزات الفعالية

59565058التعليم العالي والتدريب

54393961كفاءة سوق السلع

1071019384كفاءة سوق العمل

65797133تطور السوق املالي

59707682االستعداد التقني

88877680حجم السوق

7051محفزات االبتكار وعوامل التطور

68474088تطور بيئة األعمال

ب. قطاع اإلسكان 
شهد قطاع اإلسكان األردني حتواًل كبيرًا انعكس على اجلوانب كافة يف القطاع، إذ تنامى 
اإلدراك بأن اإلسكان سوق ذو أهمية، وله دور واسع يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
مؤشرات  أحد  ه  بعدِّ لألفراد  املعيشة  مستوى  رفع  يف  أساسيًا  دورًا  عاتقه  على  يأخذ  فهو 
التنمية املستدامة. وتأكيدًا على التوجهات الوطنية يف هذا املجال، شارك األردن يف عدة 
فعاليات إقليمية ودولية، وأكد التزامه باملواثيق الصادرة عنها، مثل مؤمتر "املوئل الثالث" 
تتكامل  والتي  الثالثة،  احلضرية  األجندة  لتطبيق  التحول  نحو   2016 عام  كيتو)12(  يف 
الدول  تسعى  الذي  عشر  احلادي  الهدف  وخاصة  املستدامة،  للتنمية   2030 أجندة  مع 

12  إعالن كيتو.
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العربية  من خالله إلى جعل املدن آمنة ومرنة ومستدامة. وتبنى األردن االستراتيجية 
مبوريتانيا  العربية  القمة  يف  )ُأقرت   )13(2030 املستدامة  احلضرية  والتنمية  لإلسكان 
باريس  مبعاهدة  التزامه  وأعلن   ،2019 عام  أقرت  التي  التنفيذية  وخطتها   ،)2016
للتغير املناخي عام 2015)14(، و"منتدى املدن الرفيقة بالبيئة" عام 2008، والذي ُأطلق 

ِه مبادرة إقليمية يف دول حوض املتوسط.  من األردن، بعدِّ

لإلسكان  الوطنية  االستراتيجية  األردنية  احلكومة  تبّنت  فقد  الوطني،  الصعيد  وعلى 
السكنية  احلاجة  تلبية  يف  اخلاص  للقطاع  األكبر  الدور  ُتعطي  والتي   ،)15(1989 عام 
ملختلف شرائح املجتمع األردني. وقد وافق مجلس الوزراء عام 1996 على تنفيذ مشروع 
التوجيهية  اللجنة  بها  أوصت  التي  اإلجراءات  وإقرار  اإلسكان)16(  قطاع  هيكلة  إلعادة 
للمشروع، والتي كان من أبرزها تكليف املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري القيام 
بالدور املمّكن يف القطاع، واالنسحاب التدريجي من اإلنتاج وتقليص دور القطاع العام يف 

اإلنتاج اإلسكاني املباشر، لينحصر دوره يف التمكني وإدارة قطاع اإلسكان.

كما أدت عمليات النمو السريع والتحضر خالل العقود املاضية يف األردن إلى نتائج سلبية، 
مثل ارتفاع معدالت الفقر والبطالة، ومشكلة توفير املسكن املالئم لذوي الدخل املتدني، 
وتآكل خدمات البنية التحتية واخلدمات االجتماعية، إضافة إلى مشكالت أخرى بيئية 
واقتصادية واجتماعية، وظهور مناطق السكن العشوائي التي أدت إلى تدهور يف البيئة 
العامة بسبب ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني على حساب زيادة معدالت تلوث الهواء، 
انبعاثات السيارات، وعدم توافر  الناجمة بالدرجة األولى عن  الدفيئة  الغازات  وخاصة 

احلّد األدنى من متطلبات السكن، مثل الساحات واحلدائق العامة ومواقف السيارات.

قد   2012 عام  والسورية   ،2003 عام  العراقية  األزمة  جراء  القصري  اللجوء  أن  كما 
أحدث تغيرات اجتماعية واقتصادية أّثرت على سوق اإلسكان وخدمات البنية التحتية، 
املقدرة  املساكن، وضعف  تكاليف  ارتفاع  القطاع يف مواجهة حتديات تنحصر يف  ما وضع 
شروط  وصعوبة  اإلسكاني،  والطلب  العرض  بني  الفجوة  وحدوث  للمواطنني،  املالية 
من  املعروض  ونقص  اإلسكاني،  التمويل  دعم  برامج  استدامة  وضعف  السكني،  اإلقراض 

قطع األراضي السكنية الصغيرة. 

13  االستراتيجية العربية لإلسكان 2030.
14  معاهدة باريس للتغير املناخي 2015.

15  االستراتيجية الوطنية لإلسكان 1989.
16  مشروع إعادة هيكلة قطاع اإلسكان 1996.
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 وقد أسهم ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، وزيادة أسعار املواد اإلنشائية يف زيادة 
الشقق  إيجارات  قيمة  بالتالي  ارتفعت  كما  كبيرة،  زيادة  السكنية  الشقق  بيع  أسعار 
السكنية، وأدى هذا االرتفاع إلى عدم متكن العديد من املواطنني من فئة احلدود الدنيا 
املؤسسات  أن  إلى  إضافة  مناسبة،  بأسعار  مسكن  على  احلصول  يف  املتوسط  الدخل  من 
احلاجة  تلبي  ال  محدودة  حكومية  برامج  سوى  توفر  ال  باإلسكان  املعنية  احلكومية 
السكنية لذوي الدخول املتدنية. ومن جهة أخرى، يرتبط نشاط قطاع اإلسكان خصوصًا 
)والقطاع العقاري عمومًا( بنشاط القطاع املصريف، ويف حال دخول هذا القطاع يف حالة 
ركود ال يلبث أن يؤدي ذلك إلى انكماش يف النشاط املصريف، ويف إيرادات اخلزينة العامة 
للدولة األردنية، وتراجع أداء السوق املالي، وهذا يؤثر على مؤشرات األداء االقتصادي 

الكلي مثل التوظيف والبطالة والتضخم.

واستجابة لتلك التحديات، استجاب البنك الدولي لطلب احلكومة األردنية عام 2016، 
عام  منها  االنتهاء  مت  اإلسكان،  لقطاع  تقييمية  دراسة  إلعداد  الفني  الدعم  وقّدم 
بفعالية  لالستجابة  الواضحة  الرسائل  من  بالعديد  الدراسة  هذه  جاءت  وقد   .2018
الدراسة  وأشارت  كافة.  الدخل  لشرائح  السكنية  احلاجة  وتلبية  للقطاع،  احلالي  للوضع 
املّدة خالل  املرتفع  السكاني  للنمو  االستجابة  على  وقدرة  مرونة  أثبت  القطاع  أن   إلى 

2004-2015، إذ ُأنتج أكثر من 1.1 مليون وحدة سكنية خالل تلك املّدة، ليصل عددها 
إلى أكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية يف عام 2015، ما يتجاوز تقديرات املؤسسة العامة 
إلى  الدراسة  أشارت  كما  سكنية.  وحدة  ألف   800 مبقدار  احلضري  والتطوير  لإلسكان 
وجود فجوة بني معدالت العرض والطلب، فالعرض يلبي الثلث األعلى على سلم الدخول؛ 

حيث أن 30% وحْسب من األسر تستطيع شراء مسكن مساحته فوق 100م2.

 كما أشارت الدراسة يف ضوء دخول األسر والشروط السائدة لقروض متويل اإلسكان إلى 
أنه ال ميكن ألسر شراء وحدة سكنية بقيمة أكثر من 25 ألف دينار، حيث تتركز قدرتها 
األنظمة  أن  إلى  وأشارت  100م2،  من  أقل  مساحتها  سكنية  وحدات  متلك  على  املالية 
وتتمثل  اإلسكاني،  التمويل  نشاط  ممارسة  من  احلد  يف  دور  لها  بها  املعمول  والتعليمات 

بارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية.

 وأوصت الدراسة بوضع آليات وبرامج حلشد املوارد املالية بهدف توفير التمويل اإلسكاني. 
الصناديق  إقامة  وتشجيع  السكنية،  القروض  على  الفائدة  أسعار  بتخفيض  أوصت  كما 
العالقة،  ذات  واملؤسسات  العقارية  الشركات  وبني  بينها  شراكات  وبناء  االستثمارية، 
التمويل،  مجال  يف  وأدوات  حوافز  ووضع  األجل،  طويل  للتسديد  مرنة  آليات  وإيجاد 
من  املقدمة  العقارية  للمحفظة  األردني  املركزي  البنك  لدى  املخصصة  النسبة  وزيادة 
البنوك ضمن سقوف التسهيالت. كما بينت الدراسة أن الضرائب والرسوم املفروضة على 
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املسكن خالل كافة مراحل العملية اإلنتاجية لغاية أن يصبح جاهزًا للسكن تشكل %30 
من التكاليف اإلجمالية من تكلفة البناء.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى الدور غير الفاعل للمؤسسات احلكومية التي يتمحور عملها 
أمام منو  الفعالة، وهذا يشكل عقبة  بينما تفتقر للخطط  حول تنظيم قطاع اإلسكان 
العشوائي  السكن  من  والتخفيف  السكانية،  للكثافة  العادل  والتوزيع  اإلسكان،  قطاع 
خدمات  على  والضغط  اإلنفاق  ترشيد  يف  سلبًا  يؤثر  ما  اإلسكاني،  واالنتشار  والتوازن 

البنية التحتية)17(. 

كما بّينت الدراسة أن إجمالي العجز يف اإلسكان يف األردن وصل إلى أكثر من 15.9% على 
املستوى الوطني، إذ تتشارك 167,613 أسرة يف الوحدات السكنية، إضافة إلى 20,629 
أسرة تعيش يف مساكن غير قابلة للصيانة والتطوير )مبنية من لنب وطني أو طني وحجر(، 
إضافة إلى 11,003 من األسر تعيش يف وحدات سكنية غير تقليدية مثل )بيت شعر، أو 

بّراكية( و111,681 أسرة تعيش يف مساكن مكتظة )أكثر من 2.9 شخص لكل غرفة(. 

السنوية  احلاجة  أن  إلى  احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  تقديرات  وتشير 
للوحدات السكنية حوالي 67 ألف مسكن عام 2020، كما هو مبني يف اجلدول رقم )2(، 
اجلديدة،  األسر  تكوين  عن  الناجتة  السكنية  احلاجة  من   %67.1 نسبته  ما  وتشكل 
املساكن  استبدال  عن  ناجتة  و%3.4  واألفراد،  األسر  اكتظاظ  عن  ناجتة  و%29.5 

الهامشية واملتحركة واملبنية من مواد غير دائمة.  

اجلدول رقم )2(: احلاجة السكنية خالل املّدة 2025-2016)18(

2016201720182019202020212022202320242025احملافظة

26495268812727527677280882834828771292022964330092العاصمة
3251329833463396344634783530358336373692البلقاء

902491559289942695669655979999461009610249الزرقاء

1251126912881307132613381358137913991421مأدبا

11703118731204712225124071252212708128991309313292إربد

3636368937433798385538903948400740684130املفرق

1567159016131637166216771702172717531780جرش

17  الدراسة التقييمية لقطاع اإلسكان 2018، البنك الدولي.
احلضري/  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة   /)2020-2015( األداء  وتقييم  اإلسكان  قطاع  إجنازات  تقرير    18

.www.hudc.gov.jo
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2016201720182019202020212022202320242025احملافظة

1164118111981216123412461264128313021322عجلون

2093212421552187221922402273230723422378الكرك
637646655665675681691702712723الطفيلة

953966981995101010191034105010661082معان

1244126212811299131913311351137113921413العقبة

63017639346487165828668066742568429694557050371573اململكة

كما تبلغ نسبة متوسط إنفاق األسرة السنوي على املسكن وملحقاته ما نسبته %30.9 
والكهرباء  واملياه  املسكن  على  اإلنفاق  )شاماًل   2017 عام  لألسرة  السنوي  الدخل  من 
والغاز، واألثاث والسجاد واملفارش، واألجهزة املنزلية، واألدوات املنزلية، ومواد التنظيف، 
املستأجرة  لألسرة  السنوي  الدخل  إلى  السنوي  اإليجار  نسبة  وبلغت  املنازل(.  وخدمات 
اإلنشاءات/  لقطاع  املمنوحة  االئتمانية  التسهيالت  بلغت  2017.كما  لعام   %20.4
األفراد وقطاع اإلسكان خالل عام 2020 ما قيمته 5,646 مليون دينار، وكانت مرتفعة 

بنسبة 63% مقارنة بعام 2015)19(.

 2020 عام  خالل  معامالت   126,307 بلغت  إذ  اململكة،  يف  العقار  بيع  حركة  وانخفضت 
نسبة  انخفضت  كما   .%14 الشقق  بيوعات  نسبة  وانخفضت   ،%9 مقداره  بانخفاض 
بيوعات األراضي 7% مقارنة مع املّدة نفسها من عام 2019. وانخفض إجمالي عدد رخص 
القائمة،  لألبنية  واإلضافات  اجلديدة،  )لألبنية  اململكة  يف  الصادرة  السكنية  األبنية 
واألبنية القائمة( 10% خالل عام 2020 مقارنة مع 19,960 رخصة خالل املّدة نفسها 
من عام 2019. وانخفضت مساحة األبنية املرخصة لألغراض السكنية خالل عام 2020 
نحو 4,960 ألف م2 بنسبة 9,7% مقارنة مع املّدة نفسها من عام 2019)20(، ويعزى هذا 
االنخفاض إلى انتشار وباء كورونا، واإلغالقات التي حّدت من ممارسة النشاط العقاري، 

إضافة إلى تعطل نسبة كبيرة من املواطنني عن العمل ضمن القطاع.

كما بلغت مساهمة القطاع اخلاص )مالك بناء، وشركات إسكان( يف اإلنتاج السكني لعام 
وّفرت  فقد  العام،  القطاع  خالل  من  اإلنتاج  بخصوص  أما    .%99.9 نسبته  ما   2020
احلكومة عدة برامج إسكان اشتملت على برامج موجهة لفئات الدخل املتدني، مثل املكارم 
الفقيرة  العفيفة، وإعادة تأهيل مساكن األسر  امللكية إلسكان األسر األشد فقرًا واألسر 

19  املصدر السابق.
.www.dos.gov.jo/ 20  إحصاءات رخص األبنية، موقع دائرة اإلحصاءات العامة
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يف املخيمات، واإلنتاج السكني من خالل الشراكة بني املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 
املؤسسة  املباشر من خالل  السكني  إلى اإلنتاج  املنّظم، إضافة  احلضري والقطاع اخلاص 
وال  جدًا  ضئيلة  ُتعّد  واملشاريع  البرامج  هذه  أن  إاّل  احلضري،  والتطوير  لإلسكان  العامة 
تلبي احلاجة السكنية لشرائح ذوي الدخل املتدني والفقراء، ما يستدعي وضع السياسات 
السياسات  يف  األولويات  ضمن  ووضعها  املتدني  الدخل  لذوي  السكن  لتوفير  والبرامج 

الوطنية واخلطط التنموية والبرامج.

ج. الفراغات العامة
من  والتخلص  والطاقة  واملياه  والنقل  اإلسكان  مثل  املادية  األساسية  البنى  توفير  إن 
النفايات والبنى االجتماعية للخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، قد تشكل منطًا 
للتجمعات احلضرية، وحتدث نوعية حياة داخلها يضمن النمو السكاني يف تلك املناطق، 
واملواصالت  اآلمنة  والشوارع  األرصفة  وتصميم  السكنية،  االستعماالت  تنمية  أن  إاّل 
العامة، واحملافظة على الفراغات املفتوحة واحلدائق العامة واملناطق اخلضراء واملتنّزهات 
واملالعب، تعمل على حتقيق االستدامة إلنتاج جتمعات سكنية حضرية تخدم ساكنيها 
توفير  خالل  من  السلوكات  بعض  وتعالج  املجتمعات،  هذه  تشكيل  وتعيد  أطول،  ملّدة 
االحتياجات كافة للسكان، ما يقلل من النتائج السلبية للتجمعات احلضرية العشوائية. 
وقد أدى ارتفاع معدالت االكتظاظ السكاني وعدم توافر احلد األدنى من متطلبات السكن 
على  الضغط  إلى  املركبات  أعداد  يف  الكبيرة  والزيادة  العامة،  واحلدائق  الساحات  مثل 
ورفاهيتهم، وإحداث خلل  السكان  ما يؤثر على صحة  البيئية،  الناحية  املدن من  جودة 
السكنية  الكثافة  املناطق ذات  العمرانية، وخاصة يف  والفراغات  اإلنسان  العالقة بني  يف 

األكبر )إربد، الزرقاء، عّمان(.

وتتراوح املعدالت التخطيطية املخصصة للفراغات العامة يف كثير من دول العالم الصناعية 
بني 2,100م2-4,200م2 لكل ألف نسمة. وُيحّدد نصيب الفرد من احلدائق وفقًا ملساحة 
العامة  احلدائق  من  للفرد  وُيخصص  السكان،  وعدد  اخلضراء  األرض  ومساحة  املنطقة 
داخل املنطقة السكنية حوالي 0,6م2/ للفرد، أي أن مساحة احلديقة الالزمة للمجاورة 
السكنية، والتي تتكون من 5,000 نسمة تبلغ حوالي 3,000م2. وقد بذلـت أمانة عّمان 
جهـدًا كبيرًا فـي السـنوات األخيرة انطالقًا من استراتيجيتها للقطاع الصحي والزراعي 
والعمل  املدينة،  بيئة  وحماية  الزراعية،  الرقعة  زيادة  إلى  الهادفة   )-2020  2018(
على حتسني وضع التشجير والتخضير والتجميل يف الشوارع الرئيسة والفرعية، وذلك 
بزراعة األشتال والزهور واألشجار، ومعاجلة حتديات القطاع ومتطلباته وفقًا لإلمكانات 
اخلضراء  والرقعة  العامة  والفضاءات  واملتنزهات  احلدائق  تطوير  يف  يسهم  مبا  املتاحة، 
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والتطوير  التأهيل  إعادة  من   2020 عام  عّمان  أمانة  انتهت  وقد  واستدامتها.  املدينة  يف 
إضافة  عّمان،  مدينة  داخل  شارعًا  و99  تقاطعًا  و25  متنزهات  وثالثة  حديقة   70 لــــ 
القطار يف مدينة  ووادي  املناطق اآلمنة لألطفال يف متنزهات عّمان وغمدان  إلى توفير 
عّمان، ومشروع إنشاء متنزهات وعددها اثنان يف منطقة شرق عّمان وشمالها ليصبح عدد 

احلدائق 143 حديقة.

ووفقًا لبيانات وزارة اإلدارة احمللية، ثّمة 124 حديقة موزعة على مختلف بلديات اململكة 
موجودة يف 51 بلدية من أصل 100 بلدية، أي أن ما يقارب 50%)21( من البلديات تخلو 
على  والعمل  مرن،  عمراني  تخطيط  لتبني  ملّحة  حاجة  يعكس  ما  العامة،  احلدائق  من 
حتسني إدارة األراضي، وزيادة مساحات األماكن العامة من خالل دراسة أراضي اخلزينة 
النهج  وتعزيز  السكنية،  املشاريع  خلدمة  العامة  واألماكن  احلدائق  وتطوير  املالئمة، 
السكنية،  التجمعات  ضمن  احتياجاتهم  لتلبية  وذلك  احمللية،  للمجتمعات  التشاركي 
يف  باملشاركة  واملرأة  والشباب  للمسنني  الفرص  وإتاحة  والتمّلك،  االنتماء  شعور  وتوليد 

مجتمعاتهم احمللية، لتوفير جتمعات سكنية آمنة مريحة صديقة للبيئة.

أواًل: الجهات المعنية بقطاع اإلسكان والبنية التحتية 

أ. وزارة األشغال العامة واإلسكان 
اخلارجية  الطرق  إنشاء  تتولى  التي  الوزارة  هي  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة   •
وذلك  اململكة،  يف  والبلديات(  املدن  )خارج  وصيانتها  وفتحها  وتعبيدها  والنافذة 
 1986 لسنة   )24( رقم  الطرق  قانون  يف  واملوضحة  لها  املمنوحة  الصالحيات  ضمن 
احللول  بإيجاد  الوزارة  وتقوم  مبوجبه.  الصادرة  والتعليمات  واألنظمة  وتعديالته 
املرورية خلفض االزدحامات املرورية يف مراكز املدن من خالل إنشاء الطرق الدائرية 

يف مختلف محافظات اململكة، وهي كذلك اجلهة املسؤولة عن األبنية احلكومية.

الخطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان )2021-2017(
واملبادرات  والرؤى  الوطنية  األهداف  سياق  يف  وأهدافها  االستراتيجية  اخلطة  تأتي 
امللكية، ووثيقة األردن 2025، واألجندة الوطنية، ووثيقة "كلنا األردن"، وكتب التكليف 
امللكي للحكومات، وضمن رؤية شاملة للوصول إلى طرق آمنة واقتصادية وقطاع إنشاءات 

21  أسس تصميم احلدائق العامة. 
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متطور، وإلى الريادة والتميز يف البناء احلكومي وإدامته وإبراز هويته. كما تتضمن وثيقة 
وبرامج  استراتيجية،  وأهداف  وقيم،  رؤية،  من  توجهاتها  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة 
عمل ومشاريع، وتتولى جلنة التخطيط يف الوزارة مسؤولية إدامة هذه اخلطة ومتابعة 

تقييمها وتنفيذها)22(.

وقد متت املراجعة على خمسة مستويات:

1. مراجعة األهداف االستراتيجية للوزارة ومؤشرات قياس األداء: 

مؤشرات  بحسب   ،2020 لعام  االستراتيجية  أهدافها  متوسطة  بنسب  الوزارة  حّققت 
القياس والنتائج املعلنة يف اجلدول رقم )3(:

اجلدول رقم )3(: األهداف االستراتيجة ومؤشرات قياس األداء

مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي
األداء

القيمة 
مالحظات حول حتقيق الفعلياملستهدفة

األهداف

تعزيز أداء املؤسسة.

1 - نسبة رضا 
املواطن عن 

البنية التحية 
للطرق.

%97%96

حققت الهدف بنسبة 
كبيرة بحسب النتائج 

املعلنة من الوزارة، علمًا بأن 
هذه النتيجة ال تعكس 

واقع البنية التحتية للطرق 
اخلارجية يف اململكة.

2 - نسبة رضا 
88.788.3شركاء الوزارة. 

حققت الهدف بنسبة 
كبيرة.

إدامة شبكة الطرق 
الرئيسة والفرعية 

والقروية ذات املردود 
االقتصادي والتنموي 

يف جميع أنحاء 
اململكة.

نسبة تقليل عدد 
احلوادث الناجتة 

عن عيوب 
الطرق.

% 3.3% 3.1
أقل من املستهدف بنسبة 

0.2% بحسب النتائج.

.www.mpwh.gov.jo /22  اخلطة االستراتيجية لوزارة األشغال العامة واإلسكان
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مؤشرات قياس الهدف االستراتيجي
األداء

القيمة 
مالحظات حول حتقيق الفعلياملستهدفة

األهداف

إنشاء شبكة طرق 
متكاملة وآمنة من 

شأنها اإلسهام يف 
حتقيق التطور.

1 - زيادة أطوال 
الطرق املنجزة 

باالعتماد على 
معايير فنية 

معتمدة.

10 كم20 كم

ُنّفذ 50% من الهدف، حيث 
بلغت زيادة أطوال الطرق 
10كم، وكان املخطط 20 

كم، وهذه الزيادة متواضعة 
جدًا مقارنة بالهدف العام 
للوزارة، ما يستدعي رصد 

التمويل الكايف لزيادة 
أطوال الطرق.

2 - زيادة إنشاء 
طرق التقاطعات 

يف جميع أنحاء 
اململكة لكل 

محافظة.

14 تقاطعًا
 13

تقاطعًا
حققت الهدف بنسبة 

كبيرة.

توفير مباٍن حكومية 
رائدة ذات هوية 

متميزة.

نسبة املباني 
احلكومية 

اململوكة إلى 
املباني الكلية 

املستخدمة.

%73%72
حققت الهدف بنسبة 

كبيرة لكن املؤشر ال يالئم 
الهدف.

2. مراجعة البرامج التي حتقق األهداف االستراتيجية:

مع وجود مؤشرات قياس للبرامج التي حتقق األهداف االستراتيجية، وحتديد اإلدارات 
واملديريات التي تسهم يف حتقيق هذه البرامج، إاّل أن معظم املستهدفات لم حُتّدد، على 
سبيل املثال ال احلصر، البرنامج األول "اإلدارة واخلدمات املساندة"، فقد ُوضع له خمسة 
املستهدف،  العدد  ُيحّدد  ولم  للموظفني،  التدريبية  الدورات  عدد  مثل  قياس،  مؤشرات 

وهذا يعدُّ خلاًل يف معرفة مقدار التقدم احملرز.
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3. املراجعة على مستوى املشاريع التي انُتهي من إجنازها عام 2020:

اجلدول رقم )4(: مشاريع منجزة ضمن مدة املشروع العقدية)23(

مدة املشروع الفعليةمدة املشروع العقديةاسم املشروع

ضمن املّدة العقدية7/4/2019-6/9/2021تقاطع مرج احلمام.
تنفيذ عمل حماية للجسور اخلرسانية 

ضمن املّدة العقدية4/12/2018-2/12/2020على طريق البحر امليت/ غور حديثة.

معاجلة االنهيار احلاصل على طريق 
ضمن املّدة العقدية29/6/2020-28/8/2020عّمان/ البحر امليت )العدسية(.

مشروع صيانة املواقع املتضررة على طريق 
ضمن املّدة العقدية9/1/2019-25/2/2020البحر امليت/ غور حديثة.

اجلدول رقم )5(: مشاريع منجزة جتاوزت املدة العقدية

مدة املشروع  الفعلية مدة املشروع العقديةاسم املشروع

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي. )املرحلة 
1,289 يومًا690 يومًاالثانية(.

إعادة تأهيل الطريق الصحراوي. )املرحلة 
1,296 يومًا690 يومًاالثالثة(.

إعادة تأهيل طريق الزرقاء/ واألزرق/ 
1,645 يومًا1,100 يوموالعمري وتوسعتها )اجلزء 1(.

إعادة تأهيل طريق الزرقاء/ واألزرق/ 
1,639 يومًا1,100يوموالعمري وتوسعتها )اجلزء 2(.

3,671 يومًا1,275يومًاتنفيذ طريق إربد الدائري )اجلزء 1(.

2,294 يومًا1,275يومًاطريق إربد الدائري )اجلزء 2(.

1,799 يومًا900 يومطريق السلط الدائري )اجلزء 2(.

مشروع مبنى اإلسعاف والطوارئ. اجلديد 
727 يومًا630 يومًايف مستشفى البشير.

1,256 يومًا730 يومًامبنى املعهد القضائي.

.www.mpwh.gov.jo /23  بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان
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انتهت الوزارة من تنفيذ تسعة مشاريع، كما هو مبني يف اجلدول رقم )5( بعد انتهاء املدة 
املالية للمقاولني، ما  أو التأخر يف صرف الدفعات  العقدية ألسباب تتصل بإزالة العوائق 
يشير إلى ضعف الدراسات الفنية وغياب التخطيط االستراتيجي لتلك املشاريع، وهذا 
ويؤثر  واإلداري،  واملالي  االستراتيجي  بالتخطيط  يتصل  ما  يف  الوزارة  أداء  على  يؤثر 
كانت  سواء  املشاريع،  هذه  حتتاج  التي  األخرى  واملؤسسات  الدوائر  خطط  على  كذلك 
مشاريع طرق أو أبنية أو مدارس أو مستشفيات أو دوائر حكومية، األمر الذي يستوجب 
للتعامل  الالزمة  السيناريوهات  وإعداد  الوزارة،  لدى  املخاطر  إدارة  استراتيجية  تفعيل 
األنشطة  تتضمن  بفعالية،  إلدارتها  متكاملة  خطط  ووضع  وحتليلها،  املخاطر  هذه  مع 
ومسؤوليات التنفيذ واألطر الزمنية واملوارد املالية والبشرية الالزمة لتنفيذها، لضمان 

استمرارية عملها وتنفيذ مشاريعها وفقًا للجدول الزمني. 

ويبني اجلدول رقم )6( أبرز مشاريع الوزارة التي ما زالت قيد التنفيذ بحسب املعلومات 
هذه  جميع  بأن  علمًا  املشاريع،  لتلك  اإلجناز  نسب  قياس  يتعذر  إذ  الوزارة،  من  املتاحة 

املشاريع مرتبطة بخطة مالية.

اجلدول رقم )6(: أبرز مشاريع وزارة األشغال العامة واإلسكان قيد التنفيذ)24(

اسم املشروع اسم املشروع

)املرحلة  الصحراوي  الطريق  تأهيل  إعادة 
األولى(، وقد بلغت نسبة اإلجناز فيها 99%.

اإلنشاء والتشييد والصيانة واإلدامة ملشروع جمرك 
تقريبية  مبساحة  املاضونة،  اجلديد-منطقة  عّمان 
1,350 دومنًا، ويتضمن أعمال إنشاء طرق مبساحة 
إجمالية 200,000 م2، وساحات مبقدار 420,000 

م2. 

 14 عددها  وجسور  رئيسة  طرق  أعمال 
وإعادة  كم،   206 تقريبية  أطوال  مبجموع 
 8 وتنفيذ  جسرًا،   12 لـــ  والتنفيذ  اإلنشاء 

ممّرات سفلية.

مدن  ألربع  الطرق  وشبكات  التحتية  البنية  أعمال 
 776 بـــ  صناعية على أرض مبساحة إجمالية تقدر 
دومنًا، وتشمل األعمال تنفيذ شبكة الطرق والبنية 
وصرف  وكهرباء  مياه  من  اخلدمات  وأعمال  التحتية 

صحي ومحطات تنقية.

مشاريع إنارة طرق عددها 11.  59 مدرسة و5 مستشفيات و29 مركزًا صحيًا.

24  املصدر السابق.
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4. مراجعة مدى مالءمة مؤشرات قياس األداء للهدف االستراتيجي:

•  إن مؤشر قياس األداء للهدف االستراتيجي الثاني: "إدامة شبكة الطرق الرئيسة 
والفرعية والقروية يف جميع أنحاء اململكة ذات املردود االقتصادي والتنموي"، هو 
"تقليل نسبة عدد احلوادث الناجتة عن عيوب الطرق". ويف هذا الصدد ال بد من 
الهدف،  حتقيق  لقياس  الوحيدة  األداة  يعدُّ  ال  وحده  املؤشر  هذا  أن  إلى  اإلشارة 
اجلودة  لتحقيق  سعيًا  االستدامة  مبادئ  تعزز  أخرى  مؤشرات  وجود  من  بد  فال 
جلنة  لتمكني  املتجددة،  والطاقة  اخلضراء  األبنية  منظومة  ومواكبة  املطلوبة، 
التنبؤ  البرامج واملشاريع يف إطار  الوزارة من تقييم مدى جناح هذه  التخطيط يف 
باملتغيرات الداخلية واخلارجية التي تؤثر على أداء الوزارة، وقياس النتائج دوريًا 
ال  املثال  سبيل  على  الالزمة،  التحسينات  إلجراء  القياس  نتائج  من  واالستفادة 
احلصر إضافة مؤشر زيادة أطوال املمرات التنموية، ومؤشر عدد الطرق الزراعية 
بالطاقة  املضاءة  الطرق  أطوال  زيادة  ومؤشر  الزراعي،  اإلنتاج  مبواقع  املربوطة 

البديلة، ومؤشر أطوال الطرق املصانة مقارنة بأطوال الطرق املستهدفة للصيانة.

•  أما الهدف الرابع واخلاص بتوفير مباٍن حكومية رائدة ذات هوية متميزة، فجاء 
مؤشر األداء له: "نسبة املباني احلكومية اململوكة إلى املباني الكلية املستخدمة"، 
الهدف  الكايف بأهمية هذا  الهدف، فالوعي  وهو ليس مؤشرًا ذكيًا لقياس حتقيق 
يحتم على املعنيني وضع مؤشر يعزز مبدأ االستدامة لتلك املباني، والتحول نحو 
األبنية اخلضراء، وإضافة مؤشر عدد اإلجراءات املتخذة لتحويل املباني احلكومية 

إلى مباٍن مستدامة، ومؤشر عدد املباني احلكومية املستدامة والصديقة للبيئة. 

5. اجلانب اإلنفاقي لوزارة األشغال العامة واإلسكان:

ما  موزعة  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة  على  املترتبة  النفقات   )7( رقم  اجلدول  ُيبني 
بني النفقات اجلارية والرأسمالية للفترة 2019 - 2023، ومصنفة كأرقام فعلية ومقّدرة 

وُمعاد تقديرها وتأشيرية على النحو التالي:
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 اجلدول رقم )7(: النفقات املترتبة على وزارة األشغال العامة واإلسكان 
)باملليون دينار()25(

البند
فعلي

2019

مقدر

2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر

2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

41.642.239.547.948.549.2نفقات جارية

نفقات 
139.9122.6122.6125.8102.699.7رأسمالية

181.5164.8162.1173.7151.1148.9املجموع

عام  من  وذلك  دينار،  مليون   2.1 مقداره  كميًا  انخفاضًا  اجلارية  النفقات  حققت   •
2019 وحتى عام 2020 املعاد تقديره مبعدل منو سنوي مركب سلبي %2.6.

نسبته  ما  دينار  مليون   122.6 والبالغة   2020 لعام  الرأسمالية  النفقات  شكلت   •
واجلسور  الطرق  إلنشاء  موجه  معظمها  ألن  وذلك  النفقات،  إجمالي  من   75.6

واملباني احلكومية، وعناصر السالمة املرورية، وتعبيد الطرق وصيانتها وغيرها.

ب. وزارة اإلدارة احمللية  
اسُتحدثث وزارة اإلدارة احمللية عام 2019 لتكون املرجعية واملظلة املوحدة لعمل اإلدارات 
الوزارة  وتتولى  محافظات.  مجالس  أو  بلدية  أو  محلية  مجالس  سواء  األردن،  يف  احمللية 
تقدمي  مجال  يف  البلدية  للمجالس  احمللية  اإلدارة  بشؤون  يتصل  ما  كل  على  اإلشراف 
نشاطات  وتنسيق  احمللية،  التنمية  مشاريع  وتنفيذ  كافة،  التنظيمية  واألمور  اخلدمات 
اإلقليمي،  التخطيط  نطاق  يف  احلضرية  الدراسات  وإعداد  وخططها،  املجالس  هذه 
وصواًل إلى الوضع التنظيمي والسكني واخلدمي والتنموي، وإعداد املخططات الهيكلية 
بني  ما  وصل  همزة  الوزارة  هذه  وتعدُّ  السكانية.  والتجمعات  والقرى  للمدن  التنظيمية 

مجلس الوزراء والوزارات واملؤسسات األخرى وبني املجالس احمللية.

25  موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية )2024-2021()26(

االستراتيجية اخلطة  جاءت  األداء:  ومؤشرات  االستراتيجية  األهداف   .1 
ُتوضع  ولم  للقياس،  قابلة  وغير  عامة  بأهداف  احمللية  اإلدارة  لوزارة   )2020-2015(
لها مستهدفات أو ُتربط بخطة مالية، كما أن اخلطط التنفيذية للدوائر غير مربوطة 
باخلطة االستراتيجية للوزارة، وال تتوافق معها ولم ُتربط بخطة زمنية، لذلك لم يكن 
باإلمكان تقييم مدى حتقيق األهداف االستراتيجية، إاّل أن وزارة اإلدارة احمللية أجنزت 

البرامج التالية عام 2020)27(:

تطوير أداة قياس قدرات 100 بلدية من خالل مديرياتها بالتعاون مع مشروع دعم   •
سنوات،  خمس  مدى  على  كندا  بلديات  احتاد  ينّفذه  والذي  األردن،  يف  البلديات 
للتقييم  البلديات  قدرات  قياس  أداة  لتطوير  الكندية  احلكومة  من  وبتمويل 
حتديد  يف  تساعدها  طريق  خارطة  بوصفها  البلديات  لتستخدمها  الذاتي، 
الالزمة لتقدمي اخلدمات  للقدرات األساسية  امتالكها  املطلوبة لضمان  اخلطوات 

والتطوير املؤسسي.

حتديث خارطة استعماالت األراضي 2007 من خالل مديرية التخطيط الشمولي   •
شمولية  مخططات  أربعة  على  األعلى  التنظيم  مجلس  من  واملصادقة  التنموي، 

لبلديات ناعور، والظليل، واحلالبات، واخلالدية عام 2020.

العمل مع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية على تقدمي اخللطات اإلسفلتية،   •
والقاعات متعددة األغراض للبلديات، وكان آخر أعمال املشروع عام 2020. 

إعداد 67 خطة استراتيجية للبلديات من خالل مديرية التنمية احمللية والشركاء   •
من املنظمات الدولية، لدعم مشروع الالمركزية واحلكم احمللي.

العبادة  ودور  املباني  وواجهات  الشوارع  تعقيم  بعمليات  القيام  يف  البلديات  دعم   •
واملدارس ملواجهة جائحة كورونا من خالل توفير مواد وأجهزة تعقيم.

دعم البلديات يف مجال إعداد مخططات تسمية الشوارع وترقيم املباني يف مناطق   •
البلديات، وتنفيذ املخططات على أرض الواقع يف إطار "دعم الالمركزية واحلكم 

.LED احمللي"، ودعم البلديات بوحدات إنارة

26  اخلطة االستراتيجية لوزارة اإلدارة احمللية )2024-2021(.
27  بيانات وزارة اإلدارة احمللية.
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احمللية  اإلدارة  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  لتحديث  املاّسة  احلاجة  ظهرت  كما   
كبيرة  مسؤولية  الوزارة  عاتق  على  يقع  إذ  اجلديدة،  ومهامها  دورها  مع  لتتناسب 
متتد جغرافيًا لتغطي 12 محافظة موّزعة على ثالثة أقاليم، ولها ثماني بلديات 
التعامل  إيجادها  يخص  التزامات  عدة  يربط  الذي  األمر  العاصمة،  محافظة  يف 
السعي اجلاد خللق شراكات نوعية مع  املتاح من موارد مالية وبشرية، وكذلك  مع 
اخلطة  وجاءت  سواء.  حد  على  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف  كافه  الشركاء 
املتوازن،  األداء  بطاقات  ملنهجية  وفقًا   )2024-2021( للوزارة  االستراتيجية 
وجود  تبنّي  األهداف،  هذه  مراجعة  وبعد  استراتيجيًا.  هدفًا   14 على  واشتملت 

أهداف تصلح ألن تكون إجراء أو برنامجًا مثاًل:

الهدف التاسع: "تقليل تكاليف فواتير الطاقة على البلديات من خالل توفير   -
حلول بديلة"، إذ يعدُّ أحد اإلجراءات أو البرامج الالزمة لتحقيق الهدف الثالث 

وهو "الوصول إلى بلدية ذكية". 

الهدف اخلامس: "دعم املجالس البلدية ومجالس احملافظات بالبيئة التشريعية   -
لتمكينها من أداء املهام"، وهذا الهدف أيضًا هو أحد اإلجراءات الالزمة لتحقيق 
صالحياتها  وممارسة  مهامها  أداء  من  املجالس  "متكني  وهو  الرابع،  الهدف 
والتنسيق فيما بينها"، ما يتطلب من إدارة التخطيط االستراتيجي يف الوزارة 

إعادة النظر يف األهداف وترشيقها ما أمكن.

2. اجلانب اإلنفاقي لوزارة اإلدارة احمللية:

ُيبني اجلدول رقم )8( النفقات املترتبة على وزارة اإلدارة احمللية موزعة ما بني النفقات 
اجلارية والرأسمالية للفترة 2019 - 2023، مصنفة كأرقام فعلية ومقّدرة وُمعاد تقديرها 

وتأشيرية على النحو التالي:

اجلدول رقم )8(: النفقات املترتبة على وزارة اإلدارة احمللية )باملليون دينار(

البند
فعلي

2019

مقدر

2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر

2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

77.56.877.17.2نفقات جارية

98.8233193150.2142.4142.1نفقات رأسمالية

105.8240.5199.8157.2149.5149.3املجموع
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بقيت النفقات اجلارية ثابتة خالل األعوام )2019 ومقّدرة خالل 2021( مع تغيير   •
مبتوسط    )2023-2022( خالل  التأشيرية  وللقيم  الباقية،  السنوات  عن  طفيف 

مقداره 7 ماليني دينار.

ارتفعت قيمة النفقات الرأسمالية ارتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2020 املعاد تقديرها   •
مقارنة بعام 2019 مبقدار 94.2 مليون دينار، ومبعدل منو سنوي قدره 39.6%. وقد 

جاء هذا االرتفاع موجهًا لدعم البلديات ومتكينها من أداء مهامها.

ج. أمانة عّمان الكبرى
أمانة عّمان الكبرى هي بلدية العاصمة األردنّية عّمان، وهي اجلهة املسؤولة عن تقدمي 
اخلدمات البلدية املنبثقة عن مهامها والتي تركز على البعد البيئي والصحي والتنظيمي 
األمانة  وُتعدُّ  املجتمع.  وتنمية  احلضاري  املوروث  على  واحملافظة  التحتية،  والبنى 
مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية ذات استقالل مالي وإداري، متارس الوظائف والسلطات 
والصالحيات واملهام واألعمال واألنشطة املنصوص عليها يف قانون أمانة عّمان رقم )18( 
لسنة 2021. ويبلغ عدد املناطق اإلدارية يف أمانة عّمان 22 منطقة موزعة جغرافيًا. أما 
من الناحية اإلدارية فثّمة مجلس أمانة عّمان الكبرى الذي يضم 42 عضوًا برئاسة أمني 
سكانها  عدد  ويبلغ  كم2،   799.93 حوالي  عّمان  العاصمة  مساحة  وتبلغ  الكبرى.  عّمان 

حوالي 4.3 مليون نسمة لعام 2021، وتعدُّ من أكثر املدن األردنية اكتظاظًا بالسكان. 

اخلطة االستراتيجية ألمانة عّمان الكبرى )2020-2018(

1 - مراجعة األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء:

لكل  شاماًل  استراتيجيًا  هدفًا  وعشرين  اثنني  إلى  االستراتيجية  األهداف  عدد  وصل 
بلغ  وقد  األداء.  قياس  ومؤشرات  تفصيلية  مشاريع  عنها  تفّرع  املؤسسي،  األداء  أبعاد 
االستراتيجية  األهداف  حتقيق  يف  تصب  والتي   ،2020 عام  التنفيذية  اخلطط  عدد 
24 خطة، وبلغت ما ُأجنز من اخلطة االستراتيجية عام 2020 ما نسبته 86.3%. وقد 
لتوجيه   )2020-2018( االستراتيجية  باخلطة  واملبادرات  املشاريع  من  عدد  توقفت 
البيئة اخلارجية  التغيرات يف  انسجامًا مع  الدولة  القطاعات احليوية يف  املوازنة لدعم 
 جراء انتشار وباء كورونا، لذلك أجرت أمانة عّمان مراجعة شاملة للخطة االستراتيجية
باخلطة  العمل  بتمديد  القرار  اّتخذت  املراجعة  نتائج  على  وبناًء   ،)2020-2018(
واستكمال  منها،  املرجّوة  النتائج  استكمال  لضمان   2021 لعام  احلالية  االستراتيجية 
تعزيز  يف  تسهم  جديدة  ومبادرات  مشاريع  وإضافة  املنجزة،  غير  واملبادرات  املشاريع 
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خطة  إلطالق  واالستعداد  اجلديدة،  التحديات  عن  الناجتة  اآلثار  من  والتعايف  األداء 
استراتيجية خمسية قادمة. 

ويف هذه املراجعة سيجري التركيز على احملاور اخلاصة بقطاع البنية التحتية وحْسب، 
التخطيط  وأساس  والصحة،  البيئة  وأساس  واألشغال،  التحتية  البنية  أساس  بوصفه 
احلضري واالستثمار، وسيغطي التركيز األهداف االستراتيجية املنبثقة عن هذه احملاور 
البنية  حملور  االستراتيجية  األهداف  عدد  بلغ  وقد  ُنّفذت.  التي  واملبادرات  واملشاريع 

التحتية واألشغال أربعة أهداف استراتيجية، هي:

تأهيل ممتلكات أمانة عّمان الكبرى وأصولها، وتطويرها ورفع جاهزيتها.  •

تأسيس شبكة طرق ونقل فعالة وكفؤة وآمنة وفق أفضل املمارسات.  •

رفع مستوى السالمة املرورية.  •

تطوير كفاءة خدمات النقل العام ورفعها.  •

أهداف  أربعة  والصحة"  "البيئة  االستراتيجي  للمحور  األهداف  عدد  بلغ   •
استراتيجية، هي: 

ضمان بيئه سليمة وآمنة وصحية ومستدامة.  •

تطبيق متطلبات "عّمان مدينة صحية".  •

تطوير احلدائق واملتنزهات والفضاءات واستدامتها.  •

زيادة نسبة املساحات اخلضراء.   •

بلغ عدد األهداف للمحور االستراتيجي "التخطيط احلضري واالستثمار" هدفني،   •
هما:

الطابع  على  احملافظة  مع  املستدامة  التنمية  حتقق  ملدينة  والتنظيم  التخطيط   •
احلضاري للمدينة.

توجيه االستثمارات ذات القيمة املضافة ملدينة عّمان وجذبها.  •

عام  مشروعًا   21 تنفيذ  من  انُتهَي  مشروعًا،   33 حوالي  األهداف  هذه  عن  انبثق  وقد 
املنبثقة عن أهدافها االستراتيجية للمحاور اخلاصة  التنفيذية  2020، ضمن خططها 

بالبنية التحتية، وُأجنزت بنسبة 100%، كما هو مبني يف اجلدول رقم )9(. 
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اجلدول  رقم )9(: مشاريع منجزة يف أمانة عّمان الكبرى عام 2020

اسم املشروعالعدداسم املشروعالعدد

12رفع الوعي بآثار التدخني1
مشروع اإلنشاء والتطوير لثالثة مشاتل 
زراعية يف غابة احلسن، ومتنزه غمدان 

2
إعادة التأهيل والتطوير لـ 70 حديقة 

وثالثة متنزهات، و25 تقاطعًا، و99 
شارعًا

13
مشروع إعداد مخطط شمولي لتصريف 

مياه األمطار ملدينة عّمان 

3
رفع الوعي مبفهوم "مدينة صحية" يف 

2214 منطقة
مشروع إجراء دراسة إلنشاء سوق 

مركزي 

15حتديث أسطول األمانة4
مشروع إجراء دراسة إلنشاء بورصة 

الزهور  

مشروع الغاز احليوي رقم )LED16)3 استخدام وحدات الطاقة5

مشروع إنشاء محطة عني غزال 17إعداد املخطط الشمولي للنقل العام6

7
تفعيل هوية عّمان املؤسسية 

18واحلضرية والثقافية
مشروع إعداد برنامج السيطرة على 
abc توالد الكالب الّضالة وتنفيذه

8
حمالت التوعية والترويج والتسويق 

مشروع شارع الستني 19السياحي ملدينة عّمان

إنشاء مجمع وادي السير20إنشاء اخللية السادسة9

10
مشروع حدائق األحياء واملناطق 

مشروع إنشاء خلية رقم )5(21واملتنزهات الكبرى

11
مشروع إنشاء متنزهني يف منطقة 

شرق عّمان وشمال عّمان 

بسبب  الشعائر  محطة  تطوير  مشروع  استكمال  منها  مشاريع،  ثالثة  يف  العمل  وتوقف 
عدم انطباق شروط التأهل على الشركات املتقدمة للمرحلة األولى، إذ قامت أمانة عّمان 
شراء  ومشروع   ،2021 لعام  املبادرة  ومتديد  املانحة  الهيئات  مع  العطاء  شروط  بتعديل 
حافالت للنقل بسبب تبعات جائحة كورونا التي أثرت على سير املفاوضات وتأخرها مع 
جائحة  بسبب  املالية  السيولة  توفر  لعدم  ُألغي  الذي  املدينة  عنونة  ومشروع  املانحني، 

كورونا. 

 10 لها  املخطط  الزمنية  املدة  وجتاوزت  التنفيذ،  قيد  زالت  ما  التي  املشاريع  عدد  وبلغ 
مشاريع، ألسباب أغلبها متصلة بجائحة كورونا، وتفاوتت نسب اإلجناز لتلك املشاريع من 
تنفيذ  الستكمال  التصحيحية  اإلجراءات  اّتخذت  عّمان  أمانة  أن  إاّل   ،%95 إلى   %30

تلك املشاريع، كما هو مبني يف اجلدول رقم )10(.
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 اجلدول رقم )10(: مشاريع قيد اإلجناز يف أمانة عّمان الكبرى
)لم تنفذ ضمن املّدة الزمنية املخطط لها(

املشروع
نسبة اإلجناز 

خالل عام 
2020

اإلجراءات أسباب االنحراف
التصحيحية

توفير مناطق آمنه للعب 
80%األطفال يف 3 متنزهات

تأخر استالم األلعاب 
التمديد لعام 2021بسبب جائحة كورونا

تصميم مشروع حدائق امللك 
عبد اهلل الثاني وإنشاؤه/ 
املقابلني/ احلزمة الرابعة 

واخلامسة

%30
استكمال إجناز  جائحة كورونا      

املشروع عام 2021

مبادرة استكمال  مشروع  ربط 
كاميرات املراقبة للمخالفات 

داخل عّمان 
33%

عدم جتهيز البنية 
التحتية من البلديات

استكمال املبادرة على 
خطة 2021

93%استكمال إنشاء شارع الرسالة
التأخر يف إنشاء 

أعمال الصرف 
الصحي 

استكمال االشتغال 
يف أعمال خطوط 

الصرف الصحي عام 
2021

شراء حافالت للنقل/ ملكية 
0%أمانة عّمان

تبعات جائحة كورونا 
التي أثرت على سير 
املفاوضات وتأخرها 

مع املانحني 

متابعة املفاوضات 
مع املانحني للتمويل 
وتأجيل املبادرة لعام 

2021

تنفيذ البنية التحتية للباص 
70%السريع

التأخر يف إحالة 
العطاء ما يؤدي إلى 

تأخر املباشرة يف 
أعمال العطاء

استكمال املبادرة يف 
عام 2021

استكمال مشروع تطوير محطة 
0%الشعائر

عدم انطباق شروط 
التأهل على الشركات 

املتقدمة للمرحلة 
األولى

تعديل شروط العطاء 
مع الهيئات املانحة 

ومتديد املبادرة لعام 
2021

استكمال مشروع الفرز من 
GIZ 60%املصدر بالشراكة مع

احلظر الشامل 
خالل نهاية األسبوع 

والدوام اجلزئي 
للكوادر

نقل اخلطوات التي لم 
ُتنجز لعام 2021

25%مشروع شارع ريحانة بنت زيد 
وجود خدمات وخط 

تصريف صحي يف 
املوقع

العمل على نقل 
اخلدمات واستكمال 

املشروع عام 2021
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املشروع
نسبة اإلجناز 

خالل عام 
2020

اإلجراءات أسباب االنحراف
التصحيحية

0%مشروع عنونة املدينة 
ُألغي املشروع لعدم 

توفر السيولة املالية 
بسبب جائحة كورونا

إعادة ترتيب 
األولويات

مشروع تطوير معمل جتهيز 
95.5%طعوم القوارض 

عدم االنتهاء من 
طرح عطاء املشروع

تأجيل املشروع لعام 
2021

مشروع إنشاء مسلخ عّمان 
50%اجلديد

ورود مالحظات من 
رئاسة الوزراء على 

االتفاقية ما أدى إلى 
تأجيل املشروع

تأجيل املشروع لعام 
2022

2 - اجلانب اإلنفاقي ألمانة عّمان الكبرى 

صودَق على مشروع موازنة أمانة عّمان 2021 البالغة نحو 433 مليون دينار. وقد وافقت 
2022 و2023، ومن ضمنها  جلنة أمانة عّمان الكبرى على املوازنات التأشيرية لألعوام 

حساب النقل العام، وتقرير جدول تشكيالت الوظائف للعام املقبل 2022.

ووفقًا   ،2020 عام  موازنة  مشروع  ضمن  املقّدرة  التقدير  إعادة  نفقات  إجمالي  بلغ   •
بني  ما  موزعة  دينار  مليون   391.3 حوالي   ،)11( رقم  اجلدول  يف  الواردة  للبيانات 

نفقات جارية بواقع 215.3 مليون دينار ونفقات رأسمالية بواقع 176 مليون دينار.

التوجهات  مع  ينسجم  مبا  املالية،  واإلجراءات  السياسات  املوازنة  مشروع  ويعكس   •
احلكومية وضبط اإلنفاق دون املساس باخلدمات األساسية للمواطنني. كما ُأشير إلى 
أن أصول أمانة عّمان الكبرى تقدر بـ 2.4 مليار دينار، وأن ثّمة حوالي مليار دينار قابل 
لالستثمار، وسيكون العام املقبل 2022 فرصة االستثمار احلقيقي وعامه، بإطالق ما 

يزيد على 55 مشروعًا استثماريًا.
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اجلدول رقم )11(: موازنة أمانة عّمان الكبرى 2021 )باملليون دينار()28(

البند
فعلي

2018

فعلي

2019

موازنة 
عام

2020

إعادة 
تقدير 
2020

فعلي 
2020/9

مشروع 
موازنة 
2021

تأشيري

2022

تأشيري

2023

273.2247.3285231168.2270.7295.6309إيرادات ذاتية

5.711.717.815.32.514.614.60.12إيرادات منح

إيرادات عوائد 
254.51524.515.514.514.514.5محروقات

مشاريع 
3.32.73.31.9792.52.52.9استثمارية

استمالكات 
00500550مست

1.760544440أخرى

إجمالي 
308.9272.2326.1326.7269.2311.3336.2326.52اإليرادات

201211.4222215.3164222.4217.8220.1نفقات جارية

نفقات 
173.8209.6261.5176130210.1146135.2رسمالية

374.8421483.5391.3294432.5364355.3املجموع

د. املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 
رقم  القانون  مبوجب  أنشئت  التي  احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة  ُتعد 
التطوير  ودائرة  اإلسكان  مؤسسة  من  لكٍل  وواقعيًا  قانونيًا  خلفًا   ،1992 لسنة   )28(
احلضري اللتني تأسستا يف عامي 1965 و1980 على التوالي، وتتمتع بالشخصية املميزة 
يف  اإلسكان  لقطاع  مة  املنظِّ الرسمية  اجلهة  تعدُّ  أنها  كما  واإلداري.  املالي  واالستقالل 

األردن.

28  موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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اخلطة االستراتيجية للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )2023-2021(

العامة لإلسكان والتطوير احلضري  من خالل مراجعة اخلطة االستراتيجية للمؤسسة 
قطاع  رعاية  يف  للمؤسسة  املوكل  الكبير  الدور  من  بالرغم  أنه  يتبنّي   ،)2023-2021(
إلى السكن املالئم،  الوصول  املتدني واملتوسط من  اإلسكان األردني، ومتكني ذوي الدخل 
اخلطة  أن  إاّل  وريادي"،  ذكي  إسكاني  "قطاع  للمؤسسة  اجلديدة  الرؤية  من  وبالرغم 
االستراتيجية متيزت باالنكماش واخللو من أي طموح، ولم تعكس األهداف االستراتيجية 
يف  أما  للمؤسسة.  الرئيسة  العمل  محاور  مع  تتوافق  وال  اجلديدة،  املؤسسة  رؤية  املعلنة 
مجال اإلنتاج، فقد اسُتهدف إنتاج 583 قسيمة سكنية، وهذا العدد ضئيل جدًا مقارنة مع 
احلاجة السكنية للفئات املستهدفة لدى املؤسسة، ما يستدعي حتديث االستراتيجية، 

وعكس تطلعات مستقبلية متسقة مع التحديات التي تواجه القطاع.

1 -  مراجعة األهداف االستراتيجية ومؤشرات قياس األداء 

يشتمل اجلدول رقم )12(، وفق النتائج الواردة فيه، على مراجعة األهداف االستراتيجية 
والتطوير  لإلسكان  العامة  للموسسة  االستراتيجية  للخطة  األداء  قياس  ومؤشرات 

احلضري )2023-2021(.

اجلدول رقم )12(: األهداف ومؤشرات قياس األداء للخطة االستراتيجية
للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )2023-2021(

 الهدف 
قماالستراتيجي

لر
ا

نة مؤشر قياس األداء
س

س
سا

األ

مة
قي

ال

20
مالحظات20

 تعزيز فعالية
األداء 

املؤسسي 
وكفاءته 
وتطويره

1
نسبة رضا متلقي 

حققت الهدف %94%201893اخلدمة

2

نسبة املوظفني 
املشاركني يف 

الدورات التدريبية 
إلى إجمالي عدد 

املوظفني

حّققت 40% من الهدف 201849%20%

3
عدد البرامج 

2018386التدريبية

لم حتقق سوى 15% من 
الهدف، بسبب تعطيل 

الدوائر احلكومية 
نتيجة انتشار وباء 

كورونا

%95%201893نسبة رضا املوظفني4
حققت الهدف بأكثر من 

القيمة املستهدفة 
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 الهدف 
قماالستراتيجي

لر
ا

نة مؤشر قياس األداء
س

س
سا

األ

مة
قي

ال

20
مالحظات20

املساهمة 
يف متكني 

املواطنني من 
الوصول إلى 

السكن املالئم 
يف مناطق 

اململكة كافة

1

عدد قطع األراضي 
والوحدات 

السكنية املخدومة 
املتوقع بيعها

2018400132

حققت 33% وحْسب 
من الهدف، وال بد من 

قيام املؤسسة بدراسة 
أسباب عزوف املواطنني 

عن شراء األراضي 
السكنية املخدومة، 

وتقدمي احللول لتمكني 
املواطنني من الوصول 

إلى السكن املالئم

2

عدد قطع األراضي 
والوحدات املخطط 

تنفيذها سنويًا 
)بنية حتتية( 

20185380

لم تنّفذ املؤسسة أي 
مشروع حتى إعداد 

هذه املراجعة ألسباب 
تتصل باملالءة املالية 

للمؤسسة، ما يشير 
إلى ضعف التخطيط 

املؤسسي والدراسات 
الفنية

املساهمة يف 
تنظيم فعالية 
قطاع اإلسكان 

وتعزيزه، 
لرفد 

االقتصاد 
الوطني 

من خالل 
االستثمار 
اإلسكاني 

وتفعيل 
الشراكة 

مع القطاع 
اخلاص

1
عدد االتفاقيات 

املبرمة مع القطاع 
اخلاص

202031

حققت 33% من 
الهدف، وعلى املؤسسة 

اتخاذ إجراءات 
تصحيحية لألسس 
املّتبعة للشراكة مع 

القطاع اخلاص لتعزيز 
املستثمرين وتشجيعهم 

على الدخول يف شراكات 
ضمن بيئة تشريعية 
ناظمة تضمن أطراف 

الشراكة

2

نسبة مساهمة 
القطاع اخلاص 
املنظم يف تلبية 

احلاجة السكنية

201822%27%

مع حتقيق الهدف بأكثر 
من القيمة املستهدفة، 

إاّل أن القيمة املستهدفة 
تعدُّ دون الطموح بهدف 

إيجاد قطاع خاص 
منّظم، وعلى املؤسسة 

اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة من خالل إصدار 

قانون لتنظيم قطاع 
اإلسكان
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2 - مراجعة مؤشرات األداء 

اشتمل الهدف االستراتيجي الثاني، وهو "املساهمة يف متكني املواطنني من الوصول   •
إلى السكن املالئم يف مناطق اململكة كافة " على ثالثة مؤشرات، هي:

عدد قطع األراضي املخدومة والوحدات السكنية املتوقع بيعها.  •

عدد قطع األراضي املخطط تنفيذها سنويًا.  •

نفقات تطوير مناطق متدنية اخلدمات )تراكمي(.  •

وقد جاءت جميع املؤشرات يف مجال اإلنتاج السكني، ولم يتم وضع أي مؤشر لبيان إجناز 
اجلهة  كونها  املؤسسة  لعمل  رئيس  محور  وهو  اإلسكانية،  السياسات  مجال  يف  املؤسسة 
قطاع  لتقييم  دورية  دراسات  تصدر  التي  الرسمية  اجلهة  وهي  اإلسكان،  لقطاع  الراعية 
لذا  احلضرية.  والتنمية  لإلسكان  احلضرية  املؤشرات  بتحديث  كذلك  وتقوم  اإلسكان، 
وهو  الثالث،  بالهدف  املتصلة  والبرامج  اخلاصة  املؤشرات  مراجعة  املؤسسة  على  يتعني 
خالل  من  الوطني  االقتصاد  لرفد  وتعزيزه،  اإلسكان  قطاع  فعالية  تنظيم  يف  املساهمة 
االستثمار اإلسكاني وتفعيل الشراكة مع القطاع اخلاص. كما يتعنّي على املؤسسة كذلك 
املساهمة يف رفد االقتصاد الوطني التخاذ إجراءات تتصل بخلق بيئة استثمارية جاذبة 
املؤسسة  الشراكات بني  من خالل إصدار قانون لتنظيم قطاع اإلسكان، وعقد مزيد من 
لتعزيز  اململكة  محافظات  جميع  يف  سكنية  مشاريع  وتنفيذ  اإلسكاني،  اخلاص  والقطاع 

دورها الذي أنشئت من أجله.

3 - اجلانب اإلنفاقي للمؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 

ُيبني اجلدول رقم )13( النفقات املترتبة على املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري 
موزعة ما بني النفقات اجلارية والرأسمالية للفترة -2019 2023، مصنفة كأرقام فعلية 

ومقّدرة وُمعاد تقديرها وتأشيرية على النحو التالي:

اجلدول رقم )13(: موازنة املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري )باملليون دينار()29(

البند
فعلي

2019

مقدر
2020

إعادة 
تقدير 
2020

مقدر
2021

تأشيري
2022

تأشيري
2023

3.53.63.3444.1نفقات جارية

2.74.833.34.14.1نفقات رأسمالية

6.28.46.37.38.18.2املجموع

29 املصدر: موازنة الوزارات والوحدات املركزية 2021.
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شهد األداء املالي للمؤسسة تذبذبًا واضحًا، إذ انخفضت النفقات الرأسمالية عن املقدر 
حوالي 16% بسبب تخفيض املوازنة احملدودة أصاًل والبالغة 8.4 مليون دينار.

4 - أبرز إجنازات املؤسسة عام 2020

سكنية  قطعة   1700 تسويق  إلى  يهدف  الذي  لإلسكان  الوطني  البرنامج  تنفيذ   .1
إجراءات  يف  املباشرة  وكذلك  واملتوسطة،  املتدنية  الدخول  ذوي  من  للمواطنني 

صياغة الشروط املرجعية لتنفيذ بناء 900 شقة يف مدينة املجد/ الزرقاء.

بيع 132 قطعة أرض وشقة سكنية.  .2

العام  القطاع  من  املعنيني  من  عدد  وعضوية  املؤسسة  برئاسة  عليا  جلنة  تشكيل   .3
وممثلني عن القطاع اخلاص، لوضع خطة للحد من أثر جائحة كورونا على قطاع 
اإلسكان، وقد خرجت مبجموعة من توصيات على املديني القصير والبعيد، ووافق 

عليها مجلس الوزراء، واملؤسسة بصدد تنفيذ تلك التوصيات.

الضرورية  التسهيالت  منحت  العسكري  االئتمان  صندوق  مع  اتفاقية  توقيع   .4
للحصول على قطع األراضي املنتجة من املؤسسة.

ضمن  الشواغر  وحصر  وأرشفتها،  للمؤسسة  وحصرها  العقارية  احملفظة  حتديث   .5
ث أواًل بأول. قاعدة بيانات حُتدَّ

أرشفة ملفات املستفيدين من املؤسسة.  .6

7.  تفعيل التسويق اإللكتروني من خالل إتاحة طلب االستفادة من مشاريع املؤسسة 
إلكترونيًا.

ثانيًا: مواطن الخلل في أداء الجهات المعنية بقطاع اإلسكان 
والبنية التحتية 

1. وزارة اإلدارة احمللية: 
قات، كان من أهمها ضعف  واجهت الالمركزية عند تطبيقها عددًا من التحديات واملعوِّ  -
تفويض الصالحيات ونقلها من احلكومة املركزية إلى املستوى احمللي، وتعدد املرجعيات 
احلكومية لإلدارات احمللية، وتداخل األدوار والصالحيات واملهام مع أمانة عّمان الكبرى 
املتصلة بالبلديات الثماني العائدة لوزارة اإلدارة احمللية ومعاجلة مخططاتها لتصبح 
صعيد  على  وكذلك  احمللية،  اإلدارة  وزاررة  قوانني  مع  تتناسب  تنظيمية  بأحكام 
التي تربط احملافظات  الطرق اخلارجية  العامة واإلسكان يف ما يخص  وزارة األشغال 

واألقاليم بني بعضها. 
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من  املالي  التحصيل  وضعف  جهة،  من  الوزارة  لصالح  املرصودة  العامة  املوازنة  ضعف   -
جانب البلديات ملخصصاتها وإيراداتها املالية من املجتمع احمللي من جهة أخرى.

ضعف التنسيق بني البلديات يف اإلقليم الواحد، وبالتالي تأثيره السلبي على املستوى   -
الوطني، األمر الذي ميكن جتاوزه يف ظّل تفعيل قانون اإلدارة احمللية. 

الوزارة  على  األعباء  من  يزيد  ما  املتخصصة،  الفنية  للكوادر  البلديات  تفتقر معظم   -
وكادرها بصفتها اجلهة االستشارية. 

يزيد  األراضي،  استعماالت  إدارة  يخص  ما  يف  السليم  الشمولي  التخطيط  غياب   -
األعباء الوظيفية على مديرية التنظيم ومجلس التنظيم األعلى.

يف  املدرجة  املشاريع  تنفيذ  لضمان  احملافظات  ملجالس  الالزمة  اآلليات  توافر  عدم   -
موازناتها.

اإلدارة  املختلفة مبفاهيم  اإلدارية  ومهاراتها مبستوياتهم  الوزارة  نقص معرفة كوادر   -
احمللية.

محدودية قنوات التواصل وضعفها ما بني البلديات والوزارة.  -

2. وزارة األشغال العامة واإلسكان:
الوجوبي  التقاعد  بسبب  املواقع  بعض  يف  املؤهلة  واإلدارية  الفنية  الكوادر  يف  نقص   -

بحسب قرار مجلس الوزراء، ما انعكس سلبًا على األداء الوظيفي للوزارة.

وخاصة  اإلنشاءات،  لقطاع  والتنظيم  والتحديث  بالتطوير  املتصلة  املرجعيات  تعدد   -
التشريعات والعقود اإلنشائية وضرورة توحيدها بني القطاعني العام واخلاص.

عدم كفاية املخصصات املالية الالزمة التي ُترصد يف قانون املوازنة مع حجم اخلدمات   -
واملشاريع التي تنفذها الوزارة، وخاصة مشاريع صيانة الطرق واألبنية احلكومية. 

فيما  الوزارة  أداء  على  سلبًا  يؤثر  ما  املشاريع،  لبعض  العقدية  باملدة  االلتزام  عدم   -
الدوائر  يتصل بالتخطيط االستراتيجي واملالي واإلداري، ويؤثر كذلك على خطط 
أو  أبنية  أو  طرق  مشاريع  كانت  سواء  املشاريع،  هذه  حتتاج  التي  األخرى  واملؤسسات 

مدارس أو مستشفيات أو دوائر حكومية. 

للوزارة  التابعة  واملركبات  اآلليات  لتحديث  الالزمة  املالية  املخصصات  كفاية  عدم   -
وصيانتها.

عدم وجود خطة على املستوى الوطني للسالمة املرورية على الطرق.  -
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ارتباط مخصصات بعض املشاريع مع الوزارات والدوائر احلكومية األخرى.  -

النقص احلاد يف عمال ورش الصيانة.  -

عدم كفاية املخصصات املالية اخلاصة بالبرامج التدريبية للموظفني.  -

ارتفاع أسعار املواد األولية، وعدم استقرار األسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.  -

3. أمان عّمان الكبرى:
املعتمدة  العمل  وإجراءات  والسياسات  املؤسسي  العمل  منهجيات  تطبيق  محدودية   -
باألمانة وتداخل األدوار والصالحيات مع اجلهات اخلارجية يف تقدمي بعض اخلدمات.

الكوارث  الوطنية يف مجال احلّد من مخاطر  التنسيق بني اجلهات واملؤسسات  ضعف   -
واحلاالت الطارئة.

اإليرادات الذاتية ال تغطي احتياجات أمانة عّمان ومتطلباتها كافة.  -

عدم مواءمة الهيكل التنظيمي ملستجدات العمل ومتطلباته.  -

تزايد مشكالت النقل واملرور.  -

صعوبة الوصول املنظم واملستمر للمعلومات للجميع وعلى املستويات كافة.  -

-  ضعف بناء القدرات وتبادل اخلبرات واملعارف والتجارب يف مجال التخطيط احلضري.

عدم تفعيل املشاركة املجتمعية يف مجاالت التخطيط احلضري.  -

4. املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: 
عدم توافر قاعدة بيانات دقيقة على املستوى الوطني )مرصد حضري إسكاني(، ما   -
يؤدي إلى ضعف يف معاجلة املستجدات يف القطاع، ووضع تصور إليجاد اآللية الالزمة 
عن  الناجمة  اآلثار  تقليل  يف  لإلسهام  واخلاص  العام  القطاعني  من  كل  دور  لتعزيز 

التهديدات التي تواجه قطاع اإلسكان.

دور  من  تعزز  مواد  وإضافة  تعديل،  إلى  )بحاجة  املؤسسة  قانون  بنود  بعض  ضعف   -
املؤسسة بوصفها جهة راعية لقطاع اإلسكان(.

عدم التزام الشركاء بتطبيق بعض أحكام قانون املؤسسة.  -

ضعف يف تعاون اجلهات اخلدمية يف إيصال اخلدمات للمشاريع السكنية.  -
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للفئات  السكنية  املشاريع  تنفيذ  لتمويل  مستمرة  وغير  كافية  غير  التمويل  مصادر   -
املستهدفة.

ضعف املالءمة بني العرض والطلب يف سوق اإلسكان.  -

ثالثًا: التوصيات الواردة في تقرير حالة البالد 2020
روجعت التوصيات الواردة يف تقرير حالة البالد 2020، وجرى بيان مدى التزام اجلهات 

املعنية بتنفيذ هذه التوصيات كما هو مبني يف اجلدول رقم )14(.

اجلدول رقم )14(: التوصيات التي أوصى بها تقرير حالة البالد 2020)30(

اإلجراءالتوصية

البنى  ملشاريع  استراتيجية  خطط  إعداد 
التحتية )قصيرة ومتوسطة املدى( بالتنسيق 
القطاعات  جميع  يف  واملؤسسات  الدوائر  بني 
بخطط  وربطها  اخلاص،  القطاع  ومبشاركة 
بتنفيذها  وااللتزام  ومالية،  تنفيذية 
كل  يف  اإلجناز  وتقييم  دوريًا،  ومراجعتها 

مرحلة.

مت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
املؤسسة،  يف  التحتية  البنى  ملشاريع  خطط  عمل 
وُربطت مبؤشرات احلاجة السكنية وكذلك باخلّطة 
وهذا  التنفيذية.  اخلطة  أداء  ومبؤشرات  املالية 
اإلجراء يستهدف مشاريع صغيرة وحْسب، ولم يتم 

أي إجراء على املستوى الوطني. 

املنشآت  جميع  صيانة  ألعمال  خطة  إعداد 
خطة  وخاصة  احلكومية،  للجهات  التابعة 
وحتديد  تقييمها  بعد  الطرق  لصيانة 

األولويات.

عطاء  بطرح  قامت  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
اململكة  يف  واجلسور  الطرق  حلالة  دراسات  إلجراء 
وضمن  األولوية  بحسب  الصيانة  أعمال  لتنفيذ 

خطة ممولة خالل ثالث سنوات.

التحتية  للبنية  شامل  تقييم  الكبرى:  عّمان  أمانة 
لألنفاق واجلسور داخل العاصمة عّمان. وقد ُوضعت 
خطط تنفيذية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة األمد 

من خالل جلنة مشكلة من معالي أمني عّمان.

التنسيق بني جميع اجلهات التي تقوم بتنفيذ 
املدن  داخل  وخاصة  التحتية،  البنية  أعمال 
والقرى، لتجنب تكرار األعمال وحفر الشوارع 

املنجزة حديثًا.

من  احمللية  اإلدارة  وزارة  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
خالل تشكيل جلان لوائية من األطراف كافة العاملة 
وجتنب  وطرقه  العمل  سبل  بتعظيم  بالقطاع، 

التداخل يف األدوار والصالحيات قدر املستطاع.

30  تقرير حالة البالد 2020.
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مياه  لتصريف  شمولية  مخططات  إعداد 
احلضرية،  للتجمعات  وخاصة  األمطار 
وتنفيذها على مراحل وفقًا لألولويات، وكذلك 
لكل  الفيضانات  مخاطر  ملواجهة  خطة  إعداد 

جتمع. 

التخطيط  مديرية  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
لتوضيح  خاصة  طبقة  بإفراد  التنموي  الشمولي 
ومناطق  الصندوقية  والعبارات  األمطار  مصارف 
مديرية  وتقوم  عازل.  نطاق  يف  وحتديدها  األودية 
باملواسم  البلديات  مع  بالتواصل  احمللية  املجالس 
لتفادي  والتعاميم  الطوارئ  غرف  خالل  من  املطرية 

اخلطر وأخذ التدابير الوقائية الالزمة.

املرور  أنظمة  وتطبيق  مرورية  حلول  إيجاد 
لتخفيض  السير  نظام  وتطبيق  الذكية، 
االقتصادية  واآلثار  املرورية  االزدحامات 

واالجتماعية والبيئية املصاحبة لها. 

أمانة عّمان الكبرى: 

احملكومة  للتقاطعات  مرورية  دراسات  إعداد   -  1
الالزمة  التعديالت  وإجراء  الضوئية،  باإلشارات 

لرفع مستوى اخلدمة عليها. 

2 - تطبيق ما ورد يف استراتيجية أمانة عّمان للسالمة 
املرور  دراسات  عمل  تطوير  خالل  من  الطرق،  على 
باستخدام  الذكية(  املرورية  )احللول  أكبر  بتطور 
برامج التحليل املروري وترسيم شبكة الطرق بعّمان.

مراقبة  كاميرات  تركيب  مت  ذكية:  مرور  أنظمة   -  3
50 ملراقبة التقاطعات املرورية  تلفزيونية وعددها 
لتخفيض االزدحامات املرورية عام  2020، وسيتم 
تلفزيونية  كاميرا   50 تركيب   2021 عام  خالل 

إضافية.

بإشارات  مروريًا  تقاطعًا   25 ربط  على  جار  العمل   -  4
ضوئية مع وحدة التحكم املروري خالل عام 2021.

جميع  يف  اخلضراء  األبنية  مفاهيم  تطبيق 
األعمال، وتطبيق مبادئ التنمية املستدامة.

البناء  مجلس  واإلسكان/  العامة  األشغال  وزارة 
الوطني دليل األبنية  البناء  الوطني: أصدر مجلس 
واملياه  بالطاقة  اخلاصة  املعايير  املتضمن  اخلضراء 

والبيئة.

الفنية  املسائل  الوزارة  تشارك  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
متخصصة  كودات  تبني  لغايات  الشركاء  مع 
ترخيص  يف  واعتمادها  األخضر  البناء  ملواصفات 
اخلضراء  األبنية  مفهوم  وُيطّبق  اجلديدة.  األبنية 
خضراء  أبنية  بوصفها  ف  لُتصنَّ كافة  املشاريع  على 
التصنيف  تفعيل  طلب  مت  إذ  عالية،  تكلفة  تتطلب 

لكن ال يوجد متويل لهذه الغاية.

املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: إصدار 
كتيب بالتعاون مع املجلس األردني لألبنية اخلضراء 
املتدني.  الدخل  لذوي  األخضر  البناء  ملعايير 
وتشكيل جلنة من اجلهات املعنية باألبنية اخلضراء 
اجلهود  لتوحيد  توصيات  إلصدار  املؤسسة  إدارة  يف 
والقوانني  التشريعات  مجال  يف  األردن  يف  العاملة 

والتعليمات الصادرة يف مجال األبنية اخلضراء.
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وزيادة  العامة  الفراغات  زيادة  على  التركيز 
سنوية  خطط  وإعداد  اخلضراء،  الرقعة 

للوصول إلى املعدالت الدولية املطلوبة.

طالت  التي  التعديالت  هدفت  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
املساحات  قيمة  إعالء  إلى  والتنظيم  األبنية  نظام 
التجمعات  ضمن  املفتوحة  واملناطق  اخلضراء 

السكنية السكانية.

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
االنتهاء من إعداد املخططات التنفيذية حلديقة يف 
مدينة املجد السكنية/ الزرقاء بالتعاون مع برنامج 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية. وقد مت طرح 
عطاء التنفيذ، وتراعي املؤسسة يف جميع مشاريعها 
لتوفير  األراضي  استعماالت  ضمن  املقبولة  النسب 

الفراغات احلضرية واملناطق اخلضراء.

التخطيط  أن  تبني  املراجعة  نتيجة 
وبنسب  الدوائر  جميع  يف  االستراتيجي 
اخلطط  وأن  مطبق.  غير  مختلفة 
قابلة  أو  واقعية  تكن  لم  االستراتيجية 
للتنفيذ أو أنه لم يتم االلتزام بها عند إعداد 
معظمها  إعداد  مت  إذ  التنفيذية،  اخلطط 
الثاني  اهلل  عبد  امللك  جلائزة  متطلبًا  بوصفه 
وحْسب،  والشفافية  احلكومي  األداء  لتميز 
جميع  قيام  ضرورة  على  التأكيد  يجب  لذلك 
له  التخطيط  ما يتم  باعتماد تنفيذ  الدوائر 

وااللتزام به.

وزارة اإلدارة احمللية: تقوم مديرية التدريب والتطوير 
أرباع،  أربعة  إلى  املؤسسي بتقسيم اخلطط السنوية 
ويتم مبوجبها حتديد سبل السير بالعمل على نطاق 

املديريات.

خطة  ُأعّدت  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
مبا  التنفيذية  باخلطط  وُربطت  استراتيجية 
مع  التنسيق  بعد  الوزارة،  متطلبات  مع  يتناسب 
البنية  لدعم  واخلاص  العام  القطاعني  يف  الشركاء 

التحتية وتطويرها.

ُأعّدت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
 )2023-2021( للسنوات  استراتيجية  خطة 
كافة،  لإلدارات  التنفيذية  اخلطط  عنها  ينبثق 
اخلطة  مع  تتوافق  قياس  مبؤشرات  مدعمة  لتكون 
الواقع  مع  تتوافق  كما  الرئيسة،  االستراتيجية 
احلقيقي ألعمال املؤسسة، وباإلضافة إلى ذلك، فقد 
سنويًا،  االستراتيجية  اخلطة  ملراجعة  فريق  ُشّكل 
ث وفق أي مستجدات تطرأ على واقع املؤسسة.  لُتحدَّ

مختلفة  أداء  مؤشرات  ُوضعت  الكبرى:  عّمان  أمانة 
العمليات  وأداء  العمل  تتصل باإلجراءات ومنهجيات 
األداء  تقييم  وُيربط  سنويًا،  وحُتتسب  والنتائج، 
خالل  من  والعمليات  واخلطط  األهداف  بإجناز 
نواب  من  ابتداء  الوسطى  اإلدارات  وتقييم  املؤشرات 
أمانة  تعتمد  ذلك  على  وبناء  دون،  فما  القطاعات 
عّمان يف  تقييم األداء على مؤشرات سلوكية وإجناز 
األهداف والعمليات املتصلة باملهام الوظيفية بحسب 
االختصاص، وُتتابع متابعة ربعية، وسيتم االستمرار 
نتائج  وتقييم  ذلك،  وفق  املختلفه  اإلدارات  بتقييم 
عن  البحث  أو  استخدامها  فاعلية  لبيان  املؤشرات 
حتقيقًا  والفاعلية  الكفاءة  حتقق  أخرى  مؤشرات 

أكبر.
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البنية  قطاع  يف  العاملني  جميع  كفاءة  رفع 
التحتية على املستويات كافة، وتنظيم عملهم 
الفنية  العمالة  وخفض  اإلنشاءات،  قطاع  يف 

الوافدة يف هذا القطاع.

يف  احمللية  العمالة  ُتشّغل  العامة:  األشغال  وزارة 
يف  ورد  ما  بحسب  التحتية  والبنية  اإلعمار  مشاريع 
عام  يف  الصادر   )131( رقم  التشغيل  إلزامية  نظام 

2016 وتعديالته.

وزارة اإلدارة احمللية: عملت وزارة اإلدارة احمللية على 
منها  سعيًا  كافة  البلديات  يف  الوطن  عمال  تثبيت 
اجلنسية  من  القطاع  بهذا  العاملني  جميع  جلعل 

األردنية.

البنية  عن  املسؤولة  املؤسسات  جميع  على 
منشآت  جلميع  دوري  تقييم  إجراء  التحتية 
دورية  صيانة  خطة  ووضع  البنية،  هذه 

ووقائية وااللتزام بتنفيذها. 

خالل  من  البلديات  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
حال  وصف  بتقدمي  املالية  وتقاريرها  موازناتها 
لغايات  متخصصة  فنية  وتقارير  التحتية  البنية 

طلب مخصصات مالية.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: مشروع إعادة تأهيل 
مع  التعاون  مت  وقد  اململكة،  يف  واجلسور  الطرق 
صيانة  أعمال  إلجراء  الدولة  يف  حكومية  مؤسسات 

لعدد من األبنية احلكومية.

يجب  السائدة  االقتصادية  األوضاع  بسبب 
العمل على تسهيل استثمار القطاع اخلاص يف 
البنية التحتية وتعزيز الشراكة بني القطاعني 

اخلاص والعام.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: مشروع إنشاء مباني 
من  حسني  امللك  جلسر  وساحاتها  والركاب  الشحن 
واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  مشاريع 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  جلنة  لدى  حاليًا  وهو 

واخلاص العليا إلقراره.
تلبية  يف  اخلاص  القطاع  دور  تفعيل 
دور  انحسار  ظل  يف  السكنية  االحتياجات 
احلضري  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
التسهيالت  منحه  خالل  من  املجال،  هذا  يف 
واالمتيازات التي تتمتع بها اجلهات احلكومية، 
اخلاص  القطاعني  بني  الشراكة  وتشجيع 

والعام.

انتهت  العامة لإلسكان والتطوير احلضري:  املؤسسة 
 2021 عام  لالستثمار  أسس  اعتماد  من  املؤسسة 

بهدف تفعيل دور القطاع اخلاص يف االستثمار.

عام  ونقل  طرق  من  التحتية  البنية  توفير 
وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء واتصاالت 
وتخفيض  اإلسكان  يف  االستثمار  لتشجيع 

التكاليف على املستثمرين.

املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلضري: ُشكلت 
وعضوية  املؤسسة  عام  مدير  برئاسة  خاصة  جلنة 
القطاع  عن  وممثلني  العام  القطاع  من  عامني  أمناء 
كورونا  جائحة  أثر  من  للحد  خطة  لوضع  اخلاص، 
من  مبجموعة  خرجت  وقد  اإلسكان،  قطاع  على 
مبا  العمراني  التكثيف  مبحاور  اخلاصة  التوصيات 
توحيد  بهدف  الزراعية،  اخلارطة  مع  يتعارض  ال 
يف  العاملة  اجلهات  مع  التنسيق  وزيادة  املرجعيات 

إدارة النمو العمراني.
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استعادة  بهدف  املالئم  الشمولي  التخطيط 
تخطيط  نحو  والتوجه  احليوي.  التنوع 
أراض  قطع  وتوفير  العمرانية  للبيئات  أخضر 
التشتت  ومنع  مناسبة،  ومواقع  مبساحات 
األراضي  حساب  على  والتوسع  العمراني 
الزراعية، وتشجيع االستعمال املتعدد للمباني 
التوجهات  مع  السوق  احتياجات  ومواءمة 

العمرانية واألحكام التنظيمية. 

شمولي  مخطط  على  املوافقة  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مجلس  خالل  من  واحلالبات  والظليل  للخالدية 
دعم  برنامج  مع  بالشراكة  وُأعّد  األعلى،  التنظيم 

الالمركزية واحلكم احمللي.

لصالح  اخلزينة  أراضي  تخصيص  مشروع  ُنّفذ 
من  املستأجرة  األبنية  لتقليل  وذلك  البلديات 
مع  والشراكة  االستثمار  فرص  وزيادة  البلديات، 
البلديات.  يف  التنمية  عملية  ودفع  اخلاص  القطاع 
التنموي  الشمولي  التخطيط  مديرية  ُكّلفت  وقد 
 ،2007 بتحديث خريطة استعماالت األراضي لعام 
لتكون  العاصمة  محافظة  واْختيَرت  الفرق  وُجّهزت 

منوذجًا ملنهجية العمل. 

حتت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
مظلة املؤسسة ُشّكلت جلنة من اجلهات املعنية كافة 
احمللية،  اإلدارة  ووزارة  احلضرية،  التنمية  بإدارة 
خطة  إلعداد  الزراعة  ووزارة  الكبرى،  عّمان  وأمانة 
للتكثيف العمراني. من خالل دراسة محاور التكثيف 
خرجت  وقد  الزراعية.  اخلارطة  مع  يتعارض  ال  مبا 

اللجنة بالعديد من التوصيات القابلة للتطبيق.

ومت االنتهاء من إعداد 14 دراسة اجتماعية ملواءمة 
الفعلية  االحتياجات  ودراسة  السوق  احتياجات 

للمواطنني.

ال يوجد أي إجراء. توفير قواعد بيانات متكاملة لألفراد.

ال يوجد أي إجراء.تشكيل قيادات محلية لألحياء.

إعادة توزيع خدمات األحياء التجارية.

احلضرية  السياسات  إعداد  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مبظلة  تنفيذها  على  والعمل  وصياغتها  الوطنية 
ملزمة  تشريعية  ومرجعية  واضحة  إدارية 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  والتعاون  الوزارة  بإدارة 

للمستوطنات البشرية. 

أمانة عّمان الكبرى: مخرجات نتائج االستبانة التي 
أعدتها األمانة يف شهر أيار، والتي أكدت على احلاجة 
لتوزيع اخلدمات التجارية احمللية والفراغات العامة 
املتكاملة،  األحياء  مببدأ  والعمل  أفضل،  توزيعًا 
والدراجات  املشاة  وممرات  باألرصفة  واالهتمام 
الهوائية. وإعداد دراسة إلنشاء ممرات آمنة للمشاة 
وفق الكودات العاملية. وتقييم ممرات املشاة القائمة.
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Soft Trans- )دعم التنقل احلضري املستدام 
.)port

أمانة عّمان الكبرى: 

التحتية  البنية  إنشاء  يف  بالعمل  االستمرار   -  1
كبيرًا  جزءًا  ل  ميوِّ الذي  السريع  الباص  ملشروع 
منه قرض خارجي، وكان من املقرر إنهاء العمل يف 

املشروع نهاية عام2020 .

 2 -االنتهاء من جميع أعمال مشروع حافالت التردد 
السريع يف عّمان إذ متت وفقًا للمدد التعاقدية.

آمنة  ممرات  عمل  بدراسة  عّمان  أمانة  تقوم   -  3
ممرات  وتقييم  العاملية،  الكودات  وفق  للمشاة 

املشاة القائمة.

4 - بدأت دائرة تخطيط املرور بعمل قاعدة بيانات 
املعهد  مع  بالتعاون  األولى  مبرحلتها  مرورية 
املروري األردني تضمن النقاط املرورية الساخنة 

واملواقع احلرجة مروريًا )اخلطرة(.

والكهرباء  البنزين  على  تعمل  مركبات  إدخال   -  5
وعددها 42 مركبة ضمن أسطول األمانة مقابل 

اإلخراج واإليقاف ملركبات تعمل على الوقود.

وعددها  الكهرباء  على  تعمل  مركبات  إدخال   -  6
مقابل  األمانة  أسطول  ضمن  مركبة   100
الوقود  على  تعمل  ملركبات  واإليقاف  اإلخراج 
للصيانة  عالية  وكلف  له،  عاٍل  استهالك  ذات 

واإلصالح مما أدى إلى تخفيض هذه الكلف.

.)Urban Sprawl( ضبط التشتت العمراني

حتت  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
مظلة املؤسسة ُشّكلت جلنة من اجلهات املعنية كافة 
احمللية،  اإلدارة  ووزارة  احلضرية،  التنمية  بإدارة 
خطة  إلعداد  الزراعة  ووزارة  الكبرى،  عّمان  وأمانة 
للتكثيف العمراني، من خالل دراسة محاور التكثيف.
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البنية  قطاع  يف  اإلنفاق  لزيادة  املوارد  توفير 
التحتية.

الوزارة بدعم  العامة واإلسكان: قامت  وزارة األشغال 
طرق  تنفيذ  خالل  من  وتطويرها  التحتية  البنية 
لت  وجسور وصيانتهما يف مختلف مناطق اململكة، وُموِّ
الصندوق  مثل  اخلارجية  املنح  خالل  من  املشاريع 

السعودي والصندوق الكويتي والقروض وغيرها.

اقترحت األمانة االستفادة من  الكبرى:  أمانة عّمان 
املنح اخلارجية من الدول املانحة ومؤسسات التمويل 
وعمل  التحتية  البنية  لتطوير  وغيرها  الدولية 
وزارة  التنسيق مع  مشاريع جديدة، وذلك من خالل 

التخطيط والتعاون الدولي.

الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف إنشاء 
البنية التحتية.

امللك  جسر  مشروع  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
العام  القطاعني  بني  الشراكة  مشاريع  من  حسني 
العليا  الشراكة  جلنة  لدى  حاليًا  وهو  واخلاص 

إلقراره.

اخلاص  القطاع  مع  التنسيق  الكبرى:  عّمان  أمانة 
خالل  من  التحتية  البنية  تطوير  يف  وإشراكه 
يف  اخلاص  القطاع  استثمار  وتسهيل  االتفاقيات، 

البنية التحتية.

على  واحملافظة  االستدامة،  مبادئ  اعتماد 
البيئة يف إنشاء البنية التحتية.

النفايات  إدارة  مديرية  تقوم  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
الصلبة يف وزارة اإلدارة احمللية بالتعاون مع املديريات 
هندسية  صحية/  مكّبات  إنشاء  على  العالقة  ذات 
حتويلية،  ومحطات  تدوير  وإعادة  فرز  ومحطات 
الوطنية  االستراتيجية  مع  ينسجم  مبا  وذلك 
إلدارة النفايات الصلبة 2015، واخلطط اإلقليمية 

املنبثقة عنها.

مفهوم  تطبيق  يتم  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
ف  لتصنَّ كافة  املشاريع  على  اخلضراء  األبنية 
بوصفها أبنية خضراء تتطلب تكلفة عالية، إذ ُطلب 
يوجد  ال  لكن  مطابقة(،  )بشهادة  التصنيف  تفعيل 

متويل لهذه الغاية. 

املناخي  التغير  خطة  ًأصدرت  الكبرى:  عّمان  أمانة 
ألمانة عّمان. 
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وتطوير  التكنولوجيا  الستعمال  التوجه 
خدمات رقمية تطويرًا أكبر.

وزارة األشغال العامة واإلسكان: 

تدريب املهندسني يف وزارة األشغال العامة الستخدام 
 .)BIM( منذجة

إنشاء منصة إلكترونية تتيح ملوظفي الوزارة متابعة 
آلية تنفيذ املشاريع اإلنشائية من خالل نظام إدارة 
األمريكية  الوكالة  من  املمول  املشاريع  معلومات 

للتنمية الدولية.

شاشات  ضمن  والتعليم  التربية  وزارة  مع  الربط 
املشاريع قيد  ملتابعة  ُأنشىء  الذي  بالنظام  مرتبطة 

التنفيذ، والتي ُتدير الوزارة عقود التنفيذ لها.

إنشاء منصة جيومكانية داخلية "املنصة اجلغرافية 
متكاملة  بيانات  قاعدة  تتضمن  األشغال"  لوزارة 
العامة  األشغال  لوزارة  التابعة  الطرق  شبكة  عن 
التحتية  بالبنية  خاصة  بيانات  توفر  واإلسكان، 
تنسيق  إلى  إضافة  واألنفاق،  واجلسور  للطرق 
البيانات مع املعنيني مثل وزارة اإلدارة احمللية وأمانة 
الوزارة  بني  تفاهم  مذكرات  وجتهيز  الكبرى،  عّمان 

ودائرة األراضي واملساحة.

أمانة عّمان الكبرى: تقوم دائرة تخطيط املرور بعمل 
الدراسات املروية باستخدام برامج متطورة وحديثة 

.)Visum Vissim(

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
اخلدمات  من  مجموعة  إطالق  بإجراءات  البدء 
العملية  هذه  من  االنتهاء  يتوقع  إذ  اإللكترونية، 
خالل  من   2022 عام  من  األول  النصف  خالل 
إطالق 19 خدمة إلكترونية، وأمتتة إجراءات العمل 
.)Oracle ADF( باستخدام أحدث أدوات البرمجة
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قطاع  تشمل  جديدة  حضرية  سياسات  وضع 
تفاقم  ملنع  بتنفيذها  وااللتزام  اإلسكان 

املشاكل مستقباًل.

احلضرية  السياسات  إعداد  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مبظلة  تنفيذها  على  والعمل  وصياغتها  الوطنية 
ملزمة  تشريعية  ومرجعية  واضحة  إدارية 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  والتعاون  الوزارة  بإدارة 

للمستوطنات البشرية.

اإلدارة  وزارة  جهود  يف  املشاركة  الكبرى:  عّمان  أمانة 
املقترحة  احلضرية  السياسات  وضع  يف  احمللية 
التراكمية  اخلبرات  من  واالستفادة  الثغرات  ملعاجلة 

يف ظل انتشار الوباء يف التخطيط املستقبلي.

احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون 
البشرية انُتهَي من وثيقة دليل السياسات اإلسكانية 

يف األردن.

للعمل  اإلسكان  قطاع  يف  املستثمرين  توجيه 
مبفاهيم التطوير العقاري.

ُيعمل  احلضري:  والتطوير  لإلسكان  العامة  املؤسسة 
لإلسكان  العامة  املؤسسة  لقانون  التعديل  على 
اإلسكان  قطاعي  تنظيم  بهدف  احلضري  والتطوير 

والتطوير العقاري.

والعشوائية  املتهالكة  القدمية  املواقع  تطوير 
ضمن حدود البلديات.

الشركاء  مع  الوزارة  تنخرط  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
مناطق  لتجديد  واخلارجية  الداخلية  البيئة  يف 
أنشطة  ألي  التراخيص  ومنع  والصون،  احلفاظ 
واألثرية  القدمية  لألماكن  احلضري  باملشهد  تضر 

والسياحية.

عّمان  وأمانة  للبلديات  األبنية  نظام  تعديل 
الكبرى.

ديوان  مع  والتنسيق  املتابعة  احمللية:  اإلدارة  وزارة 
القانونية  والدائرة  الوزراء  ورئاسة  والرأي  التشريع 
يف تطوير مقترحات لتعديل نظام األبنية للبلديات 
يف ظّل مفاهيم االستدامة واالرتقاء بنوعية املشهد 
الفارغة،  واألراضي  التلوث  وتقليل  العام،  احلضري 
ومن ثم تدريب الكوادر الفنية )املهندسني( على هذه 

التعديالت.

رقم  األردني  الوطني  البناء  قانون  تطبيق 
)24( لسنة 2018.

تعليمات  إصدار  واإلسكان:  العامة  األشغال  وزارة 
اإلعمار  أعمال  على  والتفتيش  الرقابة  إجراءات 
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  ونشرها   2020 لسنة 

.2020/10/15

أعمال  على  والتفتيش  للرقابة  فرق  تشكيل  مت 
اإلعمار بناًء على التعليمات الصادرة لنظام الرقابة 
عام  بداية  وُفّعلت  اإلعمار  أعمال  على  والتفتيش 

.2021
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رابعًا: التوصيات:
أ. التوصيات اخلاصة بقطاع البنية التحتية 

متابعة البرامج واملشاريع وتصميمها وتنفيذها وتقييمها لتستهدف القطاع البلدي   .1
ومؤسساته بهدف متكينها ورفع قدراتها من ناحية إدارة مواردها املالية وحتصيلها 

لتمكينها من القيام مبهامها بكفاءة.

تفعيل أدوات الرقابة والعمل على بناء القدرات ورفع الكفاءات للعاملني بالبلديات،   .2
والعمل على إشاعة بيئة وظيفية قائمة على التحفيز وتعميم ما يتم تعديله على 

أصحاب العالقة يف القطاع البلدي والشركاء واملجتمعات احمللية على حد سواء.

اتباع نظام دوري لصيانة جميع املنشآت التابعة للجهات احلكومية، وخاصة خطة   .3
واملكانية  الزمنية  األطر  وفق  األولويات  وحتديد  تقييمها  بعد  الطرق  لصيانة 

احملددة لها.

زيادة اإلنفاق الرأسمالي للحكومة يف مجال تطوير خدمات البنية التحتية املقدمة   .4
كفاءة  ورفع  املجال،  هذا  يف  املعتمدة  الدولية  املعايير  لتواكب  احلضرية  املراكز  يف 

شبكات النقل، واملياه، والكهرباء، والصرف الصحي، لتتناسب مع النمو السكاني. 

الطاقة  مصادر  يف  االستثمارات  لتنفيذ  واحلوافز  الضريبية  اإلعفاءات  تقدمي   .5
البديلة واألجهزة ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة وإنشاء البنية التحتية والسكن 

لالستجابة لظاهرة التغير املناخي والتكيف معها.

تطوير األسس املتبعة يف رسم استراتيجيات النمو احلضري من خالل تبني سياسة   .6
التخطيط الشمولي املكاني للبنى التحتية لينسجم مع مخطط استعمال األرض 
استناًدا  املرحلية  املخططات  وضع  ليتم  املدى،  بعيدة  رؤية  ضمن  محافظة  لكل 
الزيادة  احتياجات  لتلبي  املوارد  باستخدام  االستدامة  ولضمان  الرؤية  هذه  إلى 

السكانية يف املستقبل. 

التحتية  البنية  وخدمات  والعمالة  بالسكان  يتصل  فيما  معلوماتي  نظام  تأسيس   .7
رسم  يف  إليها  االستناد  إلمكانية  األراضي،  واستعماالت  االقتصادية  والنشاطات 

اخلطط االستراتيجية للتنمية وربطها باخلطط املكانية.

وضع تصور ملراكز حضرية حديثة متكاملة اخلدمات التحتية والعلوية )ضواحي   .8
وتنمية  وطنية  وسياسات  سليم  تخطيطي  منوذج  إلى  أساسًا  تستند  سكنية( 
متوازنة، يكون فيها حتديد االستعماالت ومواقع املساكن واملباني املكتبية واملراكز 
التجارية والترفيهية ومحطات الوقود واملستوصفات، لتخفيف الضغط على البنى 
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ذات  الرئيسة  املدن  داخل  املروري  االزدحام  من  واحلّد  الرئيسة  املدن  يف  التحتية 
الكثافة السكانية العالية.

لألبنية  العشوائي  االنتشار  من  للحد  السكنية  األراضي  استعماالت  نظام  تعديل   .9
يف أطراف املدن واملناطق الزراعية أو التي تفتقر للخدمات األساسية. ودمج املدن 
يف  اخلدمات  حتسني  على  قادرة  كبيرة  ببلديات  واملتالصقة  املتقاربة  والقرى 

مناطقها. 

تطوير منظومة إدارة النقل يف املناطق احلضرية من خالل اتباع أفضل املمارسات   .10
وأن يتسم تخطيط شبكات  البيئي.  التلوث  املروري وتقليل  يف احلّد من االزدحام 
الطرق واملرور وتصميمها بالسهولة واملرونة وتوفير عوامل األمان ومرونة احلركة 

والتنقل حلركة املشاة، ويراعى فيها التدرج العمراني للمناطق.

ها  بعدِّ واملشي  العام  للنقل  والترويج  الدراجات  ركوب  مثل  التنقل  أمناط  تشجيع   .11
والضوضاء  العادم  انبعاثات  تقليل  خالل  من  الهواء  جودة  لتحسني  وسائل 
جلميع  والعقلية  البدنية  الصحة  ولتحسني  واحلوادث،  املرورية  واالختناقات 

السكان.

حتسني خدمات البنية التحتية يف األحياء السكنية العشوائية واملناطق الفقيرة،   .12
وتوجيه بعض املنح واملساعدات الفنية واملالية إليها، والتركيز على أعمال النظافة 

وإنشاء األرصفة وتعبيد الشوارع والطرق، وإجراء الصيانة الالزمة لها.

تدريبية  لبرامج  وإخضاعها  اإلنشاءات  قطاع  يف  احمللية  للعمالة  القدرات  تعزيز   .13
للتعرف على أساليب البناء املختلفة واحلديثة وأمناطها )مكننة البناء( واستبدالها 

بالعمالة الوافدة.

حشد املوارد املتأتية من املنظمات الدولية والوطنية واحمللية لالستثمار يف عملية   .14
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املناخية، وإعداد التقييم الالزم للمخاطر الناجمة عن ظاهرة التغير املناخي.

توفير مساحات الفراغات احلضرية وزيادتها يف البلديات وأمانة عمان الكبرى.   .15

ب. التوصيات اخلاصة بقطاع االسكان 
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املتدني  الدخل  لذوي  املوجه  العرض  زيادة  إلى  اخلاص  القطاع  نشاط  وتوجيه 
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واملتوسط، من خالل تأكيد دور املؤسسة بوصفها راعية لقطاع اإلسكان، وأن تكون 
وخاصة  اإلسكانية  املشاريع  تنفيذ  يف  الرسمية  وغير  الرسمية  للجهات  املرجعية 
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الرقابي  الدور  تفعيل  طريق  عن  املنتج  بجودة  واالهتمام  السكني  اإلنتاج  تطوير   .2
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مستهدفة  نسب  بوضع  توزيعها  ويتم  األراضي،  الستعماالت  احلكومي  املشروع  يف 

للبلديات الرئيسة استنادًا إلى احلاجة السكنية يف املدينة.
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في  الدوام  لتعليق  والتعليم  التربية  وزارة  استجابة  أواًل- 
وأهداف   ،2020/3/15 بتاريخ  العام  التعليم  مؤسسات 

التنمية المستدامة.
ال أحد ينكر دور وزارة التربية والتعليم الكبير يف وضع حلول سريعة إلنقاذ العام الدراسي 
صحة  على  احلكومة  وخوف  كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  السقوط  من   2021/2020
الطلبة، والتقليل من ارتفاع حاالت اإلصابة بجائحة كورونا،. وقد وضعت احلكومة صحة 
الطلبة، واملعلمني، واملجتمع األردني أولوية يف ظّل انتشار اجلائحة يف العالم، وظهور حاالت 
إصابة بهذه اجلائحة يف األردن مع بداية آذار من عام 2020. وبالنظر إلى أن اجلائحة لم 
قررت  البشر،  بني  لها  السريع  االنتشار  وحالة  كامل،  نحو  على  للمختصني  معروفة  تكن 
الشامل  احلظر  حالة  وفرض  والعالي،  العام  التعليم  مؤسسات  يف  الدوام  تعليق  احلكومة 
واجلزئي على املواطنني األردنيني بترتيبات معينة حتت مظلة قانون الدفاع رقم )13( 

لعام 1992 وتفعيله منذ تاريخ 15/3/2020.

      بدأت وزارة التربية والتعليم باالنتقال من التعليم املدرسي الوجاهي إلى منحى التعليم 
عن بعد )علمًا بأن ما نفذ فعاًل كان عبارة عن تلفزيون تربوي وليس أكثر، وقد كان مطبقًا 
سابقًا يف األردن(، وعقدت اتفاقيات مع القطاع اخلاص واملؤسسات احلكومية ذات العالقة 
للموضوعات  املصورة  الصفية  احلصص  من  ومخزونها  الفضائية  والقنوات  باالتصاالت 
وصّورت  الثانوي،  الثاني  لغاية  األساسي  األول  من  للصفوف  كافة  األساسية  الدراسية 
العامة، وقد اسُتخدم يف بث تلك  الثانوية  الدراسية املطلوبة يف امتحان  حصص للمواد 
الدروس املصّورة بعض قنوات التلفاز ومنصات تعليمية ُجّهزت لهذه الغاية، واستمر ذلك 
بداية  مع  الوجاهي  املدرسي  التعليم  عودة  مّدة  مع  اآلن  لغاية   15/3/2020 تاريخ  من 

العام الدراسي 2020/2021 ملدة أسبوعني، ومن ثم العودة للتعليم عن بعد.

منذ  الوزارة  يف  طبق  الذي  بعد  عن  التعليم  منحى  حول  متعددة  مالحظات  ظهرت  وقد 
تعليق الدوام يف مؤسسات التعليم العام، ومتحورت هذه املالحظات حول: مدى جودة هذا 
التعليم، ووعي الطلبة وأولياء أمورهم به، وتوافر البنية التكنولوجيا املناسبة يف مناطق 
اململكة كافة، ووسائل الضبط واملتابعة لتعلم الطلبة، وتقومي الطلبة عن بعد وعدالته. 
أشار  إذ  وسلبياته،  بعد  عن  التعليم  إيجابيات  موضوع  املهتمني  من  الكثير  تناول  ولقد 
2020، إلى تفاوت كبير يف أنظمة  تقرير اليونسكو عن التعليم عن بعد الذي ُنشر عام 
التعليم العربية ظهرت بعد انتشار جائحة كورونا يف كثير من الدول، حيث زاد ذلك من 
الضغط النفسي على األهل واملتعلمني على حدٍّ سواء، ولم يعد التعليم متوافرًا للجميع، 
ما أدى إلى غياب العدالة يف التعليم، إضافة إلى عدم ظهور أي برامج رسمية وخاصة لذوي 
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صعوبات التعلم واالحتياجات اخلاصة يف التعليم عن بعد)1(.   

