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   الس االقتصادي واالجتماعي األردين مقدمة
  
  

أنيشء املجلس االقتصادي واالجتامعي ليكون داعًام لصنع القرار العام عن طريق الدراسات العلمية التي ينجزها، أو 
وبحكم تكوين املجلس، وعضوية أعضائه املمثلني للحكومة والقطاع املدين وقطاع األعامل  .تلك التي يكلف هبا

والنقابات العاملية، أي املؤسسات املجتمعية ذات العالقة، فإن بإمكانه أن يقدم مقرتحات متفق عليها هبدف أن تستفيد 
ويقوم املجلس كذلك  .تقدم هبا إىل جملس األمةمنها احلكومة يف سياساهتا االقتصادية واالجتامعية، وترشيعاهتا التي ت

والنتائج الفعلية لتلك السياسات، وتقديم مقرتحات عملية  ةبمتابعة تنفيذ القرارات احلكومية ليقارن بني النتائج املرجو
   .بشأهنا

 .ات املجتمععن حذره يف مقاربة القضايا، وأن يتفاعل مع خمتلف فعالي) 2012(وقد قرر املجلس أن خيرج هذا العام 
ولذلك بدأ سلسلة من االجتامعات األسبوعية كل يوم إثنني حيث يلتقي مع مسؤول ليستمع منه إىل اسرتاتيجيته يف القطاع 

وقد حظي املجلس بلقاءات مع رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة، ومن بعده مع الدكتور عبداهللا  .الذي يرشف عليه
الية، والطاقة، والرتبية والتعليم والتعليم العايل، ووزير التنمية االجتامعية، ووزير العمل، النسور، وكذلك التقى بوزراء امل

السياحة، ووزير تطوير القطاع العام ووزير الصناعة  ووزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، ووزير املياه، ووزير
   .والتجارة، وحمافظ البنك املركزي األردين

ة مستديرة لبحث عدد من القضايا الساخنة مثل سوق عامن طاولجلس يف عقد لقاءات عىل شكل وكذلك توسع امل
املايل، ومكافحة الفساد، والتأمني ضد املخاطر الزراعية، وكذلك عقد ندوات متخصصة مع وزارة التخطيط حول 

وزارة املالية حول قانون رضيبة  اسرتاتيجية التشغيل، ومع وزارة الصناعة والتجارة حول مرشوع قانون اإلستثامر، ومع
  ."اآلثار السياسية واالقتصادية لألزمة السورية"الدخل، ومع مركز الرأي للدراسات حول 

وكذلك بارش املجلس نشاطاته مع املنتدى االقتصادي ملجموعة طالل أبو غزاله من اجل وضع دراسة حول 
تعاون كذلك مع منتدى الفكر العريب يف صياغة مرشوع و .وصياغة ميثاق اقتصادي "اإلصالح االقتصادي يف األردن"

  .ميثاق اجتامعي عريب



 

  6 

ويف ضوء توقيع صاحب  .وقد بدأ املجلس كذلك يف اختاذ خطوات من أجل إنشاء منتدى اقتصادي واجتامعي شبايب
ع اجلهات املعنية اختاذ اجلاللة امللك عبداهللا الثاين عىل مبادرة الرئيس األمريكي بشأن حقوق املرأة، فقد بارش املجلس م

   .اخلطوات املحّفزة لوضع التوصيات املمكن تطبيقها لتقديمها للجهات التنفيذية املسؤولة
وشارك املجلس كذلك يف النقاش الوطني الشامل حول موضوع إعادة النظر يف الدعم املقدم للمشتقات النفطية، 

أطلقها بعض أعضائه خاصة ممثلو النقابات العاملية والنقابات ورغم تفاوت اآلراء حول املوضوع، والتحذيرات التي 
املهنية، إال أن املجلس رأى أنه من الرضوري للمصلحة االقتصادية العليا لألردن أن يدعم قرار احلكومة وداعيًا إىل قيام 

ويف هذا اإلطار،  .الرضائب احلكومة باختاذ إجراءات كفيلة بالنهوض باالقتصاد، وحماربة الفساد، وإعادة النظر يف قوانني
بتمويل من املنحة اإلسبانية املقدمة للمجلس وإجراء دراسة  "التهّرب الرضيبي"قرر املجلس أن يقوم بإجراء دراسة حول 

   .أخرى حول اهلدر يف املال العام والسعي لتحديد مواقفه، ووضع احللول للحد منه
بالسري يف تنفيذ توصيات الدراسة التي أجراها املجلس حول منطقة ومتّكنت اللجنة املالية الوزارية بتكليف املجلس 

حتجاجات، والسعي لرفع مستوى املنطقة اقتصاديًا القطرانة هبدف خلق فرص عمل فيها، ومعرفة أسباب العنف واال
مع اجلهات  وذلك ،واجتامعيًا وتعزيز عالقات الثقة بني سكان املنطقة واملؤسسات الصناعية واإلنتاجية الواقعة هناك

وانطالقًا من هذا، فقد بدأ املجلس يف إجراء دراسة مشاهبة يف منطقتي املفرق والعقبة، ويؤمل أن تصل الدراستان  .املختصة
   .إىل وضع حلول جتد القبول لدى احلكومة، ومن ثم جيري العمل عىل تنفيذها
 .قتصادية واالجتامعية اليورو املتوسطية يف عامنوقد نجح املجلس كذلك يف مهمته لعقد لقاء القمة الحتاد املجالس اال

وبعد  .فتتاحوقد عقد املؤمتر برعاية ملكية سامية، وانتدب جاللته رئيس الوزراء الدكتور عبداهللا النسور لريعى حفل اال
ىل الواقع ليطلع ع ،املؤمتر لبّى وفد برئاسة رئيس املجلس الدعوة املوجهة من املجلس االقتصادي واالجتامعي اإلسباين

   .االقتصادي واالجتامعي هناك، ويقارن بني األزمة التي يعاين كال البلدين منها
وقد وافق اجلانب اإلسباين مشكورًا عىل ختصيص جزء هام من املساعدة التي قدمها للمجلس لكي يصدر املجلس 

ألردن، وقدم خرباته ا هذه التقارير وقد زار وفد اسباين متخصص يف كتابة مثل .أول تقرير اقتصادي اجتامعي عن األردن
قرار  17/6/2012وكان املجلس قد سبق وأقر إجراء هذه الدراسة باجتامعه بتاريخ  .للمجلس االقتصادي واالجتامعي

   .، وقدم الرئيس إىل أعضاء املجلس يف كل جلسة فكرة عن تطور تنفيذ هذه الفكرة3/6/2012مكتب املجلس رقم 
مستفيضة، قرر املجلس أن يكلف عددًا من الباحثني البارزين يف األردن لكي يقوم كل وبعد دراسة واستشارات 

وبعدما انتهت صياغة اإلطار واملحتوى  .واحد منهم بإجراء دراسة، وأحيانًا دراستني، عن املوضوعات التي أقرت
 معقد، وحمتوى حتلييل لألوراق، كلف الباحثون بالدراسة، رشيطة أن تكون جادة، علمية، وفيها حمتوى نظري غري
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وقد قامت جلنة يف املجلس  .إحصائي، وإبراز للمشكلة أو املشكالت الرئيسة، وتوصيف للحلول املطلوبة بشكل عام
وراق، وطلبت بإدخال تعديالت عىل وقد رفضت بعض األ .بدت مالحظاهتا عليهاأبدراسة كل ورقة من األوراق، و

وبعد ذلك، دفعت األوراق إىل حمرر ليقوم بإجراء التجانس يف األسلوب  .طلوببعضها من أجل أن ترقى إىل املستوى امل
وقد حرص املجلس أن ينتهي العمل من التقرير  .واللغة، وتصويب األخطاء، ومقارنة األرقام، والتأكد من صواب اللغة

عه، ومناقشته قبل موعد حتى يمكن طرحه، أو توزي 2012من العام ) ديسمرب(شهر كانون األول هناية يف موعد أقصاه 
وهبذا يكون التقرير مرجعًا أساسيًا للمرشحني والناخبني  .23/1/2013اإلنتخابات الترشيعية التي أعلن عن إجرائها يوم 

وليكون أيضًا مرجعًا مهًام يف مقبالت األيام للمؤرخني والطلبة واألساتذة  .والباحثني، واإلعالميني، واملعلقني واملهتمني
   .والباحثني

وقد انطلق املجلس يف حتديد املوضوعات التي كتب فيها من القضايا االقتصادية واالجتامعية التي هتم الشعب األردين 
وقد اختريت  .ولذلك بدأنا يف تقديم أوراق حول حقوق اإلنسان، واملسؤولية القانونية جتاه االتفاقات املوقعة .وتشغل باله

وال شك أن تقرير التنمية  .حلركات الشعبية املطالبة باإلصالح يف الوطن العريبهذه املوضوعات لعالقتها الوطيدة با
اإلنسانية العريب، وكذلك الدويل، قد كشفا عن حجم العجز الذي تعاين منه األقطار العربية، وبدرجات متفاوتة، يف حقوق 

خاصة وأننا موقعون عىل كثري من  .يا يف األردنوهلذا كان ال بد لنا أن نتعرض هلذه القضا .اإلنسان أو الديمقراطية، واحلرية
اإلتفاقات واملواثيق الدولية يف جمال احلقوق واإلنسانية والنسائية واألطفال وغريها، وأننا قد أنشأنا يف األردن جملسّا ملتابعة 

   .هذه األمور
فقد انتقل األردن إىل مرحلة ويف ضوء التعديالت الدستورية الواحد واألربعني التي أدخلت عىل الدستور األردين، 

وقد هيأت هذه التعديالت إلنشاء حمكمة دستورية وقانون انتخاب جديد خلق هيئة  .جديدة عىل طريق اإلصالح الشامل
   .مستقلة لإلرشاف عىل اإلنتخابات بشكل مستقل عن الدوائر احلكومية

اضيني ترى أن املوضوعات ذات العالقة باملال ن املتأمل واملتمّعن يف احلراك الذي شهده الوطن خالل العامني املإ
العام قد استحوذت عىل اهتامم الشعب األردين من حيث اإلنفاق واملوارد، ومن حيث األولويات، وحسن اإلستخدام من 

وبالرغم من املبالغة يف احلديث عن حجم الفساد ومدى  .سوئه، واإلنصاف فيه بني الناس سواءًا من حيث الغنم أو الُغنم
تساعه حتى تثبت الدالئل صحة ذلك من عدمه، فإن النقاش حول هذا األمر قد عّزز املطالب بالديمقراطية تطبيقًا ا

  ."ال رضائب بدون متثيل"للقاعدة التي تقول 
ومل نرد أن يكون احلديث منصبًّا  .ولذلك كان ال بد ملوضوع املوازنة العامة للدولة أن حيظى بنصيب وافٍر من التقرير

ولكن  .وضع املوازنة، فهذه األرقام تنرشها وزارة املالية يف تقريرها املايل الشهري الذي تبثه عىل موقعها اإللكرتوينعىل 
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رأى املجلس أن يركز البحث عىل قضيتي املديونية، والعجز، ومها املحّركان األساسيان لشجون املواطن وقلقه عىل 
بإعادة النظر يف ) نوفمرب(عندما قامت احلكومة يف منتصف شهر ترشين الثاين وقد تأكد هذا األمر،  .مستقبل أبنائه وبناته

ورغم أن هذا املوضوع  .)، وغاز الطبخ90، واوكتان 95الكاز، السوالر، البنزين بنوعيه اوكتان (أسعار املشتقات النفطية 
وعندما اختذ وجدت فيه املعارضة  .لكان مدار بحث وتوقعات عىل امتداد احلكومات األربع األخرية، إال أن القرار تأّج 

وقد أكدت كل هذه الوقائع أمهية العالقة املالية بني الشعب واحلكومة،  .فرصتها إلحياء مطالباهتا باإلصالح وبإلغاء القرار
ومدى دّقتها وحساسيتها، وأظهرت األمهية الكربى التي جيب أن تعطى يف عملية اإلصالح حلسن التمثيل الربملاين 

  .ه، واملساءلة، واملحاسبة، ووضع حد للفساد باختاذ االجراءات العالجية والوقائيةوعدالت
مخس هزات تضافرت مع التطورات الداخلية لتكشف عمق املخاطر املرتاكمة يف ) 2008(وقد واجه األردن منذ العام 

وقد  .ة التي انفجرت يف الواليات املتحدةباألزمة املالي) 2008(األمر عام  بادئلقد تأثر األردن يف  .بنية االقتصاد األردين
ستثامر العقاري بسبب الكلفة املتدنية لإلقراض، والتوسع املرصيف يف سباب تلك األزمة جتّلت يف املبالغة يف االأتبني أن 

ر، والتي وبسبب غياب املراقبة الدقيقة، تدافع الناس ملزيد من اإلقرتاض بسبب املضاربة عىل العقا .االئتامن وخلق النقود
وتفنن املهندسون املاليون يف  .ستهالكرفعت قيمته الدفرتية إىل مستويات أغرت بمزيد من اإلقرتاض والتوسع يف اال

اخرتاع وسائل للمضاربة يف املشتقات املالية التي وصلت يف قيمتها إىل تريليونات الدوالرات مما أعطى اإلنطباع بأن الناس 
ولكن  .وهكذا تكدس املال اإلفرتايض وصار جبالً هائالً من الثلج .يادات الومهية يف ثرواهتمصاروا فعالً أغنياء، بسبب الز

املضاربة تصل إىل حدود يصبح من البدهيي عندها التساؤل عن الناس الذين سيدفعون كل تلك األرباح النامجة عن 
وهنا بدأ الرتاجع يف قيمة العقار، وبصفته األساس الذي بنيت عليه كل تلك األوهام  .املضاربة يف العقار واملشتقات املالية

وما لبثت األزمة أن كشفت  .بالثروة والغنى الرسيع، فقد بدأت التسونامي املالية ترضب وتذيب تلك األرباح الومهية
وما لبثت  .نوك يف أزمة مالية خطريةهشاشة الضامنات العقارية التي أخذت ككفاالت لإلقرتاض مما وضع كثريًا من الب

وهنا اضطر  .سعار األسهمأحيث البورصة، وتراجعت  "وول سرتيت"األزمة أن رضبت املؤسسات املالية الكربى يف 
   .الناس إىل التخيل عن العقار للبنوك

 .إىل أسواق اإلنتاج احلقيقيةومن الواضح أن ترابط االقتصاد كان ال بد وأن يفيض بعد ذلك إىل انتقال األزمة من سوق املال 
وترضرت صناعات السيارات، واملحالت التجارية الكربى، وبدأت كرة الثلج املتدحرجة يف الذوبان أكثر وأكثر وهنا وصلت 

سواق نيويورك، بصفتها املؤرش الرئيس عىل صحة البورصات العاملية، أدى إىل إنتقال تلك العدوى أفرتاجع  .األزمة إىل األردن
ن أورأينا يف األردن  .جع وتراخ يف سوق العقار العاملي، حصل يف األردناوما حصل من تر .ورصات العامل، ومنها األردنلكل ب

   .املرشوعات هتوي، والديون تتكاثر، والبنوك تسارع ألخذ احتياطات مقابل الديون الكبرية املشكوك فيها
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خطتها إلنقاذ االقتصاد، وإخراجه من اهلوة التي  "باراك أوباما"وبعدما وضعت اإلدارة األمريكية اجلديدة برئاسة 
 .نفجرت األزمة يف الدول األوروبية، وبخاصة األعضاء يف اإلحتاد األورويبإوقع فيها، وبدأ العامل بالكاد يتنفس الصعداء، 

ولكن اإلستمرار يف تلك األزمات عرض اقتصادات اليونان  .يا، إىل إيرلنداوانطلقت األزمة من ايسلندا، إىل بريطان
لوضع برامج تقشفية تتعهد دول ) ملانيا خاصةأ(وتنادت الدول االوروبية القوية  .وإسبانيا والربتغال وإيطاليا لإلنكشاف

ات، وحل الربملان، ونودي ولكن الشعب اليوناين ثار عىل تلك السياس .أوروبا فيها بوضع حل للمشكلة اليونانية
 أن بانتخابات جديدة بعدما سقطت احلكومة وقاوم الشعب اليوناين بكل قوته، ولكنه يف هناية املطاف، وعىل مضض، اضطر

ومثلام حدث من تغري يف احلكومة اليونانية، تغريت  .خيتار حكومة تنادي بالبقاء داخل االحتاد األورويب، وااللتزام برشوطه
الرئاسة لغريمه  "ساركوزي"يف إيطاليا، وخرس الرئيس الفرنيس  "برلسكوين"احلكومة اإلسبانية وسقطت حكومة 

ط وقد أدت األزمة اليونانية إىل تراجع استثامرات دول اخلليج، ودخوهلا يف ركود عقاري، وإىل هبوط أسعار النف ."اوالند"
لتهوي بعد ذلك إىل سبعني دوالرًا قبل  ،للربميل ًا دوالر) 150(، ووصل السعر إىل حوايل 2007التي وصلت ذروهتا يف العام 

وهكذا تضافر البعد الدويل والبعد اإلقليمي يف التأثري عىل االقتصاد األردين برتاجع املساعدات  .أن تستعيد عافيتها
وقد حصل  .هبا، وشهدت حواالت األردنيني يف اخلارج تباطؤاً  ئاملرشوعات التي بد واالستثامرات املبارشة، وتأخر بعض

وهكذا  .كل هذا يف وقت تراجعت فيه اإليرادات املحلية ملوازنة احلكومة األردنية يف الوقت الذي استمرت فيه النفقات بالنمو
   .من الناتج املحيل اإلمجايل% 72حوايل  2012عام كرب العجز، وتنامت فجوة املوارد، وازدادت املديونية لتصل يف هناية ال

، )2008(هنيار املايل يف العام ومثلام عجز املراقبون واملحللون عن قراءة نذر اال .أما اهلزة الثالثة فقد كانت هزة الربيع العريب
رع العربية وعواصمها حتجاجات يف الشوا، فقد فوجئوا مفاجأة كربى بانفجار اال)2009(نكشاف األورويب يف العام واال

داخل وبدأت موجة احلراك الشعبي ربعة أنظمة عربية يف تونس ومرص وليبيا واليمن، أورسعان ما تساقطت  .ومدهنا وقراها
وعانت سلطنة عامن ومملكة البحرين من احتجاجات طائفية ما تزال  .ما تزال مشتعلة تأكل األخرض واليابسوالتي سورية 

ومع أن  .وشهدنا يف األردن احتجاجات مطالبة باإلصالح كام كان احلال يف اململكة املغربية .نة واألخرىينتفض هليبها بني الفي
إال أن املطالب بإرساع وترية اإلصالح وتعميقه ما تزال  .النظامني امللكيني بادرا باخلطوات اإلصالحية، مستبقني األحداث

اهلدر يف املال العام، وتقاعس عن حتصيل األموال احلكومية من متأخرات قائمة، ويغذي هذه املطالب باإلصالح ما يعتقد أنه 
عتصامات يف شوارع مدن األردن إىل رفع الكلفة، وتعطيل واال  رضاباتحتجاجات واالوقد أدت مئات اال .رضيبية وغريها

ولكن ردة الفعل  .هتم الفساداحلياة االقتصادية بني الفينة واألخرى، وإرباك القطاع العام بحيث تباطأت قراراته خشية 
حقًا من حقوق املواطن طاملا أنه يبقى  باعتباره  األردنية اتسمت باهلدوء، وباألمن الناعم، الذي يقبل اإلحتجاج املرشوع

   .عتداء عىل رموز الدولة، وممتلكاهتا، ومؤسساهتاضمن حدود القانون ويتجنب األذى واال
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ع إمدادات الغاز املرصي لألردن، ونقصان الكميات بالربيع العريب وهي تقطّ  ولكن األزمة الرابعة هلا عالقة وطيدة
وقد أدى هذا األمر إىل قيام األردن باستبدال الغاز املرصي بالوقود الثقيل والسوالر مما ضاعف من  .عن تلك املتفق عليها

وقد وصلت  .عباء إضافية باهظةأكومية كلفة التوليد الكهربائي، وّمحل اخلزينة واملواطن ورشكة التوزيع الكهربائي احل
ديون رشكة الكهرباء إىل ما يفوق األلف مليون دينار، وتكبّد األردن دعًام للمشتقات النفطية والطاقة وصل إىل أكثر من 

   .2012ة مليون دينار العام ئثامنام
ويرتبط األردن مع سوريا بعالقات اقتصادية ملحوظة،  .وأما األزمة اخلامسة فقد جتّلت يف احلراك الشعبي السوري

 .خاصة بعدما وصل البلدان عرب فرتات طويلة ومتقطعة من اخلصام والوئام إىل معادلة التوازن االقتصادي عىل احلدود
 فلقد أضحى لكل منهام مصلحة واضحة يف احلفاظ عىل تدفق انتقال الناس والسلع عرب احلدود بينهام بغض النظر عن

إىل جتارة الرتانزيت، إىل  "التجارة املبارشة"ولذلك تنوعت العالقات من  .تباين املواقف السياسية بينهام أو اشتدادها
ستثامرات األردنية ويف الفرتة التي انفتحت سوريا فيها بحذر عىل اخلارج، تكاثرت اال .الصناعات والرشكات املشرتكة

كام أن األردن يعتمد يف صادراته الربية إىل لبنان، أو تركيا  .واملصارف، والعقار املبارشة داخل سوريا خاصة يف اجلامعات،
وكذلك يستفيد األردن من جتارة أوروبا ولبنان وسوريا عرب احلدود األردنية  .باملرور اآلمن املستمر لشاحناته عرب سورية

ألفدح هو تدفق الالجئني الذين وصل عددهم ومل يقف األمر عند هذه العالقات االقتصادية، بل إن ا .إىل دول اخلليج
منهم يف خميم الزعرتي،  )50000(الجىء يسكن حوايل  ألف) 230(أكثر من  2012) نوفمرب(حتى هناية شهر ترشين الثاين 

 ، علًام أن نصف القادمني%3وقد أدى هذا األمر إىل زيادة عدد سكان األردن بحوايل  .والباقون منترشون يف أنحاء اململكة
   .ن يف سن الدراسةهم مم

إىل  فاالضطرارومهام متتع األردن بالصالبة، فإن هذا التتابع يف األزمات قد أحدث إرباكًا لصانع القرار االقتصادي، 
ولذلك، فإن املشكالت الرئيسة التي يعاين  .معاجلة األزمات املتالحقة وغري املتوقعة يلهي عن عملية الرتكيز عىل التخطيط

فمن ناحية، هنالك اخللل املزمن يف امليزان اخلارجي،  .منها األردن تفاقمت بفعل اخللل الدائم يف بنية األردن االقتصادية
اإلرتفاع حاجز السبعة بليون دينار بسبب ) 2012(ومن املتوقع أن يتجاوز العجز التجاري للعام  .وبخاصة امليزان التجاري

ويقدر العجز يف ميزان النفط والغذاء  .الكبري يف فاتورة النفط املستورد، وكذلك بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية
   .بليون دينار، أو أكثر من نصف العجز يف امليزان التجاري بأكمله أربعةالتجاري ما يقارب 

% 73ت مسامهة اإليرادات املالية إىل النفقات اجلارية إىل حوايل وأما اخللل الثاين فهو العجز يف املوازنة حيث تناقص
   .يف بعض السنوات% 100، يف حني أهنا وصلت إىل حوايل )2012(خالل العام 
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وبرغم أهنا تتذبذب حوايل هذه النسبة إال  .2012يف هناية العام % 12.5وأما املشكلة الثالثة فهي البطالة التي تصل إىل حوايل 
أظهرت أن نصف األردنيني يف سن العمل فقط هم ) 2012(التشغيل يف األردن العام  اسرتاتيجيةأن الدراسة التي أنجزت حول 

ث، وأن من يعملون أو يبحثون جّديا عن عمل، وأن نصف العاطلني من محلة الشهادة دون الثانوية العامة، وأن نصفهم من اإلنا
) 200(ويف الوقت الذي يبحث فيه حوايل  .البطالة ترتكز يف الشباب حيث بلغ معدل البطالة بينهم أكثر من ضعف املعدل العام

   .فرصة عمل لغري األردنيني ألف) 800(األردين يولد حوايل  االقتصادعن عمل، فإن  أردين ألف
يميالن أكثر وأكثر نحو الرتكز،  األردنالدخل والثروة يف  ومن الواضح أن توزيع .وأما القضية الرابعة فهي الفقر

وقد بينت دراسة الطبقة املتوسطة التي أطلقتها وزارة  .وزيادة الفجوة بني الفقراء واألغنياء، وتقليص الطبقة املتوسطة
ولذلك، فإن املعضلة األساسية للرتابط بني الفقر والبطالة هي  ..التخطيط ومل تنرش نتائجها بعد ودراسة الفقر هذه املخاوف

والذي أصدره املجلس األعىل للسكان اتضح أن املحافظات األردنية ) 2010(ويف التقرير السكاين للعام  .مشكلة قائمة
   .خارج العاصمة هي التي تعاين أكثر من غريها من هذه الظاهرة

سرتاتيجية التي ولذلك صارت اال .ص املوارد الطبيعية وبخاصة الطاقة واملياهقضية نق األردنوكذلك زاد من مشاكل 
وإذا استطاع األردن أن يصل إىل مرحلة يصبح فيها قادرًا عىل  .وضعت ملعاجلة أزمة الطاقة يف األردن هي املحور األساس

امها يف صناعاته املستقبلية، وكذلك حاجاته غري املضغوطة للطاقة بحيث يكتفي من موارده لتوليد الطاقة، واستخد إنتاج
   .املياه، فإن جزءًا كبريًا من القضايا واملعضالت التي طرحت أعاله سوف جتد طريقها إىل احلل إنتاجيف 

يف ضوء هذه التطورات اخلارجية، بدأت تظهر عىل الساحة األردنية مظاهر جديدة، أو قديمة ولكن بطابع أحّد، ووترية 
ولكن حجم املديونية عىل األرس، وبقاء الشباب فيها من العاطلني عن  .الدخول املتدنية أصحابفالفقر مل يقترص عىل  .أعىل

ولوحظ ارتفاع حاالت  .العمل مددًا أطول قبل أن جيدوا عمالً، راكم عىل األرس أعباًء إضافية مل تكن هذه األرس مستعدة هلا
من رسقة، واعتداء عىل املال، واختالس، ونصب واحتيال، واجتار باملمنوعات  واالقتصاديةالطالق، وزيادة عدد اجلرائم املالية 

وتعود األردنيون عىل قراءة األخبار التي تعلمهم بوقوع جرائم جديدة، واكتشاف عصابات للسطو  .داخل األردن وعرب احلدود
عىل األساتذة، واألطباء واملمرضني، وحتى  االعتداءباألعضاء، وكذلك اطلعوا عىل أخبار حاالت  واالجتارورسقة السيارات، 

ن أردهنم اجلميل قد انتقل إىل هذه احلالة ألفأصابت هذه املظاهر األردنيني بخيبة األمل  .رجال األمن والدرك ومراكز الرشطة
   .بعدما كانوا يفخرون بأمنهم االجتامعي وأماهنم إىل احلياة

 .هو عدد املسؤولني الكبار ممن طالتهم شبهات الفساد، أو ثبت عىل بعضهم ذلكومما زاد هذا الشعور عمقًا واتساعًا 
ستجواب أو للشهادة، وكذلك عدد من الوزراء، ومدراء كبار يف األجهزة وقد استدعي رؤساء وزراء سابقون إما لال

نيني الشاغل من الذهول وقد صارت أحاديث الفساد شغل األرد .األمنية، وموظفون من الرتب العليا، ورجال أعامل كبار
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وأحبط الناس إرصار النواب عىل أن يمنحوا أنفسهم امتيازات التقاعد وجوازات السفر  .ستنكار، والغضبواال
وصارت  .من املساومة عىل مترير القوانني اهلامة الدبلوماسية حتى بعد انتهاء مدة نيابتهم، وصارت هذه املطالب جزءاً 

حماربة الفساد، قضية الناس األوىل، واعتربوها مقياسًا حلجم اإلصالح املنشود، وإحالة املشتبه فيهم بغري متييز إىل القضاء 
  .دليالً عىل جدية احلكومات يف إنصاف الناس، وقبل أن متتد أيدي احلكومة إىل جيوب الناس كام يميض القول الدارج

وطالبوا بفتح التحقيق يف بيع حصة احلكومة يف  .باملساءلة عن مصري األموالوتناول الناس قضايا اخلصخصة 
وتساءل الناس عن أسباب تعثر بعض  .الكربى وبخاصة تلك التي حققت أرباحًا كبرية بعد بيعهاواملؤسسات الرشكات 

عىل احلكومة املركزية واإلدارات نطباع لدى الناس بأن الديون املرتاكمة وتكون اال .املرشوعات أو تأخر تنفيذها أو توقيفها
الدكتور  حكومةالبلدية دليل ساطع عىل عجزها عن إدارة الشأن العام بحكمة واقتدار، ولذلك كلف امللك عبداهللا الثاين 

    .احلقائق بنزاهة وشفافية واستجالءعبداهللا النسور بإجراء دراسة مللف اخلصخصة يف أخر عقديني 
والموا احلكومات  ..عليم، واإلنتباه إىل قطاع الصحة وتوفري التأمني الصحي الشاملوتصاعدت املطالب بإصالح الت

أن السياحة العالجية والتعليمية قد تتأثران بسبب بهتامات عىل تقصريها بحق الزراعة والصناعة والسياحة يف ظل اال
وأمام كل هذه  .التحتية، وغريهاوقس عىل ذلك يف قطاعات النقل، وصيانة البنى  .تراجع التعليم واخلدمات الصحية

املطالبات صار لزامًا أن يدخل األردن يف مرحلة اإلصالح لكي يعيد هيكلة القطاعات لزيادة كفاءهتا وإنتاجيتها، وينهض 
بالقدرات االقتصادية للمواطن، ويبني شبكة أمان اجتامعي وخدمي تليق بكرامة الشعب األردين، ويزيل مكامن اخللل 

  .عىل اآلخرين، ويعيد لألردن ألقه املعتاد عتداءواالوالفساد 
السيايس واالقتصادي ال خيفى  ْني فهنالك تداخل بني اإلصالح .ولذلك، فإن هذا التقرير يأيت يف زمن هام ودقيق جداً 

إن املواطن صار أكثر وعيًا وإدراكًا لدوره، وألمهية صوته، وملشاركته يف  .الرسيع القارئعىل املراقب احلصيف، وال حتى 
وصار  .االنتخابات الترشيعية التي كثر القول حوهلا) 2013(أن يشهد العام القادم  رولذلك، فإن املقر .صنع القرار

احلكم  أصولطلبًا تقتضيه اإلصالح السيايس عن طريق إفراز نواب للشعب يمثلونه ويعكسون ميوله ورغباته ومواقفه م
ومهام تعقدت  .فالشعب األردين يريد نوابًا ووزراء أقوياء أمناء عىل مصاحله وقادرين عىل التصدي ملشاكل الوطن .الرشيدة