لقد ُوجدت جهود سابقة للوزارة يف اجتاه تطوير املنظومة التعليمية من خالل التحول 
املنحيني  يستخدم  الذي  املتمازج  التعليم  إلى  املطلق  الوجاهي  املدرسي  التعليم  من 
الوجاهي والرقمي، وكان ذلك ضرورة ملحة منذ ظهور الثورة الصناعية الرابعة )الثورة 
تراكم  وهي   ،2016 عام  الثاني  كانون  يف  دافوس  مؤمتر  يف  إليها  أشير  والتي  الرقمية(، 
للثورات الصناعية السابقة على العالم وترابطها وتكاملها حتى الوصول إلى هذه الثورة 
التي جعلت العالم قرية صغيرة، ومن املجتمعات املنفصلة معرفيًا إلى مجتمعات معرفة 

متداخلة ومتكاملة)2(.

     وقد كان ملنتدى "التعليم يف أردن املستقبل 2002"، والذي افتتحه جاللة امللك عبد اهلل 
الثاني دور كبير يف انطالق مشروع تطوير التعليم من أجل اقتصاد املعرفة الذي تضمن يف 
خطته األولى تطويرًا متكاماًل للمنظومة التعليمية، لتكون الغاية منه تنمية القدرات 
مت يف ذلك الوقت  العقلية لدى الطلبة من خالل إكسابهم مهارات اقتصاد املعرفة، وقد ُصمِّ
منظومة التعلم اإللكتروني )EDUWAVE(، وجرى توفير عدد كبير من أجهزة احلاسوب 
يف املدارس )وزارة التربية والتعليم، 2003( يف إطار مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد 
املعرفة ))ERfKE. وألسباب تتصل بالتدريب، وصعوبة استخدام املنظومة، فلم تستخدم 
من خالل املعلمني والطلبة، ولم تؤِت الغاية املرجوة منها. وقد توقف العمل يف منظومة 
التعلم اإللكتروني عام 2012. ولو كان ثّمة خطة طويلة األمد وحتديث لهذه املنظومة 
لكان لدينا -اآلن- تعليم متمازج يعالج أي تهديدات وحتديات تواجه النظام التعليمي، 
كما حدث عند انتشار جائحة كورونا، وما نتج عنها من تعليق للدوام يف مؤسسات التعليم 

العام. 

والتعليم التربية  لوزارة  االستراتيجية  الخطة   ثانيًا- 
المخاطر  مع  التعامل  على  وقدرتها   ،)2022-2018(

والتهديدات الداخلية والخارجية المشار إليها في الخطة:
  عند حتليل الواقع القائم للنظام التعليمي يف األردن، ومدى انسجام اخلطة االستراتيجية 
للوزارة، جند أن اخلطة قد أشارت إلى عوامل متعددة أدت إلى تراجع التعليم يف األردن، 

التعليم عن بعد يف العالم العربي، "تقرير حول استجابة الدول العربية لالحتياجات التعليمية يف جائحة   1
كورونا"، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة، متوز 2020.

جمال الدين، نادية )2017(. معاودة التفكير يف التعليم كي ال تفوتنا الثورة الصناعية الرابعة. رسائل تربوية،   2
اجليزة، دار الوطن، ص 56.
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أغفلت  لكنها  اإلعالة،  نسبة  وارتفاع  والالجئني،  السكاني  الضغط  البطالة،  الفقر،  مثل: 
سببًا مهمًا هو نوعية التعليم الذي يقدم للطلبة. ومع اجلهود اإلصالحية الكبيرة للنظام 
التعليمي، والتي بدأت بعد مؤمتر التطوير التربوي عام 1987، ومنتدى التعليم يف أردن 
املستقبل عام 2002، فقد تبنى املنتدى توصية مفادها ضرورة تبني رؤية وطنية متكاملة 
لتنمية املوارد البشرية، مبا يتالءم مع احتياجات املواطن األردني احلالية واملستقبلية، 
من  الطلبة  لدى  العقلية  القدرات  بناء  إلى  التعليمية  العملية  يف  التلقني  من  واالنتقال 
القرن  مهارات  مجال  يف  الطلبة  دخول  وتسهيل  املعرفة،  اقتصاد  مهارات  إكسابهم  خالل 
احلادي والعشرين، والتي جتعل األردن ينافس يف عالم متغير، ويعتمد يف بناء قدراته يف 
مجاالت احلياة جميعها على الثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الرقمية التي تركز على 
الرقمنة يف بناء برامجها وخططها العامة يف مجاالت العمل واخلدمة البشرية جميعها. 

    وثّمة تساؤالت مهمة لم تتطرق لها اخلطة االستراتيجية، بل أشارت إليها رؤية األردن 
وقد  االقتصاد.  ومتكني  املجتمع  قوة  تعزيز  يف  حاسم  أمر  التعليم  جودة  أن  هي   ،2025
باريس،  التي أصدرها مؤمتر  العمل"  أولويات  "إطار  التعليم يف وثيقة  اقتصاديات  أكدت 
النمو  زيادة  إلى  يؤدي  والذي  التعليم،  على  اإلنفاق  دور  على  أخرى،  دراسات  وكذلك 
االقتصادي للدول، وما ينتج عنه من زيادة ملحوظة يف الناجت احمللي اإلجمالي، ما يكون 
له أكبر األثر يف معاجلة الفقر والبطالة، وكذلك يف إبراز الهوية الثقافية، وإعداد الشباب 
االستراتيجية  باخلطة  األجدر  وكان  املجتمع.  يف  نشيطني  مسؤولني  مواطنني  ليكونوا 

اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

كيف تعمل اخلطة االستراتيجية على تعزيز متانة املجتمع وقوته؟  -

كيف تستطيع منظومة التعليم يف األردن إبراز الهوية الثقافية للمجتمع األردني؟  -

كيف تستطيع اخلطة متكني االقتصاد األردني ومعاجلة الفقر والبطالة وتباطؤ النمو   -
االقتصادي؟

كيف تستطيع اخلطة االستراتيجية تفعيل منظومة التعليم لتكون قادرة على إعداد   -
الشباب الذين يتحملون مسؤولية بناء املجتمع؟

لقد تناولت اخلطة االستراتيجية قضايا مهمة حتتاج إلى مزيد من االهتمام والتركيز، 
أبرزها اآلتي:

1 - الرسوب وتسرب الطلبة من املدارس: ومع أن اخلطة تناولت هذه القضية، إاّل أنها لم 
تتناول األمور التالية:
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واالقتصادي  االجتماعي  باملستوى  والتحصيل  الدراسة  سنوات  ارتباط  حتليل   -
للطلبة.

الذين يتسربون، وإلى أي طبقة اقتصادية ينتمون، وعالقة ذلك  الطلبة  نوعية   -
باألوضاع االقتصادية.

االجتماعي  واملستوى  الفقر،  مبعدالت  العامة  الثانوية  يف  الرسوب  تدني  عالقة   -
للطلبة.

تعامل اخلطة مع غياب العدالة يف التعليم بني الطلبة.  -

إعداد  برامج  ووقف  احلاد،  التحتية  البنية  نقص  هو  التعليم  يف  التراجع  سبب   -
املعلمني ملعلمي الصفوف من الرابع إلى العاشر بدعوى عدم مالءمتها لهم.

دخول عشرات اآلالف من املعلمني من غير املؤهلني إلى مهنة التعليم.    -

2 - الطفولة املبكرة:

لقد تضمنت اخلطة االستراتيجية الكثير من املبادرات لتحسني التعليم يف مرحلة رياض 
املبكرة،  الطفولة  مرحلة  يف  التعليم  جتويد  مجال  يف  عديدة  محّددات  وثّمة  األطفال، 

وهذه احملّددات، هي: 

ضعف القدرات املؤسسية ومحدوديتها يف الوزارة.  -

تدني مستويات تدريب املوظفني يف ضوء التوسع يف إنشاء رياض األطفال.  -

بني  الشراكة  تعميق  إلى  واحلاجة  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة  ضعف   -
البشرية،  والكوادر  املالية،  املخصصات  اخلاص  القطاع  يف  يتوافر  إذ  القطاعني، 

واملرافق التعليمية املناسبة.

3- الكفاءة الداخلية: 

غياب الربط يف اخلطة االستراتيجية بني الكفاءة ونوعية املخرجات التعليمية.  -

عدم وجود ربط بني كفاءة اإلنفاق وفاعليته ومخرجات التعليم.  -

4- جودة نظام التعليم: امتازت اخلطة بتناول العديد من العوامل املتصلة باجلودة، مثل: 
املناهج، التقييم، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، القيادة املدرسية واملساءلة، البيئة 

املدرسية، والتغذية املدرسية، لكن يف الوقت نفسه غابت عنها بعض األمور، هي:
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عندما تناولت اخلطة عوامل جودة التعليم، جرى سرد اإلجنازات أكثر من حتليل   -
لبرامج  مهمًا  مدخاًل  ُتعدُّ  والتي  املتحققة،  النتائج  وتقومي  والتحديات،  املشكالت 

اإلصالح املطلوبة.

إغفال أحد أهم عوامل جودة التعليم، وهو فاعلية التدريس.  -

عولج موضوع التقييم معاجلة ناقصة، وغلب عليه الوصف أكثر من التحليل، وظهر   -
الوطنية  االختبارات  يف  القصور  جوانب  ملعرفة  الطلبة  نتائج  حتليل  عند  ذلك 
والتدريس  املناهج  يف  القصور  جوانب  معرفة  محاولة  عند  وكذلك  والدولية، 

وأساليب التقييم املّتبعة.

لآلليات  عرض  مجرد  االستراتيجية  اخلطة  يف  الدراسية  املناهج  عن  احلديث  كان   -  5
التي تقوم بها الوزارة، وال يتضمن حتلياًل حقيقيًا بني مواءمة املناهج الدراسية لرؤية 
األردن 2025، وفلسفة التربية والتعليم، وما ورد يف الورقة النقاشية السابعة جلاللة 
البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  واالستراتيجية  احلسني،  ابن  الثاني  اهلل  عبد  امللك 

)2016-2025(، ومتطلبات مهارات القرن احلادي والعشرين.  

هذا  االستراتيجية  اخلطة  تناولت  التعليم:  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   -6
املجال املهم من الناحية اإلدارية وحْسب، ولم تتناول استخدامه يف العملية التعليمية، 
تكنولوجيا  وسائل  دمج  إلى  حتتاج  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات  أن  وخاصة 
املعلومات واالتصاالت يف بيئة التعليم الصفية، من خالل بناء منوذج التعليم املتمازج، 
الذي يجمع بني التعليم الوجاهي والتعليم عن ُبعد على نحو متكامل، ومراعاة للفروق 
الطلبة.  لدى  العقلية  القدرات  لتنمية  متنوعة  وسائل  وتوفير  الطلبة،  بني  الفردية 

وتوصف إجراءات اخلطة االستراتيجية مبا يلي:

غياب التحليل العميق ملا تعانيه الوزارة من مشكالت يف بناء منوذج دراسي جديد   -
يعتمد على التكنولوجيا.

-  أغفلت اخلطة بعض املبادرات التطويرية اجليدة داخل الوزارة، ويف القطاع اخلاص.

التطلعات  يلبي  متكامل  إطار  يف  املبعثرة  التطويرية  والبرامج  املشاريع  جتميع   -
الوطنية لالستفادة من التكنولوجيا يف التعليم والتعلم.

تناولت اخلطة مجال املساءلة على نحو بسيط، إذ من املفروض مراعاة ما يلي:  -7

ربط املساءلة باحلوافز والعقوبات هو أهم وسائل جتويد التعليم يف األردن.  -

النظر إلى املساءلة نظرة شمولية وربطها باملساءلة املجتمعية.  -
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متميزًا  تدريبًا  واملدربة  املؤهلة  البشرية  املوارد  نوعية  على  اخلطة  جناح  يعتمد    -8
باالهتمام  إاّل  ذلك  يتحقق  وال  واملستقبلية،  احلالية  واملتطلبات  للحاجات  ومالئمًا 

باألمور اآلتية:

اختيار املعلمني وتعيينهم.  -

التدريب قبل اخلدمة.  -

التدريب أثناء اخلدمة.  -

ترخيص املعلمني مهنيًا وترقيتهم وتقييمهم.  -

ترخيص القيادات التربوية.  -

تناولت اخلطة االستراتيجية موضوع تدريب املعلمني على نحو جيد، لكنها لم تتطرق   -9
لألمور اآلتية:

يف   10  -4 الصفوف  معلمي  إعداد  برامج  توقف  على  ترتبت  التي  الضعف  نقاط   -
اجلامعات األردنية دون توافر بديل مناسب.

ضعف القدرات املؤسسية لكوادر الوزارة املؤهلة للتدريب.  -

محدودية املوارد املالية املخصصة للتدريب.  -

االعتماد على التدريب املركزي للمعلمني.  -

على  له  نظرتها  وتقتصر  ومحدود،  ضيق  نحو  على  الدامج  التعليم  اخلطة  تناولت   -10
له  الواسعة  النظرة  تقوم  بينما  املعاقني،  وتعليم  اخلاصة  بالتربية  يتصل  أنه  أساس 
ومبدعني  موهوبني  من  كافة  املتعلمني  حاجات  لتلبية  التعليم  توجيه  أساس  على 
ومتفوقني وأصحاب امليول املختلفة، وضرورة التركيز على ذوي الذكاءات املتنوعة مبا 

فيها الوجدانية واالجتماعية واجلمالية واملهنية وغيرها.

االستراتيجية  اخلطة  تراِع  لم  املتمازج،  والتعليم  احلياة  مدى  التعليم  وبخصوص   -11
النماذج احلديثة للتعليم والتعلم، سواء يف التعليم العام الشامل أو يف التعليم املهني، 

ولم تعكس متطلبات الثورة الرقمية على البيئة التعليمية الصفية.

للوزارة  االستراتيجية  )اخلطة  والتعليم  التربية  لوزارة  اخلمسية  اخلطة  أن  ومع 
األوراق  من  مجموعة  مع  السابعة  النقاشية  امللكية  الورقة  عن  انبثقت   )2022-2018
النقاشية التي تغطي مجاالت أخرى، والتي تتطلب من اجلهات كافة ترجمتها على أرض 
أهداف  حتقيق  إلى  اخلطة  سعت  فقد  والعشرين،  احلادي  القرن  حاجات  ملواكبة  الواقع 
 ،2025 االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2022(، ورؤية األردن 
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إاّل أنها لم ُتترَجم على نحو إجرائي يف خططها التنفيذية السنوية إلدارات الوزارة، بل 
وضعت الوزارة وثيقة تتضمن أولوياتها للعامني 2020 و2021، حيث حّددت مجموعة من 
املجاالت ذات األولوية يف اخلطة اخلمسية، ووضعت خطة عمل لتنفيذها، لكن لألسف لم 

جتد كثير من هذه املجاالت صداها يف اخلطط السنوية إلدارة الوزارة.

التعليمية  العملية  عناصر  والتعليم  التربية  لوزارة  اخلمسية  اخلطة  تناولت  لقد    
جميعها، واستندت يف ذلك إلى التحليل االستراتيجي لهذا القطاع العام، إذ حّددت نقاط 
اخلطة  تناولت  وقد  املتوقعة.  والتحديات  والتهديدات  املتاحة  والفرص  والضعف  القوة 

االستراتيجية للوزارة )2018-2022( املجاالت اآلتية: 

الوصول واملساواة، يف محاور: البنية التحتية، التعليم النظامي وغير النظامي، تعليم   -1
ذوي اإلعاقة، وتعليم الالجئني.

2-  دعم النظام، يف محاور: الالمركزية، نظام إدارة املعلومات التربوية، ونظام املعلومات 
اجلغرافية.

اجلودة، يف محاور: التغذية املدرسية، املشاركة املجتمعية، املناهج الدراسية، التقييم،   -3
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم، القيادة املدرسية، املساءلة، والسالمة.

شامل  برنامج  تطوير  املعلمني،  اختيار  عملية  حتسني  محاور:  يف  البشرية،  املوارد   -4
للمناصب  املهنة  مزاولة  وتراخيص  للشهادات  خاص  نظام  وضع  احلاليني،  للمعلمني 

القيادية املدرسية، وتعديل نظام التصنيف والتقييم والترفيع للمعلمني.

التعليم املبكر وتنمية الطفولة.  -5

التعليم املهني.  -6

وعند عرض هذه املجاالت واحملاور يالحظ أنها تتضمن مفردات عبارة عن معايير ميكن 
احملاور  تبقى  أن  األفضل  وكان  اخلطة،  هذه  يف  ُذكرت  التي  احملاور  جميع  على  إسقاطها 
هي،  كما   )2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  يف  الواردة 
ومتابعتها  تنفيذها  وتضبط  احملاور،  هذه  واجلودة  واملساواة  الوصول  معايير  لتحاكي 

وتقوميها الحقًا.

كما جرى تناول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم ضمن اخلطة على أساس أنها 
إدارة للمعلومات وليس بوصفها منحى متكاماًل مع التعليم املدرسي، ولو حدث هذا فعاًل 
منذ عام 2018 لتجاوزنا ما حدث بعد تعليق الدراسة نتيجة النتشار جائحة كورونا، إذ 
ال يوجد إشارة إلى التعليم عن بعد يف اخلطة، ولم يشر املكون املتصل بإدارة املخاطر إلى 
أي تصور بديل للتعليم املدرسي يف حال انقطاع التعليم أو تعليقه ألي سبب. وتشير اخلطة 



482

Economic & Social Council of Jordan

إلى ضرورة تطوير استراتيجية إلدارة املخاطر يف الوزارة تتصل بخطتها االستراتيجية، 
لكن ذلك مليجد طريقه إلى التنفيذ حتى بعد تعليق الدوام بسبب جائحة كورونا.

وثّمة إشارة يف اخلطة إلى أن جهود دمج التكنولوجيا يف التعليم ما زالت محدودة؛ إذ إن 
21% من املدارس ال تتوافر فيها خدمات اإلنترنت. أما املدارس التي تتوافر فيها خدمات 
ُذكر يف اخلطة  السبب كما  79%، فتعاني من سرعات بطيئة، ويعود  اإلنترنت ونسبتها 
إلى أن املعدات واألجهزة يف املدارس أصبحت قدمية، ما يتطلب حتديث هذه األجهزة يف 
املدارس سنويًا. وقد أشارت اخلطة السنوية للوزارة لعام 2019 إلى أن النسبة املستهدفة 
)تقرير  التمويل  كفاية  بعدم  متّثل  ذلك  إلى  الوصول  عدم  أمام  العائق  لكن   ،%45 هي 

املتابعة والتقييم للخطة للربع الثالث من عام 2019(.

الدوام  تعليق  ومواجهة  المخاطر  إدارة  استراتيجية  ثالثًا- 
المدرسي بسبب جائحة كورونا: 

لقد ُأعدت اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم يف عام 2018، ولم تتضمن أي 
خطة إلدارة املخاطر، علمًا بوجود إشارة لضرورة تطوير خطة إلدارة املخاطر )الصفحة 
عام  كورونا  جائحة  بداية  وحتى   2018 عام  يف  ُتعّد  لم  اخلطة  هذه  أن  مبا  لكن   ،)58
2020، لذا كان من الواجب إعداد خطة إدارة املخاطر آنذاك لتتضمن مجاالت تعليمية 
الوزارة  بدأت  وقد   ،15/3/2020 يف  انقطاعه  أو  املدرسي  الدوام  تعليق  تواجه  بديلة 
بتطبيق بديل عن التعليم الوجاهي من خالل استخدام منصات تعليمية وبعض القنوات 
التلفزيونية الرسمية. وأطلق على بديل التعليم الوجاهي بالتعليم عن بعد، ويف احلقيقة 
ال ينطبق هذا التعليم على أبسط معايير التعليم عن بعد، وفق ما حّددته الورقة التي 
أعدتها اليونسكو بالتعاون مع مركز امللك سلمان لإلغاثة اإلنسانية)3(، حيث أشارت الورقة 
إلى أن مفهوم التعليم عن بعد "هو عملية نقل املعرفة إلى املتعلم يف موقع إقامته أو عمله 
أو  املعرفة  إيصال  أساس  على  مبني  وهو  التعليمية،  املؤسسة  إلى  املتعلم  انتقال  من  بداًل 
املهارة واملواد التعليمية إلى املتعلم عبر وسائط وأساليب تقنية مختلفة، إذ يكون املتعلم 
بعيدًا أو منفصاًل عن املعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من 
أجل ملء الفجوة بني كل من الطرفني مبا يحاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه". وإذا 
ما قارنا ما مت يف األردن منذ تعليق الدوام يف املدارس لغاية اآلن، فال تنطبق عليه معايير 

التعليم عن بعد الواردة يف التعريف أعاله، من حيث:

3 دليل"التعليم عن بعد، مفهومه، أدواته واستراتيجياته"، دليل لصانعي السياسات يف التعليم األكادميي واملهني 
والتقني- التعليم 2030، مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة، اليونسكو، 2020.



483

حالة البالد 2021: التعليم العام

ما كان يرسل على املنصات والتلفاز هو عبارة عن معلومات وبيانات وحْسب، أما يف  التعليم   -1
عن بعد ما يرسل للطلبة  ويصل إليهم هو املعارف واملهارات واملواد التعليمية  كافة.

تكون  بذلك  باألصل،  مسجلة  وتكون  الطلبة  إلى  ترسل  كانت  واملعلومات  البيانات   -2
التكنولوجيا وسيلة اتصال وحْسب، أما يف التعليم عن بعد فالتكنولوجيا متأل الفراغ 

بني املعلم واملتعلم، وحتاكي االتصال الذي يحدث وجها لوجه.
الفروق  يراعي  وال  املرونة،  وال  العدالة  فيه  تتوافر  ال  الوزارة  خالل  من  يبث  كان  ما    -3
بعد  عن  التعليم  بينما  للطلبة،  التعلم  استمرارية  يحقق  وال  الطلبة،  بني  الفردية 
وحاجاتهم  لظروفهم  وفقًا  التعلم  للطلبة  ويتيح  الطلبة،  لكل  للتعليم  الفرص  يتيح 

ومتطلباتهم املتجددة)4(. 

ما يبث من خالل الوزارة للطلبة ال يتوافر فيه معيار التفاعل بني الطلبة أنفسهم وبني   -4
أو غير متزامن وفقًا  إما متزامن  التعليم عن بعد، فثّمة تفاعل  أما يف  املعلم والطلبة، 

لظروف الطلبة واملعلمني. 

وخالصة القول إن املنحى الذي استخدمته الوزارة من بداية تعليق الدوام املدرسي لغاية 
املعلم  يسجل  إذ  باملراسلة،  التعليم  إلى  أقرب  هو   2020/2021 الدراسي  العام  نهاية 
احلصة وترسل احلصة مسجلة ومصورة إلى الطلبة، وال يوجد أي وسيلة للطلبة للحوار أو 

مناقشة املعلم يف أي معلومة حتتاج إلى مزيد من التوضيح)5(.

إذ  التعليم،  املدمج يف  التعليم  إلى دول كثيره كانت تعتمد  اليونسكو،  أشارت دراسة  وقد 
تدمج هذه الدول بني التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، ولهذه الدول جتربتها الناجحة 
ويسر،  سهولة  بكل  مدارسها  يف  الدوام  تعليق  مواجهة  استطاعت  ولذا  املجال،  هذا  يف 
وجنحت يف إبقاء مخرجات التعليم لديها باملستوى املناسب. وثّمة دول أخرى ومنها األردن، 
اختارت بدياًل آخر عن التعليم الوجاهي دون خبرة سابقة، ودون وجود خطة تنفيذية 
مناسبة لهذا التحول، وقد واجه املعلمون والطلبة والقائمون على العملية التعليمية يف 
هذه الدول الكثيَر من التحديات التي فرضها الواقع التقني واملوارد البشرية واإلمكانيات 
املتاحة. وقد أشارت دراسة اليونسكو "التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته")6( 

إلى هذه التحديات، ويف ما يلي أبرزها: 

4 Adverse consequences of school closures- UNESCO April 2020.

5 Teaching by correspondence. Erdos, Rene F.Unesco.

6 دليل "التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واستراتيجياته"، دليل لصانعي السياسات يف التعليم األكادميي واملهني 
والتقني- التعليم 2030، مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة، اليونسكو، 2020.
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خبرات املعلمني: لم يكن لدى املعلمني اخلبرة اإلدارية والفنية إلدارة احملتوى التعليمي   -1
املناسب للتعليم عن بعد.

وعي األهل واملتعلمني واستعدادهم للدخول يف جتربة التعليم عن بعد.  -2

تباين امتالك األسر للبنية التكنولوجية املطلوبة للتعليم عن بعد، وضعف شبكات   -3
اإلنترنت يف كثير من املناطق، ما يؤدي إلى عدم العدالة يف التعليم.

عدم فاعلية التعليم عن بعد لطلبة التعليم املهني والتقني؛ كونهم بحاجة إلى أعمال   -4
تطبيقية وتدريبات وتقومي حقيقي يتطلب وجوده يف صفوف غير افتراضية.

وصعوبات  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  احتياجات  تلبية  يف  بعد  عن  التعليم  ضعف   -5
التعلم.

الفنية  األجهزة  خالل  من  ومتابعته  بعد  عن  التعليم  عملية  إدارة  يف  اخلبرة  غياب   -6
واإلدارية.

غياب آليات التقومي الواضحة والعادلة، وصعوبة ضمان نزاهتها بسبب مشاركة األهل   -7
يف اإلجابة عن االختبارات التقوميية اخلاصة بالطلبة.

تفاعلت  جميعها  الدول  أن  إاّل  بها،  الدول  من  الكثير  وإقرار  التحديات  هذه  وجود  ومع   
وخاصة  التعليم،  عن  الطلبة  عزل  عدم  تضمن  كي  طارئ؛  نحو  وعلى  التعليم  ملف  مع 
أنه لم يتوافر لدى أي دولة يف العالم معلومات عن املّدة الزمنية لبقاء اجلائحة، فبدأت 
بعض الدول التي لم تطبق التعليم املتمازج يف أنظمتها التعليمية سابقًا، يف عملية البث 
التعليمي من خالل التلفزيون وبرامج تعليمية أخرى، وهذا ما حدث يف األردن لغاية اآلن.

توفير  إلى  سعت  والتعليم  بالتربية  املعنية  العاملية  املنظمات  من  كثيرًا  أن  لوحظ  وقد 
املصادر التعليمية مجانًا، وتقدمي اخلدمات التعليمية عبر شبكات اإلنترنت، مع التوّجه 
بعض  سعت  وقد  املفتوحة،  التعليمية  واملصادر  املعلومات  إلى  الوصول  خاصية  لضمان 
حاجة  لتلبية  كافة  بأشكاله  اخلاص  القطاع  مع  شراكات  إقامة  إلى  األردن  ومنها  الدول 
املدارس واملعلمني واملتعلمني باإلمكانيات التي تساعدهم على تخطي التحديات املذكورة 

التي واجهت التعليم عن بعد.

وقد اتخذ التعليم عن بعد أشكاال مختلفة "فمنهم من اكتفى بالبث التلفزيوني، وبعضها 
الدول،  بعض  يف  الراديو  استخدم  من  ومنهم  تفاعلي،  غير  اآلخر  وبعضها  تفاعليًا  كان 
خالل  من  اإلنترنت  عبر  ودرس  عدة،  تعليمية  وسائل  بني  الدمج  إلى  سعى  من  ومنهم 

منصات تعلمية مختلفة")7(.

7 جائحة فيروس كورونا واالستعداد للتعلم الرقمي، البنك الدولي، 2020.
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      ويشير املجال السابع من جودة نظام التعليم يف اخلطة االستراتيجية لوزارة التريبة 
حرص  إلى  أشير  وقد  التعليم،  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مكون  إلى  والتعليم 
الوزارة على مواكبة التطور السريع يف العالم من خالل دمج التكنولوجيا يف التعليم، وثّمة 
جهود للوزارة يف تنفيذ مشاريع عديدة يف هذا املجال، إاّل أن الوزارة كما أشير يف اخلطة 
أقرت بأن توظيف التكنولوجيا ما زال محدودًا. ويف املكون الفرعي األول للخطة )توفير 
احللول التكنولوجية الفعالة(، ورد بخصوص نشاط استكمال مشروع الربط اإللكتروني، 
أن نسبة املدارس التي تتصل بالنت والشبكة يف عام 2016/2017 تبلغ نسبتها 79%، وأن 
هدف الوزارة هو الوصول إلى 100% مع حلول العام الدراسي 2022/2023، أما بخصوص 
املدارس  عدد  إلى  الهدف  أشار  فقد  سنويًا،  املدارس  يف  احلاسوب  أجهزة  حتديث  نشاط 
 2017،/2016 التي متتلك أجهزة حاسوب محدثة أو جديدة، فكان خط األساس لعام 
يبني أن 40% من املدارس متتلك جهاز حاسوب محدث أو جديد، وبحلول العام الدراسي 
اخلاص  القطاع  مع  الشراكات  زيادة  نشاط  ويف   .%100 النسبة  ستكون   2022/2023
لزيادة مصادر التكنولوجيا وشبكات اإلنترنت يف املدارس، كان املؤشر لعدد الغرف الصفية 
الذكية، وكان عددها يف سنة األساس 2016/2017 صفرًا، بأنه سيكون عددها بحلول 

عام 2022 غرفة صفية ذكية يف كل مدرسة. 

التعلم  اإللكتروني ومصادر  التعليمي هو احملتوى  النظام  الثاني جلودة  الفرعي  واملكون    
املطورة. فقد أشار النشاط األول إلى تطوير احملتوى اإللكتروني وموارد التعلم وحتديثها، 
مبا يف ذلك الكتب اإللكترونية للصم والفيديوهات التي تتضمن لغة اإلشارة، وقد أشارت 
اخلطة إلى توافرها جميعها بحلول عام 2022. أما يف ما يتصل باألنشطة التي تتضمن 
استخدام  على  تدريب  إلى  يحتاجون  الذين  واملعلمني  املدارس  مديري  عدد  حتديد 
وُدّربت  جميعًا،  تقييمهم   2018 عام  يف  جرى  فقد  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا 
 .2019 عام  يف  التعليمي  احملتوى  تطوير  كيفية  على  الوزارة  مركز  يف  الفنية  الكوادر 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على  واملعلمني  املدارس  مديري  تدريب  بخصوص  أما 
واالتصاالت من خالل برنامج Cambridge فكان من املنتظر أن ُينّفذ بحلول عام 2022. 

  واملالحظ أن خطة إدارة املخاطر، ومكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لم يتضمنا أي 
إشارة ألي اهتمام بالتعليم املتمازج ال من ناحية إدارة التعليم يف ظّل املخاطر والتهديدات، 
يكون  لن   2022 عام  بحلول  وحتى  بذلك،  املتصل  املكون  خالل  من  فنية  ناحية  من  وال 
ثّمة أي تطور يف العملية التعليمية مواكب للثورة الرقمية الرابعة. علمًا بأن جاللة امللك 
2017: "لم يعد خافيًا على أحد  عبد اهلل الثاني قال يف الورقة النقاشية السابعة عام 
أننا نعيش يف عصر تسارعت خطاه، وأننا لن نستطيع أن نواكب حتديات هذا العصر إاّل 

بأدواته املعرفية اجلديدة، وال أن نلبي احتياجاته إاّل بوسائله التقنية احلديثة".
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أنها  مع   )2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أن  ويالحظ 
كانت شاملة وتتناول مجاالت واسعة من قطاعات التعليم، إذ تضمنت فهمًا عميقًا لتنمية 
إلى توجه ملكي، جاء على صورة رسالة ملكية لرئيس  البشرية مستندة يف ذلك  املوارد 
الوزراء، حيث أكدت الرسالة أن اإلنسان هو الهدف األساس ملسيرتنا التنموية، وركزت على 
ضرورة تطوير منظومة التعليم على نحو متكامل، بحيث نصل إلى تنمية بشرية متكننا 
من بناء أجيال احلاضر واملستقبل، وتسليحها بأفضل أدوات العلم واملعرفة، مبا يشجعها 
مع  تنسجم  تعليمية  بيئة  توافر  بدون  حتقيقه  ميكن  ال  ما  وهذا  واإلبداع،  التميز  على 
أي  تتضمن  لم  االستراتيجية  أن  تبني  وقد  الرابعة(.  الصناعية  )الثورة  الرقمنة  عصر 
إشارة واضحة لضرورة بناء منظومة تعلمية ترتكز على التعليم املتمازج الذي يجمع بني 
التعليم الوجاهي والتعليم الرقمي، والذي يتفق مع الثورة الرقمية التي أصبحت األساس 
املهارات  متتلك  التي  التعليم  مخرجات  على  الدول  بني  التنافس  ويف  العاملي،  التقدم  يف 

احلياتية، والتي تتفق مع مهارات القرن الواحد والعشرين)8(. 

الطفولة  محور  يف  اإلعالم  ووسائل  التكنولوجيا  استخدام  حول  اإلشارات  بعض  وثّمة   
املبكرة ورياض األطفال يف مجال االبتكار)5,4,3(، وكذلك يف احملاور األخرى دون وضع 

خطة واضحة املعالم نحو دمج التعليم الرقمي "عن بعد" يف مراحل التعليم كافة.

رابعًا- البرامج التي نفذتها الوزارة لمواجهة الظروف الطارئة 
كورونا،  جائحة  انتشار  بسبب  الدراسة  تعليق  رافقت  التي 
المدرسي  التعليم  بدل  بعد  عن  التعليم  منحى  وتطبيق 

الوجاهي:
كما ُذكر يف تقرير حالة البالد 2020 بخصوص التعليم العام، فقد حددت الوزارة أولويات 
عملها للعامني 2020 و2021، استجابة لألولويات الوطنية بـ "حتسني جودة اخلدمات 
احلكومية". وبعد انتشار جائحة كورونا يف األردن، وتعليق دوام املدارس من 15/3/2020، 
بدأت الوزارة بتطبيق منحى التعليم عن بعد، واستمر تطبيقه لغاية نهاية العام الدراسي 
العودة  دليل  الوزارة  وضعت   ،2021/2022 الدراسي  العام  بداية  وقبل   .2020/2021

اآلمنة إلى املدارس، وبرنامج الفاقد التعليمي.

برنامج  إعداد  يف  والتعليم  التربية  وزارة  اجتهدت  لقد  التعليمي:  الفاقد  برنامج   -1
البرنامج  وكان  كافة،  الدراسية  املراحل  يف  الطلبة  لدى  التعليمي  الفاقد  لتعويض 
اختياريًا، وأساسه األول هو املباحث الدراسية األساسية األربعة )اللغة العربية، اللغة 

LSCE- October 2017  8 مبادرة اليونيسيف حول املهارات احلياتية وتعليم املواطنة.
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عشر(،  احلادي  إلى  األساسي  األول  من  للصفوف  والرياضيات  العلوم،  اإلجنليزية، 
واألساس الثاني هو املفاهيم والنتاجات األساسية والنتاجات األكثر أهمية )املفاهيم 
ومكثفة  مختزلة  بصورة  املفاهيم  عرض  هو  األخير  واألساس  احلرجة(،  والنتاجات 

ورشيقة بعيدًا عن التوسع األفقي يف العرض.

أربعة  ملدة  15آب2021،  تاريخ  من  ابتداء  املعنية،  املباحث  معلمو  البرنامج  ذ  وسُينفِّ    
الصحة  وزارة  مع  عليه  املتفق  الصحي  البروتوكول  الوزارة  طبقت  وقد  دراسية.  أسابيع 
اإلداري  والكادر  الطلبة  بني  كورونا  فيروس  انتشار  من  والتقليل  الطلبة،  سالمة  لضمان 

والفني يف املدارس.

مالحظات على البرنامج:
احلرجة  املفاهيم  وتتضمن  األساسية  للمباحث  إعدادها  مت  التي  التعليمية  املواد   -
أربعة أسابيع، ولذلك لن  إلى فصل دراسي كامل، وال يكفيها  املباحث، حتتاج  يف هذه 

يستطيع املعلمون تدريس هذه املفاهيم يف هذه املّدة القليلة.

الفاقد التعليمي لدى الطلبة ال يقتصر على املواد األساسية، بل ثّمة مواد أخرى يجب   -
أن تكون ضمن برنامج الفاقد التعليمي، كون املباحث الدراسية يتم تنظيمها عموديًا 
باقي  مع  أفقيًا  وُتنّظم  املتالحقة،  الصفوف  تعبر  التي  املفاهيمية  للخريطة  وفقًا 
املباحث الدراسية، لذلك سيتأثر تعلم الطالب الالحق بالفاقد التعليمي يف املباحث 

الدراسية جميعها.

عند معاجلة الفاقد التعليمي ألسباب تتصل بانقطاع التعليم على نحو جزئي أو كامل،   -
اختبارات  إجراء  هو  األمثل  احلل  فإن  األردن،  يف  حدث  كما  املدرسي  الدوام  تعليق  أو 
تشخيصية للطلبة قبل تصميم املواد التعلمية لهم. وبعد حتديد الفاقد التعليمي، 
ُيصّنف الطلبة وفقًا حلجم الفاقد التعليمي إلى فئات، ثم ُيصّمم بعد ذلك البرنامج 
العالجي املناسب لكل فئة واملّدة الزمنية الالزمة لها؛ لكي يعالج الفاقد التعليمي على 
إليه  الوصول  املطلوب  واملستوى  سابقًا،  احملددة  املفاهيم  ملصفوفة  وفقًا  مرٍض،  نحو 

مراعيًا الظروف احمليطة بالطلبة.

هذا  الوزارة  أعّدت   :2022/2021 الدراسي  للعام  املدارس  إلى  اآلمنة  العودة  دليل   -2
الدليل بالتعاون مع وزارة الصحة، ليكون دلياًل وموجهًا للعاملني يف املدارس الوطنية. 
والوضع  للعمل  زمنيًا يشمل تقييمًا مستمرًا  وجدواًل  مصفوفة  الدليل  ويتضمن هذا 
الوبائي يف قطاع التعليم، من أجل تذليل التحديات، وتعزيز اإليجابيات التي تواجه 

العودة للتعليم الوجاهي يف مدارس اململكة.
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واعُتمد يف إعداد الدليل املستجدات والتطورات والتجارب العاملية املتصلة بالتعامل مع 
الالزمة،  الوقائية  والتدابير  كورونا،  بفيروس  التعريف  إلى  يهدف  وهو  كورونا،  جائحة 
من  احلدِّ  أو  الفيروس،  انتشار  ملنع  والتعليمية  اإلدارية  الكوادر  خالل  من  بها  لالستعانة 

آثاره.

مالحظات على الدليل:
حدث  أو  ما،  موضوع  يف  أمورهم  وأولياء  الطلبة  لدى  خبرات  ثّمة  يكون  حينما  عادة   -
ما، فيفترض على األنظمة التعليمية االستفادة من هذه اخلبرات يف إكساب الطلبة 
املفاهيم األساسية للمباحث الدراسية من خالل استثمار هذه اخلبرات، وحتويلها إلى 
أنشطة ومحتوى يساهم يف إكساب الطلبة املفاهيم واملهارات والقيم الواردة يف نتاجات 

التعليم املستهدفة للمناهج الدراسية جميعها، وهذا لألسف غير وارد يف الدليل.

إذ  التعليمي األردني،  النظام  واقع  البعيدة عن  النظرية  املعلومات  الدليل  يغلب على   -
يعاني نظامنا التعليمي من نقص حاد يف البنى التحتية، ونقص يف الكوادر التعليمية 
املدربة والكافية للبدء بعام دراسي طبيعي، وبالتالي سيتأثر تطبيق ما جاء يف الدليل 

سلبًا.

السنوية  اخلطط  يف  يوجد  ال  إذ  التفاعلية،  التعليمية  املنصة  لتطوير  إشارة  ثّمة   -
للوزارة أي إشارة جلاهزية هذه املنصة خالل العام الدراسي 2022/2021.

ثّمة إشارة إلى حملة للمجتمع املدرسي لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي، ولكن   -
ال يوجد ما يشير إلى قدرة الوزارة على القيام بذلك، وخاصة أن ثّمة برنامجًا للفاقد 
التعليمي، وثّمة عامًا دراسيًا بدأ يف بداية شهر أيلول، لذلك ال يوجد وقت للقيام بهذه 
احلملة؛ ألنها حتتاج إلى تدريب املعلمني وتأهيلهم للقيام بهذا الدور، وخاصة مع قلة 

أعداد املرشدين النفسيني يف املدارس.

خامسًا- تحديد مواطن الضعف في خطط الوزارة وبرامجها 
التنفيذية:

2020 و2021،  لقد ُدرست اخلطة االستراتيجية وأولويات عمل الوزارة وُحّللتا للعامني 
وكذلك اخلطط السنوية إلدارة الوزارة، وتبني ما يلي:

تنمية  استراتيجية  إلى  فيها،  مشار  هو  كما  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  انبثقت   -1
املوارد البشرية )2016-2025(، والورقة النقاشية السابعة للملك عبد اهلل الثاني، 
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إعداد  يف  اعتمدت  التي  نفسها  املعايير  اخلطة  تتخذ  لم  ولكن   ،2025 األردن  ورؤية 
استراتيجية تنمية املوارد البشرية من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت خطة نظرية 
اإلجراءات  يذكر  تنفيذيًا  عمل  برنامج  الوزارة  تعّد  ولم  إجرائيًا،  بعدًا  تتضمن  ال 
تنفيذ  تواجه  أن  املمكن  من  التي  واملعوقات  والتحديات  التنفيذ،  وآليات  املطلوبة، 
واملدة  التنفيذ،  يف  املشاركة  واجلهات  التنفيذ،  ومسؤولية  املتوقعة،  والنتائج  اخلطة، 

الزمنية الالزمة لكل إجراء.

وما  كورونا  جائحة  النتشار  استجابة  جاءت  التي  الوزارة  أولويات  خطة  تنعكس  لم   -2
2020/3/15، على  املدارس احلكومية واخلاصة بداية من  نتج عنها من تعليق دوام 
الواردة  الوزارة بوضوح، بل ثّمة غياب للكثير من املجاالت  اخلطط السنوية إلدارات 
اخلطط  واضعي  بني  العمل  يف  املؤسسية  غياب  إلى  يشير  وهذا  األولويات،  خطة  يف 

واملنفذين يف إدارات الوزارة املختلفة. 

املخاطر،  إلدارة  خطة  وجود  ضرورة  إلى  للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  يف  إشارة  ثّمة   -3
لكنها لألسف لم تتناول مجااًل مهمًا يتصل بخطط بديلة إلدارة العملية التعلمية يف 

حالة انقطاع التعليم أو تعليقه ألي سبب خارج عن إرادة الوزارة.

التعليمي  الفاقد  ملعاجلة  برنامج  حول  ذكر  أي  للوزارة  السنوية  اخلطط  يف  يرد  لم   -4
العودة للمدارس  إلى إجراءات  الدوام املدرسي، وال أي ذكر  الطلبة بسبب تعليق  لدى 
يف مرحلة التحول من التعليم عن بعد إلى التعليم الوجاهي، واملوجود هو أدلة للعودة 

اآلمنة إلى املدارس، ووثيقة تشير إلى برنامج للفاقد التعليمي.

ال يوجد انسجام بني اخلطة االستراتيجية للوزارة وخطة األولويات للعامني 2020   -5
واملعايير  الرئيسة  واملجاالت  باملكونات  يتصل  ما  يف  السنوية  واخلطط  و2021، 

املستخدمة، وكأن اخلطة تبحث يف مواضيع منفصلة عن بعضها.

التنفيذّي  البرنامج  يف  ورد  ملا  إشارة  أي  الوزارة  إلدارات  السنوية  اخلطة  تتضمن  لم   -6
التأشيري للحكومة )2021-2024(، والذي يشير يف احملور السادس منه )اخلدمات 
التربية  لتطوير  واملشاريع  السياسات  من  الكثير  احلكومة  تبني  إلى  االجتماعية( 
والتعليم، وتوفير اخلدمات التعليمية جلميع فئات الطلبة بعدالة ومساواة، وتطوير 
سنوات  خمس  بعمر  األطفال  لفئة  الكامل  واالستيعاب  املعلمني،  كفاءة  ورفع  املناهج، 
استراتيجيات  وتنفيذ  املدرسية،  البيئة  حتسني  على  والعمل  املقبلني،  العامني  خالل 
يف  التكنولوجيا  وتوظيف  الشاملة،  اإللكترونية  اجلاهزية  وضمان  الدامج،  التعليم 

العملية التعليمية)9(. 

9 البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، احملور السادس: اخلدمات االجتماعية. 
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قطاع  على  ومالحظاته  البالد  حالة  تقرير  توصيات  سادسًا- 
التعليم لعام 2020: 

لعام  البالد  حالة  تقرير  توصيات  دراسة  على  بالعمل  والتعليم  التربية  وزارة  قامت  لقد 
2020، ودراستها على نحو دقيق، ووضعت حلواًل للكثير من األفكار واملالحظات الواردة 

فيه. ويف ما يلي عرض لتلك اإلجنازات يف املصفوفة الواردة يف اجلدول رقم )1(.

اجلدول رقم )1(

جهة التوصيةاملجال
تاريخ االنتهاءتاريخ البدايةاإلجنازاتاالختصاص

- آثار جائحة 
كورونا. 

- يحتاج التحول نحو 
التعليم عن بعد 

والتعلم املدمج إلى 
النظرة الشاملة للنظام 
التعليمي وتهيئة جميع 

األسباب لنجاحه.

- التعليم/ 
التدريب.

- إنشاء منصة درسك.

- إنشاء منصة تدريب املعلمني.

مستمر.2020/3/17.

- إقناع جميع املوارد 
البشرية يف الوزارة، 

وجميع املتعاملني معها، 
بأن اجلائحة أتاحت 

الفرصة للتغيير، ولكن 
سبب التغير احلقيقي 

هو التحول نحو 
املستقبل.

- التدريب/ 
املوارد 

البشرية.

- العمل عن بعد وفتح االتصال 
بني العاملني والشركاء.

- تأهيل العاملني واالستعداد 
لألزمات.

- تأمني العناية الصحية.

- حتويل العديد من البرامج 
للتنفيذ عن بعد.

- تفعيل دور وسائل التواصل 
االجتماعي والتكنولوجيا 

احلديثة وتطبيق نظام الدوام 
املرن وحتديد  الوظائف 

احلرجة واحليوية وتأهيل 
العاملني.

- وضع اخلطط واخلطط البديلة 
لها ملواجهة املخاطر احملتملة، 
مثل: العمل عن بعد وجتهيز 

املنصات التعليمية.

- تعزيز اإلجراءات وإرشادات 
الصحة العامة والنظافة 

وتطبيق البرتوكوالت الصحية 
لدى العاملني واملراجعني 

وتوفير غرفة متريض.

- منح اإلجازات املرضية والشعور 
باألمان الوظيفي والتنسيق 

مع املعنيني لغايات فحص 
العاملني.

حتى تاريخه.2020/03/17.
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- وضع خطة إعالمية 
شاملة حول مفهوم 

التعلم عن بعد وأنه 
مختلف عن التعليم 
عن بعد الذي ترك 

آثارًا سلبية على 
هذا املفهوم، مع 

التوضيحات املرفقة 
وتهيئة متطلبات 

جناحه من تدريب 
وتكنولوجيا وبيئات 

حافزة.

- العالقات 
الثقافية/ 
ومديرية 

اإلعالم.

- ُوضعت خطة إعالمية وقد نفذ 
العديد من مضامينها.

- أطلقت الوزارة حملة 
إعالمية متثلت يف مجموعة 

من املنشورات التربوية 
واملقاطع املرئية التوضيحية 

)الفيديوهات( واإلعالنات 
اإلذاعية التي ُبثت عبر 

مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
واملوقع الرسمي للوزارة على 

منصات التواصل االجتماعي 
)الفيسبوك، والتويتر(، 

مبا يراعي خصائص الفئات 
املستهدفة. وقد تركزت 

هذه الفعاليات على القيم 
والسلوكات اإليجابية 

واملمارسات الصحية السليمة 
التي ينبغي للجميع ممارستها 

على الوجه األمثل خالل 
املرحلة احلالية؛ بهدف 

تعزيزها وغرسها قيمًا حياتية، 
وممارسات دائمة.

وقد شملت احلملة العاملية: 
احلملة الوطنية لتطعيم 

املعلمني بالتنسيق مع وزارة 
الصحة، وبرنامج )تكيف( 

املتصل بالدعم النفسي 
االجتماعي والتوعية 

بالبرتوكول الصحي ودليل 
العودة اآلمنة إلى املدارس 

للعام الدراسي 2022/2021، 
وما يتضمنه من تعليمات 

وإجراءات وقائية.

مستمر.2019.

- التعلم عن 
بعد والتعليم 

املدمج.

- العمل على تهيئة بيئة 
عمل جديدة، تهتم 

بتوفير متطلبات 
التعلم عن بعد 

بأشكاله: التعلم 
املدمج، والتعلم املقلوب، 
والتعلم الذاتي، والتعلم 

الرقمي.

- التدريب/ 
التعليم. 

- متابعة جتويد املنصة 
وتنسيقها.

حتى تاريخه.2020/3/17.
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- توعية املجتمع 
بثقافة التعلم عن 

بعد وأهميته سواء 
يف الظروف العادية، 

أو ظروف األزمة 
الطارئة، وذلك بوضع 
برنامج عملي يتوجه 
إلى األهالي واملجتمع 

واملعلمني.

- التدريب/ 
التعليم. 

- التواصل مع وسائل اإلعالم، 
والعديد من الوسائط على 

صفحة الوزارة.

حتى تاريخه.2020.

- دعم املدارس أو 
املديريات امليدانية 

باألدوات التكنولوجية 
واألجهزة الالزمة 

لتمكينها من إنتاج 
مواد التعلم الذاتي من 
أفالم وعروض ومناذج 

تدريسية وفيديوهات.

- اللوازم/ مركز 
امللكة رانيا.

- االنتهاء من دراسة عطاءات 
وطرحها لتزويد املدارس 

باألجهزة واألدوات الالزمة. 

- دراسة عطاءات وطرحها 
لشراء 10 آالف جهاز حاسوب 
مكتبي و9 آالف جهاز حاسوب 
محمول، و700 طابعة، و160 

لوحًا تفاعليًا، و200 جهاز 
عرض.

.2021 /42021/12

- تنمية مهارات املعلمني 
والعاملني على 

استخدام التقنيات 
التربوية سواء يف إنتاج 

املواد التعليمية أو يف 
استخدامها وتطبيقها 

من خالل برنامج 
تدريب يشمل املعلمني 

جميعهم.

- التدريب/ 
مركز امللكة 

رانيا.

- تدريب املعلمني على املنصة.

- إنتاج الفيديوهات.

- تنفيذ برنامج الفاقد التعليمي.

- تصميم أدلة استخدام 
للطالب واملعلم وإنتاجها حول 

االستخدام والتوظيف ملنصات 
التعلم اإللكتروني )درسك، 

 Noor space– Microsoft
.)Teams

حتى تاريخه.2021.

- التفكير القائم على 
دراسة واقعية لتطبيق 

نوع جديد من الدوام 
املدرسي، ليعطي فرصة 

للطلبة بأن يتحملوا 
مسؤولية تعلمهم من 

خالل املهام، والعمل 
باملشروعات وتقدمي 

العروض يف بعض أيام 
األسبوع. أيامأ

- أعدت سيناريوهات للعودة - التدريب.
اآلمنة إلى املدارس تضمن 

املوازنة بني اجلانبني الصحي 
والتعليمي.

- حتقيق األهداف التعليمية 
املناسبة لكل مرحلة دراسية، 

بالتنسيق مع وزارة الصحة 
ومديريات التربية والتعليم 

واملنظمات املعنية بالصحة 
والسالمة العامة )التعليم 

املدمج، والتعليم الوجاهي، 
والتعليم عن بعد(.

حتى تاريخه.2021.
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- وضع اخلطوات 
التنفيذية الالزمة 

للبدء مبشروع واسع 
بتعليم التفكير 

عبر املواد الدراسية 
والصفوف، بدءًا من 
إعداد حقائب تعلم 

ذاتي أو مدمج مبا 
يتطلب:

- إعداد فريق تدريب 
مركزي.

- إنتاج مناذج لدروس يف 
تعليم التفكير.

- وضع خطة لتقييم ما 
أجنز.

- التدريب/ 
مركز امللكة 

رانيا. 

- ُطّبقت محطات التفكير.

- برامج أدوات التفكير التفاعلية 
)أنتل تفاعلي( عبر اإلنترنت.

.2021/12/14.2022/1/7

- إجراء تقييم تشخيصي 
للطلبة بهدف حتديد 

فجوة املعرفة، ووضع 
البرامج الضامنة 

لسّدها أو التقليل 
منها أو تخفيف حدة 

آثارها على تعلمهم 
املستقبلي.

- اإلشراف 
والتدريب 
والتعليم.

- سيتم إجراء اختبار تشخيصي 
يف بداية العام.

إلى نهاية 2021/12/1.
الفصل الثاني 

.2022/2021

- تطوير عمل مركز 
امللكة رانيا لتكنولوجيا 
املعلومات التابع لوزارة 

التربية والتعليم 
ليتخصص أكثر 

برقمنة الوزارة من 
حيث التعلم عن بعد 

والتعلم الدامج.

- مركز امللكة 
رانيا. 

- ُأعّدت هيكلة التنظيم اإلداري 
للمركز مبا يتوافق مع متطلبات 

التعلم اإللكتروني، كما ُأعّدت 
خطة للتحول الرقمي تتضمن 

برامج متخصصة لرفع كفاءة 
العاملني يف املركز يف هذا 

املجال.

- حتليل املهام واألدوار 
واملسؤوليات وتنظيمها ضمن 

تنظيم إداري مناسب مع 
بطاقات الوصف الوظيفي 

للتخصصات واخلبرات كافة 
الالزم توافرها.

- إعداد خطة التحول الرقمي 
للوزارة مبا يتضمن بناء 

أنظمة إدارة التعلم واحملتوى 
اإللكتروني وتدريب فريق 

فني متخصص على التصميم 
والبناء والتشغيل.

حتى تاريخه.2021/3.



494

Economic & Social Council of Jordan

- تطوير خطة دراسية - املناهج.
جديدة، تهتم 

باملتغيرات احمللية 
والعاملية، وخاصة 
يف مجال املهارات 

احلياتية، والوعي 
الصحي، وتقدم 
العلوم، وأهمية 

األخالق والقيم، وبناء 
الشخصية الناقدة، 

وإنتاج املعرفة، والقيم 
اجلمالية والفنية.

- إعداد دراسة وتوصيات بالتعاون - املناهج.
مع املركز الوطني لتطوير 

املناهج لتعديل سلم التعليم يف 
األردن.

.2021.2022

- تطوير األطر العامة 
واخلاصة وفق 

منطلقات اخلطة 
الدراسية اجلديدة، 

ومبا يضمن االنسجام 
الداخلي يف ما بينها، 

وكذلك االنسجام 
مع فلسفة التربية 

والتعليم.

- املشاركة يف اإلعداد واملراجعة - املناهج.
لوثيقة اإلطار العام 

واملعايير والنتاجات اخلاصة 
ومؤشرات األداء ملباحث: 

العلوم والرياضيات والتربية 
اإلسالمية.

- إعداد وثيقة اإلطار العام 
والنتاجات اخلاصة لبرنامج 

تعزيز ثقافة املتسربني.

- إعداد مصفوفة النتاجات 
واملفاهيم األساسية.

- إعداد وثيقة النتاجات العامة 
واخلاصة للفرع الصناعي من 
مسار التعليم املهني الثانوي 

الشامل.

.2021/2020.2023/2022
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- إنتاج 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.

- توفير فرصة التعلم 
الذاتي واإلنتاج املعريف 

للمتعلم.

- االستخدام املالئم 
للتكنولوجيا واألجهزة 

التعليمية.

- األناقة يف الشكل 
والعرض.

- التركيز على إكساب 
املتعلمني مهارات 

التفكير الناقد 
والتفكير اإلبداعي.

- كتب العلوم والرياضيات - املناهج. 
للصفوف )10،7،5،4،2،1(.

- كتب العلوم والرياضيات 
للصفوف )11،8،6،3(.

- كتب التربية اإلسالمية 
للصفوف )10،7،4،1(.

- كتب العلوم الصناعية اخلاصة 
والتدريب العملي للفرع 

الصناعي للصفني احلادي 
عشر والثاني عشر، وكتب 

الرسم الصناعي التخصصي 
للصف الثاني عشر للفصلني 

الدراسّيني.

- الدليل اإلثرائي ألنشطة 
مهارات القرن احلادي 

والعشرين للصفوف )3-1(.

- كتيبات برنامج التعلم القائم 
على املفاهيم والنتاجات 

األساسية للصفوف )11-1(.

- أنشطة مطبوعة لبرنامج جسور 
التعلم للصفوف )11-9(.

.2021/2020.2023/2022

استراتيجيات 
التعليم 
والتعلم.

- التركيز على التعلم 
الذاتي الفردي، والتعلم 

يف مجتمعات التعلم، 
والتأمل، وإنتاج املعرفة 

وحّل املشكالت.

- اإلشراف 
والتدريب.

- تفعيل مجتمعات التعلم.

- توجيه املعلمني ملنصات رقمية.

مستمر.آذار 2020.

- التركيز على التعليم 
والتعلم املتمايز، مبا 

يسمح للمتعلم إيجاد 
الفرصة للنمو وفق 

ذكاءاته.

- اإلشراف 
والتدريب. 

2021/8/15.2021/11/30.برنامج املدرسة احلديثة.

- االهتمام بأنشطة تعلم 
التفكير وتعلم اإلبداع.

اإلشراف 
والتدريب. 

 - مسابقات الروبوت.

- مسابقة أنتل للعلوم والهندسة.

- التدريب على برنامج أنتل 
التعليمي.

.Steam برنامج -

مستمر.2005.
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 - التقومي 
والتقييم 

واالختبارات 
املدرسية.

- ربط كل اختبار بأهداف 
تربوية محددة، بعيدًا 

عن قياس مهارات 
احلفظ والتذكر.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات. 

- بناء االختبارات باالعتماد على 
جدول املواصفات التي حتدد 

نسبًا ملستويات األسئلة من 
معرفة، وفهم وتطبيق، ومهارات 

عقلية عليا.

- عقد ورش سنوية من قبل 
املشرفني املختصني ملراجعة 

جدول مواصفات االختبارات 
وبنائه جلميع املباحث 

والصفوف.

مستمر. 2005.

- تقدمي مناذج 
لالختبارات تقيس 

املهارات األساسية 
للكتاب.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات. 

- بناء االختبارات باالعتماد على 
مناذج حتليل احملتوى للكتب 
املدرسية ليتم رصد املهارات 

األساسية وحتديد نسب 
مئوية تقيس كل مهارة.

- تكليف كل جلنة واضعة لألسئلة 
بعمل حتليل محتوى للكتاب 
املدرسي، ليتم بناء االختبار 

باالعتماد على هذا التحليل.

مستمر.2005.

- التوجه نحو 
االختبارات الرقمية، 

وتدريب الطلبة عليها 
أثناء العام الدراسي.

- اإلشراف 
والتدريب/ 

االمتحانات.

- اختبارات برامج التنمية املهنية 
مؤمتتة.

- عقد االختبارات الوطنية 
لضبط نوعية التعليم 

إلكترونيًا جلميع الطلبة.

- عقد بعض التقييمات املدرسية 
إلكترونيًا ومركزيًا عن طريق 

إدارة االمتحانات واالختبارات.

- تكليف جلان من املشرفني 
املختصني لبناء مناذج 

اختبارات إلكترونية جلميع 
املباحث والصفوف.

- إعداد جدول االمتحانات 
اإللكترونية ونشرها عبر 
اإلعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي.

- إدخال الفقرات والنماذج 
االختبارية إلى بنك األسئلة 

وتدقيقها.

مستمر. آذار 2020.

- توفير بيئات تعلم آمنة - بيئات التعلم. 
وحرة تدعم عمليات 

التفكير واإلبداع.

- التعليم/ 
اإلشراف 

والتدريب.

- إطالق مسابقة املديريات 
الداعمة للتميز.

سنوية.2020.
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- توفير بيئات تعلم غنية 
باآلتي:

مجال صحي داعم 
للتعلم.

أجهزة تقنية تساعد يف 
توفير متطلبات التعلم 

كما يتوقع لها.

كوادر بشرية مؤهلة 
متمكنة من املتطلبات 

والكفايات لتطبيق 
املنهج ومصادره 

املتنوعة.

إدارة مدرسية قيادية 
داعمة وفقًا للتوجهات 

احلديثة املطلوبة.

- التعليم/ 
واإلشراف 

التربوي.

- تنفيذ برامج املدارس الصحية 
2021/2020، وقد شارك 

يف البرنامج 122 مدرسة، 
واعُتمدت 95 مدرسة يف جميع 

املستويات.

- إضافة برامج مرافقة ملساعدة 
املدارس يف التطبيق، مثل 

.Washأجيال سليمة و

- برنامج صحتي النفسية 
أولوية األمان عبر اإلنترنت 

.E-savty

مستمرة.2008.

- امتحان 
الثانوية 

العامة 
)التوجيهي(.

- التفكير اجلاد بنقل 
مسؤولية القبول 

اجلامعي إلى اجلامعات.

 - التطوير على تعليمات الثانوية االمتحانات. 
العامة إللغاء وصف ناجح، أو 

راسب لنتيجة الطالب على كل 
بحث، وتصنيف الطلبة ضمن 

حقول، مثال للعلمي: حقل 
طبي، وحقل هندسي، وحقل 

علوم بحتة.

- التنسيق مع التعليم العالي 
للنظر يف إمكانية: 

-1 التطوير على آليات قبول 
الطلبة من خالل احتساب 

معدل الطالب احتسابًا مختلفًا 
اعتمادًا على متطلبات الكليات 

املختلفة.

-2 عقد اختبارات مستوى 
للطلبة لغايات القبول 

اجلامعي.

-3 تشكيل جلان متخصصة من 
وزارة التربية والتعليم لدراسة 

تعليمات الثانوية العامة 
والتطوير عليها، ومن ثم 

مناقشة تلك املقترحات ضمن 
اجتماعات مجلس التربية 

ومجلس االمتحان العام متهيدًا 
إلقرارها.

-4 تشكيل جلان مشتركة من 
وزارة التربية والتعليم ووزارة 

التعليم العالي للنظر يف 
مقترحات تطوير آليات القبول 

اجلامعي.

.2017.2019
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- تطوير امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية 

العامة ليقتصر على 
تقييم مستوى النظام 

التعليمي ومستوى 
حتقيق الطالب 

نتاجات التعلم احملددة.

- ربط امتحانات الثانوية االمتحانات. 
العامة بالنتاجات العامة 

واخلاصة للكتب املدرسية، 
من خالل بناء االختبارات 

اعتمادا على جدول مواصفات 
ومناذج حتليل احملتوى للكتب 

املدرسية.

- حتديد النتاجات العامة 
واخلاصة وترميزها لكل درس 

عند تأليف الكتب املدرسية.

- بناء امتحانات الثانوية العامة 
اعتمادًا على نتاجات الدروس 

يف الكتب املدرسية.

مستمر.2005.

- التركيز على مهارات 
التفكير والتحليل.

- بناء امتحانات الثانوية االمتحانات. 
العامة باالعتماد على جدول 

مواصفات، إذ ُرفعت نسبة 
املهارات العقلية العليا من %15 

إلى 20%، ومن ضمن هذه 
املهارات التفكير والتحليل.

- إلزام املشرفني املختصني بنسب 
محددة لكل مستوى من 

مستويات املعرفة عند بناء 
جدول مواصفات االمتحانات 

املختلفة.

مستمر. أيلول 2020.

- تقليص عدد أوراق 
االمتحان، والتركيز 

على مهارات املشكالت 
وحّلها، وعلى 

القدرات التحليلية 
واالستشرافية 

وتوظيف التكنولوجيا.

- عقد االمتحانات ضمن نظام االمتحانات. 
الفصل الواحد، وتقليل 

عدد األوراق االمتحانية 
املطلوب اجتيازها لكل فرع 

تعليم )8 أوراق(، ورفع نسبة 
أسئلة القدرات العقلية العليا 

التي تتضمن التحليل وحل 
املشكالت.

- تطوير تعليمات امتحان شهادة 
الدراسة الثانوية العامة، 

وحتديث جداول مواصفات 
االمتحانات املختلفة.

كانون 
الثاني2017. 

مستمر.
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سابعًا- التوصيات.
والتعليم  التربية  وزارة  يف  والبرامج  التنفيذية  واخلطط  االستراتيجيات  وجود  مع 
أفكارًا  تتضمن  أنها  ومع  األردن؛  يف  والعالي  العام  التعليم  بقطاع  للنهوض  واحلكومة، 
ومعلومات وإجراءات وجداول زمنية، إاّل أنها تبقى معلومات وأفكارًا نظرية لم يتم التركيز 
هذه  تنفيذ  يف  تواجهنا  التي  والتحديات  واملعوقات  واحملددات  احلالي  الواقع  يف  عليها 
االستراتيجيات واخلطط والبرامج املوجودة، ويعود السبب يف ذلك إلى عدم مراعاة هذه 
التحديات واملعوقات اإلدارية واملالية عند اإلعداد، وآليات اإلعداد، والتنفيذ واملتابعة 
والتقييم؛ إذ ُتعّد على نحو مركزي وال يشارك فيها املنفذون، إضافة إلى انشغال العاملني 
العمل  مؤسسية  غياب  وكذلك  الفني،  العمل  حساب  على  اإلداري  العمل  يف  الوزارة  يف 
االستراتيجيات  هذه  ُتترجم  وال  الوزارة،  يف  اإلدارية  والوحدات  واألقسام  اإلدارات  بني 
العمل ويحدد لها جدول زمني،  إلى أنشطة وفعاليات توزع على فرق  والبرامج  واخلطط 

وتقارير سير العمل واملتابعة والتقومي املستمران. 

 ولقد كان الستجابة الوزارة السريعة لتعليق الدوام يف املدارس احلكومية واخلاصة دور 
كبير يف إنقاذ العام الدراسي 2020/2019 والعام الدراسي 2021/2020 من السقوط، 
وهذه االستجابة السريعة تسجل للوزارة، وقد اجتهدت الوزارة يف إعداد خطة التعليم 
القطاع  مع  الشراكة  من  مقبواًل  مستوى  وحققت  لذلك،  املتاحة  املدة  قصر  مع  بعد  عن 
بعد  عن  وأدواته  التعليم  وسائل  تطوير  وحاولت  اخلطة،  هذه  تنفيذ  أجل  من  اخلاص؛ 
الدراسي  العام  نهاية  لغاية   15/3/2020 املدرسي  الدوام  تعليق  من  املمتدة  املّدة  خالل 
2021/2020. وقد اجتهدت الوزارة كذلك يف وضع برنامج الفاقد التعليمي ودليل العودة 
اآلمنة إلى املدارس للعام الدراسي 2022/2021. وبهدف تطوير عمل الوزارة املستقبلية 
واملقترحات  التوصيات  بعض  توجيه  من  بد  فال  ثغرات،  فيها  ظهر  جوانب  يف  وخاصة 

املستقبلية لتجويد التعليم وحتسينه، ومن أبرز هذه التوصيات: 

للمسارات  الدراسية  املناهج  تطوير  يف  اإللكترونية  الرقمنة  نحو  االنتقال   .1
واالمتحانات  بها،  املرتبط  واحملتوى  واألنشطة  والتقنية،  واملهنية،  األكادميية، 
واالختبارات املدرسية، وحتقيق التكامل بني وسائل التعليم التكنولوجية؛ حتقيقا 

لتفاعل أكبر، وحتسني دافعية التعلم لدى الطلبة.

باخلبراء  واالستعانة  الرقمي،  التعليم  مجال  يف  للعاملني  القدرات  بناء   .2
واالختصاصيني يف هذا املجال؛ لالنتقال السلس إلى التعليم عن بعد، ووضع أسس 
ملعاجلة  عملية  وبرامج  خطط  ووضع  )الدامج(،  املتمازج  التعليم  لتطبيق  عملية 

املشكالت التي تطرأ أثناء عملية التنفيذ.
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توفير مواد رقمية وأدوات تعليمية خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة وصعوبات   .3
التعلم، وتنفيذها من خالل التعليم الدامج الذي يستهدف هذه الفئة.

هم وسيلة  إشراك أولياء األمور وتثقيفهم وتوعيتهم من خالل احلوار واملناقشة بعدِّ  .4
من أجل دمجهم يف فريق التعليم عن بعد، لدعم أبنائهم معنويا وفنيا يف متابعة 
تلقيهم  على  واإلشراف  اليومي،  الدراسي  جدولهم  وتنظيم  العلمي،  حتصيلهم 

الدروس بواسطة الوسائل املتاحة للتعليم عن بعد.  

العدالة  ملبدأ  حتقيقا  فيها؛  يتوفر  ال  التي  املناطق  يف  اإلنترنت  خدمات  توفير   .5
ملواكبة  االتصاالت  لقطاع  التحتية  البنى  وجتهيز  جميعهم،  للطلبة  التعليم  يف 

متطلبات التعلم عن بعد.  

تطوير وإعداد مناهج دراسية الكتشاف قدرات الطلبة وتنميتها وتوجيهها ترتبط   .6
باملهارات األساسية يف اللغات والرياضيات.

إقامة شراكات حقيقية مع القطاعات واملؤسسات ذات الصلة يف العملية التعليمية   .7
خالل  من  الدولية،  الفني  الدعم  وقطاعات  واخلاص،  العام  التعليم  مؤسسات  من 
االستفادة من خبرات العاملني فيها من أجل وضع استراتيجيات متكاملة لتحقيق 

أهداف خطط التنمية املرتبطة بقطاع التعليم العام.

مع  كامل  نحو  على  منفتحة  لتكون  اخلاصة  التعليم  مؤسسات  تنظيم  إعادة   .8
يف  واإلدارية  الفنية  اإلدارية  والوحدات  واإلدارات  احلكومي،  التعليم  مؤسسات 
التي تضبط  العامة واخلاصة،  السياسات  الوزارة، لتساهم هذه املؤسسات يف وضع 

العمل وتطوره يف امليدان التربوي على نحو عام.

انشاء نظام وظيفي للمعلمني يسمى نظام السلك التعليمي، على غرار نظام السلك   .9
الدبلوماسي.  

البيئة  املواد املتصلة بتطوير  التربية والتعليم، لتركز على  أولويات وزارة  حتديد   .10
التعليمية، وتدريب املعلمني وتأهيلهم.

تصميم مناذج ملدارس آمنة وأقل تكلفة، تتوفر فيها كل معايير املدرسة املتميزة، مما   .11
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بني املطلوب واملتحقق. 

تفعيل خطة الوقف التعليمي بهدف توجيه املتبرعني وأهل اخلير لبناء مدارس يف   .12
املناطق التي بحاجة لبناء مدارس، مما يقلل من النقص احلاد يف البنية التحتية 

للوزارة.    
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يف  اخلبرة  وذوي  الكفاءات  الستقطاب  والتعليم  التربية  وزارة  يف  العاملني  حتفيز   .13
قطاع التعليم املهني والتقني، وتعديل شروط التعيني يف القطاع املهني باالعتماد 
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وذلك بسبب تدني الرواتب.
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مقدمة
لقد دأب جاللة امللك عبد اهلل الثاني، ابن احلسني، منذ توليه العرش بنهج مستمر على 
دعم قطاع التعليم العالي ومتابعته من خالل الورقة النقاشية السابعة وكتب التكليف 
للحكومات، وآخرها الكتاب امللكي الذي كان موجهًا لرئيس الوزراء املكّلف بشر اخلصاونة 
عام 2020، ولقاءاته مع رؤساء اجلامعات، ما كان له أثر كبير يف تطور قطاع التعليم العالي 
والبحث العلمي. لقد أعد األردن يف إطار التوجهات الرسمية للنهوض بأوضاع البالد عددًا 
للموارد  الوطنية  االستراتيجية  أهمها  ومن  تنفيذها،  على  وعمل  االستراتيجيات،  من 
مما  كبير  نصيب  العلمي  والبحث  العالي  للتعليم  كان  حيث   ،)2025-2016( البشرية 
انطوت عليه من أهداف ومشاريع لوضع هذا القطاع على مسار التطور والنمو واملنافسة. 
يعاني  التي  االقتصادية  واملشاكل  باألزمات  املتعاقبة  احلكومات  انشغال  وبسبب  أنه  إاّل 
منها األردن، فلم يتم التعامل مع قطاع التعليم وخاصة التعليم العالي باملستوى املطلوب، 
القطاع يف بناء موارد بشرية ذات ثقافة وتعليم، وإعدادها على  بالرغم من أهمية هذا 
النحو املناسب لرفد سوق العمل احمللي واإلقليمي. لذلك تراجع هذا القطاع تراجعًا الفتًا 

يف العقود األخيرة من حيث جودة التعليم العالي والبحث العلمي. 

على  اجلامعات  بعض  إدارة  قدرة  وعدم  اجلامعات،  يف  الطلبة  قبول  أعداد  يف  الزيادة  إن 
التمويل  مشاكل  ظهور  إلى  أدت  التي  العوامل  من  تعدُّ  اجلودة،  معايير  بحسب  معاجلتها 
واحلوكمة وغيرها. بهذا فقد كان لتزايد أعداد الطلبة املقبولني يف اجلامعات الرسمية 
دور يف تراجع جودة التعليم، ألنه لم يرافق هذه الزيادة االستقطاب الكايف لألكادمييني، 
الزيادة  وأدت  اإلضايف.  والتعليم  التدريسية  باألعباء  مثقاًل  األكادميي  الكادر  فأصبح 
باألعمال  أكثر  انشغلوا  وقد  بحثيًا،  األكادمييني  تراجع  إلى  أيضًا  املقبولني  أعداد  يف 

التدريسية. 

من جهة أخرى ازداد أعداد اخلريجني يف اجلامعات مبخرجات أقل جودة من السابق، ما 
أدى إلى زيادة البطالة لعدم قدرة سوق العمل على استيعاب هذه األعداد، وعدم توفير 
فرص العمل الالزمة يف وقت يحتاج فيه سوق العمل إلى استحداث ما يقارب 70-90 ألف)1( 
فرصة عمل جديدة، للحّد من ارتفاع نسبة البطالة وحْسب. ويعود ارتفاع أعداد الطلبة 
التعليم  يف اجلامعات نتيجة للزيادة الطبيعية لنمو السكان، وزيادة إقبال األهالي على 
العالي؛ ملا له من مردود اجتماعي واقتصادي، وهذاكان متوقعًا منذ عام 2008 بناء على 
وجود  إلى  خلصت  والتي  الدولي،  البنك  من  املمول  العالي  التعليم  تطوير  مشروع  نتائج 
حاجة ملضاعفة املقاعد جامعية خالل 10 سنوات، وهو ما كان يجب اإلعداد لها من أجل 

1  تقارير وزارة العمل، 2020.
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احملافظة على جودة التعليم والتوجه نحو التخصصات املطلوبة. هذا باإلضافة إلى ضعف 
سياسات القبول يف اجلامعات واستراتيجياته التي لم تستطع حتى اآلن توجيه الطلبة 
نحو التعليم التقني الذي يحتاج إليه سوق العمل بقوة، ال سيما مع وجود 74.4%)2( من 
األيدي املؤهلة العاملة يف القطاع الصناعي، والتي هي عمالة وافدة. كذلك فإن التراجع 
وتراجع  متميزين،  أكادمييني  استقطاب  سياسة  على  أثر  للجامعات  احلكومي  الدعم  يف 
دعم البحث العلمي، كما تراجعت القدرة على حتديث املختبرات واملشاغل، يف ظل انهماك 

إدارة اجلامعة يف توفير اإليرادات الالزمة لتغطية النفقات، وأهمها رواتب العاملني. 

لقد ألقت جائحة كورونا بظاللها على جميع قطاعات الدولة ومنها قطاع التعليم العالي. 
وال شك يف أن اجلائحة قد أثرت على هذا القطاع تأثيرًا ملحوظًا، وأظهرت بعض مواطن 
الضعف فيه على صعيد احلوكمة واإلدارة واجلاهزية يف مواجهة األزمات الطارئة إداريًا 
وأكادمييًا، غير أن الوزارة استطاعت االستجابة حتت هذه الظروف، وأدارت قطاع التعليم 

العالي بأقل السلبيات املمكنة.

أواًل: واقع التعليم العالي
138 دولة بحسب مؤشر املعرفة العاملي لعام  103 من بني  لقد تراجع األردن إلى املرتبة 
2021 بعد أن كان يف املرتبة 79 يف عام 2020. ويقيس مؤشر املعرفة العاملي املعرفة على 
تراجعت  وهنا  واالبتكار.  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  أهمها  قطاعات،  سبعة  مستوى 
إلى   2020 عام  يف   50 املرتبة  من  العالي  التعليم  قطاع  يف  كبيرًا  تراجعًا  األردن  مرتبة 
املرتبة 125 يف عام 2021، إضافة إلى ذلك تراجع مؤشر قطاع البحث العلمي واالبتكار 
2021)4(. ويالحظ تدني ترتيب  95 يف عام  2020)3( إلى املرتبة  75 يف عام  من املرتبة 
التنفيذية  واخلطط  االستراتيجيات  إعداد  من  بالرغم  األخيرة  السنوات  يف  األردن 
لرفع مستوى التعليم العالي، لذلك ال بّد من الوقوف على واقع التعليم العالي من جميع 
بعيدًا  العملية  الواقعية  احللول  وضع  على  والعمل  واقعه،  لتشخيص  الرئيسة  جوانبه 
احلوكمة  هي  الرئيسة  العالي  التعليم  قطاع  مشاكل  أهم  ولعّل  النظري.  التخطيط  عن 
والتمويل والبحث العلمي والقبول واجلودة والتعليم التقني، وبناًء على ذلك وإضافة إلى 
هذا  يف  سيتم  العالي،  التعليم  قطاع  محور  لواقع  السابقة  البالد  حالة  تقارير  يف  ورد  ما 

التقرير التطرق إلى تفاصيل دقيقة لواقع القطاع.

2  تقارير وزارة العمل، 2021.
3  تقارير مؤشر املعرفة العاملي، 2020.
4  تقارير مؤشر املعرفة العاملي، 2021.
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1-1 التعليم العالي وجائحة كورونا
قطاع  إدارة  يف  مهمًا  دورًا  األردنية  اجلامعات  جانب  إلى  العالي  التعليم  مجلس  أّدى  لقد 
التعليم العالي أثناء جائحة كورونا، وقطع شوطًا يف اجتياز بدايات األزمة بإدراج التعلم 
عن ُبعد. ومع عدم جاهزية معظم اجلامعات للتعلم اإللكتروني، إاّل أن اجلامعات استطاعت 
استدراك األزمة بتوفير األجهزة الالزمة، وإعداد املدرسني للتعامل مع التدريس عن ُبعد 
وإن بدرجات متفاوتة. ولم يكن األداء هو األمثل يف بداية األزمة، وخاصة مع عدم توافر 
اإلنترنت جلميع األماكن والطلبة، وعدم توافر األجهزة والسيرفرات الالزمة الستخدامها 
يف التعليم. وقامت وزارة التعليم العالي مبخاطبة وزارة التربية والتعليم ووزارة االقتصاد 
والتنسيق  الوطن-  مساحات  على  كلياتها  -المتداد  التطبيقية  البلقاء  وجامعة  الرقمي 
معها، واإلعالن عن تخصيص 1,790 موقعًا)5( مجانيًا منتشرًا يف جميع محافظات اململكة 
املواقع  الذين يعانون من عدم توفير اخلدمة من استخدام هذه  وألويتها، متكن الطلبة 
إنشاء  اجلامعات  من  ُطلب  أنه  بالذكر  واجلدير  إلكترونيًا.  النهائية  االمتحانات  لتقدمي 
مركز للتعليم اإللكتروني فيها منذ أربعة أعوام، إاّل أن اجلامعات عملت على هذا املشروع 
وبالتالي  السيناريو.  هذا  مثل  ملواجهة  مستعدة  تكن  لم  إذ  بينها،  ما  يف  متفاوتة  بنسب 
األزمات  ملواجهة  اجلاهزية  وعدم  واألكادميي  اإلداري  الترهل  كورونا  جائحة  أظهرت 

الطارئة.

اخلاصة  القرارات  اتخاذ  على  اجلامعات  مع  وبالتشاور  اجلائحة  أثناء  الوزارة  وعملت 
بالتعامل مع األزمة، ومساعدتها يف مواجهة هذه األزمة وتبعاتها. وميكن تقسيم استجابة 

وزارة التعليم العالي وأدائها جلائحة كورونا على أربع مراحل، هي)6(:

أ- مرحلة التحضير )آذار - نيسان 2020(.

ب- مرحلة االستجابة )نيسان- أيار 2020(.

ج- مرحلة التعايف )حزيران - آب 2020(.

د- مرحلة االستدامة )أيلول 2020 - أيلول 2021(.

الثالث  االستجابة  مراحل  يف  الوزارة  إجراءات  إلى  بالتفصيل  اإلشارة  متت  بأنه  ويذكر 
األولى يف تقرير حالة البالد 2020، وسيتم إبراز أهم إجراءات مرحلة االستدامة. 

5  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
6  املصدر السابق.
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ولعّل التعليم عن ُبعد لم يكن هو اخليار األفضل خالل جائحة كورونا، إاّل أنه كان أفضل 
لتوجيهات  وكان  العالي،  التعليم  قطاع  عمل  الستمرارية  به  لالستعانة  املمكنة  احللول 
وضرورة  الدراسية،  للمواد  اإللكتروني  احملتوى  حتسني  على  العمل  بضرورة  امللك  جاللة 
التطبيقات  املطروحة على  املواد  وردود فعلهم على  الطلبة ملعرفة شكاواهم  التواصل مع 
للطلبة.  إيصالها  وطريقة  املواد  هذه  حملتوى  والتطوير  التحسني  يف  كبير  أثر  املختلفة، 
التعليم  وزارة  أجرت  اجلائحة،  خالل  بعد  عن  التعليم  يف  اجلامعات  أداء  على  وللوقوف 
اجلامعات  جاهزية  حول  ومنتصفها  اجلائحة  بداية  يف  دراستني  العلمي  والبحث  العالي 
وإدارتها، ومدى إقبال الطلبة على التعليم عن ُبعد واالستفادة منه، إاّل أن الوزارة لم تقم 
التعليم عند ُبعد يف اجلامعات األردنية ملعرفة  بدراسة الحقة لدراسة تأثير استخدام 

مدى استفادة الطلبة، ومدى جناح هذا األسلوب يف التعليم. 

لقد وضعت الوزارة نظام إدماج التعليم اإللكتروني يف مؤسسات التعليم العالي، وُأصدرت 
جودته،  وضمان  اإللكتروني  التعليم  تطوير  لغايات  وذلك  به،  اخلاصة  التعليمات 
واعُتمدت خطة العمل التنفيذية املعدة من اللجنة الوطنية املَشّكلة من مجلس التعليم 
العالي لتصبح جزءًا من املنظومة التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي لالرتقاء بنوعيته 
وضمان جودته، إذ تضمنت هذه اخلطة عدة محاور رئيسة، أهمها: أنواع التعليم والبرامج 
واحلوكمة  والطلبة،  للمدرسني  املطلوب  والتدريب  الدراسية،  واخلطط  األكادميية، 
التعليم  مؤسسات  اعتماد  هيئة  إلى  وأوعزت  وغيرها،  والتمويل،  واجلودة،  اإللكترونية، 
العالي وضمان جودتها، التخاذ اإلجراءات الالزمة مبا يف ذلك تعديل التشريعات النافذة 
يف الهيئة وتصنيفها ضمن معايير ضمان اجلودة. وأيضًا طلبت الوزارة من اجلامعات متابعة 
تنفيذ هذه اخلطة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية، وتزويد املجلس بتقارير شهرية. ومن 
التعليم  مصادر  وإدماج  التكنولوجيا  الستخدام  الوطني  املركز  الوزارة  تنشئ  أن  املتوقع 

املفتوحة.

األول  الفصل  بداية  عند  الوجاهي  التعليم  إلى  العودة  يف  هو  الكبير  الهاجس  وكان 
2022/2021 ضمن بيئة أكادميية وصحية واجتماعية آمنة، إذ ُأعّدت تعليمات العودة 
إلى التعليم الوجاهي ودليلها للعام الدراسي 2022/2021 من خالل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي. وتخصيص ثالثة ماليني دينار ضمن أسس توفير الدعم احلكومي لعام 
ترسيخ  يف  تقدمها  ملدى  طبقًا  الرسمية  اجلامعات  على  نفسه  العام  خالل  لتوزع   2021
كلية،  ومتطلبات  جامعية  متطلبات  بوصفها  تطرحها،  التي  املواّد  يف  اإللكتروني  التعليم 
التخصص. وبناًء على ذلك أكدت اجلامعات األردنية  املدمج يف مواّد  التعليم  واستخدام 

ملجلس التعليم العالي خالل مرحلة التعايف بأنه مت االلتزام مبا يلي:
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واالجتماعي،  اجلسدي  والتباعد  العامة،  السالمة  مببادئ  االلتزام  إجراءات  تنفيذ   -
وتوفير املعقمات وأدوات احلماية الشخصية.

ومركز  احلكومة  عن  الصادرة  واألدلة  واإلرشادات  والتعليمات  الدفاع  بأوامر  االلتزام   -
إدارة األزمات بخصوص أزمة كورونا.

حمالت تثقيف وتوعية باملرض وطرق احلّد من انتشاره.  -

االستعداد لالستمرار بالتعليم عن ُبعد.  -

وضع خطط تنظيم عودة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملني للحرم اجلامعي.  -

وضع خطط طوارئ يف حال عودة انتشار املرض.  -

اإلجراءات الواجب اتباعها يف حال ظهور إصابات داخل حرم اجلامعة.  -

وكان لهذه اإلجراءات أن أسهمت يف احلّد من اإلصابات بني العاملني والطلبة أثناء عودتهم 
اجلامعات  يف   2022/2021 األول  الدراسي  الفصل  يف  التدريس  بدء  فمنذ  للدراسة. 
بفيروس  التراكمي  اإلصابات  عدد  وصل   ،2022 الثاني  كانون  منتصف  وحتى  والكليات 
من   )7(8,000 مجموعه  ما  إلى  والطلبة  واإلدارية  التدريسية  الهيئة  أعضاء  بني  كورونا 

أصل 377 ألفًا، أي بنسبة 2.1% من العدد اإلجمالي دون تسجيل أي حالة وفاة. 

األكادميي  الكادر  تشجيع  على  والكليات  واجلامعات  العالي  التعليم  وزارة  عملت  كما 
واإلداري والطلبة على التطعيم بهدف الوصول إلى بيئة دراسية صحية آمنة واحلّد من 
والثانية  األولى  اجلرعتني  أخذوا  الذين  مجموع  وصل  فقد  اجلامعات،  يف  الوباء  انتشار 
أي   ،2021 والطلبة حتى منتصف كانون األول  313,844)8( من األكادمييني واإلداريني 
ما نسبته 91.8% من املجموع. وصدر الحقًا أمر الدفاع رقم )35( لعام 2021 الذي ألزم 
جميع الطلبة والعاملني يف اجلامعة بأخذ جرعتي التطعيم قبل بداية عام 2022، وعدم 
السماح ملن لم يأخذ اجلرعتني بالدخول إلى حرم اجلامعة، األمر الذي ساعد على زيادة 

نسبة التطعيم، وتوفير بيئة صحية أفضل، والتقليل من نسبة اإلصابات.

1-2 احلوكمة واالستقاللية
أشار امللك عبد اهلل الثاني خالل لقاءاته مع رؤساء اجلامعات إلى أهمية استقالل اجلامعات 
االستقاللية  من  مزيد  لتحقيق  دعمه  على  وأكد  األمناء،  مجالس  صالحيات  وزيادة 

7  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
8  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،2021. 
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للجامعات، وتشجيع البحث العلمي وحتسني مخرجاته. ومع اإلشارة إلى موضوع احلوكمة 
عدد  وصدور  واالقتراحات،  واالستراتيجيات  السياسات  من  كثير  يف  اجلامعية  واإلدارة 
من القرارات احلكومية بشأنها، إاّل أنها ما زالت تراوح مكانها، بل شهدت تراجعًا يف الدور 
املناط مبجالس األمناء من حيث الصالحيات وآلية تنفيذ توجيهاتها، فال يوجد مراقبة 
حقيقية أو تقييم مهني لرؤساء اجلامعات، ولم ُيشهد لها بقرارات ذات انعكاس محسوس 
هذه  تفريغ  يف  كبير  دور  لها  كان  املجالس  هذه  أعضاء  اختيار  آلية  إن  بل  اجلامعة،  على 
املجالس من مهامها األساسية الرامية إلى نهضة اجلامعات وتقدمها. فتأرجحت اجلامعات 
الرسمية من حيث االستقاللية ما بني التدخل احلكومي تارة وعدم تدخله تارة أخرى، 
وأصبحت مجالس األمناء بال كفاءة، ال متارس صالحياتها املمارسة املطلوبة، وال دورها يف 

مراقبة أداء رئيس اجلامعة ومتابعته، والتي باتت أقرب ما يكون إلى املجاملة. 

إن التغيير املستمر يف آلية اختيار رؤساء اجلامعات ومعاييرها، أفضى إلى اختيار قيادات 
بكفاءات ال تتناسب مع مسؤوليات موقع رئيس اجلامعة وما يجب أن يتمتع به من مهارات 
املنظور نفسه، وال تتوافق  وبالتالي فإن اختيار رئيس اجلامعة لفريقه تتم من  اإلدارة، 
مع املهام املناطة به، فكانت الشروط واآلليات الختيار رئاسة اجلامعة ونوابها وعمدائها 
غير واضحة املعالم، ويغلب عليها الطابع االرجتالي، لذلك فإن سوء اختيار اإلدارة يزيد 
من التبعات واألعباء على اجلامعات. وأيضًا تتصف البرامج واخلطط االستراتيجية التي 
الرئيس،  بتغير  تنتهي  إذ  لسابقاتها،  االستدامة  بعدم  والعميد  اجلامعة  رئيس  يضعها 
لتبدأ اجلامعة عهدًا جديدًا من البرامج واخلطط مع كل رئيس وعميد لها، بل إن معظمهم 
غير مدرب على وضع االستراتيجيات واخلطط التنفيذية، أو لم ميارس اإلدارة اجلامعية 
إلى  بحاجة  القيادات  فهذه  بالغرض،  تفي  ال  قد  األكادميية  اجلوانب  إن  ثم  املهنية. 
مواصفات شخصية، منها القيادية، ورزانة الفكر، والقبول من مجتمع اجلامعة، واملهنية يف 
اإلبداع والقيادة والقدرة على جمع األطراف حوله، وبالتالي فإن احلاجة ملّحة إلى إعداد 
القيادات األكادميية وتأهيلها مهنيًا. ويف هذا السياق، نّفذت وزارة التعليم العالي يف عام 
2018 مشروعًا مميزًا بدعم بريطاني إلعداد القيادات مبا يوائم العصر واملستجدات يف 
املشروع ُطّبق على عدد محدود من  أن هذا  إاّل  اإلدارة، وكان ناجحًا باحملتوى واألسلوب، 

األكادمييني، وانتهى تأثيره بانتهاء تنفيذ املشروع.

2018 ليسمح ملجلس األمناء باملفاضلة  وجرى تعديل نظام تعيني رؤساء اجلامعات عام 
بني املرشحني لرئاسة اجلامعة، وتقدمي أسماء ثالثة مرشحني إلى مجلس التعليم العالي 
الختيار واحد منهم، ثم أجري تعديل على النظام، ما هّمش دور مجلس األمناء، وأعطى 
مطلق الصالحية ملجلس التعليم العالي يف تعيني رؤساء اجلامعات احلكومية بدون تنسيب 
الوزراء  رئاسة  إلى  بالتنسيب  العالي  التعليم  مجلس  قام  ومؤخرًا،  األمناء.  مجلس  من 
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النظام،  هذا  وبحسب  الرسمية.  اجلامعات  رؤساء  تعيني  بنظام   2021/3/18 بتاريخ 
ممن  املرشحني  من  عدد  اقتراح  تتولى  واستقطاب،  بحث  جلنة  األمناء  مجلس  يشّكل 
تنطبق عليهم الشروط إلى جلنة االختيار واملفاضلة التي تقوم بدراسة هذه الترشيحات 
وإجراء املقابالت، ثم يرفع كشف تفاضلي إلى مجلس التعليم العالي الذي يدعو بدوره 
أعلى ثالثة مرشحني بحسب الدرجات ليقدم كل منهم رؤيته مبحور يحدده املجلس، ثم 
يتم التصويت الختيار املرشح املناسب، إاّل أن هذا النظام املقترح لم يَر النور إلى اآلن، وإن 

كان من املؤمل أن يشكل خطوة يف طريق اإلصالح اإلداري للجامعات.

تكافؤ  مثل  لالختيار  عادلة  شروط  بتوفير  يبدأ  العالي  التعليم  يف  اإلداري  اإلصالح  إن 
الفرص والشفافية والتنافسية، فقد أدى الوضع احلالي إلى خلق بيئة غير صحية بني 
أعضاء هيئة التدريس، ما زاد اإلحباط من إمكانية حصولهم على تساوي الفرص والتميز، 
فأثر سلبًا على اإلبداع واالبتكار، وحدا بكثير من أعضاء الهيئة التدريسية للبحث عن 

فرص خارج القطاع العام أو خارج األردن لتحقيق ذاتهم.

ومع أن مجلس التعليم العالي هو املسؤول عن إدارة قطاع التعليم العالي، إاّل أنه ال يوجد 
له مرجعية استراتيجية خاصة به، باستثناء ما ورد يف االستراتيجية الوطنية للموارد 
الفعل خالل  املجلس برد  اتسم عمل  البشرية )2016-2025(. فأثناء جائحة كورونا، 
أحداث جائحة كورونا حتت مظلة أوامر الدفاع وبالغاته. كما جتدر اإلشارة إلى أنه لم 
تكن لدى املجلس خطة للطوارئ واألزمات ليعود إليها يف تعامله مع األزمات، ما شكل إرباكًا 

كبيرًا يف بداية اجلائحة.

القيادات  الوزراء بنظام تقييم  ُنّسب إلى مجلس  العالي،  التعليم  وبناء على قرار مجلس 
للسياسات  استجابة   ،2021 لعام  العالي  التعليم  مؤسسات  يف  ومساءلتها  األكادميية 
لتحفيز  وذلك   ،)2025-2016( البشرية  للموارد  الوطنية  االستراتيجية  يف  الواردة 
اجلامعات على اإلسهام يف حتقيق األهداف الوطنية االقتصادية واالجتماعية من خالل 
تعزيز احلاكمية يف التعليم العالي، ومنح اجلامعات مساحة أكبر من االستقاللية. وتقوم 
مسّودة هذا النظام على تقييم رئيس اجلامعة ومساءلته سنويًا من خالل مجلس األمناء 
وفقًا ملعايير االعتمادية، وضمان اجلودة العاملية، والتدريس، وإدماج التعليم اإللكتروني، 
وخدمة  اجلامعية،  والبيئة  املالية،  املوارد  وإدارة  البشرية،  املوارد  وإدارة  العلمي،  والبحث 
التقييم  نتائج  ُتْرَفع  ثم  مناسبة،  املجلس  يراها  أخرى  معايير  وأي  واحلوكمة،  املجتمع، 
هذا  أن  إاّل  مناسبًا،  يراه  ما  بحسب  الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  العالي  التعليم  ملجلس 
هذا  يف  األمناء  ملجلس  مهم  دور  يوجد  وال  التنفيذ،  حيث  من  الواقع  على  مطبق  غير 
اإلطار، فقد ُأعفي خمسة رؤساء جامعات حكومية وآخر الحقًا دون الرجوع إلى مجالس 
مجلس  بعد  الثانية  املرتبة  يف  يأتي  اجلامعة  مجلس  أن  ومع  أخرى،  ناحية  ومن  األمناء. 
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األمناء وقبل مجلس العمداء من حيث احلاكمية، إاّل أن هذا املجلس، وهو الوحيد الذي 
ُيعّينهم رئيس  ُينتخب بعض أعضائه، لم ُيحظ بتعظيم دوره وخاصة مع وجود أعضاء 
الواحد.  الفصل  أو مرتني يف  إاّل مرة  وُفّرغ من محتواه، وال ينعقد  اجلامعة، لذلك ُهّمش 
كما أن رئاسة اجلامعة، ومجالس احلاكمية يف بعض اجلامعات اخلاصة تعاني من سيطرة 
من  أكثر  موظفًا  بوصفه  ُيعامل  اخلاصة  اجلامعات  رؤساء  بعض  إن  بل  اجلامعات،  مالكي 
قانون  مع  يتوافق  مبا  والتدقيق  التحليل  من  مزيدًا  يستدعي  الذي  األمر  قياديًا،  كونه 

اجلامعات األردنية يف نواح كثيرة.

1-3 التمويل
وارتفاع  املوازنة،  عجز  احلكومية،  اجلامعات  معظم  تواجهها  التي  التحديات  أبرز  من  إن 
زيادة  عن  ناجت  تزايد  يف  احلكومية  للجامعات  السنوي  العجز  زال  وما  املديونية،  تراكم 
إلى  الرسمية  اجلامعات  موازنات  مجموع  وصل  فقد  علىاإليرادات.  التشغيلية  النفقات 
619 مليون)9( دينار يف عام 2021، ووصل مجموع الدين املتراكم عليها إلى أكثر من 100)10( 
مليون مع نهاية 2021. ومن أهم األسباب التي أدت إلى تراكم املديونية، محدودية مصادر 
والدعم  الطلبة،  من  املستحقة  اجلامعية  الرسوم  على  واقتصارها  اجلامعات،  إيرادات 
احلكومي املقدم لها، إضافة إلى تأجير بعض املرافق اخلدماتية يف اجلامعة مثل املطاعم 
واألكشاك، األمر الذي أرهق اإلدارات اجلامعية املتعاقبة يف سعيها لتغطية النفقات وعلى 
رأسها املصاريف التشغيلية ورواتب املوظفني، يف حني وصل مجموع الدعم احلكومي إلى 
44.5 مليون دينار لعام 2021)11(، مبعدل 50.5 مليون دينار سنويا آلخر عشر سنوات. 
ويالحظ تناقص نسبة الدعم احلكومي إلى مجموع امليزانيات، كما هو موضح يف الشكل 
رقم )1(. ويف سبيل معاجلة هذه األعباء املتراكمة، تتجه بعض اجلامعات إلى استحداث 
التخصصات التي متتاز بارتفاع رسومها وتشهد إقبااًل مجتمعيًا عليها، إضافة إلى قبول 
أعداد كبيرة على البرنامج املوازي، متجاوزة النسبة املسموح بها، ما زاد من نسبة البطالة 
ومقدار  اجلديدة،  التخصصات  استحداث  جدوى  إلى  التنبه  من  بّد  فال  خريجيها.  بني 
التي  البرامج  جدوى  دراسة  من  بّد  ال  كان  لذلك  اخلريجني.  عدد  من  السوق  احتياج 
اسُتحدثت آخر عشر سنوات من خالل إحصاء اخلريجني والتشغيل يف مجال التخصص. 

كونها  االصطناعي  بالذكاء  املتصلة  التخصصات  مثل  جديدة  تخصصات  استحداث  إن 

9  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
10  املصدر السابق.

11  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
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الشائعة حاليًا، ال يعني أنها بالضرورة تساعد على حل مشاكل البطالة، وخاصة مع عدم 
توافر البيئة الالزمة من جتهيزات وهيئة تدريسية مؤهلة، إضافة إلى عدم توفير األعداد 
التي يحتاجها السوق للخمس أو عشر سنوات القادمة. إن اإلقبال على فتح تخصصات 
التعليمية،  العملية  جتويد  على  العمل  علينا  يحّتم  العاملي  السوق  يف  مطلوبة  جديدة 
التخصصات من  للخريجني من هذه  أسواق عمل  بالعمل على فتح  وعلى قيام احلكومة 
من  عمل  فرص  خللق  املجاالت  هذه  يف  االستثمار  على  اخلاص  القطاع  وحتفيز  ناحية، 

ناحية أخرى. 
الشكل رقم )1(

املصدر: تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقارير متفرقة، 2022.

من  بداية  بّد  ال  وإصالحها  العالي  والبحث  العالي  التعليم  منظومة  تطوير  ولغايات 
توفير اإليرادات املالية السنوية الالزمة للنهوض باجلامعات بأاّل تقل عن مقدار اإلنفاق 
السنوي، وكذلك توفير اإلمكانات لتنفيذ استراتيجياته وخططه التنفيذية. لذلك، ويف 
العتماد  العالي  التعليم  مجلس  وّجه  الرسمية،  للجامعات  الالزم  التمويل  توفير  سبيل 
ومؤشرات  االستراتيجية،  واخلطط  واإلدارية،  املالية  احلاكمية  متابعة  خطة  مصفوفة 
لإلصالح  طريق  خارطة  بوصفها  الستخدامها  الرسمية،  اجلامعات  يف  الرئيسة  األداء 
اإلداري واملالي)12(. وُطلب من مجلس األمناء متابعة مدى االلتزام يف إجناز أهداف اخلطة 

12  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
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التنفيذية اخلاصة باستراتيجية اجلامعات وتنفيذها دوريًا، وتقدمي تقرير نصف سنوي 
ملجلس التعليم العالي. وعلى غرار ذلك، ولغايات تطوير األداء اإلداري يف اجلامعات، ربط 
مجلس التعليم العالي الدعم احلكومي بأداء اجلامعات من خالل تخصيص ما نسبته %5 
االستراتيجية  األهداف  حتقيق  يف  اجلامعة  إلجناز  وفقًا  السنوي  احلكومي  الدعم  من 
لتصل إلى 20%)13( بعد أربع سنوات. وُيقّسم الدعم احلكومي للجامعات بناء على األسس 

اجلديدة إلى ثالثة أقسام: 

القسم األول: يهدف إلى تغطية فرق النفقات املتكررة على الرسوم اجلامعية وتعويضها   -
جزءًا من تكلفة الطلبة املستفيدين من قانون التقاعد املدني والعسكري.

القسم الثاني: يرتبط باعتماد معايير متيز اجلامعات، وأبرزها ترتيب اجلامعة ضمن   -
الطلبة  ونسبة  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  إلى  اإلداريني  ونسبة  العاملية،  التصنيفات 

الوافدين وطلبة املوازي إلى املجموع الكلي للطلبة، وعمر اجلامعة.  

القسم الثالث: يعتمد على املستحقات املترتبة للجامعات على صندوق دعم الطالب.  -

أن  سيما  ال  اإلجراء،  هذا  جناعة  وعن  األسس،  هذه  تطبيق  عن  تقارير  أي  يتوافر  وال 
اجلامعات كانت وما زالت تعاني من ترهل إداري عامٍّ يف جميع اجلوانب اإلدارية واملالية.

فعند  اجلامعية،  الرسوم  من  يأتي  اجلامعة  إليرادات  الرئيس  الدخل  مصدر  أن  ومبا 
اجلامعات  يف  الدراسة  يف  الطالب  حق  منها  كثيرة،  عوامل  باحلسبان  يؤخذ  حتديدها 
احلكومية برسوم مناسبة له. وبناء على ذلك، فإنه من الصعوبة رفع الرسوم إلى مستوى 
يغطي تكلفة الطالب؛ ألن ذلك يثقل كاهل املواطن األردني وخاصة ذوي الدخل احملدود، 
دعم  تقدمي  وعليها  اإلنفاق،  يكافئ  حد  إلى  الرسوم  رفع  عدم  احلكومة  على  يترتب  ما 
التعليم  مجلس  يقدم  أن  وهو  آخر،  خيار  اتباع  أو  واإليرادات،  اإلنفاق  بني  الفرق  يكافئ 
احلال  هي  -كما  تغطيته  اجلامعة  عاتق  على  يقع  والباقي  الفرق،  هذا  من  جزءًا  العالي 
مثل  أخرى  إيرادات  مصادر  إيجاد  أو  التشغيلية،  النفقات  بتقليل  إما  ذلك  ويأتي  اآلن- 
االستثمار وتسويق األبحاث العلمية واخلدمات اجلامعية، وهذه معضلة للجامعات. ويف 
هذا اإلطار، ُيطلب من صانعي القرار حتديد األولويات املتداخلة وتراتيبها، ومن ثم حّل 
هذا املوضوع جذريًا إما من خالل تقدمي الدعم الكايف للجامعات الرسمية مع بقاء الرسوم 
اجلامعية إلى حد تتساوى فيه اإليرادات مع اإلنفاق، أو يتم رفع الرسوم وتقدمي الدعم 
للطالب مباشرة، وذلك كله بعد ترشيد النفقات واملصاريف، ثم مساعدة اجلامعات على 
للمشاكل  احللول  من  عدد  بطرح  العالي  التعليم  مجلس  قام  وقد  اجلامعي.  االستثمار 

13  املصدر السابق.
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راتب  إعطاء  إللغاء  والتعويض  املكافأة  بأنظمة  العمل  إيقاف  أهمها  للجامعات،  املالية 
)الثالث عشر( للمعّينني بعد تاريخ إيقاف العمل بالنظام، وتشجيع اجلامعات الستحداث 
تخصصات تقنية يتطلبها سوق العمل احمللي والعاملي، وإيقاف تعيني اإلداريني يف اجلامعات 
للتخصصات  الفعلية  احلاجة  على  وبناء  املدنية  اخلدمة  ديوان  خالل  من  إال  احلكومية 
اجلامعي،  التعليم  يف  كبير  باسثمار  اخلاص  القطاع  يشارك  آخر،  جانب  ومن  املختلفة. 
30% من إجمالي عدد اخلريجني، وجتدر  ما نسبته  القطاع اخلاص  إذ يشكل خريجو 
اإلشارة إلى أن اجلامعات والكليات اخلاصة ال تعاني عجزًا ماليًا مثل اجلامعات الرسمية 

بل إنها حتقق أرباحًا.