هذه املشاكل فإن حلها ممكن إن دعمت بالدراسات واحلكمة واملخطط اإلسرتاتيجي الذي يتجاوز التقلب يف املناصب، 
   .دًا من أجل إيصال األردن إىل بر األمان ووضعه عىل طريق التنمية املستدامةويبقى مرجعًا معتم

واملتابعة خالل  باالهتامموالتقرير يركز عىل اختيار القضايا التي يرى املجلس االقتصادي واالجتامعي أهنا جديرة 
ستحق يامة واملتنوعة يف هذا التقرير وال شك أن اجلهد الذي بذله الباحثون لدراسة القضايا اهل .السنوات األربع القادمة

 .وكذلك، فإن أعضاء املجلس الذين دعموا رئاسة املجلس وإدارته يستحقون واجب الشكر والعرفان .الثناء والتقدير
   .يف إعداد هذا التقرير اهلام واالستشاريةاملالية  اوتستحق منا حكومة إسبانيا الشكر العميق عىل مساعدهت
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للحكومة األردنية التي ساندت أعامل املجلس، وبدأت تتفاعل معه بشكل  واالحرتامديم التقدير وجيب أال يفوتنا تق
اجلسور مفتوحة مع املجلس  أبقتاونخص بالذكر حكومتي الدكتور فايز الطراونة والدكتور عبداهللا النسور، اللتني  .مستمر

ونتطلع إىل تعاون كبري يف  .م، ومع احلكومة وقراراهتامما مّكنه من زيادة طاقته، ومن تفاعله األكثر مع الناس وقضاياه
   .املستقبل مع جملس األمة حتى نتبادل الرأي واملشورة يف هذه القضايا اهلامة والترشيعات التي تتبلور بشأهنا يف املستقبل

حتى يستطيع  وال شك أن أمني عام املجلس والباحثني واملوظفني قد بذلوا جهودًا جبارة ملدة مخسة أشهر متواصلة
   .ويقدر هلم والءهم للعمل، وصربهم عىل الواجبات التي اقتضاها إنجازه .املجلس إنجاز هذا التقرير اهلام

فيقدم إىل مليك البالد جاللة امللك عبداهللا الثاين بن احلسني حفظه اهللا ورعاه عىل عنايته  واالمتنانأما العرفان 
لثنائه وملبيًا  ونرجو من اهللا أن يكون هذا التقرير مستحقًا  .تمر جلهوده وتطورهباملجلس، ومتابعته لنشاطاته، ودعمه املس

   .من تطلعات جاللته نحو بناء أردن نام متوازن قوي ومستمر يف البناء خدمة لألجيال القادمة واحدٍ ل
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  كلمة من 
  سبايناالقتصادي واالجتماعي اإلرئيس الس 

  
  

بالشكر والتهنئة للمجلس االقتصادي واالجتامعي األردين الذي قام بإعداد هذا التقرير  يرسين يف البداية، أن أتوجه
 .األول من نوعه

أخص كام أود أن أشكر املجلس االقتصادي واالجتامعي األردين، عىل دعوته يل من أجل كتابة هذه املقدمة، وهو شكر 
به رئيس املجلس االقتصادي واالجتامعي األردين، معايل الدكتور جواد العناين، إضافة إىل أعضاء املجلس ومجيع العاملني 

  .فيه
لقد كنت حمظوظًا ألنه أتيحت يل الفرصة خالل السنوات القليلة املاضية، بأن تكون يل اتصاالت شخصية مع العديد 

ر، األمر الذي ساعدين ليس فقط عىل فهم املجلس االقتصادي واالجتامعي من رؤساء املجلس وأعضائه بشكل متكر
  .األردين، بل عىل التعرف أكثر عىل األردن واألردنيني وتقدير عملهم وصداقتهم أيضاً 

أما التهنئة، فيستحقها املجلس االقتصادي واالجتامعي األردين، لنجاحه الالفت يف إصدار هذا التقرير االقتصادي 
  .  عي املتميزواالجتام

ونظرًا لروابط الصداقة واألعامل املشرتكة التي تربط كال املجلسني، فقد أتيح لنا من خالل املجلس االقتصادي 
واالجتامعي االسباين، أن نشارك يف االطالع عىل عمليات إعداد هذا التقرير، وبالتايل شهدنا عىل جودة العمل يف املجلس 

  .االقتصادي واالجتامعي األردين
وعالوة عىل ذلك، وقبيل . إن العالقة بني كال املجلسني وطيدة منذ أن تأسس املجلس االقتصادي واالجتامعي األردين

تأسيس هذا املجلس األردين، كانت تربط املجلس االقتصادي واالجتامعي االسباين عالقات متينة مع احلكومة األردنية 
  .حتديد  أوجه العمل املشرتك بني كال الطرفنيوالرشكاء االجتامعيني، من أجل تبادل اخلربات و

لكني أود اآلن أن أسلط الضوء عىل . وبال شك، فإن هذا النوع من العمل يتامشى مع املفهوم الواسع للتعاون الدويل
فان معاً يف بيئة من املساواة، حيث يتمكن الطر العمل - يشءفوق كل  -  أحد جوانب هذا املفهوم، الذي يفيد بأن التعاون هو

  .د بأن هذا هو ما يميز عالقة املجلسني ببعضهاموأود أن أشّد . من التعليم والتعّلم يف آن معاً 
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ن اهلدف من لقائنا اليوم هو تقديم هذا التقرير عرب هذه الكلامت، ففي أي تقرير تبقى العبارات ثابتة وتتجسد الكلامت إ
اإلطار، فإن تقريرًا كهذا يستطيع أن جيعل مصطلحات التعاون  ويف هذا. وتتبلور لتأخذ شكًال ملموسًا وختلد إىل األبد

  .والتحاور تأخذ جانباً ملموساً يعكس الواقع الذي نعيشه واحلقائق الفعلية التي نشهدها
بام أن العالقة بني كال املجلسني متينة وتصب يف املصالح املشرتكة لكليهام، إضافة إىل الروابط الشخصية، فإن هذا 

  .ّد أكثر من جمرد جتسيد هلذا النوع من التعاون، وبالتأكيد للتعاون املستقبيلالكتاب ُيع
  .مرة أخرى، شكرًا جزيالً ومبارك إصدار هذا التقرير

  
  ماركوس بينيا

  االقتصادي واالجتامعي اإلسباين رئيس املجلس
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Introduction by 

the President of the ESC of Spain 

 

In introducing this Economic and Social Report, I would like to start by thanking and 

congratulating the Economic and Social Council for preparing this Report as a first of its kind 

in Jordan. 

The ESC of Jordan has been kind enough to invite me to write this introduction. I would 

like to dedicate my thanks to the President of the Council, Dr. Jawad Anani, members of the 

Council and its staff, whom I have been quite fortunate to have personal contact with for the 

past couple of years. These contacts have served me not only to understand the ESC of Jordan 

better, but also to learn more about Jordan and Jordanians and to value their work and 

friendship. 

Congratulations because the ESC of Jordan has managed to complete this excellent and 

elaborate Economic and Social Report. Given the friendship bonds and joint work between 

our Councils, we were able, through the ESC of Spain, to observe the process preparing this 

Report, hence we are fully aware of the value of the effort put into it. 

The relation between the two Councils dates back to the establishment of the ESC of 

Jordan. However, prior to the establishment of the last, the ESC of Spain had enjoyed strong 

bonds with the Jordanian Government and Jordanian social partners and exchanged expertise 

and cooperation in areas of mutual interest. 
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Our relations definitely comply with the wide concept of international cooperation. I would 

like to highlight one of the main aspects of this concept: cooperation which is- above all- 

working together. It refers to working in an environment of equity were both parties 

simultaneously teach and learn. Such modus operandi is what distinguishes the relation 

between our Councils. 

The reason we meet here today is to present this Report. The words of this Report become 

a permanent fixture and they acquire a life of their own. In this context, the Report embodies 

the concepts of cooperation, dialogue and collaboration and renders them more concrete. 

Since the relation between the two Councils is solidly based on mutual interest and strong 

personal ties, this Report can be perceived as the fruit of our cooperation, and paves the way 

for deeper and wider cooperation. 

Once again, many thanks and congratulations. 

 

Marcos Peña 

President 
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Palabras de  

Introducción del Presidente del CES de España  

 

 

Agradecimiento y felicitación son dos palabras con las que quiero comenzar esta 

presentación del Primer Informe Económico y Social elaborado por el Consejo Económico y 

Social de Jordania. Agradecimiento, por la amabilidad del CES de Jordania al invitarme a 

escribir estas palabras de presentación, un agradecimiento que quiero personificar en el 

Presidente del CES de Jordania, Jawad Anani, y también en los miembros del Consejo y el 

personal al servicio del mismo. Afortunadamente, he tenido ocasión estos últimos años de tener 

un trato personal frecuente con muchos de ellos, que me ha servido, no solo para conocer 

mejor el CES de Jordania, si no también para conocer mejor Jordania y a los jordanos, a 

valorar su trabajo y a apreciar su amistad. 

Felicitación, porque el CES de Jordania ha sido capaz de elaborar este excelente Informe 

Económico y Social. Precisamente, por los lazos de amistad y por los trabajos conjuntos entre 

nuestros Consejos, desde el CES de España hemos tenido ocasión de ir observando el proceso 

de elaboración de este Informe, y por eso hemos comprobado la calidad del trabajo del CES de 

Jordania. 

La relación entre nuestros Consejos es tan larga como la propia vida del CES de Jordania, 

e incluso algo más, porque ya antes de su creación el CES de España, el Gobierno de Jordania 

y los interlocutores sociales jordanos, tuvimos intensos contactos, para intercambiar 
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experiencias e identificar líneas de trabajo en común. Este tipo de trabajos encaja, sin duda, en 

ese amplio concepto de cooperación internacional, pero ahora me gustaría resaltar uno de los 

sentidos de este término, el que expresa que cooperar es, ante todo, trabajar juntos. Trabajar 

en un plano de igualdad en el que las dos partes enseñan y aprenden a la vez. Y lo destaco 

porque este es el tono que caracteriza a las relaciones entre nuestros Consejos. 

El motivo de nuestro encuentro hoy es la presentación de este libro. En un libro, las 

palabras quedan fijadas, se concretan y podemos decir que se asientan y toman cuerpo. En 

este sentido, un libro como este puede servir para que palabras como cooperación, diálogo, 

colaboración tomen una forma concreta, se hagan algo consistente que evite que se las lleve el 

viento de la retórica y las buenas intenciones. Precisamente porque la relación entre nuestros 

Consejos tiene la base sólida de los intereses compartidos y la atadura de las relaciones 

personales, este libro puede verse como un aspecto más de la materialización de nuestra 

cooperación. Y, por supuesto, como la base para futuras colaboraciones. Una vez más, muchas 

gracias y enhorabuena. 

 

Marcos Peña 

Presidente 
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  العناصر واالستخدامات ...رديناأل قتصاداال

  
  

1(  
 - العنرص املستقليعكس استجابة العنرص التابع لتغري حمدد يف ، مع أهنا مفهوم هاميش - يون اإلنتاجية قتصاديعرف اال

يتحدث عن  قتصادقد بقي االو .بأهنا قيمة التغري يف اإلنتاج النامجة عن زيادة عنرص من عنارص اإلنتاج بوحدة واحدة
، مالثوسو ريكاردوو آدم سميثو ليستو خاصة يف األدبيات الكالسيكية أمثال أوين، معدل اإلنتاجأو ، اإلنتاج كقيمة

قياس الفرق الناجم عن تغري صغري جدًا يف أو ، حتدثت عن النظرية احلديةو النمساوية –حتى برزت املدرسة األملانية 
  .تأثري ذلك يف املتغري التابعو، عنرص مستقل

  :النظرية احلدية .1
 .يف قرارات األعاملو، ربحيةتأثري ذلك يف الو، و قد فتحت املدرسة اهلامشية الباب عىل مرصاعيه لدراسات اإلنتاجية

بخاصة و، اإلحصاءو بالعلوم القياسية كالرياضيات ارتباطهاهو ، انتشاراً و جعلها أكثر قبوالً و هلذه النظريةمما مكن و
غريها من األلفاظ التي دخلت و احلساسيةو كذلك بسبب أن مفهوم املرونةو .التكاملو علم التفاضلأو  "الكالكاالس"

مفهوم املعامل احلدي من علم و، امليكانيكا إلسحق نيوتنقد استوحيت من نظريات ، مفاهيمهمو ينيقتصادقاموس اال
 .احلرارة الفيزيائي

، قتصادنظرية التكاليف يف علم االو فتح الباب عىل مرصاعيه لتطوير مفاهيم نظرية اإلنتاج، و بتطور النظرية احلدية
نظرية املستهلك بمنحنيات يف وقت الحق طورت و .األسس التي تبنى عليها قرارات اإلنتاجو لتحليل جانب العرض

الطلب من جمرد حدس و هكذا حتولت نظرية العرضو .تعريف توازن املستهلكو، اشتقاق منحنى الطلب منهاو السواء
نظرية مكتملة حتدد مفهوم إىل ، مع السعر الطلب سالبو بأن العرض موجب مع السعر "الفكر املنطقي"يتامهى مع 

لكن يصلح نقطة انطالق ملتابعة التطورات يف األسواق عندما تكون يف حالة عدم و ،التوازن الذي ال يتحقق إال ما ندر
  .ميتاستاتيكياً أو  صار التحليل ديناميكياً ، عىل املعادالت بإدخال مفهوم الزمنو .توازن
  :اإلنتاجية .2

لكن هل جيوز و، وهذا صحيح إحصائياً  .جمموع ما تنتجه الوحدات املختلفة فيه قتصاديساوي اإلنتاج الكيل لال
ما هي و كيف يتم ذلك الدمج؟و ؟دالة إنتاج وطنيةإىل  يًا أن نجمع داالت اإلنتاج للمؤسسات الفردية لكي نصلاقتصاد
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اإلحصائية من التغلب عىل و يون بالطرق الرياضيةقتصادقد متكن االو ؟"Integration"ما يسمى أو  مشكالت التجمع
وقد اتفق عليها أن تكون  .لكن دالة اإلنتاج جيب أن تعكس عنارص اإلنتاجو .ناهذه اإلشكاليات التي ال داعي لذكرها ه

إذا تغريا فإن كل منحنى اإلنتاج و، هذان يفرتضان بأهنام ثابتان عىل األقل يف املدى القصريو، التنظيمو األرض: هيو أربعة
كال هذين العنرصين مها اللذان و .املال املاديرأس و العمل :أما العنرصان املتغريان فهام .مستوى أعىلإىل  سوف يتحرك

 .اللذين يرتبطان بنفس كمية اإلنتاج، االستخدامات املختلفة لعنرصي اإلنتاج املتغريينأو ، "منحنى السواء الفني"حيددان 

Q = f(K ،L) .................................................................................................. (1)  
  .)L(العمل و، )K(املال  وهذه املعادلة تقول ببساطة إن كمية اإلنتاج تعتمد عىل الكميات املستخدمة من عنرصي رأس

dQ = df (K ،L) ............................................................................................. (2) 
ا أن نحسب بعد ذلك هذه أردنإذا و .و هذه املعادلة تقول إن التغري يف اإلنتاج يساوي مقدار التغري يف دالة اإلنتاج

  :فهي تساوي) dQ(القيمة 
 dQ= dk (∂f /∂k) + dL (∂f/ ∂L) ................................................................... (3) 

بسبب التغري ، يف التغري اجلزئي يف اإلنتاج التغري يف رأس املال مرضوباً  إن التغري يف اإلنتاج مقاسًا بدالة اإلنتاج يساوي
مرضوبًا يف اإلنتاج الناجم عن التغري يف وحدات ، مرضوبًا يف التغري يف اإلنتاج، التغري يف العملإىل  مضافاً ، يف رأس املال

  .العمل املستخدمة
  :فإذن، وي صفراً يسا و حيث أن منحنى السواء يفرتض أن التغري يف اإلنتاج

dK*  (∂K/∂f) = ∂L* (∂k/∂f)  ....................................................................... (4) 
 :أو

dk/dL= ((∂F/∂L) /(∂F/∂K)) ......................................................................... (5) 

  .رأس املالإىل  العمل جيب أن يساوي اإلنتاجية احلدية للعملإىل  أو أن معدل اإلحالل الفني من رأس املال

هذه هي احلقيقة األساسية و، العملو بني رأس املالهو إمكانية اإلحالل ، من أهم العنارص املؤثرة يف اإلنتاجية، إذن
  .األوىل

إنتاجية رأس املال تتحدد بعدد من و، فهي أن إنتاجية العمل، أما احلقيقة األساسية الثانية التي جيب أن نتذكرها
حقوقه قناعة العامل بأن و، النظامو االلتزام بالدوامو، قي بالعملخالوااللتزام األ، التدريب :اأمههو، الرشوط األساسية

أو ، عدم املبالغةو أما من حيث رأس املال فهذا يعتمد عىل حسن اختيار اآلليات .بيئته التي يعمل فيها صحيةو مصانة
  .التطويرو البحثو، تزويدهاو حسن إدارة املواد األوليةو، التقليل يف كمية رأس املال التشغييل

 األرض :ومها، العالقة باملتغريين املفرتضني عىل أهنام ثابتانال بد أن نثري عددًا من القضايا ذات ، و عند هذه النقطة
  .التنظيمو
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  األرض  .3
يف  "الريع "يف تطويره لنظرية  "ديفيد ريكاردو "هذا ُهَو املبدأ الذي استند إليه و .لقد فهمنا أن األرض مساحة ثابتة

 .بل هي موارد طبيعية، ليست جمرد مساحة –كام أدرك ريكاردو متامًا  - ولكن األرض ."السيايس قتصادمبادىء اال "كتابه 
 بسبب اكتشاف املوارد التي عليهاو، اإلعامرو خاصة يف ظل نمو السكان، ومن هنا فإن قيمتها ترتفع بارتفاع الطلب عليها

لذلك فإن إنتاجيتها جيب أن و .األسواق البيع بالتجزئة كسلعة يفو، هذا جيعل األرض نفسها قابلة للمضاربةو .حتتهاو
 .ترتفع بارتفاع قيمتها

فمنذ  .احلديث قتصادفهم علم االلفإن االعتامد عىل نظرية نيوتن يف امليكانيك مل يعد كافيًا ، يةقتصادو بتطور النظرية اال
ومصادرها جمرد جزء لعنرص األرض مل تعد الطاقة و، صارت الطاقة أكثر أمهية، اخرتاع اآللة البخاريةو، الثورة الصناعية

ولذلك بدئ يف البحث اجلاد عن  .صارت كذلك قابلة للنضوبو، بل صارت الطاقة أهم سلعة متداولة عاملياً ، الثابت
  بإصدار كتابه "جورسيكو روجيني "ي قتصادوقد قام اال .غريهاو الشمسو، الرياحو، بدائل للطاقة يف الذرة

"The Law and Entropy of The Economic Process" علم إىل  الثاين للديناميكا احلراريةو مدخًال القانونني األول
 .مل يكتمل بعد قتصادعلم االإىل  إال أن إدخال نظرية الديناميكا احلرارية )1973(مع أن الكتاب صدر يف العام و .قتصاداال

ال يؤثر يف إمكانية اإلحالل بني ، بكلفة معقولةأو ، معقولأن وجود الطاقة بسعر إىل  فإن املطلوب هنا هو االنتباه، ومع هذا
  .يؤثر كثريًا يف حتديد مستوى اإلنتاج برمتهو بل، العمل وحسبو رأس املال

فإن االفرتاض أن الناس رشكاء يف املاء ، لذلكو .أرضو صار قضية طاقة، فنقص املياه .و ينطبق التحليل ذاته عىل املياه
حتليًة وإنتاجًا صار يتطلب كميات و تنقيةً و كذلك فإن توفري املياه نقالً و .يتنافس عىل مصادر املياه مل يعد مقبوالً من عامل

كام هو احلال يف حالة ، فإن وفرة املياه صارت تعطي البلدان ميزة نسبية عىل َمن عداها متاماً ، هلذاو ..الطاقة نفسها كبرية من
  .مصادرهاو الطاقة

بل إن داالت اإلنتاج  .ال يف املدى الطويل وال حتى القصري، نرص ثابت مل يعد صحيحاً إذن فاالفرتاض أن األرض ع
 أن الكفاءة يف استخدامها تؤكد التغيري عىل امتداد منحنى اإلنتاجو، متغريو األرض عىل أهنا عنرص ثابتإىل  جيب أن تنظر

  .أعىلمستوى إىل وإىل نقل منحنى اإلنتاج ، االستخدام األفضل للمواردإىل 
  :التنظيم .4

فالتكنولوجيا التي كانت تأيت عىل فرتات  .التقييمو فإن هذا صار موضعًا للجدل، أما افرتاض ثبات عنرص التنظيم
ومن  .التحديث فيها كثريةو صارت وترية التبدلو، متباعدة حتدث تأثريات بينة يف دالت اإلنتاج مل تعد فرضية صحيحة

فاملخرتعون هم  .إحداثه وبني التكنولوجيا قد تبدلتو القدرة ذات اخليال عىل رؤية التغيريأو  هنا فإن الربط بني التنظيم
إىل  لكن تطوير التكنولوجيا الذي كاد أن يتحول من جهود فرديةو، ليس هذا بدعة جديدةو .أنفسهم صاروا املنظمني

غريهم أعادوا و زوكربرنغو ستيفن جوبزو، فأناس أمثال بيل غيتس، جهود قومية كربى قد بدأ يشهد ترابطًا بني االثنني
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، املنظمنيو لذلك فإن ارتباط التكنولوجيا بالتنظيمو .غريهمو ووالت ديزين، توماس أديسونو، إحياء جيمس وات
 .الطويلأو  وضعت عالمة سؤال كبرية عىل فرضية ثبات عنرص التنظيم يف املدى القصري، التبديل فيهاو رسعة التغيريو

ي قتصادكام حدثنا اال، بل هو مرتبط بكل ما قد يؤثر يف دالة اإلنتاج، التنظيم ليس مرتبطًا فقط بالتكنولوجياو لكن 
  :بأنه يتجىل يف مخسة )Innovation(الكبري جوزيف شمبيرت الذي يعرف التجديد

  .موارد جديدة - 1
 .مواد أولية جديدة - 2

 .سلع جديدة - 3

 .طرق إنتاج جديدة - 4

 .أسواق جديدة - 5

 .املبدعني لكي يبدعواو من أهم وسائل قياس اإلنتاجية يف أي جمتمع هو وجود البيئة املمكنة للمنتجنيومن هنا فإن 
ليس بتغري أعدادهم ولكن بتوفر ، هكذا تتعزز الفكرة أن املنظمني مثل األرض قادرون عىل أن يكونوا عنرص إنتاج متغرياً و

  .البيئة املمكنة هلم من ذلك
لعل دراسات و .البيئة هي التي متكن أيضًا من إحداث التنافسية يف األسواق اخلارجية فإن، و يف ضوء هذا اإلطار

الدكتور يورتر من جامعة هارفرد فتحت الطريق عىل أن أحد مقاييس اإلنتاجية األساسية يف املجتمع هي القدرة عىل 
  .وغريهم، يون الكالسيكيونقتصادكام سبق وأكد ذلك اال، اخرتاق األسواق اخلارجية

2(    
املؤرشات أو ، فام هي املعايري إذن التي يمكن أن نتبناها .يربز لدينا السؤال الكبري، يف ضوء هذه املقدمة النظرية املقتضبة

إىل  جيب أن ينحاز البحث .ردينع إسقاط هذه املعايري عىل الواقع األيلنستط .التي تعطينا داللة واضحة عىل إنتاجية املجتمع
، من حيث القدرة عىل تبني سياسات رسيعةو، املعلومات املتاحةو ية من حيث الواقعردنتلك املتطابقة مع احلالة األ

كذلك فإن هذه الورقة سوف تركز يف هناية املطاف عىل ما مل و .التطويرو مستوى أعىل من اإلنتاجيةإىل  ردنللخروج باأل
  :دراساهتا يف هذا املرشوع املتميزو اللجانتتناوله باقي 

  .إنتاجية رأس املال .1
 .إنتاجية العمل .2

 .العملو اإلحالل بني رأس املال .3

 .التطويرو البحث .4

 .التنافسية الدوليةو امليزة النسبية .5
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 .استخدامات األرض .6

 .يجتامعرأس املال اال .7

  الدراسات احلديثة التي تناولت بعض هذه و التحليالتإىل  وسوف يتبادل البحث هذه النقاط السبع مستنداً 
  .اجلوانب

  :إنتاجية رأس املال .1
، غريهاو املكائن املستخدمة يف الصناعاتو اآللياتو، دراسات معتمدة عن إنتاجية رأس املال ردنال تتوفر يف األ

  .تقليل الكلفةو املردودلكن هناك أدلة كثرية عىل أن استخدام رأس املال يأيت دون املستويات املطلوبة لتعظيم و

نرى أن كثريًا منها ال يغطي اجلانب الفني لرأس املال بقدر ما يركز عىل اجلوانب ، و يف ضوء دراسات اجلدوى املعتمدة
، تركز عىل معدل املردودو، مدى مالءمته ملتطلبات اإلنتاجو فالدراسات تعنى بالدرجة األساسية بكفاءة رأس املال .املالية

قد جتىل و، املالئمةو لكن باملقابل هناك عجز واضح يف اختيار اآلليات املطلوبةو .الفرتة املطلوبة السرتداد التكاليفعىل و
 حيث اختريت تكنولوجيا قديمة، مثل مصنع األلواح الزجاجية يف معان، أغلقتو هذا يف كثري من الصناعات التي مل تفلح

إعادة تدويره و تكسريهإىل  العيوب التي كان يضطر القائمون عىل املصنعىل إ تعرض املنتجو، كثيفة االستخدام للطاقةو
الذي أغلق بسبب االعتامد عىل جذوع الشجر املستورد مما تطلب عملية ذات ، كذلك مصنع األخشاب يف العقبةو .ثانية
  .والبالطمصنع السرياميك  و كذلك احلال مع.ودخوالً يف منافسة مع منتجي املادة اخلام، كلفة

يرفع من كلف و مما يضعف إنتاجيتها، وباملقابل هنالك مصانع ختتار أن تشرتي مصانع قديمة عفى عليها الزمان
وهناك من اعتمد عىل تضييع اآلليات يف أماكن غري أماكن  .اإلغالقإىل  املصانعوقد اضطرت كثري من هذه  .صيانتها

  .إنتاجها األصلية
محاية امللكية الفكرية قد سهلت و التقيد باالتفاقيات الدولية املتعلقة برباءات االخرتاعو الشك أيضًا يف أن عدم 

مما أدى هبا ، وبعض الصناعات األخرى، ونسخ الكتب، من أمهها صناعة األدويةو، التصنيع يف بعض النشاطات اإلنتاجية
إهناء مدد السامح إىل  منظمة التجارة الدوليةإىل  هبعد انضامم ردنعندما اضطر األ، الرتاجعو االنكشافإىل  يف هناية األمر
نسخ العمليات اإلنتاجية بدون اتفاق مع أو ، حيث منعت هذه الرشكات من استخدام التكنولوجيا، املسموحة له

  .الرباءات وامللكية الفكريةو الرشكات صاحبة هذه الوسائل
ينو لذلك رأينا أن كثريًا من هذه الصناعات إما عانى   .دول أخرىإىل  الرحيلأو ، تقليص إنتاجهإىل  اضطرأو ، األمرَّ

  عمل ما يسمى أو ، ية عن إجراء أي تقييم الستهالك اآلليات للطاقةردنوكذلك قرصت بعض الصناعات األ
وقرص البعض يف إعداد القوى البرشية املؤهلة واملدربة عىل تشغيل هذه  .مما أوقعها يف خسائر كبرية، "Energy Audit" ـب

  ، وقد تبني أن كثريًا من الصناعيني يعتربون الصيانة الدورية .بالتوقفأو  إصالحها عندما تصاب بالعطبأو ، اآلليات
  .ق غري املربراستبدال بعضها بآالت أحدث هو نوع من اإلنفاأو ، التوقف السنوي إلجراء تفقد لألجهزةأو 
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ومما يفاقم من حجم هذه املشكلة هو أن اإلنتاجية احلدية لرأس  .تتدنى اإلنتاجية لرأس املال، أمام هذه احلقائق وغريها
املال قد تقل يف قيمتها باألسعار اجلارية عن نسبة الفائدة النقدية املدفوعة مقابل القروض التي أخذت من الدائنني 

فإن كلفة تشغيل ، لالرتفاع) 2012نوفمرب (يف هذا التاريخ  ردنالكهرباء مرشحة يف األو الطاقة وبام أن أسعار .لتمويلها
الثاين هو ارتفاع و .املشتقات النفطيةو األول هو ارتفاع كلفة الكهرباء .رأس املال اجلارية سوف ترتفع من ثالثة جوانب

ألن هذه السلع سوف تدفع مبالغ أعىل مقابل رضيبة اجلامرك ، مما يؤثر يف أسعار املواد اخلام وغريها، األسعار بشكل عام
أن ترّحل هذه الكلف ، اخلارجيةو خاصة إذا كانت الصناعة تنافس يف األسواق املحلية، وليس هنالك ضامنة، واملبيعات

يف تنافسية هذه  وهذا سيكون له أثر مبارش .وثالثًا أن األجور النقدية املدفوعة للعامل ستتعرض لالرتفاع .عىل املستهلك
  .الصناعات

اخلدمات و وبنوعية السلع .املكائن له عالقة وثيقة بإنتاجية األيدي العاملةو وال شك يف أن حسن اختيار اآلالت
وقد أنشئت يف العام  .دراسة بحثية متكاملةإىل  بحاجة ماسة ردنولذلك فإن موضوع رأس املال يف األ .املنتجة وإتقاهنا

 ولكن اجلمعية اضطرت أمام نقص مواردها .العلمية امللكية هبدف تقديم خدمات للصناعات الوطنيةاجلمعية ) 1970(
 .الذي كان يمكن أن تقدمه للصناعات، يف خدمات عامة قللت من حجم الدعم املقاومة التي عانت منها أن تدخلو

وبالرغم من أن بعض اجلامعات قد أنشأت مراكز خاصة هبا هبدف دفع  .وحتى اجلامعات فإن دورها يف هذا املجال حمدود
، خدمات أخرى ذات فائدة حمدودةأو  دراسات اجلدوىإىل  إال أن بعض هذه املراكز حتول، خدمات البحث والتطوير

  .ي قليلاقتصادي واجتامعومردود 
اء تركزان عىل دورمها الرقايب أكثر مما تركزان عىل ودائرة الغذاء والدو، ومن الواضح كذلك أن دائرة املواصفات واملقاييس

  .مراجعة وحتليل وتدقيقإىل  وهلذا فإن خدمة هاتني املؤسستني يف رفع كفاءة رأس املال وإنتاجيته بحاجة .دورمها التطويري
 .كبريًا فيهفقد رأينا تراجعًا ، ردنوأما من حيث توفر رأس املال النقدي املطلوب لتمويل عمليات اإلنتاج يف األ