1-4 القبول
تزايدت أعداد الطلبة امللتحقني بجميع البرامج سنويًا حتى وصلت إلى 110,994 طالبًا 
العام  يف  اجلامعية  والكليات  املجتمع  كليات  يف  طالبًا  و34,351  األردنية  اجلامعات  يف 
الدراسي 2021/2020)14( بزيادة مقدارها 23% عن عام 2020/2019، وبزيادة بنسبة 
73.3% عن عام 2011/2010، يف حني وصل عدد أعضاء الهيئة التدريسية 10,255 
مدرسًا يف عام 2021/2020 بنسبة زيادة مقدارها 29.1% عن عام 2010، وهذا يشير 

إلى اختالل نسبة املدرسني إلى الطلبة.   

عن  املقبولني  الطلبة  أعداد  زيادة  إلى  الرسمية  اجلامعات  يف  القبول  أسس  أدت  وقد 
الطاقة االستيعابية للجامعة، وهذا أدى إلى زيادة أعداد الطلبة يف الشعبة الواحدة على 
حساب املخرجات وجودة التعليم، إضافة إلى زيادة العبء على املرافق اجلامعية اخلدمية 
والتعليمية. إذ يتم التحاق الطالب بالبرامج والتخصصات يف اجلامعات الرسمية بناء على 
الطالب  العامة دون تلبية طموحات  الثانوية  املوحد باعتماده على نتائج  القبول  ِسجّل 
ومراعاة رغباته احلقيقية وميوله األكادميي. كما أن شروط االنتقال بني اجلامعات ليست 
مرنة، ما يؤدي إلى ضعف املخرجات عند اخلريجني، وتراكم أعداد املتعطلني، إذ وصلت 
نسبة املتعطلني من حملة البكالوريوس فأكثر إلى 34.6% من مجموع العاطلني عن العمل 
يف الربع الثالث من عام 2021)15(. ويف سبيل احلّد من نسبة البطالة، قام مجلس التعليم 
التخصصات  من  العديد  يف  للقبول  املقرر  العدد  تخفيض  أهمها:  مبادرات،  بعدة  العالي 
الراكدة واملشبعة بنسبة تتفاوت بني 25% إلى 30%)16(. وقام باستحداث ما يزيد على 

14  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
15  دائرة اإلحصاءات العامة، اجلولة الثالثة، 2021.

16  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
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)17( يف اجلامعات األردنية ملختلف الدرجات العلمية، يحتاجها سوق العمل  50 تخصصًا 
احمللي واإلقليمي يف املقام األول. 

يسمح  والذي  البكالوريوس،  ملرحلة  األردنية  اجلامعات  يف  الطلبة  قبول  ألسس  ووفقًا 
للجامعات بقبول الطلبة يف البرنامج املوازي مبا ال يزيد على 30% من إجمالي عدد طلبة 
القبول املوحد. فإنه يالحظ جتاوز العديد من اجلامعات لهذه النسبة، إضافة إلى عدم 
االلتزام بالبند الوارد يف االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2016-2025( بشأن 
تخفيض نسبة القبول على البرنامج املوازي إلى الصفر بحلول عام 2025، حبث أنه من 
الصعب تنفيذ هذا البند دون توفير بدائل تعوض عن قيمة رسوم قبول املوازي املتوقع 
فقدانها يف ظل عدم التزام احلكومة بتغطية هذا الفارق بحسب ما ورد يف االستراتيجية 
املوازي يف السنوات  أما نسبة قبول طلبة  الوطنية للموارد البشرية )2025-20216(. 
لوحظ  أنه  غير  السنوات،  ملعظم  بها  املسموح  للنسبة  كبير  جتاوز  يتبنّي  فإنه  املاضية، 
وقد  و2021/2020،   2019/2020 العامني  يف  به  املسموح  عن  النسبة  هذه  انخفاض 
يعود السبب يف ذلك إلى جائحة كورونا وتبعاتها. ويف الوقت نفسه، ُقبل عدد كبير من 
الطلبة يف السنتني األخيرتني على ِسجّل القبول املوحد مقارنة مع السنوات السابقة مبا 

يزيد على 33.3%)18( عن عام 2019/2018. 

وضعت  فقد   ،)2025-2016( البشرية  للموارد  الوطنية  االستراتيجية  إلى  وبالرجوع 
هدفًا استراتيجيًا بتوفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع باملساواة للطلبة املؤهلني 
مشاريع  أربعة  اخلطة  وضعت  الهدف،  هذا  ولتحقيق  والقدرات.  اجلدارة  على  بناء  كافة 
مهمة، منها وضع نظام قبول موحد للدرجة اجلامعية األولى على أساس حتقيق املساواة 
املنصفة،  غير  االمتيازات  وإلغاء  القبول،  استثناءات  تنظيم  خالل  من  الفرص  وتكافؤ 
وإلغاء البرنامج املوازي. ولتنفيذ هذه املشاريع جرى إدراج 11 إجراء، إاّل أن الوقائع تشير 
إن تطوير أسس  الزمنية احملّددة.  املّدة  إلى عدم تنفيذ كثير من هذه اإلجراءات خالل 
القبول ومعاييره لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بني الطلبة، يساعد على عكسه إيجابًا 
يف التميز واإلبداع والتشجيع على االلتحاق بالتعليم التقني، وتوازن نسبة عدد الطلبة 
إلى املدرسني، وتقليل أعداد الطلبة يف الشعبة الواحدة. لذلك ال بد من العمل على هذا 
وجتويد  املدخالت  حتسني  يف  وأثر  أهمية  من  له  ملا  مكوناته  بكل  االستراتيجي  الهدف 

املخرجات.

17  املصدر السابق.

18  املصدر السابق.
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1-5 البحث العلمي واالبتكار
إن اخللل احلاصل يف قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ابتداء من تهميش دور مجالس 
توافر  عدم  إلى  إضافة  اجلامعات،  يف  األكادميية  القيادات  اختيار  بآلية  مرورًا  األمناء، 
الدعم املالي والبيئة اجلامعية احملّفزة على اإلبداع والبحث العلمي واالبتكار، هذا اخللل 
عن  العزوف  عنه  نتج  التدريسية  الهيئة  أعضاء  لدى  اإلحباط  من  حالة  إلى  أواًل  أدى 
األبحاث العلمية التطبيقية واالبتكارية والريادية ذات املردود العلمي أو االقتصادي حللِّ 
النظرية  إلى األبحاث  والتوجه  الصناعية واالقتصادية واالجتماعية،  املجتمع  مشاكل 
تصنيفات  ذات  مجالت  يف  العلمي  النشر  على  تركز  التي  األكادميية  الترقيات  لغايات 
أعضاء  استقطاب  على  القدرة  عدم  إلى  ثانيًا  اخللل  هذا  وأّدى  الترقية.  شروط  حتقق 
الكفاءات  من  عدد  هجرة  إلى  إضافة  العلمية،  والكفاءات  اخلبرة  ذوي  من  تدريس  هيئة 

العلمية التي لم جتد لطموحاتها مكانًا يف جامعاتها. 

وال شّك أنه ثّمة عدم وضوح يف حتديد األولويات الوطنية للبحث العلمي، وذلك بسبب 
ضعف  إلى  إضافة  العلمي،  للبحث  الوطنية  األولويات  وضع  عند  الطموحات  يف  املبالغة 
الغاية من  القيام بدورها. فال بّد من حتديد  املعنية يف  اإلمكانات وعدم جدية اجلهات 
تنفيذ البحث العلمي يف األردن، ورسم استراتيجية وخطة تنفيذية واضحة، مع توفير 
إذ ال تتوافر حاليًا خطة استراتيجية وطنية  الواقعي،  املناسبة له ضمن اإلطار  البيئة 

معلنة للبحث العلمي على سبيل املثال لألعوام 2020-2025 أو 2030-2020. 

البحث  لدعم  اجلامعة  ميزانية  من   %2 عن  يقل  ال  ما  اجلامعات  قانون  تخصيص  ومع 
أن  إاّل  5% من ميزانية اجلامعة سنويًا،  1% لإليفاد، ومبجموع  العلمي، وما ال يقل عن 
السنوات اخلمس األولى من  النسب يف  كثيرًا من اجلامعات األردنية لم تنفق كامل هذه 
باملطالبة  النظام  بحسب  واالبتكار  العلمي  البحث  صندوق  قام  أن  إلى  القانون،  صدور 
وحتصيل املبالغ التي لم تنفقها اجلامعات على البحث العلمي واإليفاد ضمن هذه النسب 
املقررة، ما اضطر اجلامعات الحقًا إلى التعامل بجدية أكثر يف اإلنفاق على دعم البحث 
العلمي وإنفاق كامل هذه النسب بحدٍّ أدنى. ولم يظهر للعيان أي تأثير أو انعكاس ملموس 
لهذا الدعم على مستوى البحث العلمي محليًا وعامليًا، األمر الذي يثير التساؤل حول آلية 
صرف هذه املخصصات وأوجهها من أجل االستثمار األمثل يف البحث العلمي. ويذكر أنه 
قد بلغ مجموع ما أنفقته اجلامعات األردنية على البحث العلمي واإليفاد 41 مليون دينار 
خالل عام 2020، مبعدل 40 مليون دينار سنويًا آلخر عشر سنوات، وأخذت هذه األرقام 

بالتناقص يف آخر أربع سنوات إذ كان عام 2020 هو األقل إنفاقًا منذ عام 2014. 
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قاعدة  بحسب   2021-2010 للفترة  املنشورة  األبحاث  مجموع  وصل  اإلطار،  هذا  ويف 
 )19(470,910 إلى  العلمية  االقتباسات  وعدد  بحثًا،   46,342 إلى   Scopus البيانات 
 Web of Science تصنيف  بحسب  املنشورة  األبحاث  عدد  كان  بينما  نفسها،  للفترة 
36,600 بحث، ويعود السبب يف هذا الفارق إلى ارتفاع مستوى املجالت العلمية املصنفة 
Web of Science، وإقبال الباحثني األردنيني على النشر يف املجالت املعتمدة  بحسب 
Scopus، ألن عددًا من املجالت العلمية ضمن تصنيفها يسهل نسبيًا النشر فيها،  لدى 
من  أقل  إلى  يصل  لألبحاث  العلمي  اإلنتاج  معدل  إن  أي  الترقيات،  شروط  حتقق  وأيضا 
العلمية  بحث واحد سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. واجلدير بالذكر أن عدد األبحاث 
غالبًا  والذي  العلمي،  البحث  مستوى  على  للداللة  املؤشرات  أحد  هو  االقتباسات  وعدد 
ما تأخذ به اجلامعات األردنية مع وجود مؤشرات أخرى. ويوضح الشكل رقم )2( عدد 

األبحاث املنشورة سنويًا. 

الشكل رقم )2(:

.SciVal- Elsevier Scopus :املصدر

ويالحظ أن النشر ما زال دون املطلوب، ويتزايد مبعدل بطيء مقارنة مع عدد الباحثني 
املوجودين يف اجلامعات األردنية، إذ عند مقارنة حجم النشر العلمي يف الفترة 2010-
، ويقع األردن يف مرتبة متوسطة يف مجموع  2021 مع الدول العربية، فإن هذا العدد متدنٍّ

األبحاث املنشورة، كما هو موضح يف الشكل رقم )3(.

19  SciVal, Elsevier Scopus.
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الشكل رقم )3(:

.SciVal- Elsevier Scopus :املصدر

من  اخلمسة  لألعوام   Web of Science بحسب  األردن  يف  العلمي  النشر  حتليل  وعند 
ثم  الهندسة،  قطاع  هي  نشرًا  العلمية  القطاعات  أكثر  أن  فيالحظ   ،2020 إلى   2016
الكيمياء والعلوم الطبية، كما هو مبنّي يف الشكل رقم )4(. ويالحظ أيضًا أن أبحاث قطاع 
العلوم الطبية األعلى اقتباسًا، ثم الهندسة والبيئة، وهذا يشير إلى حد ما إلى جودة ما نشر 
يف القطاع الطبي. كما يتميز الباحثون األردنيون خالل هذه الفترة باملشاركة بالنشر مع 
باحثني من الواليات املتحدة بواقع 2,758 بحثًا، ثم مع السعوديني بواقع 1,733 بحثُا، ثم 
مع البريطانيني بواقع 1,367 بحثًا. إن هذا يدل على قدرة الباحثني على التعاون العلمي 
للبحث،  املناسبة  البيئة  إذا مت االهتمام بتوفير  وإنه  مع باحثني من بالد متطورة بحثيًا، 
فيمكن التركيز على املجاالت التي يتميز بها الباحثون األردنيون والعمل على االستثمار 
بها. كما أنهم مميزون يف مجال التعليم العالي والبحث العلمي بدليل متيز كثير منهم يف دول 
اخلليج وأوروبا والواليات املتحدة. وقد حصل عدد من أساتذة اجلامعات األردنية الباحثني 
على أعلى 2% من الباحثني يف العالم خالل السنوات األخيرة بحسب دراسة أجرتها جامعة 

ستانفورد)20(، ما يعكس مدى التميز الذي ميتلكه الباحثون األردنيون.

20 Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators, Else-
vier- 2021
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الشكل رقم )4(

.Web of Science- 2021 :املصدر

خلق  إلى  العالي  التعليم  لوزارة  التابع  واالبتكار  العلمي  البحث  دعم  صندوق  ويهدف 
دعم  يف  اجلامعات  دور  وتعزيز  والريادة،  واالبتكار  اإلبداع  على  مشجعة  جامعية  بيئة 
العائد االقتصادي  التي تواجهها لتحقيق  الصعوبات  الصناعية محليًا، وحل  القطاعات 
البحثية  املشاريع  على  دينارًا   1,609,447 الصندوق  أنفق  فقد  الوطني.  املستوى  على 
واجلدير  سنوات.  عشر  آلخر  سنويًا  دينارًا   1,752,255 مبعدل   )21(2021 عام  خالل 
بالذكر أن مصير الصندوق غير واضح إلى اآلن، وخاصة أنه يفترض له أن يؤدي دورًا مهمًا 
يف توجيه قطاع البحث العلمي وإدارته، يف حني أنه ليس واضحًا إذا ما سُيعاد هيكلته أو 
إنشاء مراكز أبحاث يف أقاليم الشمال والوسط واجلنوب، كما ورد يف توصيات تقرير حالة 

البالد 2020.

ويحتاج  األردن،  مستوى  على  ينضج  لم  هاجسًا  زال  ما  الصناعة  مع  اجلامعات  ربط  إن 
الصناعي  والقطاع  اجلامعات  بني  العالقة  لضعف  وذلك  لتحقيقه،  الالزم  االهتمام  إلى 
حقيقي  إميان  وجود  وعدم  الطرفني،  بني  متبادلة  ثقة  وجود  عدم  بسبب  واإلنتاجي 
بالبحث العلمي من معظم املؤسسات ذات العالقة. فما زال مؤشر االبتكار يف تراجع إلى 

21 تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
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 .)23(2011 42 يف عام  2021 بعد أن كان يف املرتبة  81)22( عامليًا يف عام  أن وصل املرتبة 
ومع توافر االهتمام واملبادرات للتشجيع على االبتكار والريادة، يالحظ أن ثّمة صعوبة 
على  أساسًا  تعتمد  احلالية  الريادية  االبتكارية  املشاريع  جل  إن  إذ  حتقيقهما،  يف 
ضمن  لتدرس  واإلبداع  لالبتكار  مواّد  إدراج  من  وبالرغم  الرقمية.  الذكية  التطبيقات 
اجلامعات،  من  عدد  يف  املطلوب  باملستوى  ُتدّرس  ال  أنها  إاّل  اجلامعية،  البرامج  خطط 
واملدّرسون غير مؤهلني بالدرجة الالزمة يف مجال اإلبداع واالبتكار والريادة، بل إن جميع 
تشجيع  فيها  يوجد  وال  التقليدي،  الطابع  عليها  يغلب  اجلامعات  يف  تدرس  التي  املواّد 
على تطوير أساليب التدريس لتشمل اجلانب التطبيقي من خالل -مثاًل- التعلم القائم 
 على املشاريع )Project Based Learning(، والتعلم والتقييم القائم على املخرجات

.)Learning Outcome Based(

وميكن أيضًا اإلشارة إلى أن بعض مالمح البحث العلمي حتتاج إلى مراجعة، لألخذ بعني 
االعتبار ما يلي:

ضعف اإلنفاق على البحوث العلمية بالوتيرة العاملية نفسها سواء كان من اجلامعة أو   -
الدولة أو القطاع اخلاص.

عدم مالءمة تعليمات اجلامعة بخصوص البحث العلمي، فتارة تشجع التعليمات على   -
البحث العلمي اجلماعي، وتارة على البحث العلمي الفردي.

التغيير املستمر يف تعليمات الترقية وتركيزها على النشر العلمي تركيزًا كبيرًا دون التشجيع   -
على اإلبداع واالبتكار واجلانب التطبيقي واإلنتاجي وحل مشكالت املجتمع احمللي.

مثل  الدعم  مراكز  من  مالي  دعم  على  احلصول  وأثناء  التقدم  عند  البيروقراطية   -
صندوق البحث العلمي واالبتكار واجلامعات وغيرها. 

للبحث  النهائي  الهدف  غياب  وبالتالي  الترقية،  لغايات  هي  املقّدمة  البحوث  أغلب   -
بالوصول إلى منتج أو نتائج ابتكارية أو ريادية ميكن عكسها على بناء قدرات املجتمع 
وعدم  لسهولتها  وذلك  النظرية  األبحاث  على  والتركيز  واالقتصادية،  االجتماعية 

توافر اإلمكانات.

بقطاع  املتصلة  والبيانات  املعلومات  جمع  يف  العالي  التعليم  وزارة  جهود  من  بالرغم   -
تفاصيل  لكل  شاملة  معلوماتية  شبكة  إيجاد  إلى  حاجة  ثّمة  أن  إاّل  العالي،  التعليم 

22 Global Innovation Index, 2021

23Global Innovation Index, 2011
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القطاع، إضافة إلى بيانات البحث العلمي التي ميكن من خاللها حتديد نقاط القوة 
والضعف لرسم السياسات واالستثمار فيها.

جنحت توجهات اجلامعات يف حتفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء البحوث من خالل   -
Q1 وQ2 األمر الذي أدى إلى زيادة النشر  إعطاء حوافز مالية للناشرين يف مجالت 
ع تشجيعًا كافيًا على استقطاب املشاريع  ورفع تصنيفات هذه اجلامعات، لكنها لم ُتشجَّ

البحثية املدعومة.

متنح اجلامعات الرسمية وبعض اجلامعات اخلاصة سنة للتفرغ العلمي، والتي يفترض   -
وإجراء  العلمية  املستجدات  آخر  مواكبة  على  التدريس  هيئة  عضو  تساعد  أنها 
التدريس  لغايات  يستخدمونها  التدريسية  الهيئة  أعضاء  من  كثيرُا  أن  إاّل  البحوث، 
اجلامعات  إدارة  وتغض  رواتبهم،  تدني  ظل  يف  وخاصة  الدخل  لتحسني  اجلامعات  يف 

الطرف عن ذلك.

على صعيد آخر، فإن كثيرًا من املشاريع احمللية والدولية التي ُنّفذت من خالل احلكومة 
ووزارة التعليم العالي، تهدف إلى إصالح منظومة التعليم العالي وتطويرها، إاّل أن كثيرًا 
منها تنتهي بانتهاء تنفيذ املشروع، وال يوجد متابعة واستمرارية لتحقيق الهدف من هذه 
املشاريع. كما ال يوجد مساءلة عن هذه املشاريع. وجتدر اإلشارة إلى أن عددًا من املشاريع 
املدعومة من جهات دولية، والتي يشترك فيها باحثون من األردن مع باحثني من أوروبا 
فبعض  أردنيني،  باحثني  مع  التشبيك  خالل  من  العلمي  والبحث  التعليم  تطوير  هدفها 
هذه املشاريع تكون بالتنسيق مع اجلهات احلكومية احمللية، وبعضها من خالل اجلامعات 
دعمًا  بوصفها  اجلامعات  يف  املوجودة  واملعدات  األجهزة  بتوفير  تكتفي  والتي  مباشرة، 
مقاباًل للدعم اخلارجي، إاّل أن نسبة كبيرة من ميزانية املشروع تنفق على مصاريف السفر 
واإلقامة واملكافآت للمشاركني، ويف النهاية ُيحسب على األردن أنه تلقى دعمًا دوليًا ملشاريع 
مشتركة. لذلك يجب اإلشارة إلى أهمية متابعة نتاجات هذه املشاريع واستراتيجياتها، 
أو  املشاريع،  هذه  انتهاء  بعد  استدامة  أو  نتاجات  أي  لها  يوثق  لم  منها  عددًا  أن  سيما  ال 
العلمية،  النتاجات  أو  العلمي،  البحث  املشاريع على تطور  انعكاس هذه  وقوف على مدى 
أو البنية التعليمية والبحثية يف اجلامعات مع ارتفاع مستوى الدعم املالي، ما يستلزم أن 

تكون هذه املشاريع بإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعتها. 

1-6 الدراسات العليا
منهم  األردنية  اجلامعات  يف   32,378 إلى  العليا  الدراسات  ببرامج  امللتحقني  عدد  وصل 
4,697 طالبًا ضمن 101 برنامج دكتوراه، و24,823 طالبًا ضمن 476 برنامج ماجستير، 
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 .)24(2020/2021 الدراسي  العام  خالل  عاٍل  دبلوم  برنامج   22 ضمن  طالبًا  و2,958 
املشاكل  حل  يف  واملجتمع  العلم  يخدم  ما  الطلبة  هؤالء  دراسات  عن  ينتج  أن  ويفترض 
الدكتوراه  90% من طلبة  بأن  الصناعية واإلنتاجية واالقتصادية واالجتماعية، علمًا 
يدرسون يف التخصصات اإلنسانية، ويبرز يف هذا الصدد سؤال عن حاجة الوطن إلى هذا 

العدد الكبير من خريجي الدكتوراه، وهل يتم االستفادة من مخرجات رسائلهم؟

التطبيقي،  النظري على اجلانب  العليا من تغليب اجلانب  الدراسات  كذلك تعاني برامج 
ومن الزيادة غير املبّررة ألعداد الطلبة يف برامج الدراسات العليا، إضافة إلى عدم توفير 
والطالب يف االجتهاد  املشرف يف اإلشراف،  املطلوبة، وعدم جدية  املعايير  أساتذة ضمن 
واإلبداع واالبتكار، وال يتوافر الدعم الكايف لطلبة الدراسات العليا، ما يضطر كثيرًا من 
تتصف  إذ  العلمي،  الناجت  حساب  على  يكون  والذي  الدراسة،  جانب  إلى  العمل  الطلبة 
كثير من هذه الرسائل دون نتاجات علمية ذات تأثير سواء من خالل نشرها يف مجالت 
ها منتجًا أو ابتكارًا وريادة، أو تأسيس شركات ناشئة، أو استفادة املجتمع  مرموقة أو بعدِّ
منها مباشرة، بل إن هدف كثير من هؤالء الطلبة احلصول على الشهادة وحْسب لدوافع 
اجتماعية وحتسني املعيشة، وهذا يحتم إعادة النظر يف منظومة برامج الدراسات العليا 
وجتويد مخرجاتها، وتوفير اإلمكانات الالزمة لنجاح هذه البرامج وليس وحْسب إلنتاج 
مجالت  يف  النشر  اشتراط  االجتاه  هذا  يف  ُيقترح  لذلك  ودكتوراه،  ماجستير  شهادات 
مبا  والريادي  واالبتكاري  اإلبداعي  التطبيقي  اجلانب  على  والتشجيع  مرموقة  علمية 

يخدم املجتمع لتحقيق االستفادة احلقيقية منها بداًل من وضعها على الرف. 

1-7 أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية
الهيئة  أعضاء  معظم  عند  اجلامعية  والكليات  اجلامعات  يف  التدريس  عملية  زالت  ما 
التدريسية تتبع الطرق التقليدية، باستثناء إضافة التعليم اإللكتروني الذي يجب على 
جميع اجلامعات تطبيقه ملا له من أثر يف إحداث نقلة نوعية، كونه يتيح أساليب تدريس 
عصرية، ويعزز مهارة التعلم الذاتي، ولم تبذل اإلدارات اجلامعية املتعاقبة جهودًا كافية 
لبناء عملية التدريس وتطويرها وتأهيل الهيئة التدريسية والبحثية، إذ ما زال املدرس 
هو محور العملية التدريسية بداًل من الطالب، وما زال أسلوب التعليم يطغى على أسلوب 

التعلم، إضافة إلى عدم التنوع يف أساليب التعليم.

24  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
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ويعدُّ أعضاء الهيئة التدريسية األردنية من أفضل الكفاءات املميزة على مستوى الوطن 
عن  عدا  املميزة  الكفاءات  هذه  تستقطب  اخلليج  دول  جامعات  تنفك  ال  لذلك  العربي، 
الواليات املتحدة والدول األوروبية التي استقطبت الكثير منهم. وبحسب إحصاءات وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2021/2020 كان عدد األكادمييني 10,255، وكان 
عدد املوظفني اإلداريني 17,902)25(، أي أن نسبة األكادمييني إلى اإلداريني هي 1.75:1 
وهي نسبة بعيدة عن املستويات العاملية، فمثاُل فإن أفضل نسبة فاعلة بحسب اجلمعية 
األمريكية ألساتذة اجلامعات هي 1:3، وبحسب معدل معظم املعايير العاملية، فإن النسبة 
ها مرحلة أولى، فإنه سيكون هناك 7,647  هي 1:2، وإذا ما مت تطبيق النسبة 1:1 بعدِّ
موظفًا فائضًا عن احلاجة بحسب هذا املعيار، لذلك يجب العمل على تقليص هذا الترهل 
اإلداري مبا سيساعد يف حتسني األداء وتوفير النفقات من خالل إعادة الهيكلة اإلدارية 
إعادة صحيحة. وميكن نقل الفائض من اإلداريني يف اجلامعات الرسمية إلى وزارات الدولة 

املختلفة بحسب احلاجة دون تسريحهم.

وقد صدر نظام ممارسة العمل األكادميي يف اجلامعات والكليات اجلامعية السابقة رقم 
)88( لسنة 2008 املعّدل، ولم يطبق أي من بنوده منذ إقراره قبل عشر سنوات، ثم صدر 
2021 بهدف حتسني  2018 خالل عام  النظام بشكله اجلديد رقم )130( لسنة  هذا 
 2021/9/12 بتاريخ  اجلامعات  على  وُعّمم  ونوعيتها،  العالي  التعليم  مخرجات  جودة 
مزاولة  رخصة  على  وحصوله   2018/11/15 تاريخ  بعد  ُعنّي  من  كل  أوضاع  لتصويب 
العمل األكادميي، ثم تراجعت الوزارة عن هذا الكتاب بعد أسبوع، إذ خاطب وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي رئاسة الوزراء مطالبًا باتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إليقاف 
حلني  اجلديد،  اجلامعية  والكليات  اجلامعات  يف  األكادميي  العمل  ممارسة  بنظام  العمل 
اّتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل النظام والتشريعات التي استند إليها، وهذا يدل على 

عدم االستقرار والتغيير املستمر يف القرارات احلكومية. 

ويشكو كثير من أعضاء الهيئات التدريسية من عدة مالحظات تتصل بأداء عملهم، أهمها:

اجلامعات  يف  الُشعب  يف  للطلبة  الكبيرة  واألعداد  للمدّرس  التدريسي  العبء  زيادة   -
احلكومية.

ضعف التواصل بني املدرسني وإدارة اجلامعة، وعدم إشراكهم يف اتخاذ القرارات.  -

دفعت  ما  طويلة،  مّدة  منذ  تعديلها  وعدم  التدريسية  الهيئات  أعضاء  رواتب  تدني   -
والبحثي،  التعليمي  أدائهم  على  أثر  الذي  األمر  اإلضايف،  التعليم  إلى  منهم  بالعديد 

25  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
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فرصة  على  واحلصول  الدخل،  لتحسني  سعي  يف  اخلارج  إلى  للهجرة  بآخرين  ودفع 
إجراء البحث العلمي باملستوى املطلوب.

1-8 الطلبة والبيئة اجلامعية
 2022/2021 348,572 طالبًا)26( يف عام  وصل عدد الطلبة يف اجلامعات األردنية إلى 
منهم ما يقارب 30% يف اجلامعات اخلاصة، إاّل أنهم لم يلقوا االهتمام الالزم باألنشطة 
وخاصة  شخصيته،  وصقل  ومهاراته  الطالب  قدرات  تنمية  يف  تسهم  التي  الطالبية 
األنشطة الالمنهجية منها، مثل النشاط الثقايف واالجتماعي والفني والرياضي، وتعزيز 
لذلك  لديهم،  الوقت  وإدارة  البناء  الناقد  والتفكير  واالنتماء  اإليجابية  املواطنة  قيم 
على  احملّفزة  املناسبة  اجلامعية  البيئة  لتوفير  استراتيجية  وضع  اجلامعات  على  وجب 
البرامج واألنشطة واخلدمة العامة وفقًا مليولهم واستعداداتهم وقدراتهم وبإشراف عمادة 
يف  أعمال  حاضنات  إنشاء  ودعم  بالصناعة،  اجلامعات  ربط  إلى  إضافة  الطلبة،  شؤون 
فإن  آخر،  صعيد  وعلى  عمل.  فرص  خلق  يف  تسهم  ناشئة  شركات  خلق  بهدف  اجلامعات 
التخصصات، ويتميز كثير منهم  األردنيني مميزون علميًا يف عدد من  الطلبة  كثيرًا من 
عند التحاقهم بالعمل أو بالدراسات العليا يف اجلامعات العاملية. ويفقد الوطن كثيرًا من 
املثال، فإن  البيئة اجلاذبة علميًا وبحثيًا، فعلى سبيل  الكفاءات بسبب عدم توافر  هذه 
60% من خريجي كلية الطب يف اجلامعة األردنية يهاجرون إلى الواليات املتحدة وأوروبا 
كما أفاد رئيسها، ما يعني وجود تسرب للكفاءات الطبية التي يحتاج إليها األردن، ال سيما 

مع وجود جائحة كورونا.

البشرية )2016-2025( الطالب موضع  لذلك وضعت االستراتيجية الوطنية للموارد 
اهتمامها، وكرست له مشروع تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحّفزة لإلبداع والتميز لُينّفذ 

من خالل:

للنشاطات  وأساسيًا  مكماًل  جزءًا  لتكون  الالمنهجية  الطالبية  األنشطة  تكثيف   -
األكادميية، بينما على أرض الواقع يالحظ أن هذه األنشطة الالمنهجية لم تتطور 
يف السنوات العشر األخيرة، إضافة إلى محدوديتها، وعدم وجود استراتيجية واضحة 
يف هذا اإلطار، وإن معظم الطلبة الذين يتميزون يكون ذلك مبجهود شخصي منهم، 
بل إن كثيرًا من الطلبة يشعرون بأن أوقات الفراغ لديهم ال يتم استثمارها استثمارًا 

مناسبًا.

26  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.



528

Economic & Social Council of Jordan

املختلفة،  الفعالة يف األنشطة  املشاركة  للطلبة تعزز دورهم يف  توجيه برامج خاصة   -
للبدء  اجلامعات  بتوجيه  الوزارة  قامت  اإلطار،  هذا  ويف  املبادرة.  روح  لديهم  وتنمي 
ببرامج تعزز املسؤولية وال يوجد دراسة بنتائج هذا اإلطار. وأيضًا ُأدرجت مادة التربية 
الوطنية بحسب اخلطة وذلك لتعزيز االنتماء والقيم الوطنية خالل السنة األولى.
والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  التابع  واالبتكار  العلمي  البحث  دعم  صندوق  قام  كما 
واإلبداعية  الريادية  بأفكارهم  التقدم  من  الشباب  ليتمكن  منصة  بإنشاء  العلمي 

لدعمها من خالل الصندوق.

تكثيف برامج التوعية واإلرشاد األكادميي والفني للطلبة، والتوسع يف برامج تشغيل   -
الطلبة يف احلرم اجلامعي. وعلى الواقع، مت توزيع اإلرشاد األكادميي على املدرسني إال 
أنهم لم يقوموا به باملستوى املطلوب ألنهم ليسوا مؤهلني أو مدربني للقيام به، عدا عن 
اكتظاظ أعداد الطلبة وعدم وجود إرشاد نفسي منظم لهم يف معظم اجلامعات، وعدم 
إذ  اجلامعات  بعض  باستثناء  اجلامعي،  احلرم  يف  الطلبة  تشغيل  برامج  بعض  تنفيذ 
وضعت نظام التشغيل مع كثير من القيود وضعف املردود املادي املتوقع. وما زال محور 
توفير بيئة جامعية مناسبة للطلبة غير محقق باملستوى املرجو منه ال سيما أنه ذو 
أهمية للطلبة، ومن الضروري توجيههم إلى الطريق الصحيح، واالستثمار يف كفاءاتهم 

وطاقاتهم.

الطلبة الوافدون
لقد استحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديرية خاصة تعنى بشؤون الطلبة 
الوافدين واستقطابهم إلى األردن. فقد وصل عدد الطلبة الوافدين امللتحقني باجلامعات 
السنوات  خالل  اجلهود  تنجح  ولم   ،2022/2021 عام  طالبًا   37,412 إلى  األردنية 
اخلمس السابقة يف استقطاب الطلبة العرب واألجانب، كما هو مقرر بحسب خطة الوزارة 
وصواًل إلى 70 ألف طالب غير أردني بحلول عام 2020، بل على العكس تناقصت األعداد 
يف السنوات األخيرة ألسباب كثيرة، آخرها جائحة كورونا، يف ما وصل إلى أعلى مستوى له 
هو 40,757 طالبًا)27( يف عام 2019/2018، ثم جاءت جائحة كورونا لتلعب دورًا ضاغطًا 

باجتاه انخفاض أعداد الطلبة الوافدين.

27  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
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1-9 التعليم التقني
فإذا  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  دعم  يف  التقني  التعليم  قطاع  أهمية  تبرز 
على  والقدرة  املهارة  ميتلك  الذي  للشباب  جاذبة  وجهة  سيكون  له  الالزم  الدعم  توافر 
التنافسية. وتشير اإلحصاءات إلى ارتفاع نسبة البطالة عند الشباب، وخاصة بني حملة 
البكالوريوس فأكثر، إذ وصلت نسبة املتعطلني بني مجموع حملة البكالوريوس فأكثر إلى 
27.8%. كما أن نسبة حملة البكالوريوس فأكثر من مجموع املتعطلني هي 34.6%، أي أن 
ما يقارب 140 ألف خريج من حملة البكالوريوس فأكثر، هم متعطلون، ما يدل على وجود 
الراهنة)28(، األمر الذي يؤثر سلبًا على االقتصاد األردني  خلل تعليمي يف ظل الظروف 
واألمن الوطني واالجتماعي. ومن ناحية أخرى، يفتقر قطاع التعليم التقني إلى مرجعية 
الوزارات والهيئات، وهذا يخلق حالة من التعارض  حاكمية واضحة له، فهو ُمتشّتت بني 
ويف  تراجعه.  يف  ويسهم  عنه،  املسؤولة  اجلهات  بني  له  النافذة  واألنظمة  التشريعات  يف 
هذا السياق ركزت االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2016-2025( على تطوير 
قطاع التعليم التقني ملا له من انعكاس على رفد سوق العمل بالكفاءات الالزمة للحدِّ من 
البطالة بني الشباب األردني، وقد أفردت اخلطة عددًا من األهداف واإلجراءات لتحقيق 

الغايات املنشودة التي لم تتحقق إلى اآلن. 

لقد بلغ مجموع عدد طلبة التعليم التقني والتطبيقي يف الكليات الوطنية يف العام الدراسي 
2021/2020 ما يقارب 33 ألف طالب، منهم 30% يف الكليات اخلاصة بواقع 44% من 
الذكور و56% من اإلناث)29(، ويوضح الشكل رقم )5( إجمالي أعداد امللتحقني بالتعليم 
التقني والتطبيقي منذ عام 2012 إلى عام 2020، ويالحظ انخفاض أعداد امللتحقني 
 ،2020 عام  حتى  متدنية  وبقيت   ،2016 عام  يف  له  مستوى  أدنى  إلى  التقني  بالتعليم 
التطبيقي  التعليم  حساب  على  ملتحق   19,300 إلى  استثنائيًا  ارتفاعًا  ارتفعت  حيث 
13,697 ملتحقًا)30(. وما زالت هذه األرقام دون املستويات املطلوبة،  الذي انخفض إلى  
ودون األرقام املتوقعة بحسب االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(، 
إذ إن من أبرز الصعوبات التي تواجه الكليات الوطنية ضعف اإلقبال عليها، وضعف تأهيل 

الكوادر العاملة فيها وصعوبة استقطاب الكفاءات املؤهلة للعمل فيها. 

28  دائرة اإلحصاءات العامة، اجلولة الثالثة، 2021.
29  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
30  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.
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الشكل رقم )5(

املصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقارير متفرقة، 2021.

ولعله من املالحظ أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتجه إلى تقدمي سياسات 
جوهرية أو حوافز للتشجيع على التعليم التقني يف اجلامعات األردنية، باستثناء زيادة 
عدد منح التعليم التقني يف جامعات اجلنوب، واملوافقة على إقرار مشروع التطور الوظيفي 
وليست هي  بكالوريوس تقنية،  برامج  وإنشاء كليات جامعية تطرح  املهنية،  املسارات  يف 
تقنية حقيقة بل تتشابه مع باقي البرامج يف اجلامعات، إذ خلت اخلطة االستراتيجية 

للوزارة )2019-2021( من أي بند يتصل بالتعليم التقني. 

وقد بذلت جامعة البلقاء التطبيقية يف السنوات األخيرة جهودًا يف قطاع التعليم التقني، 
إضافة إلى صفتها اإلشرافية األكادميية على برامج الدبلوم املتوسط يف الكليات الوطنية 
من خالل تطوير البرامج احلالية، وجتويد مخرجاتها، واستحداث برامج جديدة، وذلك 
امللتحقني  الطلبة  عدد  تزايد  إلى  اجلامعة  أشارت  إذ  العمل،  سوق  احتياجات  ملواكبة 

بالتعليم التقني لديها بنسبة 75% خالل السنوات الثالث السابقة)31(.

من  الدبلوم  خلريجي  التجسير  نسبة  بتخفيض  اخلاص  العالي  التعليم  مجلس  قرار  إن 
لالستراتيجية  تنفيذًا  جاء   ،%5 اآلن  ليصبح  سنوات)32(  ثالث  خالل   %5 إلى   %20
الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، وذلك لغايات التشجيع على االلتحاق 

31  تقرير جامعة البلقاء التطبيقية، 2021.
32  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.  
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بالتعليم التقني، ما جاء بنتائج عكسية، إذ شجع الطلبة من خريجي الدبلوم على الذهاب 
ن التطور التعليمي  إلى الكليات اجلامعية واجلامعات اخلاصة لغايات التجسير، ألنه ال يؤمِّ
الذي يطمح إليه الطالب، والذي التحق الكثير منهم على أساسه ببرامج الدبلوم التقنية. 
التقني كونه منفذًا للتجسير وحصول  التعليم  إلى  وهنا يكمن أحد أوجه اخللل بالنظر 
الطالب على درجة البكالوريوس. لذلك ال بّد من معاجلة هذا اخللل، والعمل على تلبية 
قامت  أخرى،  ناحية  ومن  ملهندسني.  وليس  لفنّيني  يحتاج  العمل  سوق  ألن  السوق  حاجة 
والتقني  املهني  للتعليم  االستراتيجية  خطتها  ضمن  التطبيقية  البلقاء  جامعة  مؤخرًا 
الوطني  اإلطار  مع  يتوافق  والذي  والنفاذية،  التجسير  املهنية/  املسارات  مشروع  بإعداد 
بحسب  التقني،  بالتعليم  االلتحاق  على  للتشجيع  احللول  أحد  بوصفه  للمؤهالت 
التعليم  لطلبة  يتيح  الذي   )2025-2016( البشرية  للموارد  الوطنية  االستراتيجية 
املهني إكمال دراستهم )التعليم العالي( يف مسارهم املهني دون احلاجة لتغيير تخصصاتهم 
املهنية. وقد أقّر مجلس التعليم العالي بتاريخ 2020/8/12 مشروع التطور الوظيفي يف 
املسارات املهنية والتقنية )التجسير والنفاذية ومنح الشهادات املهنية( على مستوى درجة 
البكالوريوس واملاجستير املهني يف املسار املهني الذي تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية، 
 2022/2021 اجلامعي  العام  بداية  اجلامعة  يف  تطبيقه  وسيبدأ  وطنيًا،  برنامجًا  ه  وعدِّ
قبل أن ُيطبق يف باقي اجلامعات الوطنية، مع مالحظات البعض حول جناعة هذا البرنامج 

حلّل مشكلة التعليم التقني، ال سيما أن سوق العمل بحاجة إلى فنّيني. 

   ويف سياق التعليم التقني وجتويد مخرجاته، مت ما يلي:

اعتماد "اإلطار العام لتطوير اخلطط الدراسية ملتطلبات اجلامعة" ومتابعة تنفيذه   •
مع اجلامعات األردنية، والذي يهدف إلى صقل مهارات خريجي اجلامعات وتطويرها 

ومساعدتهم يف احلصول على فرص عمل مناسبة. 

إعادة النظر يف اخلطط الدراسية يف اجلامعات للتخصصات كافة لتحديثها وتطويرها   •
لتواكب املتغيرات يف سوق العمل احمللي والعاملي، ما يستلزم أن تتضمن التدريب الالزم 

واملهارات الوظيفية املطلوبة واملجاالت املعرفية.

اعتماد خطة العمل التنفيذية املعّدة من اللجنة الوطنية املشكلة من مجلس التعليم   •
العالي إلدماج التعليم اإللكتروني يف برامج التعليم العالي ليصبح جزءًا من املنظومة 

التعليمية يف مؤسسات التعليم العالي. 

الوزارة  موقع  على  األردن"  يف  "ادرس  وبوابة  تخصصك"،  "اختر  بوابة  الوزارة  أطلقت   •
التخصصات  حول  وذويهم  الطلبة  لدى  التفكير  أمناط  تغيير  اإللكتروني.بهدف 
املطلوبة لسوق العمل داخليًا وخارجيًا، وتشجيعهم لاللتحاق بالتخصصات التقنية. 
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التعليم  برامج  يف  اجلنوب  جامعات  يف  الدارسني  للطلبة  املخصصة  املنح  عدد  زيادة   •
التقني احلاصلني على الثانوية العامة، ومن إقليمي الوسط والشمال.

تخصيص دعم مالي ضمن موازنة الوزارة للتعليم التقني للمشاريع التالية:  •

مشروع "تطوير التعليم التقني يف كليات املجتمع الرسمية".  -

مشروع "تطوير التعليم التقني يف اجلامعات الرسمية".  -

1-10 املنح والقروض
يف ضوء األوضاع االقتصادية الصعبة والتي مير بها املواطن األردني، وخاصة مع تبعات 
جائحة كورونا، عمدت وزارة التعليم العالي إلى توسيع قاعدة املشمولني باملنح والقروض 
للموارد  الوطنية  إذ تضمنت االستراتيجية  الطلبة احملتاجني،  أكبر من  لتغطي مساحة 
البشرية )2016-2025( مشروعًا لتوسيع قاعدة الدعم املالي للطلبة بضمان حصول 
العالي،  بالتعليم  لاللتحاق  يحتاجونه  الذي  املالي  الدعم  على  املؤهلني  الطلبة  جميع 
وكّرست له سبعة إجراءات فرعية، تقوم الوزارة بتنفيذ إحداها بإعطاء املنح والقروض 
أن  املتوقع  من  لذلك   ،2022/2021 الدراسي  للعام  جديدة  تعليمات  بحسب  الداخلية 

يصل عدد الطلبة املستفيدين من املنح والقروض إلى 50 ألف طالب.

وقد مّت تضمني تعليمات أسس تقدمي املنح والقروض ومعاييرها من صندوق دعم الطالب 
يف اجلامعات األردنية الرسمية لسنة 2021 كما يلي:

تقدمي منح للطلبة من أقاليم الوسط والشمال الدارسني يف جامعات اجلنوب.  -

التعليم  برامج  يف  اجلنوب  جامعات  يف  الدارسني  للطلبة  املخصصة  املنح  عدد  زيادة   -
التقني، احلاصلني على الثانوية العامة من إقليمي الوسط والشمال لتصبح ألف منحة 
و150  طالل،  بن  واحلسني  التقنية  الطفيلة  جامعتي  من  لكل  منحة   600 من  بداًل 
أخرى  منحة  و150  العقبة،  فرع  األردنية  اجلامعة  يف  الدارسني  للطلبة  كاملة  منحة 

للطلبة الدارسني يف كليات الشوبك والعقبة التابعة جلامعة البلقاء التطبيقية.

الدبلوم  ببرنامج  امللتحقني  للطلبة  لواء  لكل  املخصصة  اجلزئية  املنح  عدد  زيادة   -
العدد  ليصبح  لواء،  لكل  منحة   20 بواقع  احملددة  التقنية  التخصصات  يف  املتوسط 

اإلجمالي لكل لواء 60 منحة جزئية بداًل من 40 منحة)33(.

33  تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.
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كما تبرعت حكومة قطر مببلغ 6.7 مليون دوالر للمساهمة يف متويل برنامج منح دراسية 
يستفيد منه 800 طالب أردني والجئ يف األردن. ويذكر أن أحد اإلجراءات املهمة بحسب 
إلى اآلن، هو  لم ينفذ  الذي  البشرية )2025-2016(  للموارد  الوطنية  االستراتيجية 
العمل مع البنوك ومؤسسات التعليم العالي، لتأسيس مؤسسة التمويل اجلديدة وإدارتها، 

إذ يساعد هذا اإلجراء على توفير بيئة آمنة اقتصاديًا للطالب احملتاج.

1-11 اجلودة والتصنيفات اجلامعية
التنمية،  بعملية  للنهوض  املؤهلة  الكوادر  إعداد  العالي  التعليم  قطاع  أولويات  من  إن 
وذلك بالعمل على توفير ما يلزم لتطويره ووضعه يف االجتاه الصحيح من خالل اجلهات 
للموارد  الوطنية  االستراتيجية  وضعت  فقد  العالي.  التعليم  قطاع  إدارة  عن  املسؤولة 
البشرية )2016-2025( هدفًا استراتيجيًا مهما يتصل برفع معايير مخرجات األبحاث 
العالي، مبا يتوافق ويتماشى مع  التعليم  أنظمة  والتعليم يف  التدريب  العلمية، ومستوى 
هذا  لتحقيق  مشاريع  خمسة  وكرست  املتطورة،  اجلامعات  يف  واملعايير  األساليب  أفضل 

الهدف. 

وقد وّفرت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي التدريب والتأهيل ألكثر من 90% من 
إذ اشتملت  النوعي،  إلى االعتماد  البرامجي للتوجه  كوادرها، وُطّورت معايير االعتماد 
الذاتي  العلمي والتقييم  الدولية والبحث  البرامج والتعليم والتعلم والعالقات  إدارة  على 
للبرنامج والبيئة التعليمية، إضافة إلى متابعة جميع البرامج والتخصصات املطروحة يف 
مؤسسات التعليم العالي. ومن جهة أخرى، راجعت الوزارة البرامج املطروحة، إذ ُألغي عدد 
االستيعابية  الطاقة  جتاوزت  التي  التخصصات  وُجّمدت  واملشبعة،  الراكدة  البرامج  من 
تأهيل  يجر  لم  أنه  إاّل  الدراسة،  منظومة  يف  اإللكتروني  التعليم  نظام  وَأقّرت  للطلبة، 
الكوادر األكادميية إلى اآلن على أساليب التعلم احلديثة، ما أدى إلى تراجع ثقة الطلبة 

وأصحاب العمل بكفاءة املدرسني ومخرجات التعليم.

باقي  مع  منافسة  يف  الدخول  إلى  اجلامعات  دفعت  قد  العاملية،  التصنيفات  ظهور  إن 
اجلامعات احمللية واإلقليمية، ما دفعها إلى العمل على حتقيق الشروط الالزمة وحتسني 
نوعية األداء األكادميي، فأصبحت اجلامعات يف سباق حتاول فيه احلصول على تصنيف 
يف  الدخول  حتاول  لم  اجلامعات  من  عددًا  أن  إاّل  عديدة،  تصنيفات  ضمن  من  للجامعة 
Shanghai. وما زالت جامعات  تصنيفات مرموقة وذات مصداقية عالية مثل تصنيف 
رسمية وخاصة كثيرة مهتمة بشهادات اجلودة احمللية والدولية، من خالل استيفاء الشروط 
املطلوبة دون انعكاس حقيقي على نتائج املخرجات التعليمية املنشودة لبرامجها، عالوة 
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على عدم التركيز على الهدف األساسي للتعليم، وهو التدريب والتأهيل لطلبة ميتلكون 
املهارات واملعرفة التي يحتاجها السوق احمللي والعاملي لإلبداع والتميز والتطوير. كما أن 
احلصول على شهادات اجلودة واالعتمادات العاملية يجب أن يواكبه نشر ثقافة اجلودة 

بني العاملني من أكادمييني وإداريني لتكون معايير اجلودة هي التي حتكم ممارساتهم.

ومن مقومات اجلودة والتميز، بناء عالقات ثنائية مع اجلامعات الدولية، وذلك لالستفادة 
من خبراتهم يف تطوير اجلامعات وكوادرها األكادميية والبحثية والطلبة. ويف هذا اإلطار، 
وافق مجلس التعليم العالي على القرارات التالية التي من شأنها اإلسهام يف حتسني اجلودة:

املوافقة على مجموعة من األسس للموافقة على برامج مستضافة من خالل عقد   -
بوصفها  مصنفة  عاملية  جامعات  مع  األردنية  والكليات  اجلامعات  بني  اتفاقيات 
أفضل 500 جامعة عاملية لغايات توطني برامجها يف اجلامعات األردنية، وقد جرت 

املوافقة على اتفاقيات مع بعض اجلامعات العاملية بهذا اخلصوص.

اتفاقية بني مؤسسات  التي تقوم على عقد  املشتركة  البرامج  املوافقة على أسس   -
 500 أول  بني  من  األجنبية  العالي  التعليم  ومؤسسات  األردنية  العالي  التعليم 
اجلامعة  من  مشتركة  شهادة  لتعطى  مشتركة  برامج  عقد  لغايات  عاملية  جامعة 

األردنية ونظيراتها األجنبية.

تعقد بعض اجلامعات األردنية اتفاقيات مع جامعات عاملية لغايات استضافة طلبة   -
الثقافات  أو فصلني دراسيني لغايات اكتساب  أردنيني من تلك اجلامعات ملدة فصل 

واملهارات املطلوبة واحتسابها ضمن اخلطة الدراسية للطلبة.

تعقد اجلامعات األردنية العديد من االتفاقيات مع نظيراتها يف اخلارج يف مجاالت   -
البحث العلمي والتدريس.

وقد توجهت العديد من اجلامعات األردنية الرسمية واخلاصة إلى عقد اتفاقيات ثنائية 
من  عدد  مع  واملؤسسي  والبحثي  األكادميي  األداء  تطوير  لغايات  تفاهم،  مذكرات  أو 
اجلامعات واملعاهد، كثير منها ليست من اجلامعات املميزة عامليًا وبحثيًا، إذ إن كثيرًا من 
العالي  والتعليم  انعكاسه على اجلامعة  هذه االتفاقيات يبقى طي األوراق، ولم يالحظ 
احمللي، وكثير منها لغايات البحث عن إجنازات دولية تضاف إلدارة اجلامعة أو للتسويق 
العالي  التعليم  مجلس  من  يتطلب  وهذا  اجلامعة،  على  تعود  فائدة  وبدون  اإلعالمي 
متابعة هذه االتفاقيات ودراسة تأثيرها على مستوى اجلامعة والوطن، وتقدمي املساعدة 

للجامعات لتعظيم االستفادة من هذه االتفاقيات.
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والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  االستراتيجية  الخطة  ثانيًا: 
العلمي )2021-2019(

أهمها:  استراتيجيات،  عدة  على  بناء  العالي  التعليم  قطاع  العالي  التعليم  وزارة  طّورت 
االستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي )2014-2018(، والبرنامج 

التنموي التنفيذي )2016-2020(، واخلطة االستراتيجية للوزارة )2021-2019(.

على   )2021-2019( العالي  التعليم  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  اعتمدت  وقد 
البشرية  للموارد  الوطنية  واالستراتيجية   ،2025 األردن  رؤية  أهمها  استراتيجيات، 
)2016-2025(، وخطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2018-2022(، إذ تعدُّ هذه 
اخلطة حتسينية لألعمال التنفيذية داخل الوزارة. فقد وضعت الوزارة ثمانية أهداف يف 
خطتها االستراتيجية )2019-2021(، ثالثة منها وحْسب ميكن عكسها على مؤسسات 
التعليم العالي، وتشترك مع االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(، 

وهي: 

توافر فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع باملساواة للطلبة املؤهلني كافة بناء على   -
اجلدارة والقدرات، إذ يشترك ذلك مع خطة الوزارة يف ضمان العدالة والتكافؤ يف 

توفير الفرص التعليمية للطلبة.

ومستوى  وجودتها  العلمية  األبحاث  مخرجات  معايير  رفع  خالل  من  اجلودة   -
التدريس والتعليم يف أنظمة التعليم العالي مبا يتوافق مع أفضل األساليب واملعايير 
العلمي  البحث  دعم  يف  الوزارة  خطة  مع  يشترك  والذي  املتطورة،  اجلامعات  يف 

واالبتكار واإلبداع والتميز.

أمناط التفكير من خالل زيادة وعي اجلهات املعنية املستفيدة حول أهمية التعليم   -
التعليم  عملية  يف  مشاركتهم  تعزيز  بهدف  وطنية  مكاسب  من  يعكس  وما  العالي، 
العالي، والذي يشترك مع خطة الوزارة يف تقرير املسؤولية املجتمعية والشراكة يف 

اجلامعات واملؤسسات التعليمية احمللية والدولية والقطاع اخلاص.

مع  أهدافها   )2021-2019( العالي  التعليم  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  ربطت  كما 
ثالثة من أهداف خطة حتفيز النمو االقتصادي األردني )2018-2022(، وهدفني من 

البرنامج التنموي التنفيذي )2020-2016(. 

أهداف  عدة  مع   )2021-2019( للوزارة  االستراتيجية  اخلطة  هذه  ربط  من  وبالرغم 
إاّل  االقتصاد،  حتفيز  وخطة  البشرية،  للموارد  الوطنية  االستراتيجية  اخلطة  من 
على  محدد  أداء  مؤشر  أي  فيها  يكن  ولم  للوزارة،  التنفيذية  لألعمال  كان  ُجلَّ عملها  أن 
خططًا  تضع  لم  اخلطة  فإن  سابقًا،  ذكر  وكما  ومؤسساته.  العالي  التعليم  قطاع  مستوى 
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إلدارة األزمات واملخاطر مبا يخص قطاع التعليم العالي، ما وضع مجلس التعليم العالي 
يف حالة اجتهاد إلدارة أزمة جائحة كورونا. فدخول األردن والعالم يف جائحة كورونا دفع 
ومؤسساته  العالي  التعليم  مجلس  استعداد  عدم  للعيان  وظهر  اإللكتروني،  التعليم  إلى 
للتعامل مع هذا األسلوب التعليمي، بالنظر إلى التعاطي مع هذا النوع من التعليم بوصفه 
نوعًا من الترف دون جدية. لذلك يحتاج مجلس التعليم العالي إلى إعداد خطة إلدارة 
األزمات، ووضع خطط جلميع السيناريوهات احملتملة من الكوارث الطبيعية واإلنسانية 

لضمان استمرارية التعليم.

البشرية  للموارد  الوطنية  االستراتيجية  من  أنجز  ما  ثالثًا- 
)2025-2016(

من  عدد  ملعاجلة   )2025-2016( البشرية  للموارد  الوطنية  االستراتيجية  ُأعّدت 
للطلبة،  عادلة  عمل  فرص  توفير  مثل:  العالي،  التعليم  قطاع  تواجه  التي  التحديات 
بتحميل  واملساءلة  العلمي،  البحث  مخرجات  معايير  رفع  خالل  من  اجلودة  وحتسني 
الدولية  واتباع أفضل األمناط  الوطنية، واالبتكار  اجلامعات مسؤولية حتقيق األهداف 
األكادميية  التخصصات  يف  املقبولني  الطلبة  أعداد  وتخفيض  والتفكير،  التعليم  يف 
14 مشروعًا ليتم  بتشجيعهم على التوجه نحو التعليم التقني. ويف هذه اخلطة، ُوضع 
تنفيذها، وأيضًا ُحّددت اإلجراءات الالزمة لألهداف الفرعية، إذ جاءت شاملة من حيث 

التفاصيل. ويف ما يلي ما أجنز من هذه االستراتيجية: 

أواًل: الهدف االستراتيجي األول: نظام قبول موحد للدرجة اجلامعية األولى 
يشمل اخلروج التدريجي من البرنامج املوازي وتنظيم االستثناءات.

حظًا  األقّل  املدارس  عن  البادية  مدارس  أبناء  استثناءات  ُفصلت  األول،  املشروع  ضمن 
وغير ذلك، ولم ُتنجز إجراءات يف هذا املشروع إذ لم تلغ االستثناءات وُتنّظم، ولم ُتعّدل 

املكرمات، ولم ُيلغ البرنامج املوازي بحسب ما ورد يف االستراتيجية الوطنية.

أما املشروع الثاني اخلاص مبراجعة متطلبات بعض التخصصات املهنية وأنظمتها لتشمل 
األسنان  وطب  الطب  لتخصص  التحضيرية  الّسنة  بتطبيق  ُبدئ  فقد  حتضيرية،  سنة 
للمقبولني يف اجلامعة األردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2019/2018 بزيادة 
للطلبة،  رضوخًا  عنه  التراجع  جرى  ما  سرعان  أنه  إاّل  االستيعابية،  الطاقة  عن   %20
وخاصة مع عدم االستعداد الكايف لتنفيذه. وُشّكلت مؤخرًا جلنة خاصة لبحث موضوع 
الطب  لتخصصي  فيه  السير  على  الوزراء  مجلس  موافقة  وُأخذت  التحضيرية،  السنة 
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البشري وطب األسنان، إضافة إلى عدم تنفيذ باقي بنود هذا املشروع إلى اآلن.

ُأجنز املشروع الثالث اخلاص بتوجيه الطالب وإرشادهم يف اختيار الوظائف، إاّل أنه فشل 
يف تشجيع الطلبة على التعليم التقني لعدم وجود استراتيجية إلدارة هذا امللف، ويعود 

السبب إلى تعدد املرجعيات املسؤولة عن هذا القطاع.

املشروع،  هذا  ُنّفذ  فقد  للطلبة،  املالي  الدعم  قاعدة  بتوسيع  اخلاص  الرابع  املشروع  أما 
مجموع  من   %80 يقارب  ما  والقروض  املنح  من  استفادوا  الذين  الطلبة  نسبة  بلغت  إذ 
الطلبة  جلميع  الدعم  تقدمي  الوزارة  تستطع  ولم  التقرير،  يف  سابقًا  ورد  كما  املتقدمني 
مع  بالعمل  يتصل  مهم  إجراء  ُينّفذ  ولم  كافية،  مالية  مخصصات  توافر  لعدم  املتقدمني 
البنوك ومؤسسات التعليم العالي لتأسيس مؤسسة التمويل اجلديدة وإدارتها، والتي من 
املمكن أن تساعد كثيرًا من الطلبة على إمتام دراستهم بدون الضغط املالي عليهم وخاصة 

مع األوضاع احلالية.

العلمية  األبحاث  مخرجات  معايير  لرفع  الثاني  االستراتيجي  الهدف  ثانيًا: 
يتوافق  مبا  العالي  التعليم  أنظمة  يف  والتعلم  التدريس  ومستوى  وجودتها 

ويتماشى مع أفضل األساليب واملعايير يف اجلامعات املتطورة.
بالتنسيق بينهما، نّفذت الهيئة والوزارة مشروع اعتماد جميع البرامج املهنية )طب، وطب 
وُعّدلت  االستراتيجية،  يف  ورد  كما  اجلودة  مبعايير  والتقيد  وغيرها،  وهندسة(  أسنان، 
 ACPEلبرامج الهندسة و  ABETمعايير اجلودة من خالل النظر إلى معايير دولية مثل
للصيدلة، إاّل أن اجلامعات لم تلزم باحلصول على اعتمادات دولية، كما ال بّد للهيئة من 

التشجيع على االعتمادات الدولية املرموقة.

اجلامعات  يف  املطروحة  والتخصصات  البرامج  مبراجعة  اخلاص  الثاني  املشروع  ُأجنز 
االستيعابية،  الطاقة  الطلبة  أعداد  فيها  جتاوزت  تخصصًا   90 ُجّمد  فقد  الرسمية، 
30-35% كونها  306 من التخصصات بنسب تراوحت بني  وُخّفضت أعداد املقبولني يف 
تخصصات راكدة أو مشبعة، ومع ذلك فإن سياسات القبول واستراتيجياته ما زالت تراوح 
القبول  سجلِّ  على  الطلبة  من  كبير  عدد  وُيقبل  املطلوب،  باملستوى  ُتطّور  ولم  مكانها، 
التقني يستدعي تظافر كل  التعليم  زال ضعف اإلقبال على  وما  املوازي،  وبرامج  املوحد 
اجلهود لتطوير محور القبول وتبعاته، مثل تراجع جودة التعليم، وزيادة أعداد البطالة 

بني خريجي اجلامعات.

اجلامعات  يف  التدريسية  الكوادر  كفاءات  برفع  اخلاص  الثالث  باملشروع  يتصل  ما  ويف 
برامج  يف  اإللكتروني  التعليم  إلدماج  تنفيذية  خطة  الوزارة  اعتمدت  فقد  والكليات، 
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التعليم العالي، إاّل أن إجراءات هذا الهدف لم تتحقق باستثناء إقرار نظام ممارسة العمل 
األكادميي والتراجع عنه خالل أسبوع، والباقي عبارة عن توجيهات ومخاطبات للجامعات 
للعمل على رفع كفاءة الكوادر دون خطط تنفيذية ومتابعة وقياس حقيقي لألداء، إضافة 

إلى عدم تنفيذ باقي اإلجراءات والتي تعدُّ جذرية يف مجال رفع كفاءة الكوادر.

ويف إطار املشروع الرابع اخلاص بقياس التقارير ومراقبتها وإعدادها حول جودة التدريس 
ومخرجات األبحاث العلمية، فتّتخذ الوزارة بحسب تقاريرها عددًا من اإلجراءات لقياس 
جودة برامج التعليم العالي ودراسة املشاكل يف بعض القطاعات، وُيؤخذ بههذه اإلجراءات 
عند تطوير معايير اجلودة، إاّل أن هذه النتائج ال ُيتشارك بها مع الطلبة وأولياء األمور 
يف  ورد  ما  بحسب  العلمية  األبحاث  ملخرجات  التطرق  يجر  لم  كما  العمل،  وأصحاب 

االستراتيجية.

اما وبشأن املشروع اخلامس اخلاص بتهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزة لإلبداع والتميز، 
فلم ُيسّجل النجاح يف هذا املشروع مبا يخص اإلبداع واالبتكار جتاه الطلبة واملبدعني، 
بل ُنّفذ التعديل على مادة التربية الوطنية، وأكُتفي مبخاطبة اجلامعات وتوجيهها على 
يف  للطلبة  حقيقية  مشاركة  يوجد  ال  كذلك  ومراقبة.  متابعة  دون  الطلبة  دور  تعزيز 

عملية صنع القرارات، وال إرشاد أكادميي حقيقي، وثّمة غياب كبير لإلرشاد النفسي.

ويعدُّ اإلجناز يف هذا الهدف االستراتيجي ضعيفًا، وخاصة يف رفع معايير جودة البحث 
العلمي والتعلم والتعليم، األمر الذي أدى إلى تراجع األردن بحثيًا.

ثالثًا: الهدف االستراتيجي الثالث: املساءلة من خالل حتفيز اجلامعات على 
األهداف  حتقيق  يف  ملموسة  مساهمات  تقدمي  جتاه  أكبر  مسؤولية  حتّمل 

الوطنية االقتصادية واالجتماعية.
جرى  والذي  العالي،  التعليم  يف  احلاكمية  بتعزيز  اخلاص  األول  املشروع  يخص  ما  ففي 
إاّل أن  التطرق له يف سياق التقرير، فقد ُنّفت اإلجراءات الشكلية مبا يخص احلاكمية، 
إلى  إضافة  للجامعات،  واالستقاللية  احلاكمية  مفهوم  تراجع  إلى  أدت  العملية  املمارسة 
مصفوفة  العالي  التعليم  مجلس  ووضع  تفعيل،  دون  اجلامعات  رؤساء  تقييم  نظام  إقرار 
خطة متابعة احلاكمية املالية واإلدارية، واخلطط االستراتيجية، ومؤشرات األداء لتقوم 
اجلامعات بتنفيذ مهامها، ولم ُتقّيم هذه التجربة إلى اآلن. كما أنه ال بّد ملجلس التعليم 
تقييمًا  اآلن  إلى  املجلس  ينشر  لم  وأيضًا  والرقابي.  اإلشرايف  بدوره  االلتزام  من  العالي 
وضعتها  التي  واإلصالحات  األهداف  جتاه  القطاع  يحققه  الذي  التقدم  حول  سنويًا 
االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، وجتاه تسهيل عملية انتقال الطلبة من مرحلة 

التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم اجلامعي.
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فلم  اجلامعات،  رؤساء  تعيني  بعملية  خاص  نظام  بوضع  املتعلق  الثاني  املشروع  وبصدد 
رئاسة  إلى  النظام  العالي بهذا  التعليم  املهم حتى مع تنسيب مجلس  الهدف  ُيحّقق هذا 

الوزارء بتاريخ 2021/3/18، ولم يَر النور إلى اآلن.

أما بشأن املشروع الثالث اخلاص بتعزيز احلوافز لإلدارة الفعالة للموارد، فقد ُربط جزء 
واملمارسات اإلدارية  بأداء اجلامعات وفقًا ألهداف االستراتيجية  التمويل احلكومي  من 
األفضل، بتخصيص 5% من الدعم احلكومي السنوي للجامعات وفقًا إلجنازات اجلامعة 
إلى  أربع سنوات لتصل  يف حتقيق هذه األهداف االستراتيجية، واألهداف الفضلى ملدة 
هيئة  أعضاء  كفاءة  حيث  من  املطروحة  التخصصات  االعتماد  هيئة  ُتتابع  كما   .%20
التدريس ومتابعة املوارد املالية الالزمة، إاّل أنها لم تنشر للعلن، وقامت الهيئة بتصنيف 
عام  نتائجها  عن  اإلعالن  عند  لغط  صاحبها  أنه  إاّل  االستراتيجية،  بحسب  اجلامعات 
2019. ولم تقم اجلامعات بوضع حوافز مادية للمميزين يف مجال التدريس واملشاركني 

يف الدورات التدريبية.

املمارسات  أفضل  تبني  بتمكني  املتعّلق  الرابع  االستراتيجي  الهدف  رابعًا: 
الدولية يف التدريس والتعليم التي من شأنها دعم حتقيق مستويات أفضل يف 

إتاحة فرص التعليم واجلودة:
ُأحلق  فقد  العالي،  التعليم  يف  والتطوير  لالبتكار  صندوق  بإنشاء  اخلاص  األول  املشروع   
بينما  االبتكار،  جانب  إليه  وأضيف  العالي  التعليم  بوزارة  العلمي  البحث  دعم  صندوق 
أن  ويذكر  الوزارة.  يف  والتطوير  لالبتكار  خاص  صندوق  إلى  تدعو  االستراتيجية  كانت 
الهدف من صندوق االبتكار والتطوير بحسب االستراتيجية هو متكني أفضل املمارسات 
عن  الناجتة  االبتكارية  باملشاريع  ُيعنى  احلالي  الصندوق  بينما  والتعليم،  التدريس  يف 

بحث أو أساس علمي.

التكنولوجية  واألجهزة  التحتية  البنية  بتطوير  اخلاص  الثاني  باملشروع  يتعلق  ما  ويف 
فقد  املصدر،  مفتوحة  التعليمية  املصادر  استخدام  وترويج  العالي  التعليم  مؤسسات  يف 
العالي  التعليم  برامج  يف  اإللكتروني  التعليم  إلدماج  تنفيذية  خطة  الوزارة  اعتمدت 
اإلجراءات  إلجناز  االعتماد  هيئة  إلى  وأوعزت  التعليمية،  املنظومة  من  جزءًا  ليصبح 
الالزمة لتنفيذها، كما أوعزت إلى اجلامعات من خالل مجالس األمناء لتنفيذها، إذ مت 
إقرار األسس التنظيمية لوضع نظام التعليم اإللكتروني. ويجري العمل على إنشاء املركز 
الوطني الستخدام التكنولوجيا وإدماج مصادر التعلم املفتوحة يف الوزارة، وُدّرب 1200 

عضو هيئة تدريس على ذلك.
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وعند االطالع على ما ُأجنز من اخلطة االستراتيجية للموارد البشرية )2025-2016(، 
الزمني، بل إن  إلى اآلن أقل كثيرًا مما هو متوقع بحسب اإلطار  أن ما ُأجنز  يتضح جليًا 
عددًا من األهداف واإلجراءات لم ُيلمس لها تأثير حتى بعد إجنازها، بدليل تراجع كثير 
42 عام  املرتبة  81 بعدما كانت يف  املرتبة  إلى  العاملي لالبتكار  من املؤشرات مثل اإلنتاج 
2011، وأيضًا تراجعت جودة املخرجات التعليمية، ما أدى إلى عدم مواءمة املخرجات مع 

حاجات سوق العمل، وبالتالي رفع معدالت البطالة.

رابعًا: ما ُأنجز من توصيات 2020
العالي  التعليم  مؤسسات  اعتماد  وهيئة  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اعتمدت 
ووضع  العالي،  التعليم  منظومة  يف  اإللكتروني  التعليم  إدماج  باعتماد  جودتها  وضمان 
أسس إدماج التعليم اإللكتروني يف منظومة التعليم العالي، وُعقد عدد من الورش لتمكني 

أعضاء هيئة التدريس والطلبة بتطبيق التعلم املدمج.

كما عّدلت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها معايير االعتماد وجودة 
والكوادر  التدريسية  الهيئة  أعضاء  لتمكني  الورش  من  عدد  وُعقد  األكادميية،  البرامج 
أدرجت  كما  األكادميية،  للبرامج  اجلودة  وضمان  االعتماد  معايير  بتطبيق  البشرية 
النفسي، وانتهت  املهنية والعمل التطوعي واإلرشاد  املعايير واملؤشرات للصحة والسالمة 

الهيئة من اإلدراج املؤسسي والبدء بتسكني املؤهالت. 

جامعة  قيام  مثل  التوصيات،  لبعض  اجلامعات  بعض  من  منفرد  محدود  تطبيق  وثّمة 
لتجارب  عزل  غرف  إنشاء  ودعم  احليوية،  للتقنيات  مركز  بإنشاء  والتكنولوجيا  العلوم 
البيطري، وتوفير جامعة  املستشفى  العزل يف  احليوان يف بيوت احليوان، وجتهيز غرف 

األميرة سمية للتكنولوجيا قناة يوتيوب رسمية للجامعة.
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خامسًا: الخالصة والتوصيات
اخلالصة 

احمللي  العمل  لسوق  مهمًا  رافدًا  وكان  طيبة،  بسمعة  األردن  يف  العالي  التعليم  يتمتع 
من  كثير  ويتبوأ  السابقة.  العقود  مدى  على  واملنافسة  املؤهلة  بالكفاءات  واإلقليمي 
اخلريجني وظائف مهمة يف سوق العمل اخلليجي والعاملي. لكن يف اآلونة األخيرة، عانى 
قطاع التعليم العالي من عدم القدرة على مجاراة تسارع التطور يف هذا القطاع، ما أوقعه 
غير  واستراتيجيات  سياسات  اتخاذ  يف  كبيرًا  دورُا  لعب  الذي  اإلداري  الترهل  براثن  يف 
تخبط  يف  دور  السياسات  لهذه  وكان  بل  الصحيح،  باالجتاه  القطاع  توجيه  على  قادرة 
محاور هذا القطاع الرئيسة وتراجعها، ما شكل عبئًا كبيرًا على اجلامعات أدى بالتالي إلى 
خلل يف احلوكمة وزيادة العجز والديون على اجلامعات الرسمية، وتراجع جودة املخرجات 

اجلامعية، لذلك أصبح لزامًا إعادة هيكلة هذا القطاع جذريًا وإنقاذه من وضعه احلالي.

ويتضح جليًا عدم تقدم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى املستوى املطلوب حتى 
مع توافر املوارد البشرية املؤهلة من أعضاء هيئة تدريسية وباحثني وطلبة دراسات عليا. 
فقد ُهّمشت مجالس احلاكمية الثالثة ودورها يف تعيني رؤساء للجامعات، وما زال البحث 
النشر  وثّمة تدنٍّ يف نسبة  القادمة.  أو عشر سنوات  للخمس  استراتيجية  العلمي بدون 
العلمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية، عدا عن ضعف ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة، 
العلمي  البحث  مجال  يف  العالي  التعليم  ومؤسسات  اخلاص  القطاع  بني  الشراكة  وضعف 
التطبيقي، إضافة إلى صعوبة تطبيق معايير االعتماد اخلاص على اجلامعات الرسمية 
املتصلة بنسب أعداد الطلبة إلى املدرسني، وتراكم الديون والعجز املالي، وعدم التركيز 
على صقل شخصية الطالب وسلوكه، ما يستدعي ضرورة تكاتف اجلهات املعنية بالتعليم 

العالي والبحث العلمي. 

وسبل  املعوقات  إلى  والتطرق  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  قطاع  واقع  تشخيص  ومت 
التغلب على كثير منها، ومراجعة ما ُأجنز من توصيات تقرير حالة البالد 2020، واخلطة 
البشرية  للموارد  الوطنية  واالستراتيجية   )2021-2019( للوزارة  االستراتيجية 
تنفيذ  يف  القصور  عمرها،  من  سنوات  خمس  بعد  واضحًا  بدا  التي   )2025-2016(
لم   2020 البالد  أن معظم توصيات تقرير حالة  أيضًا  للنظر  الرئيسة. والالفت  بنودها 

ُتنّفذ أو حتى ُيبدأ بتنفيذها.  
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التوصيات
أن القطاع لم يتراجع عن السعي  إاّل  العالي باستمرار،  التعليم  مع تزايد حتديات قطاع 
املرموقة  املكانة  واستعادة  األفضل،  نحو  التعليمية  باملنظومة  واالرتقاء  التطوير  نحو 
التي اشتهر بها قطاع التعليم يف األردن طوال سنوات مضت، وبناًء على ذلك ميكن تقدمي 

التوصيات التالية:

عالقة  بناء  خالل  من  واخلاصة  العامة  اجلامعات  يف  األمناء  مجالس  دور  تعظيم   .1
تكاملية مع مجلس التعليم العالي ليكون دور املجلس اإلشراف واملراقبة والتوجيه. 

تعظيم دور املجالس احلاكمية الثالثة )مجالس األمناء ومجالس العمداء ومجالس   .2
اجلامعات( يف مؤسسات التعليم العالي ووضع التشريعات التي حتد من تغول مالكي 

بعض اجلامعات اخلاصة. 

العالي ومجالس  التعليم  واملؤسسية يف تعيني أعضاء مجلس  بالشفافية  االلتزام    .3
األمناء والقيادات اجلامعية ومن ميثل املجتمع احمللي يف املجالس احلاكمية.

العمل على استقرار التشريعات الناظمة للعمل األكادميي واستدامتها على مستوى   .4
اجلامعة والقطاع.

إلى  وحتويلهم  اجلامعات  يف  الفائض  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  عدد  من  التخفيف   .5
اإلداري  إلى  األكادميي  نسبة  لتحقيق  موظفني  إلى  حتتاج  التي  األخرى  الوزارات 
)1:1( وذلك من خالل وضع خطة أو استراتيجية بديلة للمهام التي كان يقوم بها 

هؤالء. 

بالتعليم  االلتحاق  على  ويشجع  العدالة  ليشمل  املوحد  القبول  أسس  تعديل    .6
التقني وحسب االستراتيجية الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(.

حيث  من  وخاصة  االعتماد  معايير  حتقق  ال  التي  التخصصات  يف  القبول  وقف   .7
نسبة الطالب إلى املدرس.

إعادة استيفاء %1 من صايف األرباح السنوية للشركات املساهمة باعتبارها مصدرًا   .8
لتمويل صندوق البحث العلمي واالبتكار.

توفير الدعم املالي الكايف إلجراء البحوث العلمية سواء كان من اجلامعة أو الدولة   .9
أو القطاع اخلاص للمدرسني والطلبة.

دراسة اجلدوى من أهداف صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار للمرحلة القادمة   .10
لتحديد مصيره ووضع اخلطة املناسبة لوضعه على املسار الصحيح.



543

حالة البالد 2021: التعليم العالي والبحث العلمي

دعم طلبة الدراسات العليا من اجلامعة ومن صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار   .11
للتفرغ وتنفيذ أبحاثهم.

تعديل تعليمات اجلودة األكادميية للتشجيع على التحول من التعليم إلى التعلم   .12
القائم على املشروعات وجعل الطالب محور عملية التعلم.

ربط استحداث التخصصات اجلديدة من مجلس التعليم العالي مع حاجة السوق   .13
للخمس أو عشر سنوات القادمة.

سنوات  عشر  آخر  يف  استحدثت  التي  التخصصات  لواقع  حقيقية  دراسة  إجراء   .14
والوقوف على حاجة السوق إليها باالستعانة باجلهات املعنية، مثل ديوان اخلدمة 

واملركز الوطني للموارد البشرية ومؤسسة الضمان االجتماعي.

قياس أداء اجلامعات والكليات اإلداري واألكادميي من خالل تطبيق معايير بالدريج   .15
لكثير  الفرصة  وإتاحة  التعليم  مخرجات  لضمان   )Baldrige Standards(
واإلقليمي  احمللي  السوق  يف  عمل يناسب مؤهالتهم  على  للحصول  اخلريجني  من 

والعاملي. 

التركيز على نتاجات التعلم عند تصميم اخلطط الدراسية والتأكد من حتقيقها   .16
الكليات  يف  التخصصات  كافة  يف  التطبيقي  اجلانب  وزيادة  املواد  تدريس  عند 

العلمية وتعزيز مخرجاته.



544

Economic & Social Council of Jordan

المراجع
التقرير السنوي، وزارة التعليم العالي، 2020.  -

تقارير مؤشر املعرفة العاملي، 2021/2020.  -

تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.  -

تقارير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2022.  -

تقارير وزارة العمل، 2020.  -

تقارير وزارة العمل، 2021.  -

تقرير جامعة البلقاء التطبيقية، 2021.  -

دائرة اإلحصاءات العامة، اجلولة الثالثة، 2021.  -

- 2011Global Innovation Index, .

- 2021Global Innovation Index, .

- SciVal, Elsevier Scopus.

- Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Cita-
tion Indicators, Elsevier, 2021.

-  .Web of Science, 2021

- Web of Science, 2022.



2021تقرير حالة البالد

سوق العمل والتشغيل 
وقطاع التعليم والتدريب 

المهني والتقني

محور الموارد البشرية 

 

Economic & Social Council of Jordan



546

Economic & Social Council of Jordan

الشميساني - 64،  شارع عبداحلميد باديس - عمان - األردن
ص.ب: 941035 عمان 11194 األردن

هاتف 0096265675325 - فاكس 0096265662958
www.esc.jo

Economic & Social Council of Jordan



547

حالة البالد 2021: سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

549............................................................................................................................................... المقدمة

أوالً- قطاع سوق العمل والتشغيل..............................................................................................551

562...................................................................... ثانيًا- قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

 ثالثًا- ما أنجز من أهداف االستراتيجية الوطنية 

لتنمية الموارد البشرية )2025-2016(.......................................................................................573

 رابعًا- ما أنجز من توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020: 

580...................... قطاع سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

590......................................................................................................... خامسًا- الخالصة والتوصيات 

المصادر والمراجع...............................................................................................................................593



548

Economic & Social Council of Jordan



549

حالة البالد 2021: سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

المقدمة
تأثر األردن يف السنوات األخيرة 2008-2020 بعدد من املتغيرات واألحداث االقتصادية 
والسياسية العاملية واإلقليمية، بدءًا من األزمة املالية العاملية عام 2008، مرورًا بتبعات 
الربيع العربي على دول املنطقة وتباطؤ النمو االقتصادي يف الدول العربية، وصواًل إلى 
جائحة كورونا التي أدت باملجمل إلى مشكالت اقتصادية واجتماعية. وقد انعكست هذه 
األحداث على األردن انعكاسًا كبيرًا متّثل يف تدني معدالت النمو االقتصادي، وانخفاض 
مستوى معيشة الفرد وزيادة نسبة البطالة، ال سيما مع انخفاض معدل مشاركة األردنيني 
يف سوق اخلليج العربي، والتي كانت وجهة مهمة لألردنيني لقدرتها على استيعاب أعداد 
كبيرة من املوارد البشرية األردنية، ما أدى إلى عدم توازن سوق العمل احمللي، وبالتالي مع 
أعداد  تدّفق  إلى  إضافة  باخلطر،  ُتنذر  املؤشرات  بدأت  العمل،  سوق  على  الضغط  زيادة 
الوافدة يف  العمالة  زاد حجم  الذي  األمر  السورية-  الوافدة- وخاصة  العمالة  كبيرة من 
عدة قطاعات مع عزوف األيدي العاملة األردنية عن العمل يف تلك القطاعات التي ُتقبل 

عليها العمالة الوافدة ألسباب عدة. 

كذلك تراجعت نسبة املشاركة االقتصادية، وتزايدت نسبة البطالة. وتتمثل الصعوبات 
التي يواجهها األردنيون الباحثون عن فرصة عمل يف عدة أسباب؛ منها محدودية عدد 
نحو  اإلجبارية  الهجرة  وموجات  احمللي،  االقتصادي  والوضع  املستحدثة،  العمل  فرص 
العمل.  سوق  الحتياجات  مؤهالتهم  مواءمة  وعدم  األجور،  تدني  إلى  إضافة  األردن، 
نحو  والتوّجه  واملستقبلية،  احلالية  العمل  سوق  احتياجات  حتديد  أهمية  تبرز  ولذلك 
البطالة،  نسبة  وتقليل  جديدة،  عمل  فرص  استحداث  يضمن  مبا  والتطوير  التنمية 

ومواءمة املهارات مع متطلبات سوق العمل وحاجته.

لقد أفرزت جائحة كورونا تداعيات اقتصادية واجتماعية على األردن، وكان لإلجراءات 
وتخفيف  كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  احلكومة  اتخذتها  التي  الصارمة  الصحّية 
االقتصاد  على  كبير  تأثير  الوبائي  املنحنى  وتسطيح  الصحية،  املنظومة  على  الضغط 
على  ومتفاوتة  كبيرة  خسائر  يف  طويلة  ملدد  دامت  التي  اإلغالقات  ساهمت  إذ  األردني، 
املنشآت االقتصادية. لذلك سعت احلكومة جاهدة للمواءمة بني اجلانب الصحي واجلانب 
االقتصادي من خالل اتخاذها عدة إجراءات ساعدت على العودة لالنفتاح االقتصادي 
 .2020 التدريجي، ما أدى إلى حتريك النشاط االقتصادي خالل الربع الثالث من عام 
إاّل أنه مع التزايد الكبير ألعداد إصابات كورونا يف شهر أيلول 2020، اّتخذت احلكومة 
إجراءات صحّية واحترازية أدت إلى جناحها يف مضاعفة قدرات النظام الصحي بنسبة 
األفراد  على  الرقابة  تشديد  مع  ميدانية،  مستشفيات  إنشاء  إلى  إضافة   ،)1(%300

1 البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.  
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التبعات  من  للتقليل  وذلك  الشاملة،  أو  اجلزئية  اإلغالقات  إلى  العودة  دون  واملنشآت 
االقتصادية واالجتماعية. 

يف  كبير  أثر  احلافز،  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  بقطاع  امللكي  لالهتمام  كان  لقد 
حفز احلكومة وتوجيهها لتأخذ على عاتقها وضع هذا القطاع ضمن أهم أولويات خططها 
القطاع يف إسهامه بتحقيق االستقرار االقتصادي  إذ تتمثل أهمية هذا  االستراتيجية، 
واالجتماعي، وبتحّوله إلى أساس ميكن أن تستند إليه خطط التنمية املستدامة وتطور 
النمو االقتصادي. ويف ظّل الظروف االقتصادية التي مير بها األردن، وعدم كفاية فرص 
العمل املستحدثة سنويًا، وتزاحم أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تستحوذ على ما 
يقارب 20%)2( من فرص العمل، وعدم مالءمة املهارات مع احتياجات سوق العمل، سعت 
األردنيني  من  الكبيرة  لألعداد  سنويًا  جديدة  عمل  فرص  توفير  إلى  جاهدة  احلكومة 
الباحثني عن عمل، إذ إن سوق العمل يحتاج إلى ما يزيد على 70-90 ألف فرصة عمل 
االهتمام  جاء  لذلك  وحْسب.  البطالة  نسبة  ارتفاع  لتجنب  وذلك  سنويًا)3(،  جديدة 
العمل،  لسوق  أساسيًا  رافدًا  بوصفه  والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل  بقطاع 
وتخفيف  البطالة  معدالت  تخفيض  يف  تساعد  جديدة  عمل  فرص  توفير  على  ليعمل 
الضغوط االقتصادية واالجتماعية بالتنسيق والتشاركية مع باقي القطاعات، من خالل 
االستعانة بخبرات أصحاب املصلحة للمساعدة يف تطوير هذا القطاع باملستوى املطلوب.

وقد تعرض قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني يف األردن لتحديات عدة، إذ بالرغم 
من كل اجلهود التي بذلتها اجلهات املعنية يف تطوير هذا القطاع، إاّل أنه ما زال يعاني من 
الضعف والبطء يف حتقيق األهداف املوضوعة للسير به نحو التطور واحلداثة ومواكبة 
الفاعلة للقطاع اخلاص  املشاركة  أّدى غياب  متطلبات السوق والصناعات املختلفة. وقد 
اّتساع الفجوة بني  إلى  العمل،  إلى متطلبات سوق  يف تطوير نظام تعليمي مهني يستند 
احتياجات القطاع اخلاص واملهارات املتوافرة لدى اخلّريجني. ومن ناحية أخرى، ما زالت 
منظومة التوجيه واإلرشاد املهني عاجزة عن القيام باملهام املطلوبة واملتوقعة لتشجيع 
املراحل  جميع  يف  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  ببرامج  االلتحاق  على  الطلبة 
التعليمية. كذلك فإن من اآلثار التي ترّتبت على قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني 
نتيجة جائحة كورونا، اقتصار الدراسة يف املدارس الثانوية املهنية على الدروس والتجارب 
املصّورة وبّثها عبر منصة درسك اإللكترونية، إذ شّكلت املمارسة والتدريب املهني املعتمد 
على محاكاة التدريب امليداني من خالل التقنيات احلديثة حتديًا لوزارة التربية والتعليم 

وطاقمها. 

2التقرير السنوي، وزارة العمل، 2021.  
3 تقرير وزارة العمل، 2020.  
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التأشيري  التنفيذي  برنامجها  يف  احلكومة  وضعت  والبطالة،  الفقر  محاربة  وبهدف 
)2021-2024(، تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع، تهدف إلى زيادة فرص العمل، وترسيخ 
القطاعات  يف  االنخراط  على  وتشجيعها  قدراتها  وتطوير  احمللية،  العاملة  القوى  مكانة 
املهنية، من خالل حتديث برامج التدريب، ودعم قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني 
وربطه مع احتياجات سوق العمل. ويف هذا السياق، مت إعداد العديد من االستراتيجيات 
واملبادرات التي تهدف إلى تنمية قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني وتطويره وربطه 
التشغيل  أولوية  على  والعمل  باالقتصاد،  للنهوض  السعي  وإلى  العمل،  سوق  مع  مباشرة 

وريادة األعمال.

والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  لدور  ملموسة  نتائج  على  احلصول  ولغايات 
ونشاطه يف سوق العمل، يتوّجب العمل على التحديث والتطوير لسياسات نظام التشغيل 
ووضع  لتشخيصه  القطاع  هذا  واقع  على  والوقوف  والتقني،  املهني  والتعليم  والتدريب 
احللول العملية املناسبة، ليتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، من أجل زيادة 

فعاليته يف دفع عجلة االقتصاد نحو النمو واالزدهار.  

أواًل- قطاع سوق العمل والتشغيل
1 - واقع حال قطاع سوق العمل والتشغيل

والتحديات  السياسية  األوضاع  تبعات  من  األخيرة  السنوات  يف  األردني  االقتصاد  عانى 
والتي  كورونا،  جلائحة  السلبية  اآلثار  إلى  إضافة  اجلوار،  دول  واجهت  التي  االقتصادية 
إلى  للعودة  واضطروا  اخلارج،  يف  وظائفهم  فقدوا  الذين  األردنيني  أعداد  تزايد  إلى  أدت 
األردن، وهو ما شكل حتديًا جديدًا متّثل بزيادة أعداد املتعطلني عن العمل، إضافة إلى 
إغالق عدد كبير من املنشآت واملشاريع الصغيرة، ما ساهم يف تراجع النمو االقتصادي إلى 
مستوى حرج كما هي احلال يف عام 2020 بانكماش االقتصاد األردني، إذ وصلت النسبة 
إلى - 1.6%، كما هو موضح يف الشكل رقم )1(، والتي ُتعّد من أقل النسب يف العالم بعد أن 
كان االقتصاد مستقرًا، إذ كانت نسب النمو تتراوح باملتوسط حول 2% )4( خالل السنوات 

السابقة، ما يتطلب رفعه ملستويات أعلى من أجل دفع عجلة النشاط االقتصادي.

4 البنك املركزي األردني، بيانات شهرية، أعداد مختلفة.  
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الشكل رقم )1(:

     املصدر: البنك املركزي األردني، بيانات شهرية، أعداد مختلفة، 2021.

إن الوضع الراهن الذي مير به األردن، وعدم كفاية فرص العمل التي يستحدثها السوق 
والتراجع يف  الوافدة،  العمالة  العمل، ووجود أعداد كبيرة من  احمللي، وعدم مرونة سوق 
املشاريع الكبيرة )Mega Projects( التي كانت تستوعب اخلريجني، أّثر على مجموع 
 42,036 اسُتحدثت  إذ  واخلاص،  العام  القطاعني  من  املستحدثة  العمل  فرص  عدد 
املطلوبة -كما هو موضح  املستويات  أقل من  2019)5(، وهي  ألف فرصة عمل خالل عام 
68,874- يف عام  يف الشكل رقم )2(- بل وصل صايف عدد فرص العمل املستحدثة إلى 
2020، وذلك نتيجة فقدان عدد كبير من العاملني لوظائفهم خالل جائحة كورونا، على 
ألف فرد فقدوا   120 ثّمة  أّن  أي  العاملني،  الرغم من محاوالت احلكومة احلّد من فصل 
عملهم خالل 2020. وُيذكر أن احلكومة قامت باستحداث ما يقارب 35 ألف فرصة عمل 
خالل عامي 2019 و2020، يف حني أنها وضعت ضمن خطتها استحداث 30 ألف فرصة 
عمل  فرصة  ألف   90 مبجموع   )6(2020 عام  نهاية  إلى   2018 منتصف  من  سنويًا  عمل 
مستحدثة، يف مساٍع الستيعاب التزايد يف أعداد الشباب الباحثني عن عمل، إذ يحتاج 
البطالة)7(.  تزايد نسبة  للحد من  ألف فرصة عمل مستحدثة   90-70 العمل من  سوق 

5 دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير مختلفة، 2020.  
6 دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير مختلفة، 2020. 

7  تقرير وزارة العمل، 2020. 
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عام  مع  مقارنة  املستحدثة  الفرص  لعدد  التدريجي  التناقص   )2( رقم  الشكل  ويوضح 
وخططها  احلكومة  لسياسات  كبيرًا  حتديًا  هذا  ويشكل   ،2020 عام  يف  وخاصة   ،2007

التنفيذية مع تزايد عدد السكان وأعداد الباحثني عن فرصة عمل. 

الشكل رقم )2(:

     املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، بيانات مختلفة.

ويف ظل التزايد املستمر واالرتفاع الكبير يف أعداد العاطلني عن العمل، أصبحت مشكلة 
أن  إاّل  النسبة،  تخفيض  محاوالت  فمع  املتعاقبة،  احلكومات  أولويات  أهم  من  البطالة 
الوضع ُينذر بازدياد معدالت البطالة. ففي حني كانت خطة وزارة العمل )2021-2017( 
-%15.1 بني  تتراوح  نسب  إلى  اخلطة  أعوام  خالل  البطالة  نسبة  خفض  إلى  تهدف 

15.3% )8(، إاّل أن نسبة البطالة وصلت إلى 19% يف 2019، أي ما قبل جائحة كورونا، 
ثم استمرت بالزيادة إلى أعلى مستوى لها خالل السنوات العشر األخيرة -كما هو موضح 
يف الشكل رقم )3(- إذ ارتفعت نسبة البطالة إلى 23.2% يف عام 2020، وارتفعت خالل 
2019)9(، لذلك  4.1 نقطة مئوية عن عام  2021 بزيادة مقدارها  الربع الثالث من عام 
يجب التنويه إلى أن نسبة البطالة قبل اجلائحة، كانت  يف حالة ارتفاع متزايد، وازدادت 
معدالتها أثناء اجلائحة. أما بخصوص نسبة البطالة عند اإلناث، فقد ارتفعت النسبة 

خطة وزارة العمل، )2021-2017(.   8
دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة، اجلولة الثالثة، 2021.   9
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إلى 32.8% يف عام 2020)10(، وهو مستوى غير سابق، ثم انخفضت إلى 30.8% خالل 
الذكور  بني  النسبة  ارتفعت  بينما  مرتفعة.  زالت  ما  وهي   ،2021 عام  من  الثالث  الربع 
 ،2020 عام  خالل   %22.2 وهي  األخيرة،  العشر  السنوات  خالل  لها  مستوى  أعلى  إلى 
ثم انخفضت إلى 21.1% يف الربع الثالث من عام 2021)11(. وتشير اإلحصاءات إلى أن 
جهود احلكومة ومؤسساتها لم تنجح يف احلّد من البطالة، وخاصة عند اإلناث بالرغم من 
تخصيص برامج تنموية ملساعدة النساء على املشاركة االقتصادية. وهذا يوضح التباين 
بني اخلطط احلكومية الطموحة وبني التنفيذ يف الواقع، وعدم القدرة على التخطيط 
االستراتيجي والتنفيذي الواقعي القابل للتنفيذ، األمر الذي أّدى إلى إخفاق مؤسسات 

الدولة يف حتقيق اخلطط املنوطة بها.

الشكل رقم )3(: نسبة البطالة

  

  املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 2021.

ويف دراسة نشرت يف آب 2021)12( حول تأثير جائحة كورونا على االقتصاد وسوق العمل، 
فقد تبنّي أن اجلائحة قد أّدت إلى حدوث تغيرات يف سوق العمل؛ أهمها فقدان العديد 

10 . املصدر السابق نفسه 
11 دائرة اإلحصاءات العامة، 2021. 

12التقرير التحليلي ملسح التحول الوظيفي 2020، دائرة اإلحصاءات العامة، 2021.   
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لوظائفهم، وتقليص ساعات العمل استجابة لإلجراءات التي فرضتها احلكومة الحتواء 
18-60 سنة،  12,467 فردًا تتراوح أعمارهم بني  الوباء. وقد نفذت هذه الدراسة على 

موزعني على جميع محافظات اململكة.

43% ممن أجريت عليهم الدراسة، كانوا يعملون قبل اجلائحة، أشارت الدراسة  ومع أن 
إلى أن 17% مّمن كانوا يعملون قبل جائحة كورونا قد فقدوا وظائفهم بسبب اجلائحة 
و10.3% ألسباب أخرى، وأن 37% من الذين فقدوا عملهم بسبب اجلائحة كان يف إطار 
عملية تقليص عدد املوظفني و26% بسبب إغالق املنشأة. والالفت للنظر أن فئة الشباب 
من 18 إلى 29 سنة، هم األكثر فقدًا للوظائف. وجتدر اإلشارة إلى أن 26.8% من األفراد 
الذين لم يتأثر عملهم بجائحة كورونا يعتقدون أن عملهم سيتأثر يف املستقبل بسبب 

أزمة كورونا، وأن 13% من الذين تأثر عملهم باجلائحة يفكرون بتغيير عملهم.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن مهارات االهتمام بالتفاصيل، هي املهارات الشخصية املطلوبة 
هي  احلسابية  املهارات  كانت  حني  يف  اإلرشادية،  املهارات  تليها  واخلاص،  العام  للقطاعني 
املطلوبة من املهارات الفنية، تليها املهارات احلاسوبية، إضافة إلى أن اجلائحة كان لها أثر 
على سوق العمل، إذ أدت إلى فقدان الكثير من األفراد عملهم، وتفكير بعضهم تغيير أماكن 

عملهم.   

ب. اخلطط واالستراتيجيات والبرامج الداعمة لقطاع سوق العمل والتشغيل
وضعت  اخلصوص،  بهذا  امللكية  التوجيهات  وتلبية  األردني  باالقتصاد  النهوض  بهدف 
الوضع  متطلبات  تالمس  اقتصادية  خططًا  األخير  العقد  خالل  املتعاقبة  احلكومات 
خالل  من  مستدامة  وتنموية  جديدة  استثمارية  فرص  خلق  على  وتعمل  االقتصادي، 
نسبة  وتقليل  التشغيل،  لزيادة  املدى  وطويلة  طموحة  جديدة  استراتيجيات  تطوير 
البطالة، وحتسني جودة العمل وبيئته، منبثقة عن األجندة الوطنية األردنية )2007-

2017( التي تهدف إلى خلق 600 ألف فرصة عمل؛ منها االستراتيجية الوطنية للتشغيل 
والتقني  املهني  والتعليم  والتدريب  للتشغيل  الوطنية  )2011-2020(، واالستراتيجية 

)2014-2020(، واالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2025-2016(. 

كما ركزت االستراتيجية الوطنية للتشغيل )2011-2020( على تقليل نسبة البطالة 
بني فئات املجتمع، وحتسني مستوى املعيشة لألردنيني بعدِّ ذلك هدفًا رئيسًا من خالل 
لعام  البطالة  معدل  واعتماد  اإلنتاجية،  وحتسني  واملنافع  واألجور  العمل  فرص  زيادة 
2014 بوصفه مؤشرًا لغايات التطوير وحل مشكلة البطالة. بينما ُوضعت استراتيجية 
القطاع  والتقني )2014-2020( نظرًا ألهمية هذا  املهني  والتعليم  والتدريب  التشغيل 
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ودوره ليكون رافعة أساسية لالقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته، إذ اهتمت بتطوير نظام 
أما  العمل.  سوق  حاجة  على  يعتمد  بحيث  وتنفيذه  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب 
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، فقد هدفت إلى زيادة 
عدد الشباب الذين لديهم مهارات مهنية وتقنية للتوظيف والتشغيل والريادة، وإيجاد 
البشرية  املوارد  لنواح كثيرة من جوانب تنمية  لهم، وبخطة شاملة  فرص عمل مناسبة 
غياب  إلى  اإلشارة  وجتدر  التفكير.  وأمناط  واالبتكار  والوثوقية  واجلودة  النفاذية  مثل 
ومتابعة  البشرية  املوارد  استراتيجية  تنفيذ  عن  املسؤولة  اجلهة  حتديد  يف  الوضوح 

إجنازها.

أما خطة أولويات عمل احلكومة )2019-2020( يف مجال التشغيل، فقد ركزت خالل 
برنامج  وتنفيذ  سنويًا،  منتجة  إضافية  عمل  فرصة  ألف   30 توفير  على  اخلطة  عامي 
60 ألف فرصة عمل إضافية، مبا يتناسب مع متطلبات سوق  خدمة وطن بهدف توفير 
بتوفير  احلكومة  وتعهدت  اخلاص.  القطاع  مع  فاعلة  شراكة  وبناء  واحتياجاته،  العمل 
التزاماتها  وتراعي  املرأة  ضد  متييز  دون  اجلنسني  بني  الفرص  تكافؤ  حتقق  عمل  بيئة 
خالل  عمل  فرصة  ألف   35 يقارب  ما  إاّل  توفر  أن  تستطع  لم  احلكومة  أن  إاّل  األسرية. 
البدء يف تنفيذه حتى مع تدريب  عامني ونّيف)13(، ومت إيقاف برنامج خدمة وطن بعد 
بحسب  للمشروع  الثانية  املرحلة  ضمن  متدرب   )14(1,200 وتشغيل  متدربني،   3,904
التقرير الرسمي، وهو ما شكل حالة من اإلحباط لدى الشباب الطامح يف احلصول على 
وظيفة يف ظل الظروف الصعبة آنذاك. علمًا بأن نسبة العمالة غير األردنية يف املناطق 

الصناعية املؤهلة ما زالت تراوح مكانها بنسبة 74.4% لعام 2020)15(.

عن  الناجتة  اآلثار  ومواجهة  كورونا  جائحة  يف  احلكومية  باإلجراءات  يتصل  ما  يف  أما 
اإلغالقات الهادفة لوقف انتشار الفيروس، فقد اتخذت احلكومة خالل اجلائحة جملة 
خالل  من  العمل،  وأصحاب  العمال  بني  ما  التوازن  على  احلفاظ  غايتها  اإلجراءات  من 
كورونا  جائحة  أن  فيه  شك  ال  ومّما  مبوجبه.  الصادرة  والبالغات  الدفاع  أوامر  إصدار 
فكانت  اخلاص،  القطاع  يف  وخاصة  االقتصادي،  النشاط  يف  حاد  بتراجع  سلبًا  انعكست 
مالية  برامج  الضمان االجتماعي من خالل طرح عشرة  االستجابة سريعة من مؤسسة 

ملساعدة املنشآت واألفراد. 

13 تقرير ملخص ألعمال احلكومة )2020-2018(.  
14  تقرير وزارة العمل، 2021. 

15 املصدر السابق نفسه. 
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وقد بلغت التكلفة اإلجمالية لهذه البرامج ما يقارب 813 مليون دينار، منها 492 مليون 
انتفع  وقد  للمنشآت.  مباشر  غير  دعمًا  دينار  مليون  و214  لألفراد  مباشرًا  دعمًا  دينار 
ما  إلى حد  الذي ساعد  األمر  البرامج،  و2,305,162)16( فردًا من هذه  63,397 منشأة 
ثّمة  أن  إاّل  اإلجراءات،  هذه  ومع  االقتصادي.  للنشاط  احلاد  التراجع  من  التخفيف  يف 
مستويات  وتراجع  الدخل،  مستويات  انخفاض  إلى  أدت  واقتصادية  اجتماعية  تبعات 
االستهالك، وارتفاع معدالت التضخم ومعدالت البطالة، إذ بلغت نسبة البطالة %24.7 
 %34.5 2020، يف ما بلغت نسبة املشاركة االقتصادية العامة  يف الربع األخير من عام 
لعام 2021، وهي أقل من النسبة املخطط لها، أال وهي 37.9% )54.8% للذكور و%14 
القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، ما يستوجب  املهن يف  أّثر على  الذي  لإلناث()17(، األمر 
إعادة بناء منظومة التدريب والتعليم املهني والتقني مبا يواكب احلداثة والتكنولوجيا، 
العام  القطاعني  من  األطراف  جميع  مبشاركة  املستقبل،  ووظائف  مهن  نحو  والتوجه 

واخلاص. 

للعامني احلكومة  عمل  أولويات  برنامج  ضمن  خطتها  احلكومة  حّدثت   وقد 
األعمال  وريادة  التشغيل  أولوية  منها:  وطنية،  أولويات  سبع  وحّددت   ،)2021-2020(
للعمل عليها من خالل 142 مبادرة وإجراء، وتقييم األداء من خالل 41 مؤشر أداء وطني 
وعاملي، فأدرجت عددًا من البرامج تكون أولوياتها التشغيل وريادة األعمال، وتكمن أهدافها 
الريادية  املشاريع  ودعم  األردنية،  للعمالة  اخلاص  القطاع  جاذبية  زيادة  يف  الرئيسة 
ومشاريع التشغيل الذاتي، وتنظيم سوق العمل لضمان تشغيل األردنيني، وتوفير 35 ألف 

فرصة عمل إضافية، ومكافحة الفقر. 

إجراءات  وثمانية  للتشغيل،  ومبادرات  إجراءات  خمسة  وضعت  احلكومة  أن  يذكر 
أعدته  الذي  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  يف  املوضوعة  تلك  عن  مغايرة  للّريادة)18(، 
خلطط  االستمرارية  مدى  عن  تساؤاًل  يثير  ما   ،)2024-2021( لألعوام  احلكومة 
احلكومة املتتابعة، وهل من مساءلة للقيادات احلكومية عن إجناز هذه اخلطط واملشاريع 
التي لم ُتنّفذ أو حتى لم يبدأ بها. وذلك ميكن القول إن هذه اإلجراءات والبرامج مرحلية 
القطاع  مجمل  من  تبدأ  عملية  جذرية  حلول  وضع  من  بّد  ال  لذلك  مستدامة،  وليست 

وسياساته واستراتيجياته.

16 تقرير املؤسسة العامة للضمان االجتماعي، 2021. 
17 دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير مختلفة، 2021. 

18 البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.  
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على  مركزة   ،)2024-2021( التأشيري  التنفيذي  البرنامج  مؤخرًا،  احلكومة،  وضعت 
عدم استقرار املشهد السياسي واالقتصادي احمللي واإلقليمي، إضافة إلى انعكاسات أزمة 
جائحة كورونا وما رافقها من اإلجراءات الهادفة لوقف انتشار الفيروس. فركز البرنامج 
الصناعي  القطاع  تنمية  اإلنتاجية،  زيادة  واالقتصادية،  الهيكلية  اإلصالحات  على: 
وزيادة اعتماده على التكنولوجيا احلديثة، دعم القطاعات ذات األولوية، وزيادة فرص 
مع  الفاعلة  بالشراكة  االهتمام  وزيادة  االستثمار  حتفيز  إلى  إضافة  والتشغيل،  العمل 
القطاع اخلاص ملا لهما من دور ريادي يف حتقيق االزدهار واالنتعاش االقتصادي، وذلك مع 
التزام احلكومة مبتابعة تنفيذ البرنامج، وإجراء مراجعات دورية لبرامجها لتنسجم مع 

املتغيرات املستمرة والظروف احمليطة. 

إاّل أن مؤشرات آلية  ولعّل املالحظ أن هذا البرنامج يسير باجتاه احلل اجلذري للقطاع، 
التنفيذ غير واقعية ويصعب تنفيذها، فعلى سبيل املثال، فإن من مؤشرات هذا البرنامج 
فنيًا  دعمها  يتم  التي  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  عدد  رفع  القطاع:  هذا  يخص  ما  يف 
يف  مشروع  و100  وألف   ،2021 عام  يف  مشروع  ألف  إلى  جدواها  ودراسة  واستشاريًا، 
آالف   110 إلى  املهني  التدريب  ببرامج  امللتحقني  عدد  ورفع   ،)2024-2022( األعوام 
عام  يف  ألفًا  و290   ،2023 عام  يف  ألفًا  و230   ،2022 عام  يف  ألفًا  و170   ،2021 عام  يف 
2024)19(. ويبدو أنه من الصعب حتقيق هذا الهدف بهذه األرقام الطموحة، نظرًا للوضع 
االقتصادي يف املنطقة، واجلاهزية والقدرة على تنفيذها. إضافة إلى ذلك، فقد وضعت 
العمل من منطلق تكافؤ  احلكومة هدفًا مهمًا بزيادة أعداد املشتغلني األردنيني يف سوق 
الفرص، لتصل نسبة التشغيل من خالل وزارة العمل إلى 13.5% من إجمالي املسجلني يف 

الوزارة )20(. 

كما ال تتوافر بيئة العمل املناسبة خلريجي التعليم والتدريب املهني والتقني من حيث 
املهنية صعوبة يف  والتلمذة  املهني  التعليم  الوظيفي، فقد واجه خريجو  األجور والسلم 
الكبيرة من  إيجاد فرص عمل، مع أن احلكومة والقطاعات املختلفة تعّول على األعداد 
املهني  القطاع  أن  إاّل  البطالة،  للمساهمة يف حل مشكلة  والتقني  املهني  القطاع  خريجي 
األسباب  دراسة  يستدعي  الذي  األمر  خّريجيه،  بني  البطالة  مشكلة  من  يعاني  احلالي 
التي أدت إلى ذلك، والعمل على إيجاد احللول للنهضة بالقطاع ليصبح رافدًا رئيسًا لفرص 
العمل، من أجل تخفيض نسب البطالة العالية التي أصبح يعاني منها األردن يف السنوات 

األخيرة. 

19 املصدر السابق نفسه. 
20  املصدر السابق نفسه. 
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ال  اخلّريجني  من   %43.3 املثال-ثّمة  سبيل  -على   )21(2019 عام  ُنشرت  دراسة  ففي 
املعروضة  األجور  تدني  إلى  يعود  لتعطلهم  الرئيس  السبب  كان   %32.5 منهم  يعملون، 
 %21.6 ومنهم   ،%55.7 هي  املشتغلني  اخلريجني  نسبة  وكانت  املتوافرة،  العمل  لفرص 
غير  يف  العمل  يف  السبب  وكان  التدريبية.  تخصصاتهم  مع  تتفق  ال  أعمال  يف  يشتغلون 
تخصصاتهم بنسبة 40.2% منهم، يعود إلى األجور املتدنية، وبالتالي ميكن االستنتاج 
لم  اخلريجني  هؤالء  من  و%64.9  تخصصاتهم  يف  يشتغلون  اخلريجني  من   %35.1 أّن 
يستطيعوا العمل يف املجال الذي تدربوا فيه. بل إن أجور ما يقارب 53.3% من اخلريجني 
أن  على  يدل  وهذا  شهريًا.  دينار   300-200 بني  ما  تتراوح  تخصصاتهم،  يف  املشتغلني 
سّلم  أيضًا  بل  وحْسب،  السوق  حاجات  مع  املهارات  مواءمة  عدم  يف  ليس  الرئيس  السبب 
املهني  والتعليم  التدريب  قطاع  على  القائمني  من  يتطلب  ما  الوظيفي،  والسلم  األجور 
والتقني، ضرورة مراجعة األسباب التي أدت إلى ذلك من حيث اإلرشاد والتوجيه، وتوفير 

بيئة العمل املناسبة، وسّلم األجور. 

ومراجعة   ،)2024-2021( للحكومة  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  على  االطالع  وبعد 
حتتضن  قانونية  رسمية  مظلة  إلى  احلاجة  تتّضح  تنفيذها،  املتوقع  املشاريع  تفاصيل 
هذا القطاع وتديره بسلطات كافية ألداء العمل، إذ ميكن إدراج املؤسسات احلكومية ذات 

العالقة حتت صالحيات هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية.

وميكن االستفادة من التقارير التي أعدها املركز الوطني للموارد البشرية لتحديد املهارات 
التي تهدف إلى سد الفجوة بني متطلبات سوق العمل والبرامج املهنية  املهن  يف عدد من 
للمواءمة بني العرض والطلب، فقد ُأجريت الدراسة على عشرين مهنة، وُحّددت املهارات 
الشخصية والفنية واألكثر طلبًا لكل مهنة، وأيضًا ُحّددت الصعوبات التي يواجهها العامل 
وصاحب العمل. لذلك يجب تشجيع املركز ودعمه إلعداد تقارير محّدثة لسد الفجوة 

لباقي املهن املطلوبة بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات ذات العالقة. 

االقتصادية  املشاركة  نسبة  رفع  إلى  تهدف   )2021-2017( العمل  وزارة  خطة  أن  ومع 
الشكل رقم  ُنّفذ، كما هو موضح يف  ما  أن  إاّل   ،%37.9-%37.6 إلى  أعوام اخلطة  خالل 
)4(، يشير إلى عدم جناح احلكومة يف رفع هذه النسبة أكثر من 34.5% يف الربع األول 
خمس  آلخر  املتواصل  التراجع  هذا  أسباب  على  الوقوف  يجب  لهذا   .)22(2021 عام  من 
نسبة  انخفاض   ،2021 عام  من  األول  الربع  يف  اإلحصاءات  نتائج  أظهرت  كما  سنوات. 
مشاركة  نسبة  أعلى  عن  مئوية  نقطة   3.3 بفارق   %14 إلى  االقتصادية  املرأة  مشاركة 

21 تقرير عملية تورينو )2018-2020(، األردن، التقرير الوطني. 
22 دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير مختلفة، 2021. 
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لها ُسّجلت يف عام 2017 بنسبة بلغت 17.3%)23(. وهذا يشير إلى أن اجلهود احلكومية 
املبذولة لدمج املرأة يف سوق العمل واحلياة االقتصادية، ما زالت غير قادرة على إحداث 
فارق ملحوظ، األمر الذي يتطلب معاجلة التحديات التي تقف عائقًا أمام عمل املرأة، من 
خالل: تغيير الصورة النمطية، وتغيير النظرة املجتمعية لعملها وعدم حصره بوظائف 
معينة، وتوسيع خيارات العمل املناسبة لها، وذلك من خالل وضع القوانني وتفعيلها تفعياًل 
عمليًا مناسبًا وليس نظريًا وحْسب. ومن املعروف أن املشاركة االقتصادية للمرأة األردنية 

هي من أقل النسب يف العالم، وخاصة يف الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض)24(.

الشكل رقم )4(:

املصدر: دائرة اإلحصاءات العامة، 2021.

برامج  منها  مشاريع،  عدة  بتنفيذ   2020 لعام  خطتها  ضمن  العمل  وزارة  قامت  وقد 
التشغيل  خدمات  تطوير  مشروع  بتنفيذ  باشرت  إذ  الالئق،  والعمل  والتدريب  التشغيل 
احملافظات،  من  الفقيرة  املناطق  يف  اإلنتاجية  الفروع  إنشاء  ومشروع  البطالة،  من  واحلّد 
بسبب  متدنية  إجناز  بنسب  جاءت  النتائج  لكن  )اإلدارية(،  املؤسسية  القدرات  وتعزيز 

23 املصدر السابق نفسه. 
24  املجلس االعلى للسكان، 2020. 
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والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  عملت  أخرى،  ناحية  من  كورونا.  جائحة 
خالل عام 2020 على إصدار بعض التشريعات الناظمة للقطاع، منها نظام اختيار املدربني 
والتقني،  املهني  التدريب  مزودي  اعتماد  ونظام  وتصنيفهم،  والتقنيني  املهنيني  واملشرفني 
ونظام معادلة واعتماد املؤهالت والشهادات املهنية والتقنية. كما أطلقت منصة "تدريبك" 
اإللكتروني  النظام  تطوير  على  وعملت  اإللكتروني،  للتعليم  كورونا  جلائحة  استجابة 
لقياس قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني وآليات إصدار التقارير، ومتويل 19 مشروعًا 
جديدًا بقيمة 7,074,000 دينار، واالستمرار بدعم 22 مشروعًا، و31 فرعًا إنتاجيًا )25(. 

بتطوير  املهني  التدريب  مؤسسة  قامت   ،2020 البالد  حالة  تقرير  توصيات  على  وبناء 
التدريب،  ببرامج  األعمال  ريادة  ومهارات  احلياتية،  املهارات  ودمج  النظري،  اإلطار 
واستحداث عدد من برامج التدريب الزراعية، وإعداد دليل للمتابعة والتقييم للمؤسسة. 

ويجري العمل حاليًا على إنشاء نظام إلكتروني محوسب للمتابعة والتقييم.

أما بخصوص برامج الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب؛ فقد رّكزت على املهن اإلنشائية 
اململكة  محافظات  مختلف  من  الشباب  تدريب  خالل  من  احمللي  السوق  يحتاجها  التي 
ومعاهدها  ببرامجها  الوصول  واستطاعت  والريادة،  للعمل  الالزمة  باملهارات  وتزويدهم 
ففي  حظًا.  واألقل  والفقيرة  النائية  املناطق  من  العديد  إلى  اململكة  أنحاء  يف  املنتشرة 
 1,359 اخلريجني  عدد  بلغ  ما  يف  ملتحقًا،   2,416 امللتحقني  عدد  بلغ   ،2021 عام 
خريجًا)26(. وقد بلغ مجموع اخلريجني 26,135 متدربًا حتى عام 2021، يف حني بلغت 
2021)27(. ولغايات  78% حتى نهاية عام  نسبة املشتغلني من مجموع خريجي الشركة 
املساهمة يف تنظيم سوق العمل، قامت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بتوفير مظلة 
يف   2021-2019 األعوام  خالل  وافدًا   )28(43,790 من  ألكثر  الوافدة  للعمالة  الكفيل 
قطاع اإلنشاءات والتحميل والتنزيل والقطاع الزراعي لغايات تنظيمها وحتديد وجودها، 

واستغالل قاعدة البيانات من أجل إحالل العمالة األردنية بدل العمالة الوافدة. 

ويعدُّ القطاع اخلاص املوطن الرئيس للعمالة األردنية نظرًا لدوره وحجمه يف الناجت احمللي 
العمل  فرص  عدد  صايف  من   )29(%64.8 معدله  ما  اخلاص  القطاع  يوفر  إذ  اإلجمالي؛ 
املتوسطة  الكليات  من  عددًا  اخلاص  القطاع  أنشأ  وقد  سنوات.  عشر  آلخر  املستحدثة 

25 تقرير إجنازات هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية. 
26 تقارير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، 2021. 

27 املصدر السابق نفسه. 
28 تقارير الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. 2021. 

29 دائرة اإلحصاءات العامة، تقارير مختلفة، 2021. 
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أن مشاركة  إاّل  املدربة،  بالعمالة  السوق  لرفد  والتقني  املهني  والتعليم  التدريب  ومعاهد 
القطاع اخلاص لم تصل إلى املستوى املطلوب، وخاصة القطاع الصناعي باستثناء بعض 
املؤسسات، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع ما زال يشكو من رغبة بعض أصحاب العمل يف 
توظيف العمالة الوافدة على حساب العمالة احمللية من خريجي برامج التعليم والتدريب 
بأجرة  مقارنة  الوافد  العامل  أجرة  النخفاض  نظرًا  واملهنية،  الصناعية  القطاعات  يف 
العامل احمللي، إضافة إلى النظرة العامة بأن العامل احمللي أقل إنتاجية وكفاءة، لذلك يأتي 

هنا دور وزارة العمل واجلهات ذات العالقة حلل هذه اإلشكالية. 

القطاع  احتياجات  بني  الفجوة  اّتساع  وإلى  املشكلة،  تفاقم  إلى  مبجمله  هذا  أّدى  وقد 
البطالة.  نسبة  ارتفاع  يف  بالتالي  أسهم  ما  اخلريجني،  لدى  املتوافرة  واملهارات  اخلاص 
على  باحلصول  الراغبني  األردنيني  لدى  العامة  النظرة  تغيير  على  العمل  يجب  لذلك 
وظيفة يف القطاع العام من خالل تشجيعهم وحتفيزهم لإلقبال على فرص العمل التي 
العمل)30(. وعلى  33% من مجموع فرص  القطاع اخلاص، وهي تشكل ما يقارب  يوفرها 
صعيد آخر، أطلقت غرفة صناعة عّمان منصة إلكترونية تفاعلية خاصة بالتشغيل يف 
القطاع الصناعي من خالل مشروع التجارة من أجل التشغيل )T4E(، والتي تتضمن دعمًا 
الشركات  مساعدة  إلى  املنصة  هذه  وتهدف  التشغيل.  أجل  من  الصناعية  للمشروعات 
الصناعية يف توفير متطلبات من العمالة املؤهلة واملدربة يف مختلف التخصصات الفنية 
واإلدارية، إضافة إلى أنه َتوّفر من خاللها أشكال مختلفة من الدعم للشركات الصناعية 
مثل رواتب املوظفني اجلدد ملدة ثالثة أشهر. ويالحظ أنه لم ُيلمس دور فاعل للنقابات 
املطلوب-  باملستوى  ودعمه  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  تطوير  يف  املهنية 
املهم، ولعّل املتوقع منها هو متثيل  املبادرات احملدودة- بالرغم من دورها  باستثناء بعض 
املجتمع املدني يف املجاالت االقتصادية واالجتماعية املختلفة. ويجب اإلشارة إلى وجود 
توافر  عدم  ومع  اخلاص،  القطاع  يف  الرسمي  غير  أو  املنّظم  غير  العمل  بسوق  يسمى  ما 

بيانات معتمدة، إاّل أن هذا السوق يحتاج إلى إعادة تنظيم من خالل وزارة العمل. 

ثانيًا- قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
االقتصادية  التنمية  دعم  يف  والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  أهمية  تبرز 
ميتلك  الذي  للشباب  جاذبة  وجهة  سيكون  له،  الالزم  الدعم  توافر  فإذا  واالجتماعية، 
يف  وخاصة  والتقدم،  التطور  نحو  االقتصاد  عجلة  لدفع  التنافسية  على  والقدرة  املهارة 
ظل اإلحصاءات التي تشير إلى ارتفاع نسبة البطالة، حيث أن استمرار ذلك يؤثر سلبًا 

30 التقرير السنوي، وزارة العمل، 2020. 
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على االقتصاد األردني وأمنه الوطني واالجتماعي. 

وقد عمدت معظم االستراتيجيات التي ُتعنى باملوارد البشرية إلى توفير خارطة طريق 
أن تفاقمت مشكلة إيجاد  طويلة األمد للتشغيل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بعد 
عمل، وتدني مساهمة القوى العاملة وخاصة بني النساء، وتزايد عدد العاطلني عن العمل، 
إذ بلغت نسبة البطالة 48.5%)31( بني الفئة العمرية 15-24 سنة يف الربع الثالث لعام 
2021. وقد طّورت احلكومة العديد من االستراتيجيات واملبادرات التي تهدف إلى تنمية 
منظومة قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني وتطويره، وزيادة التشغيل، وتقليل نسبة 
البطالة، وحتسني جودة سوق العمل وبيئته، ملواءمة املهارات املطلوبة مع حاجات السوق. 

لقد باتت هنالك حاجة ملّحة لتحديد مخرجات التعليم املطلوبة للمؤهالت اجلديدة 
التدريب  فرص  يف  والتوسع  الصناعية،  التكنولوجيا  يف  النوعية  النقلة  عن  الناجتة 
إلى  بالنظر  اإلنتاجية،  لزيادة  والتأهيل  التدريب  يف  والتميز  والتقني،  املهني  والتعليم 
من  فإن  لذلك،  البشرية.  املوارد  أعداد  تضخم  بسبب  العام  القطاع  يف  التوظيف  تراجع 
النمو  نحو  األردني  االقتصاد  لدفع  عملها  يف  احلكومة  تواجه  التي  التحديات  أبرز 
واالزدهار، عدم توافر بيانات إحصائية دقيقة عن حجم سوق العمل وحاجاته للموارد 
واملشاريع  البرامج  توجيه  يف  القرار  صانعي  تساعد  التي  املؤهلة  وغير  املؤهلة  البشرية 
مراحله  يف  التعليم  مخرجات  بني  املواءمة  ضعف  ملعاجلة  األولوية،  ذات  القطاعات  إلى 
املختلفة، وبني سوق العمل وظاهرة البطالة وتدني املشاركة االقتصادية للمرأة، إذ تعاني 
املهني  التعليم  قطاع  لتشخيص  والكافية  الالزمة  واإلحصاءات  البيانات  توفير  عدم  من 
التقني  والتعليم  التدريب  خلدمة  املزّودة  املؤسسات  أغلب  عند  احلال  هي  وتطويره،كما 
واملهني، لهذا عجزت احلكومات املتعاقبة يف السنوات األخيرة عن استحداث فرص العمل 

التي حتتاجها األعداد املتزايدة من اخلريجني والباحثني عن العمل. 

التعليم  قطاع  من   )2020-2011( للتشغيل  الوطنية  االستراتيجية  اتخذت  لقد 
البطالة  مشكلة  حلل  وسيلة  الصناعات،  حاجات  على  املعتمد  والتقني  املهني  والتدريب 
وحتسني مستوى املعيشة لألردنيني، من خالل زيادة فرص العمل، ورفع األجور، وحتسني 
األوضاع االقتصادية. ويف السياق نفسه، قامت استراتيجية التشغيل والتعليم والتدريب 
واألخذ  التشغيل،  مع  والتعليم  التدريب  بربط   ،)2020-2014( والتقني  املهني 
بشمولية نظام التدريب، وخاصة لالجئني والنساء وذوي االحتياجات اخلاصة. وتهدف 
االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025( أيضًا، إلى تنمية شاملة 
للموارد البشرية، والعمل على إنشاء أجيال قادمة مقبلة على التعليم عمومًا، وعلى التعليم 

31 دائرة اإلحصاءات العامة، مسح العمالة والبطالة، اجلولة الثالثة، 2021. 
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والتدريب املهني والتقني خصوصًا، ومزودة باملهارات واملعارف التي يريدها أصحاب العمل 
لتلبية احتياجاتهم، والتي تتضمن التوسع بالتعليم التقني وجتويد مخرجاته استنادًا 
واالبتكار،  واملساءلة،  واجلودة،  الفرصة،  إتاحة  هي:  استراتيجية،  أهداف  خمسة  إلى 

وأمناط التفكير.

االستراتيجية  األهداف  حتقيق  إلى  العالقة  ذات  املؤسسات  سعت  سبق،  ما  على  وبناء 
التي وردت يف االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، واملتصلة 
بزيادة أعداد املتدربني واخلريجني ممن تتوافر لديهم املهارات املهنية والتقنية، والقدرة 
املختلفة،  القطاعات  احتياجات  مع  بالتوافق  التطوير،  متطلبات  مع  التكّيف  على 
من  ومتكينهم  بتخصصاتهم،  املتصلة  الوظائف  على  احلصول  يف  اخلّريجنب  ومساعدة 
 الدخول إلى عالم ريادة األعمال. وجاءت اخلطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم
قطاع  ومنها  التعليمية،  املنظومة  لتطوير  وشامل  عام  بإطار   ،)2022-2018(
البشرية املوارد  لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  إلى  استنادًا  املهني،  الثانوي   التعليم 
األردن  ورؤيـة  االقتصادية  التنمية  يف  املسـتدامة  التنميـة  وأهـداف   ،)2025-2016(

2025، وذلك استجابًة للتغيرات االجتماعية والسكانية والتقنية. 

لذلك سعت وزارة التربية والتعليم يف خطتها )2018-2022(، إلى تطوير املسار املهني 
لزيادة نسبة التحاق الطلبة بالتخصصات املهنية، وذلك برفع نسبة التحاق طلبة الصف 
ه مؤشرًا- إلى نسبة %20  العاشر يف املسار املهني، والتي بلغت 11% يف عام 2015 -بعدِّ
الوزارة لم تنجح حتى اآلن يف  إاّل أن  2022 -كما هو موضح يف الشكل رقم )5(-  يف عام 
الشكل  من  يتضح  إذ   ،)2022-2018( خلطتها  املهم  االستراتيجي  الهدف  هذا  حتقيق 
رقم )5( استمرار تدني عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم الثانوي املهني منذ عام 2014، 
والفارق يزداد بني األرقام الفعلية وبني املتوقعة لألعوام الدراسية املستهدفة يف اخلطة 
من 2019/2018 إلى 2021/2020، علمًا بأن نسبة الطلبة امللتحقني بالتعليم املهني يف 
املرحلة الثانوية تناقصت حتى وصلت إلى أقل من 12% للعام الدراسي 2021/2020)32(، 
18% لهذا العام بحسب اخلطة االستراتيجية  بينما يفترض أن تصل هذه النسبة إلى 
لوزارة التربية والتعليم. ويعود ذلك إلى غياب االهتمام الكايف ببرامج التوجيه واإلرشاد 
املهني يف الوزارة، وانخفاض امليزانية املخصصة لها، إذ خصصت الوزارة مبلغ خمسة آالف 
دينار من موازنتها لقسم اإلرشاد املهني جلميع مدارس اململكة يف عام 2020 مبا ال يعني 
على حتقيق الهدف املنشود. كما أن األسس التي تعتمدها الوزارة يف توزيع طلبة الصف 
يراعي  وال  األكادميي،  التحصيل  على  مبني  واملهنية  األكادميية  الفروع  على  العاشر 

32  تقرير وزارة التربية والتعليم، 2021. 
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ألن  اجلاذبة  غير  املجتمعية  النظرة  هنالك  ذلك،  إلى  إضافة  ميولهم.  أو  الطلبة  رغبات 
من يلتحقون بالتعليم املهني هم من متدني التحصيل األكادميي. ويذكر أن الوزارة بصدد 

وضع امتحان تقييمي لطلبة الصف التاسع لتحديد ميولهم. 

كذلك، فإن اعتماد آلية اختيار املدربني املهنيني للعمل يف املؤسسات احلكومية، تتم وفق 
معايير ديوان اخلدمة املدنية من حيث املؤهل والتقدير اجلامعي وسنة التخرج واالمتحان 
التدريب، ما  إلى تعيني مدربني ال ميتلكون خبرات يف مجال  الذي أدى  التنافسي، األمر 
أدى إلى انخفاض مستوى جودة التدريب، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع 
مؤسسة التدريب املهني يف السنوات األخيرة بعمل دورات تدريبية للمدربني املعينني ملّدة 

زمنية محدودة، إاّل أنها غير كافية لصقل مهاراتهم وإعدادهم إعدادًا احترافيًا.

الشكل رقم )5(:

    املصدر: وزارة التربية والتعليم، تقارير مختلفة، 2021.
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طلبته  بعض  إكمال  عدم  املهني،  الثانوي  التعليم  قطاع  على  يؤخذ  أخرى،  جهة  من 
تعليمهم والتحاقهم بسوق العمل دون حصولهم على شهادة الثانوية العامة، ما أدى إلى 
ضعف مهارات القوى العاملة. أما الطلبة الذين يتقدمون المتحان الثانوية العامة، فقد 
بلغت نسبة جناحهم 51% يف عام 2016/2015)33(، لذلك هدفت الوزارة يف خطتها إلى 
رفع هذه النسبة وصواًل إلى 60% يف عام 2022، إاّل أن النسبة تتأرجح صعودًا ونزواًل بال 

انتظام، وبلغت 51.6% يف عام 2021/2020)34(. 

 2021/2020 الدراسي  للعام  والتعليم  التربية  لوزارة  املهني  التعليم  خطة  تتضمن 
املنبثقة عن االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(- تطلعات 
طموحة تعبر عن تشخيص مناسب لواقع هذا القطاع، إاّل أن الوزارة لم تتمكن من إجناز 
كثير من بنود خطتها باستثناء اإلجراءات التشغيلية، فكان ثّمة نسبة من اإلجناز، إاّل 
أن األهداف االستراتيجية حتتاج إلى خطة تنفيذية تنسجم مع واقع احلال، وتتوافق 
وبإشراف  واقعية  لتكون  العمل،  سوق  احتياجات  على  وانعكاسها  املتسارعة  التغيرات  مع 
الوزير مباشرة إلعطائه  القرار. لذلك ُيوصى بإتباع هذا القطاع إلى  مباشر من أصحاب 

الزخم الالزم لتطويره وإيالئه ما يستحقه من اهتمام. 

ويف مجال التدريب والتعليم املهني والتقني، هدفت اخلطة االستراتيجية لوزارة العمل 
)2017-2021(، إلى تنظيم قطاع التشغيل والتعليم والتدريب املهني والتقني والفني، 
مع  كله  ذلك  ليتواءم  القطاع  يف  وتأهيلهم  وتنميتهم  العاملة  البشرية  الكوادر  وتطوير 
قد  العمل  وزارة  أن  ويذكر  والطلب.  العرض  بني  الفجوة  وتقليل  العمل،  سوق  احتياجات 
والعمل  والتدريب  التشغيل  برامج  منها  مشاريع،  عدة   2020 لعام  خطتها  ضمن  نّفذت 
البطالة، ومشروع  التشغيل واحلّد من  إذ باشرت بتنفيذ مشروع تطوير خدمات  الالئق، 
املؤسسية  القدرات  وتعزيز  احملافظات،  من  الفقيرة  املناطق  يف  اإلنتاجية  الفروع  إنشاء 
جائحة  إلى  جزئيًا  ذلك  ويعزى  متدنية،  إجناز  بنسب  جاءت  النتائج  لكن  )اإلدارية(، 
املطلوبة  املؤشرات  حتقيق  من   2020 نهاية  حتى  تستطع  لم  العمل  وزارة  أن  إاّل  كورونا. 

للحد من نسبة البطالة، ورفع نسبة املشاركة االقتصادية، ومتكني املرأة.

التي تتمّثل  البرامج  ُأدرج عدد من  أولويات عمل احلكومة )2021-2020(،  ويف برنامج 
مبنظومة  لالرتقاء  للتدريب  الوطني  اإلطار  خالل  من  والتشغيل  التدريب  يف  أولوياتها 
هيئة  لعمل  الناظمة  والتعليمات  األنظمة  وإعداد  والتقني،  املهني  والتدريب  التعليم 
تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية، وتشكيل مجالس املهارات القطاعية، إذ أدرجت 

33 تقرير عملية تورينو )2018-2020(، األردن، التقرير الوطني. 
34 تقرير نتائج الثانوية العامة، 2021/2020. 
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احلكومة ضمن خطتها ما يقارب 44 مشروعًا وبرنامجًا لدعم التشغيل والتدريب املهني 
وما   ،2021 لعام  دينار   371,796,000 تقارب  بتكلفة  تفصيليًا  بندًا  و113  والتقني 

مجموعه590.5  مليون دينار لكامل قطاع التشغيل)35( خالل هذه املّدة. 

ولزيادة التشغيل وتقليل نسبة البطالة، أدرجت احلكومة يف البرنامج التنفيذي التأشيري 
والتعليم  التدريب  بقطاع  لالرتقاء  والتعليمات  األنظمة  إعداد  محور   ،)2024-2021(
ذات  وكفاءات  مبهارات  الطالب  تخريج  لضمان  املهنة،  مزاولة  وقوننة  والتقني  املهني 
اإلنتاجية  القطاعات  وتنمية  التشغيل  لغايات  التدريب  مشاريع  ودعم  مرتفع،  تصنيف 
التدريب  برامج  يف  امللتحقني  عدد  لرفع  طموحًا  هدفًا  ووضعت  العمل،  يف  واالستدامة 
2024، كما هو موضح  290 ألفًا يف عام  2021، وصواًل إلى  110 آالف يف عام  املهني إلى 
قطاع  يف  خططها  لتنفيذ  دينار  مليار   1.068 يقارب  ما  وخصصت   ،)6( رقم  الشكل  يف 
األهداف  هذه  وتعد   ،)36()2024-2021( لألعوام  والتقني  املهني  والتدريب  التشغيل 
صعبة التحقيق وبعيدة عن الواقع العملي يف ظل الظروف الراهنة اقتصاديًا واجتماعيًا، 
مع عدم وجود خطط تنفيذية واقعية، وعدم جدية بعض املؤسسات التي تعمل يف هذا 
املساءلة عن اجلدية يف  الغاية، لذلك يجب  التعاون مع بعضها لتحقيق هذه  القطاع يف 

وضع هذه اخلطط وتخصيص هذه امليزانيات دون حتقيق األهداف املعلنة. 

الشكل رقم )6(: مجموع امللتحقني بالبرامج املهنية

املصدر: البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(.

35 أولويات عمل احلكومة )2021-2020(. 
36 البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(. 
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وقامت مؤسسة التدريب املهني ضمن خطتها لعام 2020، بتحسني البنية التحتية لثالثني 
معهد تدريب )37(، وجتهيز عدد من املشاغل باملعدات واألجهزة املتطورة للتخصصات التي 
يف   )Virtual Reality( االفتراضي  التدريب  وإدخال  متقدمة،  تكنولوجيا  إلى  حتتاج 
التوجه  إلى  إضافة  اململكة،  محافظات  معظم  يف  السيارات  وميكانيك  اللحام  تخصصات 
والتشغيل  اإلدارة  من  اخلاص  القطاع  ومتكني  مكوناته،  بكل  اإللكتروني  التدريب  نحو 
لبعض مشاغل التدريب املتخصصة. وبلغ اإلنفاق احلكومي على مؤسسة التدريب املهني 
نسبة  بلغت  ما  يف  للتعليم،  املخصصة  امليزانية  من   )38(%1.3 نسبته  ما   2020 عام  يف 
اإلنفاق على التعليم املهني الثانوي 2.3%. واجلدير بالذكر أن تكلفة املتدرب يف مؤسسة 
التدريب املهني تصل إلى 900 دينار)39(، بينما تصل التكلفة للطالب يف التعليم الثانوي 
املهني إلى 1150دينارًا)40(، ولهذا يجب الوقوف على أسباب ارتفاع التكلفة، إذ يعتقد أن 
من أسبابه: تكلفة األجور والرواتب، ويف الوقت نفسه حاجة مزودي اخلدمة إلى حتديث 
األجهزة واملعدات الالزمة، كما يجب تقدير هذه التكلفة عند مزودي اخلدمة من القطاع 

اخلاص. 

مؤسسة  أن  إاّل  التحديات،  من  كبير  عدد  ووجود  اإلمكانات،  محدودية  من  وبالرغم 
عام  ففي  العمل،  سوق  متطلبات  لبعض  نسبيًا  االستجابة  استطاعت  املهني  التدريب 
2020 التحق 16،020متدربا منهم 11,700 من الذكور و4,300 من اإلناث. وبلغ عدد 
من   5,255 منهم   ،2020 لعام  املتدربني  من   7,603 املهني  التدريب  مؤسسة  خريجي 
الذكور و2,348 من اإلناث، ومت تشغيل 3744 من خريجي مؤسسة التدريب املهني. وال 
بد من اإلشارة إلى أن متابعة اخلريجني عامل مهم يف مساعدتهم وتشغيلهم. كما ال بد 
من حتديد مؤشر أداء للتشغيل ليتم تشغيل اخلريج خالل ستة أشهر أو سنة من تخرجه 
حتى ال يضطر إلى البحث عن مكان عمل يف غير مجاله التدريبي لتغطية احتياجاته 
املادية. ومن ناحية أخرى يوضح الشكل رقم )7( تناقص أعداد ملتحقي مؤسسة التدريب 
املهني، إذ كان املجموع 26،845 يف عام 2017، ووصل االنخفاض إلى 16,020 ملتحقًا يف 

عام 2021/2020)41(.

37 التقرير السنوي، مؤسسة التدريب املهني، 2020. 
38 املصدر السابق نفسه. 

39 تقرير تقييمي لواقع التعليم املهني والتقني والتدريب يف األردن، 2017. 
40 تقرير وزارة التربية والتعليم، 2021. 

41 التقرير السنوي، مؤسسة التدريب املهني، 2020.  
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العلوم  يف  التميز  والتقني  املهني  والتدريب  بالتعليم  امللتحقون  الطلبة  ميلك  ال  وقد 
والرياضيات، لكن ميكن حتفيز جانب اإلبداع واالبتكار الصناعي أو التطبيقي عند كثير 
منهم، وثّمة قصص جناح عديدة يف هذا الصدد. ويف ظل املنافسة والتميز يف فتح آفاق 

جديدة يف العمل، أصبح

والتقني، وتوفير بيئة  املهني  إنشاء مسرعات أعمال  الضروري على مزودي اخلدمة،  من 
لإلبداع واالبتكار يف الذكاء الصناعي والتطبيقي الذي ميكن أن يتميز به عدد كبير من 
الطلبة امللتحقني بالتدريب والتعليم املهني والتقني، ما قد يساعد اخلريج على التشغيل 

الذاتي أو إيجاد فرصة عمل.
الشكل رقم )7(:

املصدر: مؤسسة التدريب املهني، التقرير السنوي، 2020.       

2020، بالعمل على  كما قامت هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية خالل عام 
املهنيني  واملشرفني  املدربني  اختيار  للقطاع، منها نظام  الناظمة  التشريعات  إصدار بعض 
معادلة  ونظام  والتقني،  املهني  التدريب  مزودي  اعتماد  ونظام  وتصنيفهم،  والتقنيني 
املؤهالت واعتمادها. وأنشأت الهيئة تسعة مجالس مهارات قطاعية ملهن مختلفة، وذلك 
ملساعدتها يف حتديد مزودي التدريب والتعليم املهني والتقني، واالحتياجات التدريبية، 
واملهارات الالزمة لكل مهنة. ويتكون كل مجلس مهارات قطاع مما ال يزيد على 15 عضوًا 
بأغلبية من القطاع اخلاص. لذلك يجب مراجعة تشريعات املركز الوطني لتنمية املوارد 
البشرية قبل البدء بإعداد التشريعات الناظمة ملجالس املهارات القطاعية، وذلك لتجنب 
اإللكتروني  النظام  تطوير  على  العمل  حاليًا  ويجري  والصالحيات.  املهام  يف  تداخل  أي 
لقياس قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني، واالستمرار بتمويل البرامج واملشاريع من 
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خالل الصندوق التمويلي. كما قامت الهيئة بإطالق منصة "تدريبك" للتعليم اإللكتروني 
استجابة جلائحة كورونا. 

ومع أن تأسيس هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية جاء استجابة لالستراتيجية 
الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، إاّل أنها لم حتظ بالصالحيات الالزمة 
الهيئة  دور  لتعزيز  حاجة  وثّمة  وتوجيهه،  املهني  والتدريب  التعليم  قطاع  دفة  إلدارة 
اجلهات  جميع  مع  والتنسيق  عليه،  واإلشراف  القطاع  هذا  إلدارة  فعلية  مظلة  بوصفها 
املختصة والعاملة يف هذا القطاع التقني. ومن ناحية أخرى ثّمة عدد من املشاريع التنموية 
يف مجال التعليم والتدريب املهني والتقني املدعومة من اجلهات الدولية املانحة، بهدف 
تقليل نسبة البطالة، وحتسني جودة املخرجات وتطويرها، والتشجيع على اإلقبال على 
اجلهة  برحيل  املشروع  ينتهي  املشاريع،  هذه  من  كثير  يف  أنه  إاّل  والتقني،  املهني  العمل 
املانحة واملنّفذة، وال يتم أي متابعة ومراجعة الستدامة مخرجات هذه املشاريع. لذلك 
الهيئة مع توسيع صالحياتها ملتابعة  هناك حاجة لتخصيص جهة محددة حتت مظلة 
انعكاس هذه املشاريع الدولية واحمللية على الواقع يف قطاع التشغيل والتدريب والتعليم 
املهني والتقني، وحتقيق األهداف الرئيسة املوضوعة وعكسها على كل مشروع وحتقيق 
بتمويل  املتصلة  املعايير  إعداد  عن  مسؤولة  الهيئة  تكون  أن  يتعني  كذلك  االستدامة. 
بإدارة  واالهتمام  واملستحدثة،  احلالية  البرامج  نوعية  على  اعتمادًا  القطاع،  مؤسسات 
يف  التقني  التعليم  برامج  دعم  يف  واإلنتاجية  الفعالية  على  وأثرها  واستدامتها  املعرفة 

املؤسسات احلكومية والكليات اخلاصة.

من ناحية أخرى، قام املركز الوطني لتمية املوارد البشرية عام 2010 بإعداد 21 مؤشرًا 
العالقة  ذات  املؤسسات  أن  إاّل  القطاع،  لتطوير  والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  نوعيًا 
بالقطاع، لم تلق لها بااًل، ولم تستفد منها كما هو متوقع، ويعود السبب يف األساس إلى 
عدم التنسيق بني املؤسسات ذات العالقة، وتشتت اجلهود املبذولة يف هذا القطاع، وإلى 

عدم توافر البيانات الالزمة لقياس معظم هذه املؤشرات. 

تخصصات  باستحداث  قامت  قد  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  أن  املالحظ  ومن 
احلكومي،  الدعم  لقلة  ونتيجة  املستويات.  جميع  على  واخلاص  العام  اجلامعي  التعليم 
مالي  عائد  ذات  أكادميية  تخصصات  الستحداث  اجلامعات  خالل  من  العمل  استمر 
يساعدها على تخفيف عجزها املالي. ويف املقابل لم تتجه الوزارة إلى تقدمي سياسات 
جوهرية أو حوافز للتشجيع على التعليم التقني يف اجلامعات األردنية، باستثناء زيادة 
عدد منح التعليم التقني يف جامعات اجلنوب، واملوافقة على إقرار مشروع التطور الوظيفي 
ال  لكنها  تقنية،  بكالوريوس  برامج  تطرح  جامعية  كليات  وُأنشئت  املهنية.  املسارات  يف 
إذ خلت خطتها  والتطبيقي،  النظري  البرامج يف اجلامعات يف اجلانب  تختلف عن باقي 
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االستراتيجية )2021/2019( من أي بند يتصل بالتعليم التقني، يف حني بلغ مجموع 
الدراسي  العام  الوطنية يف  الكليات  التقني والتطبيقي يف  والتعليم  التدريب  عدد طلبة 
مجموع  من  اخلاصة  الكليات  يف   %33 منهم  طالب،  ألف   33 يقارب  ما   2021/2020
الطلبة، بواقع 44% من الذكور، و56% من اإلناث)42(. ويوضح الشكل رقم )8( إجمالي 
يالحظ  إذ   ،2020 إلى   2012 عام  منذ  والتطبيقي  التقني  بالتعليم  امللتحقني  أعداد 
 10 دون  وبقيت  التقني،  للتعليم   2016 عام  يف  لها  مستوى  أدنى  إلى  األعداد  انخفاض 
آالف طالب، وما زالت دون املستويات املطلوبة، ثم لوحظ استثنائيًا ارتفاع عدد امللتحقني 
بالتعليم التقني يف عام 2020 إلى 19,300 ملتحق على حساب التعليم التطبيقي الذي 
بحسب  املتوقعة  األرقام  دون  األرقام  هذه  زالت  وما   .)43( 13,697ملتحقًا  إلى  انخفض 

اخلطة الوطنية للموارد البشرية )2025-2016(.

الشكل رقم )8(:

املصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقارير مختلفة، 2021.

التعليم  قطاع  يف  جهودًا  األخيرة،  السنوات  يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  بذلت  وقد 
التقني، من خالل جتويد مخرجاته، وتطوير البرامج احلالية، واستحداث برامج جديدة، 
وحتديث املشاغل واملختبرات وتدريب الكوادر األكادميية، وذلك ملواكبة احتياجات سوق 

42 تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021. 
43 املصدر نفسه. 
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العمل، إذ أشارت اجلامعة إلى تزايد عدد الطلبة امللتحقني بالتعليم التقني بنسبة %75 
خالل السنوات الثالث السابقة )44(.

اّتخذ قرارًا بتخفيض نسبة التجسير  العالي قد  التعليم  إلى أن مجلس  وجتدر اإلشارة 
تنفيذًا   ،%5 اآلن  ليصبح  سنوات)45(  ثالث  خالل   %5 إلى   %20 من  الدبلوم  خلريجي 
لالستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية )2016-2025(، وذلك لغايات التشجيع 
على االلتحاق بالتعليم التقني، لكنه ترّتب على ذلك توّجه الطلبة من خريجي الدبلوم 
ن التطور  للذهاب إلى الكليات اجلامعية واجلامعات اخلاصة لغايات التجسير، ألنه ال يؤمِّ
التعليمي الذي يطمح إليه الطالب، والذي التحق على أساسه الكثير منهم ببرامج الدبلوم 
التقنية، ويف هذا اإلطار يكمن اخللل يف النظرة إلى التعليم التقني كونه منفذًا للتجسير 
والعمل  البكالوريوس، لذلك ال بد من معاجلة هذا اخللل،  الطالب على درجة  وحصول 

على تلبية حاجة السوق، ألن سوق العمل يحتاج إلى فنيني وليس إلى مهندسني.

البشرية للموارد  الوطنية  االستراتيجية  اخلطة  يف  املقترحة  احللول  أحد   إن 
)2016-2025(، هو قيام جامعة البلقاء التطبيقية مؤخرًا ضمن خطتها االستراتيجية 
للتعليم املهني والتقني بإعداد مشروع املسارات املهنية/ التجسير والنفاذية الذي يتوافق 
بالتعليم  االلتحاق  على  للتشجيع  احللول  أحد  بوصفه  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  مع 
العالي( يف مسارهم  املهني إكمال دراستهم )التعليم  التعليم  التقني، والذي يتيح لطلبة 
املهني دون احلاجة إلى تغيير تخصصاتهم املهنية. وقد أقّر مجلس التعليم العالي بتاريخ 
2020/8/12 مشروع التطور الوظيفي يف املسارات املهنية والتقنية )التجسير والنفاذية 
ومنح الشهادات املهنية( على مستوى درجة البكالوريوس واملاجستير املهني يف املسار املهني 
الذي تقدمت به جامعة البلقاء التطبيقية، بوصفه برنامجًا وطنيًا، وسيبدأ تطبيقه يف 

اجلامعة بداية العام اجلامعي 2022/2021 قبل أن ُيطّبق يف باقي اجلامعات الوطنية. 

44 تقرير جامعة البلقاء التطبيقية، 2021.  
45 تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 2021.   
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لتنمية  الوطنية  االستراتيجية  أهداف  من  أنجز  ما  ثالثًا– 
الموارد البشرية )2025-2016(

مالحظاتما ُأجنز منذ إطالق االستراتيجيةاملشروعالهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي 
:)1(

إتاحة الفرص: وضع 
سبل متقدمة لتعزيز 
جميع أمناط التعليم 
وحتديدها، وتطوير 
املهارات ضمن النظام 
التعليمي والتدريبي 

ومتطلبات سوق 
العمل، وخلق خيارات 

جديدة للتعليم عالي 
اجلودة يف املجالني 

املهني والتقني.

املشروع )1(: اعتماد 
اإلطار الوطني 

للمؤهالت.

.)NQF( اعتماد اإلطار الوطني للمؤهالت

إقرار قانون معدل لقانون اعتماد مؤسسات 
ومبوجبه  جودتها،  وضمان  العالي  التعليم 

ُتَعدُّ الهيئة جهة مسؤولة عن اإلطار.

والبحث  العالي  التعليم  صدور قرار ملجلس 
العلمي لتقليص نسبة التجسير من %20 
تثبيت  ومت  سنوات،  ثالث  خالل   %5 إلى 

نسبة التجسير عند %5.

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  قانون  تعديل 
برنامج  بتنفيذ  للجامعة  املوافقة  تضمن 
الدبلوم الفني يف الكليات اجلامعية العامة 
الناجحني يف  واخلاصة لقبول الطلبة غير 

الثانوية العامة ومنحهم شهادة مهنية.

املشروع )2(: وضع 
برامج للتعليم 

والتدريب املهني 
والتقني متنح درجة 

أكادميية.

ُوضعت تعليمات لترخيص الكليات التقنية 
وتلقى  عنها،  وُأعلن  اخلاص  القطاع  يف 
يتم  طلبًا   15 العالي  التعليم  مجلس 

دراستها من مجلس التعليم العالي.

اخلطط  لتطوير  العام  "اإلطار  اعتماد 
ومتابعة  اجلامعة"  ملتطلبات  الدراسية 
والذي  األردنية،  اجلامعات  مع  تنفيذه 
يهدف إلى صقل مهارات خريجي اجلامعات 
على  احلصول  يف  ومساعدتهم  وتطويرها 

فرص عمل مناسبة. 

يف  الدراسية  اخلطط  يف  النظر  إعادة 
لتحديثها  كافة  للتخصصات  اجلامعات 
سوق  يف  املتغيرات  مع  لتتواكب  وتطويرها 
التدريب  وتتضمن  والعاملي،  احمللي  العمل 
املطلوبة  الوظيفية  واملهارات  الالزم 

واملجاالت املعرفية.

املعّدة  التنفيذية  العمل  خطة  اعتماد 
مجلس  من  املشكلة  الوطنية  اللجنة  من 
اإللكتروني  التعليم  إلدماج  العالي  التعليم 
من  جزءًا  ليصبح  العالي  التعليم  برامج  يف 
التعليم  مؤسسات  يف  التعليمية  املنظومة 

العالي. 

الوطني  "املركز  إنشاء  على  العمل 
مصادر  وإدماج  التكنولوجيا  الستخدام 

التعليم املفتوحة" يف الوزارة.
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مالحظاتما ُأجنز منذ إطالق االستراتيجيةاملشروعالهدف االستراتيجي

املشروع )3(: حتقيق 
املساواة يف رواتب 
خريجي التعليم 
والتدريب املهني 

والتقني.

تعديل نظام ديوان اخلدمة املدنية بهدف 
مادية  حوافز   VET برامج  خريجي  منح 

ووظيفية.

املشروع )4(: إصدار 
رخص مزاولة املهنة 

للحرفيني والتقنيني.

للتوجيه  العليا  الوطنية  اللجنة  تشكيل 
واإلرشاد املهني.

عن  إلكتروني  وموقع  توعوي  فيلم  إنتاج 
التعليم التقني وأهميته لالقتصاد األردني 

من خالل وزارة التعليم العالي.

إصدارًا  املهنة  مزاولة  ترخيص  إصدار   
محدودًا يف املهن احلرفية.

 تطوير عدد من املناهج اإلنشائية بالتعاون 
مع نقابة املقاولني ومنظمة العمل الدولية.

الشركة 
الوطنية 
للتشغيل 

والتدريب.

الهدف االستراتيجي 
 :)2(

اجلودة: تعزيز جودة 
التعليم والتدريب 

املهني والتقني عبر 
وضع متطلبات قبول 

عالية وثابتة معتمدة 
لقبول املعلمني/ 

املدربني، للتدريب 
يف مؤسسات التعليم 

والتدريب املهني 
والتقني، وتوحيد 

معايير اجلودة 
وضبطها يف جميع 
املؤسسات املعنية 

وتعزيز التنسيق مع 
القطاع اخلاص.

املشروع )1(: وضع 
املعايير ومتطلبات 

التدريب للمدربني/ 
املدرسني يف قطاع 
التعليم والتدريب 

املهني والتقني.

إعداد مسّودة نظام املركز الوطني لتدريب 
املدربني.

املشروع )2(: وضع 
آليات خاصة باعتماد 

املدربني وتقييمهم.

إعداد مسّودة نظام املركز الوطني لتدريب 
املدربني.

املشروع )3(: نقل 
مركز االعتماد 
وضبط اجلودة 

CAQA إلى مؤسسة 
بناء املهارات.

االعتماد  ملركز  معّدل  نظام  مسّودة  إعداد 
واملزاولة وضبط اجلودة.

املسارات  يف  الوظيفي  التطور  مشروع  إقرار 
ومنح  والنفاذية  )التجسير  املهنية 

الشهادات املهنية(.

مت ضم املركز 
ِه جزءًا من  بعدِّ

هيئة تنمية 
وتطوير 
املهارات.
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مالحظاتما ُأجنز منذ إطالق االستراتيجيةاملشروعالهدف االستراتيجي

املشروع )4(: تطوير 
التعليم والتدريب 
املهني والتقني مبا 

يتفق مع أهداف 
االستراتيجية 

الوطنية للتشغيل 
ورؤية األردن لعام 

.2025

التدريب  مجلس  صندوق  قانون  تعديل 
مجلسًا  ليصبح  والتقني  املهني  والتعليم 
مسؤولية  إليه  وتسند  وحْسب،  للتشغيل 

وضع سياسات التشغيل.

الوطنية للتشغيل  مراجعة االستراتيجية 
بنودها  مواكبة  لضمان  وحتديثها 
أن  ينبغي  كما  العمل،  سوق  الحتياجات 
حتديثها  بعد  االستراتيجية  هذه  تكون 

اإلطار املوجه لوزارة العمل.     

تأسيس عدد من املجالس اجلديدة ملهارات 
تتشكل  استشارية  جلان  وهي  القطاعات، 
مستوى  إليها  ويسند  العمل،  أصحاب  من 
ومتطلبات  الوطني  املستوى  على  القطاع 

سوق العمل.          

يف  والصناعة  التجارة  غرف  قدرات  تعزيز 
حتديد احتياجات تطوير مهارات العاملني 
وتزويدهم  تدريبهم  برامج  وتطوير  فيه، 
مبعلومات حول فرص التدريب املتوافرة يف 

القطاعني العام واخلاص.

على  العالي  التعليم  مجلس  موافقة 
التقنية  التخصصات  من  عدد  استحداث 
على مستوى الدبلوم املتوسط يف عدد من 

الكليات اجلامعية املتوسطة.

والشمال  الوسط  أقاليم  من  منح  تقدمي 
للطلبة الدارسني يف جامعات اجلنوب.

للطلبة  املخصصة  املنح  عدد  زيادة 
برامج  يف  اجلنوب  جامعات  يف  الدارسني 
الثانوية  على  احلاصلني  التقني  التعليم 

العامة ومن إقليمي الوسط والشمال.

الوزارة  موازنة  ضمن  مالي  دعم  تخصيص 
للتعليم التقني للمشاريع التالية:

كليات  يف  التقني  التعليم  »تطوير  مشروع 
املجتمع الرسمية«.

مجلس 
التعليم 
العالي.

الشركة 
الوطنية 
للتشغيل 

والتدريب.
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يف  التقني  التعليم  »تطوير  مشروع 
اجلامعات الرسمية«.

التقني  التعليم  واقع  دراسة  حاليًا  يتم 
والكليات  اجلامعات  جميع  يف  اململكة  يف 
اجلامعية املتوسطة بهدف تطوير مكوناته 
بالتركيز على التخصصات القائمة حاليًا، 

وأعداد الطلبة يف كل تخصص.

مراحل  يف  العالي  التعليم  مجلس  موافقة 
إنشاء  ترخيص  تعليمات  على  سابقة 
التقنية  واملتوسطة  اجلامعية  الكليات 
يف  إلنشائها  أولوية  إعطاء  مع  »اخلاصة« 
جامعات  فيها  يوجد  ال  التي  احملافظات 

خاصة.

بحسب  التدريبية  البرامج  تصميم 
املهن  على  والتركيز  السوق  متطلبات 

اإلنشائية واملساندة.

بإدارة  اخلاص  للقطاع  األولوية  إعطاء 
املعاهد واملراكز )مراكز التميز(.

يف  املسؤولني  مع  التنسيق  على  العمل 
لبرنامج  الفني  »الدعم  األوروبي  املشروع 
االجتماعي«،  واالندماج  العمل  مهارات 
خالل  من  إلكترونيًا  املناهج  لتطوير  وذلك 
تصوير مقاطع فيديو تعليمية ورفعها على 

املنصة اإللكترونية.

تزويد عدد من املختبرات بأجهزة ومعدات 
والواقع  املعزز  الواقع  حتاكي  متطورة 
األملانية  الوكالة  منحة  ضمن  االفتراضي 

للتعاون الدولي.

الهدف االستراتيجي 
 :)3(

املساءلة: وضع قواعد 
واضحة للحوكمة من 

أجل ضمان تطبيق 
املساءلة على جميع 

مستويات القطاع.

املشروع )1(: تأسيس 
مؤسسة بناء املهارات.

تنمية  هيئة  تأسيس  من  االنتهاء  مت 
وتطوير املهارات املهنية والتقنية.

املشروع )2(: تسهيل/ 
اإللزام باالعتماد 

على البيانات املوثقة 
عند وضع السياسات 

واّتخاذ القرارات.
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االبتكار: اّتباع 
وسائل متويل وتعليم 

مبتكرة من خالل 
حتويل صندوق 

التشغيل والتدريب 
والتعليم املهني 

 E-TVET والتقني
وتفعيل الشراكات 

بني القطاعني العام 
واخلاص، والتوسع 
يف تطبيق أساليب 

التعليم املبتكرة.

املشروع )1(: تأسيس 
صندوق لتطوير 

املهارات برعاية 
القطاع اخلاص.

تنمية  هيئة  تأسيس  من  االنتهاء  مت 
وحتت  والتقنية  املهنية  املهارات  وتطوير 

مظلتها صندوق تنمية املهارات.

املشروع )2(: إنشاء 
شراكات جديدة 

بني القطاعني العام 
واخلاص تتماشى مع 
مجموعة األولويات 

احملددة يف رؤية 
األردن 2025.

 تعاون القطاع اخلاص مع مؤسسة التدريب 
املهني يف اإلدارة والتشغيل لبعض معاهدها 
املتخصصة بالتدريب الفندقي والسياحي، 
يف  الفندقة  ومشغل  مأدبا،  معهد  وهي: 
يف  الفندقة  ومشغل  لإلناث،  الزرقاء  معهد 

املعهد األردني الكوري يف الزرقاء.

القطاع  مع  الشراكة  ببرامج  التوسع   
ومنظمات  الصناعة  غرف  مثل:  اخلاص، 
املجتمع املدني والهيئات الدولية، لتمكينه 
من اإلدارة والتشغيل لبعض مرافق املؤسسة 
مبوجب  اخلاص  القطاع  احتياجات  وفق 
لهذه  توقع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات 

الغاية.

مستثمري  جمعية  مع  بشراكة  الدخول 
لغايات  شرق عمان إلنشاء معهد منوذجي 
متطلبات  بحسب  تدريبية  برامج  تنفيذ 
ثنائية  إدارة  خالل  من  الصناعي  القطاع 
جنار  مهن:  على  والتدريب  مشتركة 
الصناعية،  اآلالت  تشغيل  وفني  أثاث، 
العمل  يجري  وحاليًا  موبيليا،  ودهان 
والتغليف،  التعبئة  مهن  استحداث  على 

والتشكيل للمعادن.

الشركة 
الوطنية 
للتشغيل 

والتدريب.
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 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة املستشارون 
العرب/ كلية اخلوارزمي تهدف إلى التعاون 
نحو  األردني  املجتمع  توعية  مجال  يف 

أهمية العمل املهني. 

الذي  وطن  خدمة  مشروع  يف  املشاركة   
يهدف إلى تأهيل الشباب األردني املتعطل 
والوالء  االنتماء  فكر  وتعزيز  العمل  عن 
يف  واملساهمة  الوطني،  احلس  وتنمية 
ورفد  الفقر  من  واحلد  البطالة  تخفيض 
البشرية  بالكوادر  الوطني  االقتصاد 

املؤهلة واملدربة.

للتشغيل  الوطنية  الشركة  متثيل   
املهارية  القطاعات  مجالس  يف  والتدريب 
املهارات  وتطوير  تنمية  هيئة  عن  املنبثقة 

املهنية والتقنية.

عمدت الشركة إلى عقد عدة اتفاقيات مع 
التدريب  جودة  لتحسني  التدريب  مزودي 
إضافة إلى عقد عدة اتفاقيات مع القطاع 
خالل  من  املتدربني  لتشغيل  اخلاص 
ميداني  تدريب  فرص  تأمني  يف  املساهمة 
للمتدربني خالل مرحلة التدريب امليداني 

.)OJT(

املشروع )3(: التوسع 
يف برامج التلمذة 

املهنية.

مت إعداد مسّودة لسياسات التلمذة املهنية.

إنشاء مجمع تدريبي متقدم يخدم احملاور 
إقليم  وحتديدًا  اململكة  يف  التنموية 
من  االحتياجات  سّد  يف  ويساهم  اجلنوب 

العمالة محليًا وإقليميًا.

برنامج  ضمن  مستحدث  برنامج  تنفيذ 
اللوجستيات يف معهد الزرقاء بالتعاون مع 

GIZ  مهنة مأمور املستودع.

التدريبية  البرامج  من  العديد  تطوير 
باستخدام  اخلاص  القطاع  توصيات  جراء 
صاحب  رضا  واستبانات  مسحية  دراسات 

عمل.

منجد،  مساعد  مثل  جديدة  مهن  اعتماد 
وفني اآلالت الصناعية استجابة لتطورات 

سوق العمل.

اخلوارزمي  كلية  مع  التنسيق  استمرار 
املشتركة  البرامج  من  عدد  بتنفيذ  للبدء 
أبنية،  مراقب  مثل  مهني  دبلوم  مبستوى 

ومساح.

الشركة 
الوطنية 
للتشغيل 

والتدريب.



579

حالة البالد 2021: سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

مالحظاتما ُأجنز منذ إطالق االستراتيجيةاملشروعالهدف االستراتيجي

الهدف االستراتيجي 
:)5(

أمناط التفكير: 
تعزيز مكانة التعليم 

والتدريب املهني 
والتقني وجعل هذا 
القطاع ميثل فرصة 

جذابة للتعلم من 
سن مبكرة يف مختلف 

أقسامه.

املشروع )1(: 
إصدار دليل للمهن 

على مستوى 
املدارس وتوجيه 

الطلبة للتعرف 
على التصاميم 
والتكنولوجيا 

احلديثة.

الثاني  اهلل  عبد  امللك  صندوق  أطلق 
الوطنية،  التوظيف  فرص  بوابة  للتنمية 
العمل  حول  إرشادية  مادة  تتضمن  والتي 
إرشاديًا  ودلياًل  الذاتية  القدرات  وتقييم 
لطلبة  املناسب  املستقر  الدائم  للعمل 

املدارس واملرشدين.

املشروع )2(: مشاركة 
الطلبة يف مسابقة 

املهارات العاملية 
.World Skill

املشروع )3(: إجراء 
إصالحات على مسار 

التعليم املهني احلالي 
التابع لوزارة التربية 
والتعليم وعدم ربط 

التعليم والتدريب 
املهني والتقني 

بالتحصيل الدراسي 
منخفض األداء.

ضعف  من  يعانون  الذين  الطلبة  يتجه 
الدراسة  فروع  إلى  الدراسي  التحصيل  يف 
املهنية والتقنية. وقد وضعت وزارة التربية 
التاسع  الصف  لتقييم  امتحانًا  والتعليم 

وسيتم مراجعته ليتماشى مع هذا الهدف.
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رابعًا- ما أنجز من توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020: قطاع 
التعليم والتدريب المهني  سوق العمل والتشغيل وقطاع 

والتقني

اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

 وزارة العمل.         

هيئة تنمية 
وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية.

 ُأعّد تقرير 
مبدئي حول 

إجناز مشاريع 
االستراتيجية 

الوطنية 
للتشغيل.

 العمل جاٍر يف 
تطوير أنشطة 
إلعداد اإلطار 

الوطني للتشغيل 
  GIZ بالتعاون مع
من خالل مشروع 

 .EJ 2030

√

إطار وطني 
للتشغيل 

معتمد 
ومحدث.

تقييم 
االستراتيجية 

الوطنية 
للتشغيل

إعداد إطار 
وطني للتشغيل 

بالتعاون مع 
الشركاء.

مراجعة وثيقة 
استراتيجية 

التشغيل 
الوطنية.

1

وزارة العمل.
مت إنشاء املجلس 
األعلى للتشغيل. √

املجلس 
األعلى 

للتشغيل 
ومت إنشاؤه.

إنشاء املجلس 
األعلى 

للتشغيل.

إنشاء املجلس 
األعلى للتشغيل. 2

ديوان اخلدمة 
املدنية. √

إيقاف ممارسة 
قبول الطلبات 

من خالل 
ديوان اخلدمة 
املدنية التي ال 

ترتبط بوظائف 
ومؤهالت 

محددة.

3
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

وزارة العمل.

مت إطالق برامج 
االستدامة 

الداعمة للقطاع 
اخلاص للحفاظ 

على املشتغلني 
فيه.

العمل جاٍر حاليًا 
على تصميم 

البرنامج الوطني 
للتشغيل بهدف 

تشغيل األردنيني 
ودعم القطاع 

اخلاص.

√
عدد البرامج 

الداعمة 
للتشغيل. 

دعم القطاع 
اخلاص للتعايف 

من تداعيات 
جائحة كورونا.

إعداد برامج 
تتواءم مع 

متطلبات سوق 
العمل وذات 

أجور معقولة.

حتقيق التوازن 
يف السياسات 

التي تشجع على 
خلق الوظائف 

ذات األجر املرتفع 
والوظائف ذات 

األجر املنخفض.

4

وزارة العمل.

مت تعديل 
التشريعات 

مبا يتواءم مع 
توفير بيئة عمل 

جاذبة للعمالة 
األردنية وخاصة 

يف القطاعات غير 
اجلاذبة لهم من 
خالل تعديالت 

قانون العمل التي 
مت رفعها ملجلس 

األمة.

مت إقرار نظام 
عمال الزراعة 

والتعليمات 
املنبثقة عنه 
وذلك بهدف 

تنظيم القطاع 
وجذب العمالة 

األردنية.

مت االنتهاء من 
مّدة تصويب 

األوضاع بهدف 
قوننة العمالة 

املخالفة.

√
عدد 

احلمالت 
التفتيشية. 

ضبط 
سوق العمل 

وتنظيمه 
وتغليظ 

العقوبات 
على أصحاب 

العمل والعمال 
املخالفني 

ألحكام قانون 
العمل.

تكثيف 
احلمالت 

التفتيشية 
لضبط العمالة 

املخالفة.

تسريع وتيرة 
إحالل العمالة 

احمللية مكان 
العمالة الوافدة.

5
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

- هيئة تنمية 
وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية.

- هيئة تشجيع 
االستثمار.

التحول من 
مبدأ اإلقراض 

للمشاريع 
الصغيرة إلى 

مبدأ التشاركية 
مع املؤسسات 

اإلقراضية.

6

- مجلس الوزراء.        
- وزارة العمل.

ضرورة أن يتم 
حتديد اجلهة 

املسؤولة من خالل 
مجلس الوزراء.

√
مت حتديد 

جهة ملتابعة 
االستراتيجية.

حتديد جهة 
متخصصة 
يف متابعة 

االستراتيجية 
الوطنية 

لتنمية املوارد 
البشرية. 

ضرورة وجود 
جهة مسؤولة 

عن متابعة 
تنفيذ محاور 

االستراتيجية 
الوطنية لتنمية 
املوارد البشرية. 

7

- مجلس الوزراء.        
- وزارة املالية/ 
املوازنة العامة.

توفير املخصصات 
املالية الالزمة 

لتنفيذ مختلف 
اخلطط 

واالستراتيجيات 
الوطنية، 
وحتديدًا 

املؤسسات املعنية 
بقطاع التعليم 

والتدريب املهني 
والتقني.

8

مؤسسة التدريب 
املهني.

ضرورة رفد 
مؤسسة التدريب 
املهني بالكفاءات 

التدريبية 
املتميزة.

9
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

- وزارة العمل.          - 
هيئة تنمية 

وتطوير املهارات 
املهنية والتقنية. 

 - جامعة البلقاء 
التطبيقية.

- العمل جاٍر 
حاليًا على 

إعداد األنظمة 
والتعليمات 

املنبثقة عن 
قانون تنظيم 
العمل املهني، 

وسيتم تزويد 
وحدة تنظيم 

العمل املهني 
باملوارد البشرية 

واللوجستية 
املطلوبة يف 

حال املوافقة 
على املخصصات 
الالزمة للوحدة 

عند إقرار موازنة 
وزارة العمل لعام 

.2022

√

√

إعداد األنظمة 
والتعليمات 

املنبثقة عن 
قانون تنظيم 
العمل املهني.

تزويد وحدة 
تنظيم العمل 
املهني باملوارد 

البشرية 
واللوجستية 

الالزمة إلنفاذ 
القانون.

ضرورة تفعيل 
قانون تنظيم 

العمل املهني 
وتسكني 

املؤهالت يف 
اإلطار الوطني 

للمؤهالت.

ضرورة تفعيل 
أدبيات تنظيم 

العمل املهني من 
خالل تطبيق 
قانون تنظيم 
العمل املهني.

10

وزارة العمل.

هيئة تنمية 
وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية.

- مجلس التعليم 
العالي.

قيد التنفيذ، 
إذ يتم إنشاء 

مجالس املهارات 
القطاعية )9(، 

ويتم دوريًا 
التشاور معهم 

بخصوص أبرز 
حتديات القطاع 
وآليات إصالحه.

ُيدرس حاليًا 
واقع التعليم 

التقني يف اململكة 
بجميع اجلامعات 

والكليات 
اجلامعية 

املتوسطة بهدف 
تطوير مكوناته.

√

√

عدد 
املشاورات 
املنعقدة. 

عدد 
التشريعات 
التي ُأعّدت 

أو روجعت.

إجراء مشاورات 
دورية مع 
الشركاء 
أصحاب 

العالقة من 
املؤسسات 
احلكومية 
واملجالس 

القطاعية 
وممثلي القطاع 

واملنظمات 
الدولية 

واحمللية، 
لتطوير 

منظومة 
حوكمة 
القطاع. 

ضرورة استمرار 
مراجعة حوكمة 

قطاع التدريب 
والتعليم املهني 

والتقني من 
خالل تعديل 

التشريعات 
املعمول بها.

11
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

- مجلس التعليم 
العالي.

وزارة املالية/ املوازنة 
العامة.

هيئة تشجيع 
االستثمار.

 مت إفراد بند 
خاص ضمن 

الدراسة 
الشمولية لواقع 

التعليم التقني 
يف اململكة يتعلق 

بــ:"مأسسة 
العالقة مع 
القطاعات 
اإلنتاجية 

والتنموية للقطاع 
اخلاص".

تقدمي حوافز 
ضريبية وغير 

ضريبة لتشجيع 
القطاع اخلاص 

على االستثمار يف 
التدريب والتعليم 

املهني والتقني.

12

وزارة العمل.     - 
هيئة تنمية 

وتطوير املهارات 
املهنية والتقنية.

املركز الوطني 
لتنمية املوارد 

البشرية.

جامعة البلقاء 
التطبيقية.

وزارة العمل 
بحاجة دائمة إلى 
دراسات وحتديد 

الحتياجات 
القطاعات 

االقتصادية، إاّل 
أن أحد التحديات 
الرئيسة هو عدم 

توافرها توافرًا 
محدثًا ليتواءم 

مع تغيرات سوق 
العمل املتالحقة 

بوتيرة سريعة 
يف مختلف 
القطاعات 

االقتصادية 
وخاصة بعد 

جائحة كورونا.

اسُتحِدثت 
البرامج املختلفة 

التي تتضمن 
املهارات التي 

يحتاجها سوق 
العمل للقطاعات 

املهنية التي 
شملتها دراسات 
سّد الفجوة بني 
العرض والطلب.

√

√

عدد 
الدراسات 
احملدثة. 

عدد 
التقارير 
والبرامج 

املستندة إلى 
مخرجات 
الدراسات.

االستناد 
إلى دراسات 

املركز الوطني 
يف حتديد 
احتياجات 
القطاعات.

االستفادة 
من جهود 

املركز الوطني 
لتنمية املوارد 

البشرية من 
خالل دراساته 

يف حتديد 
احتياجات 
القطاعات 

االقتصادية من 
املوارد البشرية 

املتخصصة.

13
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

- وزارة العمل.          - 
وزارة التربية 

والتعليم.

-هيئة تنمية 
وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية. 

- جامعة البلقاء 
التطبيقية.

- تقوم وزارة 
العمل حاليًا على 

تطوير النظام 
الوطني للتشغيل، 

وأحد محاوره هو 
للتوجيه واإلرشاد 

املهني.

أعدت اجلامعة 
دلياًل إلرشاد 

الطلبة 
وتوجيههم نحو 
التعليم التقني 

والتطبيقي 
بالتعاون مع 

الوكالة األملانية 
.GIZ

√

√

نظام وطني 
للتوجيه 
واإلرشاد 

املهني.

تطوير نظام 
وطني للتوجيه 
واإلرشاد املهني.

ضرورة إنشاء 
نظام وطني 

للتوجيه 
واإلرشاد املهني.

14

وزارة العمل.

- مت إصدار نظام 
العاملني يف القطاع 

الزراعي يف عام 
2021 بهدف 

تنظيم القطاع 
وحتفيز األردنيني 

للعمل فيه، ومت 
إصدار التعليمات 

التابعة للنظام، 
إذ أصبحت قيد 

التنفيذ.

√
عدد 

التشريعات.

تطوير 
التشريعات 
التي تعمل 

على تسهيل 
االنتقال من 

االقتصاد 
غير املنظم 

إلى االقتصاد 
املنظم. 

تسليط الضوء 
على القوى 

العاملة يف سوق 
العمل غير 

الرسمي/ غير 
املنظم.

15
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

وزارة العمل.

مت البدء بالعمل 
على إعداد 

متطلبات نظام 
سوق العمل 
بالتعاون مع 

منظمة العمل 
الدولية خالل عام 
2018، ومت إعداد 

التصور املبدئي 
لذلك.

العمل جاٍر حاليًا 
على رسم التصور 

النهائي للنظام 
متهيدًا لتطوير 

النظام.

√

نظام بيانات 
سوق العمل 

املنشأ 
والفعال.

إعداد متطلبات 
نظام بيانات 
سوق العمل.

تطوير نظام 
بيانات سوق 

عمل.

تطوير قاعدة 
بيانات شاملة 
لسوق العمل.

16

مؤسسة التدريب 
املهني. √

تطوير   
نظام متابعة لدى 
مؤسسة التدريب 

املهني وتقييمها 
للوقوف على 

املؤشرات النوعية 
للتعليم والتدريب 

املهني.

17

- مؤسسة التدريب 
املهني. 

- هيئة تنمية 
وتطوير املهارات 

املهنية والتقنية-
مزودو خدمة 

التدريب والتعليم 
املهني والتقني.            

√

ضرورة إيالء 
خدمات تدريب 

املهارات احلياتية 
أهمية كبيرة 
ضمن البرامج 

التدريبية.

18
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

- مجلس التعليم 
العالي.

- جامعة البلقاء 
التطبيقية.

إعادة النظر يف 
اخلطط الدراسية 

يف اجلامعات 
للتخصصات 

كافة لتحديثها 
وتطويرها 

لتتواكب مع 
املتغيرات يف سوق 

العمل احمللي 
والعاملي.

اعتماد »اإلطار 
العام لتطوير 

اخلطط الدراسية 
ملتطلبات 
اجلامعة« 

ومتابعة تنفيذه 
مع اجلامعات 

األردنية. 

اعتماد خطة 
العمل التنفيذية 
املعدة من اللجنة 
الوطنية املشكلة 

من مجلس 
التعليم العالي 

إلدماج التعليم 
اإللكتروني يف 

برنامج التعليم 
العالي. 

الطلب من هيئة 
اعتماد مؤسسات 

التعليم العالي 
وضمان جودتها 

باتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لتنفيذ 

هذه اخلطة. 

إقرار«مشروع 
التطور الوظيفي 

يف املسارات 
املهنية )التجسير 

والنفاذية 
ومنح الشهادات 

املهنية(«. 

√ √

التنسيق مع 
مؤسسات 

التعليم العالي 
كافة إلدراج 

العديد من املواد 
التطبيقية يف 

املواد الدراسية.

19
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اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

تضمني التدريب 
الالزم واملهارات 

الوظيفية 
املطلوبة واملجاالت 

املعرفية يف 
اخلطط الدراسية 

يف اجلامعات.

الطلب من 
اجلامعات 

األردنية تشكيل 
جلان عليا 

ملتابعة تنفيذ 
هذه اخلطة 

بالتنسيق مع 
اللجنة الوطنية 

وتزويدها بتقارير 
إجناز شهرية.

موافقة مجلس 
التعليم العالي 

على استحداث 
عدد من 

التخصصات 
التقنية على 

مستوى الدبلوم 
املتوسط 

والبكالوريوس 
والدراسات العليا 

يف عدد من 
الكليات اجلامعية 

املتوسطة للعام 
اجلامعي.

جميع اخلطط 
الدراسية واملناهج 

احلالية للتعليم 
التقني تتضمن 

املواد التطبيقية 
املبنية على 

املهارات التي 
يحتاجها سوق 

العمل.



589

حالة البالد 2021: سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

اجلهة املعنية

بالتنفيذ

واملتابعة

مالحظات

منجز حالة 
التوصية

مؤشر األداء
اإلجراءات 

الالزمة لتنفيذ 
التوصية

التوصية

ئيًا
جز

جز 
من

جز
من

ير 
غ

جز
من

وزارة التربية 
والتعليم.

إعادة النظر يف 
محتوى مادة 

التربية املهنية. 
20

- وزارة العمل.          - 
هيئة تنمية 

وتطوير املهارات 
املهنية والتقنية.

تقوم الوزارة 
باإلشراف على 

كافة اجلهات 
الدولية والتعاون 

معها لتنسيق 
اجلهود يف قطاع 

التشغيل وتكاملها 
ملكافحة مشكلة 
البطالة والفقر، 

إذ تقوم الوزارة 
بالتعاون مع 

مجموعة من 
اجلهات الدولية 
وخاصة منظمة 

العمل الدولية 
والبنك الدولي 

على إعداد 
مشاريع التشغيل 

وتطويرها يف 
اململكة.

√
عدد 

اللقاءات 
التنسيقية.

تنسيق املشاريع 
املمّولة دوليًا 
وتوجيهها يف 

قطاع التشغيل.

ضرورة تنسيق 
املشاريع املمّولة 
دوليًا وتوجيهها 
يف هذا القطاع.

21

مؤسسة التدريب 
املهني. √

إدراج برامج 
تدريبية يف 

القطاع الزراعي 
لدى مؤسسة 

التدريب املهني.

22
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خامسًا- الخالصة والتوصيات 
عملت احلكومة جاهدة من خالل مؤسساتها على تنفيذ خططها االستراتيجية يف تنمية 
قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني، وذلك إلميانها بأهمية هذا القطاع ودوره يف نهضة 
العمل  فرص  وزيادة  البطالة،  نسبة  تقليل  يف  ومساهمته  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  األردن 
لإلناث،  وخاصة  بالفرص  التكافؤ  وحتقيق  لألفراد،  االقتصادية  واملشاركة  املستحدثة، 

وحتسني املستوى املعيشي والعائد االقتصادي.

البشرية )2025-2016(،  املوارد  لتنمية  الوطنية  أهداف االستراتيجية  وانسجامًا مع 
التشغيل  حملور  االستراتيجية  خططها  الرسمية  واملؤسسات  والوزارات  احلكومة  وضعت 
املهني والتقني، وقد جنحت احلكومة يف حتقيق عدد من األهداف،  والتدريب والتعليم 
زيادة  إلى  أدى  ما  مهمة،  أخرى  أهداف  من  املطلوب  حتقيق  يف  موّفقة  تكن  لم  بينما 
املشاركة  نسبة  وانخفاض   ،2021 عام  من  الثالث  الربع  يف   %23.2 إلى  البطالة  نسبة 
14%، وانخفاض  34.5% عمومًا، وانخفاضها لإلناث، إذ بلغت  االقتصادية إلى مستوى 
2020. وبناًء على  26,511 ملتحقًا يف عام  الثانوي املهني إلى  عدد امللتحقني بالتعليم 
األهداف  بني  فجوة  ظهور  وهي  جلّية،  االستراتيجيات  هذه  مشاكل  إحدى  برزت  ذلك، 
التي يغلب عليها جانب الطموح واجلانب النظري،  املوضوعة يف اخلطط االستراتيجية 
وبني ما ميكن تنفيذه على أرض الواقع، ما شّكل عبئًا إضافيًا على املؤسسات ذات العالقة 
يف تنفيذ هذه املخرجات، ال سيما مع محدودية املوارد البشرية املؤهلة، وضعف التمويل 
مبا  ومرونة  واقعية  أكثر  األهداف  تكون  أن  الضروري  من  أصبح  لذلك  لتنفيذها،  الالزم 

يتناسب مع الظروف املستجدة واإلمكانات املتاحة على أرض الواقع.

ومما ال شك فيه أن جائحة كورونا، قد أّثرت على أداء احلكومة خالل املّدة احلالية نظرًا 
عودة  ومع  االقتصادي،  اجلانب  حساب  على  واإلنساني  الصحي  اجلانب  على  لتركيزها 
االقتصاد  إلنعاش  الرامية  اخلطط  إلجناز  بالسير  احلاجة  اقتضت  للعمل  القطاعات 

الوطني وحتسني األوضاع املعيشية للمواطنني.

وقد روجع ما ُأجنز وما لم ينجز إلى اآلن يف االستراتيجية الوطنية لتنمية املوارد البشرية 
)2016-2025(، بعد مرور خمس سنوات على بدء اخلطة، إضافة إلى مراجعة ما أجنز 
من توصيات تقرير حالة البالد لعام 2020. وتاليًا بعض التوصيات يف مجال سوق العمل 

والتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني:
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العمل على وضع خطط تنفيذية مستقرة وثابتة قدر اإلمكان للحكومة والوزارة   .1
الوطنية  الطريق لالستراتيجية  القادمة مبنية على خارطة  السنوات  على مدار 
الرئيسة  لألهداف  ومحددة  واضحة   )2025-2016( البشرية  املوارد  لتنمية 

والفرعية.

إحداث تغييرات هيكلية يف سوق العمل ترتبط بكفاءة السوق واملهارات املطلوبة،   .2

لهم،  مناسبة  وظائف  على  احلصول  من  ومتكينهم  العمل،  على  القادرين  تأهيل    .3
ومواءمة املهارات مع متطلبات سوق العمل وحاجته.

توفير البيانات الالزمة عن سوق العمل.  .4

تنظيم سوق العمل غير الرسمي والعمالة الوافدة،  .5

الرواتب  سلم  حيث  من  التقني  القطاع  خلريجي  املناسبة  العمل  بيئة  توفير   .6
النمطية  الصورة  تغيير  إلى  إضافة  به،  املتصلة  واحلوافز  الوظيفي  والتسلسل 

االجتماعية لهذا القطاع وتفعيل مجموعة من املهن لألردنيني.

مجلس  يف  اخلاص  القطاع  ممثلي  بزيادة  املهني  التدريب  مؤسسة  قانون  تعديل   .7
املؤسسة. 

إجراء مسوحات إحصائية ميدانية جلميع القطاعات املهنية دوريًا، بهدف حتديد   .8
حاجة سوق العمل للتخصصات التقنية والتطبيقية للسنوات القادمة، وحتديد 

الفجوة بني العرض والطلب للتخصصات املهنية.

والدولية بناء على  واملساعدات احمللية  الدعم  لتلقي  وضع معايير وأسس محددة   .9
دراسة منظومة القطاع لتوجيه الدعم للمكان الصحيح، وأن يكون جزء منه للقطاع 

اخلاص بحسب الكفاءة يف تنفيذ برامجها.

العامل  بني  العالقة  تنظيم  يف  يساعد  الذي  املهني  العمل  تنظيم  قانون  تفعيل   .10
وصاحب العمل، لضمان تقدمي منتج ذي جودة عالية، إضافة إلى توفير بيئة عمل 

مناسبة للعامل وصاحب العمل.

املدنية  اخلدمة  ديوان  خالل  من  العمل  سوق  مع  للمؤهالت  الوطني  اإلطار  ربط   .11
واجلهات ذات العالقة.

التفاعلي عند  التعليم اإللكتروني  املهني تسهم يف  إلكترونية للتعليم  بناء منصة   .12
جميع مزودي خدمة التعليم والتدريب املهني والتقني.
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إنشاء مرصد ملهن املستقبل لتحديد املهن املستقبلية واملهارات املطلوبة للخمس أو   .13
عشر سنوات القادمة.

إعادة هيكلة إدارة التعليم املهني لتواكب التطورات احلديثة اخلاصة بقطاع التعليم   .14
والتدريب املهني والتقني. 

إلى  والتقني  املهني  والتدريب  للتعليم  والداعمة  املانحة  الدولية  اجلهات  توجيه   .15
التعليم الثانوي املهني للنهوض به.

جتهيز املشاغل واملختبرات بأجهزة ومعدات حديثة، واإلسراع يف إجنازها لتواكب   .16
التطور التكنولوجي يف مجال الصناعات املختلفة.

للتعليم  مزودة  مؤسسة  كل  يف  وتفعيله  اخلريجني  الطلبة  متابعة  نظام  إنشاء   .17
التغذية  على  للحصول  العمل  أرباب  مع  والتواصل  والتقني،  املهني  والتدريب 
وأن  وحتسينه،  القطاع  هذا  تطوير  يف  االستفادة  من  للتمكن  احلقيقية،  الراجعة 
يكون مرتبطًا مع هيئة تنمية وتطوير املهارات املهنية والتقنية لبناء قاعدة بيانات 

وطنية.

وذلك  اخلدمة،  مزودي  خالل  من  واالبتكار  لإلبداع  مهني  أعمال  مسرعات  إنشاء   .18
لتوفير بيئة لإلبداع واالبتكار يف الذكاء الصناعي والتطبيقي لدى عدد كبير من 
املشروعات  على  والتشجيع  والتقني،  املهني  والتدريب  بالتعليم  امللتحقني  الطلبة 

.)Mega Projects( الصغيرة واملتوسطة يف ظل تراجع تنفيذ املشاريع الكبيرة

والتقني  املهني  والتدريب  والتعليم  التشغيل  قطاع  يف  االستثمار  على  التشجيع   .19
لتلبية احتياجات سوق العمل.

ودعم  القرار،  صناعة  يف  باملشاركة  اخلاص  والقطاع  املهنية  النقابات  دور  تفعيل   .20
مزودي اخلدمة، وتشغيل اخلريجني ضمن اتفاقيات ثنائية مع سوق العمل.

حتويل كليات املجتمع اخلاصة الى كليات تعليم تقني لتستطيع استقطاب طلبة   .21
للتعليم التقني عن طريق تخفيف األعباء املالية التي تتحملها الكليات اخلاصة، 

مثل الضرائب ورسوم االعتماد واالمتحانات والشهادات.
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المقدمة
يعد األمن االجتماعي أساس األمن الوطني مبفهومه الشامل، ملا له من دور يف بناء الفرد 
وإدارتها لتحقيق احلّد األدنى من  التحوالت االجتماعية  واملجتمع مبا ميكنهم من فهم 
الوطنية  التكافل واالندماج نحو حتقيق األهداف  الرفاهية وضمانه يف مجتمع يسوده 

من خالل زيادة فاعلية التشريعات وكفاءة املؤسسات.

وقد اقتصر العمل االجتماعي يف األردن قبل االستقالل على العمل التطوعي سعيًا للتكافل 
االجتماعي من خالل اجلمعيات اخليرية التي ُأنشئت مبوجب قانون اجلمعيات العثماني 
حتى عام 1935، إذ صدر قانون اجلمعيات األردني عام 1936. وتطور العمل االجتماعي 
يف األردن بعد استقالل اململكة تطورًا ملحوظًا. وشهد اإلطار املؤسسي للعمل االجتماعي 
يف األردن حتواًل مبا يتناسب مع هذه التطورات واخلدمات االجتماعية املستجدة. بهذا 
حتول العمل االجتماعي من العمل التطوعي إلى إدارة الشؤون االجتماعية، ثم إلى وزارة 
التنمية  وزارة  باسم  مستقلة  وزارة  إلى  ثم   ،)1(1956 عام  والعمل  االجتماعية  الشؤون 
االجتماعية يف عام 1979)2(، إال أنها بقيت تعمل وفقًا لقانون وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل رقم )14( لسنة 1956. وقد تزامن مع هذا التطور انبثاق العديد من املؤسسات 
التنمية  وزارة  مهام  بعض  لتولي  األهلية  للمؤسسات  إضافة  احلكومية،  وشبه  احلكومية 
االجتماعية وغاياتها، األمر الذي أدى إلى انحسار دور الوزارة الرئيس والسيادي يف قيادة 
الوقائية  األدوار  على  التركيز  من  أكثر  العالجي  الدور  على  وتركيزه  وتوجيهه،  القطاع 

والتنموية.

وتنص غاية الوزارة، كما وردت يف املادة الثالثة من قانون تأسيسها على »توفير الضمان 
جلميع  االجتماعية  اخلدمات  وتنسيق  اإلنتاجية،  والكفاية  الشامل،  االجتماعي 

املواطنني يف جميع مراحل العمر وتنظيم استثمارهم«)3(.

وتتمثل املهام الرئيسة للوزارة مبا يلي)4(:

تنمية املجتمعات احمللية واالستفادة من اإلمكانات املتاحة يف املجتمع.  .1

1  ملزيد من التفصيل، انظر: وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية 
لعام 2020.

2  أنشئت مبوجب نظام تنظيم وليس مبوجب قانون.
3  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص7.

4   املصدر السابق، ص13.
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تنظيم العمل االجتماعي التطوعي، وتفعيل دور املشاركة األهلية لتلبية احتياجات   .2
املجتمع من اخلدمات االجتماعية.

اخلدمات  وتوفير  والتفكك،  التصدع  من  وحمايتها  األسرة  متاسك  على  احملافظة   .3
املؤسسية للمحتاجني من أفرادها.

االجتماعية  املشكالت  ومعاجلة  واالنحراف  اجلرمية  أخطار  من  باحلّد  املساهمة   .4
الناجمة عنها.

توفير اخلدمات االجتماعية الضرورية للمحتاجني بهدف دمجهم يف املجتمع.  .5

املساهمة يف متويل املشاريع التنموية.  .6

التنمية  قطاع  يف  بها  املنوط  الدور  حجم  الوزارة  بها  تقوم  التي  املهام  من  ويالحظ 
الكفاءات  توافر  مع  وتوجيهه،  القطاع  قيادة  يف  وسيادي  رئيس  دور  وهو  االجتماعية، 
تلك  وخاصة  كافة،  وشرائحه  وفئاته  املجتمع  قضايا  مع  للتعامل  التراكمية  واخلبرات 
إحداث  إلى  الهادفة  االجتماعية  التنمية  لتحقيق  السعي  من  ميكنها  مبا  منها،  الهّشة 

التغيير اإليجابي يف بناء املجتمع، وزيادة مشاركته يف التنمية الشاملة واملستدامة.   

لتأثره  القطاعات؛  ملختلف  عابرًا  قطاعًا  فيعّد  والطفولة،  األسرة  قطاع  بخصوص  أما 
باالقتصاد والصحة والتعليم وقطاعات أخرى وتأثيره فيها. ومتّثل األسرة حجر الزاوية 
وقراراتها  األسرة  فخيارات  للقطاعات،  األساسي  احملرك  وهي  االجتماعي،  البناء  يف 
وعاداتها االجتماعية تؤثر على القطاع الصحي، كما هي احلال أثناء تفشي وباء كورونا. 
كما أن القطاع االقتصادي حتركه األسرة وعاداتها يف االستهالك وأمناط اإلنفاق، فهي 
والطفولة  األسرة  فإن  وبالتالي  العرض.  على  مباشرًا  تأثيرًا  وتؤثر  الطلب،  قوة  تشكل 
قطاع مرّكب، فمعظم اخلدمات والبرامج يف وزارة التنمية االجتماعية مثاًل هي شأن أسري 
بحسب قطاعات عمل املجلس الوطني لشؤون األسرة ومجاالته، وهذا ينطبق أيضًا على 
وزارة الصحة، وهكذا.. كما أن هذا القطاع ليس قطاعًا حكوميًا، وإمنا تعمل فيه العديد 
من مؤسسات املجتمع املدني بوصفه شريكًا مرادفًا للخدمات احلكومية مثلما هي احلال 
املبكرة.  العنف، وبرامج اإلرشاد األسري، وبرامج الطفولة  يف خدمات حماية األسرة من 
املالية  املخصصات  رصد  ضرورة  إلى  سابقًا  األسرة  لشؤون  الوطني  املجلس  تنّبه  وقد 
احلكومية للطفولة من خالل مشاريع مشتركة مع وزارة املالية وعدد من الوزارات. وتتعّدد 
اختصاصات قطاع األسرة والطفل، وتتقاطع مع العديد من االستراتيجيات والسياسات 
الوطنية، مثل: سياسات الفقر واستهداف األسر، والسياسات الصحية، وسياسات التعليم، 
إلى  إضافة  التقاعد،  وسياسات  االجتماعي،  والضمان  االجتماعية  احلماية  وسياسات 

سياسات اإلسكان، واملواصالت، وحماية البيئة. 
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أما يف ما يتصل بشؤون املرأة، فال بد من اإلشارة إلى أن األردن قد خطا خطوات إصالحية 
مهمة يف مجال حقوق املرأة والعدالة االجتماعية، وحول املساواة بني اجلنسني يف احلقوق 
إجراء  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  مخرجات  تضمنت  فقد  والواجبات. 
كلمة  إضافة  مثل  اجلنسني،  بني  املساواة  مبدأ  وتراعي  باملرأة  تتصل  دستورية  تعديالت 
»حقوق  ليصبح  الدستور  من  الثاني  الفصل  عنوان  يف  األردنيني  جانب  إلى  األردنيات 
األردنيني واألردنيات«، إضافة إلى تعديل الفقرة )6( من املادة السادسة لتصبح: »تكفل 
الدولة متكني املرأة ودعمها للقيام بدور فاعل يف بناء املجتمع مبا يضمن تكافؤ الفرص 
ميكن  ولعّله  والتمييز«.  العنف  أشكال  جميع  من  وحمايتها  واإلنصاف  العدل  أساس  على 
البناء على هذه التعديالت الدستورية مبواءمة بعض النصوص التشريعية األخرى ذات 

الصلة بشؤون املرأة ومنع التمييز.

منخفضة  بأنها  العمل  سوق  يف  وانخراطها  للمرأة  االقتصادية  املشاركة  مسألة  وتصنف 
جدًا مع أن نسبة التحاق املرأة بالتعليم مبستوييه العادي والعالي تعدُّ من أعلى النسب 
الدول  من  العديد  يف  ينعكس  لم  التعليمي  التمكني  وهذا  العربية،  املنطقة  مع  مقارنة 
أن  إغفال  ميكن  ال  كذلك  والسياسي.  االقتصادي  املستويني  على  فاعلة  مشاركة  على 
صعوبة تعقيدات التمكني االقتصادي للمرأة عمومًا تتأثر بتحديات تشريعية وسياسية 

ومؤسسية وثقافية وتعليمية ومجتمعية.

وبناًء على ذلك، فإن دمج املرأة يف القطاعات اإلنتاجية كافة مع مراعاة الفروق اجلندرية 
يعدُّ أولوية وطنية، وكذلك العمل على تغيير السلوك النمطي السائد بالعمل يف قطاعي 
لوجود  العام  القطاع  يف  العمل  املرأة  تفضيل  إلى  إضافة  سواهما،  دون  والتعليم  الصحة 

فجوة ملموسة باألجور يف القطاع اخلاص بني اجلنسني. 

ويف ما يخص العنف املوجه ضد املرأة التي تعد من الفئات األكثر هشاشة يف املجتمع مع 
فئات األطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة. وُيعد قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960 
وتعديالته، وقانون احلماية من العنف األسرّي رقم )15( لسنة 2017، من أهّم القوانني 
األسرة  حماية  إلدارة  املهامَّ  القانون  أسند  وقد  األسري.  العنف  مبوضوع  العالقة  ذات 
والّشهود  الّضحايا  وعالج  آمن،  مكان  إلى  مبوافقته  املتضّرر  ونقل  الّشكاوى،  مع  للّتعامل 
التنمية  وزارة  وتدير  بها.  امللحقة  التدابير  تنفيذ  ومتابعة  الّتسوية  وإجراء  وحمايتهم، 

االجتماعية العدد األكبر من دور اإليواء.

إّن ظاهرة العنف ضد املرأة تعيق زيادة مشاركة املرأة يف النشاطات االقتصادية يف مختلف 
الّظلم عنها  املعّنفة تنشغل برفع  املرأة  والعمل؛ وذلك ألّن  السياسية  القطاعات مبا فيها 
وال تستطيع اّتخاذ قرارها أو متكني نفسها لعدم استفادتها من دخلها؛ فممارسة العنف 
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يعني  ما  وميراثها(،  )دخلها  االقتصادية  مواردها  من  حرمانها  هدفه  يكون  قد  ضدها 
لها عدم قدرتها على اتخاذ قرار يتصل بأوجه اإلنفاق أو االستفادة من عملها الذي قد 

يدفعها إلى االنسحاب من سوق العمل إلحساسها بعدم جدواه.

وانطالقًا من غاية تقرير حالة البالد لعام 2021 الهادف إلى حتليل القطاعات املختلفة 
لتحديد  تطبيقها  ومدى  احلكومية  واخلطط  االستراتيجيات  على  التركيز  خالل  من 
احلكومي،  األداء  وحتسني  اخللل  مواطن  لتقومي  املقترحات  وتقدمي  املؤسسي،  اإلجناز 
ومبا يساهم يف تعزيز الشفافية يف العمل احلكومي، ستركز هذه املراجعة على الدروس 
والعبر املستخلصة من آليات تعامل احلكومة مع أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع 
التنمية االجتماعية، إضافة إلى قراءة يف االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، 
واالستراتيجيات القطاعية، والبرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2024-2021(، 
كما ستتناول املراجعة متابعة تنفيذ توصيات تقارير حالة البالد، وستخلص إلى اقتراح 
جملة من التوصيات لإلسهام يف حتسني األداء وزيادة فاعلية القطاع يف حتقيق األهداف 

الوطنية.

التنمية  قطاع  على  كورونا  جائحة  من  المترتبة  اآلثار  أواًل: 
والعبر  والطفل  واألسرة  المرأة  وشؤون  االجتماعية 

المستخلصة منها:
اّتخذت احلكومة جملة من اإلجراءات التي عملت على التخفيف من حدة تأثير جائحة 
والكوارث،  الفئات األكثر هشاشة يف حاالت األزمات  رافقها من إغالقات على  كورونا وما 
مبادرة  اإلجراءات  تلك  أبرز  ومن  املنازل.  يف  العاملني  وفئة  املياومة  بعمال  متثلت  والتي 
وطن«  »همة  وصندوق  املياومة(،  لعمال  )موجه   2 وتكافل  التكميلي(،  )الدخل   1 تكافل 
العاملني  ملساعدة  االجتماعي  الضمان  مؤسسة  مبادرات  إلى  إضافة  اخلير«،  و«حساب 

الذين تضرروا من اجلائحة واملشتركني بالضمان االجتماعي)5(. 

وميكن القول إن جائحة كورونا أّثرت يف اخلطط االستراتيجية لقطاع التنمية االجتماعية 
بسبب تأثيرها يف موازنات مؤسسات القطاع، وكان لهذا التأثير مستويان: األول إيجابي 
وصندوق  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  األعلى  املجلس  مؤسسات  مضّي  عنه  ر  ويعبِّ
املعونة الوطنية، وصندوق الزكاة ُقدمًا يف حتقيق أهدافها وتطلعاتها االستراتيجية. أما 

5  املجلس االقتصادي واالجتماعي، تقرير حالة البالد 2020، آثار أزمة جائحة كورونا على مستوى قطاع التنمية 
االجتماعية، ص619.
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املستوى الثاني فقد كان سلبيًا، ويدل عليه تأثر استراتيجية وزارة التنمية االجتماعية 
على  يدل  كما  أهدافها،  أنشطة  على  الصرف  نسب  وانخفاض  موازنتها  حجم  بتراجع 
االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  حصول  عدم  أيضًا  السلبي  املستوى  هذا 
املالية  وزارتي  )من  احلكومية  وغير  احلكومية  متويلها  مصادر  من  املالية  موازنتها  على 

والتخطيط واملانحني الدوليني(.

الدروس  على  احلكومة  محاَفظة  يف  تكمن  االجتماعية  التنمية  قطاع  تطوير  فرص  إن 
والِعَبر املستفادة من خالل تعاملها مع جائحة كورونا، وميكن تلخيص أهم هذه الدروس 

املستفادة على النحو التالي: 

الدور احملوري لوزارة التنمية االجتماعية يف قيادة قطاع التنمية االجتماعية، والذي   )1
أزمة  مع  للتعامل  الوزارة  ألعمال  وتنفيذها  مستمرة  جاهزة  خطة  إعداد  يف  متثل 
وآثارًا  اجتماعية  تداعيات  أحدثت  اجلائحة التي  هذه  آثار   تخطي  أجل  من  كورونا 
سلبية أثرت تأثيرًا كبيرًا وواضحًا على الفرد واألسرة واملجتمع، وهدفت هذه اخلطة 
إلى رفع مستوى االستعداد واجلاهزية للوزارة ووحداتها اإلدارية واملؤسسات التابعة 
لها ودور الرعاية اإليوائية مبناطق اململكة كافة، لضمان استمرارية تقدمي اخلدمات 
األساسية الرئيسة للفئات املستهدفة مبا يف ذلك الفئات احملتاجة للحماية والرعاية، 

وتشكيل فريق للحماية االجتماعية)6(. 

قدرة وزارة التنمية االجتماعية على التعامل مع مختلف الشرائح والفئات املجتمعية   )2
ويف مختلف املناطق والتعرف على التحديات التي تواجههم، مستفيدة من احليز املكاني 
الذي تشغله الوزارة من خالل مديرياتها ومكاتبها واجلمعيات اخليرية املسجلة لديها، 
صندوق  من  للمستفيدين  سجالت  وتوافر  وغيرها(،  )األزمات  األوقات  مختلف  ويف 

املعونة الوطنية لألسر األشد فقرًا، والتي تنطبق عليها أسس املساعدات الشهرية.

أهمية دور اجلمعيات اخليرية يف التعامل مع التحديات أوقات األزمات، وتشكيل الفرق   )3
إذ عملت  املجتمعات احمللية،  املستهدفة على مستوى  الفئات  إلى  للوصول  التطوعية 
احملتاجني  إلى  للوصول  اجلائحة  خالل  أجنبية(  و40  محلية،   705( جمعية   745

خلدمتهم.

6  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص22.

املعونة  وصندوق  االجتماعية،  التنمية  وزارة  من  تكون  االجتماعية  احلماية  فريق  أن  إلى  اإلشارة  جتدر   
األحمر  والهالل  علي،  أم  وتكية  الهاشمية،  اخليرية  والهيئة  االجتماعي،  للضمان  العامة  واملؤسسة  الوطنية، 
األردني، والسيدة نسرين بركات الوزيرة السابقة ممثلة عن القطاع اخلاص، وأضيف للجنة كل من: أمني عام 
وزارة التنمية االجتماعية واملنسق العام احلكومي حلقوق اإلنسان، واآلنسة زين أبو الراغب مديرة مكتب رئيس 

الوزراء.

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7&contentId=1356191
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بناء قواعد بيانات عن الفئات الهّشة، وخاصة عمال املياومة، إذ أظهرت جائحة كورونا   )4
بناء قاعدة  الذي يستدعي  األمر  والكوارث.  األزمات  أوقات  األكثر هشاشة يف  بأنهم 
والتحديد  التحليل  بعد  وذلك  هشاشة،  األكثر  واملناطق  الفئات  عن  متكاملة  بيانات 
لفجوة البيانات التي أظهرتها جائحة كورونا، وذلك لغايات تطوير آليات تنسيق أكثر 
فاعلية بني مختلف اجلهات التي تعمل على تقدمي اخلدمات واملساعدات لهذه الفئات.

)األشخاص  هشاشة  األكثر  للحاالت  مبكر  اجتماعي  إنذار  نظام  بناء  إلى  احلاجة   )5
ذوي اإلعاقة، وجنوح األحداث، والعنف األسري(، وذلك من خالل وضع استراتيجية 
وتأمني  وتأهيلها،  املطلوبة  الكوادر  وتوفير  بالعمل،  التكاملية  تضمن  للقطاع  متكاملة 
املخصصات املالية الالزمة بإعادة تبويب بنود اإلنفاق لدى وزارة التنمية االجتماعية 
وصندوق دعم اجلمعيات واملصادر األخرى التي ميكن توفيرها من خالل برنامج تعزيز 

اإلنتاجية االجتماعية لدى وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجلهات املانحة.

االستمرار يف حشد الدعم لوضع قانون للعمل االجتماعي ليعمل على تنظيم قطاع   )6
التنمية االجتماعية، وتقوية أدواره يف مختلف الظروف العادية والطارئة، علمًا بأن 

الوزارة قد شكلت جلنتني )وطنية وداخلية( لغايات إعداد مسودة للقانون.

االجتماعية،  للحماية  الوطنية  االستراتيجيات  متابعة  ثانيًا: 
وشؤون المرأة واألسرة والطفل

 ،)2025-2019( االجتماعية  للحماية  الوطنية  االستراتيجية  أ( 
واالستراتيجيات القطاعية )2017-2021( وحتديثاتها

عملت وزارة التنمية االجتماعية على إصدار نظام رعاية املسنني رقم )97( لسنة 2021 
اخلطة  مكونات  تعديل  على  عملت  كما  األسرة.  لشؤون  الوطني  املجلس  مع  بالتعاون 
البرامج  بعض  ومراجعة  السداسي،  التحليل  باستخدام  للوزارة  احلالية  االستراتيجية 
وإعادة تسميتها، وإضافة مشاريع جديدة على اخلطة، مثل مشروع مكافحة غسل أموال 
اجلمعيات، وجتهيز املراكز اإليوائية بكاميرات مراقبة، ومشروع دمج النوع االجتماعي يف 

تطوير األداء املؤسسي، وإضافة مؤشرات قياس جديدة.

الوطنية  املؤسسات  فيه  انشغلت  والذي  كورونا،  جائحة  عام   ،2020 عام  أن  حني  يف    
كافة بالتعامل مع تداعياته. فقد بذلت وزارة التنمية جهدًا كبيرًا مع الشركاء يف قطاع 
الهشة  املجتمع  فئات  على  االجتماعية  اجلائحة  آثار  احتواء  يف  االجتماعية،  التنمية 
كافة، وكذلك يف مساعدة عمال املياومة أثناء اجلائحة، واالستمرار يف تقدمي اخلدمات 
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يف دور الرعاية اإليوائية على اختالف اختصاصاتها، وتقدمي خدمات الدعم االجتماعي 
للوزارة يف أقسام  التابعة  العنف األسري من خالل مكاتب اخلدمة االجتماعية  حلاالت 
على  اجلائحة  ألثر  ملحقًا  املرأة  لشؤون  الوطنية  اللجنة  أعّدت  كما  األسرة.  حماية 
األولويات والنتائج الستراتيجيتها الوطنية )2020-2025(، وأعّدت احلكومة البرنامج 
واإلجراءات  السياسات  بعض  تضمن  الذي   ،)7()2024-2021( التأشيري  التنفيذي 
والبرامج التي تتعاطى مع اآلثار الناجمة عن جائحة كورونا، مثل إنشاء صندوق املخاطر 
لوزارة  ميدانية  مستشفيات  وبناء  الزراعة،  قطاع  مخاطر  وصندوق  السياحة،  قطاع  يف 
برامج  وتنويع  العام،  القطاع  مستشفيات  يف  املركزة  العناية  أسرة  عدد  وزيادة  الصحة، 

املساعدات االجتماعية )الدخل التكميلي، وتكافل(.