، وتنمية املدن والقرى، واإلسكان، والزراعة، الذي أقام مؤسسات اإلقراض املتخصصة يف جماالت الصناعة ردنفاأل
 :مهاو، ومل يبق من هذه املؤسسات سوى اثنتني .قد رأى هذه املؤسسات تتهاوى واحدة تلو األخرى، واملنظامت التعاونية

أن بنك اإلنامء الصناعي قدم بعلًام ، وكالمها يعمل ضمن أطر مالية ضيقة .مؤسسة اإلقراض الزراعي وبنك تنمية القرى
التي يعرتف أصحاهبا أنه لوال التمويل الذي أتاحه بنك اإلنامء الصناعي ملا قامت صناعات ، التمويل للكثري من الصناعات

وبعض ، الكرتونو ومصانع الورق، ومصنع فاين، مصنع البرتاء للمكيفات وبعضها ناجح جدًا مثل، ردنكثرية يف األ
  :إذن فاملطلوب لدعم إنتاجية رأس املال اختاذ عدد من احللول .وغريها، صناعات املالبس

آلياهتا بدءًا من و بحيث يسمح للصناعات أن تطور إنتاجية مكائنها، إعادة النظر يف قانون تشجيع االستثامر :أوالً 
إجراء تقييم إىل ، القادرة عىل التشغيل والصيانة والتطويرو إعداد القوى البرشية املؤهلة والكفؤةإىل  حسن االختيار عملية

  .إدخال تعديالت عليهاأو  هبدف استبداهلا، لعمل اآلليات
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وتقديم النصح ، ال بد من اعتامد عدد من املراكز املؤهلة لتقييم فاعلية رأس املال املستخدم يف عمليات اإلنتاج :ثانياً 
وال بد يف هذه احلالة من خلق املؤسسات القادرة يف اجلامعات ومدينة احلسن العلمية وغريها من  .واملشورة يف هذا املجال

  .عفاء الرضيبيومنح تكاليف هذه اخلدمات حق اإل، املؤسسات
ودعم ، يعمل كبنك ملؤسسات اإلقراض املتخصصة وصناديق التنمية املختلطة ردنإنشاء بنك للتنمية يف األ :ثالثاً 

  .وغريها، إنتاج اخلدمات التصديريةو املنظامت التعاونية
  .تشجيع كل الدراسات الداعمة للتصدير يف كل املجاالت :رابعاً 

  :إنتاجية العمل .2
هي أدنى بكثري مما جيب أن  ردنمؤخرًا تؤكدان أن إنتاجية القوى العاملة يف األ ردندراستان هامتان يف األصدرت 
أما الدراسة األوىل فهي  .يقتصادولعل هذه احلقيقة هي حجر الزاوية األسايس يف هذا اجلزء من التقرير اال .تكون عليه

والدراسة الثانية هي اسرتاتيجية  .الصادرة عن مركز الدراسات السكانية 2010تقرير االسرتاتيجية السكانية للعام 
ويف هاتني الدراستني معلومات كثرية تفتح العيون عىل املجال  .عمر الرزاز .االستخدام التي أعدهتا جلنة فنية برئاسة د

  .ه الكربى هي غناه برأس املال اإلنساينمن أجل زيادة إنتاجية القوى العاملة يف بلد يعترب أن ميزت، الواسع املطلوب إنجازه
حينام يصل عدد القوى ، )2030(العام أو  )2029(الفرصة السكانية يف العام إىل  سوف يصل ردنلقد تبني أن األ

فإن ، بالرغم من تراجعها وتراجع معدالت اخلصوبة، وبسبب ارتفاع نسبة املواليد .من السكان تقريباً %) 70(إىل  العاملة فيه
فإن عدد السكان يف سن ، وبموجب اإلحصاءات املتاحة حالياً  .سنة) 23(عمر السكان صغري نسبيًا ال يتجاوز حاليا  معدل

ومن بني  .مليون نسمة) 1.5(ما يساوي أو ، منهم%) 50(يطالب بالعمل سوى أو  مليون نسمة ال يعمل) 3(العمل يتجاوز 
ألفًا ) 525(ما يساوي أو  %)42(مليون نسمة منهم ) 1.3(ني فعًال هو أي أن عدد العامل، %)13(هؤالء نسبة بطالة تساوي 

ومن  .ألفاً ) 775(ما يساوي أو  يعملون يف القطاع اخلاص%) 58(والباقون ، يف القطاع العام بفرعيه املدين والعسكري
يًا يف نصيدالأو ، يف عيادته طبيباً أو  سائق تاكيسأو  ورشةأو  متجرأو  إما يف مصنع، هؤالء عدد كبري يعمل حلسابه اخلاص

يكاد  ردنخاصة وأن هرم القوى العاملة يف األ، لذلك فإن عدد القوى العاملة املتاحة يف املواقع قليلو .هلم جراً و، صيدليته
) 800(التي تقدرها إحصاءات رسمية يف حدود ، ومن هنا يتضح حجم الطلب عىل األيدي العاملة الوافدة، يكون مقلوباً 
وكم منها ، يةردنبالطبع فإن اإلحصاءات ال تظهر عىل اإلطالق وبشكل واضح كم عدد القوى العاملة األو .ألف عامل

التي تعدُّ ، يةردنوهنالك تقصري واضح بّني يف إحصاءات القوى العاملة األ .وكم يعمل يف الداخل، يعمل يف اخلارج
  .ردنالرصيد األسايس لأل

 مستقبًال من رديناأل قتصادالتعليم تعطينا دالالت متعلقة بام يمكن أن يواجه االفإن خمرجات ، ومن ناحية أخرى
أن عدد الذين تقدموا المتحان ) 2012(تبني يف العام ، فمن خمرجات التعليم الثانوي .التوظيف عىل مستوى حتديات

وقد نجح منهم حوايل  .شاب وفتاةألف ) 160(حوايل ، وبني املنتظمني والدراسة اخلاصة، الثانوية العامة بكل فروعه
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ويامرس هؤالء ضغوطًا متزايدة عىل األجهزة احلكومية لتعيينهم يف خدمات  .والنصف الباقي بقي من دون شهادة، نصفهم
إال أن ، ومع أن كثريًا من الوظائف التي يعينون فيها هي ذات طبيعة مؤقتة .وغريها، واجلامرك، واملرشوعات، املياومة

  .اخلاصةو مما رفع من نسبتهم كثريًا يف الدوائر العامة، قى يف هذه الوظائفغالبيتهم تب
ولكن هنالك مؤرشات عىل وجود  .دراسات جاّدة عن إنتاجية القوى العاملة يف القطاع العام ردنوال يوجد يف األ

، أمام هذه احلقائق كلها .آخرون معينون ولكن ال حيرضون للدوامو، )أو ملء شواغر(وتعيينات بدون مربر ، بطالة مقنعة
فلقد قامت احلكومات بإنشاء العديد من املؤسسات ، باملقابلو .يةاجتامعرعاية إىل  حتول جزء كبري من التعيينات احلكومية

وحماولة وضع كادر هلا ، ودمج بعضها اآلخر، وبالرغم من املساعي الكبرية التي بذلت من أجل إلغاء بعضها، املستقلة
أسفرت عملية إعادة و، مؤسسة) 62( ـإال أن عدد هذه املؤسسات بقي يف حدود ال، لرواتب الضخمةحيول دون دفع ا
وهو رقم ، مليون دينار سنوياً  )300(إىل  زيادة النفقات احلكومية بمقادير يقول البعض إهنا قد تصلإىل  النظر يف الكوادر

وتعديل رواتب املوظفني املعينني بموجب ، ةيالتقاعدولكن من املؤكد أن كلفة رواتب املؤسسات ، مشكوك يف صحته
إذا كانت فاتورة الرواتب : السؤال الكبريإىل  ويف هذا السياق نأيت .كادر اخلدمة املدنية قد رفع فاتورة الرواتب بمقادير كبرية

  .ليف مقابل اإلنتاج احلكوميفهل هنالك ما يربر هذه التكا، وفاتورة التقاعد أكثر من بليون دينار، بليون دينار) 4(تتجاوز 
، ولكن ما طبق منها حتى اآلن قليل، مثل احلكومة اإللكرتونية، وقد وضعت بعض الربامج لتحسني األداء احلكومي

وكذلك قامت بعض الرشكات األجنبية بدراسة  .كان من أوائل املبادرين نحو ذلك من بني دول املنطقة ردنخاصة أن األ
 .إذن فهنالك مشكلة كبرية يف األداء احلكومي .ولكنها مل تسفر عن نتائج ملموسة، اإلدارة احلكومية هبدف رفع كفاءهتا

 إىل فإن الشكوى من كرب فاتورة احلكومة عىل دافعي الرضائب سوف يؤدي يف هناية املطاف، هذا األداء وبدون رفع كفاءة
  .احتجاجات تتساءل عن مآل اإليرادات الرضيبية وأوجه إنفاقها
إال أن الرشح الذي قدم ، استخدام أفضل للقوى العاملةو ومع أنه من املفرتض أن يتمتع القطاع اخلاص بإنتاجية أعىل

العناين عن إرسائيل ويف دراسة أعدها الدكتور جواد  .عن إنتاجية رأس املال يعكس واقع احلال بالنسبة إلنتاجية العاملة
أن عدد ساعات العمل املبذولة يف إرسائيل ، )2012دراسة ملحارضة ألقيت يف مجعية الشؤون الدولية يف شهر يوليو (

فإننا ، وإذا قدرنا أن فرق اإلنتاجية يساوي الضعف .ردنتساوي عىل األقل أربع أضعاف ساعات العمل املبذولة يف األ
  .الناتج املحيل اإلمجايل بني البلديننستطيع تفسري الفرق يف 

، مراجعة شاملةإىل  ية يف القطاعني العام واخلاص بحاجة ماسةردنلقد بات من الواضح أن إنتاجية القوى العاملة األ
  :وفيام ييل بعض التوصيات .ردن سيعني النامء الدائم يف األردينألن النجاح يف رفع اإلنتاجية لإلنسان األ

ومن املفروض هنا أن جيرى ذلك من  .يف إجراءات رفع الكفاءة اإلنتاجية للعاملة يف القطاع العامرضورة السري  .1
، اإللكرتونية وما يرافق ذلك من إعداد دقيق لإلجراءات األول هو تفعيل مرشوع احلكومة: خالل برناجمني
ة متكاملة عن الالمركزية وسبل الثاين هو إعداد دراسو .الرتتيبات املطلوبة إلنجاح هذا املرشوعو والترشيعات
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السنوات  إلنجازه خالل ردني الذي يسعى األقتصاديف ضوء برنامج اإلصالح السيايس واال، ردنإنجازها يف األ
  .القادمة

وجعل هذين الكادرين حمققني ، ال بد من خلق مسار تقني وفني مواٍز للمسار األكاديمي يف التعليمني املدريس واجلامعي .2
  .يةردنوتصويباً هليكل القوى العاملة األ، وذلك سداً للفراغ يف سوق العمل، واحلقوق املتساوية بينهامللمزايا 

وهنا جيب أن يؤخذ  .وربط ذلك بفرص العمل املتاحة، بدء إعداد برامج تدريبية خلرجيي املدارس واجلامعات .3
  .ومنح اإلعفاءات الرضيبة لذلك، بربامج التدريب املتواصلة

  :عملية اإلحالل بني العمل ورأس املال .3
الذي يستورد ، رديناأل قتصادي للعاملة املحلية بالعاملة الوافدة صارت صفة مستقرة يف االقتصادعملية اإلحالل اال

، أعىل معدالت تضخم مستمرة) 1983- 1976(خالل الفرتة ما بني  ردنوقد واجه األ .ويصدر القوى العاملة يف آن واحد
ونقصانًا مستمرًا يف كثري من الكفاءات التي سعت للعمل األكثر دخًال يف دول اخلليج ، %)18- 15(ضمن حدود تراوحت 

وقد استمر  .حد الصفر تقريباً إىل  وقد رأينا يف تلك الفرتة تراجعًا يف نسب البطالة وصل .ردينوالقطاع اخلاص األ، خاصة
وصارت هذه  .اآلسيويةو واستبداهلا بأيد عاملة شبه مدربة من الدول العربية، هذا اإلحالل عن طريق تصدير الكفاءات أساساً 

ومل جتر أي دراسة وافية عن مدى تأثري هذه الظاهرة من حيث النتيجة يف  .رديناأل قتصادالقضية مؤثرة بشكل كبري عىل بنية اال
أال وهو صايف حواالت ، ردينميزان املدفوعات األأهم بند من بنود إىل  ولكن يمكن أن ننظر . ومعدالت نموهرديناأل قتصاداال

) 2.300(يني العاملني يف اخلارج قد قدرت بحوايل ردنفإننا سنالحظ أن حواالت األ، )2011(أرقام سنة إىل  وإذا نظرنا .العاملني
  .يون دينارمل) 300(عن  ردنخارج األإىل  ينيردنبينام مل تزد املبالغ املحولة من العامل غري األ، مليون دينار

فعدد ، ردنبسبب صغر الرقم املعتمد للعاملة الوافدة يف األ، أقل من الواقع ردنخارج األإىل  إن رقم التحويالت
ولو افرتضنا أن ، ألف) 800(إىل  صلي عاطف عضيبات . د يني حسب ترصحيات وزير العمل السابقردنالعامل غري األ

وإذا كان هذا  .دينار ارمليفإن املبلغ املحول لن يقل عن ، شهردوالرًا يف ال) 150(إىل صايف حواالت كل واحد منهم يصل 
وإذا عدلنا  .ية يف السوق املحيل ليست جمدية كثرياً ردنفإن كفاءة إحالل العاملة األجنبية بالعاملة األ، االفرتاض صحيحاً 

أسوأ مما هو منشور يف اإلحصاءات الرسمية عن و، فإننا قد نخرج بصورة خمتلفة كثرياً ، ميزان املدفوعات وفقًا هلذا األمر
   .اململكة

ية قتصادفلقد رأينا أن السياسات التجارية واال .هجرة مشاهبة يف رأس املالإىل  لقد أدى االستمرار يف هذا األسلوب
وكذلك فإن حجم ، هذه الدولإىل  يةردنية األقتصادهجرة كثري من النشاطات االإىل  قد أدت ردنالتي يتبعها رشكاء األ

بسبب السامح هلم باالستثامر يف ، ية يف الدول التي تعمل فيها قد ارتفع كثريًا يف العقدين األخريينردناالستثامرات األ
وكذلك أدى حرمان أبناء الوافدين يف  .الرعايةأو  طلبًا للحامية، وبسبب رشاكاهتم مع مواطني تلك الدول، املناطق احلرة

التوسع الكبري من إىل  واالستشفاء يف مشافيهم العامة، سة يف مدارس وجامعات دول اخلليج العامةدول اخلليج من الدرا
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وساهم يف ، ردنمما قلل من فرص استثامر أمواهلم يف األ، خاصة يف التعليم والصحة، يني يف االستثامر هناكردنقبل األ
يني ردنتقديرات عن استثامرات األأو   توجد دراساتوال .ردنيف هذين القطاعني اهلامني لأل ردنمنافسة هذه الدول لأل

ولكن هذا االستنتاج هو  .ردنوقد يكون حجمها مساويًا إن مل يكن أكرب من جمموع استثامرات اخلليج يف األ، يف اخلارج
  .حدس ناجم عن مالحظات أكثر مما هو مستنبط من إحصاءات ودراسات فعلية

أن كفاءة استخدام املزيج األمثل من عنارص اإلنتاج تعتمد بشكل رئيس عىل مرونة فإننا نعلم ، أما عىل املستوى املحيل
وسائل إنتاجية أو  .وتتجىل هذه األمهية خاصة عندما يراد استخدام تكنولوجيا جدية .آخر إحالل عنرص مكان عنرص

فهل هنالك  .ف للعنرص األقل كلفةمما يسمح باالنتقال لالستخدام املكث، تغري نسبة التكاليف بني هذه العنارصأو ، جديدة
ويمكن ، ؟ وحتى هذا املوضوع تنقصه الدراسات؟رديناأل قتصاددالئل متوفرة عىل سهولة إحالل عنرص مكان آخر يف اال

  . ومواجهة املتطلبات التدريبية يف سوق العملردينتشجيعها من أجل رفع كفاءة اإلنتاج األ
يني أمثال أرثر لويس أن إمكانية اإلحالل يف قتصادوقد اتفق كثري من اال .إن عملية اإلحالل ليست سهلة يف الصناعة

 وجمرد استريادها حيدد أعداد العاملة، فالتكنولوجيا الصناعية يف الدول النامية مستوردة، الزراعة أعىل بكثري منها يف الصناعة
   .اآللة ثابتة ال تسمح بكثري من املرونة وعليه تصبح نسبة استخدام .أنواعها املطلوبة لتشغيل هذه اآلالت واملعداتو

بل العاملة املساندة ، ولذلك فإن التوسع يف االستخدام يف الصناعة وحتى يف الزراعة بعد مكننتها ال يطال العاملة الفنية
طيع بغرفة  تستردينتستخدم يف مرشوع الفوسفات األوقد رأينا أن الغرافة التي  .التي ال يتطلب إعدادها الكثري من الكفاءة

ولكن الضغوط  .من العامل ممكناً  وهكذا صار إحالل الغرافة مكان عدد كبري .طنًا يف ثوان معدودة) 25(واحدة أن حتمل 
ويف كثري من احلاالت ال يعاد تدريبها يف  .بل تبقى يف العمل، الفائضة ةية جتعل من الصعب التخلص من العاملجتامعاال

 قتصادتكلف اال يةردنوكذلك فإن مصفاة البرتول األ .كبريًا من فوائد اإلحالل يضيع سدىولذلك فإن جزءًا ، مهن أخرى
ولذلك أصبحت معادلة ، جتديدهاأو  رفع كفاءهتاأو  وقد بذل القليل يف إصالحها . الكثري بسبب تدين إنتاجيتهارديناأل

  .األيدي العاملة فيها مرتدية ومكلفةإىل  رأس املال
ويف رسالة  .املصالح الكربى يف املرشوعات الكبرية له تأثري مبارش يف طبيعة اختيار التكنولوجياوال شك يف أن تدخل 

ترى أن تأخري تنفيذ املرشوعات الكربى ينطلق إما من ، جلامعة هارفارد "شوال جيالد"الدكتوراه التي كتبتها الباحثة 
فلو كان  .من الطبيعة الفنية والتكنولوجية للمرشوع أو، خالفات عىل املبدأ من حيث أمهية املرشوع وتكوينه وغاياته
املصنوعة من الفايرب أو  األنابيب اإلسمنتيةأو ، املغلقةأو  املرشوع للمياه فإننا نرى خالفًا حول استخدام القناة املفتوحة

املصالح الذاتية  ولكن اخلالفات اجلوهرية والفنية تصب كام هي يف هناية املطاف يف خانة .وغريها من القضايا، جالس
خصائصه تتأثر كثريًا بمدى تدخل املصالح يف حتديد أو  ومن هنا فإن اختيار مواصفات املرشوع، للمتنافسني عىل املرشوع

  .املزودأو  هبدف التأثري النهائي يف اختيار املقاول، هذه املواصفات واخلصائص
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وال يأخذ طبيعة القوى ، ة اإلحالل بني عنارص اإلنتاجوبفعل هذا األمر فإن اختيار التكنولوجيا ال يتوافق مع طبيع
وغياب الشفافية وتدخل ، ولذلك فإن شبهة الفساد يف حتديد املواصفات ورشوط العطاءات .البرشية املطلوبة باحلسبان

  .ويقلل من إمكانية اإلحالل بني عنرصي رأس املال والعمل، يقلل من فاعلية رأس املال، أصحاب املصالح
وأن يعزز احلكامنية ، عليه أن يعزز مفاهيم الشفافية يف العطاءات، مثله مثل باقي دول العامل ردنفإن األ ومن هنا

وبدون ذلك فإن كلفة عنارص اإلنتاج سوف  .وحتى قطاع املجتمع املدين والتطوعي، املؤسسية يف القطاعني العام واخلاص
اآلن يف بحثه عن  ردنفاأل .وبخاصة الطاقة، ج األخرى باحلسبانويزيد من هذه الكلفة إذا أخذنا عنارص اإلنتا، تتفاقم

وهذه  .ال بد وأن حيدد كثريًا من البدائل التكنولوجية، بدائل الطاقة وتقليل اعتامده عىل املستورد منها وترشيد استهالكه فيها
والقادرة عىل استخدامها وصيانتها ، القادرة عىل التفاهم مع هذه التكنولوجيا، ال يمكن أن تنجح بدون توفر القوى العاملة

  .وتركيبها وتقييم أدائها
التي تدرس ، ولذلك فإن حسن اختيار التكنولوجيا واحلكامنية والشفافية تتطلب دعم أجهزة الرقابة املستقلة
 وال يكفي أن .العطاءات ورشوطها وطبيعة التكنولوجيا املستخدمة وفق معطيات ورشوط تتناسب مع املصلحة العامة

أو  مكان التكنولوجيا بل ألنه قادر عىل مرونة إحالل القوى العاملة، يدعم االستثامر ألنه قادر عىل خلق فرص عمل
  .فالرضورات املنطقية والتكاليف النسبية تتطلب مثل هذه اخلطوات، العكس

  :البحث والتطوير .4
أكد  "الباحثنيأو  األمة بني دعم البحث "بعنوان استقيت من دراسة له  "للدكتور كامل العجلوين"يف حمارضة مثرية 

دراسة أن عدد البحوث التي الوقد أبرزت  .يمر يف حمنة، ية خاصةردنواأل، أن البحث العلمي يف اجلامعات العربية عامة
ن قد تراجعت خالل األعوام العرشي، بروفسورإىل  أستاذ مشاركإىل  يقدمها األساتذة هبدف الرتقية من أستاذ مساعد

ومما خييب الظن أكثر إن عدد البحوث الصادرة عن الربوفسورات يف اجلامعات يتالشى بعدما يصلون مرحلة  .املاضية
 "ويؤكد الدكتور العجلوين أن  .وكأنام كان القصد من البحث هو الرتقية فقط وليس البحث العلمي بحد ذاته، النضج
اختطاف أبحاث طالهبم وادعائها إىل  ونؤوأن بعض األساتذة يلج، تؤثر كثريًا يف قبول األبحاث القابلة للنرش "الّشللية

إذن فالبحث العلمي يف اجلامعات يمر يف حمنة  .حمققني الرتقية التي يطمحون إليها، ألنفسهم حتى ينرشوها منفردين
  .حقيقية

بل هنالك حمددات أخرى له ال تقل خطورة ، ال تقف عند هذا احلد) R&D(مشكلة البحث العلمي والتطوير  ولكن
ال يتجاوز - وليس هنالك ما يثبت ذلك  - كام يقال ردنفاإلنفاق عىل البحث والتطوير يف األ .عام ذكره الدكتور العجلوين

فإهنا تبلغ حوايل مائة مليون دينار وأكثر يف العام ، وبافرتاض صحة هذه النسبة .نصف يف املائة من الناتج املحيل اإلمجايل
ال  كاد تفمعظم هذه ، فإذا حسبنا الدراسات املرتبطة باملساعدات الفنية ؟وعىل ماذا؟فهل بالفعل أنفق مثل هذا املبلغ .2011

البحث والتطوير  ل حققت اجلامعات ومراكزوه .وإذا أنفقت عىل دراسات اجلدوى فإن هذا معيب .سمى بحثًا وتطويراً ت
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حيث أن عدد البحوث والكتب ، دراسات تذكر تستوعب مثل هذا املبلغ؟ إذن فنحن أمام إشكالية كبرية ردنيف األ
  ولوقارنا أنفسنا بإرسائيل  .املنشورة وبراءات االخرتاع وسجل امللكية الفكرية ال يعكس ناجتًا يستحق اجلدارة واالهتامم

بغض النظر عن أسبابه ومصادر اإلنفاق الكبري ، فإننا نكاد ال نقارن بحجم اإلنجاز املتحقق هنالك، املجال يف هذا
  .املخصص له

تقييم  يفنرى أن مثل هذه البحوث حمصور ، حيث احلوافز للربح عىل البحث والتطوير، وحتى يف القطاع اخلاص
املخربية األساسية للمواد اخلام والسلع املنتجة وليس هبدف يف إجراء الفحوص أو  )Quality Assurance(اجلودة 
ولذلك فإن  .ونادرًا ما يستفيد أحد من األرقام والسالسل الزمنية التي تسجلها الرشكات يف خمترباهتا ودراساهتا .تطويرها

هو الذي جيب ، خرىوالدراسات اجلامعية والبحوث العلمية من ناحية أ، الفرق الواضح بني البحث والتطوير من ناحية
هبدف ، منح أستاذ جامعي فرصة العمل يف القطاع اخلاصأو  وقد وضعت عدة برامج هلذه الغاية يف جمال التدريب.جتسريه

وإن كان يف بعضها قصص نجاح تستحق ، خلق الكتلة احلرجة املطلوبةإىل  ولكن هذه الربامج مل تؤد .تعميق فهمه لذلك
  .التأمل والتقدير
وقامت وزارة التخطيط بتمويل هذه الصالت  ."اسرتاتيجية االستخدام"بعض هذه الربامج يف دراسة  إىل وقد أشري

فهي حتل اإلشكاليات  .ولكن للبحث والتطوير عالقة وطيدة باإلنتاجية .بني اجلامعات واملرشوعات اإلنتاجية
وهي التي تسهم يف ، ة يف جمال التصديرواالختناقات التي قد تواجه الصناعات واخلدمات؟ وهل تعزز القدرة التنافسي

لقد بدا واضحًا يف العامل أن هنالك  ؟أصبح العامل بفضل التقدم العلمي يطور منها املئات كل يوم، اكتشاف مواد جديدة
مؤخرًا الساحة الدولية إىل  ولعل أبرز مثال قفز .من ناحية أخرى ارتباطًا وثيقًا بني دورة السلع من ناحية والبحث والتطوير

بحيث طالبت وكالءها عرب العامل بالتوقف عن  "ونوت بوك "يف جمال اهلواتف  "سامسونج "هو تفوق الرشكة الكورية 
يف الوقت الذي أعلنت فيه ، لعدم قدرة الرشكة عىل تلبية الطلب املتنامي عىل هواتفها النقالة، قبول املزيد من طلبات الرشاء

ويفرد املحللون يف  .عن قرب إفالسهام وتكبدمها خسائر كبرية "شارب "و "بانوسونيك " رشكتان يابانيتان عمالقتان ومها
، يف جمال البحث والتطوير "سامسونج "النجاحات التي حققتها رشكة إىل  السبب "CNBC"و "بلومربج"كل من حمطتي 

  .وتقديمها خلدمات جديدة جعلتها تتفوق وحتقق أرباحًا كبرية
جيب أن يضع ، ويواجه مشكالت البيئة املتزايدة، ويمكنه تطوير إنتاجه الزراعي، املياه والطاقةإىل  الذي يفتقر ردنواأل

رشيطة أن تطبق املعايري الدقيقة ملعرفة ، ويمنحها احلوافز لذلك، لنفسه أولويات يف جمال البحث والتطوير ويركز عليها
ية يف اقتصادوملواجهة مشكالت تنموية ، ردنج واإلنتاجية يف األوأهدافه الساعية لدعم اإلنتا، طبيعة هذا البحث والتطوير

ووضع برنامج مفصل إلنجاز ، وال شك يف أن وثيقة لتحديد أولويات البحث العلمي والتطوير صارت رضورة .ردناأل
النظر عام بغض ، أولويات مدروسةأو ، أما ترك األمور عىل الغارب بدون هدف واضح .هذه األمور قد صار مطلبًا وطنياً 

  .حيفستبقى حصاد الر، قد يقال عن البحث العلمي وأمهيته
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  :امليزة النسبية والتنافسية الدولية .5
كتب مقاالً يف منتصف  1973للعام  قتصاديف اال "نوبل"الفائز بجائزة  "Wassily Leontief"وايسييل ليونييف 

 هي أكثر - التي متلك أكرب رأسامل يف العامل - اخلمسينيات من القرن املايض قال فيه إن صادرات الواليات املتحدة 
ك اوقد ناقض هذا املقال ما عرف أيامذ .استخدامًا للعمل وأقل استخدامًا لرأس املال من مستوردات الواليات املتحدة

والتي تدخل ، للذين كتبا يؤكدان أن امليزة النسبية للدول تتحدد بوفرة عنارص اإلنتاج التي فيهاا "أولني/ هيكرش"بنظرية 
؟ وقد تبني من ؟فكيف إذن جيري التوفيق بني هذين االستنتاجني املتناقضني وأهيام أصح .يف صناعاهتا التصديرية

 كام ."Leontief Paradox"أو  "قض ليونتيفتنا"يون آخرون صحة ما يسمى ب اقتصادالدراسات القياسية التي أجراها 
لتطوير ، تبّني أن التفسري األفضل لذلك هو أن الواليات املتحدة التي تنفق عىل التكنولوجيا توجه كثريًا من هذا اإلنفاق

ومن هنا فإن االعتامد املكثف عىل القوى  .والبحث والتطوير والتعليم والتدريب، القدرات واملهارات لقواها البرشية
 .بالرغم من ارتفاع نسبة استخدامها لآلالت واملكائن، البرشية املدربة هو الذي أعطى الواليات املتحدة مزاياها النسبية

 فقد كانت تنفق مبالغ أكثر عىل التدريب، وبسبب ديناميكية صناعتها وإدخاهلا للتقنيات اجلديدة يف عمليات اإلنتاج
  .وهذا ما جعل اإلنفاق عىل القوى البرشية أعىل من اإلنفاق عىل اآلالت .والبحث والتطوير واملتابعة

إىل  فإن صادراته السلعية، الذي ينفق الكثري عىل التعليم وإعداد القوى البرشية، ردنصادرات األإىل  وإذا نظرنا
، وهي موارد شحيحة ومكلفة، احلال يف الزراعة املياه كام هوأو  الطاقةأو  االستخدام املكثف لآلالتإىل  اخلارج تلجأ

يف املواد الزراعية نرى أن  .ويقلل من املردود احلقيقي للتصدير، مما يسبب اهلدر يف استخدامها، ولكن تسعريها مشوه
الوقت الذي يف ، املكونات املستوردة من البذور واألدوية واملبيدات واألسمدة تشكل نسبة عالية من كلف الزراعة

وجيعل ، مما يقلل من مسامهة الزراعة، بتكاليف زهيدة للمرت املكعب الواحد ردنتستهلك فيه هذه الزراعة ثلثي مياه األ
ولو حسبت املياه بكلفها احلقيقية لتبني من األرقام أن مسامهة الزراعة يف الناتج  .الناتج املحيل اإلمجايل ضئيالً إىل  مردودها