املجلس  أمناء  مجلس  ناقش  فقد  السن)8(،  وكبار  والطفل  األسرة  بشؤون  يتصل  ما  ويف 
الوطني لشؤون األسرة يف اجتماعه السنوي الذي عقد مطلع شهر متوز 2021، موافقة 
مجلس الوزراء على تشكيل صندوق لدعم كبار السن، وكذلك إقرار مجلس الوزراء اإلطار 
الوطني للحّد من حاالت األطفال العاملني واملتسولني. كما يشار إلى جهود حشد التأييد 
التشريع  ديوان  يف  يزال  ما  إذ  الطفل،  حقوق  قانون  إقرار  لدعم  املجلس  بها  يقوم  التي 
التنفيذية  اخلطة  صدرت  فقد  األسرة،  حلماية  الوطني  اإلطار  بخصوص  أما  والرأي. 
اجلندر  على  املبني  العنف  من  احلماية  منظومة  لتعزيز  الوطنية  األولويات  ملصفوفة 
املجلس  مع  والتنسيق  بالتشارك   ،)2023-2021( الطفل  وحماية  األسري  والعنف 
األسرة،  حلماية  الوطني  والفريق  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  األسرة،  لشؤون  الوطني 
وإدارة  املرأة،  لشؤون  الوطنية  واللجنة  القضائي،  واملجلس  العدل،  ووزارة  الصحة،  ووزارة 
املدني، واملنظمات  العام، ومؤسسات املجتمع  حماية األسرة واألحداث يف مديرية األمن 

احمللية والدولية املعنية.

فهي   ،)2025-2019( االجتماعية  للحماية  الوطنية  باالستراتيجية  يتصل  ما  يف  أما 
الرعاية  التعليم،  الصحة،  )العمل،  قطاعات  بعدة  تتصل  جامعة  وطنية  استراتيجية 
املؤسسات.   من  العديد  مع  وتتقاطع  االجتماعية(،  والتأمينات  االجتماعية،  واملساعدة 
األردن،  يف  االجتماعية  للحماية  أرضية  وضع  بهدف  االستراتيجية  هذه  جاءت  وقد 
2012، وهذه األرضية تنظر إلى مختلف مجاالت  والتي التزم بوضعها األردن منذ عام 
الوزراء،  مجلس  شّكلها  التي  التوجيهية  اللجنة  خالل  من  حتديدها  مت  والتي  احلماية، 

7  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة )2021-2024(، اجلزء األول: أولويات 
السياسات والبرامج واملشاريع، ص79.

/https://ncfa.org.jo 8  وفقًا للموقع الرسمي للمجلس الوطني لشؤون األسرة
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الصحي،  التأمني  الضمان االجتماعي،  املنظم،  والعمل غير  املنظم  العمل  واشتملت على: 
الرعاية الصحية، املساعدات االجتماعية، التعليم، وخدمات احلماية. 

الوطنية  االستراتيجيات  أساس  على  بناء  االجتماعية  احلماية  استراتيجية  وُوضعت 
تبني  إنها  إذ  االجتماعية،  باحلماية  املعنية  املختلفة  للجهات  واملؤسسية  والقطاعية 
على ما ورد فيها، وقد جاءت التوصيات من أجل تعزيز كفاءة اإلنفاق ضمن املوارد املتاحة 
للدولة بهذا اخلصوص. وأوصت االستراتيجية ضمن خطة عملها بتشكيل مجلس وطني 
للحماية االجتماعية يقوم باإلشراف على تنفيذ هذه االستراتيجية الوطنية ومتابعة 

إجراءاتها وتقييمها.           

ب(  اخلطة الوطنية للحّد من زواج الُقّصر- دون سن 18 سنة )2024-2020(
للسكان  املجلس األعلى  التي أعدها  الوطنية   ّ 2019 اخلطة  الوزراء يف عام  أقر مجلس 
للفترة )2018- األردن  18سنة يف  القّصر دون سن  زواج  للحدِّ من  الشركاء  بالتعاون مع 

2022(، وُعدلت سنوات التطبيق للتأخر يف إقرار اخلطة، فأصبحت )2024-2020(. 

االنتقال  عملية  تسهل  إجرائية  توجهات  يشمل  عملي  إطار  توفير  إلى  اخلطة  وتهدف 
من اجلانب النظري إلى اجلانب العملي للحدِّ من زواج القّصر دون سن 18 سنة يف األردن، 
وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بني مؤسسات املجتمع املدني واملنظمات الدولية واجلهات 
احلكومية لتحديد أدوار كلٍّ منها يف هذا املجال، واعتماد محاور اخلطة بوصفها انطالقة 
ونوعية، وتسهيل عملية  وفقًا ملؤشرات كمية  واملراجعة  التقييم  لعملية  وأساسًا  بحثية، 
املتابعة والتقييم لألنشطة واجلهود املبذولة، وتسهيل عمليات استقطاب التمويل الدولي 

واحمللي لتنفيذ األنشطة والبرامج املنبثقة عن اخلطة.

ج( االستراتيجية الوطنية األردنية لكبار السن )2022-2018(
لشؤون  الوطني  املجلس  أعدها  والتي  املجال  هذا  يف  الثانية  االستراتيجية  هذه  تعدُّ 
األسرة، وقد ُطورت خطة تنفيذية لها، وُعّممت على اجلهات املعنية. ويجري العمل على 
متابعة اخلطة االستراتيجية للتحقق من مدى االلتزام بتنفيذ بنودها. ووافقت رئاسة 
الوزراء موافقة أولية على إنشاء صندوق لدعم كبار السن، وُشكلت جلنة لدراسة النظام 

القانوني الذي أعّد سابقًا لهذه الغاية.

2021 بإعداد دراسة تقييمية لدور  وقد قام املجلس الوطني لشؤون األسرة خالل عام 
رعاية كبار السن لترصد واقع حال دور رعاية املسنني والبالغ عددها تسعة دور، موزعة 
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ضمن أربع محافظات )العاصمة، اربد، الزرقاء والبلقاء(، وبواقع خمسة دور رعاية ضمن 
والزيارات  الدراسة  نتائج  وأظهرت  اخلاص،  القطاع  ضمن  دور  وأربعة  التطوعي،  القطاع 
امليدانية، افتقار معظم الدور الى الكوادر البشرية املتخصصة وأن من أبرز التحديات التي 
تؤدي الى إعاقة عمل الدور هو التمويل، وكذلك اوصت الدراسة التقييمية بتعميم شراء 
خدمات الرعاية االيوائية للمسنني من كافة الدور وعدم اقتصارها على أربعة دور فقط، 

وقد ظهرت احلاجة الى إنشاء مركز تدريب متخصص يف رعاية املسنني. 

وصدر نظام رعاية املسنني رقم )97( لسنة 2021، والذي نص على فتح حساب مبسمى 
»حساب رعاية املسنني« يف وزارة التنمية االجتماعية، ُيخصص لتوفير خدمات الرعاية 
املناسبة للمسنني يف مساكنهم وبني أسرهم،  االجتماعية والصحية والبدنية والنفسية 
تعجز  الذين  املسنني  وإيواء  للمسنني،  املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  كفاءة  وحتسني 
يف  املسنني  إدماج  على  والعمل  ترعاهم،  أسر  لهم  ليس  الذين  أو  رعايتهم،  عن  أسرهم 

املجتمع، إضافة إلى دعم البرامج واملشاريع املوجهة للمسنني.

د( االستراتيجية الوطنية للمرأة )2025-2020(
ُأعّدت هذه االستراتيجية اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة بعد مشاورات مع العديد 
اخلاص.  والقطاع  املدني،  واملجتمع  والنواب،  األعيان  ومجلسي  احلكومية،  األطراف  من 
واعتمدت االستراتيجية فلسفة نظرية التغيير، وربطت ما بني التمييز والعنف والفجوة 
فحسب،  املجتمع  يف  ال  االجتاهات  تغيير  على  العمل  ضرورة  إلى  وأشارت  اجلنسني،  بني 
إدماج  خالل  من  عملها  آليات  ويف  احلكومية،  للمؤسسات  الداخلية  البيئة  يف  كذلك  بل 
النوع االجتماعي واملوازنات املستجيبة للنوع االجتماعي، وإنتاج البيانات املصّنفة التي 
جتعل عملية تطوير السياسات تقوم على منهجية علمية تستند إلى احلقائق وليس إلى 

االفتراضات، وكذلك من خالل آليات التعلم.

ولقد أبرز الهدف األول من االستراتيجية الوطنية للمرأة ضمان متكني املرأة من ممارسة 
حقوقها واملشاركة يف احلياة العامة واملناصب القيادية. وعند النظر إلى نتائج االنتخابات 
النيابية التي جرت عام 2020، لوحظ أنه لم تفز أي امرأة بالتنافس، ولم حتصل النساء 
مجلس  يف  املرأة  لتمثيل  القليل  العدد  إلى  إضافة  الكوتا،  طريق  عن  مقعدًا   15 على  إاّل 
امللكية لتحديث املنظومة  اللجنة  املنبثقة عن  املرأة  إلى أن جلنة متكني  األعيان. ويشار 
السياسية، أبرزت عددًا من التوصيات، لعّل من أهمها زيادة نسبة املقاعد املخصصة للمرأة 
يف مجلس النواب، على أاّل تقل عن نسبة 30% من إجمالي مقاعد املجلس. ويؤمل أن ترفع 
احلكومة يف املستقبل نسبة النساء يف املناصب القيادية ويف احلكومة. وهناك توافق على 
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أهمية الهدف االستراتيجي الثاني )متتع النساء والفتيات بحياة خالية من جميع أشكال 
لتحقيق  الواردة  واملبادرات  التدخالت  أهمية  وعلى  اجلنس(،  أساس  على  القائم  العنف 
هذا الهدف، وخاصة ما يتصل بسهولة الوصول إلى اخلدمات ذات اجلودة العالية لضحايا 
العنف)9(. وضمن هذا اإلطار، عرضت وزارة التنمية االجتماعية أولوياتها، والتي جاء يف 
صدارتها مهننة العمل االجتماعي، وتصنيف األخصائيني النفسيني واالجتماعيني بناء 

على شهاداتهم.

وحتديد  فاعلة  شراكات  بناء  مثل  جناحها،  عوامل  بعض  االستراتيجية  هذه  وأوردت 
مشاريع  لتكون  البلديات  مع  الشراكَة  أيضًا  العوامل  هذه  تتضمن  أن  وُيقتَرح  األدوار. 
البلديات وخططها وميزانياتها مستجيبة الحتياجات النساء يف كل بلدية. أما بخصوص 
مقدمي  وخاصة  املدني،  املجتمع  وصول  تسهيل  من  بد  فال  املدني،  املجتمع  مع  الشراكة 

اخلدمات إلى التمويل الضروري الستدامة برامجه.

 ،)2025-2020( األردن  يف  للمرأة  الوطنية  االستراتيجية  على  احلكومة  صادقت  وقد 
العمل  أولويات  وتوجه  املرأة،  لتمكني  الدولة  ورؤية  طريق  خارطة  بدورها  تقدم  التي 
الالزمة  املوازنات  وتخصيص  السياسات  صياغة  لضمان  واحمللي  الوطني  املستوى  على 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني، استنادا الى مبادئ الدستور األردني وااللتزامات الوطنية 
الدولية  واالعالنات  واملعاهدات  االتفاقيات  والى  والبرامج،  واخلطط  االستراتيجيات  يف 
التي صادقت عليها اململكة واملتعلقة بحقوق املرأة ومببادئ حقوق االنسان.  حيث تركز 
املبني  والعنف  التمييز  من  خال  مجتمع  الى  للوصول  رؤيتها  خالل  من  االستراتيجية 
املتساوية  والفرص  الكاملة  اإلنسانية  باحلقوق  النساء  فيه  تتمتع  اجلنس،  أساس  على 
أهداف  أربعة  على  االستراتيجية  واشتملت  واملستدامة،  الشاملة  التنمية  لتحقيق 
العمل  سوق  يف  مشاركتها  وتعزيز  املرأة  متكني  على  األول  الهدف  يركز  حيث  رئيسية، 
املالئمة  األساسية  واخلدمات  التحتية  البنية  الى  والوصول  القيادة،  ويف  العامة  واحلياة 
باألمن  والتمتع  التعايف  وخدمات  اإلنسانية  اخلدمات  فيها  مبا  اخلاصة،  الحتياجاتهن 
احلصول  من  هشاشة  األكثر  اإلناث  ومتكني  للعدالة  والوصول  حتقيقه،  يف  واملساهمة 
آليات  توفر  لضمان  الثاني  الهدف  ويسعى  األساسية.   االجتماعية  االحتياجات  على 
القطاعات  يف  اجلنس  أساس  على  املبني  للعنف  الفعالة  واالستجابة  واحلماية  الوقاية 
واملجاالت اخلاصة والعامة والرقمية، وسياسات وخدمات يسهل الوصول اليها وذات جودة 

9  جتدر اإلشارة إلى أن احلكومة َشّكلت 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 لّلجنة الوطنية لشؤون املرأة، واألمني العام للمجلس الوطني لشؤون األسرة، واملنسق احلكومي 

حلقوق اإلنسان، ومدير إدارة حماية األسرة يف مديرية األمن العام.
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عالية لضحايا العنف وتشجيع مفهوم العالقات املبنية على االحترام ونبذ العنف داخل 
املجتمع، ويركز الهدف الثالث على ضرورة تكريس أعراف وأدوار إيجابية لكال اجلنسني، 
التركيز  خالل  من  املجتمع  ويف  اإلعالم،  ويف  الرسمي  وغير  الرسمي  التعليم  يف  وإدراجها 
املرأة وتعزيز  املناهج املدرسية والتعليم غير الرسمي لقضايا  على ضمان مراعاة محتوى 
النساء  ألدوار  النمطية  املفاهيم  وحتدي  املرأة  ومتكني  اجلنسني  بني  املساواة  مفاهيم 
والرجال واألعراف االجتماعية السائدة يف خطاب اإلعالم التقليدي واحلديث، وتعزيز 
الداعمة  واحلمالت  احمللي  املجتمع  قادة  خالل  من  اإليجابية  والسلوكيات  االجتاهات 
للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وتناول الهدف الرابع اجلانب املؤسسي لضمان وجود 
مؤسسات قادرة على تطوير واستدامة سياسات وهياكل وخدمات داعمة للعدالة واملساواة 

بني اجلنسني ومتكني املرأة، من خالل تطوير إحصاءات يسهل الوصول اليها.

ثالثًا: مواطن الضعف في األداء والتنفيذ
السليمة  واملعايير  األسس  وضع  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  مبادرة  من  بالرغم   )1
لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية)10(، والتي شملت تشكيل جلنة 
حول  التساؤل  طرح  ميكن  أنه  إاّل   ،)11( االستراتيجية  هذه  تنفيذ  ملتابعة  تنسيقية 
أوصت  الذي  الفقر  ومحاربة  للتنمية  التنسيقي  واملجلس  اللجنة  هذه  بني  العالقة 
بإنشائه االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، وورد ضمن البرنامج التنفيذي 
التأشيري للحكومة )2021-2024(، ضمن قطاع تعزيز اإلنتاجية ومحاربة الفقر)12(. 

متلقي  على  النفسي  الضغط  تخفيف  يف  متخصصة  أنشطة  ثّمة  يكون  أن  ضرورة   )2
وجود  ضرورة  وكذلك  خاصة،  املسنني  رعاية  دور  ونزالء  بعامة  الرعاية  دور  خدمات 
برامج خاصة مبقدمي خدمات دور الرعاية واملعنيني بتوزيع املعونات العينية، والعمل 
األردن ألزمات  املياومة يف حال تعرض  بُأَسر عمال  بيانات خاصة  إيجاد قواعد  على 

أخرى قد حتدث على غرار أزمة كورونا. 

حلقوق  الوطني  )املركز  املستقلة  الرقابة  جهات  أداء  تدعيم  على  العمل  ضرورة   )3
اإلنسان( على مؤسسات احلماية االجتماعية، والعمل على إزالة التداخل يف األدوار 

10  وزارة التنمية االجتماعية، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة التنمية االجتماعية لعام 2020، ص26.
11  مبوجب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 56/10/6/45196 بتاريخ 31/10/2019، والحقا ًكتاب دولة رئيس الوزراء 
بإعادة تشكيل اللجنة لتتضمن جلان فنية وفق محاور االستراتيجية رقم 10/13/1/15191 بتاريخ 29/7/2020.
الثالث،  اجلزء   ،)2024-2021( للحكومة  التأشيري  التنفيذي  البرنامج  الدولي،  والتعاون  التخطيط  وزارة    12

ص170.
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واملهام ما بني املؤسسات املعنية مبكافحة التسول. 

االجتماعية  التنمية  مفهوم  بأن  علمًا  االجتماعية،  التنمية  قطاع  تعريف  أهمية   )4
أن  ومفاده  االجتماعي،  العمل  مفهوُم  ه  محلَّ وحّل  الدولي،  املستوى  على  تراجَع  قد 
لتعزيز  اإلنسانية؛  العالقات  يف  التغيير  إحداث  غايُتها  »مهنة  االجتماعي:  العمل 
إنتاجية األفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم احمللية، وضمان رفاههم، وميارس تلك املهنة 
العلمية  النظريات  توظيف  على  قادرون  وأخالقيًا،  وعمليًا  علميًا  ون  مَعدُّ أشخاٌص 
للعمل االجتماعي وتطبيق منهج حقوق اإلنسان وجتذير مبدأ العدالة االجتماعية 

والتعامل مع الثقافة املجتمعية«.

االجتماعية،  التشريعات  من  كبير  عدد  مبوجب  االجتماعية  التنمية  قطاع  ه  يوجَّ  )5
يغلب عليها التشتت إلى أكثر من مرتبة )قوانني، أنظمة، وتعليمات(، وعدم االشتمال 

على مفاهيم العمل االجتماعي احلديثة.

ثّمة مؤسسات كثيرة تعمل يف قطاع التنمية االجتماعية على مستوى رسم السياسات   )6
لتاليف  بينها  ما  يف  الفعال  التنسيق  حدوث  ضرورة  إلى  يدعو  األمر  وهذا  والتنفيذ، 
االزدواجية يف تقدمي اخلدمات، وتعزيز املساواة يف املراكز القانونية للمؤسسات غير 
مبوجب  ينشأ  اآلخر  وبعضها  خاصة،  بقوانني  ينشأ  بعضها  ألن  املعنية؛  احلكومية 
الشركات  فيها  مبا  األهلية  املؤسسات  تسجيل  مرجعيات  وتوحيد  اجلمعيات،  قانون 
تشريعاتها،  يف  املرسوم  بدورها  املؤسسات  بعض  والتزام  واجلمعيات،  الربحية  غير 
خلدماتها  املؤسسات  وتقدمي  املؤسسات  بني  ما  يف  والتنسيق  املعلومات  تبادل  وضرورة 

إلكترونيًا، وتعامل املؤسسات املعنية مع التحوالت االجتماعية بنهج البحث العلمي.

الطفولة  تنمية  )املرأة،  جزئية  باستراتيجيات  االجتماعية  التنمية  قطاع  يعمل   )7
وليس  االجتماعية(،  واحلماية  األحداث،  اإلعاقة،  ذوي  املسّنني،  األسرة،  املبكرة، 

باستراتيجية كلية )العمل االجتماعي(.

والطفل  العنف ضد األسرة  الثقة مبنظومة احلماية من  إعادة  العمل على  ال بد من   )8
واملرأة والفئات املهمشة وباجلهات مقّدمة اخلدمات، وخاصة بعد تعرض نساء للقتل 
العالقة، وذلك من خالل  مهن بشكاوى وطلبات حماية من اجلهات ذات  حتى مع تقدُّ
إجراء حتقيق وتقييم نزيه وشّفاف ومستقّل حول ما حدث مع هذه احلاالت، وأسباب 
وقوع العنف، ومدى سهولة الوصول للخدمات، وتقييم مدى كفاءة الكوادر العاملة يف 

مجال احلماية من العنف واجتاهاتهم جتاه الضحايا.
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رابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020
التوصيات يف مجال التنمية االجتماعية أ( 

شهد تنفيذ التوصيات اخلاصة مبحور التنمية االجتماعية حتسنًا ملحوظًا، وميكن أن 
ُيعزى سبب التنفيذ من عدمه إلى طبيعة تلك التوصيات، إذ يالحظ عدم التحسن يف 
خارج  تشريع  تعديل  إلى  حتتاج  أنها  أي  التشريعية،  الطبيعة  ذات  للتوصيات  التنفيذ 

نطاق مؤسسات القطاع، مقابل تلك ذات الطبيعة اإلجرائية.

ويف ما يتصل بتوصيات تقرير حالة البالد 2020، ًيالحظ بأن التوصيات جاءت منسجمة 
واملؤسسية،  القطاعية  االستراتيجيات  حتديث  بضرورة  احلكومية  التوجهات  مع 
عّدها  وبالتالي  كورونا،  جلائحة  االستجابة  من  املستفادة  والعبر  الدروس  وتضمينها 
منفذة أو قيد التنفيذ. أما بخصوص التوصية اخلاصة بإعادة موازنة وزارة التنمية إلى ما 
كانت عليه عام 2019، فتجدر اإلشارة إلى أن االنخفاض يف موازنة الوزارة عائد إلى نقل 
2020 بحسب قانون  مخصصات صندوق املعونة الوطنية إلى موازنة الصندوق من عام 
املوازنة العامة لسنة 2021، وبالتالي تعّد هذه التوصية منفذة، كما هو مبني يف اجلدول 

رقم )1(.

نة يف تقرير حالة  اجلدول رقم )1(: توصيات محور قطاع التنمية االجتماعية املضمَّ
البالد 2020

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

استحداث قانون عصري للعمل االجتماعي. 

لقانون  مسودة  إعداد  جرى 
مع  بالتنسيق  االجتماعي  العمل 
الدعم  حشد  ويجري  الشركاء، 

إلقراره ضمن مراحله التشريعية.

قطاع  حتديات  ملجابهة  تنفيذية  عمل  خطة  احلكومة  ُتعد  أن   
التنمية االجتماعية، لضمان أثره اإليجابي يف احملافظة على األمن 
املستفادة  اإليجابية  والِعبر  الدروس  على  حتافظ  وأن  االجتماعي، 
قطاع  مستوى  على  كورونا  جائحة  أزمة  مع  تعاملها  انعكاس  من 

التنمية االجتماعية، وتتعلم من الدروس والِعبر السلبية.

من  العديد  مراجعة  يجري 
والوطنية  االستراتيجية  اخلطط 
لتضمينها أثر كورونا على برامجها 
التنمية  ووزارة  التنفيذية، 

االجتماعية مثال ذلك.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

وزارة  موازنة  مخصصات  املالية(  بوزارة  )ممثلة  احلكومة  تعيد  أن 
2019، مع احملافظة على  التنمية االجتماعية كما كانت عليه عام 
زيادته  بل  الوطنية،  املعونة  صندوق  دعم  برنامج  موازنة  مستوى 

لتنامي الطلب عليه.

موازنة  يف  االنخفاض  إن  إذ  متت،   
مخصصات  نقل  بسبب  كان  الوزارة 
الوزارة  موازنة  من  املعونة  صندوق 
عام  من  الصندوق  موازنة  إلى 
2020، وفقًا لقانون املوازنة العامة 

لسنة 2021.

خطتها  مبراجعة  االجتماعية  التنمية  لوزارة  احلكومة  توعز  أن   
تلك  وربط   ،)2021-2017( للسنوات  وحتديثها  االستراتيجية 

اخلطة باملشاريع املمولة من الدعم اخلارجي.

االجتماعية  التنمية  وزارة  عملت 
خطتها  مراجعة  على 
وكذلك  وتطويرها،  االستراتيجية 
التنسيقية  اللجنة  خالل  من 
تنفيذ  ملتابعة  ترأسها  التي 
للحماية  الوطنية  االستراتيجية 
الدروس  وتضمينها  االجتماعية 
جلائحة  االستجابة  من  املستفادة 

كورونا.

العمل،  هذا  تنفيذ  وتولي  االجتماعي،  العمل  مهننة  على  التأكيد 
أخصائيني  خالل  من  الوقاية،  مجال  أو  الرعاية  مجال  يف  سواء 

مؤهلني أكادمييًا وعمليًا.

ملهننة  وطنيًا  فريقًا  الوزارة  شّكلت 
فيه  راعت  االجتماعي  العمل 
التشاركية مع اجلهات املعنية كافة 
ممثلني  من  املؤسسي  بالتطوير 
واملنظمات  األردنية  اجلامعات  عن 
مسّودة  الفريق  أعّد  وقد  الدولية، 
العمل  مهننة  الستراتيجية 
وخطة  األردن،  يف  االجتماعي 
محدد  زمني  إطار  ضمن  تنفيذية 
ومؤشرات أداء. ويجري العمل على 
الوظيفي  الوصف  بطاقات  تطوير 

مع ديوان اخلدمة املدنية. 

اخليرية،  للجمعيات  العام  باالحتاد  ممثاًل  التطوعي  القطاع  حث 
على إعداد خطته االستراتيجية.

خطته  إلعداد  االحتاد  حث  مت 
الوزارة  من  بكتاب  االستراتيجية 

بتاريخ2021/6/27  

ب( التوصيات يف مجال األسرة والطفولة وكبار السن
بصورة  حتسنت  قد   ،2020 البالد  حالة  تقرير  من  ُنّفذت  التي  التوصيات  بأن  يالحظ 
سابقة  تعدُّ  التي  التوصيات  بعض  وجود  إلى  إضافة  رقم2(ٍ،  اجلدول  )انظر  ملحوظة 
الواردة  املالية اخلاصة بتنفيذ البنود  التكاليف  ألوانها، فمثال ثّمة توصية حول توفير 
يف مسّودة قانون حقوق الطفل، علمًا بأن القانون لم يقر بعد )يف ديوان التشريع والرأي(.
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نة يف تقرير حالة  اجلدول رقم )2(: توصيات محور األسرة والطفولة وكبار السن املضمَّ
البالد 2020

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

 العمل على تعزيز دور املجلس الوطني لشؤون األسرة 
بالتنسيق لدعم املبادرات والبرامج اخلاصة باألسرة، 

والتحقق من التزام اجلهات بالتطبيق.

والتنسيق  الدعم  هو  املجلس  عمل  جوهر   
اخلاصة  والبرامج  للمبادرات  واالقتراح 

باألسرة.

من  املجلس  ُكّلف  األطفال  زواج  قضية  وضمن 
خالل رئاسة الوزراء مبتابعة اخلطة الوطنية 
يف  املتابعة  وبدأت   ،18 دون  هم  من  لزواج 
الوطني  الفريق  نظام  خالل  من  عام2021 
للفريق  النظام  ويعطي  األسرة.  حلماية 
الرقابة  صالحيات  األسرة  حلماية  الوطني 
واإلشراف على تنفيذ التوجيهات والسياسات 
التزام  ومتابعة  باألسرة،  اخلاصة  الوطنية 
إعداد  مرجعية  مثل  بها،  الوطنية  املؤسسات 

خططها املؤسسية يف مجال حماية األسرة.

 

األردنية،  لألسرة  الوطنية  االستراتيجية  تطوير 
التطورات  ملواكبة  باألطفال،  خاصة  واستراتيجية 
الطفل  حقوق  واقع  وعلى  األسرة  على  طرأت  التي 
عمل  وخطط  سياسات  عنها  تنبثق  وأن  األردن،  يف 

متكاملة شمولية.

يعمل املجلس على حشد الدعم إلقرار قانون 
حقوق الطفل.

الوزراء ملتابعة جميع  إيجاد آلية رقابة ضمن رئاسة 
االستراتيجيات التي تقرها الرئاسة، ومدى تناغمها 

وتناغم البرامج املنبثقة عنها.

ثّمة وزارة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 
والرئاسة لهذه الغاية.

 

تفعيل املسؤولية املجتمعية للشركات خلدمة قضايا 
األسرة.

لم تتم 

للعمل  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  دور  تفعيل   
التمويل  وتنسيق  الوطنية،  اجلهود  تنسيق  على 

اخلارجي لتغطية األولويات.

تنسيق  التخطيط  وزارة  عمل  مهام  من 
البرنامج  يف  وتضمينها  الوطنية  األولويات 
التنفيذي التنموي، بعد مناقشتها مع اجلهات 
بصورة  الدور  هذا  تنشيط  وميكن  املختصة، 

أفضل.

 

تطوير مؤشرات وتقارير وطنية دورية تقيس تقدم 
)تقرير  املبكرة  والطفولة  الطفولة  مجال  يف  العمل 

األسرة والطفل(.

أحوال  تقرير  حتديث  على  العمل  يجري 
بخصوص  احلال  وكذلك  األردنية،  األسرة 

تقرير وضع الطفل.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

)أنظمة  للمؤسسات  اإللكترونية  األنظمة  تطوير 
وضمن  واحدة،  رسمية  جهة  خالل  من  التسجيل(، 
برمجيات تتيح الربط بني املؤسسات يف ما بعد، وعلى 

املستويات كافة.

احلكومية  اخلدمات  أمتتة  برنامج  ضمن  تقع 
اجلاري تنفيذه.

 

 إقرار قانون خاص بكبار السن.

لسنة   )97( رقم  املسنني  رعاية  نظام  صدر 
مبسمى  حساب  فتح  على  نص  والذي   ،2021
يخصص  الوزارة  يف  املسنني«  رعاية  »حساب 
االجتماعية  الرعاية  خدمات  لتوفير 
املناسبة  والنفسية  والبدنية  والصحية 
وحتسني  أسرهم،  وبني  مساكنهم  يف  للمسنني 
املقدمة  االجتماعية  اخلدمات  كفاءة 
أسرهم  تعجز  الذين  املسنني  وإيواء  للمسنني، 

عن رعايتهم أو الذين ليس لهم أسر ترعاهم.

األسري  باإلرشاد  اخلاصة  التشريعات  مراجعة 
اخلدمات  لتوفير  املطلوب  واستحداث  وتطويرها، 

وترخيص العاملني.  

لهذه  األسري  اإلرشاد  ملراكز  تقييم  ُأجري 
الغاية.

 

بقضاياها  الوعي  ونشر  األسرة،  بأهمية  التوعية 
ضمن املناهج الدراسية على مستوى املدرسة والتعليم 

العالي.
 

هذا  ضمن  يتم  لم 
ثّمة  أن  غير  اإلطار، 
يف  البرامج  من  العديد 
مجال التوعية بأهمية 

األسرة.

التخطيط  يف  للخطر  املعرضة  األسر  على  التركيز 
وخاصة يف السياسات الوطنية )األسر الفقيرة، األسر 

التي ترأسها امرأة، واألسر التي يتم فيها الطالق(. 

مت إعطاء أولوية لهذه الفئات يف برامج الدعم 
خالل جائحة كورونا.

موجهًا  ليكون  األطفال  لعمل  محّدث  مسح  إجراء 
لرسم السياسات واالستراتيجيات الوطنية الواقعية 

التي تستند لألدلة العلمية.

التنفيذية  اخلطة  ضمن  أولوية  يكون  قد 
لقانون حقوق الطفل حال إقراره.

العمل على إقرار نظام حماية الشهود املوجود حاليًا 
التكاملية  لتحقيق  والرأي،  التشريع  ديوان  لدى 
العنف  قضايا  عن  واإلبالغ  للسرية  واالطمئنان 

األسري/ موجود عند املرأة.

الربط  من  الثانية  املرحلة  استكملت 
لسماع  األحداث  إلدارة  املغلق  التلفزيوني 
إفادات الضحايا والشهود واألطفال واألحداث.

لدى  املوجودة  الطفل  حقوق  قانون  مسّودة  إدراج 
إلرساله  متهيدًا  للمناقشة،  والرأي  التشريع  ديوان 

ملجلس النواب إلقراره.
يجري حشد الدعم لذلك.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

األسري  لإلرشاد  متخصصة  ومكاتب  مراكز  إنشاء 
واملجتمعي، وتقدمي اخلدمات يف جميع أنحاء اململكة، 
وخاصة يف أكثر األماكن اكتظاظًا بالسكان، وأن تتوجه 
هذه املراكز واملكاتب للجميع بصرف النظر عن الوضع 
االقتصادي واملكانة االجتماعية، وأن تعمم اخلدمات 
اخلالفات  حلل  وذلك  احملافظات.  جميع  لتشمل 
االجتماعية ومنع تفاقمها، ولتشجيع العائالت على 
 استخدام وسائل غير عنيفة يف التعامل مع اخلالفات.

 

مت اعداد دليل اجراءات للمرشدين التربويني  

وكبار  األطفال  إلى  للوصول  وإجراءات  خطط  وضع 
وذلك  اإلبالغ،  يستطيعون  ال  الذين  واملرضى  السن 
من خالل تعزيز دور املرشدين االجتماعيني العاملني 
يف املدارس. إضافة إلى تخصيص فرق تقصي العنف 
سيما  وال  الوبائي،  التقصي  فرق  غرار  على  األسري 
ومسنني  إعاقة  وذوي  أطفااًل  تضم  التي  األسر  لدى 
هذه  تتبع  أن  على  سابقة،  ملفات  لهم  من  وخاصة 
السالمة  شروط  تراعي  وإجراءات  قواعد  الفرق 

العامة.

مت تطوير األدلة اإلجرائية للمؤسسات ومنها 
وزارة التربية والتعليم.

الوزارات  موازنات  يف  للطوارئ  مخصصات  تضمني 
التي  واالجتماعية  االقتصادية  التبعات  ملواجهة 

خلفتها جائحة فيروس كورونا على كبار السن.

جرت املوافقة على إنشاء صندوق لدعم كبار 
السن.

ت( التوصيات يف مجال شؤون املرأة
جرى حتليل التوصيات ومدى تنفيذها، ويالحظ ارتفاع التنفيذ يف هذا احملور، كما يظهر 
يف اجلدول رقم )3(، األمر الذي يشير إلى مدى االهتمام الذي توليه احلكومة لتفعيل 
دور املرأة يف مناحي احلياة كافة وحمايتها، وخاصة مشاركتها يف احلياة السياسية التي هي 
مفتاح لتعزيز مشاركتها يف سائر املجاالت األخرى، وليس أدل على ذلك مما ورد يف وثيقة 
أولويات احلكومة )2020-2021(، والتي نصت على العمل على دعم العملية االنتخابية 
وتعزيز املشاركة السياسية، وخاصة للشباب واملرأة بعّدهما أولوية، وبناء منظومة حماية 
اجتماعية شاملة ومتكاملة، واحلفاظ على سالمة األردنيني واألردنيات وأرواحهم. إضافة 
لتمكني  الوزارية  اللجنة  ومأسسة  االجتماعي،  للنوع  املراعية  املوازنة  إعداد  انتهاج  إلى 

املرأة لتصبح إحدى جلان رئاسة الوزراء. 
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نة يف تقرير حالة البالد 2020  اجلدول رقم )3(: توصيات محور شؤون املرأة املضمَّ

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

من  املزيد  حتقيق  باجتاه  وتشريعية  دستورية  إجراءات  اتخاذ 
املساواة بني اجلنسني يف األردن.

االستراتيجية  إقرار 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
ومأسسة   ،)2025-2020(
لتمكني  الوزارية  اللجنة 
جلان  إحدى  لتصبح  املرأة 

رئاسة الوزراء. 

 

املوازنة  قانون  وتضمني  والضحايا،  الشهود  حماية  نظام  إقرار 
العامة بنودًا لتغطية تكاليف هذه التعديالت التشريعية.

ُيقر يف ما يتصل بقضايا  لم 
وجود  مع  األسري،  العنف 
يف  الشهود  حماية  نظام 

قضايا الفساد. 

 إقرار نظام العاملني بالزراعة لضمان متتع العامالت والعاملني يف 
هذا القطاع باحلماية الواردة يف قانون العمل.

اجلريدة  يف  ونشر  ًأقر 
 ،5715 العدد  الرسمية، 

تاريخ 2021/5/2.
 

بني  املساواة  قسم  ثقافة  نشر  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز 
والتمييز،  للعنف  املناهضة  املجتمعية  الثقافة  وتعزيز  اجلنسني، 
اإليجابية  االجتماعية  واألدوار  واالجتاهات  األعراف  وتدعيم 
االستراتيجي  الهدف  وهو  املرأة،  ومتكني  اجلنسني  بني  واملساواة 

الثالث الوارد يف االستراتيجية الوطنية للمرأة يف األردن.

نفذت مبحدودية، إذ أدرجت 
الوطنية  االستراتيجية  يف 
 ،)2025-2020( للمرأة 

والتي أقّرها مجلس الوزراء.

 العمل على إدماج منظور النوع االجتماعي يف جميع التقييمات 
املناطة  األدوار  مراعاة  مع  لألزمات،  االستجابة  لعمل  واخلطط 

بكال اجلنسني واحتياجات املرأة.

يف  ذلك  على  العمل  يجري 
 االستراتيجيات احملّدثة.

احلصة  زيادة  ذلك  ليشمل  للمرأة،  السياسية  املشاركة   تعزيز 
النسائية يف مجلسي النواب واألعيان واملناصب احلكومية.

املجال،  هذا  يف  حتسن  ثّمة 
تضمن  أن  املتوقع  ومن 
إصالح  جلنة  مقترحات 
زيادة  السياسية  املنظومة 
املشاركة  يف  املرأة  حصة 
قانوني  مبوجب  السياسية 

االنتخاب واألحزاب.
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التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

 وضع خطة استجابة وطنية للطوارئ، للتعامل مع حاالت العنف 
األسري أثناء األزمات، واستحداث طرق بديلة لتقدمي الشكاوى، 
اخلدمات  وتقدمي  لإلبالغ  إلكترونية  منصة  تطوير  قبيل  من 
اجلهات  بني  التنسيق  كيفية  اخلطة  هذه  تتضمن  وأن  للضحايا، 
آمنة  أماكن  توفير  وكيفية  اخلدمات،  ومقدمي  العالقة  ذات 
للضحايا مع التركيز على سهولة الدخول، وضمان وحدة العائلة، 
الدعم  يفقدن  اللواتي  عنهن  املتخلى  للنساء  احتياجات  وتوفير 

األسري بسبب اخلالفات. 

ملحق  يف  ُضّمنت 
الوطنية  االستراتيجية 
حول  األردن  يف  للمرأة 
كوفيد19-  جائحة  أثر 
على  لها  واالستجابة 

األولويات والنتائج.

بتقدمي  استمراريتها  لضمان  املدني  املجتمع  منظمات  دعم   
خدماتها بديناميكية ومرونة، وزيادة االعتماد عليها يف اخلطوط 
األمامية لالستجابة، وهذا من شأنه أن يعني على االستفادة من 
تسهيل  إلى  إضافة  والشراكات.  الثقة  وبناء  املكتسبة  اخلبرات 
عمل املنظمات غير احلكومية التي تقدم خدمات الدعم لضحايا 
العنف األسري، وضمان حصولها على التمويل الالزم الستمرارية 

عملها.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

وإصدار  األسري،  العنف  من  احلماية  قانون  تطبيق  ضرورة   
ونقل  األسري،  املنزل  عن  العنف  مرتكبي  وإبعاد  احلماية،  أوامر 
املعتدي،  مع  للتعامل  برامج  ووضع  آمن،  مكان  إلى  املتضررين 
الكافية  املوارد  وتخصيص  والضحايا  الشهود  حماية  نظام  وإقرار 

لتطبيقه.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

أو  الوقائي  االحتجاز  استخدام  عدم  على  والتأكيد  التعميم 
دون  يحول  به  التهديد  أو  الوقائي  االحتجاز  ألن  به،  التهديد 
قيام الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف ويعرضهن النتهاك 

حقوقهن.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

تعزيز دور وسائل اإلعالم وقادة الرأي، لتسليط الضوء على اآلثار 
االجتماعية خلطط الطوارئ، على غرار اهتمامها بإبراز اجلوانب 

االقتصادية والصحية للجائحة.

االستراتيجية  يف  ُأدرجت 
األردن  يف  للمرأة  الوطنية 
والتي   ،)2025-2020(

أقّرها مجلس الوزراء.

مستقلة،  جهة  مع  احلكومية  اإليواء  دور  على  املشترك  اإلشراف 
وتخصيص  احلكومية،  للبيروقراطية  خضوعها  عدم  لضمان 
األسرة  حماية  إدارة  لتقوم  الطارئة،  للحاالت  الدور  هذه  إحدى 

بإحالة احلاالت املستعجلة إليها.

طوارئ  جناح  استحداث  مت 
يف  األسري  الوفاق  دور  يف 
الستقبال  واربد  عمان 

حاالت العنف.

أن يتم التوسع باستخدام مصطلح –احلماية االجتماعية– بداًل 
احلكومي  للدعم  احلقوقية  الصفة  لتغليب  الوطنية،  املعونة  من 
االقتصادية  للحقوق  الدولي  العهد  يف  ورد  كما  املهمشة،  للفئات 
د تأمينات البطالة والشيخوخة  واالجتماعية والثقافية الذي عَّ
والفقر حقوقًا ال يجوز التمييز فيها، وال يقتصر ذلك على الدعم 
العمل  فرص  مثل  حقيقية،  حماية  توفير  ينبغي  بل  املادي، 
احلضانات،  وإنشاء  عنهن،  املتخلى  العنف  ضحايا  وإيواء  اآلمنة، 

وغيرها من التأمينات.

العهد  على  األردن  صادق 
الدولي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية.

ظروفه  تقتضي  من  لكل  املرن  العمل  تشجيع  يف  االستمرار 
االستمرار يف هذا النوع من العمل.

قانون  يف  ذلك  تضمني  جرى 
 )14( رقم  املعدل  العمل 

لسنة 2019.



618

Economic & Social Council of Jordan

التوصية كما وردت يف تقرير حالة البالد 2020
مدى تنفيذ احلكومة للتوصية

ذت ذُنفِّ لم ُتنفَّ

النساء  بتمكني  املتصلة  املدني  املجتمع  منظمات  برامج  دعم 
اقتصاديًا.      

خالل  من  ما  حدٍّ  إلى  يتم 
اإلقراض  مؤسسات 

واجلمعيات. 

خامسًا: التوصيات
أ( التوصيات يف مجال التنمية االجتماعية

مع الدور الكبير الذي ميكن أن تضطلع به وزارة التنمية االجتماعية، بسبب مكانتها على 
أن  إاّل  العمرية،  وفئاته  املجتمع  شرائح  مختلف  مع  وتعاملها  احمللية  املجتمعات  مستوى 
التشريعات التي حتكم عملها وعالقتها مع الشركاء وتداخل العمل يف ما بينها، حّدت من 
دورها يف السعي لتحقيق األمن االجتماعي الذي هو األساس يف حتقيق األمن االقتصادي 
واالجتماعي، وبالتالي حتقيق »التنمية مبفهومها الشامل«. ولغايات مأسسة قطاع العمل 

االجتماعي، فإن هذه املراجعة تؤكد على اآلتي:

اجلهات  مهام  ليحدد  وإقراره  االجتماعي  العمل  قانون  إعداد  على  العمل  إكمال   )1
التنمية االجتماعية، واإلطار التنسيقي ملختلف  الشريكة ومسؤولياتها يف قطاع 
مراحله  جميع  يف  واتساقه  االجتماعي  العمل  تكاملية  لضمان  الشريكة  اجلهات 
لزيادة  االجتماعي  العمل  مهننة  إلى  إضافة  والتنموية(،  والعالجية  )الوقائية 
الوظيفي، وبالتالي  السلم  إذ ينعكس ذلك على  الكفاءة املؤسسية،  الفاعلية ورفع 
على الرواتب واحلوافز املادية واملعنوية األخرى، ما يجعل القطاع جاذبًا للخبرات 

والكفاءات.

وإيداعهم  وجلبهم  املتسولني  لضبط  آليات  بتنفيذ  العام  األمن  مديرية  تقوم  أن   )2
التنمية االجتماعية يف عملية  لدى اجلهات ذات االختصاص، ويقتصر دور وزارة 
الرعاية  خدمات  تقدمي  أجل  من  املراكز  يف  إيداعهم  عند  املتسولني  استقبال 

والتأهيل لهم.

نقل مهمة إصدار بطاقة التأمني الصحي لفئة غير القادرين، وفئة األشخاص ذوي   )3
اإلعاقة لوزارة الصحة بالكامل من خالل االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط 

البيني بني الدوائر احلكومية.

نقل مهمة إعفاء اخلادمات العامالت من رسوم العمل لوزارة العمل بالكامل من خالل   )4
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االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط البيني بني الدوائر احلكومية.

الفقيرة،  األسر  ملساكن  االجتماعية  الدراسات  إعداد  يف  الوزارة  مهمة  اقتصار   )5
الغاية، وترك  وتقدمي اخلدمات ملستحقيها مبوجب معادلة استهداف معدة لهذه 
اجلهة  كونها  العامة  األشغال  لوزارة  املساكن  وإنشاء  والشراء  الصيانة  عمليات  دور 

املختصة يف اإلشراف على تصميم األبنية وإنشائها.

نقل مهمة إعفاء األسر الفقيرة من فلس الريف لوزارة الطاقة بالكامل من خالل   )6
االعتماد على املعلومات احملوسبة والربط البيني بني الدوائر احلكومية.

واجلامعات  االجتماعية  التنمية  وزارة  بني  ما  تعاون  اتفاقيات  توقيع  على  العمل   )7
مبهارات  اخلريجني  لتزويد  االجتماعي  العمل  تخصصات  تدرس  التي  األردنية 
عملية من خالل التدريب أثناء الدراسة يف مؤسسات احلماية والرعاية التي تشرف 
عليها الوزارة، وتقييمهم من خالل مناذج تعد خصيصًا لهذه الغاية بالتشارك مع 
الكادر األكادميي يف اجلامعات، األمر الذي يساعد يف توفير الكوادر املؤهلة أكادمييًا 
وعمليًا من جهة، وتوفير أرض خصبة إلجراء الدراسات والبحوث املتصلة بالقضايا 
واملشكالت االجتماعية واقتراح التوصيات واحللول العلمية والواقعية لها من جهة 

أخرى.

التوسع يف تشكيل فرق املتطوعني من خالل التنسيق مع االحتاد العام للجمعيات   )8
وتوفير  احمللية،  واملجتمعات  احملافظة  مستوى  على  اخليرية  واجلمعيات  اخليرية 
واهتماماتهم،  وخبراتهم  واختصاصاتهم  املتطوعني  عن  الالزمة  البيانات  قواعد 
مستوى  على  االجتماعية  التنمية  بقطاع  اخلاصة  البيانات  قواعد  بناء  وكذلك 
املجتمعات احمللية، إضافة إلى تطوير برامج توعية وتثقيف حول آليات التعامل مع 
الفئات الهشة واملستهدفة، مثل املعاقني واألحداث واملسنني، خالل األزمات وحاالت 

الكوارث، وتدريب املتطوعني على هذه البرامج واآلليات.      

مفاهيميًا  إطارًا  االجتماعية  التنمية  بقطاع  املعنية  االستراتيجيات  تضمني    )9
والذي  االجتماعي  النوع  مفهوم  املثال  سبيل  فعلى  املستخدمة،  للمصطلحات 
جنده  والواجبات،  احلقوق  على  املبنية  اجلنسني  لكال  العدالة  حتقيق  إلى  يسعى 
يف العديد من االستراتيجيات يشار إليه باملساواة بني اجلنسني. وكذلك احلال يف 
ما يخص مفاهيم املستوى املعيشي الالئق والعمل الالئق، والتي جندها مستهدفات 

استراتيجية يف العديد من االستراتيجيات.

الوطنية،  املعونة  عن  بداًل  االجتماعية«  »احلماية  مصطلح  باستخدام  التوسع    )10
العهد  يف  ورد  كما  املهمشة  للفئات  احلكومي  للدعم  احلقوقية  الصفة  لتغليب 
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البطالة  الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي عدَّ تأمينات 
الدعم  على  ذلك  يقتصر  وال  فيها،  التمييز  يجوز  ال  حقوقًا  والفقر  والشيخوخة 
املادي، بل ينبغي توفير حماية حقيقية مثل فرص العمل اآلمنة، وإيواء ضحايا 

العنف أو املتخلى عنهّن، وإنشاء احلضانات، وغيرها من الّتأمينات.

احلماية  قضايا  خلدمة  واملؤسسات  للشركات  املجتمعية  املسؤولية  تفعيل    )11
الشركات  توجيه  لدعم  احلالية  التشريعات  ومراجعة  واألسرة،  االجتماعية 

للخدمات االجتماعية.

التوصيات يف مجال األسرة والطفل ب( 
1(  إقرار قانون خاص بحقوق الطفل.

2(  إقرار نظام حماية الشهود والضحايا، وتضمني قانون املوازنة العامة بنودًا لتغطية 
تكاليف هذه التعديالت التشريعية.

القطاع  هذا  يف  والعاملني  العامالت  متتع  لضمان  بالزراعة  العاملني  نظام  إقرار   )3
باحلماية الواردة يف قانون العمل.

نشر  حول  توعوية  رسائل  بنشر  اإلعالم  ووزارة  االجتماعية  التنمية  وزارة  قيام   )4
للعنف  املناهضة  املجتمعية  الثقافة  وتعزيز  اجلنسني،  بني  املساواة  قيم  ثقافة 
والتمييز، وتدعيم األعراف واالجتاهات واألدوار االجتماعية اإليجابية واملساواة 
بني اجلنسني ومتكني املرأة، وهو الهدف االستراتيجي الثالث الوارد يف االستراتيجية 

الوطنية للمرأة يف األردن.

ال  الذين  واملرضى  الّسّن  وكبار  األطفال  إلى  للوصول  وإجراءات  خطط  وضع   )5
املرشدين  دور  تعزيز  خالل  من  وذلك  العنف،  حاالت  عن  اإلبالغ  يستطيعون 
االجتماعيني العاملني يف املدارس. إضافة إلى تخصيص فرق تقّصي العنف األسري 
وخاصة لدى األسر التي تضم أطفااًل وذوي إعاقة ومسّنني، ال سيما من لهم ملّفات 

سابقة، على أن تتبع هذه الفرق قواعد وإجراءات تراعي شروط الّسالمة العاّمة.

تطوير االستراتيجية الوطنية لألسرة األردنية، وأن تنبثق عنها سياساٌت وخطُط   )6
املبكرة  للطفولة  وطنية  عمل  خطط  تطوير  إلى  إضافة  شمولية.  متكاملة  عمٍل 
القانون،  مع  نزاع  يف  واألطفال  العاملني،  األطفال  قضايا  )متضمنة  والطفولة 
واألطفال احملتاجني للحماية والرعاية(، لتعكس تقّدم العمل املنَجز يف هذا املجال، 
وتستند إلى الوثائق االسترشادية الدولية، وتعتمد آخَر النظريات العلمية التي 
ُطّورت، والدروس املستفادة من دول أخرى ومن البرامج الوطنية التي ُنفّذت سابقًا.
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دمج مبادئ اإلرشاد األسري ضمن اإلرشاد التربوي يف املدارس واإلرشاد النفسي يف   )7
اجلمعيات واملراكز اخلاصة. 

احلث على اقرار قانون االحداث املوجود يف ديوان التشريع والرأي.  )8

تطوير استراتيجية عدالة األحداث.  )9

ج(  التوصيات يف شؤون املرأة 
مراجعة شاملة لكافة التشريعات ذات العالقة باملساواة اجلندرية وإزالة التمييز،   )1
وخاصة يف ظل التوصيات املتوقعة للجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية وما 

يتصل بتعديل املادة )6( من الدستور.

إقرار نظام حماية الشهود والضحايا، وتضمني قانون املوازنة العامة بنودًا لتغطية   )2
تكاليف هذه التعديالت.

الثقافة  وتعزيز  اجلنسني،  بني  املساواة  ثقافة  نشر  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تعزيز   )3
املجتمعية املناهضة للعنف والتمييز.

تعزيز املشاركة السياسية للمرأة، ليشمل ذلك زيادة احلصة النسائية يف مجلسي   )4
النواب واألعيان واملناصب احلكومية.

تطبيق قانون احلماية من العنف األسري وإصدار أوامر احلماية، ونقل املتضررين   )5
إلى مكان آمن، ووضع برامج للتعامل مع املعتدي.

التعميم على عدم استخدام االحتجاز الوقائي أو التهديد به، ألن ذلك يحول دون   )6
قيام الضحايا من النساء باإلبالغ عن العنف ويعرضهن النتهاك حقوقهن.

الّلجوء إلى العمل املرن من حيث مكان تأدية العمل أو تقسيم ساعات العمل اليومية   )7
اللواتي يقمن برعاية آخرين، لذلك  أو األسبوعية مبا يلبي احتياجات العامالت 
ظروفه  تقتضي  من  لكل  املرن  العمل  تشجيع  يف  باالستمرار  املراجعة  هذه  توصي 

االستمرار يف هذا النوع من العمل.

دعم برامج منظمات املجتمع املدني املتصلة بتمكني النساء اقتصاديًا.  )8
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مقدمة
املعدية  األمراض  مكافحة  مجال  يف  األردن  يف  الصّحي  النظام  حققه  الذي  النجاح  مع 
واملزمنة، وانخفاض معدالت الوفيات، وارتفاع معدل العمر املتوقع للفرد واحتالله مواقع 
متقدمة يف الطب املتخصص والسياحة العالجية، وارتفاع نسبة املؤمنني صحيًا، ووجود 
مشاكل  من  يعاني  زال  ما  القطاع  هذا  إاّل أن  الصحية،  املؤسسات  العتماد  وطني  نظام 
وتعّدد  واإلدارة،  احلوكمة  ضعف  أهمها:  وخاللها،  كورونا  جائحة  كثيرة قبل  وحّتديات 
اجلهات احلكومية التي تدير اخلدمات الصحية وُتقّدمها، وغياب التنسيق بينها أو ضعفه، 
واعتماده على النموذج الطبي التقليدي الذي يركز على املرض وال يأخذ مبفهوم الطب 
الشمولي االستباقي الذي يرّكز على اجلانب الوقائي والرعاية الصحية األولية واحملافظة 
أوجه عدم  الكثير من  الصحة )Illness vs. Wellness Model(، والذي تشوبه  على 
العدالة يف التغطية الصحية الشاملة، واالستخدام غير الفعال للموارد املتاحة، وصعوبة 
اخلدمات  جودة  عن  اخلدمة  متلقي  رضا  املدّربة، وعدم  البشرية  بالكوادر  االحتفاظ 
الصحية، وارتفاع تكلفتها على املستويني الوطني والفردي، إضافة إلى ضعف أذرع الرقابة 

على القطاع الصحي اخلاص، وغياب اآلليات والروافع احلكومية احملّفزة له.

خارج  من  كثيرة   )Social Determinants of Health( اجتماعية  محّددات  وثّمة 
باالجتاه  منوه  وأعاقت  األردن،  يف  الصحي  القطاع  على  سلبًا  أّثرت  الصحي  النظام 
القسرية نتيجة لتردي األحوال  والهجرة  الطبيعي،  السكاني  النمو  زيادة  املطلوب، مثل 
األمنية يف بعض دول اجلوار، والنمو العشوائي للمدن )Urbanization(، وتباطؤ النمو 
االقتصادي، وارتفاع كل من األسعار، ونسبة الدين العام، ونسب البطالة والفقر، وهجرة 
الكوادر الصحية املدرّبة، والتحول النمطي لألمراض من األمراض املعدية التقليدية إلى 
األمراض املزمنة املكلفة، نتيجة شيوع السلوك املجتمعي غير الصحي، وخاصة يف الغذاء، 

والنشاط البدني، وزيادة معدالت التدخني، وحوادث السيارات.

ويسلط تقرير الصحة لهذا العام الضوء على جتربة القطاع الصحي يف مواجهة جائحة 
املمتدة  اآلثار  ومواجهة  اجلائحة  هذه  لعبور  الصحي  النظام  استعداد  ومدى  كورونا، 
الصحية  واخلطط  املهمة  الصحية  التشريعات  بعض  تنفيذ  يف  ُأحرز  الذي  والتقدم  لها، 
التغطية  لتحقيق  مهمًا  مدخاًل  بعّده  األولية  الصحية  الرعاية  دور  وحتليل  الرئيسة، 
تقرير  يف  الصحة  قطاع  توصيات  تنفيذ  يف  التقدم  رصد  إلى  إضافة  الشاملة،  الصحية 
حالة البالد 2020، واقتراح توصيات ورؤية مستقبلية تغطي مكونات النظام الصحي، من 

أجل العبور اآلمن من جائحة كورونا، والنهوض بالقطاع الصحي.  
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االستجابة  األردن-  في  كورونا  لجائحة  الوبائي  الوضع  أواًل: 
والتحديات واآلفاق المستقبلية

أ. استجابة النظام الصحي جلائحة كورونا )كوفيد19- املستجد( 
العالم، ما زال األردن منذ مطلع آذار2020 يعيش يف ظّل جائحة كورونا  مثل بقية دول 
2019، وأصبحت تشكل خطورة على الصحة العامة،  التي بدأت يف الصني يف نهاية عام 
وعاماًل مثبطًا لالقتصاد واحلياة االجتماعية. وقد مّرت التجربة األردنية يف التعامل مع 

هذه اجلائحة بعدة مراحل على النحو التالي:

1. مرحلة دخول الوباء: ما قبل التفشي المجتمعي )آذار إلى آب 2020(
2020، تصدى األردن  آذار   2 أول حالة لفيروس كوفيد19- يف األردن يف  اكتشاف   منذ 
والعالجية  الوقائية  االستراتيجيات  من  العديد  ونّفذ  وحزم،  قوة  بكل  الداهم  للخطر 
وأوقفت  االجتماعي،  التباعد  إلى  احلكومة  دعت   ،2020 آذار   17 تاريخ  فمن  بسرعة. 
حركة الدخول إلى األردن واخلروج منه، وطبقت اإلغالق الشامل للتأكد من العزل التام، 
املصابني  آذار من دول أخرى موبوءة، وعزلت   17 القادمني قبل  املسافرين  وحجرت على 
فقد  ذلك،  إلى  إضافة  محكم.  طبي  إشراف  حتت  املستشفيات  يف  مبخالطتهم  واملشتبه 
والعسكري  واخلاص  العام  الصحي  القطاع  جاهزية  من  للتأكد  سريعة  تدابير  اتخذت 
بطواقمه الطبية املختلفة ومبستشفياته، إذ وضعت إمكانيات القطاع الصحي مبكوناته 
كافة حتت تصرف من يدير األزمة مبا فيها املختبرات وأجهزة األشعة الالزمة لتشخيص 
املرض. وقامت وزارة الصحة بجهود حثيثة لرصد املصابني واملخالطني وتتّبعهم من خالل 

فرق رصد على مستوى اململكة، للعمل على احتواء انتشار الفيروس ومحاصرته)1(. 

للحاالت  العدد اإلجمالي  بلغ  األردن،  األولى يف  اكتشاف احلالة  أسابيع من  وبعد ثالثة 
نحو  احلكومة  ودفع  حمراء،  عالمة  احلاالت  من  العدد  هذا  وشّكل  حالة،  البالد 98  يف 
تنفيذ تدخالت أكثر صرامة مبا يف ذلك اإلغالق الكامل على مستوى البالد ملدة ثالثة 
أيام )22 - 24 آذار(. ويف 2 متوز 2020 )بعد أربعة أشهر من احلالة املؤكدة األولى(، بلغ 
من  اخلامس  الشهر  وخالل  حالة.   1136 البالد  يف  كوفيد19-  حلاالت  اإلجمالي  العدد 
الوباء )من 2 متوز إلى 2 آب 2020(، مت تشخيص 77 حالة جديدة وحْسب، ما رفع العدد 
اإلجمالي للحاالت إلى 1,213 و11 حالة وفاة. ويف هذا الوقت كان لدى األردن أقل عدد 

1  رائدة القطب وموسى العجلوني ومحمد أبو فرج )2020(، انتشار فيروس كورونا املستجد يف األردن: االستجابة 
األولية، املجلس االقتصادي واالجتماعي، 2020.
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قبل  بالوباء  إصابته  مع  األوسط،  الشرق  يف  أخرى  بدول  مقارنة  كوفيد19-  حاالت  من 
بعض هذه البلدان مثل تركيا والبحرين.

ب. استجابة النظام الصحي ملرحلة دخول الوباء
 أظهرت نتائج التدخل احلكومي األمني واإلداري املبّكر والصارم أدلة واضحة على احتواء 
من  املرحلة  هذه  خالل  األردن  كان  وبذلك  اإلصابة.  معدل  انخفاض  إلى  وأدت  الوباء، 
االقتصادية  التكلفة  لكن  الوباء)2(.  هذا  على  السيطرة  يف  األوسط  الشرق  دول  أفضل 
كبيرة  كانت  مستدام،  وغير  مؤقت  بأنه  الحقًا  تبني  الذي  النجاح  لهذا  واالجتماعية 
وممتدة، وقد تفوق بكثير املكاسب التي حتققت نتيجة تأجيل انتشار الوباء وليس دحره. 

 وأدت اإلجراءات اإلدارية احلكومية الصارمة إلى تسطيح منحنى الوباء خالل هذه املّدة، 
املستشفيات  عمل  بتجميد  قاموا  إذ  الصحي،  النظام  عن  املسؤولني  ارتياح  إلى  أدى  ما 
كورونا،  فيروس  من  بها  واملشتبه  املؤكدة  احلاالت  معاجلة  على  وحْسب  لتعمل  الرسمية 
واستقبال احلاالت الطارئة وحْسب لألمراض العادية األخرى. كذلك ُجّمد عمل املراكز 
أضاع  وقد  املزمنة.  احلاالت  ملرضى  املتكررة  األدوية  صرف  باستثناء  احلكومية  الصحية 
املسؤولون عن النظام الصحي خمسة أشهر من الزمن، كانوا خاللها يبعثون رسائل مطمئنة 
للنظام الصحي واملجتمع، وكان من املمكن خالل هذه املّدة العمل بفاعلية أكبر وبشمولية 
على تعزيز قدرات النظام الصحي اإلدارية واللوجستية والتكنولوجية والفنية والبشرية 
وجتنيبه  للجائحة،  الالحقة  املوجات  ملواجهة  وباستباقية  مبكرًا  وتهيئته  واملعلوماتية، 

مرحلة الصدمة ورّدات الفعل التي عانى منها الحقًا.   

2. مرحلة التفشي المجتمعي )الموجات الوبائية(
 الدارس لسلوك الفيروس وانتشاره بني املجتمعات يف الدول املختلفة مبا فيها األردن، يرى 
أن الفيروس يأتي على شكل موجات، فيكون منحنى الوباء يف البداية مسطحًا، ثم تبدأ 
ما  إلى  بالهبوط لتصل  املنحنى، ومن ثم تبدأ  إلى قمة  بالتصاعد حتى تصل  اإلصابات 
يسمى مبرحلة هدوء نشاط الفيروس، أو تسطيح منحنى الوباء مرة أخرى. وتتراوح مدة 
املوجة الواحدة عادة من 12 15- أسبوعًا، وهذه املوجات ليس لها عدد محدد، ففي بعض 

2  Khatatbeh, Moawiah (2021). The Battle Against COVID-19 in Jordan: From Ex-
treme Victory to Extreme Burden. Front. Public Health, 27 January 2021. https://doi.
org/10.3389/fpubh.2020.634022

https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.634022
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.634022
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الدول دخلت موجتان، وبعضها اآلخر وصل إلى أربع موجات )مثل تونس(. وهذا يعني أن 
الفيروس يسير نحو هدف مرسوم من خالل هذه املوجات، وهو إصابة الناس كافة، ولن 
يتوقف إاّل بعد أن يحققه. ولكن -علميًا- ثّمة ما نسبته 20-25% من الناس ال تصاب 
خالل موجات انتشار األوبئة، لذلك نقول إن هدف النظام الصحي هو الوصول إلى نسبة 

عالية من »املناعة املجتمعية«.)3(

املوجة األولى )آب إلى كانون األول 2020(
به،  التحكم  مت  قد  الوباء  بأن  القرار  وصناع  الناس  شعور  إلى  املريح  الوبائي  الوضع  أدى 
وأنه أصبح حتت السيطرة، ما شّجع احلكومة على تخفيف إجراءات اإلغالق ملنع املزيد 
االجتماعي  االنفتاح  يف  ملطالبهم  واالستجابة  الناس  وإرضاء  االقتصاد،  يف  التدهور  من 
أيلول   2 إلى  آب   2 )من  اإلغالق  إجراءات  تخفيف  من  واحد  شهر  وبعد  واالقتصادي. 
املنافذ  يف  وخاصة  الوبائي،  التعامل  يف  اإلدارية  األخطاء  بعض  خاللها  ارتكبت   )2020
خالل  حالة   2,983 إلى  اإلجمالي  ليصل  تقريبًا  احلاالت  عدد  تضاعف  إذ  احلدودية، 

األسبوع الثامن والثالثني من عام 2020. 

2020(، أصبح من الصعب السيطرة  2 تشرين األول  إلى  أيلول   2 التالي )من  الشهر  ويف 
األيام يف  ليتجاوز عدد حاالت اإلصابة يف بعض  املجتمع،   انتشاره يف  ومنع  الوباء  على 
الواحد واألربعني  املكتشفة خالل األسبوع  ألف حالة، وبلغ إجمالي احلاالت  أيلول  شهر 
للحالة  انتكاسة  شّكل  ما   ،%7.8 املخبرية  الفحوصات  إيجابية  ومعدل  حالة،   11,548
مصادر  وباتت  املجتمعي،  التفشي  مرحلة  يف  البالد  دخول  عن  رسميًا  وُأعلن  الوبائية، 
العدوى غير معروفة، وأصبح االستقصاء الوبائي صعب جدًا بعد وصول إجمالي احلاالت 
إلى 146,822 حالة خالل شهر تشرين الثاني 2020، إذ بلغت اإلصابات اجلديدة ذروتها 
إصابة. وبوضع   37,782 سُجّلت  عندما   2020 عام  من  واألربعني  السادس  األسبوع  يف 
غير سابق ومقلق جدًا، قفز معدل النتائج اإليجابية لفحوص الوباء PCR خالل تشرين 
الثاني 2020 إلى 21.3% مبتوسط أسبوعي قدره 20.46%. إضافة إلى ذلك فإن عدد 
وفيات حاالت اإلصابة بفيروس كورونا املستجد يف األردن خالل هذه املّدة أصبح مقلقًا، 
قطر  مثل  أخرى  عربية  دول  يف  عليه  كان  مما  أعلى  وهو   ،%1.23 الوفيات  معدل  وبلغ 

3    د. إبراهيم البدور )2021(، هل انتهت كورونا يف األردن؟ جريدة الغد، 22 حزيران2021.
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)0.17%(، واإلمارات العربية املتحدة )0.35%(، والبحرين )%0.40(.)4( )5(

استجابة النظام الصحي للموجة األولى
مع  التعامل  استراتيجية  تغيير  بضرورة  املسؤولون  اقتنع  الوبائي،  التحول  هذا  ظل  يف 
الوباء، وُنّفذت عدة برامج وتدخالت مهمة ساعدت يف السيطرة على الوباء أثناء املوجة 
األولى، وهيأت النظام الصحي للتعامل بفعالية أكثر مع املوجات املتوقعة الحقًا، ومن أهم 

هذه البرامج:

املؤكد  للمرضى   2020 أيلول   25 تاريخ  من  املنزلي  العزل  استراتيجية  تطبيق    	
إصابتهم بالفيروس ويعانون من أعراض بسيطة ضمن معايير واشتراطات محددة.

زيادة عدد الفحوص املخبرية PCR من 250 فحصًا إلى 20 ألف فحص يوميًا من  	
خالل زيادة عدد املختبرات يف القطاعني العام واخلاص.

زيادة أسّرة العناية املرّكزة، وزيادة عدد أجهزة التنفس االصطناعي يف القطاعني  	
العام واخلاص.

زيادة عدد فرق االستقصاء الوبائي من 15 فريقًا يف بداية األزمة إلى 400 فريق. 	

الطبية  واخلدمات  الصحة،  وزارة  خالل  من  ميدانية  مستشفيات  خمسة  إنشاء  	
 1550 بسعة  الثالثة  اململكة  أقاليم  على  موزعة  حاالت كورونا  امللكية الستقبال 

سريرًا، منها 280 سريرًا للعناية املرّكزة.

مبركز  إلكترونيًا  كورونا  حاالت  تستقبل  التي  املستشفيات  يف  العزل  أقسام  ربط  	
ونسب  املرضى،  حركة  ولتتبع  مناسبًا،  توزيعًا  بينها  ما  يف  املرضى  لتوزيع  الوزارة 

اإلشغال يف هذه املستشفيات.

تعيني حوالي 3,400 موظف يف وزارة الصحة عام 2020، يشّكل األطباء واملمرضون  	
منهم %75.

امللكية،  الطبية  اخلدمات  الصحة،  )وزارة  العامة  الصحية  القطاعات  تكامل   	
جميع  ووضع  األدوار،  وتقاسمها  بعضها،  مع  وتعاونها  اجلامعية(،  واملستشفيات 

اإلمكانيات املتاحة لها ملواجهة اجلائحة.

4  Khatatbeh, Moawiah (2021). The Battle Against COVID-19 in Jordan: From Extreme 
Victory to Extreme Burden. Front. Public Health, 27 January 2021. https://doi.
org/10.3389/fpubh.2020.634022

5   جلنة تقييم الوضع الوبائي املنبثقة عن اللجنة الوطنية ملكافحة األوبئة )2021(، النشرة الوبائية الشهرية 
جلائحة كوفيد19-، العدد اخلامس.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.634022
https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.634022
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التشبيك مع املستشفيات اخلاصة، والتعاون معها من خالل تخصيص أقسام عزل  	
ملرضى فيروس كورونا يف 33 مستشفى خاصًا، وإرسال متطوعني من هذه املستشفيات 
للعمل بدون مقابل يف مستشفى األمير حمزة، وإسهام هذه املستشفيات، إضافة إلى 

.PCR املختبرات الطبية اخلاصة، بإجراء فحوصات

	 وضع خطة متكاملة للبدء يف البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا، تضمنت رصد 
األموال، وعقد االتفاقيات مع الشركات املنتجة للمطعوم، وتهيئة البنية التحتية 

)املؤسسية والبشرية واللوجستية واملعلوماتية واإلعالمية(.  

اململكة  الدوائي يف  الوطنية دورًا كبيرًا يف حتقيق األمن  الدوائية  الصناعة  لعبت  	
تصدير  على  الدول  معظم  فرضتها  التي  القيود  ظّل  يف  وخاصة  اجلائحة،  خالل 
الدواء لسّد حاجتها أواًل. وبذلت شركات األدوية الوطنية جهودًا كبيرة لتاليف أثر 
اختالل سالسل التوريد على توافر الدواء واملواد األولية الضرورية إلنتاج الدواء 
اجلهود  هذه  وكانت  األدوية،  انقطاع  لتجنب  منه  الكايف  املخزون  وحفظ  محليًا، 
أو األدوية األخرى الالزمة  مثمرة إذ لم يحدث أي انقطاع للدواء اخلاص بكورونا 
لعالج األمراض املزمنة وغير املزمنة. وقد كان للمؤسسة العامة للغذاء والدواء دور 

بارز وجهود كبيرة لتحقيق ذلك.

تشجيع االستثمار يف تصنيع املستلزمات الطبية الوقائية، ومستلزمات املختبرات  	
لسد حاجة السوق احمللية، والتصدير إلى اخلارج، إذ وصل عدد املصانع التي تنتج 
 28 واسُتحدث  اجلائحة.  قبل  ملا  واحد  مصنع  مع  مقارنة  مصنعًا   12 إلى  كمامات 
مصنعًا تصنع اللباس الواقي خالل اجلائحة. وارتفع عدد مصانع املعّقمات من 12 
مصنعًا خالل اجلائحة إلى 50 مصنعًا، وأصبح لدى األردن اآلن مصنع ينتج أجهزة 

تنفس صناعي.

إدارة  أثناء  احلكومة  تبنتها  التي   )Transparency( الشفافية  سياسة  ساهمت  	

األزمة عن طريق إطالع املواطنني على عدد اإلصابات ومصدرها يوميًا، وتخصيص 
منصّات حكومية لنشر الوعي املجتمعي حول هذا الوباء، واإلجابة على األسئلة 
وحاجاتهم  الوباء  هذا  يخص  ما  يف  املواطنني  أذهان  إلى  ترد  التي  واالستفسارات 
واحترامهم  باحلكومة  الناس  ثقة  زيادة  يف  جميعها  ساهمت  عمومًا،  الصحية 

للتعليمات الصادرة عنها وتطبيقها ومحاصرة الشائعات.

أثناء  صدرت  التي  الدفاع  أوامر  خالل  من   Rule of Law القانون  لسيادة  كان  	
الناس  التزام  على  إيجابي  تأثير  اجلميع  على  تطبيقها  يف  والعدالة  اجلائحة 

بالتعليمات احلكومية، ما أّدى إلى جناح سياسة التباعد والسيطرة على الوباء.
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املوجة الثانية )شباط -2021 إلى نيسان 2021(
يف األسبوع الثاني من عام 2021، بدأ انحسار املوجة األولى من فيروس كورونا يف األردن، 
الفحوصات اإليجابية ومتحورها  وذلك بعد انخفاض عدد اإلصابات ونقصان يف نسبة 
حول 5%، بعد أن وصلت هذه النسبة إلى أكثر من 20% يف ذروة املوجة األولى كما ذكرنا 
سابقًا. وبذلك استمّرت املوجة األولى حوالي 17 أسبوعًا. وبعد هذه املوجة، استقر الوضع 
الوبائي خالل شهري كانون الثاني وشباط )األسابيع الستة األولى من عام 2021(، ثم 
عاود املنحنى الوبائي بعدها ارتفاعًا غير سابق، ودخل األردن يف املوجة الثانية للوباء يف 
األردن يعيش جولة  الثانية، أخذ  املوجة  2021. وخالل  السابع من عام  نهاية األسبوع 
جديدة ومختلفة من انتشار فيروس كورونا املستجد، بعد ارتفاع نسبة إيجابية الفحوص 

إلى حوالي 19% يف ذروة املوجة. 

ووصل عدد اإلصابات اجلديدة للفيروس إلى أرقام غير مألوفة سابقًا، إذ بلغت اإلصابات 
اجلديدة خالل أربعة أسابيع )من األسبوع الوبائي العاشر إلى نهاية األسبوع الثالث عشر 
205 آالف إصابة، وهي متثل حوالي ربع عدد اإلصابات من بداية  2021( حوالي  لعام 
ظهور الوباء لغاية 2021/8/29 والبالغة 795,161 إصابة، مسجاًل خالل هذه املّدة أيضًا 
الوفيات منذ بداية  الوفيات من فيروس كورونا املستجد، مبا نسبته ربع  أعلى معدالت 
اجلائحة، وهذا متوقع ألن أعداد الوفيات تتناسب طردياً مع أعداد اإلصابات. فابتداًء 
من األسبوع التاسع عشر، أخذ معدل الفحوصات اإليجابية، وعدد اإلصابات اجلديدة 
الفحوصات  نسبة  وهبطت  بالتسّطح،  الوبائي  املنحنى  وبدأ  التدريجي،  باالنخفاض 
اإليجابية دون 5%، ال بل بقيت دون 3% يف معظم األسابيع الوبائية التي تلت األسبوع 

الثاني والعشرين من عام 2021 ولغاية األسبوع السابع والثالثني.

استجابة النظام الصحي للموجة الثانية
باستثناء حادثة انقطاع األكسجني يف مستشفى السلط التي وقعت يوم 2021/3/13، 
والتي راح ضحيتها تسعة مواطنني، استطاع النظام الصحي األردني بقيادة وزارة الصحة، 
واملركز الوطني لألمن وإدارة األزمات، وبدعم مباشر من احلكومة والقيادة السياسية العليا، 
ومبشاركة فاعلة من كافة القطاعات الصحية الرسمية واخلاصة، أن يبقى متماسكًا. وقد 
تكّيف مع هذه املوجة وامتصها، وقّدم اخلدمات املطلوبة جلميع احلاالت املصابة بفيروس 
وحدات  يف  أو  العزل  أجنحة  يف  سواء  مؤسسية  صحّية  رعاية  إلى  حتتاج  والتي  كورونا، 
الرعاية احلثيثة يف املستشفيات، إضافة إلى االستمرار بتقدمي الرعاية الصحية املعتادة 
والبرامج  السياسات  ألهم  عرض  يلي  ما  ويف  واملستشفيات.  الصحية  املراكز  يف  للمرضى 
للجائحة  الشديدة  املوجة  هذه  مواجهة  على  ساعدت  التي  احلكومية  والتدخالت 
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واحتوائها، وتسطيح املنحنى الوبائي:

جناح البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الذي مت إطالقه رسميًا يف 2021/1/13   .1
وبشريًا  ولوجستيًا  وفنيًا  ماليًا  البرنامج  لهذا  املتواصل  احلكومي  للدعم  نتيجة 
األفقية  التغطية  يف  كبيرًا  تقدمًا  البرنامج  هذا  شهد  فقد  وإعالميًا.  ومعلوماتيًا 
)اجلغرافية( والعمودية )الفئات السكانية املشمولة( يف بداية املوجة الثانية يف شهر 
آذار، وتسارعًا واضحًا أثناء املوجة وبعدها، أثار إعجاب املراقبني داخليًا وخارجيًا، ما 
الوقاية، وتخفيف مضاعفات  الوباء نتيجة  النظام الصحي يف السيطرة على  ساعد 
باملناعة  دعمها  طريق  عن  للفيروس،  املجتمعية  املناعة  قاعدة  وتوسيع  اإلصابات، 
املكتسبة من التلقيح، لتكون رديفًا للمناعة الطبيعية الناجتة عن اإلصابة بالفيروس. 
ولقد أظهر األردن تفوقًا واضحًا يف إدارة حملة التطعيم ضد كورونا والقدرة العملية 

واللوجستية، ويف ما يلي عرض لبعض األمثلة التي تدلل على جناح هذا البرنامج:

بلغ عدد املسجلني على املنصة اإللكترونية حتى نهاية شهر آب 2021 حوالي أربعة   -
ونصف  ماليني  ثالثة  حوالي  والثانية  األولى  اجلرعتني  وتلقى  شخص،  ماليني 
املليون شخص، وثالثة ماليني شخص على التوالي. وكانت احلكومة تهدف للوصول 

م يف نهاية أيلول 2021. إلى أربعة ماليني ونصف املليون ُمطعَّ

شمول التطعيم جميع السكان مبن فيهم املقيمون والالجئون السوريون.  -

فتُح الباب لكل من يرغب يف أخذ اللقاح بدون أي تسجيل سابق على املنصة ملن هم   -
بعمر 30 سنة فما فوق.

شمول األعمار فوق 12 سنة التطعيم وبدون مواعيد سابقة.  -

بعض  مبشاركة  الشاملة  الصحية  املراكز  خارج  للتطعيم  مراكز  فتح  يف  التوسع   -
املدني،  املجتمع  اجلامعات احلكومية واخلاصة، واملستشفيات اخلاصة، ومؤسسات 
 Drive-Through بالسيارات  العبور  أثناء  للتطعيم  نقاط  وفتح  والشركات، 

 .))Vaccination

تسريع التطعيم اليومي ليصل إلى 100 ألف يف بعض األيام.  -

الدولية واحمللية لضمان  املعتمدة ومصادرها من اجلهات  اللقاحات  التنويع يف نوع   -
تدفقها دون انقطاع.

التطعيم  تلقوا   %80( املدارس  يف  اإلدارية  واألجهزة  للمعلمني  التطعيم  تكثيف   -
حتى آب 2021( للتهيئة اآلمنة للتعليم الوجاهي يف بداية شهر أيلول 2021.

تكثيف احلمالت التثقيفية والتوعوية حول أهمية التلقيح وسالمة اللقاحات.  -
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رصد مخصصات مالية كافية ومستدامة لضمان تدفق اللقاحات.   -

 PCR إلزام موظفي احلكومة والقطاع اخلاص غير امللقحني بإجراء فحص كورونا   -
مرتني أسبوعيًا.

الطب  بطلبة  واالستعانة  التطعيم  مبراكز  للعمل  املدربة  البشرية  الكوادر  توفير   -
وطب األسنان والتمريض للمشاركة يف حملة التطعيم بعد تدريبهم.

منح شهادات للملّقحني.  -

املصابني  الستقبال  احلثيثة(  املعاجلة  وأسرة  العزل،  )أسرة  السريرية  السعة  زيادة   .2
بكورونا، وخاصة بعد أن بلغت نسبة إشغال أسرة عزل مرضى الكورونا يف قمة املوجة 
يف  األردنية  اجلامعة  )مستشفى   %100 الوسط  إقليم  مستشفيات  بعض  يف  الثانية 
يف  وبلغت  مأدبا(،  يف  الندمي  ومستشفى  الزرقاء،  يف  فيصل  األمير  مستشفى  عّمان، 

بعض املستشفيات األخرى 80%، وذلك عن طريق:

-  فتح مستشفيات ميدانية جديدة يف العقبة والسلط والكرك ومعان.

الصحة،  وزارة  خالل  من  بالكامل  عّمان  يف  اخلاص  اجلاردنز  مستشفى  استئجار   -
الستقبال حاالت كورونا )220 سريرًا(.

اخلاصة  املستشفيات  من  العديد  مع  الصحة  وزارة  أجرتها  التي  االتفاقية  تفعيل   -
لتسهيل عملية إدخال مرضى كورونا.

وعناية  عزل  سرير   170 بواقع  اخلاصة  للمستشفيات  السريرية  السعة  زيادة   -
حثيثة.

اتخاذ حزمة من اإلجراءات الوقائية مبوجب أوامر الدفاع خالل قمة املوجة للسيطرة   .3
ساعات  زيادة  الوجاهي،  التعليم  تعليق  مثل:  للفيروس،  املجتمعي  االنتشار  على 
احلظر يف الليل، تعليق ساعات دوام املوظفني، إغالق احلدائق العامة، تخفيض السعة 
املقعدية يف وسائل النقل العام إلى 50%، عدم إقامة التجمعات ألكثر من 20 شخصًا، 
استخدام احلظر يوم اجلمعة عندما تزيد حاالت اإلصابة بالوباء ورفعه عند نزولها، 
التشدد يف مراقبة غير امللتزمني بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ومخالفتهم، 

وغيرها من القرارات.

اإللكترونية  واألساور  أمان  تطبيقات  لنجاح  استمرارًا  الذكية:  التطبيقات  توظيف   .4
املجتمعي،  التفشي  الصحة يف مرحلة ما قبل  وزارة  التي طورتها  والرصد اإللكتروني 
الوزارة بالتعاون مع خلية األزمة يف املركز الوطني لألمن وإدارة األزمات  فقد جنحت 
إلكترونيًا،  وجدولتها  املواعيد  لتسجيل  فعالة،  وطنية  إلكترونية  منصة  بتطبيق 
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إلكتروني  نظام  لتطبيق  إضافة   ،  QR Codeمع إلكترونية  تطعيم  شهادات  وإصدار 
لفحوصات الكوروناPCR  ترتبط فيه جميع املختبرات احلكومية واخلاصة، مع إرسال 
شهادة  وإصدار  اإللكتروني،  الرصد  وملنصة  املفحوصني،  لألشخاص  إلكترونيًا  النتائج 

.QR Code إلكترونية بالنتيجة مع

دعم املوارد البشرية ومتكينها:  .5

املهن  ملختلف  الصحة  وزارة  يف   2021 لعام  جديد  شاغر   1700 استحداث  مت   -
الصحية.

فئات  باقي  على  تنطبق  التي  التقاعد  إجراءات  من  االختصاص  أطباء  استثناء   -
املوظفني يف الوزارات واملؤسسات.

ُبعد عن  تدريبية  دورات  يف  للمشاركة   2021 عام  املوظفني  من   301 إحلاق   - 
)On-line( مبختلف املواضيع الطبية والصحية.

عقد اتفاقيات تعاون بني وزارة الصحة وبعض اجلامعات احلكومية لالستفادة من   -
خبرات كليات الطب يف اجلامعات، لرفد النظام الصحي بالكوادر البشرية.

رفد املراكز املشاركة يف البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا باملتطوعني، وخاصة   -
من هيئة شباب كلنا األردن.

وجود مرجع علمي وبيت خبرة وطني ممثاًل باللجنة الوطنية ملكافحة األوبئة، يقدم   .6
وامليدانية.  والبحثية  العلمية  التطورات  آخر  على  املبنية  العلمية  املشورة  للحكومة 
ومع أن توصيات هذه اللجنة غير ملزمة إاّل أنها دعمت الكثير من السياسات والقرارات 
احلكومية املتصلة بجائحة كورونا. وأصدرت جلنة تقييم األوبئة املنبثقة عن اللجنة 
جلائحة  الشهرية  الوبائية  "النشرة  شهرية  علمية  نشرة  األوبئة  ملكافحة  الوطنية 
املجتمعية  للصحة  أوسطية  الشرق  والشبكة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  كوفيد19-" 
)أمفنت(، لتحلل البيانات واإلحصاءات املرتبطة بجائحة كورونا يف كل شهر، وتدرس 
احلاالت  هذه  وخصائص  اإليجابية  والفحوص  اإلصابة  حلاالت  الوبائية  املنحنيات 
الوبائية  اخلصائص  وحتّلل  اجلغرايف،  والتوزيع  واجلنس  العمر  حيث  من  والفحوص، 
للوفيات، وتدرس جاهزية املستشفيات شهريًا بحسب الوضع الوبائي. وقد صدر من 
لكنها   ،2021 آذار  شهر  لغاية  أعداد  ستة  والباحثني  القرارات  لصانعي  النشرة  هذه 
الصحة  وزير  األوبئة،  تقييم  جلنة  رئيس  استقالة  إثر  الصدور  عن  لألسف  توقفت 

السابق، بتاريخ 2021/3/9. 

/
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املوجة الثالثة 
وخاصة  املتحورات،  ظل  يف  متوقعة  وكانت  الفيروس  من  ثالثة  موجة  البالد  واجهت 
 ،2021 أيلول  مطلع  يف  القطاعات  جلميع  التام  واالنفتاح  االنتشار،  سريع  دلتا  متحور 
الثقافية  املهرجانات  العديد من  الوجاهي للمدارس واجلامعات، وتنظيم  التعليم  وعودة 
يف  وحتديدًا   2021 لعام  للوباء  واألربعني  احلادي  األسبوع  فمنذ  الفنية.  واحلفالت 
بداية 15/10/2021، بدأ األردن يسجل حاالت متزايدة من اإلصابات املؤكدة لكوفيد 
19، إذ ارتفعت من 7,173 حالة يف هذا األسبوع إلى 31,806 حاالت يف األسبوع التاسع 
من   )PCR( املخبرية  الفحوصات  إيجابية  نسبة  الرتفاع  نتيجة  ذلك  وكان  واألربعني، 
3.32% إلى 10.03% خالل هذه املّدة. وارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا من 70 وفاة 
ضوء  ويف  واألربعني)6(.  التاسع  األسبوع  يف  وفاة   201 إلى  واألربعني  الواحد  األسبوع  يف 
والوفيات  اإليجابية  الفحوصات  معدل  وارتفاع  كورونا،  بفيروس  املصابني  أعداد  تزايد 
ارتفاعًا متصاعدًا منذ منتصف تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة الصحة رسميًا بتاريخ 

2021/11/21، دخول البالد املوجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا املستجد.)7(

استجابة النظام الصحي للموجة الثالثة
تركزت استعدادات وزارة الصحة ملواجهة املوجة الثالثة على تلقيح أكبر عدد ممكن من 
الناس، وإقناع اجلميع باإلقبال على تلقي اللقاح، والبدء بإعطاء اجلرعة الثالثة املعززة 
لبعض الفئات من ذوي املناعة املتدنية، ومن ثم فتحها جلميع السكان من سن 12 فما فوق، 
الوقاية والسالمة  املواطنني لاللتزام بشروط  وجتهيز املستشفيات، واالستمرار بتوعية 
العامة، مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد االجتماعي، وتشدد اجلهات املعنية 

يف مراقبة مدى التزامهم بهذه الشروط.

2021/11/26 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم )35(، والذي يتضمن إجراءات  ويف 
كورونا  تطعيم  شهادة  اعتماد  ضمنها  من  ة،  الوبائيَّ احلالة  تطّورات  مع  للتعامل  جديدة 
)جرعتني( بعدِّ ذلك شرطًا وحيدًا للعاملني ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت 
القطاعني العام واخلاص وذلك من مطلع العام اجلديد، وتشديد الرقابة وتكثيف حمالت 
السالمة  بإجراءات  التقيد  من  للتأكد  واخلاصة،  العامة  املنشآت  جميع  على  التفتيش 

والوقاية، من ارتداء الكمامات والتباعد اجلسدي وغيرها.)8( 

6  https://corona.moh.gov.jo/ar

7  https://arabic.cnn.com/health/article/2021/11/21/jordan-wave-corona

8  https://moe.gov.jo/ar/node/83166

/

 https:/corona.moh.gov.jo/ar
 https:/arabic.cnn.com/health/article/2021/11/21/jordan-wave-corona
https://moe.gov.jo/ar/node/83166
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من  شدة  أقل  كانت  املوجة  هذه  بأن  أفادوا  الصحي  بالقطاع  املختصني  فإن  وعمومًا،   
املوجات السابقة بسبب ارتفاع نسبة املناعة املجتمعية جراء اإلصابة بالفيروس أو تلقي 
لقاح كورونا، وبالتالي كان التعامل معها مختلفًا، إذ إن تعليق التعليم الوجاهي أو اإلغالق 
التقيد  على  التشديد  مع  التلقيح  وتيرة  تسريع  على  التركيز  جرى  وإمنا  واردًا،  يكن  لم 
التعليمية  املؤسسات  يف  املعتمدة  البروتوكوالت  وتطبيق  العامة،  السالمة  بإجراءات 
واملؤسسات الصحية واألماكن العامة وأماكن العمل، ومراقبة مشددة على املعابر لضبط 

املتحورات اجلديدة واخلطيرة مثل متحور أوميكرون اجلديد.

19- بحسب األسابيع  املؤكدة لكوفيد  الوبائية  الشكل رقم )1( توزيع احلاالت  ويوضح 
حيث   ،4/12/2021 حتى  االيجابية  املخبرية  والفحوصات  احلاالت  ألعداد  الوبائية 

تظهر الذروات الثالث ألعداد احلاالت الوبائية وتوزيعها باألسابيع.

الشكل رقم )1(: توزيع احلاالت الوبائية املؤكدة لكوفيد19- بحسب األسابيع الوبائية 
ألعداد احلاالت والفحوصات املخبرية اإليجابية حتى 2021/12/4

املوجة األولى
املوجة الثانية

املوجة الثالثة

ب: حتديات القطاع الصحي يف مواجهة جائحة كورونا
التباعد  واشتراطات  الصحية،  الوقاية  وسائل  باتباع  املجتمعي  االلتزام  ضعف   .1
القطاعات،  كل  بفتح  احلكومة  قرار  بعد  وخاصة  الكمامات،  وارتداء  االجتماعي، 
تاريخ  من  وذلك  الوجاهي،  للتعليم  والعودة  املجتمعي،  احلظر  ساعات  ووقف 

.2021/9/1

ما زالت نسبة ليست بالقليلة وخاصة من املواطنني األكثر عرضة لإلصابة بالفيروس   .2
ومضاعفاته، غير مقتنعني باللقاح، ويعزفون عن التوّجه إلى مراكز التطعيم، مع 
كل التسهيالت املمنوحة لهم، ويؤكد هذا التحدي أن التقارير الرسمية أشارت إلى 
أن 85% من وفيات كورونا يف األردن خالل شهر متوز 2021 كانت بني غير املطّعمني 
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أو الذين تلقوا جرعة أولى حديثة.)9(

وخاصة  األردني،  املجتمع  يف  االنتشار  السريع  دلتا  كورونا  فيروس  متحور  تفشي   .3
يف  الصحة  وزير  عن  صادرة  تصريحات  ذكرت  إذ  األعمار،  ومتوسطي  الشباب  بني 
متوز 2021 أن أكثر من 90% من إصابات كورونا يف األردن هي من هذا املتحور، وأن 
60% من هذه اإلصابات للفئة العمرية )20-45( سنة)10(. وهذا التطور اخلطير 
للفيروس وضع املسؤولني الصحيني يف األردن أمام حتديات جديدة، إذ بدأت وزارة 
الصحة وبالتزامن مع بدء املوجة الثالثة بإعطاء جرعة ثالثة معززة ملن مضى على 

تلقيحه باجلرعة الثانية ستة أشهر وجلميع السكان من عمر 12 سنة فما فوق. 

ضعف املراقبة واملتابعة الصحية واملعلوماتية حلاالت اإلصابة بكورونا أثناء العزل   .4
املنزلي.

ارتفاع الوفيات بسبب كورونا بني الكوادر الصحية، وخاصة بني األطباء )45 حالة   .5
حتديات  يثير   ،)11()2021/3/28 ولغاية  اجلائحة  بدء  منذ  األطباء  بني  وفاة 
الكوادر  التي حتمي  الوقاية وأدواتها ومستلزماتها  كثيرة حول مدى توافر أنظمة 
الصحية يف املستشفيات والعيادات، ومدى التزام الكوادر الصحية مبعايير السالمة. 

يوم  وقعت  التي  احلكومي  السلط  مستشفى  يف  األكسجني  نقص  حادثة  كشفت   .6
وضعفها  الصحية  اإلدارة  هشاشة  مرضى  تسعة  ضحيتها  وراح   2021/3/13
املركزي  املستويني  على  احلديثة  األدوات  تطبيق  وغياب  احلكومي،  القطاع  يف 

واملؤسسي.

ضعف الرقابة على القطاع الصحي اخلاص، وغياب اآلليات الفعالة للسيطرة على   .7
الصحة  وزارة  مع  اخلاصة  املستشفيات  من  الكثير  تعاون  فمع  التجارية،  النزعة 
ملواجهة اجلائحة، إاّل أن بعضها لم يلتزم مبعاجلة مرضى كورونا، والبعض اآلخر لم 

يلتزم باألسعار التي حّددتها الوزارة)12(.

9   وزير الصحة األردني الدكتور فراس الهواري يف تصريح صحفي بتاريخ 31/7/2021.

https://www.ammonnews.net/article/625550

10  وزير الصحة األردني الدكتور فراس الهواري يف تصريح صحفي بتاريخ 14/7/2021.

 http://arabic.news.cn/2021-07/14/c_1310059386.htm 
http://alrai.com/article/10583869 .28/3/2021 ،11   جريدة الرأي األردنية

12   محمود الشرعان، )2021(، املستشفيات اخلاصة تتجاهل تسعيرة عالج مرضى كورونا، موقع حبر اإللكتروني، 
.15/4/2021

https://www.ammonnews.net/article/625550
http://arabic.news.cn/2021-07/14/c_1310059386.htm
http://alrai.com/article/10583869
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تعدد اجلهات الطبية املسؤولة عن الوباء )وزارة الصحة ممثلة باألمني العام لألوبئة   .8
واللجنة  السارية،  واألمراض  األوبئة  ملكافحة  الوطني  واملركز  السارية،  واألمراض 
الوطنية لألوبئة، ومستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية ومسؤول ملف كورونا(.

الرعاية  جودة  على  سلبًا  يؤثر  املستشفيات  يف  الطبية  والرقابة  التنظيم  ضعف   .9
االلتزام  ويضعف  اجلائحة،  ذروة  أثناء  وخاصة  للمرضى،  املقدمة  الصحية 
املستشفيات،  يف  احلثيثة  العناية  وحدات  يف  وخاصة  العالجية،  بالبروتوكوالت 
بكورونا،  املصابني  بني  الوفيات  معدالت  من  زادت  التي  األسباب  أحد  يكون  قد  ما 

وخاصة يف املوجة الثانية للوباء.

الصحة،  لوزارة  واملعلوماتية  واملالية  والبشرية  واإلدارية  الفنية  األذرع  ضعف   .10
وتعدد الواجبات واملسؤوليات املطلوبة منها، والضغط املتزايد على مرافقها يضعفها 
ويحد من قدرتها على القيام بدورها الدستوري يف احملافظة على صحة املجتمع، 
واالستجابة الفعالة لألزمات واجلوائح الصحية والرقابة على القطاعات الصحية 

كافة.

القطاع  أن  وخاصة  وقيادته،  الصحي  النظام  حلوكمة  وطنية  مرجعية  غياب   .10
الفرعية  الصحية  القطاعات  جتاوب  سرعة  أمام  عائقًا  يكون  قد  العام  الصحي 
ال  املستقبلية  اجلوائح  أثناء  وخاصة  الوطنية،  الصحية  األولويات  مع  وفعاليتها 
قدر اهلل، مع النجاح اجلزئي واملؤقت الذي حتقق يف تنسيق عمل هذه القطاعات 

أثناء هذه اجلائحة ومشاركتها يف املجهود الوطني للسيطرة على الوباء.

باجلائحة،  الصحي  القطاع  انشغال  نتيجة  الباهظة  البديلة  الفرصة  تكلفة   .11
الثالث،  مبستوياتها  التقليدية  الصحية  الرعاية  خدمات  على  التركيز  وتراجع 
وخاصة مرضى احلاالت املزمنة والرعاية الصحية األولية، وضعف تنفيذ مشاريع 
الشاملة  الصحية  بالتغطية  لها عالقة  التي  الصحية وبرامجها، وخاصة  اخلطط 

واحلوكمة، والتراجع احلاد يف السياحة العالجية. 

الصحية، والخطط  التشريعات  تنفيذ  التقدم في  ثانيًا: رصد 
الصحية االستراتيجية

أ. رصد التقدم يف تنفيذ التشريعات الصحية
التشريعات  تطبيق  يف  تنفيذية  سلطة  بصفتها  احلكومة  التزام  مدى  مراجعة  لغاية 
الصحية، فقد تناول هذا التقرير متابعة تنفيذ بعض التشريعات الصحية التي صدرت 
الصحي  املجال  يف  محددة  عمل  برامج  تتضمن  والتي  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل 
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تنعكس إيجابًا يف حال تطبيقها على جودة اخلدمات الصحية املقدمة للسكان وفعاليتها 
وكفاءتها. وهذه التشريعات الثالثة، هي: قانون املسؤولية الطبية والصحية رقم )25( 
لسنة 2018، ونظام جتديد ترخيص العاملني يف املهن الصحية رقم )46( لسنة 2018، 

ونظام اعتماد املؤسسات الصحية رقم )105( لسنة 2016. 

1.قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم )25( لسنة 2018 
الطبية  املعايير  وضع  األولى  تتولى  فّنّيتني،  جلنتني  تشكيل  على  القانون  هذا  ينص 
والصحية التي حتكم املمارسات املهنية ملقدمي اخلدمات الصحية، وتتولى الثانية النظر 
يف الشكاوى املقدمة من املرضى أو من ميثلهم والبت فيها. وينص القانون أيضًا على إنشاء 
صندوق تكافلي غير ربحي للتأمني ضد األخطاء الطبّية، يديره املجلس الصحي العالي، 

وإنشاء سجل رسمي لألخطاء الطبية التي صدرت فيها أحكام قضائية قطعية. 

رصد التقدم يف تنفيذ هذا القانون:

يبني اجلدول رقم )1( اإلجراءات واملتطلبات التنفيذية التي ينص عليها قانون املسؤولية 
2018، واجلهة املسؤولة عن التنفيذ، ومدى التقدم  الطبية والصحية رقم )25( لسنة 
من  االنتهاء  جرى  أنه  املالحظ  ومن  املتطلبات.  أو  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  يف  ُأجنز  الذي 
للتخّصصات  فرعية  جلان  تشكيل  باستثناء  التنفيذية،  واملتطلبات  اإلجراءات  معظم 
لوضع احلدود الدنيا للقواعد املهنية الواجب اّتباعها من مقدمي اخلدمات الصحية. وقد 
بدأت اللجنة الفنّية العليا النظر يف الشكاوى املقدمة من متلقي اخلدمة الصحية أو مّمن 

ميثلهم، والتي بلغ عددها 310 قضايا حتى نهاية شهر آب 2021)13(.  

ونظرا ألهمية هذا التشريع وارتباطه بحقوق املرضى ومقدمي اخلدمات الصحية وجودة 
الرعاية الصحية، فإن ما ُأجنز يشكل جناحًا للقطاع الّصحّي، ولبنة مهمة يف تعزيز مبدأ 
املرجعية  ذات  املؤسسية  املساءلة  وهو  القطاع،  لهذا  الرشيدة  احلاكمية  مبادئ  من  مهم 
الصحي  بالنظام  والدولية  املجتمعية  الثقة  مستوى  على  إيجابًا  ينعكس  ما  القانونية، 
الفرعية  اللجان  تشكيل  قريبًا  يتم  أن  ونأمل  العالجية.  السياحة  ويشجع  األردني، 
ستقّلل  والتي  اخلدمة،  مقدمي  من  اتباعها  الواجب  املهنية  القواعد  لوضع  للتخّصصات 

بدورها من أخطاء املمارسة والشكاوى الناجتة عنها.

19/8/2021، املوّجه إلى ضابط ارتباط  13   رئيس اللجنة الفنية العليا: كتاب رقم ل ف ع/2021/224، تاريخ 
املجلس االقتصادي واالجتماعي.
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اجلدول رقم )1( متابعة اإلجراءات واملتطلبات التنفيذية التي ينص عليها قانون 
املسؤولية الطبية والصحية رقم )25( لسنة 2018)14(

اجلهة املسؤولة عن املوضوع
التنفيذ

اإلجناز الذي حتقق حتى آب 
2021

1
تشكيل جلنة املعايير الطبية 

والصحية العتماد القواعد 
املهنية

وزارة الصحة
ُشّكلت اللجنة بتاريخ 

2019/8/29 ولكنها لم 
جتتمع لغاية أيلول 2021

2

تشكيل جلان فرعية للتخّصصات 
لوضع احلدود الدنيا للقواعد 

املهنية الواجب اتباعها من مقدم 
اخلدمة

وزارة الصحة/ جلنة 
املعايير الطبية 

والصحية
لم يتم بعد

اللجان الفرعية إصدار القواعد املهنية واعتمادها3
لم يتم بعدللتخصصات

4
تشكيل اللجنة الفنية العليا 

للنظر يف الشكاوى املقّدمة من 
متلقي اخلدمة أو من ميثلهم

ُشّكلت اللجنة ومتارس مهامهاوزارة الصحة 

5
تشكيل جلان فرعية متخّصصة 

إلبداء رأيها يف الطلبات التي 
حتيلها إليها اللجنة الفنية العليا

وزارة الصحة/ اللجنة 
ُشّكلت اللجان ومتارس مهامهاالفنية العليا

6
تنظيم سجل يتضمن أسماء 

ممارسي املهن الطبية والصحية 
املرخص لهم باملزاولة

وزارة الصحة بالتنسيق 
ُأعّدت سجالت وُنّظمت.مع النقابة ذات العالقة

7
إنشاء سجل رسمي لألخطاء 

الطبية الصادر بشأنها قرارات 
قضائية قطعية

ُأعّد سجل رسميوزارة الصحة

8
تفعيل نظام صندوق التأمني ضد 

أخطاء املسؤولية الطبية رقم 
)103( لسنة 2019

املجلس الصحي العالي/ 
مت التفعيل اجلهات الصحية املعنية

9

حتديد املكتب املسؤول عن 
استقبال الشكاوى والبدء 

باستقبال القضايا من متلقي 
اخلدمة

وزارة الصحة/ اللجنة 
الفنية العليا

املكتب املسؤول: مكتب الوزير 
واحملكمة، وُبدئ باستقبال 

القضايا

ارتباط  إلى ضابط  19/8/2021، موّجه  العليا: كتاب رقم ل ف ع/2021/224، تاريخ  الفنية  اللجنة  14  رئيس 
املجلس االقتصادي واالجتماعي. 
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2. نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم )46( لسنة 
2018

إن أهم احملاور التي يتضمنها هذا النظام، هي: إصدار ترخيص مزاولة للعامل يف القطاع 
شروط  استيفاء  بعد  املزاول  ترخيص  إعادة  تتم  أن  على  سنوات،  خمس  ملدة  الصحي 
الترخيص، والتصريح لكل مزاول قبل صدور أحكام هذا النظام مبزاولة املهنة ملدة خمس 
األحكام  بحسب  ترخيص  إعادة  على  للحصول  املدة  تلك  خالل  يتقّدم  أن  على  سنوات، 
الواردة يف هذا النظام. ويأتي هذا النظام يف إطار سعي احلكومة األردنية لتحسني جودة 
اخلدمات الصحية، فهو يكمل قانون املسؤولية الطبية والصحية رقم )25( لسنة 2018، 
مقدمي  كفاءة  لرفع  مدخاًل  بوصفه  املستمر  والصحي  الطبي  التدريب  على  يركز  ألنه 
التي  العملية،  واخلبرات  العلمية  واملعارف  الفنّية  املهارات  وامتالكهم  الصحية،  اخلدمات 
تؤهلهم إلعادة ترخيصهم ومزاولة مهنهم، ما يرفع من جودة اخلدمات املقدمة للمرضى، 

ويقّلل من معدالت سوء املمارسة.

رصد التقدم يف تنفيذ هذا النظام

يبني اجلدول رقم )2( أن جميع اإلجراءات واملتطلبات التنفيذية التي ينص عليها نظام 
جتديد ترخيص العاملني يف املهن الصحية رقم )25( لسنة 2018 قد أجنزت، وبلغ عدد 
ما   2021/8/22 ولغاية   2018/4/1 تاريخ  منذ  املهنة  ملزاولي  املمنوحة  املهنة  مزاوالت 
التشريع  هذا  تنفيذ  يف  الواضح  التقدم  من  وبالرغم  مهنة.  مزاولة   47,099 مجموعه 
املهم، إاّل أن ثّمة حتديات وصعابًا تتطلب من جميع اجلهات املعنية مواجهتها، نذكر منها 

ما يلي: 

يحتاج هذا النظام إلى قواعد بيانات دقيقة ومحّدثة لكل ممارس صحي، وتوثيق  	
Real-( البرامج والساعات التدريبية املعتمدة التي حصل عليها، مرتبطًة مباشرة

time( مع مديرية ترخيص املهن واملؤّسسات الصحية يف وزارة الصحة، ومع املجالس 
املخّولة باعتماد برامج التدريب.