وحتى صادراتنا من املواد اخلام كالفوسفات واألسمدة فإن استخدامها لآلليات جيعلها  .تدنو من الّصفراملحيل اإلمجايل 
ولكن بسبب  .بالرغم من املبالغة يف استخدام القوى العاملة، تبدو وكأهنا كثيفة االستخدام لرأس املال عىل حساب العاملة

  .فقد حتسن أداؤمها، خريةارتفاع أسعار هاتني السلعتني عامليًا يف السنوات األ
أما ، السلعية تستخدم اآللة والطاقة واملياه استخدامًا مكثفًا عىل حساب رأس املال ردنوهكذا نرى أن صادرات األ

تكمن يف اخلدمات ما مل تتغري طبيعة البنية  ردنولذلك يبدو أن امليزة النسبية لأل .اخلدمات فيكاد يكون العكس صحيحاً 
 .والتخصص يف إنتاج السلع املتطورة بدالً من املواد اخلام، اإلنتاجية لصالح استخدام القوى العاملة املدربة واملؤهلة

وكذلك احلال .يف جمال السامد) Downstream(سيكون أفضل حاالً لو ختصص يف الصناعات املتقدمة  ردنولذلك فإن األ
لرشائح لصالح لالستخدام يف صناعة امن أجل بيع الرمل ا"Homogenization"لو ركز عىل تنقية الرمل وجتنيسه 

  .بدالً من بيعه خاماً  االلكرتونية
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اخلدمات لتصبح أكثر أو  سواء يف السلع، يةردنولذلك آن األوان ألن نعيد النظر يف البنية اإلنتاجية للصادرات األ
واخلدمات والصناعات املتميزة ومها األكثر استخدامًا للقوى  .املهارات والكفاءات البرشية مما جيعلها متميزةاعتامدًا عىل 

أما صناعة املالبس املصممة واملخصصة لزبائن  .فصناعة املالبس باجلملة تستخدم العاملة الرخيصة واملكائن بكثرة .العاملة
فإنه سوف حيقق استخدامًا أفضل ألهم ، يف ذلك ردنوإذا نجح األ .نيةمعينني فهي كثيفة االستخدام للقدرات اإلنسا

وتطوير ، وهذه تتطلب نقلة نوعية يف التخطيط والتدريب واالنتقاء األكفأ للتكنولوجيا .عنارص إنتاجه وهو اإلنسان العامل
  .املباحث التطويرية يف أماكن اإلنتاج

لوجدنا أن الرقم القيايس ، لبنك املركزي عن التجارة اخلارجيةاجلداول اإلحصائية التي ينرشها اإىل  ولو نظرنا
مما يعني أن رشوط التبادل التجاري ال تسري يف السنوات األخرية ، للمستوردات يرتفع بشكل أرسع من نظريه للصادرات

بسبب ، الواليات املتحدةوثانيها أن الرسعة يف نمو الصادرات تركزت عىل ، إال يف حالة املنتجات السامدية، ردنلصالح األ
  .وهذه يف معظمها مستخدمة للعاملة املستوردة .وبسبب اتفاقية التجارة احلرة) QIZ(زيادة الصادرات من املالبس يف 

إىل  ليصل 2011عام يف الولقد تفاقم العجز التجاري  .ردنومن هنا فإن صايف امليزان التجاري ال يسري لصالح األ
وهكذا أصبح الفائض يف ميزان اخلدمات لو  .مليار دينار تقريبًا عن العام الذي سبقه) 1.2(بزيادة مليار دينار أي ) 7.3(

قد صار فيه عجز ) السلع واخلدمات(بل إن العجز يف امليزان األسايس ، قبلناه باألرقام املنشورة ال يغطي العجز التجاري
  .ُمقلق ومتزايد

  :استخدامات األرض. 6
قد خضعت العتبارات السوق والعرض والطلب أكثر  ردنعىل أن استخدامات األرض يف األهنالك شواهد متعددة 
حيدد استخداماهتا ويضع خرائط واضحة للبُنى الفوقية والتحتية عليها وتوزيعها بني خمتلف ، مما خضعت ملخطط حمكم

بسبب الضغوط التي متارس لتغيري تلك فإهنا غالبًا ما خترتق وختالف ، وحتى حينام توضع مثل هذه اخلطط .االستخدامات
وإذا أجري استعراض ملحاوالت منع انتشار البناء والتوسع العمراين والسكاين يف املناطق  .االستخدامات ورشوطها

فاألرض التي كانت ممنوعة من البيع سمح ببيعها  .الزراعية اخلصبة فالنتيجة ستظهر أن هذه املحاوالت مل تكن موفقة
ورأينا يف عامن وإربد  .قطع من أربع دونامتإىل  وسمح يف بعض املناطق بتجزئة هذه األرايض، كل قطعةعرشة دونامت ل

وهو  ردني يف األاقتصادمما أثر يف أقدم نشاط ، واستبدلت باملباين، ومأدبا والكرك كيف تالشت مناطق زراعية واسعة
  .زراعة احلبوب

ثم ال تلبث أن متر ، أي إن األرض تستقر عند مستوى أسعار معني ،أخذ أسعار األرض مسارًا أشبه بدرجات السلمتو
عند ذلك املستوى  ثم ال تلبث أن تستقر لفرتة، مستوى جديدإىل  بموجة مضاربة وطلب عال يرفع أسعارها دفعة واحدة

ويف مطلع ، 1973وحرب  1948وقد حصل هذا مؤخرًا يف موجات املضاربة بعد حرب  .قبل أن تعاود ارتفاعها الفجائي
وبالطبع فقد ارتبطت موجات ارتفاع أسعار  .التسعينيات ثم يف السنوات األوىل من العقد األول للقرن احلادي والعرشين
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وكثريًا ما كانت هذه العوامل املتالحقة  .بعد ارتفاع أسعار النفطأو  يةقتصادبعد اهلزات االأو ، األرض بفرتات احلروب
  .مستويات أعىلإىل  لعقارتتضافر دافعة بأسعار األرض وا

وجعل ختزين املدخرات ، مما جعلها استثامرًا جمديًا مضموناً ، ولذلك فقد ارتفعت أسعار األرايض عىل املدى الطويل
وال  .وهكذا تغلبت األغراض التجارية عىل األهداف االسرتاتيجية لألرض .فيها أمرًا مرغوبًا فيه حتى أكثر من الذهب

 "الواجهات العشائرية "فهنالك القضايا املرتبطة بام يسمى ، بدون حلول واضحة ردنتزال كثري من قضايا األرض يف األ
 .الذي ال يدري املحلل متى يمكن أن يثور، التي مل يتخذ بشأهنا قرار واضح ينهي هذه املسألة التي تشبه الربكان اخلامل

مما يشوش عىل أصحاب املنازل ، يف بعضها بعضاً ) د، ج، ب، أ(نواع السكن حيث تتداخل أ، وكذلك قضايا التنظيم
  .وهيدر حقوقهم وجيعل سعر األرض غري خاضع ملنطق مفهوم، استثامرهم

وما تزال هذه القضية ودواعيها وأسلوب تنفيذها موضع  .وكذلك هنالك مشكلة االستمالك هبدف األغراض العامة
وتنطوي أحيانًا عىل تعقيدات قانونية حول صوابية القرار كام حصل  .شاعات بالفسادومصدر إ، من مجهرة الناس تساؤل

اختاذ القضاء قرارًا متييزيًا إىل  وأدى يف هناية العملية القانونية واملحاكامت الطويلة، يف منطقة العبديل أبو غزالهمع مبنى طالل 
وقس عىل ذلك قضايا كثرية متعلقة باستمالكات خيتلف عىل قيمتها  .ضد أمانة عامن الكربى لصالح املدعي طالل أبوغزاله

وهنالك  .وهنالك إشكاليات تتعلق باستمالك أراض ال تستخدم لسنوات للغرض الذي استملكت من أجله .التقديرية
وقد  .ذلكوجيري تعويض املالك عن الرضر الذي حلق به جراء ، غريهاأو  أنابيبأو  قضايا تتعلق ببناء شبكات ضغط عال

ووضع حمددات له وضوابط تعني عىل إجالء ، يكون من الرضوري أن تقوم املحكمة الدستورية بالنظر يف هذا املوضوع
ولعل املبالغات يف االستمالك التي قامت هبا أمانة عامن خالل السنوات املاضية هي  .شفافية واضحة وإكسابه، صورته

التي انتقلت يف بضع ، وكانت من أهم أسباب تردي موازنة أمانة عامن، فتح باب اإلشاعات واألقاويلإىل  التي أدت
  .وعجز كبري سنوي متكرر، ودين بلغ ثامنامئة مليون دينار عجزإىل  سنوات من الوفر

ومن  .فهي املضاربة عىل األرض يف مناطق املرشوعات العامة، أما النقطة التالية اجلديرة بالبحث يف استخدام األرايض
وقد سامهت الطرق بالذات  .رفع قيمة األرض التي حولهإىل  املعلوم أن أي مرشوع جديد مثل الطريق سوف يؤدي فوراً 

 .واخلدمات املرافقة مثل خطوط املياه واهلاتف والكهرباء يف رفع قيمة األرايض املجاورة لتلك املرشوعات ارتفاعات كبرية
بنيوي يف أو  وينطبق نفس التحليل عىل إنشاء مرشوع عمراين، تكاد ال تعد وال حتىصو، كثرية ردنواألمثلة عىل ذلك يف األ

ويف املقابل فإن خزينة  .وهنالك جزء كبري من األرايض التي تكون ملكًا للحكومة .مناطق قد تكون خارج حدود البلديات
وإذا أخذنا باحلسبان كلفة  .رايضالدولة ال حتقق فوائد وعوائد من هذه املرشوعات باالستفادة من ارتفاع قيم األ

ي جتامعالضامن اال(األوان للتفكري جديًا يف إنشاء بنك لألرض متلكه احلكومة ومؤسساهتا بالكامل  فقد آن، االستمالك
البنك باإلرشاف عىل بيع ورشاء األرايض التي  ابحيث يقوم هذ) ا من املؤسساتواملؤسسة العامة لالستثامر وغريمه

شارك احلكومة يف عوائد هذه توهكذا  .بيعها بعد ذلكتتشرتي بجانب مناطق املرشوعات والطرق وأو ، تستملك
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وقد قامت كثري من الدول بإنشاء بنك لألرض إما وطنيًا كام هو احلال .وجتعل موضوع االستمالك أقل كلفة، االرتفاعات
  .وتعترب صندوقًا لألجيال، البنوك يف العادة أرباحًا خياليةوحتقق مثل هذه ، مناطقيًا كام هو احلال يف اهلندأو  يف الفلبني

وقياس ، ردنمثل استمالكات أرايض وادي األ، موضوعات كثرية ال حرص هلاإىل  واحلديث يف األرض يقودنا كذلك
األرايض وأيلولة هذه ، وكذلك موضوع مناطق االمتياز التي متنح لرشكات التعدين وغريها.جدواها عىل املدى الطويل

عشوائي يف منطقة امتياز الفوسفات يف مدينة  ومن األمثلة الصارخة عىل ذلك ما حصل من عامر .بعد انقضاء مدة االمتياز
فإننا سوف نخرج بصورة ، تفويضهاأو  وتأجري االرايض، ذلك قضية حفر اآلبار بدون ترخيصإىل  وإذا أضفنا .الرصيفة

  .وكفاءة استثامرها ردنيف األغري مرشقة عن أسلوب استخدامات األرض 
وحتديد ، وكذلك إنشاء بنك لألرض، أصبح موضوعًا ملحاً  ردنولذلك فإن وضع خارطة استثامرات لألرض يف األ

صارت كلها ، أي جهة أخرى ذات العالقةأو ، سياسة استمالك واضحة مدعومة بتفسري دستوري من املحكمة الدستورية
  .رضورات منطقية عاجلة

  :يجتامعاملال االرأس . 7
والناجتتني عن التعاون ، الطاقة واإلنتاجية اإلضافيتنيإىل  ولكنة يشري، ي له أكثر من تعريفجتامعمفهوم رأس املال اال

طاقة إجيابية إذا ما متتع املجتمع إىل  فهو إذن طاقة حيادية موجودة يف املجتمع وقابلة للتحول .والتشبيك بني أفراد املجتمع
  .بدل التنافر بني مكوناته أفرادًا كانوا أم مجاعاتبالتعاون 

أما هي ، فهو املرشوعات التي تقام هبدف تسهيل عملية اإلنتاج املبارش، يجتامعوأما املفهوم الثاين لرأس املال اال
ملثل هذه ويمكن  .ومن هذه املرشوعات مشاريع البنى التحتية والطرق واجلسور وغريها، نفسها فال تكون منتجة بحد ذاهتا

فإننا نرى أن هذه ، رديناأل قتصادوإذا تأملنا يف اال .املرشوعات غري املنتجة مبارشة زيادة إنتاجها ورفع إنتاجيتها
ولكن هذا التفسري املحدد ليس هو املقصود  .حد املبالغةإىل  وأحياناً ، متاحة ومتوفرة، وباألخص الطرق، املرشوعات

، ية التي ظهرت بعد احلرب العاملية الثانيةقتصادويف نظريات التنمية اال .ة باإلنتاجيةبالبحث هنا وإن كان له عالقة مبارش
الذين رشحوا ، هريشامنو سنجر، رودان - يني أمثال روزنشتاين قتصادكان هنالك تركيز عىل هذا املفهوم يف نظريات اال

  .شأنهأن حسن إدارة املرشوعات التحتية تعزز من إنتاجية املجتمع وترفع من 
من أجل ، قروضًا سهلةأو  سواء كانت مساعدات مبارشة، من الدول املستلمة ملعونات خارجية ردنوحيث أن األ
ومدى ، تقييم أثر هذه املساعدات والقروض يف إنجاز املرشوعاتإىل  فهنالك حاجة، ي والبنيويجتامعتنمية رأسامهلا اال

 )Assessment of Development Results(أو  )ADR(ه الدراسات وتسمى مثل هذ .الفاعلية يف استخدام هذه األموال
بكثري من هذه الدراسات يف دول مثل بنغالدش  )UNDP(وقد اضطلع برنامج األمم املتحدة لإلنامء  .تقييم نتائج التنميةأو 

  .اوالباكستان وغريمه
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قياس الطاقة اإلضافية النامجة عن انسجام فهو ما أشري إليه سابقًا من ، يجتامعأما النوع األهم من رأس املال اال
ومن أهم الكتب التي صدرت هبذا اخلصوص كتاب للباحث األمريكي  .املجتمع نفسه أفرادًا ومؤسسات وتعاوهنم

ويناقش يف الكتاب أسباب تراجع رأس املال  ."Bowling Alone"بعنوان  1995الصادر يف العام ، روبرت باتنام
وقد عرض الكاتب اإلحصائيات حول التربعات التي يقدمها  .املتحدة وطرق استعادتهي يف الواليات جتامعاال

ية جتامعوعن مدى املشاركة يف النشاطات اال، يةجتامعوعن العضوية يف النوادي الرياضية والثقافية واال، األمريكان
وعن العضويات يف التعاونيات ، ناجلرياأو  البلدأو  التربع بالوقت خلدمة املجتمع املحيلأو ، كالصالة يف الكنائس
، تراجع األمريكيني عن هذه النشاطاتإىل  وقد الحظ الكاتب أن معظم اإلحصائيات تشري .وغريها، واجلمعيات اخلريية

إىل  وال، عالقات رسميةإىل  وفرس ذلك بأن هذه اللعبة ال حتتاج .ل لعب البولنججباستثناء يشء واحد وهو اللقاءات من أ
ويركزان عىل اللعب  .فالزبون يمكن أن يتصل بأي واحد فيذهبان معًا ويستأجران الكرة واألحذية الالزمة .أي استعداد

وهلذا كانت زيادة املشاركني يف لعبة البولنج زيادة ال تعكس عمًال  .التفاعل مع بعضهام بعضاً أو  دون االنخراط يف احلديث
 .رأس املال بل عالقة عفوية ال تثمر يف تعزيز، منظًام رسمياً 

وهل هو يف زيادة أم يف حالة ، يجتامععن مدى فاعلية وحجم رأس املال اال ردنوهنا ال بد أن يثار السؤال يف األ
أو ، القربىأو  غريها من املؤسسات التي تقوم عىل مسقط الرأسأو  ية القائمة كالعشريةجتامعوهل املؤسسات اال .تراجع

وإذا كانت مثل هذه املؤسسات والعشائر وروابط املدن وغريها تعزز التكافل  .السائدغريها من عالقات تقليدية هي النمط 
تعميق الفوارق واحللول مكان إىل  أما إذا أدت .يجتامعفال شك أهنا ستسهم يف بناء رأس املال اال، نييجتامعوالتالحم اال

  .ًا عىل املجتمع وإنتاجيته ومعدالت نموهفإن أثرها سيكون سالب، القوانني وسيادهتا واملؤسسات الرسمية وفعاليتها
التكافل والتعاون إىل  ويدعو، ي يعزز دور املواطن وحقوقه وواجباتهاجتامعرضورة تبني ميثاق إىل  وهذا يقود

  .والتعاضد بني أبناء املجتمع وجمموعاته ومؤسساته
 ثقيمثل إنشاء صندوق للزكاة ، الرتاحم ال بد من تعزيز املؤسسات اإلسالمية التي تقوي، يجتامعوعدا عن امليثاق اال

حتى تتمتن اإلنتاجية ، وتعزيز مؤسسات الوقف وغريها، فيه تنظيًام ملدخالته ونتائج أعامله ممن زكاة أمواهل ونسامهيو، به الناس
  .ترامحاً وإنتاجيةالفروقات اهلائلة يف الدخل واحلظوظ جيعله أكثر  أو فإبعاد املجتمع عن الفوارق الطبقية، يةجتامعاال

 

  :التوصيات والنتائج
دراسة إىل  يتطلب اسرتاتيجية تستند ردني الشامل يف األقتصاديتضح أن اإلصالح اال، يف ضوء التحليالت أعاله

يف اجلمعية اخلريية أم املنظمة ، املشفىأو  يف املدرسةأو  احلقلأو  ذلك يف املصنع سواء كان، معمقة إلنتاجية املجتمع
وال يكفي أن نتحدث عن  .ويف القدرة عىل التنافس يف األسواق العاملية، يف استخدام املوارد وعنارص اإلنتاج، التعاونية
حد إىل  علًام أن هذين املفهومني متشاهبان، ألهنا األدق واألهم، ردنخوض يف بحث اإلنتاجية يف األنبل األهم أن ، اإلنتاج

  .وبينهام تداخل واضح، كبري
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  :يمكن تلخيص أهم التوصيات والنتائج بام ييل، قدمتيف ضوء ما 
بحيث يسمح للصناعات أن تطور إنتاجية مكائنها وآلياهتا وبدءًا من ، إعادة النظر يف قانون تشجيع االستثامر )1

 وجيب أن، وإعداد القوى البرشية القادرة عىل أداء مهام التشغيل والصيانة والتطوير بكفاءة، حسن االختيار
أو  االندماجأو ، ومرونة الدخول يف رشاكات جديدة، بالتجزئةأو  يسمح القانون لبعض املرشوعات بالتوسعة

  .هيكلة رأس املال وفق رشوط ومعايري حمددة إعادة
هبدف تقييم أدائها وزيادة إنتاجيتها ، اعتامد مراكز علمية لتقديم اخلدمات للصناعات ودور اخلدمات املنتجة )2

قدرات اجلامعات  وال بد من تطوير .وحل املشكالت والعقبات الفنية التي قد تعيق أداءها، ربحيتهاوحتسني 
 .واجلمعية العلمية امللكية ومراكز البحث املهتمة بالبحث والتطوير ألداء هذه املهام

رأس لقصور وتعرض املؤسسات الصناعية واإلنتاجية للسلع واخلدمات ، بسبب نقص التمويل طويل األجل )3
يعوض عن الدور الذي افتقد بعد إغالق ، ردنفقد بات من الرضوري إنشاء بنك تنمية يف األ، املال عن متطلباهتا

وليكون هذا البنك مقرضًا ملؤسسات التطوير والتنمية والتشغيل ، عدد من مؤسسات اإلقراض املتخصصة
والصكوك هبدف توفري التمويل والعمل  وإصدار السندات، لتوفري التمويل طويل األجل للمرشوعات اإلنتاجية

 .امللجأ األخري هلايمثل كبنك مقرض 

عىل املستوى الكيل يف اجلامعات أو  )Case Study(تشجيع إجراء دراسات عن اإلنتاجية يف حاالت حمددة  )4
 .ومراكز البحوث وتنمية الوعي بأمهية هذه الدراسات

وذلك هبدف ، القطاع العام والدوائر والوزارات احلكوميةمؤسسات يف إجراء دراسة مسحية شاملة لإلنتاجية  )5
وال يكفي أن تقوم مؤسسة اخلدمة املدنية ، وتقديم التوصيات املحددة هبذا الشأن، حتسني سري العمل فيها

 ةعرفمبل ال بد من تقوية أجهزهتا لتقدر عىل ، والتأكد من عدالتها وشفافيتها، باإلرشاف عىل عملية التوظيف
ودراسة ، إدارة املعرفة واملعلومات بني الدوائر وبناء مثل هذه الربامج وتعزيز، التدريبية للموظفنياحلاجات 

وجعل املتطلبات التدريبية والنجاح فيها عاكسة لنتائج العمل وحمددة ، مشكالهتا اإلدارية وأسس دعم القرار فيها
 .لرشوط الرتقية والرتفيع

إىل  احلكومية واملؤسسات العامة حتى ينقل الفائض من املوظفني من دائرة السامح بمرونة املناقلة بني الدوائر )6
وال بد من إعادة تدريب  .ولكن هبدف التوزيع األمثل للقوى احلكومية العاملة، ال هبدف التخلص منهم، أخرى

ا وأدائها يف رفع كفاءهتأو ، ومنها فرص التدريب عىل مهن جديدة، العاملة الفائضة بعد إعادة تنظيم تلك الدوائر
 .ختصصاهتا ليسهل تعيينها يف املوقع الذي يمكنها من األداء األمثل
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، ويف مؤسسات املجتمع املدين واألهيل، رضورة االتفاق عىل ربط اإلنتاجية باألجور يف القطاعني العام واخلاص )7
لترشيعات الضوابط وجيب أن حتدد يف هذه ا .وجيب أن ينعكس ذلك أيضًا يف قوانني العمل واخلدمة املدنية

 .والرشوط الشفافة والواضحة ألسلوب قياس اإلنتاجية لألفراد واملجموعات

وذلك بالرتابط الوثيق مع تطور اإلصالح ، إعداد دراسة منهجية وتنفيذية لتطبيق الالمركزية وسبل إنجازها )8
وبحيث يمكن املجتمعات  ،بحيث يفصل بني التداخل يف رغبات النواب واستقاللية السلطة التنفيذية، السيايس

 .وتطوير قدراهتا اإلنتاجية، املحلية من رفع إنتاجيتها املتعثرة

ولكنها ، من أوائل الدول العربية املبادرة إليه ردنإعادة النظر يف برنامج احلكومة اإللكرتونية الذي كانت األ )9
األداء احلكومي وتعزيز احلكامنية وال حاجة للتذكري هنا بفوائد احلكومة اإللكرتونية عىل ، تراجعت نسبياً 

إعادة إحياء وفتح فرص تدريب إىل  ولكن هذا املوضوع بحاجة، والشفافية وتطوير إنتاجية األداء احلكومي
 .لتسهيل أداء العمل وتبني الترشيعات املطلوبة لذلك، واسعة وورشات عمل إلنجاز املحتوى املطلوب إلكرتونياً 

بحيث خيلق احلافز ، مسار تقني وتكنولوجي يف املدارس والتوظيف والكوادرالنظر بعمق يف موضوع خلق   )10
وإعادة النظر يف املناهج واملتطلبات األخرى ، للرتقية والتقدير للمسار الفني واملهني باملوازاة مع املسار األكاديمي

 .املطلوبة إلنجاح هذا األمر

هبدف ربط خمرجات اجلامعات بحاجات املجتمع ، ناهجهومن املطلوب أيضًا إعادة النظر يف التعليم اجلامعي وم )11
 .املدة بّني التخرج وإتقان العمل وتقصري، اإلنتاجية

وخلق الوسائل ، هبدف حتديد الوظائف واملهن التي يشغلوهنا، ردنإجراء مسح واسع للعاملة الوافدة لأل  )12
احلوافز املؤسسية واملالية والوظيفية التي حتفزهم مع توفري ، يني عليهاردنوالرتتيبات واحلوافز لتشجيع إقبال األ

 .عىل اإلقبال عىل هذه الوظائف

وخاصة تلك الكفاءات ، وفهم أسباب مغادرهتم العمل يف اخلارج، يني العاملني يف اخلارجردنإجراء مسح لأل  )13
أصحاب التخصصات خاصة ، وحماولة معرفة الظروف والرشوط التي قد ترغبهم يف العودة، ردناملطلوبة يف األ

 .ردنتلك التي يمكن استثامرها يف مرشوعات جمدية تعزز تنافسية األأو ، ردنواملهارات املطلوبة يف األ

أن أهم التحوالت التي سيشهدها إىل  بالنظر، وبخاصة للمرشوعات الكربى، إعادة النظر يف أنظمة العطاءات )14
الطاقة والكهرباء والسكك احلديدية واملياه مما يعاين  مستقبًال هي آفاق املرشوعات الكربى يف قطاعات ردناأل

فال بد من ، ويضمن حسن اختيار التكنولوجيا املرتبطة هبا، وحتى تنفذ هذه املرشوعات بكفاءة .حالياً  ردنمنه األ
 وجيب أن يؤخذ يف .ودقة الصياغة للرشوط املرجعية، أن يكون اختيارها خاضعًا أيضًا ملعايري الشفافية والوضوح

أن و .والوفرة يف قطع الغيار، والقابلة للصيانة، هذه املرشوعات عند اختيار منفذهيا أن لدهيم اآلليات األفضل
ذلك فال بد من إىل  إضافةو .وتطويره، وصيانته، تتضمن الرشوط تدريب القوى العاملة املطلوبة إلدارة املرشوع
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الربامج يف بناء صناعات ومرشوعات ذات قيمة  من أجل االستفادة من هذه) Offset(تبني برنامج أوفست 
 .يتطلب هذا األمر وضع ترشيع هلذه الغايةردن وتكنولوجية عالية يف األ

-Down(هبدف تشجيع الصناعات ال ، ينسق بني هذه الرشكات ردنإنشاء جملس للصناعات السامدية يف األ )15

stream(. من أجل رفع القيمة ، من إعادة إحيائهاوال بد ، قد أعدت دراسة حول هذا املوضوع يف السابقو
خاصة أن ، وفرص تسويق ملنتجات جديدة يف األسواق اخلارجية وخلق فرص عمل، املضافة هلذه الصناعات

وال بد من تطوير  .ردنوتتطلب أسمدة ينتجها األ، يف رشق إفريقيا مقبلة عىل هنضة زراعية، دول البحر األمحر
الرتكيبة السامدية و بحيث يستطيع خرباء الزراعة والسامد تقديم املشورة، القدرات االستشارية يف هذا اإلطار

 .املطلوبة لألرايض يف هذه الدول

ولعل هذا املوضوع جيب أن يرتبط  .ردنوربطه باإلنتاجية يف األ) R&D(دراسة سبل تفعيل البحث والتطوير   )16
وصناعة ، ول رفع أداء املؤسسات القائمة وبخاصة التصديرية منها مثل املعلوماتية واالتصاالتاأل :بأمرين
الثاين ربطها بالقطاعات القادرة عىل و .تكنولوجيا الريو الصناعات الزراعيةو والصناعات السامدية، األدوية

وبالتوازي مع هذا املوضوع ال بد من التشبيك بني  .هبدف خلقها وزيادة إنتاجها، املنافسة يف األسواق اخلارجية
مع مؤسسات البحث ) إلخ......خمتربات الصحة، املواصفات واملقاييس، الغذاء والدواء(مؤسسات الرقابة 

وقد رأينا أن محلة التفتيش عىل  .مع املؤسسات اإلنتاجية) يةردناجلامعات األو اجلمعية العلمية امللكية(والتطوير 
وهذا  .إغالق مؤسسات كثرية دون إعداد برامج لتجنب هذه املخالفات مستقبالً إىل  لدواء قد أدتالغذاء وا

 .بدالً من االكتفاء باإلجراءات العقابية )Proactive(يتطلب تبني مواقف إجيابية فعالة 

، اإلمجايل من الناتج املحيل%) 1.5(رفع خمصصات البحث والتطوير لنتقدم تدرجييًا نحو اهلدف األدنى وهو   )17
 غايتهاتؤدي و، وتعزز البحث والتطوير، ورضورة حتديد أساليب وجماالت اإلنفاق حتى تؤيت هذه املبالغ أكلها

 .املرجوة منها

زيادهتا يف و ال بد من إعادة النظر بكل جدية يف موضوع األرض واستخداماهتا هبدف إنقاذ الرقعة الزراعية الباقية  )18
ولن يتحقق هذا األمر إال بإعداد خرائط تفصيلية للمرشوعات يف ، واجهات العشائرإهناء مشكالت و، املستقبل

وبحيث تراعي ، ما يشتهى تنفيذه يف املستقبلأو ، ما هو موافق عليه وقيد التنفيذأو  سواء ما نفذ منها، ردناأل
من التوسع يف األرايض واحلد ، متطلبات املرشوعات الكربىو اخلريطة الكاملة احلاجة ملواجهة األمن الغذائي

هذه  إقرارو .وتقليل الكلف املطلوبة للبنية التحتية، وحتديد التوسع يف حدود البلديات واملدن والقرى، الزراعية
 .اخلارطة بقانون يمنع اخلروج عنها لصالح أي جهة كانت

لضغوط لتوزيع وألن مثل هذه اخلارطة سوف تفتح املجال عىل مرصاعيه للمضاربة عىل األرايض وزيادة ا  )19
فال بد من إنشاء بنك ، واألرايض األمريية القريبة من املرشوعات واملرافق والطرق وغريها، الواجهات العشائرية
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ويصدر بقانون يسمح هلذا البنك بأن يترصف ، ية أسهمه بالكاملردنأرض متلك احلكومة واملؤسسات العامة األ
كام تسمح له برشاء وبيع أراض بالقرب من ، من احلكومة باألرايض العامة التي تعطى له عىل هذا األساس

ذا القانون تفويض أراض أمريية ويمنح هذا البنك بموجب ه، املرشوعات إذا كانت أصًال أمواالً أمريية
 .فيجرى تعويض أصحاهبا من قبل البنك املذكور، وإذا كانت هنالك مطالب حمقة، ستخدامات اخلاصةلال

مفهوم إىل  وحتويل مفهوم األرض من مفهوم حيس مادي، لقضية تفتيت امللكية الزراعية ال بد أيضًا من التصدي  )20
جيب إعادة ضمها ليصبح الترصف هبا ، فإن األرايض الزراعية املفتتة بحكم اإلرث، وبمعنى آخر .مايل تشاركي

حصصًا يف ن ووهكذا يعطى األشخاص املالك .واحتساب األرض كأسهم يف الرشكة، كقطعة واحدة ممكناً 
وجيوز لبنك األرض ، توزيعها كاألسهم متاماً أو  وهلم احلق ببيع تلك احلصص، األرض بدالً من األرض ذاهتا

 .املشار إليه أعاله أن يساهم يف هذا األمر
هبدف التصدي ملشكالت ، ية اإلسالمية مثل الوقف وصندوق الزكاة وصندوق احلججتامعدعم املؤسسات اال )21

 .يةجتامعفع اإلنتاجية االور، الفقر والبطالة
، هبدف تفعيل هذه املؤسسات وإلغاء اخلامل منها، إعادة النظر يف قوانني اجلمعيات اخلريية واملؤسسات التعاونية )22

 .وحفز الناس عليها
 .حياور مكانه يف هذا اإلطار ردنوما زال األ، ية للمؤسسات متداوالً دولياً جتامعأصبح احلديث عن املسؤولية اال )23

 .ولذلك ال بد من دراسة هذا املوضوع واالستفادة من جتارب الدول التي سبقتنا يف هذا املضامر
وتعميم ، واعتامد مبدأ االستحقاق واجلدارة بدل الواسطة، نرش الروح والثقافة الرياضية وإذكاء املنافسة الرشيفة  )24

 .تداد السنة ويف خمتلف املحافظاتمواسم هلا عىل ام تنظيمو، األندية والنشاطات اجلامعية يف كل جمال
وقد لوحظ يف السنوات األخرية ارتفاع نسبتي  .ال بد من وضع معايري لتمكني املرأة خاصة العاطالت عن العمل )25

وبسبب ارتفاع نسب البطالة  .مما يشكل عبئًا متزايدًا عىل النساء ومتطلباهتن احلياتية واملعيشية، الطالق والعنوسة
فإن متكني املرأة ، الوقت الذي يظهرن فيه جدية أكرب وجدارة أعىل ونتائج دراسية أفضل يف صفوف النساء يف

وبمناسبة تبني جاللة امللك عبداهللا الثاين بن احلسني ملبادرة الرئيس  .أصبح رشطًا الزمًا لرفع الكفاءة اإلنتاجية
 .من بنود هذه املبادرة ما تستحقهيطبق و، فقد رؤي أن يعطى هذا املوضوع ما يستحقه، األمريكي لدور املرأة

مقبل خالل العقدين القادمني عىل حتقيق  ردنأن األو خاصة، الشباب دورهم ىوبنفس الروح ال بد من أن يعط  )26
ويف ظل  .من عدد السكان% 70إىل  حيث من املتوقع أن يصل األشخاص يف سن العمل، الفرصة السكانية

ي ما مل يعترب هذا جتامعي واالقتصاديف غاية التحدي األمني واال يصبح هذا األمر، ظروف البطالة والتحديات
ويف هذا اإلطار تشكل دراسة  .رديناجلانب الديموغرايف فرصة لتقوية اإلنتاج ورفع اإلنتاجية يف املجتمع األ

واملجلس وبمبادرة من وزارة التخطيط  اسرتاتيجية االستخدام التي أعدها فريق برئاسة الدكتور عمر الرزاز
 .وتوصياهتا فرصة التطبيق يف هذا اإلطار، ي مرجعًا مهامً جتامعي واالقتصاداال
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ولذلك فإن املطلوب  .وأقلها كلفة ألنه من أكثر القطاعات الواعدة، ذكرًا خاصاً  ردنيستحق قطاع السياحة يف األ )27
واستكامل املرافق ، خالً هو حتديد النواقص املطلوبة لرفع مستوى املنتج السياحي وجذب السياح األعىل د

وال يمكن احلديث عن السياحة يف  .إعادة النظر يف أساليب اجتذاهبا بشكل أفضل وأرفع مستوىو، السياحية
ولكن ، حيث تشكل السياحة العالجية والتعليمية بالذات نشاطات تنافسية، غياب احلديث عن الصحة والتعليم

 .ليجهذه قد تواجه مزيدًا من املنافسة من دول اخل

، وال بد من وضع إطار كريم للتعامل معهم وتسهيل استثامراهتم، ال بد من ربط االستثامر باملغرتبني يف اخلارج  )28
 .وإليه ردنودخوهلم وخروجهم من األ
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  الفصل األول
   الحقوق االجتماعية واالقتصادية

  

  

  إشكالية حقوق اإلنسان بام فيها حقوق العمل 1- 1

  "خصوصا قضايا املواطنة والشفافية - انعكاساهتا االقتصادية واالجتامعية"االتفاقيات الدولية  2- 1
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  الفصل األول
  يةقتصاداالو يةجتماعاحلقوق اال

  
  

1 -1  
 :متهيد

إذ أدرك  ُيعدُّ موضوع حقوق اإلنسان من املوضوعات التي تلقى اهتاممًا متزايدًا عىل املستويني الوطني والدويل؛
أن اإلنسان احلر املتمتع  - نتيجة تاريخ الرصاعات واالنتهاكات الطويل واملرير الذي شهدته البرشية  - املجتمع الدويل 

  .وهو القادر عىل حتقيق التنمية املستدامة، هو وحده القادر عىل بناء جمتمع قوي وسليم، بكامل حقوقه وحرياته األساسية
ويف وقتنا احلارض يعد التزام الدول باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان وانضاممها ومصادقتها عىل االتفاقيات الدولية   

 - يقع عىل عاتق الدولة  وال خيفى عىل أحد أنه .خلاصة يف جمال حقوق اإلنسان مقياسًا عىل تقدم الدولة وحضارهتاالعامة وا
القانونية  مستويات من االلتزاماتأو  أربعة أنواع - التي انضوت حتت مظلة االتفاقيات الدولية احلامية حلقوق اإلنسان

  :تتمثل فيام ييل، العامة
متنع متتع أو  التي تعرقل، من الدول األطراف يف املعاهدات أن تتحاشى التدابري الذي يتطلبااللتزام باالحرتام  - 1

التي تعيق حق األفراد يف استخدام ما هو  - إن وجدت- وأن تتوقف عن ممارسة االنتهاكات، األفراد بحقوقهم
  .من أجل التمتع بحقوق اإلنسان كافة، متاح هلم من موارد

ملنع الغري سواء أكان ، أن تتخذ التدابري املناسبة، من الدول األطراف يف املعاهدات يتطلب وهذا، االلتزام باحلامية - 2
 ويتطلب االلتزام باحلامية اختاذ الدولة خطوات فورية .فردًا أم جهة أم مؤسسة أخرى من انتهاك حقوق األفراد

نية نزهية يف احلاالت التي يزعم فيها وكفالة سبل إنصاف قانو، لكفالة منع االنتهاكات الواقعة عىل حقوق اإلنسان
 .أي جهة أخرى قامت بانتهاك حقوقهأو ، طرف ما أن الدولة

ن األفراد واجلامعات من التمتع بحقوقهم، االلتزام باألعامل التي تتطلب من الدول أن تتخذ تدابري إجيابية - 3  .متكِّ
ويشمل ذلك اختاذ  .وااللتزام بالتوفري، تسهيلبال االلتزام: مها، ويقوم هذا االلتزام أساسًا عىل عنرصين مهمني
فضًال عن أن ، وتوفري اخلدمات املبارشة وغري املبارشة ألعامهلا، مبادرات إجيابية لتيسري التمتع الكامل باحلقوق

   .سن القوانني الالزمة إلعامل احلقوقأو  كتعديل، االلتزام باألعامل يتضمن اختاذ الدولة التدابري الترشيعية



 

  54 

ية قتصاديتطلب اختاذ خطوات فعلية وفعالة من أجل بناء قدرات األفراد يف املجاالت اال الذي، االلتزام بالتمكني - 4
من خالل ، يتضمن متكني األفراد من رفع مستوى الوعي بحقوقهم وواجباهتمو، ية والسياسية والثقافيةجتامعواال

وتعريفهم باآلليات التي يمكن ، حلقوقهم وواجباهتم نرش اتفاقيات حقوق اإلنسان والترشيعات الوطنية الناظمة
 .اتباعها يف حال انتهاك حقوقهم

 :يف مقدمتها، ويف ظل هذه االلتزامات القانونية العامة يثري موضوع حقوق اإلنسان إشكاليات متعددة 

قانون حقوق  عىل الدولة بموجب وااللتزامات املرتتبة، اإلشكال القائم بني املبادئ واحلقوق املعرتف هبا - 
اإلنسان  خطابات حقوق ففي أحيان كثرية نجد بونًا شاسعًا بني .تطبيق هذه احلقوق بعدالة ومساواة وبني، اإلنسان

  .وبني الواقع والتطبيق، وشعاراهتا من السلطات امللزمة بتعزيزها واحرتامها
ختتلف حدودها والقيود املفروضة عىل فحقوق اإلنسان عاملية املبدأ نسبية التطبيق ؛إذ ، إشكالية نسبية التطبيق - 

مما يثري جدالً دائًام حول تطبيق ، تبعًا إليديولوجية الدولة واملعتقدات السائدة فيها، أخرىإىل  ممارستها من دولة
  .حقوق اإلنسان بني العاملية واخلصوصية

، ية والثقافيةجتامعواال يةقتصادإذ يرى البعض أن األولوية ال بد وأن تكون للحقوق اال، إشكالية األولويات - 
يف حني أن البعض اآلخر يعطي ، حترير الناس من الفاقة واجلوعإىل  هتدف ألهنا، بكوهنا أوىل من احلقوق السياسية

األصل هو أن هذه احلقوق و .التي جاءت لتحرير الناس من اخلوف والقهر، األولوية للحقوق السياسية واملدنية
 .نفسها من األمهية لكرامة اإلنسان تتمتع مجيعها بالدرجة، مرتابطة

ية سياسية ثقافية اقتصادما يشهده العامل من أنظمة و إشكالية التأثر والتأثري بني ما حيدث عىل املستوى الوطني - 
فهي لصالح األقوياء عىل حساب ، تطبق به حاليًا تزيد الفقراء فقرًا واألغنياء غنى فالعوملة عىل النحو الذي جديدة؛
وذلك يف مناخ ، فضًال عام يشهده العامل اليوم من سيطرة قلة من األنظمة التي تتحكم يف مصري الشعوب، الضعفاء

تركت آثارًا مبارشة عىل متتع اإلنسان بحقوقه ، وأجهزة دولية غري فعالة يف كثري من األحيان، دويل غري ديمقراطي
 .وحرياته يف الدول كافة

 :أهداف البحث

وأبرز اإلشكاليات التي تثار بصدد تطبيقها عىل ، ردنقوف عىل واقع حقوق اإلنسان يف األالوإىل  هيدف هذا البحث
يعرج البحث عىل اإلشكاليات املتعلقة بحقوق الفئات و .ية والثقافية والسياسية واملدنيةجتامعية واالقتصاداملستويات اال

مدى  وتقييم، واقع السياسات احلكوميةإىل  يتطرقو .املرأة والطفل واملعاق وكبار السن :وهي، األكثر عرضة لالنتهاك
 .وتقديم املقرتحات والتوصيات يف هذا الشأن، تطورها وتقدمها
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  :منهجية إعداد البحث
وحيلل املعطيات والوقائع يف ، فيجسد الواقع وما هو عليه احلال، حلييلتاعتمد هذا البحث عىل األسلوب الوصفي ال

ويضع يده عىل أبرز اإلشكاليات التي حتول دون متتع األفراد ، والترشيعات الوطنية، اإلنسانضوء املعايري الدولية حلقوق 
ويتتبع مدى تأثري الثقافة املجتمعية واملعتقدات الدينية يف ، ية والثقافية والسياسيةجتامعية واالقتصادالكامل بحقوقهم اال

  .التمتع وتعزيز حقوق اإلنسان
تتناول حقوق اإلنسان وإشكالياهتا يف ، ثالثة أقسامإىل  ارتأى فريق البحث تقسيمه، ومن أجل حتقيق هذه األهداف

  :عىل النحو اآليت ردناأل
   .ية وإشكالياهتاجتامعاحلقوق املدنية والسياسية واال - 
  .ية والثقافية وإشكالياهتاجتامعية واالقتصاداحلقوق اال - 
  .حقوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاك وإشكالياهتا - 

  :ردناملدنية والسياسية يف األ احلقوق
 يف ردينهذا ما أكده دستورنا األ "ال متييز بينهم يف احلقوق والواجبات، يني رجاالً ونساًء أمام القانون سواءردنإن األ"

، فاحلقوق املدنية والسياسية هي حق كل إنسان يف احلياة .)23- 5(الفصل اخلاص بحقوق املواطنني وواجباهتم يف املواد 
العقوبة أو  حقه يف التحرر من رضوب املعاملةو، االسرتقاقو حقه يف التحرر من العبوديةو، سالمة شخصهو احلريةو

حق كل إنسان يف التحرر من القبض و، حق مجيع الناس يف املساواة أمام القانونو، القاسية املهينة املنافية للكرامة اإلنسانية
حق كل إنسان يف حماكمة علنية أمام حمكمة مستقلة نزهية إذا اهتم باقرتاف جرم و، نفيه بدون مسوغ قانوينأو  حبسهأو  عليه
صيانة حرية كل إنسان من االعتداء و، يف أن ُيعّد بريئًا حتى تثبت إدانته إنسانوحق كل ، وال يعاقب إال بنص يف القانون، ما

بالد إىل  وحق كل إنسان يف اللجوء، مسوغ قانوينمراسالته بدون أو  مسكنهأو  حرمة أرستهأو  عىل حرمة حياته اخلاصة
حقه يف و، التنقلو حقه يف السفرو، أي جنسية من اجلنسيات األخرىإىل  وحقه يف االنتامء، أخرى عند التعرض لالضطهاد

ية حرو، التعبريو حرية الرأيو، الدينو الضمريو حرية الفكرو، حقه يف التملكو، محاية أرستهو تكوين األرسةو الزواج
تويل الوظائف العامة عىل أساس و، املشاركة يف احلكوماتو، اجلمعياتو االشرتاك مع اآلخرين يف التجمعات السلمية

  .البلديةو الرتشح للمجالس النيابيةو، املساواة
  :احلرية واألمان الشخيصو احلق يف احلياة والسالمة اجلسدية

من احلقوق األساسية التي ضمنتها ، احلرية واألمان الشخيصويف ، يعّد حق اإلنسان يف احلياة والسالمة اجلسدية
ومن أبرز التطورات التي طرأت عىل هذا احلق ما تضمنته  .)2( والقوانني الوطنيةردينوالدستور األ )1(املواثيق الدولية

                                                                        
) 2(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة ) 6(اإلنسان واملادة من من اإلعالن العاملي حلقوق ) 5، 3(انظر املواد  )1(

من امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب واملـادة ) 4(من االتفاقية األوروبية حلامية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية واملادة 
 .من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان) 5(من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان واملادة ) 4(

 .مثل قانون العقوبات األردين وقانون العقوبات العسكري )2(
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إىل  الفقرة الثانيةبالنص رصاحة عىل حظر التعذيب ومحاية كرامة اإلنسان؛ وذلك بإضافة  2011التعديالت الدستورية لعام 
تقيد حريته جتب معاملته بام حيفظ أو  حيبسأو  يوقفأو  كل من يقبض عليه":املادة الثامنة من الدستور التي نصت عىل

كام ال جيوز حجزه يف غري ، معنوياً أو  إيذاؤه بدنياً أو ، بأي شكل من األشكال، وال جيوز تعذيبه، عليه كرامة اإلنسان
   ."هتديد ال يعتد بهأو  إيذاءأو  وكل قول يصدر عن أي شخص حتت وطأة أي تعذيب، القواننياألماكن التي جتيزها 

ت عىل أنه، وأكدت التعديالت الدستورية ذاهتا عىل احلق يف احلرية واألمان الشخيص ال جيوز أن يقبض عىل  "ونصَّ
إىل  "تقييد احلرية"و "القبض"إضافة كلمتي فقد متت ، "تقييد حريته إال وفق أحكام القانونأو  حيبسأو  يوقفأو  أحد

وبإضافة  ."حيبس إال وفق أحكام القانونأو  ال جيوز أن يوقف أحد"الذي متثل يف النص التايل ، نص املادة األسايس
اخلاصة حرمة احلياة أو ، التعديالت الدستورية لفقرة ثانية للامدة السابعة قد جرم كل اعتداء عىل احلقوق واحلريات العامة

  .ينيردنلأل
إال أن هذا يتطلب اختاذ مجلة من اإلجراءات والتدابري الترشيعية ، وعىل الرغم من أمهية هذا التعديل الدستوري

وغريها من رضوب ، حلظر كافة أشكال التعذيب الواردة يف االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، واإلدارية والقضائية
ومراجعة آليات ، من قانون العقوبات 208ويف مقدمتها تعديل املادة ، املهينةأو  الالإنسانيةأو  العقوبة القاسيةأو ، املعاملة

لضامن حماسبة مرتكبي هذه اجلريمة وعدم ، ودراسة مدى فاعلية هذه اآلليات، التظلم والتحقيق يف شكاوى التعذيب
ات الوطنية املعنية باستقبال الشكاوى املتعلقة إفالهتم من العقاب؛ إذ إنه عىل الرغم من تبني احلكومة لعدد من اآللي

من مكتب املظامل وحقوق أو ، من خالل وزارة العدل بالتعاون مع النيابة العامةأو  سواء من املركز، بالتعذيب ومتابعتها
تكبي جرائم إال أنه مل تتمكن أي من هذه اآلليات الوطنية من إعامل مبدأ عدم إفالت مر، اإلنسان يف مديرية األمن العام

  .إنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهمأو ، التعذيب من العقوبة
تبني أنَّ ، ومن خالل الزيارات الدورية التي ينفذها املركز الوطني ملراكز اإلصالح والتأهيل ومراكز التوقيف املؤقتة

واستمرار ارتكاب جتاوزات من قبل ، هنالك ارتفاعًا ألعداد الشكاوى الفردية اخلاصة بسوء معاملة النزالء واملوقوفني
، والرضب بالفلقة، الذم والتحقري: أبرزها، املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف بعض اإلدارات األمنية بأشكال متنوعة

مما يسهم يف إفالت ، علًام بأنه يصعب إثبات هذه التجاوزات، اعرتافأو  وذلك هبدف احلصول عىل إفادة، والشبح وغريها
طول مدة التوقيف بموجب قرارات التوقيف : من أمهها، ألسباب متعددة، ن مرتكبي جريمة التعذيب من العقابكثري م

وصعوبة  )1(التقارير الطبية الرشعيةأو  وصعوبة وجود الشهود، واختفاء آثار العنف اجلسدي مع مرور الزمن، اإلدارية
ويسهم غياب الرقابة القضائية الفعالة عىل أماكن  .العدلية الضحايا لشخصية من مارس التعذيب من أفراد الضابطة معرفة

                                                                        
ال يقوم املركز الوطني للطب الرشعي بالكشف الطبي عىل ضحايا التعذيب إال بناء عىل طلب من القضـاء أو مديريـة األمـن العـام، ) 1(

وعليه فإن املركز الوطني حلقوق اإلنسان جيد صعوبة يف التحقق  .التعذيب الواقع عليهموهو ما يشكل عائقًا أمام الضحايا يف إثبات 
  .من صحة الشكاوى الواردة إليه بخصوص التعذيب



 

  57 

إىل  باإلضافة، لإلكراه البدين والنفيسو سوء املعاملةإىل  يف تعريض املحتجزين، حد كبريإىل  التوقيف اإلداري يف النظارات
للرسية ، لدى الرشطة وتقديم الشكاوى خالل فرتة التحقيق األويل، حرماهنم من احلق يف التظلم لدى اجلهات املختصة

فضًال عن قناعة ، عالوة عىل خوفهم من انتقام أفراد الرشطة منهم ثانية إن هم تقدموا بشكوى بحقهم، التي تسود التحقيق
كوهنا صاحبة االختصاص يف إجراء التحقيق ويف النظر يف ، بعضهم بعدم جدوى تقديم الشكاوى لدى األجهزة األمنية

اجلهات  تستدعي من، ركز أن استمرار هذه االنتهاكات التي يتعرض هلا النزالء واملوقوفونويؤكد امل .شكاوى التعذيب
وعن ، خاصة وأن فرتة التوقيف األويل لدى الرشطة غالبًا ما تكون بعيدة عن الرقابة القضائية الفعالة، مراجعتها املعنية

كام أنه ال يتم التقييد غالبًا بفرتة التوقيف القانونية ، حتى بالطبيبأو  سواء باألرسة، اتصال املوقوفني بالعامل اخلارجي
بناء عىل ، أكثر بموجب مذكرات التوقيف اإلدارية الصادرة عن احلكام اإلدارينيأو  إذ متتد هذه الفرتة ألسبوع، ساعة)24(

 .1954التي وضعها قانون منع اجلرائم لسنة ، ودون التقييد باإلجراءات القانونية الالزمة، تنسيب اإلدارة األمنية املعنية

تلك األماكن بالتعاون والتنسيق إىل  يقوم املركز بزيارات، األمن العام وفيام يتعلق بأماكن االحتجاز املؤقتة لدى مديرية
راكز األمنية ويسجل املركز ملديرية األمن العام إنشاء عدٍد من امل، مع مكتب املظامل وحقوق اإلنسان يف مديرية األمن العام

ومراعاة توفري األماكن املخصصة باملوقوفني ، التي تضم أماكن مؤقتة نموذجية لالحتجاز وفقًا للمعايري الدولية والوطنية
إال أن معظم أماكن التوقيف واالحتجاز  .وتوفري الغرف اخلاصة النتظار املراجعني للمركز األمني، من األحداث والنساء

وتشكل ، التي تؤثر يف حقوق األشخاص املحتجزين، السلبيات تعاين من عدد من املؤقتة والنظارات األمنية ما زالت
 وبالتايل تستدعي اختاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل مديرية األمن العام، انتهاكًا للمعايري الدولية والوطنية ذات العالقة

النقص احلاد يف اخلدمات التي جيب توفريها  )أ(: ومن أمهها، هبدف محاية حقوق املحتجزين يف تلك األماكن
املحتجز من قبل بعض أو  كى عليهتشاالحتفاظ بامل )ج( .حرمان املحتجزين من حق االستعانة بمحام) ب(.للمحتجزين

وتنعدم فيها ، التي ختلو من املرافق الصحية، جز االنفرادياإلدارات األمنية خالل مرحلة التحقيق األويل يف زنزانة احل
وملدد طويلة تتجاوز األسبوعني أحيانًا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن احلاكم ، اإلضاءة الطبيعية والتهوية الصحية

والتعدي عىل ، من قانون أصول املحاكامت اجلزائية 100عدم التزام بعض موظفي الضابطة العدلية باملادة  )د( .اإلداري
عدم إيداع أوراق  )ـه( .أقواهلمإىل  من االكتفاء باالستامع لعام باستجواب املشتكى عليهم بدالً صالحيات املدعي ا

، التي ينظمها موظفو الضابطة العدلية خالل فرتة التحقيق األويل للنيابة العامة) حجز القضايا(التحقيق وحمارض الضبط
إىل  توديع القضايا اخلاصة باملطلوبني من ذوي األسبقياتإىل  اللجوء )و( .لفرتات طويلةالتي هي سلطة التحقيق املختصة 

، القضاء تباعًا وحلني تنفيذ حكم السجن يف كل قضية بمفردها من قبل إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة املخدرات
واإليعاز باختاذ إجراءات ، حجز حرية األشخاص إىل اللجوء )ز( .املصالح الوطنية"بذريعة محاية أمن املجتمع والدفاع عن 

 .ومن خالل طلبات اإلعادة، بذريعة االعتبارات األمنية وحفظ أمن املجتمع بموجب قانون منع اجلرائم، ضبطية بحقهم
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التحري (خالل مرحلة التحقيق األويل ) سب وشتم وحتقري(التعرض للرضب والتعذيب وسوء املعاملة  )ح(
 .وخاصة إدارة البحث اجلنائي وإدارة مكافحة املخدرات، عض اإلدارات األمنيةلدى ب) واالستدالل

نالحظ أن هنالك ارتفاعًا يف  2011فبحسب اإلحصائيات املتوفرة حتى هناية العام ، أما بخصوص التوقيف القضائي
) 29547(و 2010العام ) 23502(شخصًا مقارنة مع توقيف ) 23118(توقيف  2011حيث شهد العام ، )1(أعداد املوقوفني

اختاذ مجلة من اإلجراءات للحد إىل  وهو ما دعا اجلهات ذات العالقة، 2008شخصًا العام ) 26088(و 2009شخصًا العام 
علًام بأن ، 2011- 2008والذي جتاوز عددهم عدد املحكومني لألعوام ، من ظاهرة ارتفاع أعداد املوقوفني القضائيني

التي جيب ، فيام خيص اجلرائم 2009لسنة ) 19(قانون أصول املحاكامت اجلزائية املعدل رقم التعديالت التي طالت 
  .تقليص عدد املوقوفني القضائينيإىل  مل تؤدِ ، التوقيف فيها ورشوط التوقيف

 ثم أصدرت املحكمة قرارات برباءهتم، وقد رصد املركز حاالت ألشخاص تم توقيفهم ملدد جتاوزت الثالث سنوات
ألن ذلك ُيعدُّ إخالالً واضحا بضامنات املحاكمة ، ومن املعروف أنه ال جيوز أن يكون التوقيف عقوبة، دم مسؤوليتهمعأو 

   .)2(له مربر ال تأخري حياكم دون أن الفرد ومن حق، العادلة
بالرغم من ، اجلزائيةومن العوامل األخرى التي متس هذا احلق أيضًا عقوبة اإلعدام التي ال تزال مقررة يف الترشيعات 

 وعىل املرأة احلامل، سنة) 18(ال تطبق عىل من هم دون سن و .التقليص اجلزئي للنصوص القانونية التي تعاقب هبذه العقوبة
واغتصاب ، واإلرهاب، كالقتل(اجلنائية اخلطرية  كام أن تطبيق هذه العقوبة حمصور بالقضايا اجلرمية .املصاب باجلنونأو 

املادتان (وقانون العقوبات ) 38املادة (كام أن إمكانية العفو العام واخلاص متوفرة ومنصوص عليها يف الدستور ، )القارص
وكذلك تقليص عدد النصوص القانونية التي تعاقب بعقوبة اإلعدام يف قانون العقوبات بعد تعديل مادتني  .)51- 50

املتعلقة بجريمة إثارة عصيان مسلح ) 137/1(وهذه املواد هي ، استبدلت فيها عقوبة اإلعدام بعقوبة األشغال الشاقة املؤبدة
  .مقتل إنسانإىل  املتعلقة بجريمة إرضام حرائق تؤدي) 372(ضد السلطات القائمة بموجب الدستور واملادة 

ويبني اجلدول التايل اإلحصاءات املتوفرة لدينا بخصوص األحكام الصادرة من قبل حمكمة اجلنايات الكربى وحمكمة 
  :التي تقيض بعقوبة اإلعدام خالل األعوام السابقة، أمن الدولة

  
  
  
  
  

                                                                        
إىل توسع املـدعني العـامني يف التوقيـف، إذ يصـدر قـرار التوقيـف : السبب املبارش والرئيس يف ارتفاع اعداد املوقوفني قضائيًا يرجع )1(

راحل التحقيق، أو ألسباب أخرى من ضمنها البطء الشديد يف إجراءات املحاكمة وتبليغ الشهود، أو حضـور املتهمـني، أو ببداية م
 .تعمد بعض املحامني إطالة أمد املحاكمة

 .من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية14املادة  2) (

 2011-  2008عدد األحكام التي تقيض بتنفيذ عقوبة اإلعدام خالل األعوام  )1(اجلدول رقم 
 جمموع األحكام حمكمة أمن الدولة حمكمة اجلنايات الكربى العام
2008 5 1 6 
2009 7  -- 7 
2010 9  -- 9 
2011 20 0 20 
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الذي يويص بإلغاء ، عن التصويت عىل قرار اجلمعية العامة ردنامتناع األ :ومن التطورات اإلجيابية يف هذا املجال
 .2006ووقف تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ منتصف العام ، كان يصوت قبل ذلك ضد هذا القرار بعد أن، العقوبة للمرة الثانية

التصويت عىل قرار إلغائها بام ينسجم مع امتناعها عن أو  إال أن احلكومة مل تقم باإلعالن عن قرار وقف تنفيذ العقوبة
  .اجلمعية العامة املشار إليه

انتشار ظاهرة املخدرات ؛ إذ تشري ، ومن العوامل األخرى التي تعيق هذا احلق ونلمسها عىل أرض الواقع
) 3295(أن أعداد األشخاص املضبوطني من قبل إدارة مكافحة املخدرات منذ بداية هذا العام بلغ إىل  )1(اإلحصائيات

إال أن ، شخصًا بقضايا حيازة وتعاطي املواد املخدرة) 2755(شخصًا بقضايا اجتار باملواد املخدرة و (540)منهم ، شخصاً 
) 421( 2011وقد بلغ عدد الذين خضعوا للعالج يف العام ، هنالك إقباالً ملحوظًا عىل التقدم للعالج من قبل املتعاطني

   .شخصاً ) 261( 2012وحتى النصف األول من العام ، شخصاً 
تعبريًا عن اإلحباطات ، وحوادث االنتحار بأشكاهلا املختلفة، وكذلك انتشار ظاهرة اإليذاء املقصود وغري املقصود

   .ردينية والسياسية التي يعاين منها املواطن األجتامعية واالقتصاداال
  احلق يف حماكمة عادلة

أن القضاء سلطة مستقلة  وقد نص الدستور عىل .ردنيعد استقالل القضاء أحد أركان النظام األسايس للحكم يف األ
وأن حق التقايض مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف ، وال سلطان عىل القضاة يف قضائهم إال سلطان القانون

تطوير القضاء لألعوام  إسرتاتيجيةوإقرار ، وقد ملسنا تطورات لتعزيز هذا احلق من خالل زيادة عدد القضاة، اململكة
واختصار أمد التقايض عن طريق حوسبة املحاكم والربط بني اجلهات ذات ، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، 2012- 2010

   .العالقة بالعمل القضائي
التي يغلب عليها ، "حمكمة أمن الدولة"فتتمثل يف استمرارية حماكمة املدنيني أمام حماكم خاصة ، أما معوقات هذا احلق

مما يشكل انتقاصًا لضامنات التقايض ، مرارية التقايض أمام حمكمة العدل العليا عىل درجة واحدةواست، الطابع العسكري
وصدور مجلة من القوانني املؤقتة يتعلق عدد منها بالقوانني الناظمة للحق يف التقايض والسلطة ، يف القضاء اإلداري

الذي تضمن أحكام تنتقص من ، 2010لسنة ) 11(املؤقت رقم  قانون النيابة العامة :ومن أهم هذه القوانني املؤقتة .القضائية
تعطي وزير و، كتلك التي تقيض بتعيني أعضاء النيابة العامة من خالل تنسيب من وزير العدل، استقاللية النيابة العامة