يحتاج تطبيق هذا النظام إلى دعم ومتكني إداري وبشري وفني ومعلوماتي للدوائر  	
التي  واملجالس  الصحية  املؤّسسات  يف  والتعليم  التدريب  البشرية/  املوارد  وأقسام 

توثق التدريب وتعتمده.

يحتاج تطبيق هذا النظام إلى تعزيز املوازنات املالية والبشرية املخّصصة للتدريب  	
ودعمها يف املؤسسات الصحية العامة واخلاصة كافة.
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اجلدول رقم )2(: متابعة اإلجراءات واملتطلبات التنفيذية التي ينص عليها نظام 
جتديد ترخيص العاملني يف املهن الصحية رقم )46( لسنة 2018)15(

اإلجناز حتى نهاية متوز 2021اجلهة املسؤولة عن التنفيذاملوضوع

1

إصدار التراخيص ملزاول 
املهن الصحية من تاريخ 

2018/4/1 ملدة خمس 
سنوات

وزارة الصحة/ مديرية 
ترخيص املهن واملؤسسات 

الصحية

ُبدئ بإصدار التراخيص، 
وبلغ عدد مزاوالت املهنة 

املمنوحة ملزاولي املهنة منذ 
تاريخ 2018/4/1، ولغاية 

2021/8/22 47,099 مزاولة 
مهنة

2

تنظيم سجالت تتضمن 
أسماء مزاولي املهن 

الطبية والصحية 
احلاصلني على 

الترخيص

وزارة الصحة واخلدمات 
الطبية امللكية ونقابات 

املهن الصحية واملستشفيات 
التعليمية

أعّدت سجالت وُنّظمت

3
تشكيل اللجنة الوطنية 

للتطوير املهني املستمر
رئيس املجلس الصحي العالي/ 

ُشّكلت اللجنةوزير الصحة

4
بدء عمل اللجنة 

الوطنية للتطوير املهني 
املستمر 

أمني عام املجلس الصحي 
العالي/ املجلس الصحي 

العالي
ُبدئ بأعمال اللجنة، ويجري 
العمل على تعديل التعليمات 

التي اعُتمدت عام 2019

5
إصدار التعليمات الالزمة 

لتنفيذ هذا النظام 
وزير الصحة/ اللجنة 

الوطنية للتطوير املهني 
ُأصدرت تعليمات 2019، 

ويجري العمل على تعديلها 

3.نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم )105( لسنة 2016 
املجلس الصحي  املادتني )4 و10( من قانون  الفقرة )ي( من  النظام مبقتضى  صدر هذا 
بتاريخ  الرسمية  اجلريدة  يف  نشره  تاريخ  من  نافذًا  وبات   ،1999 لعام   )9( رقم  العالي 

.16/8/2016

املقدمة،  الصحية  اخلدمات  جودة  لتحسني  احلكومة  سعي  إطار  يف  النظام  هذا  ويأتي 
الصحية،  املؤسسات  بني  واملنافسة  األداء  يف  التميز  ملستوى  والتعزيز  واألمان  والسالمة 
وترسيخ املمارسات اآلمنة فيها، ودعم السياحة العالجية وتسويقها، وذلك بإلزام جميع 

املؤسسات الصحية العامة واخلاصة باحلصول على االعتمادية.

15   كتاب وزير الصحة رقم م ت م ص/مهن/6087، تاريخ 24/8/2021، املوّجه إلى عطوفة أمني عام املجلس الصحي 
العالي.
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اجلريدة  يف  النظام  نشر  ومبجرد   .2016 عام  منتصف  يف  النظام  هذا  احلكومة  وأقّرت 
ضد  كبيرة  حملة  الصحي،  باملجال  الصلة  ذات  املهنية  النقابات  جميع  شّنت  الرسمية، 
اإلغالق  وعقوبة  االعتماد  إلزامية  حول  موّجهًا  الرئيس  اعتراضها  وكان  التشريع،  هذا 

للمؤسسات الصحية التي ال حتصل عليه.

رصد التقدم يف تنفيذ هذا النظام

هذا  لتطبيق  الالزمة  املتطلبات  جلميع  العالي  الصحي  املجلس  استكمال  من  بالرغم 
الصحية باحلصول  املؤسسات  إلزام  التنفيذ )أي  أن  إاّل  أربع سنوات،  النظام منذ حوالي 
االعتماد،  إلزامية  ملبدأ  املهنية  النقابات  ملعارضة  معدومًا  يكون  يكاد  االعتماد(،  على 
وعقوبة اإلغالق التي ينص عليها هذا النظام، مع تعديل فقرة يف النظام أعطت لوزير 
حتصل  لم  التي  الصحية  للمؤسسات  إضافية  سنوات  لثالث  التمديد  صالحية  الصحة 
على االعتمادية. وأوصت اللجنة الفنية املنبثقة عن هذا النظام، والتي متثل القطاعات 
اإللزامية  مبدأ  إلغاء  خالل  من  النظام  هذا  بتعديل  مرة،  من  أكثر  كافة،  الصحية 
حتصل  التي  الصحية  للمؤسسات  حوافز  ومنح  اختياريًا،  االعتمادية  وجعل  واإلغالق 
التفضيالت  بعض  منحها  أو  منها،  الصحية  اخلدمات  شراء  حصر  مثل  االعتمادية  على 
أو التسهيالت الضريبية، مبا يتفق مع االجّتاهات العاملية حول هذا املوضوع، إاّل أن هذا 
التعديل لم يتم لغاية اآلن، وما زال العمل بهذا النظام معلقًا، ويجري التمديد من خالل 
وزير الصحة للمؤسسات الصحية غير احلاصلة على االعتماد ملدة ثالث سنوات تلقائيًا 

لتجنيبها عقوبة اإلغالق.

ب. رصد التقدم يف تنفيذ اخلطط االستراتيجية الصحية الرئيسة 
لغاية مراجعة مدى التزام املؤسسات الصحية احلكومية يف تنفيذ اخلطط االستراتيجية 
تنفيذها  املخطط  والبرامج  املشاريع  تنفيذ  رصد  على  التقرير  هذا  ركز  فقد  الصحية، 
ومتابعتها خالل عام 2021، بحسب اخلطط االستراتيجية التي صدرت خالل السنوات 
حال  يف  إيجابًا  تنعكس  أن  املتوقع  من  والتي  اآلن،  لغاية  بها  العمل  ينتِه  ولم  األخيرة 
وتشمل  للسكان.  املقدمة  الصحية  للخدمات  والكفاءة  والفعالية  اجلودة  على  تطبيقها 

اخلطط االستراتيجية التي مت رصدها لتقرير حالة البالد 2021 على اآلتي:  

اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي )2022-2018(.  .1

اخلطة االستراتيجية لوزارة الصحة لألعوام )2022-2018(.  .2
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1. الخطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي )2022-2018(                       
قرر مجلس الوزراء بتاريخ 7/8/2017 تشكيل جلنة وزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون 
لشؤون  والدولة  والعمل  االجتماعية  والتنمية  الصحة  وزراء  وعضوية  الوزراء  رئاسة 
الصحي،  القطاع  إلصالح  تنفيذية  خطة  لوضع  بتوصيات  اخلروج  بهدف  االستثمار، 
وُشّكلت جلان وطنية لكل محور من محاور اخلطة، وُجّمعت محاور اخلطة كما وردت من 
الوزارية ومن ثم من مجلس الوزراء، وُأطلقت رسميًا  اللجان، وروِجعت وُأقّرت من اللجنة 
من خالل احلكومة بتاريخ 7/3/2018 لتغطي برنامج احلكومة إلصالح القطاع الصحي 

خلمسة أعوام ابتداء من عام 2018 لغاية عام 2022. 

احملاور الرئيسة للخطة

اشتملت اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي )2018-2022( على تسعة محاور، 
هي: الرعاية الصحية األولية، املوارد البشرية، لتأمني الصحي، القطاع الدوائي، السياحة 
العالجية، ضبط اجلودة واالعتمادية، الصحة اإللكترونية، الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص، واحلاكمية. وقد اشتمل كل محور على أهداف استراتيجية ومبادرات )تدخالت( 
محددة، وعلى مؤشر لقياس تنفيذ كل مبادرة وقيمته احلالية والقيمة املستهدفة خالل 
أعوام اخلطة، واجلهات املسؤولة عن التنفيذ والتمويل الالزم، واجلهات املمولة. وتضمنت 
من  ُتغّطى  دينار،  ألف  و118  مليون   602 تبلغ  بتكلفة  ومبادرة  مشروعًا   131 اخلطة 

موازنات الوزارات واملؤسسات املعنية واملنح والقروض. 

رصد التقدم يف تنفيذ هذه اخلطة 

لقد اعُتمد لرصد التقدم يف تنفيذ هذه اخلطة على نتائج الرصد التي ُقّدمت من قبل 
وزارة الصحة/ وحدة متابعة تنفيذ خطة اإلصالح التي غطت ستة محاور وحْسب، هي: 
اإللكترونية،  الصحة  واالعتمادية،  اجلودة  ضبط  العالجية،  السياحة  الصحي،  التأمني 
فإنه   ،)3( رقم  اجلدول  يبنّي  وكما  واحلاكمية(.  واخلاص،  العام  القطاعني  بني  الشراكة 
نسبة  فإن   ،)%80( إجناز  نسبة  أعلى  حقق  الذي  العالجية  السياحة  محور  باستثناء 
املؤشرات التي تقدمت وحققت املستهدف كاماًل، كانت دون املستوى املطلوب، وتتراوح بني 
0% حملور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص إلى 54.3% حملور احلاكمية. كذلك، فإن 
نسبة اإلجناز اجلزئي كانت متدنية، وأقل من 43% للمحاور كافة. إن تدني نسب اإلجناز 
الكلي واجلزئي ملؤشرات هذه اخلطة، يعود للمبالغة يف بناء األهداف ومؤشرات القياس، 
وعدم توافر التمويل، أو عدم كفايته، وإعطاء األولوية ملكافحة وباء كورونا خالل عامي 

2020 و2021، وضعف املتابعة من املسؤولني عن التنفيذ.
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اجلدول رقم )3(: نتائج رصد مؤشرات أداء األهداف احملورية خلطة إصالح القطاع 
الصحي )2022-2018(

احملاور الرئيسة 
للخطة التي ُرصدت

نتائج رصد مؤشرات أداء األهداف احملورية لعام 2020

مالحظات
نسبة املؤشرات 

التي تقدمت 
وحققت املستهدف 
)نسبة اإلجناز 90 

إلى %100(

نسبة املؤشرات 
التي تقدمت، 
لكن لم حتقق 

املستهدف كاماًل 
)نسبة اإلجناز 50 

إلى %89(

نسبة املؤشرات 
التي لم حتقق 

املستهدف )نسبة 
اإلجناز أقل من 

)%50

1. محور التأمني 
21.4%42.9%35.7%الصحي.

2. محور السياحة 
20%-80%العالجية.

3. محور 
االعتمادية وضبط 

اجلودة.
%31%26%33

10% وال 
تتوافر 
عليها 
بيانات.

4. محور الصحة 
28.5%42.9%28.6%اإللكترونية.

5. محور الشراكة 
بني القطاعني العام 

اخلاص.
%0-%100

بسبب 
جائحة 
كورونا.

41.3%.44%54.3%6. محور احلاكمية.

2.الخطة االستراتيجية لوزارة الصحة 2022-2018                         
الوزارة  رسالة  تعكس  طريق  خارطة   )2022-2018( الصحة  وزارة  استراتيجية  تشكل 
ورؤيتها وأهدافها واملهام املنوطة بها للحفاظ على صحة املواطنني وأمنهم الصحي. وقد 
املستويات  جميع  وعلى  كافة  الوزارة  ومديريات  إدارات  مبشاركة  اخلطة  هذه  اعُتمدت 
اإلدارية، باستخدام النهج التشاركي مع ذوي العالقة من داخل الوزارة وخارجها، وبدعم 
فني من منظمة الصحة العاملية، ومبشاركة خبير محلي متخصص يف التخطيط الصحي 
للسياسات  ومتكامل  شامل  وطني  منظور  ضمن  اخلطة  هذه  ُبنيت  وقد  االستراتيجي. 
االقتصادية واالجتماعية والتنمية املجتمعية املستدامة، إذ التقت أهدافها ومداخالتها 
األردن  ووثيقة  األردن،  كلنا  ووثيقة  الوطنية،  باألجندة  اخلاصة  الوطنية  األهداف  مع 

.2025
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 احملاور الرئيسة للخطة

اشتملت اخلطة االستراتيجية لوزارة الصحة )2018-2022( على 32 هدفًا استراتيجيًا 
 9( األولية  الصحية  الرعاية  وهي:  لالستراتيجية،  التسعة  احملاور  على  موزعة  محوريًا 
البشرية )4 أهداف(،  املوارد  والثالثية )5 أهداف(،  الثانوية  الرعاية الصحية  أهداف(، 
البنية  أهداف(،   3( اخلدمات  جودة  حتسني  )هدفان(،  الشاملة  الصحية  التغطية 
التحتية )هدفان(، إدارة املعرفة )هدف واحد(، اإلدارة املالية )هدف واحد(، واحلوكمة 
وتطبيق الالمركزية )5 أهداف(. واشتمل كل هدف استراتيجي محوري على مبادرات/ 
والنشاط  برنامج/  كل  تنفيذ  لقياس  ومؤشرات  محددة  )تدخالت(  وأنشطة  وبرامج/ 
والقيمة احلالية لكل مؤشر، والقيمة املستهدفة خالل أعوام اخلطة، واجلهات املسؤولة 

عن التنفيذ والتمويل الالزم واجلهات املمولة.  

رصد التقدم يف تنفيذ اخلطة 

لقد اعتمد لرصد التقدم يف تنفيذ هذه اخلطة على نتائج الرصد التي قدمت من وزارة 
الصحة. وكما يبني اجلدول رقم )4(، فإن نسبة اإلجناز الكامل كانت األعلى حملور البنية 
التحتية، إذ بلغت نسبة املؤشرات التي حققت املستهدف كاماًل )65.4%(، تالها محور 
بينما   ،)%50( املالية  اإلدارة  محور  ثم  ومن   ،)%54.3( الالمركزية  وتطبيق  احلوكمة 
التغطية  حملور   %35.7 بني  وتتراوح  متدنية  احملاور  لبقية  الكامل  اإلجناز  نسب  كانت 
اجلزئي  اإلجناز  نسبة  فإن  كذلك  البشرية.  املوارد  حملور  إلى%43.5  الشاملة  الصحية 
الشاملة  الصحية  التغطية  محور  باستثناء  كافة  للمحاور   %25 من  وأقل  متدنية  كانت 

)42.9%(، ومحور اإلدارة املالية )%33.4(.

وتصدرت مؤشرات محور الرعاية الصحية الثانوية والثالثية- الرعاية الطبية الدقيقة 
مثل جراحة القلب واألوعية الدموية والدماغ وزراعة األعضاء- مجوعة املؤشرات التي لم 
حتقق املستهدف منها )62.5%(. أما باقي املؤشرات، فكانت نسب اإلجناز فيها تتراوح بني 

16.7% حملور اإلدارة املالية إلى 43.5% حملور املوارد البشرية.
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اجلدول رقم )4(: نتائج رصد مؤشرات أداء األهداف احملورية للخطة االستراتيجية 
لوزارة الصحة )2022-2018(

احملاور الرئيسة للخطة

نسبة املؤشرات التي 
حققت إجنازًا كليًا 
بحسب املستهدف

)نسبة اإلجناز %90 
إلى %100(.

نسبة املؤشرات التي 
تقدمت لكن لم حتقق 

املستهدف كاماًل

)نسبة اإلجناز %50 
إلى %89(.

نسبة املؤشرات التي 
لم حتقق املستهدف

)نسبة اإلجناز أقل 
من %50(.

1. محور الرعاية 
30.7%26.1%%43.2الصحية األولية

2. محور الرعاية 
الصحية الثانوية 

والثالثية
37.5%-%62.5

3. محور املوارد 
البشرية

 
43.5%13%%43.5

4. محور التغطية 
21.4%%42.9%35.7الصحية الشاملة

5. محور حتسني جودة 
37.5%%25%37.5اخلدمات

6. محور البنية 
26.7%%65.67.7%التحتية 

7. محور إدارة املعرفة

 
36%%2440%

8. محور اإلدارة املالية
%50%33.316.7%

9. محور احلوكمة 
وتطبيق  

الالمركزية
54.3%4.4%41.3%

وُيالحظ أن معظم املؤشرات التي كان إجنازها متدنيًا مرتبطة بتقدمي اخلدمات الصحية 
املباشرة للمواطنني، مثل الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية، والتغطية الصحية 

الشاملة، وحتسني جودة اخلدمات التي تشكل اجلوهر الرئيس لعمل النظام الصحي.
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)Primary Health Care( )16(جـ. الرعاية الصحية األولية
تصل  فهي  الصحي،  للنظام  االرتكاز  ونقطة  األساس  هي  األولية  الصحية  الرعاية  ُتعدُّ 
السكان وتربطهم مع مقدمي الرعاية الصحية، وتغطي الرعاية الصحية األولية جميع 
التي  الفحوصات  ابتداء من  الصحية األساسية لألفراد واألسر طوال حياتهم  احلاجات 
والسيطرة  وعالجها  األمراض  من  الوقاية  إلى  الروتينية،  والتحصينات  الوالدة  تسبق 
الغالبية  تلبية  فيمكن  بفعالية،  األولية  الصحية  الرعاية  نظام  يعمل  وعندما  عليها. 
الوقائية  الرعاية  تضم  التي  للسكان  الشاملة  الصحية  االحتياجات  من  العظمى 
جيدة،  بصحة  البقاء  من  ومتكنهم  البيئي،  واإلصحاح  والتأهيلية  والنفسية  والعالجية 
الوسيلة  األولية  الصحية  الرعاية  وتعدُّ  واجتماعيًا.  اقتصاديًا  منتجة  بحياة  والعيش 
التغطية الصحية الشاملة يف  التكاليف لتحقيق  األكثر كفاءة واألكثر فعالية من حيث 

جميع أنحاء العالم)17(.

التحديات

مـن  اململكة،  يف  األوليـة  الصحيـة  الرعايـة  خلـدمات  الرئيس  املقدم  الصحة  وزارة  تعدُّ 
خـالل تنفيذ العديد من البرامج التي تغطي اخلدمـات األساسية الوقائية والتعزيزية 
للصحة، مثل التثقيـف الصحـي، والصحـة اإلجنابية، والتحصني ضد األمراض السارية، 
واإلعاقات،  النفسية  والصحة  واخللقية  والوراثية  املزمنة  األمراض  عن  املبكـر  والكشف 
والصحة  الساريـة،  األمراض  ومكافحة  املهنية،  والصحة  املدرسيـة،  الصحـة  إلى  إضافة 
السنية، وخدمات ذوي االحتياجات اخلاصة، والوقايـة مـن احلـوادث واإلدمان، ومكافحة 
يتم  كذلك  وغيرها.  البيئي  واإلصحاح  الغـذاء،  علـى  والرقابة  امليـاه،  وسالمة  التدخني، 
تقدمي اخلدمات الطبية العالجية لألمراض الشائعة، وحتويل احلاالت املرضية الصعبة 

إلى املستشفيات املختلفة. 

أنحاء  يف  املنتشرة  الصحيـة  الرعايـة  مراكـز  مـن  واسعـة  شبكـة  وتدير  الوزارة،  ومتتلك 
و188  أوليًا،  صحيًا  مركزًا  و372  شاماًل  صحيًا  مركزًا   117 على  تشتمل  والتي  اململكة، 
الرعاية  خدمات  الوزارة  وتقدم  وطفولة)18(.  أمومة  مراكز  و505  فرعيًا،  صحيًا  مركزًا 
امللكية،  الطبية  اخلدمات  وتسهم  الدولة.  من  بدعم  أو  مجانًا  إما  كافة،  للسكان  األولية 

الصحة  الصحية األولية يف األردن، تقرير غير منشور مقدم ملكتب منظمة  الرعاية  16   "ملخص سياسة تعزيز 
العاملية يف األردن"، موسى العجلوني )2020(.

17   منظمة الصحة العاملية )2019(. التغطية الصحية الشاملة، 24/1/2019.

https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)

18   وزارة الصحة )2021(، التقرير اإلحصائي السنوي لوزارة الصحة 2020.
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والقطاع اخليري، والقطاع اخلاص جزئيًا يف هـذا املجال من خالل عيادات الطب العام.

الصحية  الرعاية  على  الصحية  االستراتيجية  واخلطط  السياسات  جميع  تركيز  ومع 
األولية بوصفها نقطة االتصال األولى للمواطن مع النظام الصحي، وبالرغم من اإلجنازات 
قدر  بأقل  السكان،  ملعظم  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير  يف  الصحة  لوزارة  املتراكمة 
ممكن من العوائق اجلغرافية واملالية، وبالرغم من التحديث املستمر، وحوسبة عدد كبير 
التحديات  من  العديد  أّن  إاّل  االعتمادية،  على  منها  عدد  وحصول  الصحية،  املراكز  من 
ها مدخاًل  والعقبات ما زالت حتول دون قيام الرعاية الصحية األولية بدورها الكامل، بعدِّ

ومنهجًا للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، ومن أهمها)19(:

	أن نصيب الرعاية الصحية األولية من املوارد املالية املخّصصة لإلنفاق على الصحة، ما 
زال متواضعًا مبعدل حوالي 20% من مجمل اإلنفاق الصحي العام.

	مع وجود العديد من االستراتيجيات واخلطط لبرامج الرعاية األولية، إاّل أّن بعضها 
غير  األمراض  مبكافحة  املتصلة  تلك  وخاصة  جزئيًا،  أو  كليًا  إما  منّفذ  أو  مفّعل  غير 

السارية، والصحة النفسية، وبرامج الرعاية الصحية املتكاملة.

األطباء،  مثل  األولية،  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملة  الصحية  الكوادر  	نقص 
واألسّرة، وأطباء الصحة العامة، والكوادر التمريضية والفنية واإلدارية املساندة. 

	ضعف التدريب للكوادر الصحية العاملة يف مجال الرعاية الصحية األولية، واعتماده 
املستمر على ما تقدمه املنظمات واجلهات الدولية واإلقليمية من دعم مالي.

األدوية  بعض  ونقص  الطبية،  وغير  الطبية  والتجهيزات  التحتية  البنية  	ضعف 
واللوازم.

	ضعف أنظمة املعلومات الصحية وعدم ربطها مع مستويات الرعاية الصحية الثانوية 
والثالثية.

	وجود الكثير من املراكز الصحية التي لم ُتنشأ بناء على حاجات فعلية لسكان املناطق، 
وإمنا استجابة لطلبات اجتماعية أو ترضية لبعض الوجهاء واملتنفذين.

	ضعف تطبيق نظام التحويل إلى املستشفيات.

	اإلسهام املتواضع أو غير املوجود من باقي مكونات القطاع الصحي مع وزارة الصحة يف 
تقدمي خدمات الرعاية الصحية األولية.

19   اخلطة التنفيذية إلصالح القطاع الصحي )2022-2018(.
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وكفاءتها،  الصحية  املراكز  يف  املقدمة  الصحية  اخلدمات  بجودة  السكان  ثقة  	ضعف 
ومراجعة املستشفيات مباشرة، وخاصة أقسام الطوارئ.

توصيات لتقوية الرعاية الصحية األولية: 

	إيجاد آلية ونظام حتويلي فّعال وصارم جلعل طّب األسرة، والرعاية الصحية األولية 
النظام  هذا  يكون  أن  على  الصحية،  لتلقي اخلدمات   Entryway(( الرئيس املدخل 
ذا اجتاهني ليعاد حتويل املريض إلى املركز الصحي بعد انتهاء معاجلته الرئيسة يف 

املستشفى.

التوسع  من  احلّد  شاماًل  احلكومية،  املستشفيات  يف  األفقي  للتوسع  الصارم  	الضبط 
األموال  لتوجيه  الثالثي،  العالجي  للمستوى  والتكنولوجية  التحتية  البنية  يف 
اخلدمة  لشراء  التعاقدات  بتوسيع  ذلك  وتعويض  األولية،  الصحية  الرعاية  لدعم 
الشراء  أسس  باّتباع  األخرى،  الصحية  القطاعات  مستشفيات  من  املستوى  لهذا 

االستراتيجي.  

وعموديًا.  أفقيًا  احلكومية  الصحية  املراكز  هيكلة  إلعادة  استراتيجية  خطة  	وضع 
ال  التي  والفرعية  األولية  الصحية  املراكز  من  التخلص  األفقية  الهيكلة  وتتضمن 
علمية  وأسس  معايير  على  بناء  بعضها  من  القريبة  املراكز  بعض  ودمج  لها،  حاجة 
معلنة، على أن يتم ذلك ضمن برنامج وطني شامل يتم التحضير له بعناية ومبشاركة 
املجتمعات احمللية، ويتزامن مع إعالن خطة إعادة الهيكلة العمودية للمراكز الصحية 

التي تتضمن ما يلي:

دعم البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية وحتديثها، وتوفير األدوية  	·

واللوازم جلميع املراكز الصحية.

التوسع يف حوسبة املراكز الصحية وربطها إلكترونيًا مع املستشفيات. 	·

والتمريض،  األسرة  أطباء  من  الالزمة  الصحية  بالكوادر  الصحية  املراكز  تزويد  	·

واملهن الطبية املساندة واإلدارية الالزمة.

إعادة هيكلة اخلدمات الصحية املقدمة يف املراكز الصحية الشاملة لتتضمن حزمة  	·

متكاملة من اخلدمات الوقائية والعالجية والنفسية والتأهيلية التي تلبي جميع 
حاجات السكان الصحية األساسية، وملختلف الفئات واألعمار، إضافة إلى خدمة 

 .)One Stop Shop( الطوارئ على مدار الساعة
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الرعاية  لتقدمي  الشاملة  الصحية  املراكز  يف  املشتركة  العيادات  مفهوم  إدخال   	·

االختصاصات  متعدد  الصحي  الفريق  عمل  على  واملعتمدة  املتكاملة،  الصحية 
)Multidisciplinary and Team Work Approach(: طبيب أسرة، ممرض، 
التركيز على احملددات  ليتم  أو نفسي،  اختصاصي تغذية، واختصاصي اجتماعي 

االجتماعية للصحة. 

تأهيل أطباء أسرة اختصاصّيني حتى يكون املركز الصحي فاعاًل ويحقق املطلوب،  	·

من  اثنني  توافر  من  بّد  ال  ذلك،  ولتحقيق  املواطنني.  ثقة  على  خدماته  وحتوز 
إلى حوالي  االختصاصّيني من طب األسرة يف كل مركز على األقل. بذلك نحتاج 
 489 املوجودة حاليًا، وهي  والشاملة  األولية  الصحية  املراكز  ألف طبيب لتغطية 
140 طبيبًا اختصاصيًا  املتوافر من األطباء حاليًا ال يتعدى  العدد  مركزًا، بينما 
ومقيمًا مؤهاًل. ولسّد هذا النقص، يجب التركيز على ابتعاث أطباء األسرة داخليًا 

وخارجيًا.

ثالثًا: متابعة تنفيذ توصيات تقرير حالة البالد 2020 الخاصة 
بالصحة

اجلائحة،  آثار  ملعاجلة  التوصيات  من  مجموعة   2020 لعام  البالد  حالة  تقرير  تضمن 
القيادة  هي:  محاور،  ستة  التوصيات  وغّطت  به،  والنهوض  الصحي  القطاع  وتعزيز 
املعلومات  نظم  دعم  البشرية،  الكوادر  تعزيز  الصحية،  اخلدمات  تقدمي  واحلوكمة، 
الصحية، التكنولوجيا والدواء، والتمويل. ويبنّي اجلدول التالي رصد التقدم الذي ُأحرز 

حول أهم محاور هذه التوصيات.       
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1. القيادة واحلوكمة
توحيد جميع اجلهات املقدمة للخدمات 

الصحية حتت مظلة واحدة.
قيد الدراسة والنقاش بني جميع اجلهات املعنية 

)رئاسة الوزراء والقطاعات الصحية واألعيان 
والنواب وديوان التشريع والرأي(. 

لم ُتعد استراتيجية صحية )سُتعرض مقترحات إعداد استراتيجية صحية وطنية. 
لإلطار العام لالستراتيجية على املجلس الصحي 

العالي يف أول اجتماع له(. 
ُرفع مشروع لنظام التنظيم اإلداري اجلديد لوزارة تطبيق هيكلة وزارة الصحة اجلديدة 

الصحة لعام 2020 إلى رئاسة الوزراء، ولم ُيبتُّ 
بأمره، وما زال قيد اإلجراء لدى ديوان التشريع 

والرأي

2. تقدمي اخلدمات الصحية
تبني منوذج الصحة العامة والطب الوقائي 

بوصفه رديفًا للطب العالجي.
لم يجر تبني النموذج.

تأسيس املركز الوطني ملكافحة األمراض 
والوقاية منها.

ُأصدر نظام خاص للمركز، وُعنّي له رئيس برتبة 
وزير، وكوادر للعمل يف املركز.

مت تبني عدة برامج ومبادرات وطنية بالتعاون تعزيز الوعي الصحي املجتمعي. 
مع اليونيسيف ومنظمات املجتمع احمللي، لكن 

االستجابة املجتمعية ما تزال متواضعة.
متكني كفاءة االستقصاء الوبائي ورفعها 

وشموليتها من خالل الرصد النشط وغير 
النشط.

اسُتحدث نظام إلكتروني لرصد حاالت كورونا، 
وتبني منهجية لتتبع املخالطني، وتشخيص 

املصابني، لكن يواجه البرنامج حتديات تتصل 
بالتمويل ونقص املوارد البشرية املدربة.

إعداد األدلة اإلرشادية والبروتوكوالت 
للسيطرة على العدوى.

تقدم محدود وغير شامل جلميع املؤسسات الصحية، 
إذ قامت وزارة الصحة بطباعة دليل التعامل مع 

الوباء ونشره، وتوزيع البروتوكوالت اخلاصة مبنع 
العدوى.

20   كتاب وزير الصحة املوّجه إلى الرئيس التنفيذي للمجلس االقتصادي واالجتماعي، رقم م ت ج/3/ املجلس 
االقتصادي واالجتماعي تاريخ 26/7/2021.
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توظيف التطبيقات الذكية لتتبع املصابني 

باألوبئة مثل كورونا.
تطبيق أمان لتتبع املصابني بكورونا واملخالطني لهم، 

وتطبيق األساور اإللكترونية )جنح التطبيق(.

تطبيق فحوصات الكورونا يف جميع املختبرات 
احلكومية واخلاصة مع إرسال النتائج إلكترونيا، 

وتوفير شهادة إلكترونية مع QR Code )نظام ناجح 
وفعال(.

توفير منصة للمطاعيم لتسجيل املواعيد إلكترونيًا 
 QR وجدولتها، وإصدار شهادة تطعيم إلكترونية مع

Code )نظام ناجح وفعال(.

جتهيز البنية التحتية اإللكترونية لتقدمي 
اخلدمات الصحية اإللكترونية عن ُبعد.

تقدم محدود جدًا )أطلقت وزارة الصحة بالتعاون 
مع »حكيم« منصة لصرف األدوية املتكررة واستالمها 

ملرضى األمراض املزمنة، مع إمكانية حجز املواعيد 
إلكترونيًا(.

تطوير خدمات الطوارئ يف جميع 
مستشفيات القطاع العام.

ُبدئ بتوسعة العديد من أقسام اإلسعاف والطوارئ 
يف عدد من املستشفيات، والعمل جاٍر على عدد آخر.

زيادة عدد أسّرة العناية احلثيثة، وأجهزة 
التنفس االصطناعي.

من بداية اجلائحة ُضوعفت قدرات النظام الصحي 
بنسبة 300%، فأصبح عدد أسّرة العزل العادية 

ملرضى كورونا 4,551 سريرًا، وأسّرة العناية احلثيثة 
981 سريرًا، وأجهزة التنفس االصطناعي 936 

جهازًا موزعة على احملافظات كافة.

3. الكوادر البشرية
لم يتم.تبني املركز الوطني للصحة العامة.

االستفادة من خبرات كليات الطب يف 
اجلامعات لرفد النظام الصحي بالكوادر 

البشرية.

ُعقدت اتفاقيات تعاون بني وزارة الصحة مع كل من: 
جامعة مؤتة، جامعة اليرموك، جامعة البلقاء، 

وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وكذلك بني مستشفى 
األمير حمزة واجلامعة الهاشمية.
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زيادة عدد الكوادر البشرية املتخصصة 

واملساندة يف وزارة الصحة.
ُعنّي حوالي 3,400 موظف عام 2020، 75% منهم 

أطباء وممرضون )مع املالحظة أن عددًا كبيرًا من 
املمرضني املعّينني كانوا يعملون يف القطاع اخلاص، 
ما قد يؤثر سلبًا على هذا القطاع الذي ساند وزارة 

الصحة يف مواجهة اجلائحة(.

فتُح 1700 شاغر جديد لعام 2021 ملختلف املهن 
الصحية.

التوسع يف برامج اإلقامة يف جميع االختصاصات 
الطبّية الرئيسة والفرعّية )423 طبيبًا لعام 2020 

و488 طبيبًا لعام 2021(.

استثناء أطباء االختصاص من إجراءات التقاعد 
التي تنطبق على باقي فئات املوظفني يف الوزارات 

واملؤسسات.
زيادة أعداد الكوادر الصحية يف مجال 

الصحة العامة والوبائيات.
ُقبل 12 طبيب اختصاص )طب املجتمع( لعام 2020 

و11 طبيبًا لعام 2021.
تعزيز الكوادر الفنية للمؤسسة العامة 

للدواء والغذاء.
إحداث 20 شاغرًا للمؤسسة على جدول تعيينات 

عام 2021، وتعيني 60 موظفًا.
استخدام التكنولوجيا عن ُبعد لتدريب 

الكوادر الصحية وتأهيلها.
ُأحلق 301 من املوظفني عام 2021 للمشاركة يف 

دورات تدريبية عن ُبعد )On-line( مبختلف 
املواضيع الطبية والصحية.

                   

أهم توصيات تقرير حالة البالد لعام 
2020

اإلجراءات املتخذة من اجلهات املعنية

4. نظم املعلومات الصحية
لم يتم.توفير نظام معلومات صحي وطني

تطوير البنية التحتية ألنظمة 
الصحة اإللكترونية لضمان انتقال 

البيانات الصحية بني القطاعات 
الصحية املختلفة.

لم يتم )مت الربط بني مديرية املختبرات املركزية وباقي 
املختبرات احلكومية واخلاصة للوصول إلى نتائج فحوصات 

كورونا(.

5. التكنولوجيا والدواء



657

حالة البالد 2021: الصحة

أهم توصيات تقرير حالة البالد لعام 
2020

اإلجراءات املتخذة من اجلهات املعنية

تشجيع الدراسات الدوائية وخاصة 
التطعيمات والعالجات لألوبئة.

إصدار تعليمات استالم الدراسات الدوائية وسيرها  	·

أثناء اجلائحة.

إعطاء هذه الدراسات األولوية عند عرضها على  	·

اللجان املختصة.

إعطاء أولوية ملراكز إجراء الدراسات عند التفتيش  	·

لغايات االعتماد.

تشجيع االستثمار يف تصنيع 
املستلزمات الطبية الوقائية 

ومستلزمات املختبرات.

وصل عدد املصانع التي تنتج كمامات إلى 12 مصنعًا  	·

مقارنة مع مصنع واحد ملا قبل اجلائحة.

اسُتحدث خالل اجلائحة 28 مصنعًا تصنع اللباس  	·

الواقي. 

ارتفع عدد مصانع املعقمات من 12 مصنعًا خالل  	·

اجلائحة إلى 50 مصنعًا.

لدى األردن اآلن مصنع ينتج أجهزة تنفس صناعي. 	·

توفير قاعدة بيانات وطنية محدثة 
للمخزون االستراتيجي لألدوية.

مت عمل قاعدة بيانات للمستودعات والشركات وإصدار 
تقرير شهري للمخزون.

مأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية

Health Technology Assess-(
 )ment

ُشّكلت جلنة وطنية ملأسسة تقييم التكنولوجيا  	·

الصحية من خالل وزير الصحة.

نوقشت خارطة الطريق التي أعدتها اللجنة ملأسسة  	·

تقييم التكنولوجيا الصحية خالل ورشة عمل وطنية 
َعَقدها املجلس الصحي العالي يف 2021/8/11. 

رفعت اللجنة الوطنية لوزير الصحة مسّودة خارطة  	·

طريق ملأسسة تقييم التكنولوجيا الصحية يف األردن 
العتمادها )لم ُيوافق عليها حتى اليوم(.

دعم الصناعات الدوائية

البدء بإنشاء حاضنة وطنية لتعزيز قدرة شركات األدوية 
على مواكبة املستجدات يف صناعة األدوية، علمًا بأن إنشاء 

هذه احلاضنة يتطلب وجود خطة وطنية وآليات واضحة 
وبرنامج تنفيذي محدد يبني النشاطات املطلوبة ومن 

سينفذها والبرنامج الزمني لكل نشاط.
تعزيز الكوادر الفنية للمؤسسة العامة 

للغذاء والدواء.
ُعنّي خالل عامي 2020 و2021 ما مجموعه17 موظفًا، 

وانُتدب 70 آخرون للعمل يف املؤسسة.

6. التمويل

زيادة مخّصصات الرعاية الصحية 
األولية يف موازنة وزارة الصحة.

لم ُيحّقق املطلوب )موازنة الوزارة ال تكفي لتغطية 
املستحقات عليها، وُوّفرت بعض النفقات الطارئة من جهات 

مانحة(.
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وضع خريطة طريق للتغطية الصحية 
الشاملة.

قّدمت وزارة الصحة مسّودة يف هذا املجال، وثّمة 
اجتماعات مستمرة بني وزارة الصحة ووزارة املالية والضمان 

االجتماعي حول هذا املوضوع.

إشراك القطاع اخلاص واملنظمات غير 
احلكومية بتقدمي اخلدمات الصحية 

وخاصة أثناء األزمات.

شاركت جميع القطاعات مع بعضها يف إجراء الفحوص 
املخبرية لكورونا PCR، والتطعيم، والتوعية الصحية من 

خالل اللجنة الوطنية، واملشاركة بتقدمي رعاية مرضى 
كورونا بأسعار متفق عليها ومراقبة.

إعداد استراتيجية وطنية للتمويل 
الصحي.

العمل جاٍر حاليًا بتعاون منظمة الصحة العاملية على وضع 
تصور مبدئي لالستراتيجية ملناقشته مع اللجنة الوطنية 

املشكلة لهذه الغاية.

رابعًا: التوصيات والرؤية المستقبلية

الصحية  اخلدمات  مقدمو  حتتها  ينضوي  واحدة  ومرجعية  إدارية  مظلة  إيجاد   .1
الرسمية، متنع ازدواجية تقدمي اخلدمات الصحية ومتويلها، وتضبط اإلنفاق على 

الصحة وحتقق العدالة.

تفعيل ودعم املجلس الصحي العالي واحملافظة على استقالله، ودعمه إداريا وفنيا   .2
للقيام بوظائفه احملددة بالقانون.

األزمات  مع  التعامل  على  وقدرته  جاهزيته  لرفع  الصحي  القطاع  تنظيم  إعادة   .3
الصحية الوطنية باتباع النموذج االستباقي )التخطيط لألزمة واالستعداد لها( 
 Proactive Versus Reactive بداًل من النموذج االنعكاسي )رّد الفعل اآلني( 

Approach

إعادة هيكلة املركز الوطني ملكافحة األوبئة واألمراض السارية ليصبح حتت مظلة   .4
وزارة الصحة.

التطبيق الفعلي لسياسة الالمركزية املعلنة من احلكومة، لتوسيع مشاركة اإلدارات   .5
القرارات  واتخاذ  التخطيط  بعملية  الصحة  وزارة  يف  والطرفية  والدنيا  الوسطى 

وإدارة املوارد البشرية واملالية.

فصل مقدم اخلدمة عن ممولها عن طريق توحيد صناديق التأمني الصحي املدني   .6
والعسكري واجلامعي يف صندوق واحد  One Major Pooling Fund من خالل 

إنشاء صندوق وطني مستقل للتأمني الصحي االجتماعي. 
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لكل  املنفصلة  واملوازنات   Cost Accounting التكاليف  محاسبة  نظام  إدخال   .7
مستشفى ومركز صحي ملعرفة التكاليف الفعلية وضبطها وحتديد املسؤوليات. 

صرف  ولضبط  مريض  كل  تكلفة  لتحديد  اإللكتروني  الفوترة  نظام  إدخال   .8
 Endلها النهائي  املستهلك  ومعرفة  عليها  والرقابة  واألدوية  الطبية  املستلزمات 

 . User

تبني منوذج الشراء االستراتيجي لدفع تكاليف املعاجلة ملقدمي اخلدمات الصحية   .9
بدال من النموذج السائد حاليًا، وهو الدفع على أساس الفاتورة أو الرسوم مقابل 
اخلدمة )Fee-For-Service(  الذي يعدُّ سببًا رئيسًا من أسباب ارتفاع تكاليف 

الرعاية الصحية، ويحّد من التغطية الصحية الشاملة للسكان. 

القطاعات  لكافة  ونوعًا  كمًا  واإلدارية  والفنية  والصحية  الطبية  الكوادر  تعزيز   .10
الصحية احلكومية، لتمكينها من القيام بالواجبات املطلوبة منها وخدمة األعداد 

املتزايدة من املراجعني. 
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المقدمة
 يعاني الواقع الثقايف يف األردن يف مجاالت األدب والفنون والفكر من التناقض واالزدواجية، 
فثّمة ثراء يف املواهب واملبادرات الفردية، إاّل أّن مظاهر الوهن يف العمل املؤسسي واجلماعي 
ضعيف  لكنه  واألصالة،  باحليوية  عدة  جوانب  يف  الواقع  هذا  يتصف  كما  جليًا.  يظهر 

التأثير واالنتشار، ويعجز عن توليد حالة تراكمية قابلة للبناء عليها.

يحدث ذلك يف ضوء تراجع نسبّي يف اإلنتاج الثقايف النوعي، يف مجاالت اإلبداع يف الشعر 
والرواية والقصة واملسرح، ويف الفنون، ويف املوسيقى والفكر والفلسفة والثقافة العلمية، 
وذلك مبوازاة اشتداد أزمة املجتمع الثقافية والعلمية واإلنتاجية التي تتفاقم معها أزمة 
الثقافة، ومع ضعف املسؤولية االجتماعية  الثقافية الرسمية مع ضآلة متويل  املؤسسة 
التي  واالتصاالت،  املعلومات  ثورة  مع  الثقافة  أهمية  تزايد  املؤكد  ومن  اخلاص.  للقطاع 
ارتفعت إلى مستوى الضرورة احلياتية والوطنية لتمكني املجتمع من التقدم والنهوض يف 

سائر املجاالت.

لم يكن من وجود لوزارة الثقافة يف األردن حتى عام 1988، إال أّن تاريخ املؤسسة الرسمية 
لها، يرجع إلى ما قبل ذلك بأكثر من عقدين، وحتديدًا مع تأسيس دائرة الثقافة والفنون 
التي ظلت مرتبطة بوزارة اإلعالم حتى عام 1977، مبا يكشف عن اخللط بني مفهوَمي 
"الثقافة" و"اإلعالم". وتدّل مختلف املؤشرات التاريخية والواقعية على أن احلقل الثقايف 

لم يكن يتمتع بأولوية على األجندات الرسمية، وما زال هذا الوضع قائمًا حتى اآلن.

ثّمة مبادرات للقطاع اخلاص، ومنها مبادرة البنك العربي يف إنشاء مؤسسة عبد احلميد 
شومان الثقافية التي توفر مكتبة غنية باملؤلفات والدوريات تخدم الدارسني والباحثني 
وإلى  املستوى،  رفيعة  سينمائية  ألعمال  عروض  إلى  إضافة  باملجان،  العريض  واجلمهور 
جانبها مؤسسة خالد شومان- دارة الفنون، ونشاطات جامعة فيالدلفيا يف مجال تنظيم 
للدراسات  اجلوائز  وتقدمي  والدولية،  العربية  والفكرية  الثقافية  والندوات  املؤمترات 
والترجمات األردنية والعربية. وكذلك تأسيس الدائرة الثقافية للبنك األهلي األردني، 
وفتح صالة العروض الفنية "زارا" التابعة لبنك القاهرة عّمان، وظهور مسرح البلد وسط 

العاصمة.

من  والفكر  والفنون  األدب  منتجي  رعاية  يف  الثقافة  وزارة  دور  تراجع  آخر،  جانب  ومن 
كّتاب وفنانني ومفكرين وعلماء، ويف دعم عروضهم، ما يؤكد استمرار أزمة الثقافة التي 
ما زالت شبه غائبة عن األجندة الوطنية، وال متثل رصيدًا يعزز رأس املال املعنوي للفرد 
واملجتمع، وركنًا أساسيًا من أركان النهوض واالرتقاء. فاملطلوب توفير الُبنى التحتية مثل 
املسارح الصغيرة، ودور النشر الوطنية، واملراكز الثقافية، ودعم اقتصادات املنتج الثقايف، 
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املناطق  إلى  الثقافية  املنتجات  وصول  وتيسير  السينمائية،  واملادة  واملجالت  الكتب  مثل 
املهّمشة والنائية، وسّن تشريعات حتمي حرية املبدعني، وتركز على خصوصية اإلبداع.

كيفية  ملعرفة  املراجعة  لهذه  املهمة  املوضوعات  من  عدد  تناول  السياق،  هذا  يف  وسيتم 
تأثير جائحة كورونا على هذا القطاع. وملعرفة مواطن اخللل يف أداء املؤسسات، كان ال بّد 
من مراجعة خطط وزارة الثقافة واستراتيجّياتها، ومتابعة توصيات تقرير حالة البالد 

لعام 2020 وكيفية تعامل وزارة الثقافة واملؤسسات األخرى معها، على النحو التالي:

أواًل: قطاع الثقافة في األردن خالل جائحة كورونا
استطاعت وزارة الثقافة تكييف برامجها خالل عام 2020 على ضوء اإلجراءات املتخذة 
بهذه  تضّررت  التي  القطاعات  من  الثقافية  الصناعات  فقطاع  كورونا،  جائحة  ملواجهة 
الذكر، توّقفت  ل. فعلى سبيل  التعطُّ إلى حّد  إذ كان ضعيفًا باألساس، وتضّرر  اجلائحة، 
املطابع ودور النشر عن العمل، وُألغيت معارض الكتب احمللية واخلارجية التي متثل املورد 
واحلفالت  الثقافية،  املهرجانات  أيضًا  ذلك  شمل  وقد  لت،  ُأجِّ أّنها  أو  النشر  لدور  الرئيس 
اإلنتاج  أعمال  وكذلك  ضآلتها-،  على  السينمائي-  اإلنتاج  وأعمال  والغنائية،  املوسيقية 

املسرحي، ومعارض الفنون التشكيلية، والندوات واملؤمترات الثقافية املخّطط لها. 

2020، إلى أن الوزارة جنحت يف مواصلة نشاطها عن بعد،  أشار تقرير حالة البالد لعام 
من خالل مجموعة من األنشطة، إذ أطلقت الوزارة مع بداية اجلائحة حزمة من املشاريع 
الثقافية، وكانت هنالك منصة تدريب الفنون والصناعات الثقافية )شغفي(، والتي تسعى 
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 100 برنامج تدريبي مجاني يف املرحلة األولى. كما أطلقت 
الوزارة منصة الكتب واملجالت )الُكْتبا(، ومسابقة "موهبتي من بيتي". ومن املشاريع التي 
)يوميات  كورونا  وباء  لزمن  اإلبداعي  التوثيق  جائزة  اجلائحة،  أثناء  الوزارة  أطلقتها 
أهمية  على  كورونا  جائحة  أثناء  األردن  بها  مّر  التي  التجربة  فدّلت  سيمّر"(.  ُمّر  "كّل 
الدور الذي ميكن أن تؤديه الثقافة يف مساعدة املجتمع على مواجهة الظروف الطارئة، 

واستثمار الوقت لتطوير القدرات، وتقدمي قيمة مضافة يف أحلك الظروف.

وميكن القول إن الوباء أوجد حتّديًا جديدًا على الصعيد الثقايف، يتمثل يف كيفية إعادة 
تأطير الفئات املوهوبة املكتَشفة من خالل مسابقة "موهبتي من بيتي"، ودمجها يف املشهد 
تستطيعه،  ما  قدمت  بل  جانبًا،  تتنَح  لم  الوزارة  أّن  مبعنى  الوطني،  واإلبداعي  الثقايف 
وابتكرت أشكااًل جديدة من التواصل الثقايف مع اجلمهور، مثل املسابقات ومنصات الكتب 
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والتدريب الفني عن بعد والندوات، ولم تتوقف مشاريع النشر والعروض املسرحية عبر 
الثقافة  وزارة  الفيلم وغيرها من األنشطة، ورمبا كان نشاط  اإلنترنت، وكذلك مهرجان 

مميزًا يف هذا املجال.

وتقييمها،   )2021-2017( الثقافية  التنمية  خطة  متابعة  ثانيًا: 
وحجم اإلنجاز فيها، وتحديد مواطن الخلل والضعف في األداء
الثقافية التنمية  "خطة  عنوان  حتت  حاليًا  عليها  ُيعمل  للوزارة  خطة   ُوضعت 
من   ،)2019-2017( السابقة  التنفيذية  للخطة  معدّلة  خطة  وهي   ،")2021-2017(
أو  الرسالة  أو  الرؤية  يف  سواء  شيء  يتغير  ولم  اجلديدة.  املشاريع  من  عدد  إضافة  خالل 
مجتمعية  أردنية  ثقافة  "نحو  هي:  الوزارة  فرؤية  االستراتيجية.  األهداف  أو  املرتكزات 
األردني وإطالقه يف فضاء  الثقايف  بالفعل  "النهوض  إنساني"، ورسالتها:  ُبعد  مدنية ذات 
إبداعي حّر، وبناء قدرات املجتمعات احمللية إلدارة الفعل الثقايف، وتوظيفه للتأثير على 
نوعية حياة اإلنسان اجتماعيًا واقتصاديًا وفكريًا، واحترام التنوع الثقايف، وجتسيد قيم 
احلوار والعيش املشترك. أما املرتكزات، فقد استندت إلى أن التنمية الثقافية ُتعدُّ بوابة 
لإلصالح السياسي واالجتماعي، وأن اخلطاب الثقايف والفني يتجدد وفقًا ملتطلبات املرحلة، 
والقيم املستمدة من عقيدتنا السمحة وتراثنا وخصوصيتنا الوطنية، والتوجيهات امللكية 

الواردة يف كتب التكليف للحكومات املتعاقبة، ورسالة عّمان، ووثيقة رؤية األردن 2025.

أما الهدف الوطني بعيد املدى يف اخلطة، فقد متّثل يف بناء جيل قادر على اإلبداع واالبتكار 
ذي إنتاجية مرتفعة. وثّمة أهداف قطاعية استراتيجية متثلت يف تعزيز الهوّية الوطنية 
األردنية، وتنمية ثقافة وطنية شاملة يف اململكة مبا يؤكد هويتها بوصفها ثقافة: أردنية 
مجاالته  يف  والفنون  الثقافة  لقطاع  التحتية  البنية  وتطوير  إنسانية،  إسالمية  عربية 
ومؤسسات  احلكومي،  الثالثة:  القطاعات  بني  التوازن  إيجاد  خالل  من  وذلك  كافة، 
املجتمع املدني، والقطاع اخلاص، واملساهمة يف متكني مؤسسات املجتمع املدني الثقافية 

من املشاركة الفاعلة يف حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة.

احلوكمة  هي:  محاور،  عشرة  حول   )2021-2017( الثقافية  التنمية  خطة  ومتحورت 
والعمل املؤسسي؛ الثقافة املجتمعية؛ غرس ثقافة اإلبداع ودعمها؛ تعزيز التراث األردني 
غير املادي واحلفاظ عليه؛ برنامج الثقافة لكل الناس؛ توزيع مكتسبات التنمية الثقافية، 
ويندرج يف هذا احملور مشروع املدن الثقافية؛ املهرجانات واملواسم الثقافية والفنية؛ التبادل 
واالستدامة  والتمويل  والفنون؛  الثقافة  لقطاعات  املالي  الدعم  تعزيز  والفّني؛  الثقايف 

لقطاع الثقافة والفنون. وميكن عرض هذه احملاور وتقييمها على النحو التالي:
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أ- محاور اخلطة ومواطن اخللل وضعف األداء
المحور األول: الحوكمة والعمل المؤسسي 

مّت وضع هدفني عاّمني لهذا احملور، هما: تطوير النظرة العامة لوظيفة الدولة الثقافية 
لعمل  الناظمة  التشريعات  منظومة  وحتديث  وأهميتها،  الوظيفة  هذه  مركزية  وتأكيد 
الوزارة وتطويرها. ومع اإلشارة إلى وجود خطة لتعديل القانون )قانون رعاية الثقافة(، 
اإلداري  التنظيم  نظام  على  محدودة  تعديالت  إجراء  هو  املجال  هذا  يف  أجنز  فما 
الوزارة، وهي تعديالت  التي أحدثتها  التنظيمي  الهيكل  التغييرات يف  للوزارة الستيعاب 
الستحداث مديريات جديدة وإلغاء أخرى. فقد ألغيت مديرية ثقافة الطفل التي تكرر 
إنشاؤها وإلغاؤهًا. كما واستحدثت مديرية للموسيقى والفنون األدائية ألول مرة باعتبار 

املوسيقى مكون أساسي من مكونات الثقافة بشكل عام.

كما أصدرت الوزارة تعليمات جديدة معّدلة، مثل تعليمات املواسم املسرحية التي حاولت 
ثالثة  من  املكون  املسرحي  املوسم  يف  املشاركة  املسرحية  األعمال  اختيار  عملية  ضبط 
مسرح  ومهرجان  الشباب،  ملسرح  عمون  ومهرجان  األردني،  املسرح  مهرجان  مهرجانات: 
الطفل األردني، من خالل اتباع سياسة مشاهدة العرض قبل إقرار تقدمي الدعم للعمل 
املادي  فالوضع  التطبيق،  يف  صعوبة  واجه  إذ  يطبق،  لم  املبدأ  هذا  لكن  ذاته،  املسرحي 
للفنانني ال يسمح لهم بإنتاج أعمال مسرحية من دون توفر دعم مادي ال توفره يف الوقت 

احلالي إاّل وزارة الثقافة.

كما أصدرت الوزارة نظامًا معداًل لنظام صندوق دعم احلركة الثقافية والفنية رقم )4( 
لسنة 2021، وهو نظام معدل لنظام الصندوق رقم )111( لسنة 2008، والذي ينظم 
إدارة الصندوق. وهذا النظام لم يغّير شيئًا يف واقع الصندوق املنشأ مبوجب املادة )6( من 
قانون رعاية الثقافة رقم )36( لسنة 2006 وتعديالته، والتي تنص على إنشاء الصندوق 
وحتديد موارده. وهذه املادة جرت عليها تعديالت مّست جوهرها املتمثل باملوارد اخلاصة 
بالصندوق؛ إذ كان القانون قد فرض اقتطاعات على عائد اإلعالنات يف وسائل اإلعالم 
لم  وملا   .%2 بنسبة  التلفزيون  ومحطات  اإلذاعات  ترخيص  رسوم  وعلى   ،%5 بنسبة 
ُترِض نسبة االقتطاع على عائدات اإلعالنات وسائل اإلعالم، قامت باالحتجاج، ومتكنت 
مبمارسة الضغط من تقليصها إلى 1%، ولم تكتِف بذلك بل ظّلت تضغط على احلكومة 
جّمد  بالغًا   2009 عام  احلكومة  رئيس  أصدر  أن  إلى  عشر،  اخلامس  النواب  ومجلس 
مبوجبه الصندوق، وبقي مجمدًا إلى أن أعيد إحياؤه عام 2017. وكانت دائرة الضريبة 
قد متكنت من جمع ما يقارب نصف مليون دينار يف العام الذي سبق قرار احلكومة بتجميد 
الصندوق، وبقي هذا املبلغ على شكل أمانات يف وزارة املالية لصالح الصندوق، إلى أن ُقّدمت 
دعمًا ملهرجان جرش للثقافة والفنون بعد إعادة إحياء الصندوق. واآلن ال يوجد رصيد 
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املبالغ  على  القانون،  على  حدثت  التي  التعديالت  يف  إيراداته  واقتصرت  الصندوق،  يف 
التي ترصدها وزارة الثقافة والتبرعات التي ترد إلى الصندوق، يف حني لم ترصد الوزارة 
الوزارة  بها  التي قامت  املخاطبات  العديد من  بالرغم من  أي تبرعات  تِرد  ولم  أي مبالغ، 
إلى موارد الصندوق عائدات بيع  القطاع اخلاص. ويضاف  للشركات والبنوك ومؤسسات 

الكتب واملجالت، وهي عائدات هزيلة لم ُتوّرد للصندوق، إذ إنها تذهب لوزارة املالية. 

المحور الثاني: الثقافة المجتمعية
حقوق  احترام  على  قائمة  تعّددية  ثقافة  خلق  يف  باإلسهام  احملور  هذا  أهداف  حتددت 
اإلنسان واإلبداع واالبتكار، وتوجيه السياسات الثقافية الوطنية نحو مواجهة الظواهر 
نحو  الثقايف  باالهتمام  واالنتقال  التطرف،  مقدمتها  ويف  الشاذة،  والثقافية  الفكرية 

الثقافة املجتمعية، واالنتقال من النخب إلى القواعد االجتماعية العريضة.

األولوية  متنح  التي  الكتب  إصدارات  منها:  املشاريع،  من  مجموعة  احملور  هذا  ويتضمن 
الكتب  من  سلسلة  طباعة  إعادة  التطرف؛  من  واحلد  والتعددية  التسامح  ثقافة  لنشر 
التراثية التنويرية وكتب الفلسفة اإلسالمية؛ إنشاء موقع تواصل إلكتروني وتلفزيوني 
موجه لفئة الشباب؛ البرنامج الوطني للقراءة؛ تطوير "املؤشر الوطني للقراءة"؛ إنتاج ما 
بني 6-10 من األفالم الوثائقية التي تتحّدث عن قوة التعددية والتسامح الثقايف، وإقامة 
مهرجانات تعرض خاللها األفالم يف محافظات اململكة كافة، وتوزيع األفالم على أقراص 
مدمجة لفئات متعددة من الشباب؛ ثم مشروع تنمية ثقافة احلوار؛ النشر واإلصدارات، 
وإن بأهداف غير واضحة مثل رفع مستوى الوعي ونشر الثقافة التنويرية، وإغناء املعارف، 
املعريف  بالنتاج  والعربية  األردنية  املكتبة  ورفد  وماديًا،  معنويًا  األردني  الكاتب  ودعم 
الرصني؛ برنامج النشر اإللكتروني، ويتضمن إنشاء منصة الكتب واملجالت "الُكتبا"؛ إنشاء 

منصة أفكار ورفيقاتها؛ وتطوير املوقع اإللكتروني للوزارة وحتديثه.

وميكن عدُّ هذا احملور من احملاور األساسية يف عمل وزارة الثقافة، إذ تغطي مشاريعه طيفًا 
النشر  واقع  عن  موضوعيًا  تقريرًا  أعدت  أن  للوزارة  وسبق  الثقافية.  املجاالت  من  واسعًا 
وتشجيع القراءة الذي تقوم به لطرح مشروع القراءة الوطني. وقد حتدث التقرير عن 
تاريخ النشر يف الوزارة، وإسهامها يف نشر الكتاب، ودعمها للكاتب األردني وللكتاب األردني، 
والتذبذب احلاصل يف هذا البرنامج، وحّدد خمس فجوات رئيسة يف هذا املجال خّلصها 

على النحو التالي:
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املؤلفات  إنتاج  ويف  األدبي)1(،  اإلبداع  يف  األردني  الثقايف  اإلنتاج  يف  الكّمي  الضعف   .1
وتفتقد  منتظمة  وغير  محدودة  والدعم  النشر  برامج  فمعظم  املتعددة؛  الفكرية 

للحوكمة، وال يستطيع اجلميع الوصول إليها. 

الثقايف، وتركيزها يف مجاالت محّددة، ومحدودية  النوعي يف برامج اإلنتاج  الضعف   .2
التعريف والترويج للمنتج اإلبداعي األردني، وضعف االنتشار.

3.  صناعة النشر يف األردن مكلفة نسبّيًا، وال توجد امتيازات كبيرة يف دعمها، ما ينعكس 
سلبًا على املؤلفني ومنتجي املعرفة.

ذلك  أكان  سواء  ضعيفة،  الترجمة  وحالة  الترجمة،  يف  وطنية  برامج  وجود  عدم   .4
تتصل  التي  املوضوعات  يف  سيما  ال  العربية،  اللغة  إلى  الترجمة  يف  اإلسهام  جهة  من 

باألردن، أو ترجمة الكتاب األردني إلى اللغات احلّية األخرى.

لكنه  املاضية،  السنوات  يف  ملحوظًا  جناحًا  األردنية  األسرة  مكتبة  برنامج  حقق    .5
واملضمون  الشكل  نواحي  من  به  واالرتقاء  التطوير  من  املزيد  إلى  بحاجة  اليوم  بات 
والتحديث، والتأكيد على محدودية التحول الرقمي واالستفادة من األدوات الرقمية 

اجلديدة يف الوصول إلى اجلمهور.

ويف ضوء هذه الفجوات، تطرح الوزارة "البرنامج الوطني للقراءة" إلعادة تنظيم جهود 
املجال،  هذا  يف  تطور  أي  يسجل  لم  أنه  إاّل  وحتديثها،  املعرفة  نشر  مجاالت  يف  الوزارة 
فبقيت برامج الوزارة الروتينية كما هي، ُتنفذ ضمن اإلمكانات واملوارد املادية والبشرية 
املتاحة، وهي محدودة بطبيعة احلال. ومن خالل النظر إلى املشاريع املدرجة ضمن هذا 
وبالصيغة   ،2006 عام  يف  األولى  الوزارة  خطة  منذ  يتكرر  منها  العديد  أن  جند  احملور، 
"نشر  هدف  يتكرر  زال  ما  فمثاًل  واملعطيات.  والظروف  الزمن  تغير  مع  نفسها،  واألهداف 
على  تركز  وأفالم  كتب  إنتاج  خالل  من  التطرف"  من  واحلّد  والتعددية  التسامح  ثقافة 
هذا املوضوع، إذ إنه يوحي ضمنًا بوجود مهيمن لظواهر التطرف واالنعزالية والتعصب 
يف املجتمع. باإلضافة لذلك، فال بد من لفت نظر الوزارة إلى مظاهر سلبية يف املجتمع 
قد يكون من املهم االهتمام بها والتخطيط ملعاجلتها مثل العدمية والتبعية، واإلحباط 
هذا  يسعى  حني  يف  بينهم،  الثقافية  واألمية  املخدرات،  وانتشار  الشباب،  بني  املستشري 

الفكر إلى تقويض األسس الراسخة لقيم املجتمع األردني. 

https://www.culture.gov.jo/. 1   الموقع اإللكتروني، وزارة الثقافة األردنية
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تلفزيونية،  فلم تنشئ قناة  املجال،  الوزارة لم حتقق شيئًا يف هذا  الوقت نفسه جند  ويف 
واكتفت مبا تبثه من خالل موقعها على اإلنترنت، وهي أشياء قليلة على أي حال. ولم تنتج 
أفالمًا وثائقية يف هذا املجال كما ورد يف اخلطة، وكل ما أنتج من أفالم وثائقية كان ضمن 
احتفاليات األردن مبئوية الدولة )هذه االحتفالية لها برنامج حكومي خاص(، إذ أنتج أكثر 
من 50 فيلمًا وثائقيًا كلها متصلة بتاريخ األردن يف املجاالت املتعددة، ومؤسساته ورجاالته. 
األردنية،  املدينة  مشروع  ضمن  الوثائقية  األفالم  من  قليلة  مجموعة  الوزارة  تنتج  كما 
تتناول غالبًا تاريخ املدينة والتعريف بها. وتدعم الوزارة إنتاج خمسة أفالم درامية قصيرة 

بتكلفة إنتاج 20 ألف دينار، ُتعرض ضمن مهرجان األفالم الذي يقام سنويًا.

شأنه  من  وهذا  الوزارة،  بيد  كونها  القرارات  مركزية  من  املسرح  مهرجانات  إدارة  وتعاني 
التطرف  ومحاربة  والتعددية  التسامح  ثقافة  نشر  مشاريع  وبقيت  بشدة.  العمل  إرباك 
غالبًا على الورق، وهذا يؤكد أن املجتمع نفسه هو من يحّدد أولياته. ومن الالفت أن ما 
الوطنية  التلفزيونية  القنوات  ُيبث عبر  الوزارة من أفالم وثائقية ودرامية قّلما  تنتجه 
سواء منها احلكومية أو اخلاصة، مع وصفها شريكًا كما هو يف خطة الوزارة أيضًا، وال يوجد 
امللكية  الهيئة  ذلك  يف  مبا  للجمهور،  وعرضها  التجارب  هذه  لتطوير  جهة  أي  مع  تعاون 
ها كذلك شريكًا كما هو يف خطة الوزارة، والتي يفترض بها أن تدعم مثل  لألفالم، مع عدِّ
هذه األعمال، وهذا األمر ُيفقد هذه األفالم التي ُتنتجها الوزارة قيمتها والهدف الذي 

أنتجت من أجله، وهو الوصول إلى اجلمهور ونقل احملتوى املرغوب فيه إليه. 

أما برنامج النشر واإلصدارات، الذي ُيعدُّ أحد أهم أركان برامج الوزارة منذ نشأتها، فقد 
تطور منذ نهاية ستينات القرن املاضي كثيرًا، إاّل أنه شهد يف سنوات اخلطة تراجعًا، على 
فقد  الوزارة.  موازنة  تراجع  بسبب  النسخ،  وعدد  الصادرة  الكتب  عدد  حيث  من  األقل 
الفلسفة،  كتب  سلسلة  ضمن  كتابًا   18 املجتمعية  الثقافة  محور  ضمن  الوزارة  أصدرت 
واملوافقة على إصدار 40 عنوانًا آخر يف املعارف املتنوعة، واملوافقة على دعم 47 عنوانًا 
دعمًا جزئّيا. كما أصدرت سبعة أعداد لكل من مجلتي أفكار، ووسام )لألطفال(، وعددين 
فنون  مجلة  من  وعددين  عامًا،  عشرين  حوالي  دام  توقف  بعد  اجليل  صوت  مجلة  من 
التي توقفت قرابة خمسة أعوام. وصدر معجم "املكنز الوطني" الذي استمر العمل عليه 

حوالي خمسة عشر عامًا.

وتطرح الوزارة مشروعًا جديدًا، هو إنشاء منصة إلكترونية للكتاب )مشروع "الُكْتبا"(، يف 
حني أوقفت يف مّدة سابقة مشروعًا ريادّيًا ضخمًا استمر لعدة سنوات، وأنفقت عليه موارد 
ال بأس بها، وهو مشروع الذخيرة العربية، بدعوى أنه يحتاج إلى موازنة كبيرة. لكن هذا 
خدمات  وزارة  هي  الثقافة  فوزارة  موازنات،  إلى  دائمًا  حتتاج  املشاريع  من  وغيره  املشروع 
وليست وزارة إنتاج، واملنصة اجلديدة "الكتبا" تعتمد على منشورات الوزارة، وبعض الكتب 
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التي يتبرع بها أصحابها، وكتب دعمت الوزارة نشرها.

وتدعو اخلطة إلى تطوير "املؤشر الوطني للقراءة"، يف حني أنه ال يوجد لدينا دراسات 
وُترفع  ُيقدم من مشاريع يف اخلطة ال يوجد له تغذية راجعة.  املؤشر، فكل ما  عن هذا 
أحيانًا شعارات للثقافة تبدو متناقضة، فتارة نريدها ثقافة "لكل الناس"، وتارة ال نريدها 
للنخب بل للفئات االجتماعية احملرومة. وأهم محطة ميكن من خاللها حتقيق األهداف 
احملددة يف هذا احملور، هو معرض عمان الدولي للكتاب، والذي ُيعّد أحد أهم اإلجنازات 
الثقافية األردنية منذ عشرين عامًا، وُيسّجل الحتاد الناشرين األردنيني سبق التأسيس 
له، وهو بحاجة إلى دعم الدولة أكثر مما هو عليه حاليًا، وذلك من خالل: أواًل، إيجاد 
قاعة معارض حكومية متطورة تليق مبستوى املعرض والدولة، من شأنها تخفيف أعباء 
استئجار القاعات اخلاصة، وميكن أن تكون متعددة األغراض؛ وثانيًا، من خالل مشاركة 
الوزارة الفاعلة يف الترويج للمعرض ودفع املؤسسات املعنية مثل اجلامعات ووزارة التربية 

والتعليم والبلديات لتخصيص مبالغ مقبولة لشراء الكتب سنويًا من املعرض.

المحور الثالث: غرس ثقافة اإلبداع ورعايتها ودعمها
إبداعات  وتنمية  األردني،  الطفل  يف  اإلبداع  ثقافة  بغرس  احملور  هذا  أهداف  متثلت 
اإلنسان األردني وإطالقها يف مختلف املجاالت الثقافية والفنّية، وتعزيز حّرية اإلبداع 
الثقايف والفني والعمل على حتريره، ودعم العلماء واألدباء واملثقفني والفنانني وتكرميهم، 

وتشجيع املواهب الناشئة.

ويتضمن احملور مجموعة من البرامج واملشاريع والفعاليات، منها: جوائز الدولة التقديرية 
والتشجيعية، واالحتفاء باملبدعني األردنيني، وتنفيذ األنشطة اآلتية: ومضات ثقافية، 

مبادرون نحو ثقافة إيجابية، وندوة "سيرة مبدع".

منذ  قائمًا  برنامجًا  بوصفها  والتشجيعية،  التقديرية  الدولة  جوائز  استثنينا  ما  وإذا 
سبعينات القرن املاضي، مع أنه أيضًا مّر بصعوبات، وكانت متر سنوات ال مُتنح فيها اجلوائز 
بسبب عدم توافر املخصصات، وكانت حُتجب أحيانًا بدعوى عدم استحقاقها ألحد، إاّل 
أن البرنامج بقي ثابتًا، ومحكومًا بنظام ال يتيح للمسؤول إيقافه. أما بقية األنشطة، مثل 
"مبادرون نحو ثقافة إيجابية"، فبقي نشاطًا على الورق، ورمبا أقيم مرة واحدة. وباملثل 
مسابقة  توقفت  كذلك   .2021 عام  خالل  ومضة  أي  ُتنَتج  لم  إذ  الثقافية"،  "الومضات 

"اإلبداع الشبابي" لهذا العام، وندوة "سيرة مبدع".

ولم تأِت اخلطة على ذكر مشروع التفرغ اإلبداعي الذي أقيم منه ما يقارب ست دورات، 
القانون،  مبوجب  أنشئ  أنه  مع  آنذاك،  الثقافة  وزيرة  من  بقرار  املشروع  هذا  أوقف  وقد 
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والذي جاء   ،2016 األردني رقم )172( لسنة  الثقايف  اإلبداعي  التفرغ  ومبوجب نظام 
2007، وذلك بتحديد مدد التفرغ بسنة، ونصف سنة،  معداًل للنظام رقم )22( لسنة 
وربع سنة. كما لم تأِت اخلطة على ذكر مشروع ناجح استمر ألكثر من 15 دورة، هو مشروع 
"مخيم اإلبداع الثقايف" الذي ساعد العديد من املبدعني على التعّرف على املكان األردني، 

والتفاعل يف ما بينهم، وإثراء جتاربهم الذاتية، وانعكس ذلك يف إبداعاتهم املتنوعة.

المحور الرابع: تعزيز التراث الثقافي األردني والحفاظ عليه
مشروع  وجمعه؛  املادي  غير  الثقايف  التراث  حصر  التالية:  املشاريع  احملور  هذا  يتضمن 
ذاكرة األردن الذي يهدف إلى تعميق االعتزاز والوالء للثقافة الوطنية يف اململكة؛ توحيد 
الوثائق  لفهرسة  إنشاء نظام موحد  التراث وحفظه؛  الدولة يف حماية  جهود مؤسسات 
احلكومية، وسجل وطني للوثائق، وإدماج عملية حفظ التراث بتطبيقات التكنولوجيا 
الرقمية؛ وضع آليات جلمع الذاكرة الوطنية وحفظها، وتسهيل وصول اجلمهور لعناصر 
الذاكرة الوطنية واالستفادة منها، ولتحقيق هذه األهداف ال بّد من إعداد نظام للوثائق 
خطة  لوضع  العالقة  ذات  اللجان  وتشكيل  األردنية،  الوثائق  حفظ  قانون  إلى  يستند 
وتوثيقه،  األردني  الشفوي  التراث  جمع  )2020-2022(؛  واألرشفة  للتوثيق  وطنية 
إطالق اخلطة الوطنية لترشيحات عناصر التراث الوطني غير املادي على قوائم روائع 
البشرية؛ برنامج الصناعات الثقافية واالقتصاد اإلبداعي الذي يهدف إلى تطوير رؤية 
وطنية لالقتصاد اإلبداعي يف مجاالت الثقافة والفنون، وتوفير فرص دعم الصناعات 
الثقافية ورعايتها؛ وبرنامج التراث الثقايف الوطني الذي يهدف إلى توفير مادة ثقافية 
فعالية  أما  الفنية.  الذائقة  مستوى  ورفع  الوعي،  مستوى  رفع  يف  تسهم  متنوعة  فنية 
مسابقة الشعر النبطي، فتهدف إلى تشجيع الشعر النبطي، والتعريف باملنجز الشعري 

النبطي األردني.

والثقافة  العربية  القومية  الثقافة  مسيرة  يف  األردن  دور  إبراز  احملور،  هذا  أهداف  ومن 
اإلسالمية، وذلك من خالل جرد عناصر التراث الثقايف غير املادي وتوثيقه يف احملافظات، 
وجمع املفردات احملكية لكل مناحي احلياة العامة يف األردن، ووضع شرح موجٍز لكل مفردة 
من املفردات التي يتم جمعها وتوثيقها، وتدريب أفراد من املجتمع احمللي وتأهيلهم على 
التراث  عناصر  وحتديد  التراثية،  البيانات  قاعدة  وتطوير  والتوثيق،  البحث  تقنيات 
باالنقراض،  املهددة    ICH )Intangible Culture Heritage( املادي  غير  الثقايف 
لليونيسكو،  التمثيلية  القائمة  على  ترشيحها  ميكن  التي  التراثية  العناصر  وحتديد 

والتوعية بأهمية التراث الثقايف غير املادي.
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وهو  عمومًا،  الوطنية  بالذاكرة  ُيعنى  األول  اجلزء  جزأين:  إلى  احملور  هذا  وينقسم 
اختصاص املكتبة الوطنية، وإحدى مهامها األساسية، وثّمة مديرية خاصة هي مديرية 
املصادر احلكومية  الوطني من  البعد  والصور ذات  الوثائق  التي من مهامها جمع  الوثائق 
أو اخلاصة وحفظها وأرشفتها، وتستند بذلك إلى نظام دائرة املكتبة الوطنية رقم )5( 
أدخلت  وقد   .2017 لسنة   )9( رقم  الوطنية  الوثائق  وقانون  وتعديالته،   1994 لسنة 
2011، وهي متاحة على موقع املكتبة  املكتبة الوطنية نظام الرقمنة للوثائق منذ عام 
لم  إذ  الضياع،  من  الوثائق  حفظ  على  الوطنية  الوثائق  قانون  ساعد  وقد  اإللكتروني. 
تكن عملية إتالف ملفات الدوائر احلكومية تخضع لقانون محدد، بل لبالغات تصدرها 
احلكومة ال يلتزم اجلميع بها. ويف الوقت احلالي، تتولى املكتبة الوطنية الكشف املباشر 
على وثائق الدوائر احلكومية كافة املطروحة لإلتالف، وتأخذ منها ما جتده مهمًا حلفظه. 
كما أن املكتبة وّقعت مذكرات تعاون مع العديد من الدوائر احلكومية واألهلية من أجل 
أرشفة وثائقها، ويف ذلك فائدة وطنية وفائدة للطرفني، إذ تقدم املكتية خبراتها ومعداتها 

املتطورة لتحقيق هذا الهدف.

الوثائق  بحفظ  الوطنية  الذاكرة  توثيق  مشروع  ضمن  املكتبة  تقوم  اإلطار،  هذا  ويف 
وتوثيقها ثم إعادتها إلى مصدرها. علمًا بأن موضوع توثيق الذاكرة الوطنية موزع على 
مؤسسة  وكذلك  اخلاص،  أرشيفها  لديها  املثال  سبيل  على  الوزراء  فرئاسة  جهات؛  عدة 
اإلذاعة والتلفزيون، والديوان امللكي، والقوات املسلحة وغيرها. وبالرغم من ورود املشروع 
إلى  إضافة  بالكامل.  تنفيذه  عن  املسؤولة  هي  الوطنية  املكتبة  أن  إاّل  الوزارة،  خطة  يف 
ذلك، تقوم املكتبة الوطنية مبهام ثقافية عديدة، منها إقامة الندوات، وتنظيم فعاليات 
معروفة  غير  ومهامًا-  -دورًا  الوطنية  املكتبة  تبقى  ذلك  ومع  الطفل.  مكتبة  يف  لألطفال 
كثيرًا لدى اجلمهور، وكأنها موجودة يف الظل، ويعود السبب إلى أن مسّمى املكتبة يعود 
على  ينطبق  ال  األمر  وهذا  للجمهور،  أبوابها  تفتح  التي  العامة  املكتبات  إلى  باألذهان 
بسبب  الوطنية،  الكتب  من  مخزون  أكبر  حكمًا  لديها  أصبح  رمبا  التي  الوطنية  املكتبة 
قانون إلزامية اإليداع للمصنفات. أما الدور اآلخر للمكتبة، املتمثل يف التوثيق، فغيابه 

من مسمى املكتبة رسمّيًا، جعل هذا الدور غائبًا عن ذهن اجلمهور.

الثقافة  وزارة  املادي، وقد أجنزت  الثقايف غير  بالتراث  البرنامج يتصل  الثاني من  اجلزء 
التراث يف  لهذا  والتوثيق  الكويت للمسح واجلمع  املجال مشروعًا ممواًل من دولة  يف هذا 
مناطق األردن كافة، أما مخرجات املشروع فبقيت على شكل ملفات محفوظة لدى الوزارة 
وغير املنشورة. ولعل اإلجناز األبرز يف هذا املجال، هو إصدار مكنز التراث األردني الذي 
ثالثة  يف  صدر  أن  إلى  وعمل،  تعثر  بني  ما  عامًا  عشر  خمسة  حوالي  به  العمل  استمر 
مجلدات. وقد مت ترشيح "املنسف" بوصفه أكلة شعبية أردنية، والنخلة بوصفها شجرة 
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أردنية. وتنشط مديرية التراث يف الوزارة يف عمليات احلصر والتوثيق للتراث غير املادي 
من خالل مديريات الثقافة يف احملافظات، ومشروع مدن الثقافة، لكن املشكلة تكمن يف أن 

نتائج العمل ال توثق يف كتب، باستثناء معجم مكنز التراث األردني.

أما برنامج الصناعات الثقافية واالقتصاد اإلبداعي، فبقي برنامجًا على الورق، دون أن 
يتحدد نوع الصناعات الثقافية املشمولة بهذا البرنامج وكيف ميكن دعمها، ودون حتديد 
ثقافية  صناعات  وجود  املعلوم  ومن  تطويره.  ميكن  وكيف  اإلبداعي  االقتصاد  هو  ما 
صناعات  وثّمة  النشر،  صناعة  مثل  ودعم،  رعاية  إلى  بحاجة  وهي  األردن،  يف  متطورة 
بحاجة إلى دعم مثل صناعة السينما، واإلنتاج التلفزيوني، واملوسيقى،...إلخ. وكل هذا 
يف املجمل يحتاج إلى استراتيجية وطنية ال تشترك فيها وزارة الثقافة وحدها، بل جميع 

مؤسسات الدولة واملجتمع.

المحور الخامس: برنامج الثقافة لكل الناس
من  واالنتقال  املجتمعية،  الثقافة  نحو  الثقايف  باالهتمام  االنتقال  إلى  احملور  هذا  يهدف 
النخب إلى القواعد االجتماعية العريضة، واإلسهام يف خلق ثقافة تعددية قائمة على 
بالذائقة  واالرتقاء  والتطرف،  العنف  ونبذ  واالبتكار  واإلبداع  اإلنسان  حقوق  احترام 
لديه.  اإليجابية  املجتمعية  الثقافة  مفاهيم  وتعزيز  األردني،  اجلمهور  لدى  الفنية 
ويتضمن احملور مشاريع، مثل: مكتبة األسرة األردنية، وتعميم اإلنتاج الثقايف والفني على 
اجلمهور واألماكن العامة، وتدريب ذوي االحتياجات اخلاصة وتأهيلهم، والتأهيل الثقايف 
والفني لنزالء مراكز اإلصالح، وبرنامج الثقافة من قرب للمحافظات، والذي يتضمن إنشاء 

منصة "الثقافة من قرب للمحافظات"، وتنفيذ حوالي 40 فعالية ثقافية كل أسبوع.

واملشاريع املدرجة ضمن هذا البرنامج أصبحت مشاريع تقليدية ثابتة، مثل مشروع مكتبة 
األسرة، وقد تراجع كثيرًا عما كان عليه يف بداياته، فمثاًل بدأ املشروع بهدف نشر مئة 
عنوان سنوّيًا، ثم تراجع مع السنني إلى النصف تقريبًا، إضافة إلى تراجع كمية النسخ 
املطبوعة من كل عنوان، فمن خمسة آالف نسخة من العنوان الواحد، إلى ألفي نسخة. 
واقتصرت إصدارات هذا العام على كتب املؤلفني األردنيني، واعتماد مبدأ التصوير )ريزو( 
األمر  فيها،  الواردة  األخطاء  لتاليف  لغويًا  تدقيقها  إعادة  مراعاة  وعدم  الصادرة،  للكتب 
الذي كان من شأنه أن قّلل من جودة الكتب، ويف ذلك تراجع على األهداف األساسية من 

إنشاء هذا املشروع.

املشاريع  ورمبا جاء مشروع تأهيل ذوي االحتياجات اخلاصة ونزالء مراكز اإلصالح، من 
الريادية واألهم التي عملت عليها وزارة الثقافة يف السنوات األخيرة، فهاتان الفئتان من 
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الفئات اخلاصة التي حتتاج إلى رعاية خاصة، ودور الثقافة يف هذا املجال سيكون ملموسًا، 
لكن إسهامات الوزارة ستبقى متواضعة بسبب تدني املخصصات املالية لديها.

المحور السادس: توزيع مكتسبات التنمية الثقافية
يهدف ها احملور إلى حتقيق العدالة يف توزيع مكتسبات التنمية الثقافية بني محافظات 
لقطاع  التحتية  البنى  واستحداث  األردنية،  الثقافة  مدينة  مشروع  خالل  من  اململكة، 
ثقايف  مركز  بناء  خطة  استكمال  واملقصود  احملافظات،  يف  وتطويرها  والفنون  الثقافة 
واحد على األقل يف مركز كل محافظة، ومشروع مكتبة الطفل املتنقلة، وبرنامج املختبر 
ورفد  ورعايتها،  اجلديدة  املسرحية  املواهب  اكتشاف  إلى  يهدف  الذي  اجلّوال  املسرحي 
حظًا،  األقل  املناطق  يف  املبدعني  على  الضوء  وتركيز  شابة،  بطاقات  املسرحية  احلركة 
العنف  مثل  السلبية  والفكرية  املجتمعية  الظواهر  ملجابهة  جوانب  التدريب  وتضمني 
والتطرف. هذا باإلضافة إلى برنامج الفعاليات الثقافية والفنية يف احملافظات، وبرنامج 
دعم الهيئات الثقافية )اإلعانات السنوية(، وبرنامج دعم املشاريع الثقافية للمؤسسات 

والهيئات واألفراد.

صعيد  )على  باجلملة  االحتفاء  أصبح  ومؤخرًا  عام-  كل  واحدة  مبدينة  االحتفاء  إن 
مبخصصات  بدأ  املشروع  أن  علمنا  ما  إذا  وخاصة  املنشودة،  التنمية  يحقق  ال  اللواء(- 
كاماًل،  للواء  دينار  ألف   75 إلى  ليتقلص  بها،  احملتفى  للمدينة  دينار  مليون  إلى  وصلت 
تذهب معظمها نفقات على فعاليات معظمها ال يترك أثرًا ُيذكر على احلالة الثقافية يف 
املدينة املعنية. وكان من األجدى لو ُرصدت هذه املخصصات إلنشاء بنًى حتتية لألنشطة 
الفعاليات  إلقامة  املناسبة  الثقافية  املرافق  متتلك  ال  األردنية  املدن  فأغلب  الثقافية، 
الثقافية املتنوعة، مثل املسارح وصاالت العروض الفنية واملكتبات العامة، وصاالت العرض 

السينمائية وصاالت التدريب على املوسيقى والفنون التشكيلية وغيرها.

أما مشروع مكتبة الطفل املتنقلة، فهو قائم على دعم مركز هيا الثقايف الذي ميتلك العربة 
ذ البرنامج بتمويل من الوزارة. وبالرغم من  مرور سنوات على املشروع، إاّل  املتنقلة، وُينفِّ

أنه ال يوجد تقييم له وملا حققه من أهداف.

المحور السابع: المهرجانات والمواسم الثقافية والفّنّية
من ضمن أهداف هذا احملور: االهتمام بالثقافة والفنون اجلميلة وتذوقها، دعم العلماء 
واألدباء واملثقفني والفنانني وتكرميهم، تشجيع املواهب الناشئة واالرتقاء بالذائقة الفنّية 
لدى اجلمهور األردني، وتعزيز حرية اإلبداع لدى املثقف والفنان األردني. ويتضمن احملور 
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الفعاليات التالية: مهرجان املسرح األردني، مهرجان عمون ملسرح الشباب، مهرجان األردن 
الدولي لألفالم )األفالم الدرامّية(، مهرجان األغنية األردني، مهرجان اخلالدية للشعر 

الشعبي والنبطي، مهرجان السامر للتراث والفنون، ومعرض الفنون التشكيلية.

المحور الثامن: برنامج التبادل الثقافي والفّني
يهدف هذا احملور إلى تعزيز التواصل والتفاعل مع الدول واملؤسسات اإلقليمية والدولية، 
لم  تقليدي  روتيني  برنامج  وهو  اإلنسانية،  الثقافات  مع  والتفاعل  التواصل  وتعزيز 
ما  التي غالبًا  الشعبية  الفنون  ولم يسهم كثيرًا يف تطوير فرق  السنني،  مّر  يتطور على 
تكون العنصر األساس يف هذا البرنامج. كما أن فرقة الفنون الشعبية الرسمّية التي جرى 
الذي  الثقايف  عمان  ملتقى  فعالية  احملور  ويتضمن  تشكيلها.  ُيَعد  لم  سنوات  قبل  حلها 
تراجع كثيرا سواء يف أهمية املوضوعات التي تناولها يف السنوات األخيرة، أو يف املشاركني 

والتغطية اإلعالمية.

المحور التاسع: نشر التربية اإلعالمية والمعلوماتية
يهدف هذا احملور إلى نشر ثقافة التحقق والتفكير النقدي يف احملتوى اإلعالمي ومواجهة 
واخلطط  املناهج  بتطوير  تتمثل  تنفيذية  خطط  على  املشروع  ويشتمل  اإلشاعة. 
التدريبية اخلاصة بالتربية اإلعالمية واملعلوماتية، وتدريب قدرات 500 معلم و60 عضو 
هيئة تدريس وبنائها يف اجلامعات، وإنتاج 30 دورة تدريبية على شكل فيديوهات ووضعها 
على املنصات الرقمية. وقد أنشئت منصة باسم "ثقتنا" ضمن موقع الوزارة اإللكتروني. 
للتربية اإلعالمية برعاية  الوطنية  للمبادرة  البوابة اإللكترونية  أيضًا  ويتضمن احملور 
هي:  النوافذ،  من  مجموعة  البوابة  وتشمل  "موجز".  مؤسسة  وبتطوير  الثقافة  وزارة 
وضمن  واملوارد.  الشركاء،  باملبادرة،  التعريف  املسابقات،  االستراتيجية،  فيديوهاتي، 
املواطنة  تناولت  موضوعات  يف  قصيرًا  فيلمًا   31 حوالي  املبادرة  أنتجت  الفيديوهات 
الرقمية، وأخالقيات اإلعالم، والدعاية والتضليل اإلعالمي، وتطوير احملتوى اإلعالمي 
لألدوات الرقمية، وفهم عالم اإلعالنات التجارية، والسياسة التحريرية لوسائل اإلعالم، 

والتحقق من الفيديوهات وغيرها.

أما املسابقات فهي محاولة للتأكد من استيعاب املتلقي للدروس املقدمة يف الفيديوهات، 
من خالل اإلجابة على مجموعة من األسئلة، مثل األسئلة التي توضع يف نهاية كل درس 

من دروس الكتب املدرسية.

https://thekatna.gov.jo/category/1/28
https://thekatna.gov.jo/category/1/18
https://thekatna.gov.jo/category/1/19
https://thekatna.gov.jo/category/1/20
https://thekatna.gov.jo/category/1/28
https://thekatna.gov.jo/category/1/15
https://thekatna.gov.jo/category/1/16
https://thekatna.gov.jo/category/1/18
https://thekatna.gov.jo/category/1/14
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وتتمثل رؤية املشروع بـ "مواطنون أردنيون يستخدمون وسائل اإلعالم ومصادر املعلومات 
يف  العامة  الثقة  وترسيخ  املعرفة  مجتمع  بناء  من  متكنهم  بفعالية  الرقمية  والوسائط 

املجتمع".

أما الهدف االستراتيجي فيتمثل يف دمج مفاهيم التربية اإلعالمية واملعلوماتية ومهاراتها 
الشبابّية،  املؤسسات  أنشطة  ويف  واجلامعات،  املدارس  يف  األردنّي  التعليمّي  النظام  يف 

ومؤسسات املجتمع املدنّي، ونشر الوعي بها من خالل وسائل اإلعالم، ويف املجال العام.

أما الشركاء يف البرنامج، فهم: وزارة الثقافة، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي 
ومعهد  اإلعالم،  لشؤون  الدولة  وزير  مكتب  الشباب،  وزارة  اجلامعات،  العلمي/  والبحث 

اإلعالم األردني. أما موارده فتتأتى من الدورات، واألبحاث، والدروس التدريبية.

المحور العاشر: التمويل واالستدامة لقطاع الثقافة والفنون
والفنّية  الثقافية  والهيئات  باملؤسسات  واالهتمام  الدعم  تعزيز  إلى  احملور  هذا  يهدف 
مؤسسات  مسؤولية  هي  الثقافية  الدولة  وظيفة  أن  على  والتأكيد  واألهلية،  الرسمية 
الدولة كافة، وتفعيل املسؤولية املجتمعية للقطاع اخلاص يف احلياة الثقافية وتطويرها. 
ويتضمن املشروع برنامج إعادة العمل بصندوق دعم الثقافة والفنون، والذي يهدف إلى 
الدعم  وزيادة  سنويًا،  الفنون  من  وقطاع  الثقافة،  من  قطاع  لدعم  "مجٍز"  مبلغ  توفير 

السنوي املقّدم من الوزارة للهيئات الثقافية والفنية املرخصة يف اململكة.

ومن الواضح أن رؤية أهداف الصندوق غير واضحة وغير عملّية، إذ إن موارد الصندوق أصاًل 
محدودة، وال ميكنه أن يقوم مبهامه وحْسب من خالل توزيع املخصصات على القطاعات 
والهيئات الثقافية. فال بد أواًل من االهتمام بتنمية موارد الصندوق من خالل تشغيلها 

حتى تزيد من موارده، وإاّل سيفلس سريعًا. 

ويتضمن احملور أيضًا زيادة موازنة وزارة الثقافة لزيادة قدرتها على تنفيذ خطط وطنية 
متكاملة يف نشر ثقافة التسامح واحلّد من التطرف، ومتكينها من الوصول إلى املجتمعات 
البلد  أن  إلى  واألهداف  اخلطط  هذه  وتوحي  الشباب.  ومخاطبة  احملافظات  يف  احمللية 

غارق يف ثقافة الكراهية والتطرف، وهذا غير صحيح.
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ب- موازنة الوزارة وتحليلها
بقيت موازنة وزارة الثقافة متواضعة بحدود سبعة ماليني دينار ما بني نفقات رأسمالية 
وزارة  عمل  تواجه  كبيرة  حتديات  بوجود  العامة  املوازنة  قانون  اعتراف  ومع  وجارية. 
وضعف  الثقافية،  احلركة  لتنشيط  الالزمة  التحتية  البنية  ضعف  مثل  الثقافة، 
إمكانات  وتواضع  احمللي،  املجتمع  ومؤسسات  الرسمّية  الثقافية  املؤسسات  بني  التنسيق 
وضعف  الثقافية،  التنمية  بأهمية  العام  الوعي  وضعف  اقتصاديًا،  واملبدعني  املثقفني 
السياسات  تقييم  آلية  وضعف  الثقافّية،  األنشطة  متويل  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة 
واالستراتيجيات والبرامج الثقافية، إاّل أن موازنة الوزارة ال تتطور كثيرًا، فما أنفق عام 
2020 أقل مما أنفق عام 2019 بحوالي مليوني دينار، وقدرت موازنة 2021 بحوالي 9.5 
مليون دينار،  لكن اإلنفاق الفعلي رمبا ينخفض إلى النصف كما حدث يف موازنة 2020، 
ويف كل السنوات السابقة، إذ يقّل اإلنفاق الفعلي عن املوازنة املقدرة بسبب التخفيظات 
الطارئة على املوازنة التي حتدث سنويًا من خالل مجلس الوزراء، وأحيانًا بسبب التأخر 

يف تنفيذ بعض املشاريع الرأسمالية ألسباب غالبًا ما تكون بيروقراطية. 

ولذلك وجب إعادة هيكلة موازنة الثقافة ليتم رصد مخصصات مالية كافية تستثمر يف 
تفعيل برامج التراث الثقافية، والبرامج واملشاريع لتأهيل املبدعني وتدريبهم يف املناطق 

املهّمشة، وكذلك َمن هم ِمن ذوي االحتياجات اخلاصة ونزالء مراكز اإلصالح والتأهيل.

ثالثًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020
أداء وزارة  املكان ذاته، فاملالحظات على  الثقافة تراوح يف  يبدو أن عملية مراجعة قطاع 
الثقافة هي ذاتها تقريبًا كل عام، والتوصيات تتكرر وال يؤخذ بها، ورمبا جاء تقرير حالة 
اإلطار  وثيقة  تصدر  بأن  يأمل  كان  إذ  متفائاًل،   2020 لسنة  الثقافة  قطاع  حول  البالد 
االستراتيجي للعمل الثقايف، ولكنه لم ير النور حتى مع اقتراب السنة من نهايتها، ولم 
يؤخذ بأغلب التوصيات التي وردت يف التقرير، مثل إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وتأطير 
أحيانًا  بل  الناجحة،  املشاريع  ودعم  ثقافية،  بيانات  قاعدة  وإيجاد  الثقافية،  الهيئات 
سارت الوزارة عكس هذه التوصيات، فقد أوقفت مشاريع مثل التفرغ اإلبداعي، ومخيمات 
اإلبداع الثقايف، ونزعت أي صفة مستقلة للمركز الثقايف امللكي، ولم ُيعمل على حتويله 
جتر  ولم  املنشود،  الرقمي  املتحف  يتحقق  لم  كما  دائمة،  مسرحية  لعروض  مركز  إلى 
عملية مراجعة لسياسة دعم الكتب، وبقي التشبيك مع الشركاء املفترضني ضعيفًا، ولم 
يتغير شيء يف وضع املكتبة الوطنية، التي بقيت أقرب إلى مركز للتوثيق منها إلى املكتبة.
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رابعًا: التوصيات  
إنشاء املجلس األعلى للثقافة، ليكون مبثابة هيئة مستقلة تضم يف عضويتها ممثلني   .1

للقطاع الثقايف الرسمي واخلاص. 

البيانات  قواعد  وخاصة  وتطويرها،  املتوافرة  الثقافية  البيانات  قواعد  توسيع   .2
للقطاعات الثقافية العاملة يف املجاالت املتعددة.

تفعيل صندوق دعم الثقافة، وإيجاد حلول لتعظيم موارده وإدامتها.   .3

إيجاد آليات لدعم املشاريع الثقافية اإلنتاجية وتطويرها، حتى تأخذ صفة الدميومة،   .4
بالتنسيق مع دائرة املكتبة الوطنية، ومكتبة أمانة عّمان الكبرى، ومكتبة عبد احلميد 
شومان، ومكتبات اجلامعات، وتطوير التشريعات إلتاحة مقتنيات املكتبة الوطنية من 

املؤلفات املوَدعة لديها للمواطن.

إحياء مشاريع التفرغ اإلبداعي، ومخيم اإلبداع الثقايف، واملتحف الرقمي، وتطويرها.  .5

تطوير التشبيك والشراكات مع األطراف الفاعلة يف القطاع الثقايف، من خالل التواصل   .6
مع املواهب الشاّبة التي اكُتشفت يف مسابقات الوزارة، واإلسهام يف معاجلة املشكالت التي 
تواجههم، واالهتمام بآرائهم ومقترحاتهم القابلة للتنفيذ، ودعوة مديريات الثقافة 
واإلمكانيات  بالسبل  أنشطتهم  ممارسة  من  ومتكينهم  معهم  للتواصل  احملافظات  يف 

املتاحة.

األردنية  الثقافية  اإلجنازات  أهم  أحد  يعد  الذي  للكتاب  الدولي  عّمان  معرض  دعم   .7
منذ عشرين عامًا وذلك من خالل الدعم اللوجستي »املكان والترويج للمعرض« .

8.  إعادة النظر يف سياسة النشر يف الوزارة من خالل اقتصار الدعم على تغطية تكلفة 
البحوث والتأليف. 

وزيادة  الثقافية،  الصناعات  يف  االستثمار  على  والبنوك  اخلاص  القطاع  تشجيع   .9
مساهمتها يف دعم الثقافة يف إطار مسؤوليتها املجتمعية.

.
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المصادر والمراجع
موقع وزارة الثقافة اإللكتروني.  •

خطة التنمية الثقافية )2021-2017(  •

قانون املوازنة العامة لسنة 2020.  •

قانون املوازنة العامة لسنة 2021.  •

قانون رعاية الثقافة رقم )36( لسنة 2006.  •

نظام التنظيم اإلداري لوزارة الثقافة رقم )3( لسنة 2021.  •

نظام إلغاء نظام التنظيم اإلداري للمركز الثقايف امللكي رقم )2( لسنة 2021.  •

نظام معدل لنظام صندوق دعم احلركة الثقافية والفنية رقم )4( لسنة 2021.  •

نظام التفرغ اإلبداعي الثقايف األردني رقم )172( لسنة 2016.  •

ورقة رأي: املشهد الثقايف يف األردن: األزمة وآفاق التنمية والتغير.  •

موقع املكتبة الوطنية اإللكتروني.  •

األمني  مساعد  اإلدارية،  للشؤون  العام  األمني  مساعد  من:  كل  مع  واتصاالت  لقاءات   •
العام للشؤون الثقافية، مدير الدراسات والنشر، مدير املسرح والفنون، مدير التراث، 

ومديرة التراث والوثائق يف املكتبة الوطنية.
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مقدمة

ميثل قطاع الشباب فرصة وطنية وإقليمية ال بد من استثمارها على جميع األصعدة ويف 
الرسمي يف األردن، وحتى مع ذلك فثّمة حاجة  شتى املجاالت، وهذا ما يتبناه اخلطاب 
إلى املزيد من االهتمام بقطاع الشباب، وأن توَضع سياسات الشباب على سّلم األولويات 

الوطنية.

ويعدُّ تطوير قطاع الشباب األردني مسعًى وطنيًا واجتماعيًا رئيسًا، يتطلب تكامل اجلهود 
وتوحيدها وتضافرها للجهات العاملة مع الشباب كافة سواء كانت حكومية، أو من القطاع 
اخلاص، أو مؤسسات املجتمع املدني، أو املنظمات اإلقليمية والدولية. ويتطلب ذلك وضع 
عالم  يف  للشباب  املتزايدة  االحتياجات  ملواجهة  العملية  والسياسات  والبرامج  اخلطط 
العمل  لتيسير  املواتية  الظروف  توافر  إلى وجوب  إضافة  التغير،  التعقيد وسريع  شديد 
الشبابي خلدمة الشباب ورعايتهم، وخاصة يف ظل الفئة التي يتميز بها املجتمع األردني.

إذ  للشباب،  الوطنية  السياسات  عن  املسؤولة  احلكومية  اجلهَة  الشباب  وزارة  وتعّد 
تعامل  ويعدُّ  اململكة،  أرجاء  جميع  لتشمل  لها  التابعة  املرافق  وتنتشر  مسؤولياتها  متتد 
الوزارة مع الشباب أنفسهم ذا قيمة كبيرة، األمر الذي يؤكد أهمية وجود رؤية واضحة 
العلمية  واملراجعة  واملساءلة  والتقييم  املتابعة  من  وآليات  مدروسة  واستراتيجيات 
املدروسة، مبا يضمن للوزارة االستمرارية وحتقيق األهداف الوطنية ضمن فلسفة "ماذا 
تريد الدولة من الشباب؟ وماذا يريد الشباب من الدولة؟"، إضافة إلى عدم إغفال اجلانب 

املؤسسي للوزارة بكل مكوناتها ليكون داعمًا ومساندًا فاعاًل يف حتقيق األهداف.

وتشرف وزارة الشباب على 656 مؤسسة شبابية ورياضية، منها خمس مدن شبابية، و19 
مديرية يف املراكز واحملافظات، و396 ناديًا وهيئة شبابية، إضافة إلى 201 مركز شبابي، 
الذراع  املنشآت  هذه  تعدُّ  إذ  للشباب،  ومعسكرًا  بيتًا  و15  ورياضيًا،  شبابيًا  مجمعًا  و20 
احلقيقي لتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها. وثّمة جهد تطويري من حيث البرامج واخلطط 

يف السنوات األخيرة، لكن هذا يحتاج إلى مزيد من العمل واإلجناز.

2018 و2019 و2020 ومراجعة  البالد لألعوام  ويبدو من خالل مراجعة تقارير حالة 
فعلى  طريقها،  يف  جاثمة  زالت  ما  الوزارة  منها  تعاني  التي  التحديات  أن  الراهن،  الوضع 
وعلى  املؤسسية،  بالقدرات  ارُتقي  إذ  إاّل  املرجّو  اإلجناز  يتحقق  لن  الداخلي  املستوى 
املستوى اخلارجي ال بد أن تتولى احلكومة مسؤولياتها يف سبيل االرتقاء بقدرات الشباب 
املعطيات  ضوء  يف  وخاصة  تهديدًا،  ال  وطنية  فرصة  جتعلهم  التي  بالصورة  ومتكينهم 

املعّقدة على الساحة الوطنية ويف اإلقليم والعالم أيضًا.
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كما جتدر اإلشارة إلى تعاون الكوادر القيادية يف وزارة الشباب، وكان ذلك واضحًا مبداخلة 
شروع  ولوحظ  الشباب،  قطاع  مراجعة  فيها  نوقش  التي  العمل  ورشة  يف  الوزير  معالي 
الوزارة  من  كبير  باهتمام  تبشر  التي  والفعاليات  التوصيات  ببعض  بالعمل  حاليًا  الوزارة 

بالتوصيات وبتقرير املراجعة.

أواًل: دور وزارة الشباب وإنجازاتها 
أن  قياداتها،  من  عدد  مع  وااللتقاء  الشباب،  وزارة  من  الواردة  اإلجناز  تقارير  أظهرت 
اللذين سادا  والذهول  املفاجأة  للتعامل مع جائحة كورونا حتى مع  الوزارة بذلت جهودًا 
املشهد العام، ال على املستوى الوطني وحْسب، بل على مستوى العالم. إذ أعادت الوزارة 
ترتيب أولوياتها، ونّفذت مجموعة من النشاطات، وعملت على عدد من املجاالت املتصلة 

بجائحة كورونا، وكانت على النحو التالي:

1. المجال الوقائي قبل حدوث األزمة
األردن،  يف  إصابة  أي  تسجيل  وقبل  كورونا،  فيروس  انتشار  بدء  مع  الشباب  وزارة  عملت 
أحد  وهو  والصحة،  الشباب  حملور  تنفيذًا  والتوعوي،  الوقائي  اجلانب  على  بالتركيز 
 210 ما يزيد على  للشباب )2019-2025(، وقد ُعقد  الوطنية  محاور االستراتيجية 
ورش عمل يف مراكز الشباب والشابات كافة والبالغ عددها 197 مركزًا شبابيًا، استهدفت 

حوالي 2,149 شابًا وشابة من أعضاء هذه املراكز.

2. إجراءات الوزارة أثناء حدوث األزمة
اتخذت الوزارة اإلجراءات االحترازية واملتبعة على مستوى الدولة ملجابهة جائحة كورونا؛ 
وذلك للحفاظ على سالمة الشباب األردني وأفراد املجتمع، وحتقيق أعلى مستويات من 
األمن والسالمة لهم، من خالل اإلعالن عن إغالق املراكز واألندية وإيقاف األنشطة، ليتم 
التحول إلى تنظيم برامج تدريبية وتوعوية، باستخدام وسائل االتصال املرئي، ووسائل 

التواصل االجتماعي "أون الين".