باتباعها يف معامالهتم أعضاء النيابة العامة واملوظفني املساعدين ليكونوا ملزمني إىل  العدل احلق يف إصدار أوامر خطية
الذي أبقى عىل أحكام جتيز ، 2010لسنة ) 21(وكذلك احلال بام يتعلق بقانون استقالل القضاء املؤقت رقم  .وطلباهتم

وقد خفض ذلك القانون املؤقت سن  .إهناء خدماته دون بيان األسبابأو  للمجلس القضائي إحالة أي قاٍض لالستيداع
   .سنة 25إىل  سنة 27القايض عند التعيني من 

                                                                        
  .جريدة الدستور 23/6/2012مقابلة صحفية مع العقيد مهند العطار مدير إدارة مكافحة املخدرات بتاريخ  )1(
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الذي أعطى الصالحية لرئيس النيابة العامة بتسمية ، 2010لسنة ) 14(وصدر قانون إدارة قضايا الدولة املؤقت رقم 
، وهو ما يعني مجع القايض ما بني وظيفتني، أي من أعضاء النيابة العامة لتمثيل قضايا إدارة الدولة ضمن مراكز عملهم

   .والدفاع عن اخلزينة العامةالعمل القضائي  :تتمثالن يف
وهو ، ورسوم وكاالت املحامني، ارتفاع تكاليف التقايض، ومن التطورات السلبية األخرى عىل احلق يف إقامة العدل

استمرارية العمل يف بعض إىل  باإلضافة، األمر الذي يشكل عبئًا إضافيًا عىل كاهل املتقاضني ويؤثر بدوره يف إقامة العدل
الذي ، 1993لسنة ) 11(ية رقم قتصادوأمهها قانون اجلرائم اال، تي تنتقص من حقوق اإلنسان يف إقامة العدلالترشيعات ال

   .حمكمة أمن الدولةإىل  منح رئيس الوزراء صالحية إحالة أي جريمة
  احلق يف اجلنسية واإلقامة واللجوء

من اإلعالن ) 15(فقد جاء يف املادة ، هبا كل إنسانتعدُّ اجلنسية أهم عنارص الشخصية القانونية التي البد أن يتمتع 
حرمان أي شخص من جنسيته وال من حقه يف ، وال جيوز تعسفاً ، لكل فرد حق التمتع بجنسية ما"العاملي حلقوق اإلنسان 

كل مكان من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عىل أن لكل إنسان يف  16كام نصت املادة  ."تغيري جنسيته 
وهي أول مادة تتناول ، منه) 5(وقد أكد الدستور عىل احلق يف اجلنسية يف املادة  .احلق يف أن يعرتف له بالشخصية القانونية

صدر قانون ، وتطبيقًا لنص الدستور .جتسيدًا لكون هذا احلق يشكل جوهر حقوق اإلنسان، يني وواجباهتمردنحقوق األ
وغريها من األمور ، الذي حدد رشوط اكتساب اجلنسية األصلية واجلنسية بالتبعية والتجنس 1954لسنة ) 6(اجلنسية رقم 

ية ردنيات فيام يتعلق بنقل اجلنسية األردنيني واألردن قد ميز ما بني األردينإال أن قانون اجلنسية األ .املتعلقة باجلنسية
مثل هذا احلكم خيالف ما و .ياتردنية ألوالدهم دون األردنيني الذكور يف نقل اجلنسية األردنأعطى احلق لأل فقد، لألوالد

تشمل كل ذكر وأنثى  "أردين"وأن كلمة ، يني أينام ولدواأردن ردينالتي تعترب أوالد األ، من نفس القانون) 9(جاء يف املادة 
   .يةردنحيمل اجلنسية األ

 تعليامتإىل  استناداً ، الفلسطينية األصول ذوي من املواطنني من اجلنسية سحب وقد رصد املركز استمرار حاالت

املتابعة  دائرةأو ، واجلوازات املدنية األحوال دائرة مراجعة عندأو  الغربية الضفةإىل  العبور مراكز سواء يف، فك االرتباط
 يف توسعاً  تتضمن، غري مستقرة وغري واضحة وغامضة مبهمة وتفسريات شخصية اجتهاداتإىل  باالستناد، والتفتيش

 31/7/1988 قبل الغربية الضفة يف مقيم شخص كل  ُ "عىل أن  تنص التي، االرتباط تعليامت فك من )2( املادة تفسري
 بموجب الشمل مجع عىل حصل كل من :التالية الفئات ذلكإىل  باإلضافة لتشمل "ياً أردن وليس فلسطينياً  يعد مواطناً 

ومثل هذه  .االرتباط فك قرار صدور عند الضفة الرشقية مقيًام يف يكن مل ومن، اإلرسائييل االحتالل سلطات إجراءات
 لسنة) 6( رقم اجلنسية عالوة عىل خمالفتها ألحكام قانون، اإلجراءات تعد خمالفة للدستور واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

   .منه) 18( املادة عليه نصت إال ما فقداهناأو  اجلنسية سحب جييز نص الذي مل يتضمن أي 1954
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التعديل الدستوري الذي أدخل عىل الفقرة الثانية من املادة إىل  فيشري املركز، واإلقامة التنقل يف باحلق يتعلق فيام أما
 املركز يسجل ومن جهة أخرى مل .يني يف حرية التنقل واحلركةردناألمر الذي يؤكد حق األ "أو يمنع من التنقل"عبارة ) 9(

   .عىل صعيد محاية هذا احلق يف الواقع العميل جديد أي تطور 2011 العام خالل
  احلق يف إدارة الشؤون العامة للدولة

  االنتخاب والرتشح
التي تعد ، أما فيام يتعلق باحلق يف االنتخاب والرتشح ملجلس النواب فذلك لكوهنام من أهم احلقوق السياسية

   .1986يعية بموجب قوانني مؤقتة منذ عام املتمثل يف إجراء انتخابات ترش، استمرارية يف النهج احلكومي
ملرحلة جديدة من  تؤسس، وثمة مخسة أهداف أساسية واسرتاتيجية سعى النواب لتحقيقها من وراء القانون اجلديد 

   :وهي، :اإلصالح السياس
  .صوت للدائرة املحلية وصوت للدائرة العامة االلتزام باسرتاتيجية تعلقت بصوتني لكل مواطن؛ •
 .لتوفري قاعدة صلبة تفرز كفاءة نيابيةالسعي  •
 .مما حيسن صورة البالد لدى األوساط الدولية، جملس النوابإىل  متكن مجيع أطياف اللون السيايس من الوصول •
 .مقعدا 15إىل  إنصاف املرأة من خالل رفع مقاعد الكوتا النسائية •
 .تضمن إجراء انتخابات نزهية وشفافةالتي ، ضامن النزاهة يف القانون اجلديد عرب التفرعات يف مواده •

 احلق يف تقلد الوظائف العامة
، )2(واملواثيق الدولية )1(ُيعدُّ احلق يف تقلد الوظائف العامة واحدًا من حقوق املواطن األساسية التي كفلها الدستور

األخذ بمبادئ  2005املادة السابعة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد التي صادقت عليها اململكة يف العام  وتوجب
مثل اجلدارة واإلنصاف واألهلية يف نظم وإجراءات توظيف املستخدمني املدنيني ، الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية

أهم املرتكزات والقيم  2007لسنة ) 30(نظام اخلدمة املدنية احلايل رقم  وقد بني .)3(وغريهم من املوظفني العموميني
 .يةجتامعاحلالة االأو  الدينأو  العرقأو  كعدم التمييز عىل أساس اجلنس، املؤسسية التي حتكم التعيني يف الوظائف العامة

بام حيقق استخدام ، يف جداول تشكيالت الوظائفربط التعيني يف وظائف اخلدمة املدنية باالحتياجات التي تم إقراراها و
   .)4(وحتقيق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، أفضل الكفاءات وفقًا ألسس االستحقاق واجلدارة

                                                                        
لكل اردين حق تويل املناصب العامة والرشوط املعينة يف القوانني أو االنظمة كام تـنص املـادة  .1"من الدستور عىل انه  22تنص املادة  )1(

التعيني يف الوظائف  .2 .تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياهتا وتكفل الطامنينة وتكافؤ الفرص جلميع األردنيني 6/2
 ."العامة من دائمة أو مؤقته يف الدولة واإلدارات امللحقة هبا والبلديات يكون عىل أساس الكفاءات واملؤهالت

من ) 7( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واملادة) 25(ي حلقوق اإلنسان واملادة من االعالن العامل) 21(انظر املادة ) 2(
 .من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان) 33(اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملادة 

الفسادعىل رضورة وضـع معـايري تتعلـق بالرتشـيح للمناصـب من املادة السابعة من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 3، 2تنص الفقرة ) 3(
 .العمومية وانتخاب شاغليها

 .2007لسنة ) 30(من نظام اخلدمة املدنية رقم ) 4(املادة : انظر) 4(
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  احلق يف حرية الرأي والتعبري والصحافة واإلعالم
فهذا ، حرية الرأي والتعبري واإلعالم بوصفها رشطًا أساسيًا لتحقيق مبادئ الشفافية واملساءلة )1(كفلت املواثيق الدولية

  .احلق أداة لكشف االنتهاكات الواقعة عىل حقوق اإلنسان لوقف التجاوزات وإعادة احلقوق ألصحاهبا وحماسبة املنتهكني
تكفل  ": فقد جاء يف الفقرة األوىل منها، منه) 15(املادة  حرية الرأي يف ردينفقد كفل الدستور األ، أما احلريات الفكرية

أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبري برشط أن ال   أردينولكل ، الدولة حرية الرأي
  ."يتجاوز حدود القانون
الذي يلزم املواقع اإللكرتونية  2012إقرار القانون املعدل لقانون املطبوعات والنرش لسنة  2012وقد شهد العام 
وتطبق عليه ، وبأن يرأس حترير كل موقع إخباري رئيس حترير عضوًا يف نقابة الصحفيني، بالرتخيص والتسجيل

خيضع القانون تعليقات القراء عىل األخبار التي تنرشها املواقع اإللكرتونية للمساءلة و .الترشيعات أسوة بالصحف
قانون املعدل عمل املواقع اإللكرتونية يف ظل مطالبة عدد من النارشين بتنظيم عمل املواقع وقد نظم ال .القانونية

والسعي وراء احلقيقة ، وحتفظ حقوق اآلخرين يف النرش يف ظل مصداقية املعلومة، اإللكرتونية بطريقة توسع دائرة احلرية
  .واإلساءة وغريها واالبتعاد عن االهتام والتشويه، دون االعتداء عىل حريات اآلخرين

تكفل الدولة حرية  :أن  واللتني نصتا عىل 15من املادة  4و 3 حرية الصحافة يف الفقرتني ردينوقد أقر الدستور األ
ال جيوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال  "و "الصحافة والطباعة والنرش ووسائل اإلعالم ضمن حدود القانون

  ."إلغاء ترخيصها إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون
  احلق يف تأسيس النقابات واالنضامم إليها

 ":عىل أن 16عيات ضمن دائرة القانون؛ إذ نصت املادة وتأليف اجلم جتامع يف حرية االردينكفل الدستور حق األ
عىل ، يني حق تأليف اجلمعيات والنقابات واألحزاب السياسيةردنلأل "و "ضمن حدود القانون جتامعيني حق االردنلأل

اإلنسان و أكد اإلعالن العاملي حلقوق ."وذات نظم ال ختالف أحكام الدستور، أن تكون غاياهتا مرشوعة ووسائلها سلمية
لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات واجلامعات  "منه أن  20فقد جاء يف املادة ، عىل حق تأليف اجلمعيات

أكد عىل هذا احلق العهد اخلاص باحلقوق املدنية و، مجعية ماإىل  كام أنه ال جيوز إرغام أحد عىل االنضامم، السلمية
  .والسياسية

خاصة ، االنضامم إليها أكرب ضامنة من ضامنات األفراد للمطالبة بحقوقهم وحتسني حاالهتموُيعدُّ تكوين النقابات و
من اإلعالن العاملي حلقوق  4الفقرة  23فقد نصت املادة ، وضامن أجر عادل هلذا العمل، فيام يتعلق بالعمل وظروفه

  ."من أجل محاية مصاحلهلكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين واالنضامم إليها  ": اإلنسان عىل أن
                                                                        

 .من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية) 19(انظر املادة ) 1(
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فقد أكد حق ، يف صياغته ردنوشارك األ، الذي أعد يف إطار اجلامعة العربية، أما مرشوع امليثاق العريب حلقوق اإلنسان
تكفل الدولة احلق يف تشكيل النقابات واحلق يف اإلرضاب يف  " :من هذا املرشوع 25إذ جاء يف املادة  إنشاء النقابات؛

قانون نقابات العامل  26/2/1953فصدر يف ،  احلق النقايبردينكام نّظم قانون العمل األ  ."احلدود التي ينص عليها القانون
املتعلقة بالنقابات يف فقد بيَنت األحكام ، وتعديالته 1960للعام  21وبموجب قانون العمل رقم  1935للعام  35رقم 
  .من حيث تسجيلها واألحكام التي جيب أن يشتمل عليها ردناأل

  احلق يف تأسيس األحزاب السياسية واالنضامم إليها
كام ، عىل أن تكون غاية هذه األحزاب مرشوعة ووسائلها ال ختالف أحكام الدستور، هذا احلق ردينكفل الدستور األ

منظًام للحرية  2007للعام  19وقد جاء قانون األحزاب السياسية رقم  .ومراقبة مواردهاينظم القانون تأليف األحزاب 
، األحزاب السياسية وفق أحكام القانونإىل   احلق الطوعي يف االنتامءردينوأعطى املواطن األ، احلزبية وفق أحكام الدستور

 20وأورد يف املادة ، ط املطلوبة لعضوية احلزبوكذلك الرشو، وبني القانون الرشوط الواجب توافرها عند تأسيس احلزب
  ."املساس بحقوقه الدستورية بسبب انتامئه احلزيب أو  حماسبتهأو  مساءلتهأو  ال جيوز التعرض للمواطن ": أنه

  ية والثقافيةجتامعية واالقتصاداحلقوق اال
وتعد حقوقًا أساسية وحمورية لن ، الشموليةتشكل منظومة هذه احلقوق جزءًا هامًا وأساسيًا من منظومة حقوق اإلنسان 

وأي قصور يف هذا اجلانب من احلقوق يؤثر تأثريًا بالغًا يف ، تستقيم دوهنا ممارسة احلقوق املدنية والسياسية يف املجتمعات
وجود مسافة  رضورةإىل  )بيري بورديو(الفرنيس  جتامعويف هذا اجلانب أشار عامل اال .ممارسة بقية احلقوق بشكل كامل وفعال

ومنها السياسية واملدنية بشكل جدي ، حتى يستطيع املواطن أن يامرس حرياته األساسية، كافية بني حد الفقر والفاقة واحلاجة
ية قد صادقت ردنفإننا نجد أن الدولة األ، ردينهذه املنظومة من احلقوق من خالل الواقع األإىل  واذا تم النظر .)1(وغري قارص

سواء كانت هذه االتفاقيات تؤمن محاية عامه ، مما رتب عليها التزامات اجتاه هذه احلقوق، االتفاقيات الدوليةعىل عدد من 
االتفاقيات التي تعالج حقًا بعينه أو ، ية والثقافيةجتامعية واالقتصادهلذه احلقوق باملجمل كالعهد الدويل اخلاص باحلقوق اال

وعىل الرغم من التوجيهات امللكية السامية  .ما يامثلها من حقوقأو  التعليمأو  كاالتفاقيات التي تعالج احلق يف العمل
إال أن اجلهد املبذول يف هذا ،  من حقوقه واحرتام كرامته وإنسانيتهردينلتمكني املواطن األ ردنللحكومات املتعاقبة يف األ

 .ردينعىل حياة املواطن األ مما ينعكس سلباً ، االجتاه ال يزال ينتابه كثري من اإلشكاليات والقصور

  : واملواثيق الدوليةردينية والثقافية يف الترشيع األجتامعية واالقتصاداحلقوق اال
، بكونه من أفضل الدساتري وخاصة يف جماالت احلريات وحقوق اإلنسان )2(وتعديالته) 1952( ردينمتيز الدستور األ

فقد استلهم يف مواده أحكام الرشيعة اإلسالمية واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم 
                                                                        

 .45والثقافية، صممدوح سامل، احلقوق االقتصادية واالجتامعية ) 1(
  .وتعديالته، وزارة التنمية السياسية 1952لعام  األردينالدستور ) 2(
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وقد أفرد الدستور فصًال خاصًا حلقوق املواطنني وواجباهتم  .1948وأعلنته يف العارش من كانون األول من العام ، املتحدة
القوانني واألنظمة األخرى كيفية تنظيم ومحاية إىل  وأحال، حلامية تلك احلقوقتضمن بعض الضامنات و، )23- 5(يف املواد 

عىل جمموعة  ردنفقد صادق األ، أما بالنسبة للمواثيق الدولية واإلقليمية الناظمة حلقوق اإلنسان .تلك احلقوق والواجبات
  .)1(احلقوق التي ترتب علية التزامًا دوليًا إلعامل ومحاية هذه من االتفاقيات األساسية

االلتزام هبا حسب ما وردت يف الدستور والقوانني إىل  ودعا، وجاء امليثاق الوطني ليؤكد هذه احلقوق والضامنات
   .أن التعديالت الدستورية األخرية عززت محاية احلقوق واحلريات العامةإىل  إضافة، يةردناأل

ية والثقافية ودورها يف تعزيز ومحاية حقوق جتامعواالية قتصادالسياسات واإلجراءات احلكومية جتاه احلقوق اال
  اإلنسان

وجيب عىل  .ملموسة املسؤولية األوىل عن جعل حقوق اإلنسان حقيقة، أي احلكومات الوطنية، تتحمل الدول   
األفراد؛  حقوق محاية وجيب عىل احلكومات .عليها أال تنتهك هذه احلقوق أي أنه يتعني حقوق األفراد؛ احرتام احلكومات

وجعلها ، بحقوق الشعوب تفي وجيب أن هيئات أخرىأو  أي ضامن أال ُتنتهك هذه احلقوق من جانب أشخاص آخرين
جعل احلقوق  ويقر القانون الدويل بأن .حد كبري يف املوارد املتاحة هلاإىل  وتتباين احلكومات.املامرسة حقيقة واقعة يف

، ومع ذلك .يتحقق إال بشكل تدرجيي عىل مر الزمن واقعًا ملموسًا هو أمر ال يمكن أنية والثقافية جتامعية واالقتصاداال
وال يمكن التعلل  .احلقوق ومحايتها ويف ضامن التحرر من التمييز هو أمر ملح فإن واجب احلكومات يف احرتام هذه

ية قتصادوقت إلعامل احلقوق االإىل  وبالرغم من أن احلكومات قد حتتاج.املوارد للتنصل من هذا الواجبإىل  باالفتقار
من أجل إعامل هذه  فإن هذا ال يعني أنه ليس بوسعها عمل أي يشء؛ إذ يتعني عليها اختاذ خطوات، والثقافية يةجتامعواال

؛ أي توفري احلدود الدنيا "االلتزامات األساسية الدنيا" وتتمثل أوىل هذه اخلطوات يف منح األولوية لتحقيق .احلقوق
الدنيا يف  تتمثل االلتزامات األساسية، عىل سبيل املثال، ففيام يتعلق بحق التعليم .احلقوق سية لكل حق من تلكاألسا

، ممارساهتاأو  سياساهتاأو  التمييز يف قوانينهاإىل  وينبغي عىل احلكومات أال تلجأ .ضامن احلق يف التعليم األويل باملجان
 .املوارد األشد ضعفًا عند ختصيصوجيب عليها إعطاء األولوية للفئات 

صاحلة  ردنتقريبًا من أرايض األ% 10 ـف ..لكنه يف حتسن مستمر منذ إعالن استقالله، بلد حمدود املوارد ردناألو
، منخفض ومتفاوت بدرجة كبرية بني منطقة وأخرى األمطارومعدل هطول ، وموارد املياه اجلوفية حمدودة، للزراعة

 واالسمدة، البوتاسو، الفوسفات :هي ردنوأهم املوارد لأل .والكثري من مصادر املياه اجلوفية هي مصادر غري متجددة
موارد  ردنويفتقر األ .جانب املساعدات اخلارجيةإىل ، والتحويالت املالية من اخلارج السياحةإىل  باإلضافة، ومشتقاته

                                                                        
انظر دليل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ووضع املركز من املصادقة عليها، منشورات املركز الوطني حلقوق اإلنسان، سبتمرب، ) 1(

  م 2010



 

  65 

وحيد من جهود احلكومة ، مما يشكل عبئًا عىل موازنة الدولة، من اخلارجويستورد كافة احتياجاته النفطية ، حملية للطاقة
عالوة عىل أن ارتفاع املديونية اخلارجية ، وحتسني الوضع املعييش للمواطنني، الترسيع يف حتسني براجمها التنمويةإىل  الرامية

 .حتول دون متكني املواطنني من حقوقهم بالشكل املطلوب

وعىل بعض الصناعات االستخراجية كاألسمدة ، ، بصورة رئيسة عىل قطاع اخلدمات اململكة اقتصادويعتمد 
ثالث أكرب مصدر هلذا املعدن  ردنمما جعل األ، يف جنوب اململكة فوسفاتيمتلك موارد طبيعية مثل ال ردنفاأل، واألدوية
، عىل درب تطوير التعليمالسائر  املعرفة اقتصاد نحو رديناأل قتصادويتجه اال .واألمالح، وكذلك البوتاس .يف العامل

 .قائم عىل املعرفة اقتصادإىل  ية لضامن املسارقتصادمع إعادة اهليكلة اال، ي املستمرقتصادوالتحرر اال، واخلصخصة

، هي حمدودية املوارد واإلمكانات، هذه احلقوق بشكل فعال ية يف إعاملردنوالعقبات الرئيسة التي تعرتض الدولة األ
  .وعدم االستقرار اإلقليمي، واالعتامد الكامل عىل الواردات النفطية من أجل احلصول عىل الطاقة، وشح مصادر املياه

وحتفيز النمو ، قتصادوالعمل عىل حترير اال، وعىل نحو متسارع قامت الدولة بخصخصة القطاعات اململوكة للدولة
ية اقتصادست مناطق  ردنولدى األ .عىل وجه اخلصوص والعقبة عامنمثل  ردنغري املسبوق يف املراكز احلرضية يف األ

البحر و، عجلونو، معانو، املفرقو، العقبةليارات يف كل من بلغت امل، جذبت قدرًا كبريًا من االستثامرات، خاصة
إال ، من أجل جلب االستثامرات اخلارجية، يمتلك عددًا وفريًا من املناطق الصناعية ردنأن األإىل  باإلضافة .وإربد، امليت

فغالبية العاملة يف ، إجياد فرص عمل مالئمةأو ،  مل يلمس انعكاسات إجيابية عىل حتسني وضعة املعييشردينأن املواطن األ
حققت ، ية بالرغم من شح املوارد من ثروات وطاقة ومياهردنو الدولة األ.هذه املناطق الصناعية املؤهلة هي عاملة وافدة

 .مستويات مقبولةإىل  وارتقت يف التعليم والصحة، وأنجزت بنية حتتية تضاهي مثيالهتا من الدول متوسطة التقدم، الكثري
احلكومي عىل احلقوق  أن معدل اإلنفاق )2011(أصدرها املركز الوطني حلقوق اإلنسان يف العام  )دراسة( وبينت

مع تصدر اإلنفاق ، من حجم اإلنفاق الكيل خالل فرتة الدراسة%  23بلغ ، الدراسةية الثالثة حمل جتامعية واالقتصاداال
علًام بأن معدل اإلنفاق عىل الصحة يف سنوات الدراسة ، % 12- % 11بنسبة  2010- 2009عىل الصحة حجم اإلنفاق بني 

بينام كانت نسبة ، % 11التعليم  وبلغ معدل نسبة اإلنفاق من اإلنفاق الكيل عىل، من حجم اإلنفاق الكيل% 10بلغ حوايل 
   .% 2اإلنفاق املبارش عىل العمل 

ية قتصادوكانت حصته فيام يتعلق بحقوقه اال، ديناراً  814 من اإلنفاق احلكومي ردينوبلغت حصة الفرد األ
، دينارًا يف جمال الصحة 79و، دينارًا سنوياً  86بحيث كانت حصة الفرد يف جمال التعليم ، % 22دينارًا بنسبة  181ية جتامعواال
  .دينارًا يف جمال العمل 16و

دينارًا؛ أي ما يوازي حجم  177ومتوسط حصة الفرد ، من حجم اإلنفاق العام%  24وبلغت نسبة اإلنفاق عىل األمن 
من %  2دينارًا بنسبة  57وكانت حصة الفرد من الدين اخلارجي بمعدل ، ما أنفق عىل حقوق التعليم والصحة والعمل معاً 

  .ديناراً  498فيام بلغت حصته من الرواتب ما معدله ، حجم اإلنفاق العام
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وبحجم مماثل للمتوسط ، تراجعت مقارنة مع الدول املتقدمة، فيام يتعلق بالتعليم ردنكام أن نسب اإلنفاق يف األ
ضمن مؤرشات دولية ، يف جمال التعليمعلًام بأنه حيتل مكانة متقدمة مقارنة مع دول عربية متعددة ، العاملي وللدول العربية

كام هو ، من حجم اإلنفاق احلكومي%  12أو  من الناتج املحيل اإلمجايل%  5إىل  بحيث جيب أن تصل النسبة، معتمدة عاملياً 
   .معمول به يف دول االحتاد األورويب

متقدم عىل الدول العربية من حيث حصة  ردنأن األ، وُتبني الدراسة يف جمال املقارنة الدولية فيام يتعلق بحق الصحة
 336وأقل من دول االحتاد األورويب بحيث بلغت حصة الفرد ، وجاءت نسبة اإلنفاق الكلية بام يامثل دول العامل، الفرد

من الناتج املحيل %  7دوالرًا يف دول االحتاد األورويب ؛ أي حوايل  3365دوالرًا يف الدول العربية و 230بينام هي ، دوالراً 
   .اإلمجايل

، التعليم والعمل: تصدر أولويات اإلنفاق احلكومي مقارنة مع حقي، وتبني أن اإلنفاق النوعي عىل احلق يف الصحة
وأن الرتاجع ، )2007، 2005، 2004، 2003، 2001(كام لوحظ أن الزيادة يف اإلنفاق النوعي عىل التعليم كانت يف السنوات 

  .2010، 2008، 2006، 2002لنوعي عىل التعليم حدث خالل األعوام يف اإلنفاق ا
، 2001(ويف السنوات ، كانت أوسع يف فرتة الدراسة، وتوضح الدراسة أن الزيادة يف اإلنفاق النوعي عىل الصحة 
كام ، )2010، 2005، 2003(وأن الرتاجع يف اإلنفاق النوعي كان يف السنوات ) 2009، 2008، 2007، 2006، 2004، 2002

، 2001(وتراجع يف األعوام ) 2008، 2007، 2006، 2003، 2002(ُتبني أن اإلنفاق النوعي عىل األمن قد زاد يف األعوام 
  .شهد تراجعًا يف اإلنفاق النوعي يف كل متغريات الدراسة 2010وتكشف الدراسة أن العام ، )2010، 2009، 2005، 2004

ومن حيث نسب ، من أقل دول العامل من حيث املؤرشات الرئيسة لسوق العمل ردنوبينت نتائج الدراسة أن األ
ما يتطلب جهودًا حكوميًة للتخفيف من البطالة وتنظيم سوق العمل وزيادة ، يةقتصادالتوظيف ومعدالت املشاركة اال

  .حصة الفرد لتعزيز هذا احلق
مقارنة مع باقي املجموعات الدولية  2009يف العام وبلغ معدل املشاركة اإلمجايل لكال اجلنسني يف القوى العاملة 

أما بالنسبة ، للدول األقل تقدماً %  74و، لدول االحتاد األورويب%  57و، للعامل العريب%  52و، ردنيف األ%  49: كالتايل
لدول االحتاد %  50و، للعامل العريب%  26و، ردنيف األ%  23: لإلناث فقد بلغت معدالت املشاركة لنفس السنة كام ييل

   .للدول األقل تقدماً %  63و، األورويب
من حجم اإلنفاق الكيل %  15ينفق  ردنفإن األ، وإذا اعترب أن الرواتب والتقاعد تدخل يف اإلسهام بتعزيز حق العمل

إذا أضيف اإلنفاق املبارش (من اإلنفاق العام %  27أي إن  عىل التقاعد؛%)  10(وما نسبته ، عىل الرواتب يف القطاع املدين
  .ينفق عىل احلق يف العمل، %) 2عىل إعامل احلق يف العمل 

 وصوالً ، زيادة نسبة اإلنفاق عىل التعليم كنسبة من اإلنفاق احلكومي الكيل: منها، واختتمت الدراسة بجملة توصيات
فحصة الفرد فيه البالغة ، نفاق احلكومي عىل مستوى التعليم العايلوزيادة اإل، من حجم اإلنفاق الكيل%  12ما نسبته إىل 
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أي ال بد من إعادة ، ويتحمل املواطن تكلفة عالية يف املقابل، نظرًا لرتاجع الدعم احلكومي، دينارًا يف تراجع مستمر 196
إىل  إضافة، فقط من حجم اإلنفاق عىل التعليم%  10بحيث يمثل دعم التعليم العايل حاليًا ، النظر يف الدعم املايل للجامعات

  .وزيادة اإلنفاق عىل إعامل حق العمل، زيادة نسبة اإلنفاق عىل الصحة األولية كجزء من تعزيز احلق يف الصحة
ففي وقت ، يةجتامعية واالقتصادعىل احلقوق اال، بأن تعيد احلكومات النظر يف نسب اإلنفاق يف املوازنة، وأوصت

ترشيعات جديدة ناظمة إىل  وقد حيتاج األمر، ترتاجع نسبه عىل التعليم والصحة والعمل، نسب اإلنفاق عىل األمن تزيد فيه
  )1(.لذلك

ومواجهة التحديات التي تتعلق بحياة ، مزيد من العملإىل  ية ما تزال بحاجةردنوبالرغم من ذلك فإن الدولة األ
ومتكينه من ممارسة حقوقه التي كفلها ، وتعزيز احرتام إنسانية اإلنسان وكرامته، املواطنني ومستوى معيشتهم عىل حد سواء

  .القانون الدويل حلقوق اإلنسان والترشيعات الوطنية
  :البد من إلقاء نظرة عىل بعض مفاصل الدولة التي هلا عالقة بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، وعىل ضوء ما تقدم

وحتقيق العدالة بني ، وهي مطلب يتوخى من خالله التخفيف من بريوقراطية اختاذ القرار وبطء تنفيذه :الالمركزية
فالالمركزية  .وحتقيق مشاركة خالقة من قبل املواطنني يف حتديد أولوياهتم التنموية، املواطنني يف خدمة وتنمية املحافظات