ومنذ اللحظة األولى إلعالن األردن عن إصابة أول مواطن، شّكلت الوزارة غرفة عمليات 
يف  الشباب  مديريات  جميع  يف  فرعية  عمليات  و13غرفة  الوزارة،  مركز  يف  رئيسة 
احملافظات، ووضعت اخلطط الالزمة لها للتعامل مع هذا الوباء. كما ّجهزت جميع بيوت 
الشباب ومعسكرات الشباب واملنشآت الرياضية ووضعتها يف تصرف وزارة الصحة، لتكون 

مبثابة مقرات للحجر واإليواء حال استدعت احلاجة الستخدامها.
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بوصفها  واحملافظات  العاصمة  يف  الشباب  وبيوت  الشبابية  املدن  تخصيص  جرى  كذلك 
مراكز لتلقي املطعوم ضد فيروس كورونا.

3. مجال الصحة واألمن والسالمة
اّتخذت الوزارة يف هذا اجلانب عددًا من اإلجراءات الضرورية على النحو التالي:

والتطهير  التعقيم  أعمال  يف  االستمرار  من  للتأكد  الشباب  مديريات  أعمال  متابعة   •
1,170 سريرًا، إضافة إلى  الالزمة لبيوت الشباب، والبالغ عدد األِسرة اجلاهزة فيها 

تعقيم املراكز الشبابية واملنشآت الرياضية.

التحضير إلقامة معسكر أمناط احلياة الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة للفترة 25-  •
.2020/04/28

إعداد وتصميم مجموعة من املواد اإلعالمية )املسموعة واملرئية واملكتوبة(، واملشاركة   •
بإعادة نشرها على صفحات التواصل االجتماعية الرسمية ملديريات الشباب واملراكز 
الشبابية، إذ بلغ عددها 210 بوستات، و11 فيلمًا توعويًا وتثقيفيًا تتصل بالوقاية 
من فيروس كورونا والتنبه لإلشاعات، وسبل قضاء أوقات الفراغ بفائدة، وعن مهارات 

احلياة وغيرها.

وزارة  عن  الصادرة  والتوعوية  الصحية  الرسائل  من  كبير  عدد  بنشر  الوزارة  ساهمت   •
الصحة، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(.

من  ملجموعة  بعد"  عن  "التدريب  الصحي  املجال  يف  تدريبية  برامج  الوزارة  أعّدت   •
الشباب الذين تلقوا تدريبات مختلفة من البرامج يف "مركز إعداد القيادات الشبابية، 
وسائل  خالل  من  واملجتمع،  للشباب  رسائل  لتوجيه  الشبابية"  الشؤون  ومديرية 
التواصل االجتماعي، بضرورة التقيد بالتعليمات الرسمية، واملكوث يف املنزل، إضافة 

إلى نشر الرسائل التوعوية.

املتحدة/  األمم  منظمة  مع  بالشراكة  البرامج  من  عدد  تنفيذ  الوزارة  استكملت   •
اليونيسيف، وكذلك عدد من املشاريع التي تستهدف اليافعني والشباب، بهدف تطوير 
الضغوط،  مختلف  مع  والتكيف  وتطويرها،  الذات  وتنمية  لديهم،  النفسية  الصحة 
ألف   20( األولى  املرحلة  واستهدفت  الصاحلة،  املواطنة  مفاهيم  ترسيخ  إلى  إضافة 

شاب وشابة(.
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اجلهود  مساندة  بهدف  وفيد"  "إلك  بعنوان  صحية  تطوعية  حملة  الوزارة  نظمت   •
احلكومية لتشجيع املواطنني للتسجيل على املنصة الوطنية للتطعيم، وقد شارك يف 
هذه احلملة 150 شابًا من املدربني على مستوى اململكة، وأسهم ذلك تسجيل اآلالف 

من املواطنني، وما زال عمل احلملة مستمرًا.

4. مجال البرامج والتدريب والتكنولوجيا واالبتكار
عنوان  حتت   2020 الشباب  للرياديني  الثاني  امللتقى  يف  التسجيل  الوزارة  أطلقت   •
"شبابنا عنوان اقتصادنا" عبر منصة إلكترونية خاصة، واسُتقبل ما يزيد على 350 
مبادرة يف قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واألمن الغذائي، وهي القطاعات األكثر 

تأثرًا باألزمة.

ُأطلق حتدٍّ بعنوان "أردن مبتكر" يف 2020/4/22، وهو حتٍد استهدف الفئة العمرية   •
للشباب )14-28( سنة، بهدف متكني مهاراتهم وتطويرها وتنفيذ مشاريعهم، وتقدمي 
إلى إيجاد حلول  والهادفة  القائمة  الريادية  املشاريع  واملالي ألصحاب  التقني  الدعم 
وبلغت  إلكترونيًا.  التقدمي  باب  وُفتح  القطاعات،  مختلف  يف  املجتمعية  للمشكالت 
أفكارًا ريادية يف  42 مشروعًا قدمت  332 مشروعًا تأهل منها  املقدمة  املشاريع  عدد 

قطاعات التعليم والصناعة واالقتصاد وغيرها، وفاز 23 مشروعًا لدعمها.

العمل على استخدام البرامج اإللكترونية لتنفيذ أنشطة الوزارة عن بعد، والتواصل   •
 ،)USAID( مع الشباب، وجرى العمل على إنشاء مركز الشباب االفتراضي بالتعاون مع
للشباب  الفرصة  املركز  هذا  ويتيح   ،2020/7/6 بتاريخ  ُوقعت  اتفاقية  خالل  من 
تتضمن  رسمية  إلكترونية  منصة  خالله  من  ُطّورت  حيث  إليه،  االنضمام  والشابات 
الشباب  تخدم  التي  املجاالت  من  وغيرها  والتدريب  التعليم  مثل  النوافذ،  من  عددًا 

وتصقل مهاراتهم.

إطالق مشروع حاضنات االبتكار االجتماعي بالتعاون مع اليونيسيف لتدريب الشباب   •
مالي  ودعم  جوائز  وتخصيص  املجاالت،  مختلف  يف  الريادية  املشاريع  إعداد  على 

وتقني.

األردن"  و"حب  اليونيسيف،  منظمة  مع  بالشراكة  أونالين"  "معاكم  مسابقة  إطالق   •
ومنصة "نحن"، وهي مسابقة "أون الين" هدفت إلى تسليط الضوء على مواضيع تخص 
اليافعني والشباب، وتعزز دورهم يف املجتمع من خالل حثهم على ممارسة بعض املهارات 
مثل التفكير اإلبداعي واالبتكار، ورفع الوعي عند الشباب، إضافة إلى األنشطة التي 
تنمي قدراتهم الذهنية واجلسدية بطريقة تفاعلية خالل مّدة احلظر، عبر اجللسات 
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احلوارية وورش العمل مع خبراء ومتخصصني ومؤثرين، إضافة إلى عدد من املسابقات 
والتحديات الفردية واجلماعية.

مركزًا   75 يف  بعد(  عن  )التواصل  التكنولوجيا  باستخدام  "مهاراتي"  برنامج  إطالق   •
شبابيًا، وهو برنامج يتضمن التدريب على مهارات احلياة األساسية، وتوظيفها للوقاية 
ومهارات  السليمة  الصحية  احلياة  أمناط  الشباب  إكساب  بهدف  كورونا،  فيروس  من 

نفسية واجتماعية.

إطالق البرنامج الوطني التعريفي باالستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(   •
على  منطقة   60 يف  شبابية  مبادرة   60 تصميم  تضمن  قوة"،  "شبابنا  برنامج  ضمن 
مستوى اململكة، وجرى دعم هذه املبادرات مببلغ 300 ألف دينار أردني بواقع 5,000 

دينار لكل مبادرة، ومت الوصول إلى 10 آالف شاب، ويستمر البرنامج سنتني.

لدى  واإلبداع  املواهب  تدعم  شبابية  مسابقة  وهي  عزوتنا"،  "شبابنا  برنامج  إطالق   •
الشباب، وجتسد التعاون بني القطاعني العام واخلاص بناء على توجيهات جاللة امللك، 

وأطلقت خالل شهر رمضان املبارك عام 2020.

على  يحتوي  معاصر  شبابي  دليل  وهو  شباب"،  "دليلي..  عنوان  حتت  دليل  إطالق   •
اجلامعات  من  عدد  تقدمها  اإلنترنت،  عبر  احلديثة  التدريبية  الدورات  من  العديد 
واملعاهد العربية وامللتقيات العاملية املرموقة، يف عدد كبير من التخصصات واملجاالت.

5. مجال العمل التطوعي
وّفرت الوزارة واألندية الرياضية التابعة لها 188 حافلة وُوضعت يف تصرف احلكومة   •
ووزارة  اإلداريني  احلكام  مع  احملافظات  من  عدد  يف  بالتعاون  كورونا،  جائحة  ملواجهة 
الصحة والدفاع املدني، وذلك من أجل توزيع األدوية للمرضى أو نقل املرضى من أماكن 
سكنهم وإليها، إضافة إلى توزيع طرود اخلير للمحتاجني بالتعاون مع اجلهات املختصة 

يف بعض املناطق.

خالل  من  املتطوعني  تسجيل  إطالق  العهد  ولي  مؤسسة  مع  بالشراكة  الوزارة  أعادت   •
األمم  ومنظمة  العهد  ولي  ملؤسسة  التابعة  نوى،  مبادرات  إحدى  وهي  "َنْحُن"  منصة 
املتحدة للطفولة "يونيسيف"، والتي جتاوز فيها عدد املتطوعني املسجلني على املنصة 
86,280 متطوع و284,460 فرصة عمل تطوعية، مع أخذ التدابير الوقائية الالزمة 

حلماية املتطوعني وسالمتهم، وااللتزام بسياسات العمل التطوعي.

احلملة  وتتضمن  "مجددون"،  جمعية  مع  بالشراكة  اخلير"  "فينا  حملة  إطالق   • 
175 ألف دينار وأربعة آالف حقيبة مدرسية بقيمة  توزيع سبعة آالف طرد بقيمة 
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24 ألف دينار.

تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "التطوع يف إدارة األزمات" بالتعاون مع "همم" بنك العمل   •
التطوعي، واالحتاد العربي للعمل التطوعي "أون الين" للفترة 2020/4/22-18.

الرياضية  واألندية  الشبابية  للمراكز  التابعة  التطوعية  الفرق  سجالت  إعداد   •
اجلهات  مع  بالتعاون  به،  ُتكلف  عمل  ألي  جاهزة  الفرق  وهذه  الشبابية،  والهيئات 

املعنية بإدارة األزمة.

باسم  الهاشمية،  األردنية  اخليرية  الهيئة  مع  مساند  تطوعي  عمل  فريق  جتهيز  مت   •
وواجباته،  الفريق  مهام  وُحّددت  للهيئة،  التابع  "ساند"  فريق  لدعم  شبابنا"  "فريق 

وحصوله على التصاريح الالزمة للقيام مبهامه.

مع  بالتعاون  التطوعي  للعمل  وطنية  استراتيجية  لوضع  اإلعداد  على  الوزارة  تعمل   •
مؤسسات الدولة والشركاء، بهدف مأسسة العمل التطوعي وتنظيمه بصورة علمية 
ومنهجية، إذ باشرت الوزارة ومنذ مّدة سابقة بوضع تصور لتوحيد اجلهود توحيدًا 

مؤسسيًا.

وزير  برئاسة  التطوعي  للعمل  عليا  جلنة  ُشّكلت  التطوعي،  العمل  مأسسة  ولغاية   •
الشباب وعضوية األمناء العامني وبعض اجلهات ذات العالقة.

العمل  وميثاق  التطوعي  للعمل  الثاني  اهلل  عبد  بن  احلسني  جائزة  الوزارة  أطلقت   •
التطوعي برعاية سمو ولي العهد.

جامعة  تبنت  إذ  العربي،  للشباب  التميز  جائزة  بوضع  رئيسة  بصورة  الوزارة  شاركت   •
الدول العربية مقترح اجلائزة الذي قدمته وزارة الشباب. 

6. مجال التكافل والمسؤولية المجتمعية
ملواجهة  الصحة  وزارة  لصالح  أردني  دينار  ألف   100 مببلغ  الشباب  وزارة  موظفو  تبرع 

جائحة كورونا تعبيرًا عن إحساسهم باملسؤولية املجتمعية نحو مجتمعهم.

7. برامج "ما بعد كورونا" 
وُقّسمت  رمضان،  شهر  وخالل  اجلائحة  مّدة  خالل  اإلعالمية  واحلمالت  البرامج  دت  ُحدِّ

إلى ثالثة محاور:
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احملور األول: وسائل توعوية الشباب للشباب

تتضمن استضافة عدد من رجاالت الدولة يف مختلف التخصصات، ويف مقدمتها ما يتصل 
بالتوعية من خالل اخلطاب الديني، للحديث عن عدد من املوضوعات املتصلة باجلائحة 
لتوزيع  اإلعالمية  املنصات  مختلف  بني  التنسيق  مراعاة  مع  الشرعية  النظر  وجهة  من 
مدد بّث اللقاءات على مدار اليوم، وعدم حصرها يف وقت واحد، وكذلك النهي عن إقامة 
الوالئم والتجمعات، والدعوة إلقامة الصالة يف املنزل وغيرها. كما تضمنت املجاالت "أون 

الين" ومن خالل فيديوهات ونشرات ما يأتي:

التوعية الصحية والرياضية للشباب.   -

املجال الثقايف ومهارات احلياة األساسية.  - 

املجاالت االجتماعية والدعم النفسي للشباب.  - 

مجاالت تثقيف األقران.  - 

ورش العمل للشباب.  - 

احملور الثاني: التدريب  -

ضمن  الوزارة  تنظمها  والتي  للشباب،  التدريبية  العمل  وورش  الدورات  مجموع  يتضمن 
احمللية  املنظمات  من  عدد  مع  املشتركة  البرامج  أو  للشباب  الوطنية  االستراتيجية 
والدولية، وإطالق دليل حتت عنوان "دليلي شباب"، وهو دليل شبابي معاصر يحتوي على 

العديد من الدورات التدريبية احلديثة عبر اإلنترنت.

احملور الثالث: تعزيز ثقافة البقاء باملنزل

وذلك من خالل احلمالت التثقيفية ومسابقات اإلبداع الشبابي التي ُأجنزت يف مختلف 
املجاالت والتحديات، مثل "شبابنا عزوتنا"، و"أردن مبتكر" اخلاصني بشهر رمضان، إضافة 

إلى املسابقات التي أطلقتها مديريات الشباب واملراكز الشبابية يف احملافظات كافة.

ب- اإلجنازات على مستوى األقاليم واملديريات خالل عام 2021: 
محاور  جميع  شملت  نشاطًا   5,457 لها  التابعة  واملؤسسات  الشباب  وزارة  نفذت 
االستراتيجية الوطنية للشباب، وشارك بتلك األنشطة ما يقارب 140,015 شابًا وشابة 
شاّبة،  و70,201  شابًا،   69,814 املشاركني  عدد  وبلغ  شبابي.  مركز   201 على  موزعني 
وهذا يشير إلى أن كل عضو من أعضاء تلك املراكز، كانت لديه الفرصة للمشاركة بأكثر 

من نشاط من أنشطة محاور االستراتيجية الوطنية للشباب.
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ملموسة  زيادة  ثّمة  كان  إذ  واضحًا،  األقاليم  مستوى  على  الشباب  وزارة  إجناز  كان  وقد 
يف عدد األنشطة املنفذة يف إقليم الشمال حتديدًا، وكذلك على صعيد عدد املشاركني 
بفارق واضح عن إقليمي الوسط واجلنوب، كما هو مبني يف اجلدول رقم )1(، وميكن أن 
يعزى الفرق إلى وجود عدد أكبر من مراكز الشباب يف إقليم الشمال، لذلك يجب مراعاة 

توزيع األنشطة املنفذة يف األقاليم بالتساوي.

اجلدول رقم )1(: توزيع أنشطة وزارة الشباب ومراكزها بحسب اإلقليم وعدد األنشطة 
واملشاركني فيها واجلنس 

عدد األنشطةاإلقليم
عدد املشاركني

اإلجمالي إناثذكور

2,28034,65931,18865,847الشمال
1,39614,39714,63829,035الوسط

1,65811,56316,26929,632اجلنوب
46464231695مركز إعداد القيادات الشبابية

778,7317,87516,606مديرية الشؤون الشبابية
5,45769,81470,201140,015املجموع

أما على مستوى إجناز املديريات، فُيظهر اجلدول رقم )2( تباينًا يف عدد األنشطة بني 
ضمن محافظات إقليم الشمال، إذ احتل محافظة إربد املرتبة األولى يف عدد األنشطة، 
بواقع 1,105 أنشطة، و41,777 مشاركًا، وجاءت األنشطة يف محافظتي املفرق وعجلون 
أقل بكثير، وهذا مؤشر على وجود تباين يف اإلجناز يتطلب ضرورة تفعيل بعض املراكز يف 

هاتني احملافظتني.
اجلدول رقم )2(: توزيع األنشطة املنّفذة يف مديريات الشمال بحسب عددها وعدد 

املشاركني فيها واجلنس

عدد األنشطةاملديرية
عدد املشاركني

اإلجمالي
إناثذكور

1,10520,54421,23341,777إربد

7539,0205,86014,880جرش

1099901,9402,930عجلون

3134,1052,1556,260املفرق

2,28034,65931,18865,847املجموع

أن ثّمة تفاوتًا يف عدد  الوسط، فيظهر اجلدول رقم )3(  إقليم  أما بخصوص مديريات 
 875 األنشطة فيها، حيث حتتل مديريات البلقاء املركز األول يف عدد األنشطة بواقع 
التوالي.   على  الزرقاء  ثم  مأدبا،  ثم  العاصمة  مديريات  يليها  و9,230مشاركًا،  نشاطًا، 

ويعّد متغير عدد املراكز الشبابية أحد األسباب يف هذا التفاوت.
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اجلدول رقم )3(: توزيع األنشطة املنفذة يف مديريات الوسط بحسب عدد األنشطة 
وعدد املشاركني واجلنس 

عدد املديرية
األنشطة

عدد املشاركني
اإلجمالي 

إناثذكور

3232,8854,3237,208العاصمة

968601,0701,930الزرقاء

1021,4221,8603,287مأدبا

8759,2307,38016,610البلقاء

1,39614,39714,63829,035املجموع

أما يف مديريات إقليم اجلنوب، فيتضح من اجلدول رقم )4(، أن ثّمة ضرورة ملراعاة اتساع 
جغرافية اإلقليم للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب لتوسيع دائرة االستفادة من 
من  املشاركني  بعدد  واضح  تباين  بوجود  علمًا  القادمة،  اخلطط  يف  واألنشطة  البرامج 

الذكور واإلناث يف محافظتي الكرك والعقبة.

اجلدول رقم )4(: توزيع األنشطة املنفذة يف مديريات اجلنوب بحسب عدد األنشطة 
وعدد املشاركني واجلنس 

عدد األنشطةاملديرية
عدد املشاركني

اإلجمالي
إناثذكور

7584,93010,34015,270الكرك

5282,6922,2054,897معان

1139001,5702,470الطفيلة

1001,1381,3612,499البتراء

1591,9037932,696العقبة

1,65811,56316,26927,832املجموع

أما يف مديريات مركز الوزارة، فيتضح من اجلدول رقم )5( أن عدد البرامج واألنشطة التي 
الفاعلة،  الشباب واملواطنة  الوطنية للشباب، يف محور  ُنّفذت تبعًا حملاور االستراتيجية 
هنا  اإلشارة  الضروري  ومن  والبرامج.  األنشطة  عدد  حيث  من  األولى  املرتبة  احتل  قد 
مع  األمثل،  بالشكل  املركز  داخل  املوجود  اإلمكانيات  استثمار  يعكس  ال  اإلجناز  أّن  إلى 
ضرورة تفعيل دور املراكز كرافد رئيس للوزارة لتدريب وبناء قدرات الشباب بشكل أمثل، 
والتركيز على البناء الفكري لهم، والعمل على صناعة قادة من الشباب، وتأهيل العاملني 
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البشرية واملؤهلة يف  مع الشباب. وهنا جتدر اإلشارة إلى ضرورة االستفادة من الطاقات 
مركز إعداد القيادات الشبابية لتدريب موظفي الوزارة وبناء قدراتهم يف املجاالت كافة، 
واالستفادة من وجود القاعات التدريبية باملركز والوسائل التدريبية املساندة، والتي ُتعد 

العامل الرئيس للتفكير باستثمار هذه اإلمكانيات يف اخلطط القادمة.

اجلدول رقم )5(: توزيع األنشطة املنفذة ملركز إعداد القيادات الشبابية بحسب عدد 
األنشطة وعدد املشاركني واجلنس

الرقم
احملور االستراتيجي

ضمن االستراتيجية الوطنية للشباب
عدد البرامج 

واألنشطة

عدد املشاركني
اإلجمالي

اإلناثالذكور

1225070320الشباب والريادة والتمكني االقتصادي1

5150115265الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة2

296446110الشباب واملواطنة الفاعلة3

46464231695املجموع

ثانيًا: متابعة االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(:
أعادت الوزارة تشكيل اللجنة العليا لالستراتيجية الوطنية للشباب برئاسة وزير الشباب 
املعنية، والبدء  العامني للوزرات وعضوية بعض الشركاء من املؤسسات  وعضوية األمناء 

بتشكيل اللجان الالزمة لوضع اخلطة التنفيذية.

أ( االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(:
وقت  حتى  بها  املعمول   )2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  وثيقة  شّكلت 
إعداد هذه املراجعة، حالة إيجابية يف استئناف األنشطة الشبابية على الصعيد الوطني، 
وهدفت إلى استثمار الشباب وتشجيعهم على االبتكار والتفكير اخلاّلق واإلبداعي الذي 
ينظر إلى الواقع واملشاكل بعني الفرص والتطوع واملبادرة والريادة واالعتماد على الذات، 
وقد جاءت هذه االستراتيجية يف سبعة محاور رئيسة، ضم كل منها عددًا من األهداف 

االستراتيجية كما يظهر يف اجلدول رقم )6(.
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اجلدول رقم )6(: أهداف االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(

الهدف االستراتيجياحملور

الشباب والتعليم 
والتكنولوجيا

باستخدام  ومحّفزة  وداعمة  آمنة  وتربوية  علمية  تعليمية  بيئة  تطوير 
تكنولوجيا املعلومات.

الشباب واملواطنة 
الفاعلة

تعزيز مفاهيم الثقافة واملواطنة وتأصيل الهوية الوطنية، واالهتمام بقيم 
االنتماء والعدالة واملشاركة دون متييز.

الشباب واملشاركة 
والقيادة الفاعلة

متكني الشباب يف املجاالت: السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي.   •

الفاعلة  املبادرات  لتأسيس  معرفيًا  معهم  والعاملني  الشباب  قدرات  بناء   •
وإدارتها.

اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  التحتية  والبنية  الشبابية  املراكز  تطوير   •
الشبابية املتقدمة وتوفير مساحات صديقة.

الشباب والريادة 
والتمكني االقتصادي

تطوير بيئة العمل الشبابي لدعم اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال، للنهوض 
مبسيرة الريادة االجتماعية والتعامل غير التقليدي مع التحديات.

الشباب واحلاكمية 
تعزيز مفاهيم احلاكمية الرشيدة وسيادة القانون وقيمهما وممارساتهما.الرشيدة وسيادة القانون

الشباب واألمن والسلم 
املجتمعي

والسلم  األمن  يعزز  مبا  الشباب،  لدى  اآلخر  وقبول  التسامح  ثقافة  نشر 
االجتماعي ونبذ التطرف والعنف.

الشباب والصحة 
والنشاط البدني

رفع مستوى الوعي الصحي لدى الشباب، واستخدام األمناط الصحية 
السليمة.

املصدر: االستراتيجية الوطنية للشباب )2025-2019(.

للشباب الوطنية  االستراتيجية  إطار  يف  املتحققة  اإلجنازات  مستوى  على   أما 
كل  يف  ذة  املنفَّ األنشطة  بعدد  لًة  ممثَّ  )7( رقم  اجلدول  فيوضحها   ،)2025-2019(
التابعة  املديريات  منجزات  عن  الشباب  وزارة  من  الواردة  للتقارير  استنادًا  وذلك  محور، 
يف  األنشطة  من  كبيرًا  عددًا   2021 عام  يف  نفذت  الشباب  وزارة  إن  إذ   ،2021 لعام  لها 
جائحة  تأثير  استمرار  وبسبب   .)2025-2019( للشباب  الوطنية  االستراتيجية  إطار 
أنها استخدمت منصة "زووم" لعقد األنشطة عن بعد، تزامنًا مع  الوزارة  كورونا أوضحت 
ومنحت  بذلك،  التحتية  البنية  عززت  حيث  وجاهيًا،  واألنشطة  الدورات  من  عدد  عقد 
ازدياد  إلى  أّدى  ما  اإلنترنت،  شبكة  استخدام  وبدل  مادية  حوافز  واملشاركني  املشرفني 
اإلقبال على املشاركة يف هذه األنشطة، وهكذا استطاعت الوزارة التكّيف مع املستجدات، 

وإبقاء التواصل مع الشباب مبا أتيح لها من وسائل.
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اجلدول رقم )7(: توزيع إجنازات وزارة الشباب لعام 2021 بحسب محور االستراتيجية 
الوطنية واإلقليم 

مركز إعداد 
القيادات الشبابية

إقليم 
اجلنوب

إقليم 
الوسط

إقليم 
الشمال محور االستراتيجية الوطنية للشباب الرقم

248 215 404 الشباب والتعليم والتكنولوجيا 1

29 293 413 515 الشباب واملواطنة الفاعلة 2

5 211 176 363 الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة 3

12 204 188 286 الشباب والريادة والتمكني االقتصادي 4

149 127 130
الشباب واحلاكمية الرشيدة وسيادة 

القانون 5

219 111 237 الشباب واألمن والسلم املجتمعي 6

334 166 352 الشباب والصحة والنشاط البدني 7

46 1658 1396 2287 املجموع

املصدر: بيانات واردة يف كتاب وزارة الشباب رقم 1، عام 2022.

ورّكزت الوزارة على حتقيق التوازن نسبيًا بني الذكور واإلناث يف املشاركة يف هذه األنشطة، 
ما أدى إلى تعزيز دور املرأة فيها كما يظهره اجلدول رقم )1(. وبعد مراجعة أبرز األنشطة 
يالحظ  الشركاء،  مع  وبالتعاون  لها  التابعة  الشباب  ومراكز  الشباب  وزارة  نفذتها  التي 
الوطنية  الشريكة يف تنفيذ بنود محاور االستراتيجية  املؤسسات  غياب عدد كبير من 
عن املشهد، والتي حددت اخلطة املؤسسية للشباب )2021-2024( وبالتفصيل طبيعة 
الشراكة لديها، إذ بلغ عدد الشركاء سواء كانوا قطاعًا حكوميًا أو خاصًا أو مجتمعًا مدنيًا 
التي  إلى اجلامعات  35 جهة، إضافة  استراتيجي،  أو دعم  أو متويل،  الداخلني يف تعاون، 
وبالكاد  محدودًا  كان  املقدم  الدعم  أّن  إاّل  والدعم،  التعاون  طبيعة  معظمها  على  غلب 
الوزارة تفعيل عدد من هذه االتفاقيات، حتى مع كثرة عدد  كان مالحظًا، فلم تستطع 
أن االستراتيجية متثل ملفًا وطنيًا ال  الدوليني من منظمات داعمة أيضًا. ومع  الشركاء 
يقتصر تنفيُذه على جهة دون سواها، إال أن هذا دليل على ضعف التنسيق بني اجلهات 
الشركاء  عدد  وتقليص  الشراكات،  تفعيل  يف  النظر  إعادة  الوزارة  على  لذلك  الشريكة، 

باالعتماد على اجلهات الفاعلة وذات االهتمام بالعمل الشبابي وحْسب.
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وما زالت الوزارة تعتمد على اإلجنازات الكّمية )اعتماد العدد( دون االلتفات إلى أّي تقييم 
نوعي أو أّي قياس علمي لألثر، مع أن هذه املالحظة وردت يف تقارير حالة البالد السابقة. 

ب( االستراتيجية املؤسسية لوزارة الشباب )2024-2021(
بطاقات  ملنهجية  وفقًا   )2024-2021( الشباب  لوزارة  املؤسسية  اخلطة  أعدت 
كلتا  بني  تكاملية  بعالقة  للشباب  الوطنية  االستراتيجية  مع  لتتوافق  املتوازن  األداء 
االستراتيجيتني، وذلك من خالل العمل على إعداد الكوادر العاملة مع الشباب وتأهيلها، 
برامج  تنفيذ  لتستوعب  الشبابية  للمنشآت  واإلدامة  والصيانة  التأهيل  إلى  إضافة 

االستراتيجية الوطنية للشباب.

لكن عند وضع االستراتيجية املؤسسية، اتسم وضع الوزارة بعدم كفاية املوارد واملخصصات 
املالية، واالنخفاض املستمر يف موازنتها السنوية، وعدم القدرة على االستفادة من عدد 
ودولية،  إقليمية  منظمات  أو  محليني  كانوا  سواء  الشركاء  مع  وتفعيلها  االتفاقيات  من 
وضعف االستثمار يف املؤسسات الشبابية واملدن الرياضية لدعم املوازنة، إضافة إلى قلة 
بكالوريوس  مؤهل  يحملون  ممن  الوزارة  موظفي  عدد  بلغ  إذ  الوزارة،  يف  املؤهلة  الكوادر 
فأعلى 675 موظفًا من مجموع املوظفني بالوزارة والبالغ عددهم 1739 موظفًا، ونقص 
اخلطة  تستطيع  لم  ذلك،  على  وبناًء  ودقتها.  الشبابية  واإلحصائيات  املعلومات  وتقادم 
إذ  املبذولة،  اجلهود  مع  حتى  للشباب  الوطنية  االستراتيجية  محاور  حتقيق  املؤسسية 

كانت اخلطة مبعايير أدائها طموحة يف كثير من البنود.

وزارة  مع  بالتنسيق  عملت  واملؤسسات  الوزارات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  ذاته،  السياق  ويف 
التخطيط والتعاون الدولي على إعداد برنامج تنفيذي، وكان آخرها البرنامج التنفيذي 
تبني  والرياضة،  بالشباب  اخلاصة  املراجعة  وبعد   .)2024-2021( للحكومة  التأشيري 
من  ممول  أغلبها   101 املشاريع  عدد  بلغ  إذ  واألنشطة،  املبادرات  من  كبير  عدد  وجود 
إمنا  الشباب وحْسب،  وزارة  البرامج ليس من ضمن مهام  أّن عددًا من  العامة، كما  املوازنة 
إن دّل على شيء فهو يدل على ضعف  إلى تعاون مع جهات أخرى. وهذا  يحتاج تنفيذه 
التنسيق واملتابعة من ضباط االرتباط للمؤسسات والوزارات مع وزارة التخطيط والتعاون 

الدولي.
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ثالثًا: مواطن الضعف والخلل في األداء
1. اإلطار التشريعي والقانوني:

زال  ما  التشريعي  اإلطار  أن  إاّل  والوزارة،  الشباب  نشاطات  عمل  ينظم  قانون  وجود  مع 
الشباب من حيث مركزهم،  إذ ال يوجد نظام تشريعي متكامل يتناول  يتميز بالقصور، 
ونشاطاتهم، وبرامجهم بهدف تنظيم السياسات احلكومية املعنية بالشباب يف القطاعات 
املختلفة باملشاركة السياسية الفعالة واملجتمعية واملعرفية واالقتصادية، وهذا يتطلب 
فقانون  وتطويرها،  وحتليلها  الشبابي  للعمل  الناظمة  والقوانني  التشريعات  مراجعة 
2005، ونظام الكشافة )جمعية الكشافة واملرشدات(  املجلس األعلى للشباب صدر عام 
صدر عام 1987، ونظام إدارة معسكرات احلسني للشباب وبيوت الشباب األردنية صدر عام 
1993، ولهذا ال بد من التطوير والتحديث لهذه التشريعات التي تنظم العمل الشبابي. 
كذلك يتعني إجراء مراجعة شاملة لالتفاقيات السابقة املوقعة من خالل الوزارة مع عدد 
الضعف  ونقاط  لتعزيزها  القوة  نقاط  على  الوقوف  بهدف  وذلك  بالعمل،  الشركاء  من 

ملعاجلتها. 

2. اجلانب اإلداري:
يعد الهيكل التنظيمي لوزارة الشباب والوصف الوظيفي األساس لتنظيم العمل والرقابة 
على  الوزارة  عملت  إذ  مؤسسة،  ألي  والطرق  واألساليب  األفضل  األداء  على  واملتابعة 
تعديل نظام التنظيم اإلداري رقم )78( لسنة 2016 عام 2021، وقد اشتمل التعديل 
على استحداث بعض املديريات الفنية التي ثبت احلاجة إليها يف عمل الوزارة، إاّل أن ثّمة 
احلديثة  املتغيرات  ملواكبة  الضرورية  التوصيات  خالل  من  واملقترحات  املالحظات  بعض 
والثورة املعرفية الرابعة واحلالة االقتصادية، وكذلك التسارع املعريف واحلاكمية الرشيدة 
األداة  الصحيح  الوظيفي  والوصف  التنظيمي  الهيكل  يعد  إذ  األثر.  وقياس  واملتابعة 
اإلداري  الكادر  خالل  من  عليهما  والرقابة  وتنفيذهما  والبرامج  اخلطط  لضبط  األمثل 
املؤهل لذلك. بذلك يتم الوصول إلى نتائج ملموسة تنعكس على املوازنة اخلاصة بالوزارة 

ورسالتها.

اجلوانب  بعض  يف  خلل  وجود  تبني  الوزارة  عمل  ومتابعة  امليدانية  الزيارات  خالل  ومن 
التقييم  وأسس  والتعيينات  الكفاءات  ناحية  من  بالكادر  املتصلة  اإلدارية  والنواحي 

وسياسة الثواب والعقاب، وهذا يتمثل ببعض التعيينات التي وقعت سابقًا.

وبناًء على أفضل املمارسات العاملية، فقد استقطبت الوزارة بالتعاون مع الشركاء خبراء 
سينعكس  مبا  وفئاتها  الوظائف  وملختلف  وظيفة  لكل  وظيفي  وصف  وضع  على  للعمل 
إيجابًا على أداء الوزارة لكل وظيفة من الكوادر، وهذا يتناغم مع تنفيذ املهام املوكلة إلى 
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كل وظيفة، وأن تكون التعيينات مستقبال بناًء على دراسة مبنية على احلاجة الفعلية 
وآلية  وظيفة،  لكل  واملؤهالت  والعدد  املخرجات  على  أيضا  سينعكس  وهذا  وظيفة،  لكل 
التشغيلية  النفقات  لضبط  وذلك  التكاليف،  وبأقل  وديناميكية  بسالسة  األعمال  سير 
سبيل  على  منها  معايير،  على  مبني  وتقييم  أداء  مبؤشرات  الترقيات  وربط  وترشيدها، 

املثال ال احلصر "التعليم املستمر".

3. اجلانب املالي: 
بناًء على تراكمات سابقة، يتضح وجود خلل يف بعض إجراءات الرقابة املالية وإدارة موارد 
مالية  سياسة  ضمن  صرف  وآلية  مالية  مخرجات  أفضل  إلى  للوصول  وأصولها،  الوزارة 
واضحة وصحيحة بهذا اخلصوص، وهذا يشكل حتديًا حاليًا للوزارة من التبعات الناجتة 
عنه، ومن املالحظ إجراء تغييرات وإجراءات على املستوى اإلداري واملالي جتب اإلشارة 
إليها بإيجابية، ألن هدفها هو احلد من حدوث أي خلل مالي، فثّمة قضية تنظر باحملاكم 
األردنية بهذا اخلصوص، وثّمة قضايا أخرى تخّص مكافحة الفساد ُحّولت للقضاء للبت 
بها. كذلك هناك ضرورة لتفعيل دور وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مبا يحقق أهدافها، 
ومبا يواكب املتغيرات، إذ إن آخر تعديل على النظام املالي واإلداري املطبق يف الوزارة كان يف 

عام 2011.

4. بيوت الشباب:
يوجد عدد من بيوت الشباب يف احملافظات ُعمل صيانة لبعضها وإعادة تأهيلها، والبعض 
اآلخر لم يؤهل، ولم ُتسّوق سياحيًا باملستوى املطلوب. أما بخصوص الكوادر، فثمة ضعف 
السالمة  التركيز على أهمية مراعاة إجراءات  إلى وجوب  البعض منها، إضافة  يف تأهيل 
التواصل  مواقع  خالل  من  البيوت  هذه  ترويج  وأهمية  الشباب،  بيوت  بعض  يف  العامة 
االجتماعي. إاّل أن الوزارة من خالل شراكة مع البنك الدولي بصدد تأهيل بعض البيوت 

وتدريب الشباب القاطن إلدارتها بوصفها فرصة استثمارية لهم.

5. مديريات الشباب يف احملافظات:
يتبع لوزارة الشباب 13 مديرية شباب، بواقع مديرية لكل محافظة، إضافة إلى مديرية 
الشبابية  واملراكز  الشبابية  والهيئات  األندية  فإن  لألنظمة،  ووفقًا  البترا.  إلقليم  شباب 

واملجمعات الرياضية وبيوت الشباب تتبع إداريًا ملديرية الشباب ضمن احملافظة. 
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واحملاسبة.  الصالحيات  يف  الشباب  مديريات  عمل  يف  احلقيقي  التحدي  ويكمن 
تتحكم  املالية  التعليمات  أن  كما  والتشغيل،  اإلدارة  تتعدى  ال  وقد  مقّيدة  فالصالحيات 
هذه  لعمل  والتقييم  للمتابعة  غياب  ثّمة  املقابل  ويف  األحيان،  من  كثير  يف  العمل  بسير 

املديريات.

كما لوحظ غياب التقييم الوظيفي املؤسسي، وعدم وجود سجالت رصد األداء للموظفني، 
والترفيعات  والترقيات  األحقية  حيث  من  الوظيفية  البوصلة  وضوح  عدم  إلى  أّدى  ما 

واإلحالل والتعاقب الوظيفي ...إلخ.

6. جمعية الكشافة واملرشدات:
العاملية  املنظمة  يف  عضوًا  وأصبحت   ،1954 عام  األردن  يف  الكشفية  احلركة  تأسست 
للحركة الكشفية عام 1955. أما احلركة اإلرشادية فقد بدأت يف عام 1938، وأصبحت 
عضوًا يف اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف عام 1978. وقد ُشكلت جمعية 
الكشافة واملرشدات وفقًا لنظام اجلمعية لسنة 1987 وتعديالته التي انبثقت من قانون 

رعاية الشباب املعمول به.

وكانت تقارير حالة البالد لألعوام 2018 و2019 و2020 قد أوصت بتعديل املادة )5( يف 
نظام اجلمعية )املتصلة بتشكيل الهيئة العامة(، وذلك بإضافة "كشافة القطاع األهلي، 
يف  مكانتهم  هؤالء  ليأخذ  اجلامعات"  قطاع  وكشافة  الغوث،  وكالة  ومرشدات  وكشافة 
الهيئة العامة، وبذلك تتسع اإلمكانات الشبابية يف رعاية الشباب يف هذا اجلانب، إضافة 
إلى دمج الكشافة واملرشدات ضمن نشاطات االستراتيجية الوطنية للشباب. لكن الوزارة 

لم تتخذ أّي إجراء حيال ذلك.

ومن خالل مبدأ العمل التشاركي لوزارة الشباب، فقد قّدمت الوزارة الدعم املالي والكوادر 
املؤهلة ملساعدة اجلمعية يف تنفيذ أعمالها وبرامجها وأنشطتها.

7. مركز إعداد القيادات الشبابية:
التدريب  برامج  يوفر  إذ  وتدريبها،  الشبابية  القيادات  لتأهيل  متخصص  مركز  هو 
املتخصصة على املستويني الوطني والعربي، ويشكل فرصة استثمارية من خالل نظامه 
واستقالليته التي لم ُتستثمر بالصورة املثلى سواء يف اجلانب الرياضي املعنّي بتصنيف 
الشبابية.  القيادات  بتأهيل  املعنّي  الشبابي  اجلانب  يف  أو  وتأهيلهم،  واملنقذين  املدربني 

وثّمة بعض التحديات التي من املمكن إجمالها على النحو التالي:
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واستراتيجية  رؤية  تطوير  على  قدرتها  وعدم  املتعاقبة،  اإلدارة  مجالس  ضعف   -
الستثمار الفرص الكبيرة التي يتمتع بها املركز.

أنه  لو  كما  وأدائه  دوره  يف  املركز  وظهور  املتعاقبة،  لإلدارات  اإلجناز  حجم  تواُضع   -
مجرد مديرية للشباب بإمكانات أكبر.

غياب الفكر االستثماري واألكادميي يف رؤية املركز.  -

الرياضة  مجال  يف  واملتخصصة  الدولية  واألكادميية  الفنية  الشراكات  غياب   -
والشباب.

ضعف بعض احملاضرين يف البرامج املختلفة للمركز.  -

8. املدن الشبابية والرياضية 
وحتتضن  ضخمة،  إمكانات  متتلك  ورياضية،  شبابية  مدن  خمس  الشباب  لوزارة  تتبع 
وفقًا  الوزارة  بها  املعنية  للجميع  الصحة  أجل  من  الرياضة  وأنشطة  الشبابية  األنشطة 

للقانون، وأنشطة الرياضة التنافسية اخلاصة باالحتادات الرياضية. 

سة  ومتتلك هذه املدن فرصًا استثمارية كبيرة، وخاصة بوجود أندية املدن الرياضية املؤسَّ
حررتها  التي  الداخلية  بأنظمتها  محكومة  وهي  الشبابية.  والهيئات  األندية  نظام  وفق 
من الكثير من القيود بغية إعطائها فرصة االستثمار، ولكنها أصبحت تعاني من مشاكل 
التمويل وتضّخم الكوادر نتيجة استغالل السلطة بالوساطة واحملسوبية، وغياب املتابعة 
والتقييم عن إداراتها وإلداراتها أيضًا، إلى جانب وجود مجالس إدارة أو مواقع قيادية غير 

مؤهلة لقيادة االستثمار يف هذه املدن مع غياب تقييم األداء. 

وقد أدت هذه الظروف والعوامل إلى احلّد من توسع هذه املدن يف االستثمار بالصورة التي 
جتعلها قادرة على رفد الوزارة باملستوى املأمول، بل إنها أصبحت يف بعض املواقع عبئًا على 
الوزارة التي تضطر أحيانًا إلى تغطية نفقاتها ورواتب موظفيها من موازنة الوزارة ...فأين 

االستثمار؟

9. املباني واملقرات للمراكز الشبابية
تشّكل املباني املستأجرة حتّديًا من حيث ضيق املساحات والساحات وقلة التجهيزات، ومع 
ذلك هناك مراكز ذات إمكانات متواضعة جنحت يف تسجيل الكثير من اإلجنازات مع أن 
مبانيها مستأجرة ومتواضعة. واجلدير بالذكر أّن اإلقبال على تأسيس املراكز من خالل 
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األهالي وأصحاب النفوذ ال يتصل بخدمة الشباب قدر اتصاله بإيجاد مداخل للتعيينات.

وميكن أن تكون احللول املقترحة كما يلي:

ج بتحسني مواصفات  التعامل مع هذا التحدي بخطة طويلة املدى تتلّخص يف التدرُّ  -
وفق  جديدة  أبنية  إقامة  أو  بها،  أخرى  استبدال  أو  املستأجرة،  املقرات  وجتهيزات 
كان  إن  مركز  أّي  تأسيس  على  املوافقة  عدم  أخرى  جهة  ومن  حقيقية،  أولويات 

سيتخذ مبنى مستأجرًا مقرًا له.

وغيرها،  وجامعات  وجمعيات  أندية  من  األهلية  املؤسسات  مع  شراكات  بناء   -
واستخدام مقراتها لتمكني الشباب.

تعزيز التعاون مع اجلامعات لتوفير مقرات شبابية جامعية بإشراف الوزارة.  -

أما املقرات املمنوحة ضمن برنامج املبادرات امللكية، فقد شّكلت هذه املقرات إضافة نوعية 
امللحقة  الساحات  وسعة  البناء،  جودة  من  والرفع  املراكز،  عدد  زيادة  حيث  من  للقطاع 

باملراكز، واحلرص على جتهيز املراكز جتهيزًا مناسبًا. 

عن  نسبيًا  بعيدة  مناطق  يف  غالبًا  أقيمت  أنها  املقرات،  هذه  تواجهه  الذي  التحدي  لكن 
ز بالكوادر املؤهلة،  التجمعات السكانية، بحكم أنها مملوكة للدولة، إلى جانب أنها لم تعزَّ

ولم حتَظ باملتابعة والرقابة الالزمتني.

ويقترح لهذه املقرات ملزيد من التفعيل العمل على ما يلي:

آلية  وفق  األعضاء  للشباب  مواصالت  بدل  صرف  أو  مستأجرة  نقل  وسائل  استخدام   -
مالية مضبوطة، لتذليل عقبة ُبعد بعض املقرات عن التجمعات السكانية.

دراسة موضوع كوادر هذه املراكز وفق املقترحات سابقة الذكر.  -

10. وحدة املتابعة والتقييم:
جرى تأسيس وحدة املتابعة والتقييم وربطها مباشرة بوزير الشباب، إذ باشرت الوحدة 
بوضع املهام الرئيسة لها وحتديد األوصاف الوظيفية للوحدة. كما عملت الوحدة على 
وضع اخلطة التنفيذية لها لتتضمن استحداث نظام إلكتروني لعملية املتابعة والتقييم، 
وحتديد الكوادر اإلدارية العاملة بها، واختيار ضباط االرتباط إلجراء عمليات املتابعة 
الشبابية  املدن  ويف  امليدان،  يف  واملديريات  الوزارة  مركز  يف  واملشاريع  للبرامج  والتقييم 

واملجمعات الرياضية وبيوت الشباب، إضافة إلى متابعة عمل اللجان املشكلة يف الوزارة.

األثر  وقياس  والنوعية  الكمية  املؤشرات  لقياس  التقييم  وأدوات  النماذج  وضع  مت  كما 
لبرامج الوزارة. 
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رابعًا: متابعة توصيات تقرير حالة البالد 2020

اإلجراء املتخذ من الوزارة التوصية

الفصل  خالل  من  اإلجراء  مت 
بني اخلطة املؤسسية واخلطة 
لالستراتيجية  التنفيذية 

الوطنية للشباب.

الفصل بني الفعاليات واألنشطة الشبابية من جهة، واملبادرات وتطوير 
األداء املؤسسي واألبنية وصيانة املنشآت من جهة أخرى، وذلك بأن 
الشبابية،  األنشطة  جميع  للشباب  الوطنية  االستراتيجية  تشمل 
نبض  حملاكاة  ر  ُتطوَّ التي  املبادرات  جميع  املبادرات  بند  يشمل  بينما 
أنشطة  بجميع  فتعنى  للوزارة  املؤسسية  االستراتيجية  أما  الواقع. 
واملوازنات  املنشآت  وصيانة  والتدريب  واإلداري  الوظيفي  التطوير 
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.

االستراتيجية الوطنية للشباب

قيد اإلجراء.

برامج  يف  األثر  وقياس  والتقييم  املتابعة  وآلية  الهيكلة  إعادة 
اللجنة  خالل  من  وأنشطتها  للشباب  الوطنية  االستراتيجية 
والتقييم  املتابعة  ووحدة  التنفيذي،  واملكتب  العليا،  التوجيهية 

والتوثيق.

قيد اإلجراء النهائي.
إعداد خطة تنفيذية لالستراتيجية الوطنية للشباب تبرز البرامج 
واألنشطة ومؤشرات األداء واجلهات املسؤولة واملتعاونة مبا فيها وزارة 

الشباب والشركاء.

االستراتيجية املؤسسية للوزارة

مّت اإلجراء.
والصيانة،  املؤسسي  األداء  عاتقها  على  تأخذ  استراتيجية  تطوير 
وتكون بعيدة عن األنشطة الشبابية، كي ينتهي اخللط بينها وبني 

االستراتيجية الوطنية للشباب.

مّت اإلجراء األولي، واالستمرار 
بإجراء

يف  صدر  اإلداري  النظام 
ما  أما  الرسمية  اجلريدة 
والهيئات  األندية  يخص 

الشبابية، فهو قيد اإلجراء.

اتصل  سواء  املرحلة،  متطلبات  ملواكبة  للتشريعات  شاملة  مراجعة 
باملراكز  أو  الشبابية  والهيئات  باألندية  أو  اإلدارية  باجلوانب  ذلك 

وبيوت الشباب.

مّت اإلجراء.  دمج استراتيجية تطوير املراكز الشبابية باالستراتيجية املؤسسية. 

مّت اإلجراء. ومنهجيات  وسجالته  الوظيفي  األداء  مؤشرات  على  االعتماد 
التقومي يف آلية التقييم للوحدات اإلدارية والوظيفية.

إلى  وسيصار  اإلجراء،  مّت 
تطبيقه عام 2022.

الشفافية  يضمن  مبا  والهيئات  األندية  دعم  أسس  تطوير  إعادة 
وحتقيق أهداف الوزارة.
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يف  االستمرار  مع  اإلجراء  مّت 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة.

لتميز  الثاني  اهلل  عبد  امللك  جائزة  معايير  بتطبيق  االهتمام 
اجلودة  منظور  ضمن  بالعمل  لالرتقاء  والشفافية،  احلكومي  األداء 
والتطوير، إذ تشير التقارير ذات الصلة أن الوزارة بحاجة إلى كثير 

من اجلهد للمنافسة مع املؤسسات والوزارات األخرى.

مّت اإلجراء. احلكومة  خطة  ضوء  يف  الوظيفي  والتعاقب  لإلحالل  خطة  تطوير 
يف التقاعدات.

مّت اإلجراء. متخصصًا  وواقعيًا  علميًا  تطويرًا  شاملة  استثمارية  خطة  تطوير 
تشمل االستثمار األمثل للمنشآت الشبابية.

األندية والهيئات الشبابية

لم يتّم اإلجراء.
على  الوقوف  بهدف  األندية  واقع  لتقييم  ميدانية  بدراسة  الشروع 
احلقائق والتعامل وفق القانون مع األندية املنقلبة على أهدافها من 

خالل إجراءات احلل.

وأسس  تعليمات  هناك 
عملية  على  ستطبق   جديدة 

الترخيص.

تصوب  ريثما  الشبابية  والهيئات  األندية  تأسيس  عملية  وقف 
محدودية  ضوء  يف  تهديد  إلى  فرصة  من  حتولت  حيث  أوضاعها 

املخصصات.

التعليمات  ونشر  اإلجراء،  مّت 
املتصلة بذلك.

حول  الشبابية  والهيئات  األندية  نظام  وفق  تعليمات  إصدار 
تفاصيل االنتخابات )على غرار الهيئة املستقلة لالنتخاب( لتأطير 
االجتهادات، وكذلك إصدار تعليمات للسجالت اإلدارية وفق النظام 

نفسه.

دعم  أسس  تطوير  إعادة  مّت 
األندية.

الوزارة  عمل  تدعم  واضحة  آلية  وفق  األندية  دعم  مأسسة  إعادة 
واألندية والهيئات الشبابية على حد سواء.

لم يتّم اإلجراء.

تطوير خطط للمتابعة والتقييم على أساس الكم والنوع معًا، وقياس 
الباحثني،  من  فريق  بها  يقوم  ودراسات  علمية  منهجية  وفق  األثر 
بني  الفجوة  تضييق  بهدف  وذلك  الكمي،  بالقياس  االكتفاء  وعدم 

األداء واإلجناز.

مّت اإلجراء. ذ  إعادة النظر يف آلية اختيار احملاضرين واملدربني لألنشطة التي ُتنفَّ
عن ُبعد، ووقف التنفيعات واالنحياز للمصالح الشخصية.

املدن الرياضية

مّت اإلجراء.
املرافق  صيانة  مخصصات  مشكلة  لبحث  احلكومة  مع  املتابعة 
هذا  أثّر  إذ  (الالمركزية(،  احملافظات  مجالس  مع  وحلها  الرياضية 

القرار سلبًا على جاهزية املنشآت الرياضية احلكومية.
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وتشكيل  املجالس  حل  مّت 
لغايات  الوزارة  من  مجلس 
والتعليمات،  األنظمة  توحيد 
من  مجلس  اختيار  ليتم 
والقطاع  احمللي  املجتمع 

اخلاص.

املدة،  منتهية  الرياضية  املدن  ألندية  اإلدارات  مجالس  حل 
واالستعاضة عنها مبجالس تقوم على كفاءات يف االستثمار واخلبرة 

العملية، واالبتعاد عن التنفيعات واملصالح الشخصية.

مّت اإلجراء. والصالحيات  الرياضية  املدن  أندية  تشريعات  يف  النظر  إعادة 
اإلدارية واملالية وفق واقع احلال. 

لم يتّم اإلجراء. على  باالعتماد  الرياضية  املدن  ألندية  استثمارية  خطط  تطوير 
كفاءات حقيقية، وإنهاء حاالت دعم الوزارة لها إال يف حاالت مسّوغة.

قيد اإلجراء.
مراجعة قرارات أندية املدن الرياضية لتقييم حالها وآليات الصرف 
ووقف االستنزاف إن ُوجد، وال يكون ذلك على حساب صغار املوظفني 

وخاصة يف ظل ظروف اجلائحة.

يوجد جلنة تقوم باملراجعة. تشكيل جلنة ملتابعة تنفيذ االتفاقيات املبرمة لالستفادة منها وفق 
خطة واضحة تخضع للتقييم والقياس. 

مّت اإلجراء. املوظفني  وصول  ضمان  خالل  من  والشفافية  املساءلة  مبدأ  تعزيز 
ألصحاب القرار وإنهاء حاالت القمع الوظيفي إن ُوجدت.

مت اإلجراء.

التأكيد على توصية تقرير حالة البالد 2018 الداعية إلى حتقيق 
مستوى  على  بل  وحسب،  الوزارات  مستوى  على  ليس  الشفافية، 
من  وتقييمها  االستراتيجيات  مبتابعة  يتصل  ما  يف  كلها  احلكومة 

خالل مؤسسات حكومية خارج الوزارة املعنية.

مّت اإلجراء. إتاحة  يف  أهمية  من  له  ملا  االفتراضي  الشباب  ملركز  الدعم  توفير 
الفرصة للشباب لالستفادة من برامجه.

مركز إعداد القيادات الشبابية

املجلس  وتشكيل  اإلجراء،  مّت 
يف شهر آذار 2022. إعادة النظر يف مجلس اإلدارة. 

قيد اإلجراء. إعادة النظر يف التشريعات لتخدم إمكانية منح شهادة الدبلوم العالي 
يف العمل الشبابي. 

قيد اإلجراء. تعزيز قاعدة البيانات والتوثيق وفق برنامج متكامل.

مّت اإلجراء. تطوير أسس للبرامج النوعية واختيار احملاضرين. 

املراكز الشبابية
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ُشّكلت  وقد  اإلجراء،  قيد 
جلنة لهذه الغاية. مراجعة تعليمات املراكز الشبابية املعمول بها. 

مّت اإلجراء. مع  والتعامل  املمكنة  العقبات  لتذليل  الشبابية  املراكز  واقع  تقييم 
التحديات وفق واقع احلال (املباني، الكوادر، احلوافز... إلخ(.

مّت اإلجراء. وقف تأسيس املراكز ريثما تصوب أوضاع املراكز املوجودة. 

مّت اإلجراء. وعلى  الواحدة،  احملافظة  يف  املراكز  بني  ما  التشاركية  مبدأ  تعزيز 
مستوى األقاليم، ويف اململكة كلها. 

لم يتّم اإلجراء. بالعمل  لهم  املشهود  للمعلمني  املكافأة  بنظام  العمل  إعادة  دراسة 
والتفاعل، بهدف تعزيز العضوية يف املراكز.

مّت اإلجراء. التأكيد على مبادرة إنشاء املركز الشبابي االفتراضي.

خامسًا: التوصيات 
بعد الوصول إلى الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي املناسب، يتم التنسيق مع اجلهات 
اخلاص(  والقطاع  العامة،  اإلدارة  ومعهد  الشبابية،  القيادات  إعداد  )مركز  العالقة  ذات 
إلى  للوصول  وقدرته  الكادر  كفاءة  لرفع  مستمر  وتعليم  وتأهيل  تدريب  خطة  إلعداد 
التدريبية  االحتياجات  على  مبنية  التدريب  خطة  تكون  وأن  الوزارة،  عمل  أهداف 
املرتبطة بالوصف الوظيفي وخطة الوزارة، ووضع خطط رقابة وسياسات مالية بالتنسيق 
الكوادر اخلاصة بالوزارة وتفادي املخاطر قبل وقوعها ضمن  مع ديوان احملاسبة لتأهيل 
سياسات مالية محكمة، تتماشى مع معايير الرقابة الداخلية للقطاع العام، كما هو مطبق 
والعمل  السابقة،  للسنوات  املالحظات لديوان احملاسبة  التركيز على  املالية، مع  وزارة  يف 

على تصويبها مبا ينسجم مع احلوكمة الرشيدة للدولة األردنية.

ومن خالل الدراسة لواقع احلال ومقترح الهيكلة، فاملقترح هو الدمج واالستحداث ألقسام 
زمني  إطار  ضمن  يكون  وأن  ومتطلباته،  احلالي  الوضع  باحتياجات  تعنى  ومديريات 

ومؤشرات أداء واضحة، من خالل:

إعداد خطة تدريب وتأهيل وتعليم مستمر لرفع كفاءة الكادر الوظيفي يف الوزارة   .1
من خالل التنسيق مع اجلهات ذات العالقة )مركز إعداد القيادات الشبابية، ومعهد 

اإلدارة العامة والقطاع اخلاص(. 
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واألمن  الوطني  للتوجيه  وقسم  املستمر  والتعليم  للتدريب  وحدة  استحداث    .2
الفكري وقسم ذوي اإلعاقة يف الوزارة.

الوزارة  ممتلكات  ملتابعة  والرياضية  الشبابية  احلركة  دعم  صندوق  تفعيل  إعادة   .3
والتي تقدر بـ )3( مليار دينار، ورفد الصندوق مبوظفني مختصني.

إلزام املنشآت التي تضم بداخلها مراكز للياقة البدنية بأن تكون شهادات العاملني   .4
فيها صادرة، أو أن يتم معادلتها عن طريق مركز إعداد القيادات الشبابية.

فتح أكادمييات يف احملافظات لأللعاب املختلفة وتوطينها مبنشآت وزارة الشباب يف   .5
احملافظات.

تفعيل دور مركز إعداد القيادات الشبابية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.  .6

حصر عملية إدارة التدريب وتطويره بالوزارة سواًء للموظفني أو الشباب، من خالل   .7
بهذا  تقوم  الوزارة  داخل  جهة  من  أكثر  ثّمة  إذ  الشبابية،  القيادات  إعداد  مركز 

اجلانب. 

)مجال  والشبابي  الرياضي  املجال  يف  للعاملني  وتطويره  املهني  التدريب  تفعيل   .8
الشباب  مع  والعاملني  والتدريب،  الرياضية  واإلصابات  الرياضية،  األلعاب  تدريب 
والطب الرياضي(، من خالل إمكانية توقيع اتفاقية مع كل من اجلامعة األردنية 

واجلامعة الهاشمية إلعطاء شهادة الدبلوم يف هذا املجال.

إقامة مدينة شبابية متكاملة مبواصفات عاملية بالشراكة مع القطاع اخلاص أو مع   .9
مستثمر خارجي.

املدن  يف  الرياضية  لأللعاب  حدائق  وعمل  املشي  لرياضة  رياضي  مضمار  إنشاء   .10
الشبابية.

يف  للمنشآت  واإلدارية  املالية  اإلدارة  أداء  ملراقبة  الداخلية  الرقابة  أدوات  تفعيل   .11
املدن الشبابية.

الكادر  وتطوير  ممنهجة،  بخطة  سياحيًا  وتسويقها  الشباب  بيوت  تأهيل  إعادة   .12
العامل يف بيوت الشباب وتأهيله وتدريبه وتطوير مهاراته.

وضع خطة استثمارية الستثمار بيوت الشباب لتكون مبثابة نزل فندقي يستفيد   .13
منها أبناء املجتمع احمللي والزوار، ووضع ذلك على اخلريطة العاملية لبيوت الشباب، 

ومراعاة عوامل السالمة العامة لبيوت الشباب حسب املعايير بهذا اخلصوص.
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تطوير إجراءات التشغيل املعيارية للمراكز الشبابية ومبا يراعي أفضل املمارسات   .14
من حيث األداء وإجراءات السالمة العامة واالستثمار األفضل للموارد املالية. 

والعملية  العلمية  العاملني  قدرات  وبناء  الشباب  ملراكز  النقل  وسائل  توفير   .15
وتعزيزهما يف املراكز الشبابية. 

وتخصيص  التكاليف،  لتقليل  واحد  مبركز  املجاورة  والشابات  الشباب  مراكز  دمج   .16
أيام محددة لكل من الشباب والشابات.

ضمن  منها  لالستفادة  العامة  واملؤسسات  احمللي  للمجتمع  الشبابية  املراكز  فتح   .17
شبابي  مركز  أي  بإنشاء  التفكير  أثناء  خاصة  معايير  ووضع  محددة،  ضوابط 

جديد.

التواصل االجتماعي  الوزارة من خالل وسائل  للبرامج واألنشطة ومرافق  الترويج   .18
ومبا يحقق الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب.

نشر دليل خدمات الوزارة إلكترونيًا إلتاحة الفرصة للجميع لالطالع على خدمات   .19
الوزارة وسبل االستفادة منها وخاصة الشباب.

وإربد(  والبلقاء  )مأدبا  املستأجرة  الشباب  ملديريات  التشغيلية  النفقات  توفير   .20
ونقلها إلى أحد املراكز النموذجية يف مراكز احملافظات.

إطالق برنامج للمسارات يف املناطق السياحية مثل عجلون، وإربد، ومأدبا، والكرك،   .21
ومعان والطفيلة، وذلك ليكون الشباب جزءًا من الترويج السياحي لتلك املناطق.

انشاء مخيمات وطنية للشباب األردني من أبناء املغتربني بالتعاون مع السفارات   .22
اإلجنازات  أهم  على  املغترب  الشباب  وإطالع  التواصل  من  حالة  خللق  األردنية، 

الوطنية.

املخدرات  آفة  ومحاربة  املتطرف،  الفكر  مبحاربة  املعنية  الوزارة  برامج  دراسة   .23
بالتعاون مع األمن العام واجلهات املعنية بذلك.  

متكني الشباب سياسيًا من خالل تفعيل دور املعهد السياسي للوزارة ودعمه ورفده   .24
بالكوادر املؤهلة ودعم برامجه.

تطوير برامج متقدمة ومتخصصة لتأهيل قيادات شبابية فاعلة يف كافة احملافظات من 
خالل تقدمي التدريب الالزم لهم.
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نظام التنظيم اإلداري لوزارة الشباب رقم )87( لسنة 2016.

لقاءات ومقابالت مع عدد من مديري املركز وامليدان وبعض املوظفني والشباب وجلسات 
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الملحق
أبرز األنشطة التي نفذتها وزارة الشباب ومراكز الشباب التابعة لها بالتعاون مع الشركاء، 
إذ توضح اجلداول اآلتية أمثلة على أنواع بعض األنشطة ومسمياتها تبعًا لكل محور من 

محاور االستراتيجية الوطنية للشباب.

أنشطة احملور األول: الشباب والتعليم والتكنولوجيا

الشركاءاسم النشاطالرقم

اجلامعات األردنيةدورات تدريبية يف التصميم اجلرافيكي1

املراكز الثقافية اخلاصةدورات تدريبية يف اإلنفوجرافيك2

وزارة التربية والتعليماملهارات الرقمية3

كليات علم النفس واالجتماع/ كليات مهارات التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي4
احلاسب اإللكتروني

وزارة االقتصاد الرقمي/ محطات املعرفةإعداد الوسائط الرقمية )سوشال ميديا(5

مراكز الصيانة اخلاصةصيانة أجهزة احلاسوب6

مراكز تكنولوجيا املعلوماتحتميل البرامج اإللكترونية احلديثة7

اجلامعات األردنيةأساسيات إدارة التكنولوجيا8

اجلامعات األردنيةالتسويق اإللكتروني9

املراكز الثقافية اخلاصةإعداد العروض التقدميية )بوربوينت(10

أنشطة احملور الثاني: الشباب وسيادة القانون واحلاكمية الرشيدة

الشركاءاسم النشاطالرقم

اجلامعات األردنية/ كليات احلقوقمحاضرات معرفية تتصل بالدستور األردني1

منظمة األمم املتحدة لشؤون الالجئنيالتوعية القانونية مبا يتصل بأمور الالجئني2

مديرية األمن العاماجلرائم اإللكترونية والتعامل معها3

وزارة التنمية االجتماعيةمكافحة التسول بالطرق القانونية4

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادمحاربة الفساد5

اجلامعات األردنية/ كليات احلقوقالدستور األردني والقوانني املنبثقة عنه6

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادمفهوم املساءلة7

محامو القطاع اخلاصاملسؤولية القانونية للفرد أمام املجتمع8

هيئة النزاهة ومكافحة الفسادالقوانني واألنظمة يف حتقيق مبدأ العدالة9

ديوان اخلدمة ملدنيةنظام اخلدمة املدنية وتكافؤ الفرص10
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أنشطة احملور الثالث: الشباب واملواطنة الفاعلة

الشركاءاسم النشاطالرقم

مؤسسات املجتمع احمللياملشاركة باالحتفاالت الوطنية1

وزارة األوقافاملشاركة واالحتفال باملناسبات الدينية2

3
تشجيع الشباب على املشاركة باالنتخابات 

وزارة الشؤون السياسية والبرملانيةالنيابية

4
تشجيع الشباب للترشح لعضوية مجالس اإلدارة 

احمللية
وزارة الشؤون السياسية والبرملانية/ وزارة 

اإلدارة احمللية

القطاع الثالثاملشاركة باألعمال التطوعية املجتمعية5

6
الشباب واملجتمع يف تعزيز املواطنة البيئية 

وزارة البيئةالفاعلة

7
متكيــن الشــباب وتزويدهــم باملهــارات احلياتية 

اليونيسيفالتفاعلية

اجلامعات األردنيةاملواطنة الفاعلة: مسؤولية وواجب8

9
مفاهيم املواطنة الفاعلة باستخدام آليات صنع 

وزارة الشؤون السياسية والبرملانيةالقرار

مؤسسات املجتمع املدنيالشباب والثقافة املدنّية10

أنشطة احملور الرابع: الشباب والريادة والتمكني االقتصادي

الشركاءاسم النشاطالرقم

اليونيسيف/ مؤسسات املجتمع املدنيملتقيات اإلبداع واالبتكار للشباب1

اجلامعات األردنيةإدارة املشاريع الصغيرة2

األكادمييات الفندقيةاملطابخ اإلنتاجية3

أصحاب اخلبرة من املجتمع احملليدورات يف صناعة احللويات4

مؤسسة نهر األردندعم ثقافة ريادة األعمال5

اجلامعات األردنيةالقدرات اإلدارية التجارية للشباب6

مجالس اإلدارة احملليةالتمكني االقتصادي للمرأة7

مؤسسة إجنازالتمكني االقتصادي والريادة للشباب8

9
متكني الشباب لسوق العمل واملشاركة يف 

احلياة االقتصادية
املناطق االقتصادية احلرة/ وزارة 

االقتصاد الرقمي والريادة

وزارة العمل/ ديوان اخلدمة املدنيةاملهن املتاحة أمام العمالة احمللية10
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أنشطة احملور اخلامس: الشباب واملشاركة والقيادة الفاعلة

الشركاءاسم النشاطالرقم

وزارة اإلدارة احمللية والقطاع مشروع املشاركة الفاعلة للشباب يف املجتمعات احمللية1
الثالث

2
برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب يف القيادة 

مؤسسات املجتمع املدنيواملشاركة الفاعلة

مؤسسات املجتمع املدنيالشباب وقيادة العمل اجلماعي3

مؤسسة ولي العهدالشباب والعمل التطوعي4

5
مشاركة فاعلة للشباب يف عملية التطوير السياسي 

واالقتصادي واالجتماعي
وزارة الشؤون السياسية 

والبرملانية

مؤسسات املجتمع املدنيتوطني املبادرات الشبابية6

اليونيسيفبرنامج "مهاراتي"7

مؤسسات املجتمع املدنيمبادرة "اصنع نفسك"8

وزارة الشؤون السياسية مشاركة الشباب يف األحزاب ومؤسسات املجتمع املدني9
والبرملانية

مؤسسات املجتمع املدنياملشاركة الفعالة للشباب يف صنع القرار10

أنشطة احملور السادس: الشباب واألمن والسلم املجتمعي

الشركاءاسم النشاطالرقم

وزارة الداخليةاجللوة العشائرية1

أجيال السالمأجندة السالم واألمن2

3
التأثير اإليجابي والسلبي لوسائل التواصل االجتماعي 

على األمن املجتمعي
مديرية األمن العام/ مركز 

السلم املجتمعي

4
الدور احليوي واإليجابي للشباب يف تعزيز السالم واألمن 

أجيال السالمالدولّيني

5
دور الشباب يف حتقيق األمن

عناصر األمن الوطني األردني
مديرية األمن العام/ مركز 

السلم املجتمعي

أجيال السالمدور الشباب يف بناء األمن والسالم6

مديرية األمن العام/ مركز شغب املالعب7
السلم املجتمعي

منظمة األمم املتحدة لالجئنيالسالم واألمن والعمل اإلنساني8

مديرية األمن العام/ مركز دور الشباب يف تعزيز السلم والتماسك االجتماعّيني9
السلم املجتمعي

أجيال السالمالتحالف األردني حول قرار 2250 الشباب والسلم واألمن10
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أنشطة احملور السابع: الشباب والصحة والنشاط البدني

الشركاءاسم النشاطالرقم

وزارة التربية والتعليمالنشاط البدني لدى الشباب واملراهقني1

اجلامعات األردنية/ كليات التربية الرياضة من أجل الصحة2
الرياضية

اجلامعات األردنية/ كليات التربية الصحة البدنية والعقلية3
الرياضية

وزارة الصحةالتعامل مع فيروس كورونا4

وزارة الصحةالصحة اإلجنابية5

وزارة الصحةالغذاء والصحة6

اجلامعات األردنية/ كليات التربية صحة القلب، واحلالة املزاجية7
الرياضية

مؤسسة ولي العهد/ منصة "نحن"شباب من أجل الصحة8

األندية الرياضيةاملبادئ األساسية ملمارسة النشاط البدني9

اجلامعات األردنية/ كليات التربية األمناط السلبية املؤثرة على الصحة10
الرياضية
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مقدمة
ة، ويف أولى خطوات املئوية  2021 مرور مائة عام على تأسيس الدولة األردنيَّ شهد عام 
دميقراطي  مسار  وبداية  تنموية،  أولوية  الشامل"  السياسي  "التحديث  ُاختير  الثانية، 
أردني جديد، وذلك بتشكيل اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، والتي هدفت 
إلى حتديث املنظومة السياسية، وتكريس التجدد الدميقراطي يف الفعل السياسي، بغية 
أسلوب  يف  متقدمة  ملرحلة  والتأسيس  حزبية،  برامج  على  قائمة  برملانات  إلى  الوصول 
ممارسة السلطة التنفيذية ملسؤولياتها، مع التركيز على االهتمام بدور الشباب واملرأة، 
احمللي  املستوى  على  القرار  صناعة  يف  مشاركتهما  لتحفيز  الكفيلة  السبل  يف  والبحث 
واحلزبي والبرملاني، مع حتديد مرجعية استرشادية ملسار التحديث السياسي، من خالل 
األوراق النقاشية السبع التي أطلقها جاللة امللك عبد اهلل الثاني قبل سنوات، والتي يتفق 

اجلميع على أنها جتّسد خارطة طريق نحو مستقبل أردني أفضل للمجتمع والدولة.

ولم تأِت اللجنة يف ظروف طوارئ محلّية أو ضغوط خارجية مع ما اتسم به النظام السياسّي 
ف املرن مع املطالب الشعبّية، ويف مقدمتها  األردنّي من قدرة عالية على االستجابة والتكيُّ
واضحة  نتيجة  التوجه  هذا  جاء  بل  السياسّية.  احلياة  وتنمية  باإلصالحات  يتصل  ما 
اللتقاء إرادة القيادة األردنّية مع اإلرادة الشعبّية لالنتقال إلى مرحلة جديدة من التحديث 
السياسّي، بعد أن قطعت اململكة أشواطًا متعددة يف مسارات التنمية السياسّية واإلصالح)1(.

أواًل: التنمية السياسية في األردن، مراحلها وتطورها
شهد األردن منذ نشأته يف عهد اإلمارة واالستقالل حتوالت سياسية حتديثية، هدفت 
إلى بناء الدولة األردنية الوطنية، فمنذ صياغة دستور دميقراطي عصري عام 1952، 
ولعل  البنيوي.  الدميقراطي  العمل  مجريات  يف  تؤثر  واإلقليمية  الداخلية  والتحديات 
الشعب  أدرك  ذلك  ومع  ترافقه،  زالت  ما  مضطرب"  حي  يف  هادئ  بيت  "األردن  القول: 
والقيادة أن املشروع األردني القائم على املواطنة والوعي السياسي، ميثل حتصينًا أردنيًا 
بالتغيير  شعبية  مطالبات  أثر  على  إذ   ،1989 نيسان  شهر  يف  جليًا  ذلك  وكان  داخليًا، 
السياسي واالقتصادي يف ما يعرف بـ "هّبة نيسان"، أدرك امللك احلسني بن طالل جاهزية 
من  احلزبية  السياسية  احلياة  عودة  فأعلن  السياسي،  للعمل  وتعطشه  األردني  املجتمع 
خالل إنهاء األحكام العرفية، وانطلقت بذلك مسيرة التحول الدميقراطي األردني التي 
تخّللها محاوالت طموحة لإلصالح والبناء السياسي، على املستوى التشريعي واملؤسسي، 

 /https://tahdeeth.jo .1  املوقع اإللكتروني للجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية

https://tahdeeth.jo/
https://tahdeeth.jo/
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 ،)3(2002 أواًل" عام  "األردن  1991)2(، ثم مبادرة  الوطني األردني عام  امليثاق  بداية من 
مرورًا بإنشاء وزارة ُتعنى بالتنمية السياسية عام 2003 بهدف مأسسة مساعي اإلصالح 
زمنية  وجداول  أهداف  ذات  محّددة  عمل  خطة  إلى  امللكية  الرؤية  وترجمة  السياسي، 
ومؤشرات واضحة)4(، ومن ثم إلى األجندة الوطنية عام 2005)5(، تالها بعد سنوات جلنة 
2011)6(، والتي صدر بوحي من نتائجها قانون انتخاب جديد عام  احلوار الوطني عام 
2012، ثم أجريت تعديالت دستورية كبيرة عامي 2011 و2016)7( اشتملت على إنشاء 

محكمة دستورية، واستحداث هيئة مستقلة لالنتخاب.

لقد اختار األردن أن يخطو أولى خطواته يف مئوية الدولة الثانية، مبسار جديد مختلف 
عن احملطات والتحوالت السابقة، ويطلق مشروع التحديث السياسّي، بوصفه استحقاقًا 

وطنّيًا نحو استكمال بناء الدولة الوطنّية الدميقراطّية احلديثة، وذلك من خالل:

والثقافية  والفكرية  السياسية  األردني  املجتمع  أطياف  متثل  ملكية  جلنة  أواًل: 
واالجتماعية، ولديها أهداف عمل واضحة وإطار زمني محدد، وعنوان رؤيتها هو 

حتديث املنظومة السياسية يف األردن.

 ثانيًا: إيالء اهتمام غير سابق بالشباب الذي ُأفردت له جلنة فرعية ألول مرة يف اللجان 
امللكية، وكذلك األمر بخصوص املرأة.

األوراق  يف  املتمثلة  السياسية  املنظومة  حتديث  جلنة  عمل  مرجعية  توضيح  ثالثًا:   
النقاشية امللكية، والتي يتفق اجلميع على أهميتها ودورها يف رسم خارطة طريق 

للدولة األردنية يف مجال اإلصالح السياسي والتطوير التربوي.

احلياة  يف  نوعّية  "نقلة  إحداث  يف  يتمثل  لّلجنة  العام  الهدف  أن  املَلكّية  الرسالة  وبّينت 
واألردنّيات  األردنّيني  حق  لضمان  التطوير  عملية  مواصلة  تضمن  والبرملانّية  السياسّية 
برملان  إلى  وصواًل  وحياتهم،  بدميقراطّيتهم  ترتقي  وحزبّية،  برملانّية  حياة  ممارسة  يف 

2. املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء-امليثاق الوطني األردني- الفصل األول. 
3. مروان املعشر، عقد من جهود اإلصالح املتعثرة يف األردن، مركز كارنيجي، أيار/ مايو 2011، بيروت، لبنان.

4. كتاب التكليف امللكي لفيصل الفايز، انظر: املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.
5. National Agenda for Jordan. world health organization. https://www.mindbank.info/

item/6233 

6. رسالة امللك عبد اهلل الثاني إلى رئيس مجلس األعيان طاهر املصري، حول جلنة احلوار الوطني التي من شأنها 
وضع األطر لقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة اإلجناز واالستقرار، إضافة إلى الوصول إلى صيغة لقانون 

انتخاب دميقراطي.
7. سائد كراجة، مقال منشور يف صحيفة الغد بتاريخ 3 أغسطس 2021، بعنوان: تعديالت دستورية، عام 2011.

https://www.mindbank.info/item/6233
https://www.mindbank.info/item/6233
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قائم على كتل وأحزاب برامجّية". ولتحقيق هذا الهدف الوطنّي الكبير، حّددت الرسالة 
األهداف املباشرة لعمل اللجنة ومهامها، كالتالي:

وضع مسّوَدتي مشروَعي قانونني جديدين لالنتخاب واألحزاب السياسّية. أ. 

النظر يف التعديالت الدستورية املتصلة حكمًا مبسّوَدتي مشروَعي القانونني وآليات  ب. 
العمل النيابي.

تقدمي التوصيات املتصلة بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة احمللّية. ج. 

توسيع قاعدة املشاركة يف صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعّية والسياسّية الضامنة  د. 
لدور الشباب واملرأة يف احلياة العامة.

أ - حالة املشاركة السياسية 2021-2020 
حرص األردن على االلتزام باالستحقاق الدميقراطي، وعلى استمرار العملية التشريعية 
والسياسية، وإجراء االنتخابات البرملانية يف موعدها حتى مع الظروف االستثنائية التي 
يعيشها األردن والعالم، جراء انتشار وباء كورونا والتحديات الكبيرة التي تواجه املجتمع 
والدولة، فصدرت اإلرادة امللكية يوم 29 متوز 2020، بإجراء االنتخابات ملجلس النواب 
التاسع عشر. ويف ضوء ذلك، قرر مجلس مفوضي الهيئة املستقلة لالنتخاب، حتديد يوم 
األردنيون  النيابية.)8( وقد شارك  االنتخابات  موعدًا إلجراء   2020 الثاني  تشرين   10
)9(، وهي بذلك من   %30 واألردنيات بانتخابات لم تصل نسبة االقتراع العاّمة فيها إلى 
بني أقل نسب املشاركة الشعبية يف تاريخ األردن، ويف املقابل، كانت من بني أكثر االنتخابات 

النيابية التي تفرز وجوهًا جديدة للعمل النيابي خالل السنوات السابقة. 

وعند حتليل نتائج املشاركة يف االنتخابات، جند املؤشرات التالية:

1. المشاركة السياسية الحزبية في انتخابات 2020
ساعد نظام متويل األحزاب الذي أدارته وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف تشجيع 
 389 احلزبيني  املرشحني  عدد  بلغ  إذ  البرملانية،  االنتخابات  يف  املشاركة  على  األحزاب 
املجلس  إلى  الوصول  منهم  مرشحًا   13 استطاع  املشاركة،  يف  الكمي  االرتفاع  ومع  عضوًا. 

من إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم 130نائبًا، بنسبة %10.0 )10(.

 www.iec.jo :8. املوقع اإللكتروني للهيئة املستقلة لالنتخاب
9. املصدر السابق نفسه.

10. الهيئة املستقلة لالنتخاب.

https://www.iec.jo/
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2. المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في انتخابات 2020 
التمثيل  بخصوص  كبيرًا  تراجعًا  األردن  يف  البرملانية  االنتخابات  مخرجات  شهدت 
 %21.5 360 امرأة بنسبة  ة، إذ ترشحت لالنتخابات البرملانية  السياسي للمرأة األردنيَّ
من إجمالي املترشحني، وكان عدد املقترعات من اإلناث 638,081 بنسبة 46% من عدد 
املقترعني يف اململكة)11(، ومع ذلك لم تستطع املرأة حجز مقعد لها عبر التنافس كما كان يف 
االنتخابات السابقة، واكتفت بنظام الكوتا. كما تأثر التمثيل السياسي للمرأة األردنية 
يف املناصب القيادية والسياسية، فعلى سبيل املثال تراجع متثيل املرأة بدرجة كبيرة يف 
احلكومة احلالية مقارنة مع احلكومة السابقة، وهو األمر الذي يؤكد احلاجة إلى توسيع 
نطاق تطبيق الكوتا النسائية وزيادتها يف املؤسسات التمثيلية، لضمان ترسيخ املشاركة 

السياسية للمرأة.

3. المشاركة السياسية للشباب في انتخابات 2020
 4,640,643 إلى  عشر  التاسع  النواب  مجلس  انتخابات  يف  الناخبني  عدد  وصل 
إلى  يصل  إذ  الناخبني،  أعداد  نصف  من  سنة   35 سن  دون  الشباب  فئة  وتقترب  ناخبًا، 
وترشح  البرملانية.  االنتخابات  يف  وحْسب   647,204 منهم  شارك   ،)12(2,152,485
إلى  ثمانية  منهم  وصل  سنة،   )35-30( العمرية  للفئة  وشابة  شابًا   125 لالنتخابات 
مجلس النواب، خمسة ذكور وثالث إناث. وأظهرت نتائج االنتخابات مشاركة أكبر لفئة 

الشباب مقارنة ببقية الفئات، وخاصة عند الفئة العمرية )17-25( سنة.

عمومًا،  احلكومي  اخلطاب  يف  كبيرة  مكانة  للشباب  السياسية  املشاركة  موضوع  يحتّل 
للشباب )2019-2025(، ويف  الوطنية  الشباب واستراتيجيتها  وزارة  وكذلك يف سياسة 
األنشطة  من  الكثير  وجود  ومع  ومشاريعها.  والبرملانية  السياسية  الشؤون  وزارة  برامج 
الشركاء  مع  العالقات  استثمار  إلى  إضافة  الشبابي،  القطاع  تستهدف  التي  النوعية 
الدوليني لتوفير املزيد من هذه األنشطة، تبرز مشكلة يف ما يتصل بحجم النتائج التي 
تتحقق على صعيد املشاركة السياسية للشباب، فهذه اجلهود املبذولة منذ سنوات ال جند 
لها أثرًا ملموسًا، ال يف زيادة نسب مشاركة الناخبني يف االقتراع لالنتخابات النيابية، وال 
يف تعزيز اإلقبال على االنتظام يف صفوف األحزاب السياسية. فاألولوية التي يتعني أن 
تأخذ بها احلكومة ومؤسساتها يف سياساتها جتاه تنمية املشاركة السياسية للشباب، تكمن 

الهيئة املستقلة لالنتخاب، التقرير التفصيلي لالنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر.  .11
أصوات  وجمع  اإللكتروني،  موقعها  على  واملنشور  لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  أصدرته  الذي  التفصيلي  التقرير   .12

الناخبني الذين يحق لهم التصويت يف الفئة العمرية )17-35( سنة.
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التنموية  يف مساعدة الشباب على تنظيم أنفسهم يف أطر يختارونها لتحقيق األهداف 
وسيادة  الدميقراطي  العمل  بوسائل  االلتزام  من  إطار  يف  وذلك  إليها،  يتطلعون  التي 
القانون، 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 متثّل سنوات بناء الشخصية املستقلة والقيادية للطالب. ويف 
التنمية السياسية بني اجلامعات مبا هي منارة علم وحرية  التكامل يف  هذه احلالة يقع 
وعمل سياسي وحزبي، واألحزاب السياسية مبا هي أدوات الدولة واملجتمع يف العمل العام.

مشاركة الشباب يف االنتخابات النيابية 2020 بحسب الفئة العمرية

االنتخابات  شهدت  فقد  عشر،  التاسع  النواب  مجلس  انتخابات  بنزاهة  يتصل  ما  ويف 
بحسب  االنتخابية  العملية  بنزاهة  بعضها  يتصل  االنتهاكات  من  كبيرة  مجموعة 
االنتخاب،  عملية  راقبت  التي  الوطنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  عن  الصادرة  التقارير 
لالنتخاب  املستقلة  الهيئة  اعترفت  كذلك  اإلنسان13.  حلقوق  الوطني  املركز  بينها  ومن 
 757 إلى  التفصيلي  العملية االنتخابية، وصّنفتها يف تقريرها  بوجود اختراقات شابت 
مخالفة للدعاية االنتخابية، و163 حالة للمال األسود، و40 مخالفة لتعليمات املقرات 

االنتخابية)14(.

13.  تقرير املركز الوطني حلقوق اإلنسان حول مجريات االنتخابات البرملانية 2020.
14. الهيئة املستقلة لالنتخاب، التقرير التفصيلي لالنتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر لعام 2020.

 
إجمالي المقترعين الشباب

إجمالي الناخبين الشباب

%25.55
%26.95

%34.62

25-17 30-25 35-30
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ثانيًا: متابعة الخطط واالستراتيجيات
1( التنمية السياسية يف خطاب عمل احلكومة وبرنامجها

تنفيذيًا  برنامجًا  ستطلق  أنها  النواب،  مجلس  أمام  الوزاري  بيانها  يف  احلكومة  تعّهدت 
القضايا  مختلف  مع  للتعامل  شاملة  منهجّية  يتضّمن   ،)2024–2021( لألعوام 
مختلف  يف  الوطنّية  لألولوّيات  وفقًا  والسياسّية،  واملالّية  واالجتماعّية  االقتصادّية 
ووزارة  جهة   100 من  أكثر  ستقوم  تنموّيًا،  قطاعًا   24 سيغّطي  البرنامج  وأن  القطاعات، 
استمرار  بأّن  "نؤمن  وأّكدت بقولها:  وأهلّية وقطاع خاص على تنفيذه،  ومؤّسسة رسمّية 
التنمية  لتحقيق  رئيس  متطّلب  السياسّية،  احلياة  وتطوير  الدميقراطّية  مسيرتنا 
تشرين   12 بتاريخ  امللكي  التكليف  كتاب  على  ردها  يف  احلكومة  وتعهدت  الشاملة".)15( 
األول 2020 بأن منهجية عملها، ستكون يف مختلف القطاعات، ومنها القضايا السياسية 
من خالل برنامج تنفيذي مفّصل تقدمه خالل 100 يوم، لتكون احلكومة مسؤولة أمام 

جاللة امللك وأمام مجلس األمة)16(.

مجلس  إلى  بتعهدها  الوفاء  من  احلكومة  تتمكن  لم  التنفيذي،  البرنامج  يخص  ما  ويف 
النواب، وال بتعهدها إلى جاللة امللك، إذ إنها لم تتمكن من تقدمي برنامج ومنهجية عمل 
آب  شهر  نهاية  يف  اقتصادي  برنامج  بتقدمي  واكتفت  واالجتماعية،  السياسية  للقضايا 
2021)17(، أي بعد مرور أكثر من 10 أشهر لردها على كتاب التكليف امللكي، ولذلك تأثيرات 
سلبية عديدة، أبرزها ازدياد فجوة الثقة بني املواطن واملؤسسات العاّمة، وبالتالي التأثير 

السلبي يف العالقة بني املواطن واحلكومة.

وقد أرسلت مقابلة امللك مع وكالة "بترا" يف شهر كانون الثاني 2021 مجموعة من الرسائل 
إلى صانعي القرار والسياسات وأصحاب املصلحة، تتلخص يف أن إرادة اإلصالح السياسي ما 
ة، حتى يف ظل الظروف الصعبة التي مير  تزال أولوية ملكية يف مسيرة التحديث األردنيَّ
اليوم  ويف  اإلقليم.  يشهدها  التي  والدولية  اإلقليمية  السياسية  واملتغيرات  األردن،  بها 
التالي للمقابلة، اجتمع رؤساء الوزراء واألعيان والنواب ملناقشة مضامني الرسالة امللكية. 
هذه  تقوم  أن  على  "توافقنا  الوزراء:  رئيس  قال  االجتماع،  عقب  صحفي  تصريح  ويف 
كسلطة  احلكومة  أو  تشريعية  كسلطة  النواب  ومجلس  األعيان  مجلس  سواء  املؤسسات 
واملجتمعات  والبلديات  الناشطني  مع  والالزم  الضروري  بالتواصل  أدواتها  وعبر  تنفيذية 
إليها  أشار  التي  الالزمة  التشريعات  إنتاج  على  العمل  بغية  السياسية،  واألحزاب  احمللية 

15. البيان الوزاري حلكومة الدكتور بشر اخلصاونة، واملنشور على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.
16. رد حكومة بشر اخلصاونة على كتاب التكليف امللكي، واملنشور على املوقع اإللكتروني لرئاسة الوزراء.

17. برنامج أولويات عمل احلكومة االقتصادي )2023-2021(.
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جاللة امللك عبد اهلل الثاني يف املقابلة")18(. وبعد انقضاء مدة تزيد على خمسة أشهر، لم 
حُتّول الرؤى امللكية إلى منهاج وبرنامج عملي واضح يف اآلليات واخلطط، ال من احلكومة 
وال من مجلس األمة، واقتصرت اجلهود على لقاءات متفرقة ال ترتقي إلى حجم اإلرادة 
جاللة  فوّجه  حزيران،  من  العاشر  جاء  حتى  والتحديث،  اإلصالح  يف  الثقيلة  امللكية 
امللك رسالته إلى رئيس الوزراء األسبق سمير الرفاعي، ليعهد إليه فيها برئاسة اللجنة 
امللكية لتحديث املنظومة السياسية)19(، موّضحًة منهجية العمل الذي نقلته من السلطة 

التنفيذية إلى املجتمع املدني والقوى السياسية يف ورشة عمل مكّثفة.

ة 2( الشباب واملرأة يف األحزاب السياسية األردنيَّ
التداول  معدالت  أهمها:  من  زوايا،  عدة  خالل  من  الداخلية  األحزاب  دميقراطية  تقاس 
داخل  املختلفة  املجتمع  ملكونات  السياسي  التمثيل  ومعدالت  احلزب،  يف  السلطة  على 
املواقع القيادية للحزب، ونسبة مشاركة املرأة والشباب بوصفهما فاعلني سياسيني داخل 
األول  نهاية شهر تشرين  القائمة حتى  السياسية  هذه األحزاب. وعند دراسة األحزاب 
إلى  يصل  األردنّية  السياسية  األحزاب  داخل  النساء  عدد  أن  يالحظ   ،2021 عام  من 
12,710 بنسبة تصل إلى 34.86% من إجمالي عدد احلزبيني الذي يصل عددهم إلى 
36,461 شخصًا. ويعدُّ حزب العدالة واإلصالح من أكثر األحزاب السياسية التي تتمّثل 
املرأة فيه، يليه حزب "احلرية واملساواة". أما يف ما يتصل بالشباب احلزبي للفئة العمرية 
35.18%، ويعدُّ  12,826 شابًا وشابة، بنسبة تصل إلى  )18-40( سنة، فهو يصل إلى 
الشباب،  لفئة  احلاضنة  السياسية  األحزاب  أكثر  من  املوحدة"  األردنية  "اجلبهة  حزب 

يليه حزب العدالة واإلصالح.

18. تقرير قناة اململكة: "اخلصاونة: تأكيدًا على تنفيذ رؤى امللك لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية"، 
 t.ly/MuMC .2021 منشور بتاريخ 31 كانون الثاني

 .2021 حزيران   10 السياسية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  برئاسة  للرفاعي  يعهد  امللك  امللكي،  الديوان   .19
 t.ly/inXu

https://www.almamlakatv.com/news/55927-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.almamlakatv.com/news/55927-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://rhc.jo/ar/media/news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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3( األداء املؤسسي لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية
 )59( رقم  اإلداري  التنظيم  نظام  مبوجب  والبرملانية  السياسية  الشؤون  وزارة  ُأنشئت 
2013، بعد دمج وزارة الشؤون البرملانية مع وزارة التنمية السياسية لتصبح وزارة  لسنة 
مهام  مجموعة  لنفسها  واّتخذت   ،1/7/2013 بتاريخ  والبرملانية  السياسية  الشؤون 
النواب  ومجلسي  احلكومة  بني  التنسيقي  اإلداري  اجلانب  جتمع  استراتيجية،  وأهداف 
واألعيان، والدور املتصل بالتنمية السياسية، وتوسيع املشاركة يف صناعة القرار وتنمية 
احلياة احلزبية. ومنذ نشأتها، شهدت الوزارة تعديالت على الدستور وقوانني االنتخاب 

واألحزاب.

وتشير مراجعة حالة البالد السابقة إلى غياب استراتيجية وطنية لإلصالح السياسي، 
إذ كان لغيابها دور كبير يف تشّتت اجلهود يف ما يتصل بالتنمية السياسية، ودور الوزارة يف 
التمكني الدميقراطي، خاصة أن هذا الدور التنموي يتقاطع مع عمل وزارات ومؤسسات 
وزارة  إلى  إضافة  العالي،  والتعليم  والتعليم  التربية  ووزارتي  الشباب،  وزارة  مثل  أخرى، 

الثقافة ومؤسسات املجتمع املدني الوطنية واملنظمات الدولية.

وقد بذلت وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف مرحلة ما قبل االنتخابات جهودًا كبيرة 
إلكترونية  رصد  عملية  ويف   .2020 النيابية  االنتخابات  يف  املشاركة  على  التشجيع  يف 
مؤسسات  نّظمتها  التي  الفعاليات  من  كبيرة  مجموعة  يف  الوزارة  شاركت  للفعاليات، 
املجتمع املدني، متثلت يف حواريات حول املشاركة السياسية، ومشاركة الشباب واملرأة يف 
االنتخابات، وشرح قانون االنتخاب وآلياته تطبيقه، إضافة إلى جهد الوزارة يف الترويج 

لالنتخابات وأهميتها لألردن عبر فيديوهات تعريفية وتوعوية.

%34.8%35.1
40-18
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وعند الوقوف عند أدوار الوزارة منذ نشأتها، وقياس التغيير والنمو السياسي التدرجي يف 
حالة األحزاب السياسية، ويف حالة الوعي السياسي املجتمعي، جند أن الوزارة كانت تركز 
طيلة السنوات السابقة على الدور التنسيقي بني احلكومة ومجلس األمة، أكثر من دورها 
األهم يف مجال التنمية السياسية والتمكني الدميقراطي، كما أراده وأوضحه جاللة امللك 

يف األوراق النقاشية ويف كتب التكليف امللكية.

4( اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية )2025-2021(
عام  من  الثاني  كانون  شهر  نهاية  يف  "بترا"  األردنية  األنباء  وكالة  مع  امللك  مقابلة  بعد 
السياسي،  واإلصالح  التنمية  أهمية  حول  ورسائلها  مخرجاتها  على  واالطالع   ،2021
بادرت وزارة الشؤون السياسية والبرملانية بوضع ما أسمته "خطة استراتيجية" لألعوام 

)2021-2025()20("، تضمنت األهداف التالية:

تعزيز التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية.  أ. 

ترسيخ أسس املشاركة السياسية الفاعلة وتطوير آلياتها.  ب. 

تعزيز دور النوع االجتماعي يف احلياة السياسية.  ج. 

رفع القدرات املؤسسية. د. 

كما وضعت مؤشرات األداء املؤسسية التالية:

•  زيادة نسبة مشاركة املواطنني يف احلياة السياسية. 

زيادة نسبة اإلجابة عن أدوات الرقابة البرملانية.   •

زيادة املشاركة السياسية للفئات املستهدفة من خالل التوعية وتطوير التشريعات   •
الناظمة. 

زيادة نسبة مشاركة املرأة والشباب يف احلياة السياسية والشأن العام.   •

جودة العمليات اإلجرائية واخلدمات التي تقدمها الوزارة.   •

رضا املنتفعني عن اخلدمات التي تقدمها الوزارة.   •

عدد البرامج واألنشطة التي تقدمها الوزارة ونوعها.  •

•  اإلسهامات يف املسؤولية املجتمعية. 
زيادة عدد الشركاء.  •

20. اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية )2021 - 2025(. 
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ثالثًا: مواطن الخلل في األداء 
1( املالحظات على اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية

2013، اسُتبدلت وزارة التنمية السياسية، بوزارة الشؤون السياسية والبرملانية.  يف عام 
يف  السياسة  التنمية  تراجعت  السياسية،  للتنمية  وطنية  استراتيجية  غياب  ظل  ويف 
برامج احلكومات املتعاقبة، إذ أصبحت مهمة التنمية السياسية تقع على عاتق مؤسسات 
األهداف  واضحة  بنيوية  تشاركية  رؤية  وجود  دون  الدولية،  واملنظمات  املدني  املجتمع 
والوعي  الدميقراطية،  باحلالة  ُتعنى  أداء  تقييم  ومؤشرات  زمنية  برامج  يف  واملالمح 

السياسي يف املجتمع األردني.

إن اخلطة االستراتيجية لوزارة الشؤون السياسية والبرملانية وأهدافها واملشاريع يف كل 
هدف، ال ترقى إلى مستوى العمل الكبير املنتظر يف مرحلة ما بعد اللجنة امللكية لتحديث 
والتحديث  للتنمية  وطنية  استراتيجية  تطوير  من  بّد  ال  وكان  السياسية.  املنظومة 
أجل  من  وذلك  الثالثة،  األشهر  جتاوزت  التي  امللكية  اللجنة  عمل  مدة  أثناء  السياسي 
للتحول  الكبيرة  واالستحقاقات  اللجنة  بعد  ما  مرحلة  على  منهجية  إجابة  تقدمي 

الدميقراطي املنشود.

ويف ظل اّتساع فجوة الثقة بني املواطن واملؤسسات الرسمية، كما يظهر يف االستطالعات 
الدورية ملركز الدراسات االستراتيجية يف اجلامعة األردنية والتقارير الوطنية والدولية 
األخرى، فإن املواطنة واالعتزاز الوطني يتأثران باختالل هذه العالقة، إذ لم ترتِق اخلطة 
االستراتيجية للوزارة إلى معاجلة هذه اإلشكالية. وبناًء على ذلك، تتأثر جناعة برامج 
الوزارة وبقية مؤسسات الدولة وجهودها يف أدوار التنمية املختلفة، ال سيما جهود تعزيز 
املواطن  بني  الثقة  أزمة  معاجلة  عملية  تكون  أن  بّد  ال  كما  الفاعلة.  السياسية  املشاركة 
والدولة أولوية مستدامة يف برامج احلكومات، وذلك الرتباطها الكبير بجهود التحديث 

السياسي التي تتطلب جهودًا تكاملية بني املجتمع والدولة. 

2( التنمية السياسية يف املناهج واملقررات الدراسية الرسمية
 ،)Learning Process( لألجيال  تعّلمّية  تربوية  عملية  السياسية  التنمية  تعد 
وغايتها هي ترسيخ الوعي السياسي، وتكريس مبدأ املواطنة والتكامل السياسي، إضافة 
إلى معاجلة اضطراب العالقة بني املجتمع والدولة. كما أن التنمية السياسية تعمل على 
حتقيق االستقرار واإلعالء من شأن الصالح العام، وتشكل حجر الزاوية يف جدوى برامج 
حالة  تقييم  الضروري  من  كان  ذلك،  على  وبناًء  املنشود.  السياسي  والتحديث  اإلصالح 
التنمية السياسية يف املناهج واملقّررات التي يدرسها الطالب األردني يف مؤسسات التعليم 
قانون  بحسب  مهّيأ  ة،  الثانويَّ ة  التعليميَّ مراحله  أواخر  يف  الطالب  أن  سيما  ال  ة،  الرسميَّ
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وبعد  األردني.  النواب  مجلس  أعضاء  اختيار  يف  للمشاركة  واجلديد  القدمي  االنتخاب 
إجراء مراجعة حملتوى مقّررات التربية الوطنية والتاريخ التي يدرسها الطلبة يف املراحل 

املختلفة)21(، ميكن استنتاج ما يلي:

ة على معاجلة الهوية الوطنية األردنية وإدارتها،  ة الرسميَّ لم تركز املقّررات التعليميَّ أ. 
وتسليط الضوء على التنوع الثقايف الذي ميتاز بِه األردن.

األردني،  للعمل احلزبي  بناء معريف وتثقيفي  إيجاد  إلى  التعليمية  املقّررات  لم ترتِق  ب. 
والعملية  السياسية  املشاركة  يف  االنتخابية  والثقافة  احلزبي  العمل  أهمية  ُيبرز 

التنموية، ويف جتويد صناعة القرار.

اإلعالمية  والثقافة  واالقتصادية  السياسية  املواطنة  برامج  إلى  املقّررات  تفتقر  ج. 
الرقمية، وإلى كيفية صناعة القرار السياسي يف األردن.

ة وتضحيات رجال  الدولة األردنيَّ التاريخية لنشوء  السردية  ثمة ضعف يف مساحة  د. 
الدولة من اآلباء واألجداد يف سبيل استقرار األردن وحمايته.

وجتدر اإلشارة إلى أن مخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، قد احتوت 
املدنية  بالتربية  تتصل  مناهج  خالل  من  الدراسية  املناهج  بتعديل  خاصة  توصيات 
والدميقراطية، وغرس مفاهيم املواطنة واحلوار وقبول اآلخر وغيرها. وقد أعّدت وزارة 
الشؤون السياسية والبرملانية خّطة تنفيذية ملخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة 
السياسية، ووّزعتها على محاور تتضمن جميع التوصيات الواردة من اللجنة. ثم وضعت 
واملخرج  الزمني  واإلطار  العمل  وبرامج  التوصيات  لتنفيذ  املطلوبة  التدخالت  اخلّطة 
املتوقع ومؤشرات األداء، وُعّممت اخلطة من خالل رئاسة الوزراء على الوزارات واملؤسسات 
املعنية، ومنها وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي ليتم البدء بتنفيذ هذه التوصيات 
تنفيذًا متكاماًل بتنسيق من وزارة الشؤون السياسية والبرملانية مع الوزارات املعنية كافة.

3( املجتمع املدني ودوره يف تكريس التحول الدميقراطي
تؤدي مؤسسات املجتمع املدني دورًا محوريًا يف التمكني السياسي، سواء من خالل البرامج 
السياسي  للتعبير  توفرها  التي  املساحات  خالل  من  أو  بتنفيذها،  تقوم  التي  واألنشطة 
األشكال  تقسيم  وميكن  الدميقراطية.  احلوارات  سبيل  يف  تشكلها  التي  والفضاءات 
تتبع  التي  اجلمعيات  هو  األول  شكلني:  إلى  املدني  املجتمع  ملؤسسات  الرئيسة  القانونية 

 https://manahej.moe.gov.jo/browse :21. املكتبة الرقمية للمناهج

https://manahej.moe.gov.jo/browse
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لسجل اجلمعيات، وتتخّصص بحسب قطاعها التنموي، وكذلك اجلمعيات السياسية يف 
األردن التي تشرف على عملها وزارة الشؤون السياسية والبرملانية وعددها 182 جمعية. 
وزارة  وتنّظمه  الذي تديره  الربحية  الشركات غير  لقانون  فإنه يتبع  الثاني،  الشكل  أما 
الصناعة والتجارة. وتفتقد الشركات غير الربحية بالرغم من أعدادها الكبيرة للتقسيم 

التخصصي.

من  العكس  على  بل  الدولة،  موازنة  على  ماليًا  عبئًا  املدني  املجتمع  مؤسسات  تشكل  ال 
املانحة، وتسهم يف إيجاد فرص عمل  ذلك، فهي حتصل على فرص متويلية من اجلهات 
للشباب والشابات يف احملافظات، وتقوم بدور اقتصادي كبير من خالل برامجها وأنشطتها 
وفعالياتها. فعلى سبيل املثال حصلت مؤسسات املجتمع املدني يف عام 2019 على حوالي 
السياسية  للتنمية  كان  وقد   ،2020 عام  دينار  مليون   36.7 مقابل  دينار،  مليون   44.9
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  عاتق  على  ويقع  منها)22(.  قليلة  حصة  والدميقراطية 
التنموية، وعلى رأس هذه  املانحة لألولويات والبرامج  انتباه اجلهات  دور مهم يف توجيه 

األولويات برامج التنمية السياسية والتمكني الدميقراطي.

غير  واملؤسسات  للجمعيات  التمويل  على  اجلديدة  املوافقة  بآلية  العمل  بدء  مع  وحتى 
الربحية، إاّل أن بيروقراطية املؤسسات احلكومية وإجراءاتها، ما زالت تشكل حاجزًا أمام 
التمويل تقوم  العديد من جهات  أن  التمويل، مع  املزيد من  املؤسسات على  حصول هذه 
بتمويل البرامج احلكومية، لذلك ال بّد من إعادة هيكلة العالقة بني احلكومة واملجتمع 
املدني وهندستها، وإلغاء قرار املوافقات املسبقة على التمويل، واالستعاضة عنها بالرقابة 
املالية الالحقة، مع االكتفاء بشعار التبليغ القانوني عن التمويل، وخاصة التمويل القادم 

من جهات معتمدة لدى احلكومة وتتصل بشراكات وخطط وبرامج عمل مشتركة.