، وبتوقيتات مدروسة، وتنفيذها من جهة أخرى، ملشاريع من جهةينجح يف الربط بني اخلطط وا، تضمن أداء رشيقا للدولة
وجعل خمتلف أرجاء اململكة مراكز تعج باألنشطة  .بام حيمل ذلك من إيقاف للهدر املايل وازدواجية اختاذ القرارات

، اآلن احلال ال نقاط طرد لسكاهنا كام هو، وتشكل نقاط جذب لرأس املال واملؤسسات اخلاصة، ية عىل اختالفهاقتصاداال
  .وانعكاسها إجيابًا عىل املواطنني، مما يساهم يف زيادة إعامل هذه احلقوق بالرشاكة بني القطاع العام واخلاص

مل تستطع حتديث عمل البلديات بام يتناسب مع احتياجات املواطنني ، إنه ملن املستغرب أن احلكومات األخرية املتعاقبة
ومل تستطع تلبية وتقديم اخلدمات للمواطنني ، ات التزال ترزح حتت مديونية عاليةوهنالك كثري من البلدي .املتنوعة

  .وذللك حسب ترصحيات املعنيني يف احلكومة يف هذا الصدد، بالشكل الالئق
إال أن طريقها للتنفيذ دون األخذ ، إن فكرة صندوق تنمية املحافظات التي طرحها جاللة امللك فكرة صائبة جداً 

  .يبقى حلامً بالالمركزية 
جانب القوات إىل  يف هذا اجلانب جيب تضافر اجلهود بني خمتلف أركان الدولة ومن مجيع االختصاصات :البطالة

وإعادة االحرتام هلم ، وتشجيع الشباب لالنخراط يف سوق العمل لوضع تصور متكامل ملعاجلة هذه الظاهرة، املسلحة
يتطلب منحهم احلقوق ، ومنها الزراعة مثال، علًام بأن حفز الشباب ألن يعملوا يف القطاعات غري املرغوبة .كقيمة كبرية

                                                                        
-2000حقوق التعليم والصحة والعمل يف موازنات احلكومة األردنية دراسة تقييمية عدنان اهلياجنة وآخرون، واقع اإلنفاق عىل . د)  1(

  م2011، املركز الوطني حلقوق اإلنسان، 2010
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يف ترصيح له  ماهر الواكد.وقد بني وزير العمل د .التي حيصل عليها العامل يف القطاعات األخرى كام هو يف قانون العمل
لدى زيارته ، وقال الواكد، ينيردنداد العاطلني عن العمل من األيشكلون ضعف أع ردنأن عدد الوافدين العاملني يف األ

وأن هذا الرقم يشكل ، يةردنألف عامل وافد يعملون يف الصناعات واملؤسسات األ 300 هنالك(إن ، حمافظة الزرقاء
والتشغيل يف تكاتف اجلهود إلجياد فرص التدريب إىل  األمر الذي يدعو، ينيردنضعف أعداد العاطلني عن العمل من األ

  .)1()تلك املؤسسات
تركز عىل ، لن تتم إال عرب استثامرات جديدة، املحافظات خارج عامن بخاصة وتنمية، إن التنمية بعامة :االستثامر

وخاصة إذا كانت هنالك مسامهة ، مما يساهم يف إجياد فرص العمل والتخفيف من حدة البطالة، استغالل املوارد الطبيعية
وهو استثامر ، يمكن أن يعطي أربعة مليارات طن نفط، فعىل سبيل املثال فإن الصخر الزيتي  .اخلاصفعالة للقطاع 

  .أصبحت له جدوى كبرية بعد االرتفاعات اهلائلة يف أسعار النفط العاملية
وفوارق كبرية بني التخاصية كمفهوم نظري نجح يف  .وله أوجه متعددة، احلديث عن التخاصية طويل :التخاصية

 .يةردنوبني التطبيق املشوه هلذا املبدأ يف احلالة األ، ات هذه الدول قدماً اقتصادوأن يدفع ب، لكثري من الدول بأن يؤدي أكلها
فهذه اخلطوات أفقدت الثقة بني املواطن وصناع القرار ، بل عىل العكس،  مل يلمس آثارًا إجيابية هلذا التوجهردينفاملواطن األ

مثل رفع األسعار وزيادة معدل البطالة وارتفاع حجم املديونية ، تالنتيجة الكثري من االختال، يف احلكومات املتعاقبة
   .وارتفاع نسبة العجز يف املوازنة العامة، العامة للدولة

ما انعكس ، قد قطع شوطًا مهًام يف العقد األخري يف ترويج السياحة ومواقعها املختلفة ردناألأن بالرغم من  :السياحة 
ويتم  .وبالذات السياحة العالجية والدينية والتعليمية، مزيد من الرتويجإىل  إال أننا ما نزال نحتاج، إجيابًا عىل أعداد السياح

  .وكذلك ضبط سلوكيات التعامل مع السائح، ذلك عرب تعزيز دور هيئة تنشيط السياحة
توفر إرادة إىل  حتتاج بداية، عملية متكاملةإنام هو ، يجتامعي واالقتصادالسيايس واال، إن اإلصالح الشامل

والعمل عىل إنجازها أولوية بعد ، والعمل وفق منهاج علمي قادر عىل حتديد األولويات يف كل القطاعات، اإلصالح
يف إطار من العمل املتسم ، وفق رؤية متوازنة ومتكاملة تتسم باالستخدام األمثل لألموال واإلمكانات املتاحة، أخرى
سواء بتعديل ، ومواءمة الترشيعات مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، افية واملنسجم مع النص القانوين املعمول بهبالشف

  ، إقرار ترشيعات جديدةأو  الترشيعات القائمة
صالحيًا وامتالكها برناجمًا إ، ية إذا ما توفرت له اإلرادة واستقرار احلكوماتردنإن اإلصالح الشامل ممكن يف احلالة األ

  )2(.وهو الكفيل بإخراجنا من حالة الرتدد ومواصفات الدولة القلقة، شامالً 

                                                                        
(1)  http://www.sarayanews.com 

 .م2012متوز  17، مجعية الشؤون الدولية، ورقة عمل، ةباشنمعايل األستاذ سمري احل) 2(

http://www.sarayanews.com
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  ردنحقوق الفئات األكثر عرضة لالنتهاك وإشكالياهتا يف األ
 حقوق املرأة 

وبخاصة يف املجتمعات اخلاضعة ملنظومة ثقافية ، تعد قضايا حقوق املرأة أحدى اإلشكاليات املحورية واألساسية
أن قضايا املرأة واإلشكاليات التي تكتنفها ال  وال خيفى عىل أحد.تعمل عىل تكريس صورة نمطية للمرأة وأدوارها، ذكورية

ويف ظل هذه ، يةجتامعية واالقتصاديمكن فصلها عن اإلشكاليات التي يعانيها املجتمع بعامة يف املجاالت السياسية واال
جتاه  الثقافة التي حيملهاو مصدرها األول املجتمع، من انتهاكات مركبةتعاين  التحديات واإلشكاليات جتد املرأة نفسها

جتاهلها حلقوق املرأة أو  فيتمثل يف قصور السياسات، أما مصدرها الثاين  .والتي تتلخص يف قصور النظرة االنسانية، املرأة
    .وتغييبها عن ساحة صنع القرار

ية يف ردنسياسية العليا هنجًا قائًام عىل تعزيز مكانة ودور املرأة األتبنت اإلرادة ال، عىل وجه التحديد ردنويف األ  
إال أنه بالرغم من اجلهود الكبرية املبذولة يف  .واقع ملموسإىل  من خالل تبني سياسات تدعم هذا النهج وحتوله، املجتمع

لدورها  حتول دون تبوء املرأة، القانونية والواقعيةية تواجه مجلة من التحديات واإلشكاليات ردنهذا اإلطار ما تزال املرأة األ
  .يةردنية والسياسية األقتصادية واالجتامعبشكل فاعل يف احلياة السياسية واال

  يةردناملرأة يف الترشيعات األ: والً أ
من خالل تصديقه عىل عدد كبري من ، التزامه بحقوق اإلنسان عمومًا وبحقوق املرأة خصوصاً  ردنأكد األ  

ية تعد من الدول التي أظهرت مبكرًا جدًا التزامها هبذه ردنوالدولة األ، )1(االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة
 ردينأرسى الدستور األ، وعىل صعيد الترشيعات الوطنية .وسعت نحو حتقيق املساواة بني اجلنسني، احلقوق واملبادئ

،  يف تويل املناصب العامةأردينوأكد حق كل ، )2(اجلنس ودون أي متييز بينهم يني بغض النظر عنردنقواعد املساواة بني األ
روح الدستور  يةردنوقد عكست جممل األنظمة والقوانني األ .)3(معطيًا بذلك الفرصة للرجل واملرأة عىل حد سواء

مراجعة إىل  بعض الترشيعات بحاجةيف حني ما تزال ، وفلسفته يف التأكيد عىل حقوق املرأة وتعزيز دورها يف كافة املجاالت
الذي ، وتتمثل أهم هذه القوانني يف قانون األحوال الشخصية.عىل نحو يسهم يف حتقيق قدر أكرب من احلامية للنساء، وتطوير

منح الزوج صالحية الرجوع عن موافقته عىل عمل الزوجة لسبب مرشوع؛ وهو األمر الذي من شأنه التقليل من مسامهة 

                                                                        
صادق األردن عىل اتفاقية القضاء عىل كافة أشكال التمييز ضد املرأة وعىل اتفاقيـة احلقـوق السياسـية للمـرأة وعـىل برتوكـول منـع  )1(

املتزوجـة واتفاقيـة بشـأن الرضـا بـالزواج  املـرأةومعاقبة االجتار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال واالتفاقية اخلاصة بجنسية 
 .واحلد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

القانون سـواء ال متييـز بيـنهم يف احلقـوق والواجبـات وإن اختلفـوا يف  أماماألردنيون " :أ من الدستور األردين عىل/6نصت املادة  ) 2(
 ."العرق أو اللغة أو الدين

  ."لكل أردين حق يف تويل املناصب العامة بالرشوط املعينة بالقوانني أو األنظمة": الدستور األردينمن 22نصت املادة  ) 3(
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التي متنح الرجل صالحية اختاذ القرارات عن ، يةجتامعحول األدوار اال ويكرس النظرة السائدة، يةقتصاداحلياة االاملرأة يف 
 يسمح ؛إذ إن هذا القانون يةقتصادإجحافا بحق املرأة وأرض هبا من الناحية اال وقانون التقاعد املدين الذي تضمن، املرأة

، مطلقاتأو  إذا أصبحن أرامل عىل أن يعاد إليهن، األمهات عند زواجهنأو  البناتأو  بقطع راتب التقاعد عن الزوجات
يفتقر لنص قانوين يعطي املرأة ساعة إلرضاع ، كام أن نظام اخلدمة املدنية.وعند زواجهن مرة ثانية يقطع الراتب هنائياً 

وغري ذلك من .ور حضانة ألطفال املوظفاتكام أنه مل ينص عىل إلزامية توفري د، مولودها يوميًا خالل السنة األوىل للوالدة
  .ي وقانون العملجتامعالقوانني مثل قانون الضامن اال

  ية والسياسية والصحية واإلعالميةقتصادحقوق املرأة يف السياسات واملامرسات اال
  ية قتصاداحلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة اال :أوال

فقد انخفضت األمية بني النساء من ، أعىل مستويات يف تعليم اإلناث يف دول املنطقة والرشق األوسط ردناأل حقق 
 .%97.7إىل  2008وارتفعت معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي لتصل يف العام ، 2010العام % 10.1إىل ، 1961العام % 68

ويف املاجستري %  51.3حاق الفتيات يف التعليم اجلامعي وضمن قائمة تنسيق القبول املوحد للجامعات بلغت نسبة الت
   .% 61.3والدبلوم العايل %  30.2والدكتوراه  % 42.7

خصوصًا أن فجوة النوع ، أن اآلثار املتوقعة عىل زيادة نسبة النساء املتعلامت ما تزال دون املستوى املأمول إال
وال حيقق أهداف ، ية عىل نحو ال يتناسب مع معدالت تعليم املرأةقتصادي ال تزال قائمة يف جمال املشاركة االجتامعاال

) 129(احتل املرتبة ردننجد أن األ، املؤرشات العامليةإىل  وبالعودة .خطط التنميةأو  االسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة باملرأة
اإلحصاءات العامة  بيانات دائرةوحسب  .)1(2010للعام  "ي العامليجتامعفجوة النوع اال"دولة يف تقرير) 134(من أصل 

؛ أي إن فجوة % 63.5ي للذكور قتصاديف حني يبلغ معدل النشاط اال، %14.7ي لإلناث يبلغ قتصادفإن معدل النشاط اال
كام أن متلك النساء لألرايض والعقارات متلك حمدود وضعيف  2.وهي نسبة عالية جداً % 48.8ي تبلغ نسبتها جتامعالنوع اال

أي إن نسبة فجوة النوع  ؛%82.0يف حني تبلغ نسبة متلك الذكور لألرايض % 18.0؛ إذ تبلغ ملكية اإلناث لألرايض 
  .%64.0ي عىل هذا الصعيد هي جتامعاال

                                                                        
؛مما يعني أن نسبة مشاركة اإلناث منخفضـة %)0.32(مل تتعد نسبة املشاركة االقتصادية لإلناث إىل نسبة املشاركة االقتصادية للذكور  ) 1(

املساواة ودليل املساواة يمثل نسبة املشاركة االقتصادية لإلناث إىل نسـبة املشـاركة االقتصـادية  للغاية مقارنة مع الذكور وفقًا لدليل
للذكور، وكلام اقرتبت القيمة من الواحد الصحيح كانت املساواة أكرب يف قيمة املؤرش بني الذكور واإلناث، وكلام ابتعدت القيمة عن 

ؤرش بني الذكور واإلناث، وإذا كانت القيمة تسـاوي الواحـد الصـحيح فهـذا يعنـي الواحد الصحيح كانت املساواة أقل يف قيمة امل
، اللجنـة "تقـدم املـرأة األردنيـة نحـو العدالـة واملسـاواة "انظر، التقرير الوطني.وجود مساواة يف قيمة املؤرش بني الذكور واإلناث

 .2010الوطنية لشؤون املرأة، 
  :، انظر املوقع2010بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/wom_in/gender/all_sectors/2010/10.pdf  

http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/wom_in/gender/all_sectors/2010/10.pdf
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  :يتمثل أمهها فيام ييل، العتبارات متعددة يةقتصادوتعود األسباب وراء انخفاض نسبة مشاركة املرأة يف احلياة اال
القطاعات املؤنثة يف "التي يطلق عليها ، القطاعات يف عدد حمدود من ينحرص عمل النساء إذ، حمدودية الوظائف - 

  .يجتامعو تشمل قطاع التعليم والصحة والعمل اال"ردناأل
  .خلاصتظهر بشكل واضح يف القطاع ا، عدم املساواة يف األجر بني اجلنسني - 
وذلك لتتمكن  بام يف ذلك مرافق الرعاية ألطفال النساء العامالت، عدم توفري اخلدمات املساندة للمرأة العاملة - 

  .صعوبات لوجستية تتعلق بالنقل واملواصالتإىل  إضافة، املرأة من املوازنة بني العمل واملسؤوليات األرسية
إىل  تعاين بيئة العمل من وجود فصل مهني عمودي وأفقي يستندالعزل املهني العمودي واألفقي بني اجلنسني؛ إذ  - 

بعيدًا عن ، تركز عمل غالبية النساء يف املستويات الوظيفية الوسطىإىل  إذ يشري الفصل العمودي، يجتامعالنوع اال
 عمل غالبية النساء يفإىل  يف حني يشري الفصل األفقي، الوظائف القيادية ومراكز صنع القرار والسياسات

  .)1(الوظائف واملهامت التي تتطلب مستوى أدنى من املهارة والتنوع والتخصص قياسًا عىل ما يامرسه الرجال
الالزمة لتمكينهن من التخطيط والتمويل إلقامة ، ضعف القدرات واملهارات الفنية واإلدارية لدى اإلناث - 

 .املشاريع الصغرية وإدارهتا واستدامة عملها
حرماهنا إىل  ية يؤديجتامعبسبب املحددات اال )2(االنتقاص من حقوقها اإلرثيةأو ، عىل مرياثهاعدم حصول املرأة  - 

 .ية وحتقيق االستقالل املايلقتصادوبالتايل حرماهنا من املشاركة اال، يةقتصاداملوارد االإىل  من الوصول
 :يف احلياة العامة والسياسية املشاركة احلق يف: ثانيا

ية يف احلياة العامة والسياسية ومواقع صنع القرار ما تزال دون املعدالت العامة للمشاركة ردنمشاركة املرأة األ  
فهناك  .من حيث مستوى الدخل ردنباملقارنة مع الدول املشاهبة لألأو ، السياسية للمرأة عىل املستويني الدويل واإلقليمي
بدءا من األحزاب السياسية ومرورًا بمنظامت املجتمع املدين وانتهاء ، ردنضعف واضح يف املشاركة السياسية للمرأة يف األ

، %10.8أما يف جملس النواب فتبلغ نسبة مشاركتها ، %9.7باملجالس املنتخبة ؛ إذ ال تتعدى نسبة مشاركة املرأة يف الوزارات 
ية يف احلياة العامة ردنوال بد من التأكيد أن الغياب النسبي ملشاركة املرأة األ .)3(%29.1زاب وتبلغ مشاركتها يف األح

وحتديات أخرى تتعلق بالسياسات وآليات ، ثقافية وجمتمعية حتدياتإىل  إنامو، عقبات قانونيةإىل  والسياسية ال يعود
  :أبرز هذه التحديات يف ما ييلوتتمثل  .متنع حتقيق املساواة بني الرجال والنساء، التنفيذ
وعدم مسامهة خمتلف مؤسسات الدولة واملجتمع يف عمليات متكني ، يجتامعغياب السياسات املستجيبة للنوع اال  - 

  .فئويًا تتصدى له اهليئات النسائيةأو  باعتبار ذلك حتديًا جمتمعيًا عامًا وليس حتديًا قطاعياً ، املرأة
                                                                        

 .2010، اللجنة الوطنية لشؤون املرأة، "تقدم املرأة األردنية نحو العدالة واملساواة"التقرير الوطني  )1(
من النساء مل حيصلن عىل حقوقهن مـن املـرياث كاملـة بسـب عـدم %76حسب دراسة أجراها جتمع جلان املرأة يف إربد فإن ما نسبته ) 2(

 .تقسيم املرياث أو إجبارهن عىل التنازل عنه
 .بيانات دائرة اإلحصاءات العامة)  3(
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فعىل الرغم  .التي تعزز األدوار التقليدية للمرأة بناء تقليدي يتميز هبيمنة السلطة الذكورية رديني األجتامعالبناء اال  - 
تلعب  ال تزال هذه اهليمنة الذكورية) كاألرسة والقبيلة( من التغريات التي طرأت عىل وظائف الوحدات التقليدية

   .وهتميش دور النساء، دورًا حموريا يف حسم كثري من مظاهر املشاركة السياسية لصالح الرجال
اخلربة يف العمل السيايس إىل  وافتقار املرأة،  بعامةردينعدم استقرار ونضوج املشاركة السياسية يف املجتمع األ  - 

  .بخاصة
  .حول أمهية مشاركة املرأة السياسية، واملرأة بخاصة،  بعامةردينضعف الوعي السيايس ألفراد املجتمع األ  - 
وملكية الرجل للموارد والثروات يف ، يقتصادبسبب تدين مشاركتها يف النشاط اال، ية للرجلقتصادتبعية املرأة اال  - 

  .)1(املجتمع
  املرأة واحلق يف مستوى صحي الئق: ثالثا

األمر الذي يدل عىل تطور مستوى الوعي ، )2(بخفض معدل وفيّات األمهات تقدمًا ملحوظًا فيام يتعلق ردنأحرز األ
ارتفاع املستوى التعليمي إىل  باإلضافة، الصحيّة ووجود رعاية نفاسيّة ذات مستوى عال يف مجيع أنحاء اململكةواخلدمات 

   .ي للمرأة ومتكينها قانونيًا بحقوقها اإلنجابيةقتصادواال
 واإلعالم  املرأة

يظهر املرأة بصورة سلبية  واضحة يف التعامل مع قضايا املرأة ؛فال يزال الطرح اإلعالمي إسرتاتيجيةإىل  يفتقر اإلعالم
ويظهر اخلصائص النفسية للمرأة عىل أهنا نقاط ضعف ، ويعزز تقليدية أدوارها، تنتقص من مكانتها ن ويشكك يف قدراهتا

  .ا الفعلية يف النهوض بمجتمعهاعالوة عىل أن اإلعالم ال يواكب إنجازات املرأة ومشاركته، يف تركيبتها
  حقوق الطفل

وترمجت هذه اإلرادة من خالل  .تعد قضايا الطفولة من القضايا التي حتتل مكانًا بارزًا لدى اإلرادة السياسية يف الدولة
 التي استطاعت أن حتقق تطورًا ملحوظًا يف جمال حصول األطفال عىل حقوقهم يف بعض، الترشيعات والسياسات الوطنية

  .يف حني ال تزال جماالت أخرى تعاين من إشكاليات وحتديات خمتلفة، املجاالت
  يةردناألطفال يف الترشيعات األ

، 2006لسنة  50دوليًا بحامية حقوق الطفل من خالل التصديق عىل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل رقم  ردنالتزم األ 
املتعلقتني بنظام التبني والرعاية  21و20وعىل املادتني ، املتعلقة بحرية الفكر والوجدان والدين 14ولكنه حتفظ عىل املادة 

وجاءت التعديالت الدستورية األخرية لتتوج هذا االلتزام  .مؤقتة من بيئته العائليةأو  البديلة للطفل املحروم بصفة دائمة
                                                                        

 .حسني حممد العثامن، موقع نساء األردن اإللكرتوين.معوقات مشاركة املرأة يف احلياة السياسية، وجهة نظر سوسيولوجية، د) 1(
 100لكـل  1.19 انخفض معـدل الوفيـات إىل 2008حسب الدراسة التي أعدها املجلس األعىل للسكان حول وفيات األمهات عام) 2(

 .ألف مولود حي
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، ية لضامن احلامية لألطفالردنكثري من الترشيعات األ وقد تم سن .ولةالدويل؛ إذ أكدت التزام الدولة يف رعاية ومحاية الطف
إال أن هذه الترشيعات مل تتوج حتى اآلن بقانون حلقوق الطفل يستمد ، ومنحهم حقوقهم املكفولة يف الترشيعات الدولية
ما و، جندة جملس النوابوما زال مرشوع القانون يراوح مكانه عىل أ، روحه ومضمونه من اتفاقية حقوق الطفل الدولية

ومن أبرز هذه الترشيعات  .مراجعة وتعديل وتطويرإىل  من الترشيعات الوطنية املاسة بحقوق الطفل بحاجة تزال كثري
   ردينقانون األحوال الشخصية وقانون األحداث األ
  حقوق األطفال يف السياسات واملامرسات 

  احلق يف التعليم: أوال
 التي كان أبرزها احلق يف )1(عىل حتقيق األهداف التنموية لأللفية وفقًا لتقرير التنمية البرشيةالعمل إىل  ردنسعى األ   

هذا  ردنإذ حقق األ .بوصفه اهلدف الثاين من األهداف اإلنامئية لأللفية، وضامن استمرار األطفال فيه، التعليم األسايس
% 2.4إىل  1990العام % 13.5الترسب من أو  لعدم االلتحاقإما ، اهلدف مع انخفاض نسبة الطلبة خارج التعليم األسايس

العام % 99إىل  1990العام %  92وزادت نسبة الطلبة الذين يكملون الصف اخلامس األسايس بنجاح من ، 2009العام 
إال أنه بالرغم من هذه  .ون ويكتبونؤعامًا يقر 24- 15يني ضمن الفئة العمرية ردنمن األ% 99أن إىل  باإلضافة، 2008

  :أبرزها، ال تزال هناك بعض التحديات يف جمال التعليم، التطورات االجيابية
إال أن هناك حاجة ملحة للعناية باجلوانب ، تقدمًا ملموسًا يف املؤرشات الكمية للتعليم ردنبالرغم من حتقيق األ  - 

صف الرابع األسايس وال تتقن كفايات التعلم النوعية وطرق التعليم ؛ إذ إن هناك نسبة من الطلبة تنهي ال
  .)2(األساسية من القراءة والكتابة واحلساب

                                                                        
اجتمعت الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومن ضمنها األردن يف قمة األلفية، واعتمدت إعالن  2000يف شهر أيلول من العام   )1(

مؤرشًا قابلة للقياس ) 60(غاية و) 21(األمم املتحدة لأللفية الذي تضمن إعالن مجلة التزامات تبلورت يف ثامنية أهداف يساندها 
عقد قادة العامل قمة األهداف اإلنامئية لأللفية يف نيويورك لالطالع عىل ، 2010أيلول  22-20ويف  .والتنفيذ ضمن إطار زمني حمدد

التقدم الذي تم حتقيقه واالتفاق عىل كيفية ترسيع عملية اإلنجاز عىل أفضل وجه، وقد انتهت القمة بتبني خطة عمل عاملية لتحقيق 
واإلعالن عن التزامات رئيسية جديدة بخصوص صحة ، 2015الغايات الثامين اخلاصة بمكافحة الفقر بحلول املوعد النهائي عام 

أن  2000وكان من شأن األهداف املتفق عليها يف عام  .املرأة والطفل، باإلضافة إىل مبادرات أخرى ملكافحة الفقر واجلوع واملرض
األمم املتحدة عىل الرابط ملزيد من املعلومات انظر موقع  .أطلقت جهودًا وطنية ودولية، وعىل نطاق بالغ األمهية يف هذا النطاق

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/index.shtm. 
 2010التقرير الوطني الثاين لألهداف اإلنامئية لأللفية الصادر عام "أعدت وزارة التخطيط والتعاون الدويل بدعم من األمم املتحدة   )2(

الذي يبني اإلنجازات والتحديات التي تواجه األردن عىل صعيد حتقيقه هلذه األهداف وصوالً إىل مستوى أفضل حلياة ومعيشة  "
املواطن، باإلضافة إىل ذلك عملت عىل وضع آلية لقياس مدى التحقق املحرز من خالل تبني خطة التنمية االقتصادية واالجتامعية 

 .2013–2011، والربنامج التنموي التنفيذي 2009 -2007امج التنفيذي لألعوام ، والربن2006–2004لألعوام 
 

http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/index.shtm
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  .ال يزال هناك تفاوت يف مستويات الطلبة يف املدارس اخلاصة واحلكومية  - 
وتتفاقم هذه املشكلة يف .دون وجود سياسية واضحة ممنهجة للحد منها، استمرار مشكلة الترسب من املدارس - 

 .السياحيةاملناطق 

 .وارتفاع الكثافة الصفية وبخاصة يف املدن الرئيسية، الدراسة يف مدارس تتبع نظام الفرتتني استمرار - 

وأن الدولة تتحمل اجلزء ، بالرغم من أن قانون الرتبية والتعليم نص بوضوح عىل جمانية التعليم األسايس والثانوي - 
عالوة عىل أن ، ما يشكل رضيبة عىل التعليم) 42( يف املادة إال أن القانون ذاته تضمن، األكرب من هذه التكلفة

 .%)16- 4(و ترتاوح بني ، يفرض رضيبة مبيعات عىل القرطاسية التي حيتاجها الطلبة ردناأل

 احلق يف الصحة  :ثانيا

من حتقيق تقدم ملموس عىل هذا الصعيد ؛ إذ انخفض معدل وفيات األطفال دون سن اخلمس سنوات  ردنمتكن األ
وفاة  37كام انخفض معدل وفيات الرضع من، 2009وفاة لكل ألف مولود حتى العام  28إىل  1990وفاة يف العام  42من 

   .)1(2009وفاة لكل ألف مولود حي العام  23إىل  ليصل1990العام 
وأن تنخفض ، وفاة لكل ألف مولود حي 14إىل  املتوقع أن تنخفض وفيات األطفال دون سن اخلمس سنواتومن 

وفاة لكل ألف مولود حي ؛إذا ما اختذت  12إىل  وفيات األطفال الرضع الذين تقع أعامرهم عن السنة األوىل من العمر
وإدخال مطاعيم جديدة حتميهم من األمراض  ،اإلجراءات الكفيلة بتوسيع مظلة برنامج التطعيم الوطني لألطفال

  .التي يمكن الوقاية منها ومحاية الصحة اإلنجابية لألم والطفل يف املناطق التي ال تزال معدل الوفيات فيها مرتفعاً ، املستجدة
  ية واحلق يف الغذاء واللعبجتامعاحلق يف الرعاية اال: ثالثا

إال أن هناك نقصًا ، ية الالزمةجتامعالدولة عىل رضورة إيالء األطفال الرعاية االبالرغم من تأكيد اإلرادة السياسية يف 
كام أن هناك حتديات تتعلق باستدامة هذه الرعاية ؛ إذ يعاين األطفال وبخاصة ، يةجتامعواضحًا يف مؤسسات الرعاية اال

   .ني من مراكز رعاية األيتاممن ضعف برامج الرعاية الالحقة للخرجي، املولودون خارج إطار احلياة الزوجية
، فهناك إشكالية واضحة ؛إذ تفتقر هذه املواد للرقابة الصحية الالزمة، أما فيام يتعلق باملواد الغذائية اخلاصة باألطفال

 كام أن املدارس احلكومية واخلاصة تفتقر، وحتوي أغلب املواد الغذائية اخلاصة هبم عىل منكهات وملونات صناعية ضارة
  .لرقابة الالزمة عىل املواد الغذائية املقدمة لألطفال يف املقاصف املدرسيةاإىل 

نتج عنه حرمان ، يةردنفإن هناك نقصًا واضحًا يف املالعب واحلدائق يف املدن والقرى األ، وعىل صعيد احلق يف اللعب
عالوة عىل أن ألعاب األطفال ، املروريةاألمر الذي يعرضهم باستمرار خلطر احلوادث ، األطفال من اللعب يف بيئة آمنة

                                                                        
، وزارة التخطيط األردنية والتعاون الدويل بدعم من األمم 2010انظر التقرير الوطني الثاين لألهداف اإلنامئية لأللفية الصادر عام   (1)

  .املتحدة
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، ية ألعابًا شكلت خطرًا عىل حياة األطفالردنتشهد السوق األو .، تفتقر للرقابة عىل مواصفاهتا واملواد الداخلة يف صناعتها
  .منها ما سبب لبعضهم عاهة دائمة

  عاملة االطفال 
املعايري الدولية و النصوص متفقة تأيت هذهو، )1(جاء قانون العمل بنصوص تضع قيودًا وضوابط عىل عمل األطفال

 ملا، وقضية عىل جانب من اخلطورة، ردنأن عاملة األطفال تعد ظاهرة يف األإىل  إال أن الواقع العميل يشري، حلقوق اإلنسان
اإلحصائي أنه منذ صدور التقرير إىل  وال بد من اإلشارة .ية وصحية سلبية عىل األطفالاجتامعختلفه من آثار نفسية و