4( حالة الدميقراطية وحرية اإلعالم والتعبير السياسي 2021
العام يف ما يتصل بحرية  أظهرت احلكومة من خالل هيئة اإلعالم، توجهًا مربكًا للرأي 
التعبير، عبر اقتراح مجموعة أنظمة وتوجهات تتصل بتنظيم وسائل اإلعالم التي تبث 
برامج عبر منصات التواصل االجتماعي املشهورة مثل الفيسبوك، األمر الذي أثار القلق 
حول جدّية اإلصالح السياسي ومستقبل احلريات، وأدى إلى أن تعترض نقابة الصحفيني 
األردنيني على تهميشها وجتاوزها يف ما أسمته هيئة اإلعالم "األنظمة املعدلة لإلعالم". 
توّجهت  التعبير،  حلرية  مصاِدرة  ها  وعدِّ التعديالت  بهذه  العام  الرأي  انشغال  وبعد 

احلكومة إلى سحب قراراتها، واإلبقاء على األنظمة احلالية.

22. تقرير التمويل األجنبي، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 2020.
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األردن"،  يف  اإلنترنت  عبر  التعبير  وحرية  اإلنترنت  حرية  مغلقة:  "فضاءات  وبعنوان: 
أصدر مركز حماية وحرية الصحفيني ورقة تقدير موقف يف شهر تشرين األول 2021، 
على  وحتديدًا   ،2021 آذار  منتصف  يف  الرقمية  االتصاالت  على  حجب  حاالت  رصدت 
تطبيق "كلوب هاوس" جراء أخطاء يف القطاع الصحي ارتكبها أحد املستشفيات، وأّدت إلى 

وفاة بعض مرضى كورونا نتيجة نقص األكسجني)23(.

وبحسب منهجية Freedom House، تراجعت حالة احلريات يف األردن عام 2021 من 
مستوى "ُحّر جزئيًا" إلى "غير ُحّر"، إذ كان مؤشر احلقوق السياسية 11/40، بينما كان 

مؤشر احلريات املدنية 23/60)24(.

التابعة  االقتصادية  األبحاث  وحدة  عن  الصادر  الدميقراطية"  "مؤشر  تقرير  وأظهر 
ملجموعة اإليكومنست البريطانية تراجع ترتيب األردن يف مؤشر الدميقراطية بــــأربع 
درجات يف الترتيب العاملي عن عام 2020، إذ حصل على 3.62 نقطة ضمن املؤشر العام 
من أصل 10. ويف التقرير الذي استند إلى خمسة مؤشرات فرعية، وهي: تقييم النظام 
االنتخابي والتعددية السياسية، األداء احلكومي، املشاركة السياسية، البيئة السياسية، 
واحلريات املدنية، ُأدرج األردن ضمن الترتيب 118 عامليًا، وهو الدولة الثامنة يف املنطقة 
يف مؤشر الدميقراطية. وأرجع التقرير أحد أسباب تراجع مؤشر الدميقراطية يف األردن، 
 ،%  29.9 2020 بواقع  التي أجريت يف عام  النيابية  إلى نسبة املشاركة يف االنتخابات 
أظهرت "اجتاهًا متزايدًا من  التي أجريت يف عدة دول  االنتخابات  العديد من  إن  وقال: 
الالمباالة" من الناخبني، نتج عن خيبة األمل الشعبية بسبب االفتقار امللحوظ للتغيير 
على مدى سنوات عديدة. وقد أشار التقرير إلى تراجع األردن بأربع درجات يف الترتيب 

العاملي)25(.

  .cdfj.org :23. انظر: التقرير املنشور على املوقع اإللكتروني ملركز حماية وحرية الصحفيني
https://freedomhouse.org/country/jordan/  2021 Freedom House عام  24. راجع/ي ملف األردن يف 

 .freedom-world/2021

25. هديل غّبون، صحيفة الغد، األردن يتراجع 4 درجات يف مؤشر الدميقراطية.

https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-world/2021
https://freedomhouse.org/country/jordan/freedom-world/2021
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-4-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-4-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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رابعًا: اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية 
 ُشّكلت اللجنة امللكية من سّت جلان فرعية على النحو التالي:

االنتخاب  قانون  يف  النظر  مهمتها  وكانت  عضوًا،   18 ضمت  االنتخاب:  قانون  جلنة   •
ملجلس النواب، واخلروج مبشروع قانون جديد يضمن توسيع قاعدة املشاركة والتمثيل، 

وصواًل إلى برملانات قائمة على الكتل واألحزاب السياسية والتيارات البرامجّية. 

قانون  يف  النظر  مهمتها  وكانت  عضوًا،   19 ضمت  السياسية:  األحزاب  قانون  جلنة   •
برامجية  حزبّية  حلياة  يؤسس  جديد  قانون  مبشروع  واخلروج  السياسية،  األحزاب 

فاعلة، وقادرة على إقناع الناخبني بطروحاتها والوصول إلى البرملان.

املتصلة  التوصيات  تقدمي  مهمتها  وكانت  عضوًا،   15 ضمت  احمللّية:  اإلدارة  جلنة   •
بتطوير التشريعات الناظمة لإلدارة احمللّية.

البيئة  لتهيئة  التوصيات  تقدمي  مهمتها  وكانت  عضوًا،   14 ضمت  املرأة:  متكني  جلنة   •
املشاركة  من  ومتكينها  العامة،  احلياة  يف  املرأة  لدور  الضامنة  والسياسّية  التشريعية 

السياسّية الفاعلة. 

جلنة متكني الشباب: ضمت 11 عضوًا، وكانت مهمتها تقدمي التوصيات لتهيئة البيئة   •
التشريعّية والسياسّية لتمكني الشباب، وتوفير السبل الكفيلة بتحفيز مشاركتهم يف 

احلياة احلزبّية والبرملانّية.

التعديالت  النظر يف  وكانت مهمتها  10 أعضاء،  الدستورية: ضمت  التعديالت  جلنة   •
الدستورية املطلوبة املتصلة مبشروَعي قانوَني االنتخاب واألحزاب السياسية وآليات 

العمل النيابي. 

ل مكتب تنفيذي يضم إضافة للرئيس، رؤساء اللجان السّت ومقرريها، ووزير  كما ُشكِّ  •
الشؤون السياسية والبرملانية، والناطق اإلعالمي لّلجنة، إضافة إلى نائَبني للرئيس، 

ومساعدَتني.

أ. قراءة يف مخرجات اللجنة امللكية ومقترحاتها لتحديث املنظومة السياسية
1( لجنة االنتخاب:

عن  صدرت  االنتخابية  باملنظومة  تتصل  وبحثًا  ودراسة  تقريرًا   142 اللجنة  راجعت 
مؤسسات حكومية وغير حكومية ومؤسسات محلية ودولية، واستقبلت 392 توصية من 
جهات وأفراد يف األردن، وناقشت 31 سيناريو مرتبطًا باملنظومة االنتخابية، ومت اعتماد 

مجموعة من املعايير للوصول إلى سيناريو توافقّي.
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وقدمت اللجنة مجموعة من املقترحات، أهمها: زيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 138 
مقعدًا مبا يتيح أن يكون التمثيل على مستوَيني: األول وطنّي ويسّمى "الدائرة العامة"، 
والثاني محّلّي ويسّمى "الدوائر احمللية". كما شمل مشروع القانون مجموعة من التطورات 

من أجل ضمان النزاهة االنتخابية، وتطوير إجراءات التقاضي يف جرائم االنتخابات.

عدد املقاعد املقترحة من اللجنة على مستوى الدوائر االنتخابية:

عدد املقاعد مبا فيها مقاعد الكوتا مع املعاجلة 
2021 – املجلس النيابّي العشرون

احملافظة الرقم

20 العاصمة 1

15 إربد 2

8 البلقاء 3

8 الكرك 4

4 معان 5

10 الزرقاء 6

4 املفرق 7

4 الطفيلة 8

4 مأدبا 9

4 جرش 10

4 عجلون 11

3 العقبة 12

3 بدو الشمال 13

3 بدو الوسط 14

3 بدو اجلنوب 15

املصدر: املوقع اإللكتروني – جلنة حتديث املنظومة السياسية.
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أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون االنتخاب لمجلس النواب

٧٤
 من التعديالت

واإلضافات طرأت على 

القانون

العدالةسيادة القانونالنظام االنتخابي

الشفافية

تعزي�ز التماسك 

المجتمعي

الدائرة العامة
)القائمة الوطنية(

توسيع الدوائر

تعدد األصوات

برلمان رقابي 
تشريعي

النزاهة

أبرز ما يتضمنه النظام االنتخابي المقرتح

عدد أعضاء مجلس النواب

١٣٨١٨١٨٩

٣٤١٩٧

٪٦٥ ٪٥٠ ٪٣٠

عدد الدوئر االنتخابية

المترشحون الثالثة األوائل من القائمة 
الوطنية بينهم امرأة واحدة على األقل

المترشحون الثالثة التالون من القائمة 
 الوطنية بينهم امرأة واحدة 

على األقل

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان العشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الحادي والعشرين

ال تقل عن

 نسبة تمثيل األحزاب
في البرلمان الثاني والعشرين

ال تقل عن

 المترشحون الخمسة األوائل
في القائمة الوطنية بينهم على األقل 

شاب أو شابة بعمر أقل من ٣٥ عاًما

عدد المقاعد المخصصة 
للمرأة

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للمسيحيين

ال يقل عن

عدد المقاعد المخصصة 
للشركس والشيشان

ال يقل عن

عدد مقاعد الدائرة العامة
)الدائرة الوطنية(

 ألبناء البادية الحقعدد مقاعد الدوائر المحلية

في الترشح خارج دوائرهم

املصدر: املوقع اإللكتروني - جلنة حتديث املنظومة السياسية.
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رات التي طرأت على النظام االنتخابي: أبرز التطوُّ

إعادة ترسيم الدوائر االنتخابية وتوسيعها لتعميق نهج العدالة.  .1

وليس  االنتخابية  الدوائر  مستوى  على  لتكون  للمرأة  صة  املخصَّ املقاعد  زيادة   .2
احملافظات.

حد  على  القانون  ينص  ولم  والشيشان،  والشركس  املسيحيني  متثيل  على  احملافظة   .3
صة  أعلى لتمثيلهم، إذ منحهم احلق بالترشح يف القائمة الوطنية خارج املقاعد املخصَّ

لهم. 

صة لألحزاب بـــــ 41 مقعدًا. إنشاء دائرة وطنية عامة مخصَّ  .4

سيكون لكل ناخب صوتان؛ أحدهما للدائرة العامة، واآلخر للدائرة احمللية. ويستطيع   .5
الناخب على مستوى الدائرة احمللية أن يختار عددًا من املترشحني يساوي عدد أعضاء 

القائمة.

سيعمل النظام على تعزيز التكتالت املبنّية على أسس برامجّية.  .6

ق النظام النسبّي املفتوح على املستوى احمللي. سُيطبَّ  .7

ق النظام النسبّي املْغَلق على املستوى الوطني. سُيطبَّ  .8

ستكون نسبة احلسم )العتبة( على املستوى احملّلي%7.  .9

10. ستكون نسبة احلسم )العتبة( على املستوى الوطني 2.5 %.

ح ليكون 25 سنة كحد أدنى. 11. تخفيض عمر املترشِّ

12. تعزيز مسار النزاهة والشفافية والعدالة االنتخابية.

ح  البادية، وسمح لغيرهم بالترشُّ ح خارج دوائر  البادية بالترشُّ القانون ألبناء  13. سمح 
داخلها.

والثاني  والعشرين  احلادي  ني  النيابيَّ للمجلَسني  عاّمة  أحكام  على  القانون  اشتمل   .14
والعشرين.

2( لجنة األحزاب السياسية:
سعت مقترحات اللجنة إلى متكني األحزاب السياسية من املشاركة يف احلياة السياسية 
والعمل العام، وكانت أبرز مقترحات اللجنة صياغة مشروع قانون أحزاب جديد يهدف إلى: 
املشاركة احلزبية، االستقاللية واحلوكمة،  إلى أحزاب برامجية فاعلة، توسيع  التحول 
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التمكني املالي لألحزاب، ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والعمل الدميقراطّي داخل األحزاب 
وطني،  سياسي  "تنظيم  بأنه:  وتعريفه  احلزب"  "مفهوم  إيجاد  إلى  إضافة  بينها.  ما  ويف 
يتألف من أردنيني جتمعهم قيم املواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف 
إلى املشاركة يف احلياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية دميقراطية لغايات مشروعة، 
ومن خالل خوض االنتخابات بأنواعها، مبا فيها االنتخابات النيابية، وتشكيل احلكومات 

أو املشاركة فيها وفقًا للمادة )35( من الدستور."

واشترط مشروع القانون أاّل تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و35 سنة 
عن 20% من عدد املؤسسني، وأاّل تقل نسبة املرأة عن 20% من عدد املؤسسني، وأن يكون 
من بني املؤسسني واحد على األقل من األشخاص ذوي اإلعاقة، إضافة إلى أن يكون عدد 
املؤسسني احلاضرين يف املؤمتر التأسيسي ما ال يقل عن أغلبية أعضائه املؤسسني. كما 
أو املساس  أو محاسبته  أو مساءلته  التعرض ألي مواطن  القانون عدم جواز  كفل مقترح 
مؤسسات  لطلبة  احلق  ومنح  احلزبي،  انتمائه  بسبب  القانونية  أو  الدستورية  بحقوقه 
تلك  حرم  داخل  احلزبية  األنشطة  جميع  مبمارسة  احلزب  يف  األعضاء  العالي  التعليم 
املؤسسات بدون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، على أن يصدر نظام خاص لتنظيم هذه 

األنشطة.

أبرز المحاور التي شملتها التعديالت واإلضافات على قانون األحزاب السياسية

تعزيز
الشفافية

تكريس سيادة 
القانون

حرية
العمل

حماية 
الشخصية 
االعتبارية

تعزيز
التماسك 
المجتمعي

حماية 
المنتسبين 

لألحزاب

التناوب
الديمقراطي

دور نوعي 
لألحزاب

الحاكمية 
الرشيدة

تمكين
الشباب

تمكين
المرأة

31
من التعديالت 

واإلضافات
 طرأت على

القانون

تعزيز الهوية 
الوطنية

ضمان حرية 
العمل الحزبي

نشاط
حزبي لطلبة 

الجامعات
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واقترح مشروع القانون نقل ملف شؤون األحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرملانية إلى 
الهيئة املستقلة لالنتخاب، وذلك من أجل حتقيق املزيد من الشفافية واالستقاللية مبا 
يخص شؤون األحزاب، عن طريق إناطة صالحية املوافقة على طلبات تأسيس األحزاب 
تطبيقها  من  والتأكد  األحزاب  شؤون  ومتابعة  السياسية،  األحزاب  قانون  ألحكام  وفقًا 
عن  التام  استقاللها  لضمان  ومستقلة  محايدة  جهة  إلى  األساسية،  وألنظمتها  للقانون 

احلكومات.

كما عدَّ مشروع القانون، التبرعات والهبات املقدمة للحزب مبثابة نفقات قابلة للتنزيل 
من األموال اخلاضعة لضريبة الدخل على الشركات واألفراد وفقًا ألحكام قانون ضريبة 
أموال  من  األحزاب  دعم  يف  للمساهمة  للدولة  العامة  املوازنة  يف  بندًا  وخّصص  الدخل، 
بينها. ونص مشروع  ما  الدميقراطي داخل األحزاب ويف  العمل  اخلزينة، بهدف تشجيع 
القانون على أنه ال يجوز لألمني العام للحزب شغل هذا املوقع ألكثر من دورتني متتاليتني، 
على أن يحدد احلزب مدة الدورة يف نظامه األساسي، وعلى أال تزيد مدة الدورة على أربع 
سنوات. وباإلضافة للّطرق التقليدية لعقد مؤمترات احلزب واجتماعاته، تضمن القانون 
مواد تسمح للحزب بعقد اجتماعات قيادته وجلانه عبر الوسائل اإللكترونية، وله أيضًا 

إجراء عمليات التصويت على أي من القرارات بهذه الوسائل.

 

٢٠٪٣٠٠١٠٠٠

٪٢٠

عدد المتقدمين 
 لتأسيس الحزب

ما ال يقل عن

عدد المؤسسين 
 للحزب

ما ال يقل عن

نسبة الشباب 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

نسبة النساء 
عند التأسيس

ما ال يقل عن

٦

عدد المحافظات 
الواجب تمثيلها 

 عند التأسيس

ما ال يقل عن

تم نقل لجنة 
األحزاب إلى 

الهيئة المستقلة 
لالنتخاب

ربط الدعم 
الحكومي لألحزاب 

بمؤشرات اإلنجاز

أحزاب برامجية 
واسعة االنتشار

أبرز ما تضمنته مسّودة مشروع قانون األحزاب السياسية
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3( لجنة تمكين الشباب:
عقدت اللجنة وأعضاؤها 227 اجتماعًا ولقاًء مع أصحاب املصلحة يف احملافظات األردنية، 
وراجعت أكثر من 80 بحثًا ومرجعًا ودراسة حول أولويات الشباب يف األردن وأُطر متكينهم. 
كما اّطلعت اللجنة على التجارب احمللية السابقة للشباب األردني يف املجاالت املختلفة، 
وعملت على حتليل التحديات التي متت مواجهتها، وعرضت الدروس املستفادة من تلك 
املرتبطة  واملعاهدات  واملواثيق  الدولية  املرجعيات  من  العديد  على  واّطلعت  التجارب، 

بتمكني الشباب، وراجعت عددًا من التشريعات املتصلة بتمكينهم يف املجاالت املختلفة.

وقد وصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات، وقّسمتها مبا يلبي متطلبات أربع مراحل 
وسياسية  واقتصادية  واجتماعية  وثقافية  نفسية  بصفات  منها  كلٌّ  تتسم  عمرية، 
على  بناًء  السياسية  بالتنمية  مباشرة  املتصلة  املقترحات  تلخيص  وميكن  مختلفة. 

متطلبات املراحل العمرية كما يلي:

• مرحلة التنشئة )12-15( سنة

الدراسية،  املناهج  يف  األردني  والتاريخ  األردنية  الوطنية  الهوية  ترّسخ  مواّد  إضافُة 
التسامح  وقيم  الدميقراطية،  والثقافة  املدنية،  بالتربية  ُتعنى  أخرى  مواّد  جانب  إلى 
وتدريب  الالمنهجية.  واألنشطة  الدراسية  املناهج  يف  السياسية  واملشاركة  واملواطنة، 
الهيئة التدريسية، ورفع قدرات أعضائها مبا يتناسب مع أهداف هذه املواّد ومتطلباتها. 
وتنشيط البرامج التي تستهدف الفئة العمرية )12-15( سنة داخل معسكرات احلسني 
الكّشافة يف  التطوعي. وتفعيل دور  والعمل  املجتمع  املواطنة وخدمة  للشباب، لزرع قيم 
وزارتي التربية والتعليم والشباب، والتفاعل مع املجتمع يف احملافظات كاّفة، واالتصال مع 

اإلرث الثقايف والسياسي لألردن.

• مرحلة اإلعداد )16-18( سنة

مع  األردنية،  الدميقراطية  وتاريخ  والدستورية  السياسية  بالثقافة  ُتعنى  مواّد  إدراُج 
التركيز على األوراق النقاشية جلاللة امللك، والتعريف بأبرز الشخصيات الوطنية التي 
ساهمت يف بناء الدولة، وتنظيم زيارات ميدانية لطلبة الصف العاشر إلى مجلس األمة 

واملتاحف الوطنية، وحضور اجللسات التثقيفية حضورًا منهجيًا دوريًا.

• مرحلة التمكني الشبابي )19-22( سنة

منتَخبة،  طلبة  مجالس  أو  احتادات  بتأسيس  واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  تقوم  أن 
لة مبا يستجيب للرؤية امللكية بتعزيز املشاركة الفاعلة  والعمل على تفعيل املجالس املعطَّ
الطلبة، وتفعيلها  الطالبية، وعمادة شؤون  وإعادة هيكلة دور األندية  العامة،  يف احلياة 
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بطريقة تستثمر الطاقات الشبابية، واستحداث أندية طالبية تعنى بالتمكني السياسي 
إلدماج  دوريًا،  تطويرًا  املجتمع  خدمة  نقاط  نظام  وتطوير  العامة،  احلياة  يف  واملشاركة 
األنشطة الالمنهجية املرتبطة باملشاركة املدنية والسياسية ضمن آليات احتساب نقاط 

خدمة املجتمع.

• مرحلة املشاركة املجتمعية واالقتصادية والسياسية )23-35( سنة

التمويل  وزيادة  املنتَخبة،  للمجالس  املترّشحني  الشباب  لتمكني  وطني  برنامج  إنشاء 
واقتصاديًا،  سياسيًا  الشباب  بتمكني  تختص  التي  املدني  املجتمع  ملؤسسات  احلكومي 
املانحني وفقًا لألنظمة والتعليمات املعمول  التمويل من  وتسهيل إجراءات احلصول على 
كافة،  مواردها  إلى  العادل  الوصول  وضمان  األحزاب،  يف  الشباب  انخراط  وتعزيز  بها، 
النواب،  مجلس  مع  وتوسيعه  الزمالة  برنامج  نطاق  وتفعيل  والتدريبية،  املالية  وخاصة 

وتطوير آلية عمله، واستحداث برنامج للزمالة مع كلٍّ من مجلَسي األعيان والوزراء.

4( توصيات لجنة اإلدارة المحلية:
إلى  للوصول  انتقالية  مراحل  عبر  التدرج  مبدأ  اعتماد  على  امللكية  اللجنة  حرصت 
رشيد،  محلي  حكم  إلى  الوصول  إلى  النهاية  يف  لتقود  احمللية،  لإلدارة  الوطني  النموذج 
قادر على االضطالع مبهام التنمية احمللية واخلدمات باستقالل وفعالية، بناء على برامج 
مختلف  بني  لألدوار  وتكامل  تناغم  يف  ونزيهة،  حرة  انتخابات  عبر  املواطنون  اختارها 

الهياكل واألقاليم من جهة، واإلدارة املركزية من جهة أخرى.

املنشود لإلدارة  النموذج  التدرج يف تطبيق  األولى خلطة  املرحلة  أهم توصيات  وتتلخص 
احمللية، يف بناء قدرات الهياكل املنتخبة واملعينة يف احملافظات والبلديات، واالرتقاء بجودة 
اخلدمات املقدمة مبا يلبي طموحات املواطنني وتطلعاتهم. كما اهتمت اللجنة بتعزيز دور 
الشباب واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك من خالل تخفيض سن الترشح ليصبح 22 
30% على األقل،  25 سنة، وزيادة نسبة املقاعد املخصصة للمرأة لتصبح  سنة بداًل من 
مستوى  على  املنتخبة  الهياكل  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  مقعد  تخصيص  إلى  إضافة 
لألقاليم،  مجالس  استحداث  خاللها  فسيتم  الثانية،  املرحلة  أما  والبلديات.  احملافظات 
األخيرة،  مراحلها  يف  احمللية  لإلدارة  املنتخبة  العليا  الهيئات  هي  املجالس  هذه  لتصبح 

ويقصد بها مرحلة احلكم احمللي على مستوى السلطة التنفيذية )تنمويًا وخدميًا(.

كما حرصت اللجنة على تقدمي عدد من التوصيات تتصل بالالمركزية املالية، والتي من 
يف  محافظة  كل  ملوازنة  خاص  فصل  إفراد  مثل:  واإلداري،  املالي  االستقالل  تعزيز  شأنها 
قانون املوازنة العامة، ونقل الصالحيات اإلدارية واملالية إلى احملافظات لتصبح مسؤولة 
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عن إعداد موازناتها وتنفيذها، إضافة إلى إنشاء حساب خاص ملجالس احملافظات يف بنك 
تنمية املدن والقرى، ُتنقل إليه مخصصات موازنات احملافظات مباشرة بعد إقرار قانون 
املوازنة العامة، وذلك للحيلولة دون عدم صرف مخصصات موازنات احملافظات بكاملها من 
تدوير  عملية  يضمن  ومبا  الوزراء،  مجلس  ِقبل  من  تخفيضها  أو  منها  جزء  حجز  خالل 

املبالغ املتبقية من املوازنة السنوية عند انتهاء السنة املالية للعام التالي)26(.

5( توصيات لجنة تمكين المرأة:
وضعت اللجنة مجموعة من التوصيات لتمكني املرأة، ضمن ثالثة محاور: اآلليات املؤسسية 
واالجتماعية  االقتصادية  والبيئة  التشريعية،  األطر  العامة،  والسياسات  واإلجرائية 

واألمناط الفكرية.

ومن التوصيات املتصلة باآلليات املؤسسية واإلجرائية والسياسات العامة: إيجاد ضمانة 
أشكال  جميع  من  وحمايتها  العامة،  احلياة  يف  مشاركتها  وتعزيز  املرأة،  لتمكني  دستورية 
النصوص  تأنيث  مببدأ  لألخذ  والرأي  التشريع  ولديوان  للحكومة  واإليعاز  التمييز، 
على  أثر  من  لذلك  ملا  والتعليمات،  واألنظمة  القوانني  مشاريع  إعداد  عند  التشريعية 
تطوير الثقافة املجتمعية واحلّد من النظرة النمطية ألدوار كلٍّ من املرأة والرجل، وتعديل 
العادل إلى  املالية يف دعم األحزاب السياسية مبا يضمن للمرأة الوصول  نظام املساهمة 
بإجراء  املرأة  لتمكني  الوزارية  لّلجنة  واإليعاز  منها،  املالية  وخاصة  احلزب،  موارد  جميع 
مراجعة جلميع التشريعات التي تتضمن متييزًا ضد املرأة، والتي حّددتها االستراتيجية 
فاعلة  مشاركة  يضمن  تشاركي  نهج  باّتباع  وتعديلها   ،)2025-2020( للمرأة  الوطنية 
من  األردنيات  ألبناء  املزايا  منح  لقرار  قانوني  إطار  وتوفير  كاّفًة،  باملرأة  املعنية  للجهات 

خالل تضمينه يف قانون اإلقامة وشؤون األجانب.

احلكومية  اللجان  يف   )%30 عن  يقل  )ال  للمرأة  عادل  متثيل  بوجود  اللجنة  وأوصت 
املعنية بوضع خطط النمو والتعايف االقتصادي ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، وتعديل 
والبنوك  الشركات  والتجارة وقوانني  الصناعة  والعمالية وغرف  املهنية  النقابات  قوانني 
حتفيزية،  إجراءات  وإقرار  التمثيل،  عدالة  لضمان  أدنى  كحّد  النسبة  هذه  على  لتنّص 
مثل اإلعفاءات الضريبية، لتشجيع توظيف املرأة يف القطاع اخلاص، وتوفير بيئة العمل 
ش يف مكان العمل، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل  اآلمنة لها، مبا يف ذلك جترمي التحرُّ

لضمان التزام أصحاب العمل بأحكام القانون.

والتوصيات.  النتائج  أبرز  تنشر  السياسية  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  )بترا(،  األردنية  األنباء  وكالة   .26 
 https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=190951&lang=ar&name=news

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=190951&lang=ar&name=news


747

حالة البالد 2021: التنمية السياسية

ويف ما يتصل بدور اإلعالم يف تعزيز متكني املرأة، أوصت اللجنة بتبّني خطط وسياسات 
النمطية،  الوعي املجتمعي وتغيير الصور  إلى رفع  املرأة تهدف  إعالمية مراعية لقضايا 
صنع  عملية  يف  أساسيًا  شريكًا  ها  ِبعدِّ األردن  يف  العامة  احلياة  يف  املرأة  وجود  وتعزيز 
القرار، وتعزيز دور اإلعالم يف مجال إبراز دور املرأة وأهمية وجودها ووصولها إلى املراكز 
القيادية، من خالل تسليط الضوء على قصص جناح واقعية لنساء من جميع احملافظات 

ويف املجاالت كافة.

املتصلة  البيانات  بتوفير  اللجنة  أوصت  فقد  االجتماعية،  احلماية  سياسات  بشأن  أما 
السجاّلت  وتطوير  املستجيب،  التخطيط  لضمان  وإتاحتها  املجتمع  يف  الفقر  مبعدالت 
احلماية  برامج  من  لالستفادة  لها  الفرصة  وإتاحة  املعيلة  باملرأة  واالعتراف  الوطنية، 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  احلكومية  املؤسسات  بني  الشراكات  وتعزيز  االجتماعية، 
والعادلة  الشاملة  االجتماعية  احلماية  سياسات  تطوير  مجال  يف  الداعمة  واجلهات 
السياسات  وصانعي  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املعنية  املؤسسات  وإشراك  وتنفيذها، 
والثقافية  االجتماعية  البرامج  جميع  وإتاحة  تخصهم،  التي  والقضايا  بالقرارات 

والسياسية والصحية.

وأوصت اللجنة أيضًا بإعمال نص املادة )29( من قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
رقم )20( لسنة 2017، املتصلة بتضمني استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية 
األشخاص  وإدماج  شموَلها،  تكفل  تدابيَر  واألحداث،  واملسّنني  واملرأة  والطفولة  األسرة 
العنف  أشكال  جميع  بتجرمي  أوصت  وبرامجها.كما  وأنشطتها  محاورها  يف  اإلعاقة  ذوي 

والتمييز ضد املرأة.

6( لجنة التعديالت الدستورية المتصلة بقانوني االنتخاب واألحزاب وآليات 
العمل النيابي:

خرجت اللجنة مبقترحات وتوصيات ضمن ثالثة محاور:

• تعديالت لتمكني الشباب واملرأة وتعزيز مشاركتهما يف احلياة العامة:

من   )70( املادة  تعديل  السياسية،  املشاركة  تعزيز  يف  تساهم  التي  املقترحات  أبرز  من 
ح ملجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية، وتأنيث النصوص  الدستور لتخفيض سّن الترشُّ

لتعزيز مبدأ املساواة يف النص التشريعي.

• تعديالت لتحصني األحزاب السياسية وحمايتها من أّي تأثيرات سياسية:

من أبرز التعديالت يف هذا املجال، نقل ملف إدارة اإلشراف على تأسيس األحزاب السياسية 
ومتابعة شؤونها إلى الهيئة املستقلة لالنتخاب.
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• تعديالت لتطوير آليات العمل النيابي:

بآليات  املتصلة  الدستورية  بالنصوص  اخلاصة  املقترحات  من  مجموعة  اللجنة  قدمت 
العمل  استقاللية  وتعزيز  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  تكريس  أبرزها  النيابي،  العمل 
البرملاني من خالل إلغاء حكم اجلمع بني عضوية مجلس األمة واملنصب الوزاري، واقتصار 
احلق  تقرير  مع  واحدة،  شمسية  سنة  تتجاوز  ال  زمنية  مدة  على  النواب  مجلس  رئاسة 
إضافة  ملنصبه،  النواب  مجلس  رئيس  فقدان  على  بالتصويت  النواب  مجلس  ألعضاء 
التطورات السياسية  النيابي بهدف مواكبة  العمل  آليات  17 مقترحًا حول حتديث  إلى 

والقانونية.

7( توصيات عامة موجهة للوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الشبابي، 
ضمن إطار تشريعي ومؤسسي ناظم لقطاع الشباب:

تضمنت التوصيات اخلاصة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن هذا احملور: تسهيل 
عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي ُتعنى بقطاع الشباب؛ تشبيك هذه املؤسسات 
على  واإلجراءات  املوافقات  تسهيل  الوطنية؛  االستراتيجيات  سياق  وضمن  املمّولني  مع 
املشاريع اجلديدة؛ تقدمي حزمة حتفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة من خالل تسهيل 
اإلجراءات والشروط التمويلية املتصلة بسنوات اخلبرة للمؤسسة واملالءة املالية؛ متكني 
وتعريفها  التمويل،  لتحصيل  واألدوات  باآلليات  وتدريبها  الناشئة  الشبابية  املؤسسات 
للمؤسسات  محددة  متويلية  حصة  وتخصيص  املشاريع؛  مقترحات  إعداد  أسس  على 

واملنظمات التي تدار من ِقبل الشباب، وخاصة يف احملافظات.

ويف ما يتصل بدور وزارة الشباب يف متكني الشباب، أوصت اللجنة بتشكيل مجلس تنسيق 
مؤسسي برئاسة الوزارة وعضوية وزارة التخطيط، ووزارة الشؤون السياسية والبرملانية، 
املدني  املجتمع  عن  وممثلني  الرسمية،  وشبه  الرسمية  واملؤسسات  الثقافة،  ووزارة 
واملؤسسات والهيئات املانحة، لتبادل املعلومات واخلبرات والتخطيط والتنسيق املشترك 
وحتديث  للشباب،  الوطنية  باالستراتيجية  بالشباب  ُتعنى  التي  املشاريع  ربط  لضمان 
واستحداث  الشبابية،  والبرامج  املبادرات  تنفيذ  لتسهيل  وتفعيله  الشباب  رعاية  قانون 
والنوادي  الشبابية  املراكز  وتفعيل  للشباب،  السياسية  املشاركة  تعزز  جديدة  مشاريع 
الرياضية، وتوطني املبادرات الشبابية فيها ودعمها، والعمل على متكني الشباب يف املراكز 
الشبابية عن طريق تعديل األنظمة والتعليمات مبا يتناسب مع ذلك األمر، والعمل على 
تعزيز دور املراكز يف التنمية الشاملة، وتوثيق املبادرات الشبابية وأسماء مؤسسيها حفظًا 

حلقوق امللكية الفكرية.
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وبشأن دور وزارة الشؤون السياسية والبرملانية يف متكني الشباب، أوصت اللجنة بتدريب 
التأييد  وكسب  االنتخابية  احلمالت  إلدارة  الالزمة  املهارات  على  احلزبي  الشباب 
احلزبي  والعمل  باألحزاب  األردني  الشباب  لتوعية  متخصصة  برامج  وعقد  واملناصرة، 
بالتعاون مع اجلامعات الرسمية واخلاصة ومنظمات املجتمع املدني، وإقامة أنشطة داخل 
اجلامعات لألحزاب للتعريف ببرامجها وآليات االنتساب إليها، وإبراز دور النواب الشباب، 
وتسليط الضوء على مشاركتهم يف البرملان وتفاعلهم مع أدوات الرقابة البرملانية )األسئلة 
والعمل  بالشباب  املعنية  املدني  املجتمع  مؤسسات  مع  العالقة  وتنظيم  واالستجوابات(، 

السياسي والعام، وتطويرها من خالل شراكات وبرامج تدريبية متخصصة.

اللجنة  أوصت  السياسي،  للعمل  األساسية  الضمانة  تشكل  التي  العامة  احلريات  وبشأن 
والسياسات  التشريعات  جميع  مبراجعة  اإلنسان  وحقوق  العامة  احلريات  بتعزيز 
وقانون  اإللكترونية،  اجلرائم  قانون  )مثل  العامة  للحريات  الناظمة  واملمارسات 
االجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق احلصول على املعلومات، وقانون 
منع اجلرائم(، وتعديلها مبا يتناسب مع مبادئ الدستور األردني وخاصة البند )1( من 
املادة )128(، والذي ينص على أنه: "ال يجوز أن تؤثر القوانني التي تصدر مبوجب هذا 

الدستور لتنظيم احلقوق واحلريات على جوهر هذه احلقوق أو متس أساسياتها".

2. مالحظات على مخرجات اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية
تضمنت رسالة التكليف امللكي أهمية املخرج التشريعي الذي يؤسس حياة حزبية فاعلة 
البرامجية.  والتيارات  الكتل  على  قائم  برملان  إلى  للوصول  الناخبني،  إقناع  على  وقادرة 
وقد ربطت الرسالة امللكية هذا الهدف بدور الشباب، والبحث يف السبل الكفيلة لتحفيز 
مشاركتهم يف احلياة احلزبية والبرملانية. ويف املقابل بذلت اللجنة مجهودًا كبيرًا دام قرابة 
ثالثة أشهر، نّفذت فيها مجموعة كبيرة من اللقاءات امليدانية مع الفعاليات املجتمعية. 
إذ  السياسية،  املنظومة  حتديث  يف  تسهم  نوعية  نقلة  امللكية  اللجنة  مخرجات  ومتثل 
قدمت مقترحات بنيوية وجديدة لم تشهدها محطات التحول الدميقراطي وورش العمل 

السياسية طيلة السنوات السابقة.

وعند مراجعة املخرجات املتصلة بالدور السياسي للشباب، وخاصة يف جلنتي االنتخاب 
فعلى  االنتخابي،  والتمثيل  السياسي  التمثيل  بني  التوازن  إشكالية  لوحظ  واألحزاب، 
سبيل املثال: وضعت التوصيات فئة الشباب يف القوائم الوطنية لقانون االنتخاب املقترح 
35 سنة ضمن املترشحني اخلمسة  أو شابة بعمر أقل من  يف ترتيب متأخر )وجود شاب 
كان  األردن،  يف  الناخبني  أصوات  إجمالي  من  تقترب  الشباب  أصوات  أن  ومبا  األوائل(، 
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األجدى على األقل مراعاة العدالة االنتخابية، بحيث تكون فئة الشباب ضمن املترشحني 
الثالثة األوائل، مثلما اقترحت اللجنة ملشاركة املرأة يف الدائرة العامة.

وأعادت مخرجات اللجنة إنتاج البيروقراطية من جديد على املمارسة احلزبية يف األردن، 
إذ لم تراِع جلنة األحزاب السياسية أزمة غياب الثقة بني الشباب واملجتمع  يف األحزاب 
السياسي وتوظيفه  التحديث  اإلمكان من  وآثرت االستفادة قدر  القائمة)27(،  السياسية 
خالل  من  جديدة  أحزاب  تأسيس  بعرقلة  فقامت  القائمة،  السياسية  األحزاب  لصالح 
اشتراط عدد كبير من املؤسسني لألحزاب السياسية اجلديدة، إذ ال يقل عدد األعضاء 
عند عقد املؤمتر التأسيسي عن ألف شخص، وأن يكونوا من سّت محافظات على األقل، 
دون مراعاة العمل السياسي احلديث القائم على البرنامج السياسي ومؤازريه، بعيدًا عن 
األجدى  من  وكان  االستعراضي،  احلزبي  واملجتمع  الوطنية  األرقام  تكديس  إلى  العودة 
الشباب  دمج  منهجية  تتخذ  وأن  امللكية،  الرسالة  وجهت  كما  األكبر  الدور  الشباب  إيالء 
يف احلياة احلزبية مسار الدمج يف األحزاب القائمة مع إبقاء مسار تكوين أحزاب جديدة 
قائمًا وممكنًا، وخاصة للشباب الراغبني يف تأسيس أحزاب تعّبر عن أفكارهم وتطلعاتهم 

وبأدواتهم املعاصرة.

تقرير حالة  السياسية في  التنمية  خامسًا: متابعة توصيات 
البالد 2020

تقييم حالة اإلجناز يف 2021توصيات 2020
إيجاد صيغة جديدة لتشكيل احلكومات من 

خالل التفاوض مع الكتل النيابية، األمر الذي 
يشجع األحزاب على تطوير نفسها، كما يشجع 

الكتل النيابية والنخب الوطنية على االنخراط 
يف العمل احلزبي.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة إليجاد صيغة 
تشاورية مع الكتل النيابية لتشكيل احلكومات.

املشاركة  وجدل  األردني  الشباب  بعنوان:  واملجتمع  السياسة  معهد  أصدره  منشور  تقرير  على  االطالع  ميكن   .27
الدراسات  التي يقوم مركز  الدورية  التقارير  2020.كما ميكن االطالع على  النيابية  السياسية يف االنتخابات 
واملؤسسات  السياسية  باألحزاب  املجتمعية  الثقة  حاالت  حول  بإعدادها  األردنية  باجلامعة  االستراتيجية 

العامة.
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تقييم حالة اإلجناز يف 2021توصيات 2020

تعديل قانون االنتخاب لتخصص نصف مقاعد 
مجلس النواب لقوائم وطنية على مستوى 

اململكة ويف دائرة انتخابية واحدة.

مت إعداد مشروع قانون جديد لالنتخابات من 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، 

والتي من بني أعضائها وزير الشؤون السياسية 
والبرملانية، وأقرت املشروع املرسل إلى مجلس 
النواب بزيادة عدد أعضاء املجلس إلى 138 

مقعدًا، ويشمل التمثيل مستوَيني: األول وطنّي 
ويسّمى الدائرة العامة وُخّصص له 30% من 

مقاعد املجلس، والثاني محّلّي ويسّمى الدوائر 
احمللية وله بقية املقاعد.

تطوير املعايير املتصلة بتمويل األحزاب 
السياسية وربطها باألداء السياسي للحزب من 

الداخل وباالنتخابات العامة.

مت تطوير ذلك من خالل إصدار مشروع قانون 
جديد لألحزاب، أعدته اللجنة امللكية لتحديث 

املنظومة السياسية.
زيادة املقاعد النيابية املخصصة للمرأة يف 
مجلس النواب من 15 مقعدًا إلى 30% من 

مقاعد مجلس النواب.
مت زيادة املقاعد يف مشاريع القوانني التي أقرتها 

اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية.

دعوة اجلهات الرسمية املعنية بالتنمية 
السياسية إلى متكني الشباب وضمان حرية 
العمل السياسي واحلزبي لطلبة اجلامعات.

مت العمل على ذلك وتقنينه من خالل مشروع 
قانون األحزاب الذي أقرته اللجنة امللكية 
لتحديث املنظومة السياسية وأرسلته إلى 

احلكومة.
دعوة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الوزارات 

واملؤسسات ذات الصلة لوضع استراتيجية 
متكاملة لترسيخ الثقافة الدميقراطية لدى 

الطلبة يف مرحلة التعليم العام، وتطوير منهاج 
التربية الوطنية، واألنشطة الالمنهجية 

لتحقيق هذا الغرض.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو وزارة التربية 
والتعليم لتحقيق هذا الهدف.

تشجيع مؤسسات املجتمع املدني من منطلق 
مسؤوليتها إلى جانب احلكومة واألحزاب يف 

التنمية السياسية، على النهوض بدورها يف نشر 
الثقافة الدميقراطية يف املجتمع.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو وزارة التربية 
والتعليم لتحقيق هذا الهدف.

متكني وزارة الشؤون السياسية والبرملانية من 
ممارسة دورها بوصفها مرجعية عامة ملؤسسات 
املجتمع املدني على اختالف مكوناتها يف مجال 

التنمية السياسية.

لم ُيّتخذ أي إجراء من احلكومة أو من وزارة 
الشؤون السياسية والبرملانية لتحقيق هذا 

الهدف.

سادسًا:  االستنتاجات والتوصيات
البنيوية  عن  بعيدة  انفرادية  سياقات  عمومًا  التنموية  السياسات  تنفيذ  مسار  يتخذ 
والتراكمية، ومنفصلة غير متصلة ما بني السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، 
ينعكس  احلال  بطبيعة  األمر  وهذا  واملوارد،  واملخرجات  اجلهود  يف  تشتت  ثّمة  وبالتالي 

انعكاسًا مباشرًا وغير مباشر على حالة التنمية السياسية يف األردن. 

من  عام  مائة  خالل  األردني  الدميقراطي  التحول  محطات  عرض  خالل  من  ويتضح 
تأسيس الدولة، أن مسارها يحتوي على محاوالت جادة دون كلل وملل لتحديث املنظومة 
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حاضرة  الدميقراطي  املستقبل  على  واحلرص  السياسي  اإلصالح  إرادة  أن  أي  السياسية، 
يف  تبادل  ثّمة  كان  ولذلك  السياسية،  والنخب  السياسي  القرار  صانع  رؤية  يف  باستمرار 

الصوت املبادر واملطالب باإلصالح بني املجتمع والدولة.

ومع املخرجات واإلجنازات الكبيرة على املستوى التشريعي واملؤسسي، يبقى سؤال التغيير 
احملاوالت  تتمكن  لم  إذ  اجلميع،  لدى  مطروحًا  املستدام  والبنيوي  احليوي  السياسي 
السابقة طيلة املئوية األولى من استكمال الوصول إلى النتائج واألهداف املرجوة واملتمثلة 
ذات  حكومات  وإنتاج  السياسي،  املجال  يف  والفاعلة  املنتظمة  الشعبية  املشاركة  بزيادة 

برامج حزبية، وبناء دميقراطية متجددة كما أطر لها جاللة امللك يف أوراقه النقاشية.

امللكية  اللجنة  توصيات  على  احلكومة  بها  قامت  التي  اإلضافية  التعديالت  أثارت  وقد 
النخبة  خالل  من  األردني،  الشارع  يف  كبيرًا  استياء  السياسية  املنظومة  لتحديث 
املتشجعة لعمل اللجنة ومقترحاتها اإليجابية على مسار التحول الدميقراطي األردني 
أواًل مبخالفة تعهد صاحب اجلاللة بأن  إلى احلكومة  الثانية، وتوّجه االتهام  املئوية  يف 
استنساخ  مبحاولة  وثانيًا  النواب،  مجلس  إلى  هي  كما  امللكية  اللجنة  مقترحات  تصل 
األردنية،  اخلصوصية  مراعاة  دون  السياسي  النظام  على  وتطبيقها  أردنية  غير  جتربة 
ودون تقدمي شروحات كافية للرأي العام حول هذه التعديالت التي طرأت على الدستور 

وغايتها وانعكاساتها على املواطن األردني ونظامه السياسي.

والتمكني  السياسية  والتنمية  التربية  يف  كبير  بدور  املدني  املجتمع  منظمات  وتقوم 
األردني،  املجتمع  مع  والتفاعلي  املباشر  وتعاملها  الواسع  النتشارها  نظرا  الدميقراطي، 
ولكن برامجها وجهودها تصطدم مبمارسة بيروقراطية من املؤسسات الرسمية، وباملقابل 
تفتقر توجهات هذه املنظمات لوجود برامج متابعة وتقييم وتطوير، إضافة إلى االفتقار 

للعمل التكاملي.

وبناًء على ما سبق، توصي هذه املراجعة مبا يلي:

مرجعًا  لتمثل  الدميقراطي،  والتمكني  السياسية  للتنمية  وطنية  استراتيجية  وضع   .1
واضحة  عمل  برامج  على  يشتمل  السياسي  بالعمل  املتصلة  واجلهود  اخلطط  جلميع 
بأطر زمنية محددة، تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم واملتابعة، ويكون لها أثر 

ملموس على الفعالية السياسية وعالقة املواطن بالدولة.

تنفيذ مراجعة شاملة للمناهج واملقررات املرتبطة بالثقافة الوطنية واملواطنة، وإيجاد   .2
آلية تقييم ومتابعة دورية للمعارف واملهارات التي يكتسبها الطلبة يف هذا املجال. 
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واملواطنة  األردنية  الهوية  قضايا  يف  ومعارفهم  مهاراتهم  وتطوير  املعلمني  متكني   .3
والتحديث السياسي، وإيجاد برامج متكينية ملعلم التربية الوطنية وتطوير مهاراته 

يف برامج التنشئة السياسية.

تأسيس البرملان الشبابي األردني للفئة العمرية )18-25( سنة على املستوى الوطني،   .4
بهدف تكريس العمل والوعي السياسي، وإتاحة املجال أمام الفئات الشابة يف األحزاب 
السياسية للعمل البرملاني البرامجي، وتطوير املهارات السياسية، وتقدمي املقترحات 

واحللول املبتكرة ملشاكل التنمية من وجهة نظر جيل الشباب إلى أصحاب املصلحة.

تذليل العقبات والصعوبات التي حتول دون ممارسة منظمات املجتمع املدني جهودها   .5
البيروقراطية  والدميقراطي، ويف مقدمة ذلك  السياسي  بالتمكني  املتصلة  وبرامجها 

احلكومية يف التعامل معها. 

استحداث معهد مستقل لدراسة الدميقراطية والتحول السياسي.   .6
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مقدمة 
ُيعّد تطوير القطاع العام من األولويات الرئيسة التي متثل جهدًا وطنيًا متكاماًل الستعادة 
ثقة املواطن باألداء احلكومي، وهذا يحتاج للتنسيق وتكاتف اجلهود واالستغالل األمثل 
خالله  من  ليتم  التزامات،  أو  مالية  تكاليف  أي  دون  العام  القطاع  يف  املؤسسية  للقدرات 
بناء إطار عمل متكامل تشرف على تنفيذه أعلى املستويات يف الدولة، بهدف تطوير أداء 

اجلهاز احلكومي، وتقييم اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني وتطويرها. 

ومن خالل عرض خطط التطوير اإلداري يف القطاع العام منذ عام 2000 وحتى اليوم، 
جند أن هذه اخلطط متماثلة وعناصرها واحدة إلى حد كبير، وتشمل تطوير اخلدمات 
اإللكتروني،  للتحول  قابلة  لتكون  هندستها  وإعادة  اإلجراءات  وتبسيط  احلكومية، 
وتطوير املوارد البشرية، وهيكلة اجلهاز احلكومي، وتعزيز عملية رسم السياسات العامة 
وصنع القرار. فخالل املّدة السابقة، أظهرت جائحة كورونا ضعف استجابة القطاع العام 
وجاهزيته للعمل عن ُبعد لعدم وجود خطط طوارئ مناسبة. ومع وجود برامج لتحسني 
اخلدمات  جودة  وقياس  اجلمهور،  خدمة  مكاتب  مثل  احلكومية،  واإلجراءات  اخلدمات 
احلكومية ورضا متلقي اخلدمة، إاّل أن ثّمة برامج أخرى تأخر تنفيذها بسبب اجلائحة 
أو ازدواجية العمل. وما زالت الصورة غير واضحة يف ما يتصل بإعادة هيكلة القطاع العام 
ولتحقيق  حكومي.  تغيير  كل  مع  وإلغائها  القرارات  بكثرة  جليًا  ذلك  ويظهر  وتطويره، 
التطوير اإلداري احلقيقي املنشود، ال بّد من وجود إلزامية بخطط تطوير القطاع العام 
للحكومات املتعاقبة. كما ال بّد من وجود دور فاعل أكبر لديوان اخلدمة املدنية، ومعهد 

اإلدارة العامة يف خطط إعادة الهيكلة.

وثّمة إشكالية مؤسسية تتعلق بإدارة اإلدارة العامة، وهذه اإلشكالية كانت منذ 20 عامًا، 
ودليل ذلك تغير اسم وزارة تطوير القطاع العام ألكثر من مرة.

 2000 عام  منذ  العام  القطاع  تطوير  أداء  حول  لمحة  أواًل: 
)الخطط واالستراتيجيات(

عمل  وبرامج  استراتيجية  خطط  إلى  القيادة  رؤية  بترجمة  املتعاقبة  احلكومات  قامت 
السنوات  خالل  امللكية  التكليف  كتب  محاور  يف  جاءت  التي  األهداف  لتحقيق  تنفيذية 
يف  صدرت  التي  اإلداري  التطوير  استراتيجيات  أن  جند  املثال،  سبيل  فعلى  السابقة. 
األعوام 2004، و2009، و2011، إضافة إلى استراتيجية تطوير القطاع العام للسنوات 
والبرامج   ،)2016-2014( احلكومي  اجلهاز  أداء  تطوير  وبرنامج   ،)2013-2011(
واخلطط التنفيذية لسياسات تطوير القطاع العام هي ذاتها، وقد تكررت خالل األعوام 
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البشرية،  املوارد  وإدارة  العام،  القطاع  أبرز محاورها هيكلة  والتي كان من   ،2021-2015
احلكومية،  اخلدمات  تطوير  شملت  كما  احلكومية.  اخلدمات  وحتسني  القرار،  ودعم 
أثرًا  لتحقق  اإللكتروني  للتحول  قابلة  لتكون  هندستها  وإعادة  اإلجراءات  وتبسيط 
مباشرًا يلمسه متلقو اخلدمة واملجتمع واجلهاز احلكومي مبكوناته كافة. وعمومًا تعدُّ كل 
وزارة ومؤسسة حكومية هي اجلهة املسؤولة واألكثر دراية بنقاط القوة وفرص التحسني 

يف القطاع العام، لتكون وزارة االقتصاد الرقمي والريادة هي اجلهة الداعمة. 

ومن أجل املضي قدمًا يف تطوير القطاع العام، ال بّد من التركيز على تطوير عدة محاور، 
تشمل تبني استراتيجية موحدة وملزمة لتطوير القطاع العام، وتطوير املوارد البشرية، 
وإعادة هيكلة القطاع العام، وتعزيز عملية احلوكمة ورسم السياسات العامة وصنع القرار. 

ثانيًا: مواطن الخلل وفرص التحسين في األداء والتنفيذ
غير  أنها  إاّل  واخلطط،  البرامج  وجود  ومع  العام،  للقطاع  استراتيجية  تطوير  مجال  يف 
مترابطة، وتفتقد للمنهجية العلمية يف بنائها وربطها مع املؤشرات الوطنية، ما يؤدي إلى 
واخلطط  البرامج  تنفيذ  عملية  وضعف  العامة،  لإلدارة  الشمولية  االستراتيجية  غياب 
التي يسهل تنفيذها ضمن أطر زمنية محددة،  التشغيلية  انعكاسها على اخلطط  لعدم 
األداء  وحدة  تتواله  أن  املفترض  من  الذي  احلكومي  األداء  متابعة  ضعف  إلى  إضافة 
احلكومي.  املتابعة  لنظام  الواضح  األساس  وغياب  الوزراء،  رئاسة  يف  واإلجناز  احلكومي 
وثّمة حاجة خلطة شاملة للدولة وعابرة للحكومات ترتبط بأهداف وطنية، وكل مؤسسة 
الشمولية  باخلطة  املتصلة  خططها  بحسب  نفسها  تطوير  عن  مسؤولة  تكون  وزارة  أو 

ومؤشراتها.

أما يف مجال تطوير املوارد البشرية، فال بّد من حتديث نظام اخلدمة املدنية والتعليمات 
املنبثقة عنه لتعزيز دوره يف تخطيط املوارد البشرية والرقابة اإلدارية، وتبني املمارسات 
البرامج  وعقد  واستقطابها،  الكفاءات  سوية  ورفع  البشرية،  املوارد  إدارة  يف  احلديثة 
التدريبية لبناء القدرات ومتكني الكوادر على املستويات كافة، وتعزيز القدرات القيادية 
لدى الفئات األولى والعليا لترسيخ روح املبادرة واستعمال الصالحيات املفوضة، وحتديث 
مدونة السلوك الوظيفي، وبناء منظومة إلدارة األداء لترسيخ مفاهيم الشفافية والنزاهة 
تسعى  ومؤسسة  وزارة  كل  على  ذلك  تنفيذ  مسؤولية  وتقع  واملساءلة.  املهنية  ومبادئ 

للتطوير، ويقع عبء الدعم الفني على ديوان اخلدمة املدنية ومعهد اإلدارة العامة.

فخالل  العامة،  اإلدارة  ومعهد  الديوان  من  كل  دور  تفعيل  من  بّد  ال  سبق،  ما  على  وبناًء 
عناية  وعدم  بالّديوان  االهتمام  وغياب  لدورهما  تهميش  ثّمة  كان  السابقني،  العقدين 
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مرتبط  إداري  إصالح  يوجد  ال  إذ  العامة،  اإلدارة  يف  تراجع  إلى  أدى  ما  البشري،  باملورد 
باإلصالح االقتصادي واالجتماعي بدون اهتمام باملوارد البشرية.

كفاءته  ورفع  اإلداري  اجلهاز  ترشيق  إلى  الهادفة  احلكومي  اجلهاز  هيكلة  مجال  ويف 
وفعاليته اإلدارية، فإن حتقيق ذلك يكون من خالل املراجعات الشاملة للطبيعة القانونية 
والتنظيمية والهيكلية والوظيفية للدوائر واملؤسسات احلكومية، وإجراء عمليات الدمج 
ملنع االزدواجية. وكذلك املراجعات الشاملة للوصف الوظيفي وكفاءة العاملني يف القطاع، 
إجراء  مسؤولية  وتقع  نقص.  أو  فوائض  من  االحتياجات  بحسب  الكوادر  تدوير  وإعادة 
وحدة  لتزويد  املدنية  اخلدمة  ديوان  من  بدعم  املعنية  الوزارات  على  املراجعات  هذه 
واإلحصاءات  الرقمية  والبيانات  باملعلومات  الوزراء  رئاسة  يف  احلكومي  واألداء  اإلجناز 
كافة، وبالتوقعات املستقبلية حلجم العبء الوظيفي، إذ تعدُّ هذه الدراسات واملعلومات 
والبيانات املادة األساسية التي تتيح دراسة األثر قبل اإلقدام على إصدار تشريع أو تنفيذ 

خطة الهيكلة.

عملية  ومأسسة  القرار،  وصنع  العامة  السياسات  ورسم  احلوكمة  عملية  تعزيز  وضمن 
التخطيط االستراتيجي يف الوزارات واملؤسسات، لتصبح ثقافة مستمرة وأساسًا للعمل، 
ال بّد من وضع اخلطط ضمن أطر زمنية، إلمتام متابعة اإلجناز بحسب مؤشرات األداء، 
قات للوزير أو املدير، ومن ثم رفعها لوحدة اإلجناز  ورفع التقارير اخلاصة باإلجناز أو املعوِّ
واألداء احلكومي يف رئاسة الوزراء. وعمومًا يتطلب تطوير القطاع العام، تكريس ثقافة 

التمّيز، ونشر ممارسات احلوكمة والشفافية، ورفع سوية اإلدارة املالية.    

ومع أن استراتيجيات التطوير اإلداري عبر احلكومات املتعاقبة، قد جاءت حتمل محاور 
عملية  هو  اإلداري،  التطوير  رحلة  يف  النجاح  أساس  أن  إاّل  نفسه،  اإلطار  ويف  متشابهة 
العامة  السياسات  رسم  على  وتعتمد  معينة،  نتيجة  أو  إجناز  عند  تقف  ال  مستمرة 
واملؤسسات،  الوزارات  يف  الهرم  قاعدة  من  التشاركية  مبدأ  وعلى  التنفيذية،  واخلطط 
مجلس  إلى  لرفعها  قطاعات،  ضمن  أو  فرديًا  املؤسسات  مستوى  على  العتمادها  وصواًل 
وُيتابع  اإلجناز  ُيقّيم  ثم  ومن  التنفيذية.  احلكومة  خطة  لتصبح  العتمادها  الوزراء 
إلى وحدة اإلجناز واألداء احلكومي  لُترفع  بحسب مؤشرات األداء يف كل جهة حكومية 

يف رئاسة الوزراء.

املتعاقبة  احلكومات  عبر  اإلداري  التطوير  خطط  تنفيذ  يف  السائدة  السمة  وتبرز 
التنفيذية  اخلطط  بعض  عن  وبالتراجع  االستمرارية،  وعدم  بالتشّتت  بتمّيزها 
أن  جند  والقرارات،  اخلطط  لهذه  السريع  العرض  خالل  ومن  اعُتمدت.  التي  والقرارات 
وحدة متابعة األداء واإلجناز احلكومي املرتبطة برئيس الوزراء، قد ُأنشئت وُألغيت أكثر 
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من مرة، كما ُدمجت وُألغيت مؤسسات ودوائر أكثر من مرة. وُيالحظ من خالل إجراءات 
عملية التطوير التي متت خالل املّدة املاضية، تهميش الدور احملوري لكل وزارة ومؤسسة 
التحسني  القوة وفرص  أنها اجلهة األكثر دراية ومعرفة مبواطن  التطوير، مع  يف عملية 
الدور، مثل  والتنسيق بهذا  الدعم  ُيفترض بها تقدمي  التي  والتطوير، واستئثار اجلهات 
وزارة التنمية اإلدارية التي أصبحت وزارة تطوير القطاع العام الحقًا، ومن ثم إدارة تطوير 
األداء املؤسسي والسياسات يف رئاسة الوزراء، والتي ُألغيت يف عام 2022، وذلك بالتعاون 

مع وزارة االقتصاد الرقمي والريادة. 

األدوار  وضوح  عدم  بسبب  للمؤسسات  الدعم  تقدمي  يف  وتشّتت  ازدواجية  هناك  وكان 
للجهات املنوط بها تقدمي الدعم، وهي حتديدًا إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات 
)وزارة تطوير القطاع العام سابقًا(، ووزارة االقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة التخطيط 
والتعاون الدولي، وديوان اخلدمة املدنية، ومعهد اإلدارة العامة. إذ ُيعدُّ أساس النجاح يف 
قيد  لتكون  ومجّمعة،  معتمدة  أداء  مؤشرات  وضع  هو  واإلجناز،  واألداء  التطوير  عملية 

التقييم واملراقبة يف وحدة متابعة األداء احلكومي واإلجناز يف رئاسة الوزراء. 

بالدميومة  اّتصافها  مع  والتطوير،  التقييم  دورة  إمتام  باإلمكان  يكن  لم  أنه  ويالحظ 
إلعطاء األثر والنتائج املرجوة، بسبب كثرة التغيير والتشّتت والتأرجح يف التنفيذ. وهذا 
يشير إلى عدم وجود خطة حكومية شاملة تعمل عليها احلكومات، بغض النظر عن اسم 
األداء  ومؤشرات  املسؤوليات  حتدد  شمولية  خطة  لديها  كان  ولو  عنها،  املسؤولة  اجلهة 
الستمر اإلجناز، حتى مع إلغاء وزارة تطوير القطاع العام وإدارة تطوير األداء املؤسسي 

والسياسات. 

غير  بطريقة  مّت  قد  أنه  إاّل  ضروريًا،  كان  قد  العام  القطاع  تطوير  وزارة  إلغاء  أّن  ومع 
منّظمة من خالل نقل الوزارة كاملة إلى رئاسة الوزراء، واستحداث دوائر ووحدات تقوم 
العام، مثل: مديرية تطوير اخلدمات واإلجراءات احلكومية،  القطاع  بدور وزارة تطوير 
عات واملشاريع  ووحدة دعم القرار، ووحدة متابعة األداء احلكومي وتقييمه، ووحدة املسرِّ
هذه  وأصبحت  الشكاوى.  ووحدة  الفضلى،  واملمارسات  السياسات  ووحدة  األولوية،  ذات 
مبشاريع  تتدخل  األحيان  بعض  ويف  أخرى،  مرة  وزارة  كأنها  تعمل  والوحدات  املديريات 

ليست من اختصاصها منها األمن السيبراني مثاًل. 

لشؤون  دولة  ووزير  املؤسسي،  للتطوير  دولة  وزير  َي  ُسمِّ احلالية،  احلكومة  عمل  وخالل 
بالوزير  وتقييمه  احلكومي  األداء  متابعة  وحدة  وُأحلقت  احلكومي،  والتنسيق  املتابعة 
األداء  تطوير  إدارة  وكذلك  املؤسسي،  للتطوير  الدولة  وزير  منصب  ُألغي  ثم  األخير. 
األمثل  األسلوب  بأن  علمًا  واضحة،  غير  الصورة  أن  على  يدل  ما  والسياسات،  املؤسسي 
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عامليًا هو من خالل إنشاء مكتبني يف رئاسة الوزراء مرتبطني برئيس الوزراء أو أحد الوزراء 
سابقًا  مت  ما  وهذا  الوزراء،  مجلس  قرار  ودعم  اإلجناز  ملتابعة  الرئيس  يفوضهم  الذين 
ُألغيت الحقًا، إذ  ُألغيا وُنقلت املهام إلى وزارة تطوير القطاع العام، ثم  2010، ثم  يف عام 
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  أصدرت  كما  التطويري.  بالنهج  استمرارية  يوجد  ال 
البرنامج التنموي التنفيذي، وضمن محور تطوير القطاع العام، وردت برامج تشمل: رفع 
إذ تعمل  البشرية،  املوارد  كفاءة اجلهاز احلكومي، حتسني اخلدمات احلكومية، وتطوير 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي على متابعة اإلجناز على هذه اخلطط.

قات يف السير بعملية التطوير اإلداري يف القطاع العام، تعّدد اجلهات املسؤولة  ومن املعوِّ
عن التطوير، وعدم الثبات يف تعيني اجلهة املنوط بها متابعة التطوير اإلداري، فقد كانت 
وحدة متابعة األداء واإلجناز احلكومي مرتبطة بنائب رئيس الوزراء عام 2005. تال ذلك 
تهميش هذا احملور، ثم ُأعيد االهتمام بعمل هذه الوحدة لقياس األداء وفق نظم رصد 
وتقييم يف عام 2009، وُنقلت هذه الوحدة من رئاسة الوزراء إلى وزارة تطوير القطاع العام 
يف عام 2012، ثم التحّول إلى إلغاء مهامها، وأعيد تشكيل الوحدة يف رئاسة الوزراء عام 
2018، وُنقلت إلى  2016. وُألغي نظام التنظيم اإلداري لوزارة تطوير القطاع العام عام 
املؤسسي  األداء  لشؤون  الدولة  وزير  وُعدَّ  الوزارة.  دوائر  من  مجموعة  مع  الوزراء  رئاسة 
عهد  يف  واإلدارة  الوزير  منصب  وُألغي  للوزارة،  القانوني  اخللف  املؤسسي  األداء  وتطوير 
احلكومة احلالية. وقد أدى هذا التأرجح، وعدم الوضوح يف متابعة التطوير املؤسسي إلى 
استراتيجيات  وضع  يتم  أن  فاألصل  التطوير.  عملية  على  سلبًا  أّثرت  قات  املعوِّ من  عدد 
وبرامج تنفيذية ومؤشرات أداء، ثم تتم املراجعة والتحديث لالستراتيجيات، ال أن ُيبدأ 
من جديد. ومبراجعة ما ُأجنز خالل السنتني السابقتني يف مجال خطة احلكومة للتطوير 
اإلداري، تبني أن ثّمة خطة داخلية تنفيذية للعام 2019/2020، لكن ال يوجد مرجعية 

حول ما ُأجنز، وهذا يؤكد أن الصورة ما زالت غير واضحة بالفعل. 

مستعد  غير  العام  القطاع  أن   2020 عام  بداية  يف  كورونا  جائحة  خالل  جليًا  ظهر  لقد 
لتبعات هذه اجلائحة. إذ كان ثّمة ضعف يف قدرات احلكومة لتقدمي اخلدمات واستمرارية 
العمل، وكذلك ضعف يف مدى جاهزية القطاع العام للعمل عن بعد بسبب التحديات يف 
استخدام األنظمة احلكومية اإللكترونية، وبسبب بروتوكول االّتصال اآلمن بني اجلهات 

احلكومية.

وقد قام ديوان اخلدمة املدنية بإصدار تعليمات الدوام املرن والعمل عن بعد قبل اجلائحة 
احلظر  عن  احلكومة  إعالن  وقت  مباشرة  تفعيلهما  مت  قد  أنه  ورأى   ،)2018( بعامني 
الشامل، وأن العمل لم يتوقف يف دوائر اخلدمة املدنية كافة خالل تلك املّدة. وبعد ذلك 
للعودة  طريق  خارطة  لوضع  املدنية  اخلدمة  لدوائر  إرشادي  دليل  بإعداد  الّديوان  قام 
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املؤسسي  األداء  تطوير  إدارة  الّديوان:  شركاء  مع  بالتعاون  كورونا  جائحة  بعد  للعمل 
والسياسات يف رئاسة الوزراء، معهد اإلدارة العامة، وممثلني عن جلنة األوبئة وخلية إدارة 
األزمة، ومت إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 2020/5/10، وُعّمم هذا الدليل على دوائر 
اخلدمة املدنية. وقد تضمن الدليل آلية حتديد الوظائف احليوية داخل كل دائرة وفقًا 
انقطاع  وعدم  خدماتها  بتقدمي  الدائرة  استمرار  لضمان  احلكومة  من  احملددة  للنسب 
يكونوا  لم  املوظفني  أن  على  يدل  ما  متأخرًا،  كان  والفيديو  الدليل  إصدار  أن  إاّل  العمل، 
مدّربني على تقدمي اخلدمات أثناء اجلائحة، وال قادرين عليها أو جاهزين لها، إضافة إلى 

تعّطل الشبكة العنكبوتية باستمرار.

كما أظهرت اجلائحة عدم وجود خطط طوارئ يف الوزارات واملؤسسات احلكومية، وعدم 
قدرتها على التعامل مع األزمات حال ُوجدت. كما أظهرت عدم توافر برامج بديلة للعمل 
أن  إلى  هذا  ويشير  وفعالية.  بكفاءة  احلكومي  العمل  الستمرار  النتائج  أفضل  وحتقيق 
أنها تعدُّ أحَد  خطط الطوارئ يف املؤسسات احلكومية ليست موضوعة وضعًا سليمًا، مع 
متطلبات جائزة امللك عبد اهلل الثاني لتميز األداء احلكومي والشفافية منذ سنوات. وقد 
أّكدت تقارير اجلائزة ألكثر من دورة أن خطط الطوارئ يف الوزارات والدوائر غير ناضجة، 
ولم ُيّتخذ أي إجراء تصحيحي للوضع، لذلك ظهر أثناء اجلائحة ضعف اجلهاز احلكومي 

باالستجابة لهذه اخلطط.

ثالثًا: تحسين الخدمات واإلجراءات الحكومية 
ميكن إيجاز مبادرات حتسني اخلدمات واإلجراءات احلكومية الناجحة كما يلي:

التي تعمل عليها إدارة التطوير املؤسسي  مركز اخلدمات احلكومي الشامل: فاخلطة   )1
الكبرى،  أمانة عمان  إنشاء مراكز لتوفير اخلدمات احلكومية، مثل:  والسياسات، هي 
ودائرة األحوال املدنية، ودائرة اجلمارك ... وغيرها من الدوائر األكثر احتياجًا لدى 
األردني،  البريد  شركة  مع  بالتعاون  مركز  أول  إنشاء  على  فق  اتُّ كما  اخلدمة.  متلقي 
وهو منوذج جيد ومطّبق يف كثير من الدول املتقّدمة مثل بريطانيا، وسيكون مشروعًا 
منوذجيًا، واْختير مركز بريد كبير يف منطقة املقابلني لسهولة املواصالت، وكان العمل 
جاٍر على االنتهاء منه وتسليمه يف شهر آب 2021، لكّن إجنازه تأّخر لوقف العمل به 
البريد  مكاتب  يف  الشاملة  احلكومية  اخلدمات  تقدمي  وميكن  كورونا.  جائحة  بسبب 

املنتشرة انتشارًا كبيرًا يف اململكة.

كما أنشئ مركز خدمات شامل من خالل وزارة العدل مببادرة مستقلة، وهذا وإن كان   
القضائية وحْسب،  ُأنشئ من خالل أخذ كل اخلدمات وليس اخلدمات  أنه  إاّل  جيدًا، 
والتنفيذ  التخطيط  يف  االزدواجية  ظهرت  وهكذا  أصاًل،  إنشائه  من  الغرض  كان  كما 
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مبعزل عن التنسيق مع اجلهات صاحبة االختصاص بإنشاء مثل هذه املراكز اخلدمية 
الشاملة.  

بسبب  األصلية،  اخلطة  بحسب  الشاملة  احلكومية  اخلدمات  مكاتب  باقي  ُتنشأ  ولم   
اجلائحة واحلظر الشامل، إذ كان من املقرر إنشاء مكتب يف الشمال، وآخر يف اجلنوب، 

إضافة إلى العمل على تخفيض النفقات احلكومية.

مكاتب خدمة اجلمهور: ُأنشئ 13 مكتب خدمة جمهور بالتعاون مع الوزارات والدوائر   )2
ذات الصلة الكبيرة باجلمهور متلقي اخلدمة، وُدّرب املوظفون، وهو عمل إيجابي ال بّد 

من زيادته.

اخلفّي  املتسّوق  خالل  من  اخلدمة،  متلقي  ورضا  احلكومية  اخلدمات  جودة  قياس   )3
ومنصة  للتميز،  الثاني  اهلل  عبد  امللك  مركز  هي  محايدة،  جهة  بتنفيذه  قامت  الذي 
أجل  من  لكن  اخلدمات،  وروِجعت  بالنتائج  والدوائر  الوزارات  وُزّودت  "بخدمتكم"، 
ودقيق  مباشر  بشكل  العاّمون  واملدراء  العاّمون  األمناء  يتابع  أن  ينبغي  التحسني، 

لتحليل الفجوات وحتسني اخلدمة.

خدمات  تقّدم  التي  واملؤسسات  الوزارات  أن  جند  احلكومية،  اخلدمات  ومبراجعة    
إدارة  املتسّوق اخلفّي ومنصة "بخدمتكم" محدودة جدًا، مثل:  جيدة بحسب تقارير 
اخلدمة  وديوان  واجلوازات،  املدنية  األحوال  ودائرة  واملركبات،  السّواقني  ترخيص 
املدنية، ودائرة مراقبة الشركات، واملؤسسة العامة للّضمان االجتماعي، وهي تستطيع 
خدماتها  املؤسسات  كل  تقدم  أن  ويجب  ُبعد.  عن  ما  حدٍّ  إلى  كاملة  اخلدمة  تقدمي 
كاملة عن ُبعد، وبالتالي التوقف عن التوسع يف مكاتب خدمة اجلمهور، ومراكز تقدمي 

اخلدمة.

ويالحظ أن املساءلة غير مفّعلة يف حاالت تقدمي خدمات غير جيدة، ذلك أنه يجب   
اخلدمات  تقدمي  عدم  ثبوت  حال  يف  العامني  واملديرين  األمناء  من  املساءلة  تفعيل 

بطريقة جيدة من املوظفني.

سجّل اخلدمات احلكومية: عملت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات على جمع   )4
مواطن  وحّددت  توفيرها،  عن  باملسؤول  وعّرفت  وَبّوبتها،  احلكومية،  اخلدمات  كل 
االزدواجية يف العمل، لكن لألسف أوقفت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة العمل على 

إنفاذ هذا السجّل ألنها تريد دراسته.

كما عملت إدارة تطوير األداء املؤسسي والسياسات خالل عام 2019، باالستناد إلى   
قرار مجلس الوزراء، على إعداد دليل إرشادي لوضع املعايير واملؤّشرات ألداء اخلدمات، 
احلكومية"  للخدمات  الوطني  "السجل  بــ  خاص  إلكتروني  نظام  تطوير  إلى  إضافة 
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مبشاركة مندوبني من اجلهات احلكومية، منها وزارة االقتصاد الرقمي والريادة.

هوية اخلدمة ومراحل تقدميها: تضمن الّسجّل املعلومات املتصلة باخلدمات احلكومية   )5
الوصول  وكيفية  اخلدمة،  وشركاء  تقدميها،  ومراحل  اخلدمة،  هوية  حيث  من  كافة 
وحتديد  التخطيط  يف  املساعدة  إلى  الّسجّل  ويهدف  ومؤّشراتها.  وتطويرها،  إليها 
خارطة  وتوفير  واملعلومات،  اخلدمات  وإدارة  للمعلومات،  الوصول  وسهولة  األولويات، 
يقدمون  الذين  املوظفني  وأداء  اخلدمية  املراكز  أداء  مؤشرات  ثم  للخدمة،  مكانية 

اخلدمة، ومتابعة األداء وتقييمه.

بإجراءات  للسير   2019/4/18 بتاريخ  الوطني  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  وُخوطب   
االستضافة للنظام اإللكتروني. كما ُخوطبت وزارة االقتصاد الرقمي والريادة بتاريخ 
الّسجل  مشروع  ُعرض  ثم  النظام،  سالمة  فحص  بإجراءات  للسير   2019/9/23
2020/1/12، والذي حّول  الوطني للخدمات احلكومية على مجلس الوزراء بتاريخ 
وُطلب  لدراسته،  الرقمي  والتحول  املؤسسي  األداء  تطوير  جلنة  إلى  آنذاك  املوضوع 

عقد االجتماع عدة مرات، لكن اللجنة لم تعقد اجتماعها لغاية تاريخه.

إلى  حتويلها  الواجب  األمور  على  فق  اتُّ أنه  مع  به،  العمل  موقوف  عات  املسرِّ مشروع   )6
عات حللِّ املشاكل والعقبات يف اخلدمات احلكومية، ويف حال وجود تداخل  دائرة املسرِّ
للتحسني  تخضع  لم  احلكومية  اخلدمات  بأن  العلم  مع  هذا  احلكومية.  اجلهات  بني 
إذ لم تستطع اجلهات  أثناء اجلائحة،  السليمة، وهذا ما ظهر  وال لألمتتة بالطريقة 

احلكومية توفير اخلدمات كلها أثناء وقف العمل كاماًل يف اجلهاز احلكومي.

ولتحسني اخلدمات احلكومية، ال بّد من حتديد اخلدمات املشتركة وتوحيدها بعد   
مراجعتها وإعادة هندستها، وهو دور اجلهات املسؤولة عن تقدمي اخلدمة، ثم يأتي دور 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة لتحويلها إلى خدمات إلكترونية.

 )7( رقم  الوزراء  لرئاسة  اإلداري  التنظيم  نظام  مبوجب  )ُألغيت  القرار  دعم  وحدة   )7 
لسنة 2022(: يتمثل دور هذه الوحدة يف إنفاذ حوكمة السياسات واألدوات التشريعية 
يف الدوائر احلكومية، ويف سياسة تقييم األثر للقرارات احلكومية قبل اتخاذها، وقد 

ُألغيت هذه الوحدة يف بداية هذا العام. 

ومع إلغاء هذه الوحدة يف الرئاسة، ال َيعد من مركز ملساندة قرار مجلس الوزراء، لذا   
قرار  أي  إن  إذ  الوزراء،  مجلس  على  عرضها  قبل  والتشريعات  القرارات  دراسة  يجب 
ملجلس الوزراء يجب أن ُيدرس بحيث ال تصدر قرارات تناقض السياسات املتبناة، وقد 
رأينا قرارات من قطاع متس قطاعًا آخر، مثل قرارات بتشجيع االستثمار وقرار بفرض 
ضرائب ورسوم وإجراءات جديدة، وقرارات الهيكلة التي لم تأخذ حقها بالدراسة، ولم 

ُيبنّي أثرها. 
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وحتى مع صدور قرار مجلس الوزراء باملوافقة على الدليل اإلرشادي وتدريب املوظفني،   
لم ُيفّعل عمل هذه الوحدة من خالل معهد اإلدارة العامة، وبالعمل مع ديوان التشريع 
التشريع وحتويله  الوزراء على وضع  التشريعات بعد موافقة مجلس  والرأي ملراجعة 
مستوى  على  القرار  دعم  نظام  تفعيل  إعادة  من  بّد  وال  والرأي.  التشريع  ديوان  إلى 

مجلس الوزراء والوزارات لدراسة القرارات وأثرها قبل اّتخاذها.

رابعًا: دور األجهزة المعنية )مجلس الخدمة المدنية، ديوان 
الخدمة المدنية، ومعهد اإلدارة العامة...(

ديوان اخلدمة املدنية: يؤدي ديوان اخلدمة املدنية دورًا محوريًا يف تطوير القطاع   )1
العام، فهو املسؤول عن اقتراح سياسات املوارد البشرية يف القطاع، وذلك من خالل 
املوظف  بشؤون  املرتبطة  كافة  الوظيفية  لإلجراءات  واملتابعة  والتنظيم  التعيني 
العام، سواء يف تعيينه وتأهيله ومتابعة مساره الوظيفي، أو يف الرقابة على التطبيق 
الدقيق ألحكام تشريعات اخلدمة املدنية، وتقدمي االستشارات القانونية، ومتابعة 

التظّلمات على القرارات اإلدارية.

ويعد العنصر البشري هو أساس اإلصالح، لذلك يجب رعاية موظفي القطاع العام بكل 
الوسائل العلمية، وتفعيل دور ديوان اخلدمة املدنية يف مجال تخطيط املوارد البشرية، 
احلكومية،  والدوائر  الوزارات  حاجة  بحسب  املوظفني  توزيع  يف  الكاملة  السلطة  ومنحه 
وكذلك يف صالحية املوافقة على الهياكل التنظيمية للدوائر وفق خططها االستراتيجية 

املعتمدة، واعتماد ذلك أساسًا مرجعيًا يف بناء الوظائف ووصفها وتصنيفها. 

اخلدمة  ديوان  دور  وهذا  معتمدة،  بآلية  الرواتب  توحيد  من  بّد  ال  املنطلق،  هذا  ومن 
املدنية، لهذا صدرت تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها يف اخلدمة املدنية لسنة 2021، 
وفيها تفصيل شامل لكل الوظائف، وخاصة العقود الشاملة، إذ نّصت املادة )23( من هذه 
التعليمات على وجود آلية موضوعية وموّحدة ُتطّبق على كل العقود الشاملة لتحديد 
الشاملة  العقود  لوظائف  ومحّفز  وتنافسي  وعادل  موحد  رواتب  سّلم  وبناء  رواتبها، 
تكون  أن  فاألولى  متشابهًا  العمل  دام  وما  املؤسسة،  أو  الوزارة  عن  النظر  بغض  املتماثلة، 
بتقييم  املكّلفة  اجلهات  التعليمات  هذه  من   )24( املادة  حّددت  وقد  موحدة.  الرواتب 
العقود واألدوار واملسؤوليات لكل منها. ويف املادة )25( من هذه التعليمات، ُأعطَي ديوان 
وأوزانها  التقييم  وعوامل  الشاملة،  العقود  تقييم  أسس  إعداد  يف  دوره  املدنية  اخلدمة 

ونطاق درجاتها وآلية إدارتها ومتابعتها. 
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اجلوهرية  الوظائف  بتطبيقها  وستغطي  علمية،  آلية  فهي  ُطّبقت،  إن  اآللية  وهذه 
واحليوية ثم املساندة وهكذا لتشمل الوظائف كافة. وهذا نظام يحّقق العدالة، ويحافظ 
من خالل حتفيز املوظفني اجلاّدين واملتمّيزين على الكفاءات يف القطاع العام التي بدأت 

تترك اجلهاز احلكومي بسبب عدم العدالة.

املدرجة يف جداول  الشواغر  الـُمعنّي على أحد  املوظف  وتسري أحكام هذه األسس على 
تشكيالت الوظائف احلكومية الصادرة بعد سريان نظام اخلدمة املدنية رقم )9( لسنة 
أوامر  مبوجب  جديدة  تعيينات  وجود  لعدم  بعد  تطبق  لم  التعليمات  هذه  لكن   .2020

الدفاع بسبب جائحة كورونا.

أصدر  فقد  والفئات،  الدرجات  مبختلف  املوظفني  لتقييم  علمية  آلية  وجود  ولضرورة 
نّصتا  اللتني  و5(   4( املادتني  ففي  وتقييمه،  الوظيفي  األداء  إدارة  تعليمات  الّديوان 
النتائج واملهام املطلوب منه حتقيقها واملرتبطة  أداء املوظف يف ضوء  على وجوب تقييم 
باألهداف واخلطط للوزارات والدوائر، فقد ُطّبقت على 14 وزارة ومؤسسة رسمية لوجود 
خطط واضحة لديها، ومحددة مبؤشرات أداء لإلجناز، حيث ميكن إذًا تقييم أداء املوظف 

على أساس ذلك وحتقيق أفضل املخرجات والنتائج.

باألداء  املرتبطة  املدنية  اخلدمة  ملوظفي  واحلوافز  املكافآت  منح  أسس  صدرت  كما 
املادة )29( من نظام اخلدمة املدنية رقم  الفقرة )ب( من  2020 مبقتضى أحكام  لسنة 
املكافآت  وربطت  واحلوافز،  املكافآت  املوظف  منح  أسس  حددت  والتي   ،2020 لسنة   )9(
مجلس  ويصدرها  الّديوان،  ُيعّدها  ومعايير  أسس  وفق  وحْسب  باألداء  املتصلة  واحلوافز 

اخلدمة املدنية، ويجوز اجلمع بينها وبني العالوات احملددة للوظائف احلرجة.

تخطيط  عملية  يف  الّديوان  دور  على  لتركز  البشرية  املوارد  تخطيط  تعليمات  وجاءت 
املوارد البشرية، وتقدمي الدعم الفني للدوائر يف هذا املجال، وتوفير املنهجيات واألدلة 

واألدوات الالزمة لهذه الغاية، ويف هذا الصدد قام الّديوان مبا يلي:

وإدارة  البشرية،  للموارد  األمثل  واالستخدام  "التخطيط  مشروع  إدراج   •
للّديوان االستراتيجية  اخلطة  ضمن  احلكومي"  اجلهاز  يف  والنقص   الفائض 

.)2022-2020(

إصدار منهجية أولّية لدراسة عبء العمل.  •

 1300 حوالي  ورصد  واألشغال،  الزراعة  وزارتي  يف  العمل  لعبء  دراستني  إجناز   •
موظف فائض عن احلاجة فيهما.
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اعُتمد جدول تشكيالت 2022 املبني على نتائج دراسات عبء العمل ألول مرة يف   •
الوزارتني املذكورتني يف البند السابق، ليصبح هذا النهج هو املعتمد جلميع الدوائر 

يف اعتماد جدول تشكيالتها من العام املقبل.

يجري العمل حاليًا على إصدار نسخة مطّورة من منهجية عبء العمل بدعم من   •
.SIGMA

يجري العمل على إعداد أسس إلدارة الفائض والنقص يف اجلهاز احلكومي.  •

.USAID يجري العمل على تطوير نظام إلكتروني إلدارة الفائض بدعم من  •

وآليات  أدوات  تطوير  مشروع   ،)2022-2020( للّديوان  االستراتيجية  اخلطة  تضمنت 
الفرص،  وتكافؤ  التنافسية  املدنية مبا يعزز  والتعيني يف اخلدمة  االستقطاب واالختيار 
ومشروع تطوير أدوات وآليات التقييم لقياس مستوى الكفايات الفنية والسلوكية املطلوبة 

للتنافس على إشغال الوظائف.

معهد اإلدارة العامة: للمعهد دور مهم يف تطوير املوظفني يف القطاع العام وتأهيلهم،   )2
هو  فاملعهد  وفعالة.  جديدة  تدريبية  وبرامج  للمعهد  استراتيجية  اعُتمدت  وقد 
حتى  تعيينه  منذ  املوظف  مسار  لرسم  املدنية  اخلدمة  لديوان  التدريبي  الذراع 
يصل إلى أعلى درجات الوظيفة العامة، ومن مهامه تدريب املوظفني ورفع كفاءتهم 
وفق أسس عاملية وبرامج علمية متخصصة، وذلك للمستويات اإلدارية كافة، ومنح 

الشهادات التدريبية املتخصصة. 

التدريبية  البرامج  وعقد  البشرية  املوارد  تطوير  يخّص  مبا  املعهد  نظمه  ملا  وفقًا   •
من  عدد  أعلى   2021 عام  املعهد  حقق  فقد  كافة،  املستويات  على  القدرات  لبناء 
املشاركني يف برامجه التدريبية منذ عام 2012، إذ بلغ عددهم 14,237 مشاركًا، 
وبلغ عدد البرامج 544 برنامجًا، وكان 82% منها عبر التدريب اإللكتروني املتزامن 
مراعاة  مع  وجاهيًا  ُنّفذ   %18 نسبته  ما  مقابل  املتزامنة،  غير  التدريب  وبرامج 

احتياطات السالمة العامة.

املجتمع  ومؤسسات  البلديات،  مثل  األهلية  املؤسسات  التدريبية  البرامج  شملت   •
املعهد يف عام  املستفيدة من برامج  وارتفع عدد اجلهات  القطاع اخلاص،  املدني يف 

2021 ليبلغ 195 جهة مستفيدة، مقارنة مع 106 جهات عام 2019. 

أهمية الشراكة مع القطاع اخلاص لتدريب املوظفني على تقدمي اخلدمة األفضل   •
ملتلقيها.
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درجة  على  مدربني  وجود  يتطلب  وهذا  املتخصصة،  املهنية  الدورات  زيادة  أهمية   •
عالية من القدرات العلمية.

املالي،  واالستقالل  الفاعلة  الشخصية  له  ُيعيد  قانون  خالل  من  املعهد  متكني  وُيقترح 
من  عدد  وعضوية  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئيس  برئاسة  إدارة  مجلس  مبوجبه  وينشأ 
اجلهات املعنية، من بينها القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني لتعزيز التشاركية ِبَعدِّ 
ذلك متطلبًا من متطلبات احلوكمة. وتوسيع مهام املعهد لتشمل إضافًة للتدريب، البحوث 
الوطن  يف  العام  القطاع  الستهداف  جتارية  أسس  على  والعمل  اإلدارية،  واالستشارات 

العربي بغرض تسويق الكفاءات واخلبرات الوطنية واستثمارها.

للتطوير  أعلى  مجلس  إنشاء  فكرة  ُطرحت  والتطوير:  املدنية  اخلدمة  مجلس   )3
اإلداري، وهذا يخلق ازدواجية، وخاصة بوجود مجلس اخلدمة املدنية الذي يضم 
والرأي  التشريع  ديوان  رئيسي  إلى  إضافة  الصلة،  ذات  الوزارات  كل  عضويته  يف 
خاضعة  سلطة  أو  هيئة  أي  مجالس  رؤساء  من  واثنني  املدنية،  اخلدمة  وديوان 
ألحكام النظام يسميهما رئيس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس املجلس ملدة سنتني 
قابلتني للّتجديد ملرة واحدة، ورئيس مجلس نقباء النقابات املهنية، أو نقيب إحدى 
واالختصاص،  اخلبرة  ذوي  من  واثنني  النقباء،  مجلس  يسّميه  املهنية  النقابات 
يعّينهما رئيس الوزراء بناًء على تنسيب رئيس املجلس ملدة سنة قابلة للّتجديد 

ملرة واحدة. 

وُتنّظم الوظيفة العامة بنظام لسببني، أواًل: أن النظام الصادر سندًا ألحكام الدستور له 
األردنية  اململكة  يف  اإلدارية  "التقسيمات  الدستور:  من   )120( املادة  وهي  القانون،  قوة 
الهاشمية وتشكيالت الدوائر احلكومية ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها، وكيفية تعيني 
بأنظمة  ُتعنيَّ  واختصاصاتهم،  صالحياتهم  وحدود  عليهم  واإلشراف  وعزلهم  املوظفني 
للسلطة  تعود  العامة  الوظيفة  فصالحية  امللك."  مبوافقة  الوزراء  مجلس  يصدرها 
التنفيذية. كما أن املادة )120( مادة مرنة تستوعب كثيرًا من احلاالت. ثانيًا: الوظيفة 
بقانون  وربطها  متطلباتها،  بحسب  سريع  تغيير  إلى  بحاجة  بها  يتصل  ما  وكل  العامة 

سيعطل عملها تعطياًل كبيرًا.

ممثلني  لتضم  املجلس  تشكيلة  أولهما:  جانبني،  من  املجلس  هيكلة  إعادة  اقتراح  وميكن 
للحكومة والقطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، وثانيهما: تغيير صالحيات املجلس 
رئيس  خالل  من  للحكومة  الرأي  وتقدمي  الدراسات،  وإجراء  السياسات،  اقتراح  ليصبح 
أهمية  على  التأكيد  إلى  إضافة  الوزراء.  رئيس  نواب  أحد  يكون  أن  ُيقترح  الذي  املجلس 
إعادة تشكيل مجلس اخلدمة املدنية املسؤول عن إدارة املوارد البشرية يف القطاع العام من 
تخطيط ومتابعة تنفيذ وتقييم. علمًا بأن مجلس اخلدمة املدنية يقّر السياسات نيابة 



773

حالة البالد 2021: تطوير القطاع العام

عن مجلس الوزراء، ومن بني املهام والصالحيات التي يتوالها املجلس ما يلي:

واخلطط  وتنميتها،  العام  القطاع  يف  البشرية  املوارد  إلدارة  العامة  السياسات  إقرار   -
والبرامج الالزمة لتنفيذها.

- اعتماد اإلطار العام للكفايات الوظيفية الذي يعده الّديوان.

- إقرار التعليمات املّتصلة بتخطيط املوارد البشرية وإدارتها مبا يف ذلك خطط التعاقب 
وإدارة  الوظائف،  وتصنيف  والوصف،  والتطوير  والتدريب  والتعيني  واالختيار  الوظيفي 

األداء الوظيفي وتقييمه، واستحقاق الزيادة السنوية.

املبني  الوظيفي  واملسار  املدنية،  اخلدمة  يف  املختلفة  املهنية  للمسارات  تعليمات  إقرار   -
على الكفايات بناء على تنسيب رئيس الّديوان. 

ه ذراعًا رقابيًا  دور ديوان احملاسبة: ميارس ديوان احملاسبة الرقابة التشريعية )بعدِّ  )4
الّديوان، للتأكد  التي تتصل بعمل  الدولة وتشريعاتها  النواب( على أموال  ملجلس 
الرقابة  يتولى  كما  واقتصادي.  مادي  مردود  لتحقيق  ُأنفقت  األموال  هذه  أن  من 
على املال العام لضمان مشروعية التصرفات املالية. كذلك تعمل وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي على متابعة اإلجناز احلكومي للبرامج التنموية التنفيذية، والتي 
تشمل كثيرًا من اخلطط احلكومية. وثّمة فجوة يف ممارسة الرقابة اإلدارية التي 

كان ميارسها ديوان الرقابة والتفتيش اإلداري، والذي ُألغي يف عام 2002.

تداخل األدوار:  
جليًا  يتضح  وتطويره،  العام  القطاع  بإدارة  كافة  املعنية  اجلهات  أدوار  مراجعة  خالل  من 
وجود تداخل باألدوار بني هذه اجلهات، وبالتالي ثّمة ضرورة لتحديد أدوار كل من مجلس 
األداء  متابعة  ووحدة  العامة،  اإلدارة  ومعهد  املدنية،  اخلدمة  وديوان  املدنية،  اخلدمة 

احلكومي واإلجناز يف رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. 

وتقليص  اإلجراءات،  مراجعة  يف  دورها  فيتمحور  والريادة،  الرقمي  االقتصاد  وزارة  أما 
إلى  بتحويلها  الوزارة  تقوم  التي  واملؤسسات  الوزارات  بني  االزدواجية  ومنع  اخلدمات، 
كافة،  وخدماتها  احلكومية  اجلهات  بأدوار  واحدة  وزارة  تضطلع  أن  ميكن  وال  إلكترونية. 
لوزارة  نظام  صدر  قد  أنه  بالذكر  واجلدير  خدماتها.  حتدد  من  هي  حكومية  جهة  فكل 

االقتصاد الرقمي والريادة اشتمل على صالحيات كثيرة.
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خامسًا: إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
لم  أنه  إاّل  سنوات،  منذ  دراسات  وجود  مع  الواضحة  للرؤية  العام  القطاع  هيكلة  تفتقد   
 ،2010 األعوام  يف  املتعاقبة  الوزراء  ملجالس  قرارات  عدة  صدرت  فقد  عليها،  ُيرّكز 
و2011، و2017، و2018، و2019، وكان برنامج إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي ميّثل فيها 
إحدى مسؤوليات وزارة تطوير القطاع العام، وهو يف الواقع من مهام ديوان اخلدمة املدنية 
بالتعاون مع الوزارات املعنية مع وحدة رسم السياسات ودعم القرار التابعة لرئيس الوزراء، 
امللف، ألن اخلطط  إدارة هذا  املؤسسة األقدر على  املدنية هو  وذلك ألن ديوان اخلدمة 
التطوير  إدارة  إلغاء  ومع  للحكومات.  وعابرة  األمد  طويلة  بالضرورة  ستكون  التنفيذية 
املؤسسي والسياسات يف عام 2021، إاّل أنه لم ُتنقل مهمتها يف اعتماد الهياكل التنظيمية 
إذ يؤدي  الّديوان يف هذا اجلانب،  املدنية، وهذا تشوه جديد يف دور  إلى ديوان اخلدمة 
ديوان اخلدمة املدنية دورًا مفصليًا من خالل تطبيق سياسات حتفظ حقوق املوظفني، 
بتدريبهم وتأهيلهم من خالل معهد اإلدارة العامة من أجل إعادة توزيعهم بحسب حاجات 

الوزارات واملؤسسات احلكومية.

ويالحظ عدم استقرار تشريعي وهيكلي للجهاز احلكومي، إذ إن أي عملية هيكلة ال بّد أن 
ُتدرس دراسة علمية حتى ال يتم البدء ببرنامج الدمج ثم التراجع عنه، وهذا ما حصل 
2019 عن عمليات الدمج  ُأعلن عام  املثال،  عدة مرات خالل سنوات سابقة. فعلى سبيل 
املياه  وزارة  إلى  مهامها  ونقل  املياه  سلطة  ضم  منها:  جديدة،  ملؤسسات  واإلنشاء  واإللغاء 
والري )أحيلت التشريعات الالزمة إلى مجلس النواب(، ثم أوَقفت احلكومة احلالية القرار 
حماية  ومديرية  واملقاييس،  املواصفات  مؤسسة  دمج  مشروع  عن  ُأعلن  كذلك  للدراسة. 
هي  واحدة،  هيئة  يف  بالبيئة  املتصلة  التنظيمية  واملهام  املنافسة،  ومديرية  املستهلك، 
"هيئة اجلودة وحماية املستهلك"، ولم ُينّفذ ذلك. وباملثل، فقد ُضّم مركز اإليداع إلى هيئة 
األوراق املالية، ثم وقع التراجع عن ذلك، ألنه ال ميكن دمج جهة رقابة مع جهة تنفيذية.

ولم يكن ثّمة توازن بني قرارات الهيكلة وترشيق اجلهاز احلكومي، وبني أهمية احملافظة 
باألمان  املوظفني  شعور  عدم  إلى  أدى  ما  املستقلة،  املؤسسات  بعض  استقاللية  على 
الوظيفية  واملسيرة  املؤسسة  استراتيجية  بخصوص  الرؤية  وضوح  وعدم  الوظيفي، 

للموظفني. ويؤكد ما سبق    أهمية دور ديوان اخلدمة املدنية.

املعنية وديوان  الوزارة  أن يتم بناء اخلطط عبر نهج تشاركي بني  ولعل احلل األمثل هو 
الوزارات  يف  الوظيفي  الهرم  قاعدة  من  اخلطط  هذه  ببناء  وُيبدأ  املدنية،  اخلدمة 
باجتاه  حاليًا  لألقسام  الوظيفي  والدور  الوظيفي  الوصف  بتحديد  املعنية  واملؤسسات 
يف  لألقسام  الوظيفي  والدور  العمل  حلجم  التوقعات  حُتّدد  ثم  الوظيفي،  الهرم  قمة 

السنوات الالحقة. 
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إعادة  خطة  بها  ترتبط  وأن  باالستراتيجية،  الهيكلة  إعادة  خطة  ترتبط  أن  ويتوجب 
تأهيل املوارد البشرية ليكون االستخدام األمثل للموظفني املعينني على الكادر الوظيفي 
مبا يضمن الرشاقة املؤسسية، وضرورة وجود تعاون مع ديوان اخلدمة املدنية عند إعادة 

الهيكلة لتدريب املوظفني وإعادة توزيعهم.

وقد التزمت احلكومة احلالية بالرد على خطاب التكليف امللكي بوضع دراسة مبنية على 
وتقدمي   ،2020 األول  تشرين  يف  للتشكيل  الالحقة  الثالثة  األشهر  خالل  علمية  أسس 
مطالعات حول إمكانية دمج بعض الوزارات والهيئات لرفع كفاءة القطاع العام، ولم ُيعلن 
عن الدراسة واخلطط حتى تاريخه، علمًا بأنه ُشّكلت مؤخرًا جلنة لتحديث القطاع العام.

سادسًا: التوصيات 
يف ضوء التحليل السابق، ُنقّدم التوصيات التالية على أمل أن تشكل اإلطار العام لبرنامج 

تطوير القطاع العام:

االستراتيجي  )التخطيط  العام  للقطاع  االستراتيجية  اإلدارة  عملية  مأسسة   .1
»مكتب«  أو  »وحدة«  مبوجبه  ينشأ  قانون  خالل  من  احلكومي(  األداء  ومتابعة 
وزارة/  كل  ومسؤولية  الوطنية  األهداف  فيه  حتديد  يتم  الوزراء،  لرئيس  يتبع 
وفق  للقياس  وقابلة  وواضحة  محددة  مؤشرات  إلى  باالستناد  ودائرة،  ومؤسسة/ 

أفضل املمارسات الدولية.

إعادة هيكلة وحدات التطوير املؤسسي يف الدوائر مبا يضمن فاعليتها، وربطها فنيًا   .2
مبكتب أو وحدة ملراقبة تقارير املتابعة والقياس ورفعها إلكترونيًا ودوريًا. 

اخلدمة  مجلس  يف  املدنية  واخلدمة  التطوير  سياسات  اقتراح  مرجعية  توحيد   .3
األعلى  املجلس  ليصبح  املجلس  مسمى  تعديل  يتم  أن  على  والتطوير،  املدنية 
للخدمة املدنية والتطوير، ويرأسه نائب رئيس الوزراء، ويشمل احلكومة والقطاع 
اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، إضافة إلى تغيير دوره من صنع السياسات إلى 

اقتراح سياسات التطوير واخلدمة املدنية ورفعها ملجلس الوزراء للموافقة عليها.

بها  يقوم  التي  ومهامه  تشكيله  بإعادة  املدنية  اخلدمة  ديوان  جتربة  تقييم   .4
واالنتقال من االدارة لألشراف. 

اعادة النظر ببعض وظائف ديوان اخلدمة املدنية.   .5

التدريب  مجال  يف  وطنيًا  خبرة  بيت  ِه  ِبَعدِّ العامة  اإلدارة  معهد  دور  تعزيز   .6
واالستشارات.

اخلدمة  ديوان  رئيس  يرأسه  إدارة  مبجلس  للمعهد  التوجيهية  اللجنة  استبدال   .7
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املدنية وعضوان من احلكومة وآخرون من القطاع اخلاص ومؤسسات املجتمع املدني، 
مبوجب قانون ينشأ لهذه الغاية لتعزيز احلوكمة الرشيدة. 

إعادة االستقالل املالي للمعهد أو منحه استثناء معينًا من قانون الفوائض املالية   .8
إلدامة السيولة النقدية، ومتكينه من الدفع املباشر للمدربني واخلبراء.

بطريقة  العمل  ورمبا  العام  القطاع  تخص  مهنية  شهادات  منح  من  املعهد  متكني   .9
البحثي  دوره  وتعزيز  العربي،  العام  القطاع  من  املتدربني  الستقطاب  جتارية 

واالستشاري على مستوى املنطقة.

السياسات  رسم  عملية  حتسني  أجل  من  احلكومي  للجهاز  القطاعي  التوزيع   .10
رسم  عملية  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  وتعزيز  القطاعية،  واالستراتيجيات 
العامة، وهذا يتطّلب تشكيل »مجالس السياسات القطاعية« ومأسسة  السياسات 

عملها، ما يسّهل عملية املتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي  

العالي،  التعليم  ومجلس  لإلعالم،  الوطني  املجلس  مثل:  التنفيذية،  للسلطة   .11
ومجلس  العامة،  اإلدارة  وتطوير  املدنية  اخلدمة  لسياسات  األعلى  واملجلس 

السياسات االقتصادية، وهكذا. 

حوكمة القطاع العام، وذلك من خالل ما يلي:  .12

النظر يف مدى  وإعادة  والهيئات،  للمؤسسات  مراجعة أمناط احلوكمة وتوحيدها   -
احلاجة إلى مجالس اإلدارة/ ومجالس املفوضني وحجمها واحلاجة إلى 

التفرغ من عدمه، وحجم املكافآت الشهرية واملزايا املترتبة على ذلك، ودراسة مدى   -
هذه  لعمل  الناظمة  التشريعات  مراجعة  خالل  من  عليها،  تترتب  التي  النفقات 
املؤسسات/ والهيئات للتعديل عليها مبا يتوافق والنهج التشاركي ومبادئ احلوكمة 

الرشيدة.

تنشئ  التي  كافة  التشريعات  مراجعة  ذلك  ويتضمن  التنفيذ،  عن  الرقابة  فصل   -
ضمن  املؤسسة  عام  مدير  وجود  عدم  لضمان  العامة  للمؤسسات  إدارة  مجالس 
أعضاء املجلس، إضافة إلى وجود جلان دائمة يف املجالس للحوكمة واالمتثال وغير 

ذلك من املتطلبات الدولية للحوكمة الرشيدة. 

ونتائجها،  أعمالها  واقع  تعكس  مؤسسة  لكل  متخصصة  أداء  مؤشرات  إعداد   -
وحُتسب دوريًا ثالث مّرات كل عام، ويجري التقييم لكفاءة اإلدارة الُعليا والوسطى 

وفعاليتهما بناء عليها من خالل املكتب أو الوحدة املقترحة.

والهيئات  والدوائر  واملؤسسات  الوزارات  من  كل  يف  كافة  القرار  أصحاب  محاسبة   -
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التنفيذيني،  والرؤساء  السلطات،  ورؤساء  املجالس،  ورؤساء  )الوزراء،  وغيرها 
مؤشرات  بتحقيق  وإلزامهم  واحملافظني(  والسفراء،  العامني،  واملديرين  واألمناء 
األداء املرسومة من خالل  »املكتب/ الوحدة املقترحة« لكل مؤسسة وفق اختصاصها. 
وهذا يعني اقتران جتديد عقود التعيني أو قرارات التعيني بتحقيق رسالة املؤسسة 

وأهدافها، وحتقيق مؤشرات األداء.

محاسبة اإلدارة العليا يف كل مؤسسة وشركة مملوكة للحكومة، وإلزامها بتحقيق   -
أو  قرار  أي  عن  الكاملة  املسؤولية  وحتّملها  مؤسستها،  يف  املرسومة  األداء  مؤشرات 
أو  بالعقاب  سواء  احلساب  ويكون  املؤشرات،  تلك  بتحقيق  يخّل  سلوك  أو  إجراء 

الثواب نهاية كل سنة مالية، مع ربط تقييم األداء كلّيًا بتلك املؤشرات.

اعتماد مبدأ السلك املهني لكافة القطاعات املهنية كالتعليم والصحة وغيرها من   .13
القطاعات. 
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تقنيات  خالل  ومن  وجاهيًا  املشاركني  مع  الناقشية  جلساته  املجلس  عقد  كورونا  جائجة  لظروف  نظرًا 
التواصل املرئي )ZOOM( وقد 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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