ما تزال هذه الظاهرة ، ألف طفل عامل 33الذي أكد وجود ما يزيد عىل ، 2007الصادر عن دائرة اإلحصاءات العامة العام 
وضعف ، غياب اآلليات والوسائل التي من شأهنا العمل عىل احلد من هذه الظاهرةإىل  يف تفاقم مستمر ؛ويعود السبب
  .)2(الرقابة واملتابعة من اجلهات املعنية

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
، يتمثل أبرزها يف النظرة املجتمعية هلم، األشخاص ذوي اإلعاقة من القضايا التي تثري إشكاليات متعددة حقوق  

ي قتصادعالوة عىل إشكاليات أخرى يف املجال الترشيعي واال، احلقوقي والقائمة عىل املفهوم الرعائي وليس عىل املفهوم
  .والسيايسي جتامعواال

  يةردناألشخاص ذوو اإلعاقة يف الترشيعات األ
التي تم نرشها يف ، حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عىل اتفاقية من أوائل الدول العربية التي صادقت ردنُيعدُّ األ

عىل الربتوكول  إال أنه مل يصادق حتى هذه اللحظة.ردينوأصبحت جزءًا من النظام القانوين األ 2006اجلريدة الرسمية العام 
وقد نصت التعديالت الدستورية التي شهدها العام  .االختياري امللحق باالتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

األمر الذي يعزز محاية حقوق األشخاص ، رصاحة عىل محاية األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلساءة واالستغالل 2011
قانون حقوق األشخاص املعوقني رقم  وقد تضمن .األول للحقوق واحلريات بوصف الدستور هو احلامي، ذوي اإلعاقة

إال أن هذا القانون يعد من أبرز القوانني ، مجلة من احلقوق التي جيب أن يتمتع هبا األشخاص ذوو اإلعاقة 2007 لسنة 31
اقية الدولية املتعلقة بحقوق األشخاص أمهها أن القانون احلايل صدر قبل إقرار االتف، لعدة اعتبارات، تعديلإىل  التي حتتاج

                                                                        
عمل يومية ونص عىل عدم تشغيل األطفال دون سن السادسة عرشة بأي شكل  حدد القانون ساعات العمل لألطفال بست ساعات  (1)

 .من األشكال وعدم تشغيلهم ليًال ويف األعامل اخلطرة
عـام مـن الـذكور  17-7من األطفال العاملني يف الفئة العمرية من  2150حسب آخر دراسة قامت هبا وزارة العمل عىل عينة بلغت   )2(

-15(، يف حني أن نسـبة األطفـال العـاملني يف الفئـة العمريـة مـن%96ألطفال العاملني من الذكور بلغت واإلناث، تبني أن نسبة ا
من األطفال ينتمـون % 76من جمموع األطفال العاملني، أما بالنسبة لوضع األطفال األرسي فبينت الدراسة أن % 70سنة بلغت )17

القتصادية واالجتامعية والصـحية لعمـل األطفـال يف األردن، وزارة انظر، دراسة املؤرشات ا.أشخاص) 10-6(ألرس يبلغ عددها 
 .2010العمل، 
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األمر الذي يستدعي تعديل القانون بام يتوافق مع االتفاقية؛ حيث أن هذا األمر يشكل التزاماص عىل ، ذوي اإلعاقة
التي حثت الدول األطراف عىل مراجعة ترشيعاهتا الوطنية بام ينسجم مع ، من االتفاقية) ب/4(بموجب املادة  ردناأل

  .االتفاقية
 إشكاليات متعددة يف جمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

املادة السابعة من قانون حقوق األشخاص املعوقني إىل  استناداً - إنشاء املجلس األعىل لألشخاص املعوقني ليتوىل  تم
إال أن هناك حتديات  .مسؤولية اإلرشاف عىل كل ما يتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة يف اململكة -  )2007(لسنة ) 31(رقم 

  :يتمثل أمهها يف، عىل أرض الواقع حتول دون متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بحقوقهم كاملة وإشكاليات
وحتديد انتشارها وخصائصها غري متفق عليه بني الباحثني والعاملني يف هذا القطاع يف  ردنحجم اإلعاقة يف األ أن .1

بينام ، %1.23إىل  أن نسبة اإلعاقة يف اململكة تصلإىل  2004اململكة ؛إذ تشري بيانات تعداد السكان واملساكن للعام 
 .من عدد السكان% 10 - 5ح بني نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف أي دولة ترتاو أنإىل  تشري النسب الدولية

ويؤكد تقرير البنك الدويل حول اإلعاقات يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا أن نسبة األشخاص ذوي 
ويرتبط  .ألف شخص 300من عدد السكان ؛ أي ما يعادل % 5 - 4إىل  تصل يف أدنى تقدير ردناإلعاقة يف األ

االختالف يف التعريف ، ذوي اإلعاقة والنسبة الوطنية بعدة عوامل أمههاالتباين بني النسبة العاملية لألشخاص 
إىل  إضافة، ي إلخفاء اإلعاقة خاصة لدى اإلناثجتامعوامليل اال ويف التصنيف لفئات اإلعاقة، املعتمد لإلعاقة

األشخاص وغياب وجود آلية وطنية لتوحيد بيانات ، وجود أعداد من األشخاص ذوي اإلعاقة غري املشخصني
وعدم صدور تقارير دورية عن مراكز التشخيص يف ، ذوي اإلعاقة املشخصني لدى اجلهات املختلفة وتسجيلهم

وعدم وجود جهة رقابية وطنية عىل مراكز التشخيص يف ، وعدم وجود معايري معتمدة للتشخيص، اململكة
ني لدى اجلمعيات واملؤسسات واملراكز وإغفال إدراج العدد الكبري من األشخاص ذوي اإلعاقة املسجل، اململكة

  .)1(اخلاصة باإلعاقة ضمن سجل وطني موحد

                                                                        
يف ظل غياب البيانات املعتمدة عن األشخاص ذوي اإلعاقة، فإن اخلصائص الديموغرافية والصحية واالجتامعية االقتصادية هلذه   )1(

يف ظل غياب البيانات املعتمدة عن األشخاص ذوي : الفئة تعتمد عىل نتائج التعداد العام للسكان واملساكن والتي أظهرت اآليت
وغرافية والصحية واالجتامعية االقتصادية هلذه الفئة تعتمد عىل نتائج التعداد العام للسكان واملساكن اإلعاقة، فإن اخلصائص الديم

ملم بالقراءة والكتابة، % 6.4سنة فأكثر هم أميون، و 15من األشخاص ذوي اإلعاقة ممن أعامرهم % 42.1 :والتي أظهرت اآليت
مستوى تعليمهم ثانوي، أما نسبة الذين % 9.2اهم التعليمي إعدادي، ومستو% 13منهم مستوى تعليمهم ابتدائي، و% 14وحوايل 

كام تبني هذه النتائج أن  .سنة فأكثر غري متزوجني 15ممن أعامرهم % 58، وتبني أن %5.9يزيد مؤهلهم عن الثانوية العامة فقد بلغت 
، وبلغت نسبة %60.6تشكل نسبة الذكور بني األشخاص ذوي اإلعاقة .2.%39.5نسبة البطالة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة بلغت 

، تلتها فئة %28.6نسبة اإلعاقة احلركية بلغت : أن توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب فئة اإلعاقة كانت كاآليت.3.%39.4اإلناث 
، %9.3، بينام بلغت نسبة اإلعاقة البرصية %13.8، ثم اإلعاقات املتعددة %16.1، ثم اإلعاقة العقلية %16.4اإلعاقة السمعية والنطقية 

، وتساوت %1.4إقليم الشامل : أن توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة بحسب أقاليم اململكة كانت كاآليت.4.%8.4وفئة الشلل الدماغي 
 .%1.2النسبة يف إقليمي الوسط واجلنوب حيث بلغت 
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ومن اجلدير ذكره أن غياب الرقم احلقيقي والرسمي حلجم اإلعاقة يشكل حتديًا أمام واضعي اخلطط وراسمي 
  .)1(السياسات املتعلقة هبذه الفئة

ورفد ، برامج الدمج التعليمي لفئات اإلعاقة املختلفةتعزيز إىل  قصور السياسات العلمية املستدامة الرامية - 
   .املؤسسات التعليمية بكوادر وإدارات مؤهلة للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة

إذ توجد صعوبات تعيق متتع األشخاص ذوي  املراكز واملدارس؛إىل  توفر التسهيالت البيئية املناسبة للوصول عدم - 
 .مدارس التعليم اخلاصأو ، املدارس احلكومية العامةإىل  صعوبة الوصولنتيجة ، باحلق يف التعليم اإلعاقة

ذوو اإلعاقة يف جمال احلق يف العمل من عدم التزام أصحاب  األشخاصيعاين ، يةقتصادعىل صعيد احلقوق اال  - 
من ) 3/ج/4(أن نص املادة  عالوة عىل، العمل بنسبة تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة املنصوص عليها يف القانون

  .قانون حقوق األشخاص املعوقني تتيح ألصحاب العمل التذرع بطبيعة العمل لعدم قبول تشغيلهم

هناك تباين واضح يف الفرص املتاحة للزواج بني الذكور ذوي اإلعاقة مقارنة مع ، يجتامعو عىل الصعيد اال - 
كام يعاين األشخاص ذوو اإلعاقة .أرسةحرماهنن من حقهن يف تكوين إىل  األمر الذي أدى، اإلناث ذوات اإلعاقة

  .التنقل ؛ نظرًا لعدم جاهزية الشوارع واألماكن العامة لتنقلهم من صعوبة يف ممارسة حقهم املتمثل يف حرية
 .واستمرار النظرة الدونية هلم، اإلعاقة من قبل املجتمع غياب الثقافة املجتمعية جتاه األشخاص ذوي - 

، يف السياسات العلمية املمنهجة للتبليغ عن األطفال ذوي اإلعاقة منذ الوالدةهناك نقص ، وعىل الصعيد الصحي - 
 تطوير أساليب تشخيص اإلعاقاتإىل  كام حتتاج هذه الفئة، لغايات ربطهم بربامج الكشف املبكر عن اإلعاقة

تشري  و.عاقةوتوفري مراكز الكشف الشف املبكر عن اإل ، توفري األجهزة الكافية التي هلا عالقة بالتشخيصو
ذوات  )2(استمرار ظاهرة استئصال أرحام الفتيات إىل إحصائيات املجلس األعىل لشؤون األشخاص املعاقني

وألسباب ، جتنبًا لتعرضهن للحمل جراء االغتصاب، اإلعاقة الذهنية كخطوة احرتازية حلامية الفتيات من االعتداء
عدم وعي أرس األطفال إىل  مما يشري، مع خصوصية سن البلوغلعدم وعيها للتعامل  تتعلق باألبعاد الفسيولوجية

  .ذوي اإلعاقة بخطورة هذه املامرسات بحق أطفاهلم من نواحي صحية ونفسية وإنسانية

تقديم الدعم هلذه  متثل يف تقديم، هناك اهتامم ملحوظ برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة، و عىل الصعيد الريايض - 
 .حتقيق نتائج مرشفة يف املحافل الرياضية الدولية والعربيةإىل  مما أدى بدوره، الفئة يف املجال الريايض

  
                                                                        

  .2015-2007 اإلعاقةذوي  لألشخاصاالسرتاتيجية الوطنية   )1(
جتدر اإلشارة إىل أن هذه املسالة أثارت جدالً اجتامعيًا واسعًا، وقد قام املجلس األعىل لشؤون األشخاص املعوقني بعقد جلسات   )2(

حوارية ضمت األهايل وأصحاب اإلعاقة ورجال الدين واألخصائيني الطبيني واالجتامعيني والنفسيني يف خمتلف حمافظات اململكة 
 لتوعية بتحريم وجتريم استئصال األرحام قانونيًا ودينيًا وطبياً متحورت حول ا
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  وإشكالياهتاحقوق كبار السن 
حيمي "إذ نصت الفقرة اخلامسة من املادة السادسة عىل أن  أكدت التعديالت الدستورية األخرية عىل محاية كبار السن؛ 

   ."وذوي اإلعاقات وحيميهم من اإلساءة واالستغالل القانون األمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء
التي رشعت لغايات ،  تعريف املسن من الناحية العمرية يف القوانني واألنظمة والتعليامتردينوقد تناول املرشع األ

م تعريف فقد ت، وتنظيم وترخيص دور املسنني، والصحية، ية واملاليةجتامعواملعونة اال، واستحقاق التقاعد، تنظيم العمل
والواقع الترشيعي  .سنة لإلناث)55(سنة للذكور و) 60(املسن يف ظل هذه الترشيعات بأنه الشخص الذي يزيد عمره عىل 

األمر الذي يستدعي العمل عىل وضع القوانني ، وجود نقص يف الترشيعات املتعلقة بفئة كبار السنإىل   يشريرديناأل
  .)1(التي ترعى هذه الفئةاملؤسسات  واألنظمة التي حتمي وتنظم

تضمن محاية هذه ، سياسات وآليات عملإىل  فهناك حاجة، أما عىل صعيد السياسات الشمولية املتعلقة هبذه الفئة   
  :إذ تعاين هذه الفئة من الفئة ومتتعها باخلدمات؛

ومصدر دخلهم ، يةجتامعتبني أعدادهم وحالتهم اال، عدم توفر قاعدة بيانات وطنية ختص فئة كبار السن - 
   .وتصنيفاهتم

مراكز صحية  وعدم توفر، الوقاية وإعادة التأهيل ورعاية املرىض بام يف ذلك، وجود سياسات صحية شاملة عدم - 
   .ينياجتامعنفسيني و أخصائينيو، بأطباء متخصصني للتعامل مع كبار السن ومزودة متخصصة

 .)2(اململكة؛إذ ترتكز دور رعاية كبار السن يف حمافظة العاصمة سوء التوزيع اجلغرايف ملواقع دور املسنني يف - 
وعدم وجود وعي كاف لدى املجتمع بآلية ، ضعف الوعي بحقوق املسنني من قبل املجتمع وكبار السن أنفسهم - 

 .التعامل معهم
والربامج ذات العاملة يف تعزيز األنشطة  مؤسسات املجتمع املدينو يةجتامعضعف التنسيق بني وزارة التنمية اال - 

 .العالقة بحقوق كبار السن
 .مثل العالج الطبيعي وممارسة الرياضة واخلضوع لربامج اإلرشاد النفيس، ضعف اخلدمات املقدمة بعامة - 
 وعدم، وعددهم، عدم مناسبة معظم دور إيواء املسنني حلاجات املسنني من حيث مساحة الغرفة املخصصة للنزالء - 

، مع عدد الغرف والطاقة االستيعابية للمستفيدين من خدمة هذه الدور)دورات املياه(تناسب عدد املرفق الصحية 
تضمن  مهيئة بطريقة تتناسب وهذه الفئة العمرية وال الدور غريكام أن بعض هذه  .وخاصة دور القطاع اخلاص

أو  يف أغلبها احلدائق وال تتوافر، أهنا غري مزودة باملكتباتإىل  باإلضافة .السالمة العامة من حيث التجهيزات
 .صيانة دورية ومتابعة دائمةإىل  كام أن املباين يف غالبيتها بحاجة .الساحات الالزمة لقضاء املسن لوقته

                                                                        
 .تم رفع نظام دور رعاية املسنني واألندية النهارية لديوان الرأي والترشيع الستكامل مراحله الدستورية  )1(
  .واألخرى يف حمافظة إربديوجد يف اململكة إحدى عرشة دارًا، تسع منها مقرها يف حمافظة العاصمة وواحدة يف الزرقاء   )2(
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 مقرتحات وحلول 

التي ، بام يضمن احلامية والرعاية واملساواة، تعديل الترشيعات املتعلقة باملرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة - 
وقانون ، وخاصة قانون األحوال الشخصية،  بوصفه احلامي األول للحقوق واحلرياتردينكفلها الدستور األ
وقانون ، وقانون األشخاص ذوي اإلعاقة، وقانون األحداث، ونظام اخلدمة املدنية، يجتامعالتقاعد والضامن اال

  .الرتبية والتعليم
تتواله خمتلف املؤسسات ، يني مجيعًا نساء ورجاالردنجتعل من متكني املرأة هدفا لأل، توفري بيئة متكينية وطنية عامة - 

واملجتمع املدين واإلعالم ، ومؤسسات القطاعني العام واخلاص، بام فيها السلطات الدستورية الثالث، الوطنية
رشطًا من  وإنام اعتباره، ية هدفًا فئويًا يتعلق بجنس دون آخرردنيكون النهوض باملرأة األ بحيث ال، عىل حد سواء

تصحيح االختالالت املوروثة يف األدوار إىل  بام يؤدي،  عامةردينالرشوط األساسية لتمكني املجتمع األ
وحتقيق أهداف املشاركة ، وبلوغه املستويات املنشودة يف التنمية ردنويسهم يف هنضة األ، يةقتصادية واالجتامعاال

  .العدالة واملواطنة واملساواةوتعزيز واحرتام حقوق اإلنسان عىل أساس ، الواسعة للمواطنني
 .تبني سياسات تعليمية تركز عىل نوعية التعليم وترفع من قدرات املدارس احلكومية والعاملني فيها - 

 .إلغاء رضيبة املبيعات عىل القرطاسية التي يستخدمها الطلبة ؛إذ اهنا تعد من التكاليف غري املبارشة عىل التعليم - 

 .الرعاية الالحقة لألطفال املولودين خارج إطار الزواج تبني سياسات شمولية تضمن توفري - 

جممل السكان يف إىل  وحتديد نسبتهم، ونوع اإلعاقات، إجراء مسح شامل ملعرفة عدد األشخاص ذوي اإلعاقة - 
 .اململكة

، طفالواملعلومات املتعلقة بعاملة األ، تأسيس آلية ممنهجة جلمع وتوثيق ورصد املعلومات املتعلقة بعاملة األحداث - 
يضمن االستدامة يف تنفيذ الربامج ، لكي تكون اخلطط والسياسات موضوعة عىل أساس معلومايت علمي ممنهج

  .املوجهة لتلك الفئات

، ية ومصدر دخلهم وتصنيفاهتمجتامعتبني أعدادهم وحالتهم اال، إنشاء قاعدة بيانات وطنية ختص فئة كبار السن - 
  .مستوى الئقًا من الرعاية الصحية هلذه الفئةتضمن  سياسات صحية شاملة وتبني
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1 -2   -  
  مقدمة

التي ، عىل أساس املعاهدات، جتاه اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية ردنحتاول هذه الدراسة حتديد مسؤوليات األ
معتمدًا بذلك ليس فقط عىل نصوص هذه ، ية ذات العالقةردنوعىل خلفية الدستور والقوانني األ، أصبح طرفًا فيها

خاصة فيام يتعلق بالتمييز واملساواة بني الرجل ،  الفقه القانوين الذي تبلور حوهلاموإنام أيضًا عىل، االتفاقيات والقوانني
ومرتكزًا بكل هذا اجلهد عىل خربايت الذاتية كخبري دويل يف جمال حقوق اإلنسان منذ ، وأثار ذلك يف مفهوم املواطنة، واملرأة
وعضويتي السابقة يف اللجنة الدولية للحقوق املدنية ، 1981وترؤيس هليئة حقوق اإلنسان الدولية يف عام ، 1977العام 

واطالعي عىل القواعد ، ية والثقافيةجتامعية واالقتصادوعضويتي املستمرة يف اللجنة الدولية للحقوق اال، والسياسية
  .الدولية املتعلقة بالشفافية والفساد

ن للحقوق املدنية والسياسية وللحقوق ويف مقدمتها العهدان الدوليا، وتلقي اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية
، يجتامعي واالقتصادذات الطابع السيايس واال ردنبظالهلا عىل سياسات وقوانني األ، ية والثقافيةجتامعية واالقتصاداال

ها جزءًا ال ، وأبرمها ردنبعد أن وقع عليها األ، ية اهلاشميةردنملا تتمتع به من وضع قانوين ملزم للمملكة األ يتجزأ من وعدَّ
وجيوز احتجاج املواطنني بموادها أمام ، كام أهنا تسمو عىل الترشيعات الوطنية عامة ما عدا الدستور، القوانني الوطنية

   .املحاكم حسب اجتهادات اللجان التعاقدية الدولية املعنية بمراقبة تنفيذها
تتصدرها االتفاقية ، ان دولية أخرىوهذان العهدان األساسيان صدر عنهام حزمة أخرى من اتفاقيات حقوق إنس

واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال ، الذي يشمل األصول واملنابت، الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي
  أو  واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة والعقوبة القاسية، واتفاقية حقوق الطفل، التمييز ضد املرأة

   .املهينةأو  يةالال إنسان
وخضع للمراقبة من قبل ، وأصبح عرضه للمساءلة بموجبها، املعاهدة الدولية ضد الفسادإىل  ردنوقد انضم األ

Transparency International من عرشة من حيث انتشار نسبة انتشار الفساد فيه) 4.5(بدرجة  ردنالتي صنفت األ.   
 Conventionقد انضم للعهد الدويل ملناهضة الفساد  ردنأن األإىل  اإلشارةويف شأن الشفافية والتنافسية جتدر 

Against Corruption UN  وترتب عىل ذلك واجبات متعددة للحد من الفساد عىل اختالف أشكاله، 24/2/2005يف.  
خاضع للمحاسبة واملراقبة فيام يتعلق بمدى التزامه بكل هذه االتفاقيات الدولية  ردنأن األإىل  كذلك وجتدر اإلشارة

حوهلا بمعدل  ردنوجتري مناقشة تقارير األ، وتنفيذ موادها من قبل اللجان التعاقدية الدولية املشكلة من خرباء منتخبني
اللجان التعاقدية توصيات ومالحظات وتصدر عن هذه ، هبذه املواعيد املقررة ردنعندما يلتزم األ، كل مخس سنوات

  .تستحق التنفيذ
 ويف العهود الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان تلقي بظالهلا عىل ماهية ردينوبطبيعة احلال فإن ما جاء يف الدستور األ

 أسس عىل، ي واألمنيجتامعي واالقتصادملا لذلك من أمهية قصوى يف ترسيخ االستقرار السيايس واال، ومفهوم املواطن
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ي جتامعي واالقتصادوكون املجلس اال، اهلواجس السياسية العابرةأو  وغري قابلة لالجتهادات، قانونية واضحة املعامل
آفة إىل  فال بد من اإلشارة، ية املتينة املستدامة يف البالدجتامعية واالقتصادمعنيًا بالدرجة األوىل برتسيخ أوارص التنمية اال

ناهيك ، يف آن واحد ردنالتي بقي بعضها معلقًا وتؤثر يف ثقة املستثمر واملستهلك يف األ، الثقيل منهاخاصة النوع ، الفساد
  .عن تداعياته عىل األمن القومي

   ملخص تنفيذي
، نادرًا ما تلتزم الدول األطراف يف العهود الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان بكل مواد هذه االتفاقيات عىل نحو كامل

 وأكثر الدول التزامًا هي، ية والثقافيةجتامعية واالقتصادنسبة احرتام الدول والتزاماهتا القانونية والسياسية واالفقد تفاوتت 
ففي حني تلتزم الدول  .الدول األقل تنفيذًا فمعظمها من الدول النامية أما .وخاصة يف القارة األوروبية، الدول الغربية

وتعمل ، بغية مراجعة أوضاعها الداخلية ملحاسبتها أمام اللجان التعاقدية يف موعدها الديمقراطية بتقديم تقاريرها الدورية
لوحظ أن الدول الفقرية والنامية والدول األقل ديمقراطية نادرًا ما تلتزم ، عىل تنفيذ التوصيات واإلرشادات الصادرة عنها

، عرشات السنني عن هذه املواعيد ن بعضها يتأخردرجة أإىل ، بتقديم مثل هذه التقارير الدورية يف الوقت املعني هلا
  .وتصدر التوصيات واملالحظات اهلامة حوهلا، وبخاصة عندما تتأثر أوضاعها الداخلية بسبب متطلبات هذه االتفاقيات

ن ضعف األداء من، تبقى حربًا عىل ورق ونادرًا ما حترتم هذه الدول تلك التوصيات التي مناقشة األوضاع  كام يمكِّ
األمر الذي يفقد هذه املراجعة الدورية أمهيتها ، أكثرأو  إذ جيري بمعدل مرة كل مخس سنوات، الداخلية للدول األطراف
  .وزمخها وآثارها اإلجيابية

نادرًا ، إال أنه شأنه شأن كثري من الدول النامية، جاهدًا االلتزام باملواعيد املقررة ملناقشة تقاريره الدورية ردنوحياول األ
من قبل هذه اللجان الدولية بعد مرور سنوات عىل  ردنوقد جرت العادة بأن تناقش أوضاع األ .ا يلتزم متامًا هبذه املواعيدم

 ردناأل ومن اإلنصاف القول إن .أحيانًا لدمج تقاريره املتأخرة مع بعضها بعضًا للحاق بالزمن ردنويلجأ األ، مواعيدها
، يتم جزئياً  وإن كان ذلك، ارساته وتنفيذ توصيات اللجان الدولية هذه بصورة عامةبقوم بتعديل ترشيعاته وسياساته ومم

   .حد ماإىل  من شأنه أن يكون عامالً مشجعاً ، إال أن جمرد التفاعل اإلجيايب مع التدخل الدويل واألخذ به
خاصة فيام يتعلق بحرية ، حد معقول مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةإىل  ردنويف هذا الصدد جتاوب األ

ات والتجمع جتامعواحلق يف إقامة اال، واحلد من االعتقال التعسفي واإلداري، الرأي والتعبري وإنشاء النقابات املهنية
   .وإقامة اجلمعيات واالنضامم إليها، السلمي

للجوء للشدة يف إدارة األمن وخفف من ا، التعذيب ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب كام عدل من قوانينه فيام خيص
حسن من وضع املرأة وحقوقها و، وقطع شوطًا ال بأس به لتثبيت قواعد الديمقراطية وإجراء االنتخابات الدورية، الداخيل

ولكن عدم حتقيق املساواة ، بام يف ذلك احلق يف الطالق والزواج واألهلية املدنية والسياسية، يف قانون األحوال الشخصية
  .ردنل واملرأة بقي إرثًا سلبيًا يف سجل األبني الرج
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وأصبح الطفل موضع رعاية ، فقد جرت تعديالت هامة عىل الترشيعات الوطنية، بخصوص الطفل وحقوقه أما
   .ولو أن الوضع مل يكتمل متاماً ، ومحاية أكثر من ذي قبل

مل يراِع التزاماته جتاه هذه احلقوق عىل  ردناألفإنه يمكن القول إن ، ية والثقافيةجتامعية واالقتصادويف صدد احلقوق اال
وال ، القضائيةأو  الترشيعيةأو  ال عىل مستوى السلطات التنفيذية، ألن هذا احلق مل حيَظ باهتاممات الدولة، نحو مرض أوالً 

سمة لتحقيق رضورة اختاذ تفعيل إجراءات حاإىل  األمر الذي يدعو، عىل املستوى اإلعالمي والعمل به عىل أرض الواقع
   .االستحقاقات بصورة جدية
وتراعي أهدافه ، عىل الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى أن تأخذ بمبادئ هذا العقد اهلام، ويف هذا الصدد بالذات

كي يضفي أثرًا ، والعمل عىل زيادة الوعي الرسمي اخلاص بمبادئه، يةجتامعية واالقتصادوغاياته عند رسم السياسات اال
   .خدمة للوطن وسياساته عىل أرض الواقع، يف هذه املجاالت فعاالً 

  اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية
بالرغم من أن االجتهاد ، اختلف خرباء حقوق اإلنسان الدوليون يف أولوية العهود املختلفة يف جمال حقوق اإلنسان

إال أن ، التقسيمأو  وغري قابلة للتجزؤ، اً الدويل املعرتف واملسلم به يقول إن حقوق اإلنسان مرتابطة مع بعضها بعض
ية يف سلم أولويات حقوق جتامعية واالقتصاداملجتمع الدويل ال يزال منقسًام حول مكانه العهد الدويل للحقوق اال

 بذريعة أن مبادئ هذا العهد بالذات تشكل غايات وأهدافًا مستقبلية ال تستطيع الدول واألطراف املعنية تنفيذها، اإلنسان
وقد جتىل  .ملا حتتاج إليه من استثامرات مادية هائلة، كام هو احلال بالنسبة ملواد اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى، بصورة آنية

ورغبة الدول حتويل ذلك اإلعالن ملبادئ ، 1948هذا االنقسام الدويل بعد اعتامد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العام 
  .لية ملزمة قانونياً قانونية يف صورة عهود دو

ويف غمرة اخلصام حينذاك بني املعسكرين الغريب برئاسة الواليات املتحدة األمريكية واالشرتاكي برئاسة االحتاد 
بسبب االختالف يف الرؤية حول أولوية أحدمها ، عهدين بدالً من عهد واحدإىل  تقررت ترمجة اإلعالن العاملي، السوفيتي

كوهنا تشكل حقوقًا ثابتة وواضحة ، كر الغريب رضورة الرتكيز عىل احلقوق املدنية والسياسية أوالً عىل اآلخر؛ إذ رأى املعس
كام رأت ، ية عالية املستوى أوالً اجتامعية واقتصادوقابلة لالحرتام والتنفيذ دون االنتظار لتحقيق تنمية ، املعامل ال لبس فيها

تنمية ديمقراطية تراعي املبادئ املدنية والسياسية الوارد ذكرها يف العهد  ية بالجتامعية واالقتصادأن ال جمال للتنمية اال
ية والثقافية جتامعية واالقتصاديف حني رأت موسكو وحلفاؤها حينذاك أن التنمية اال، الدويل للحقوق املدنية والسياسية

التي من دوهنا ال ، ليمة واملتكاملةهي األساس الذي يشكل القاعدة الراسخة التي ترتكز عليه املسرية الديمقراطية الس
   .يمكن احرتام وتنفيذ احلقوق املدنية والسياسية املشار إليها يف العهد الدويل اخلاص هبا

ختتار دول العامل ، اعتامد عهدين خمتلفني بدالً من عهد واحد، ونتج عن ذلك االختالف يف الرؤية واالنقسام املنهجي
فقد اعتمدته اجلمعية العامة لألمم ، يةجتامعية واالقتصادأما العهد املتعلق باحلقوق اال .ةبينهام يف مسريهتا التنموية عام
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أما العهد املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية فقد  .3/1/1976وبدئ يف نفاذه يف  1966كانون أول من العام  16املتحدة يف 
  .23/3/1976نافذ املفعول يف  وأصبح، 1966اعتمدته األمم املتحدة يف كانون األول من العام 

بقي العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية متقدمًا عىل العهد الدويل املتعلق ، ويف خصم السباق بني العهدين
 167 ية والثقافية ؛ إذ أصبح عدد الدول األطراف يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسيةجتامعية واالقتصادباحلقوق اال

  .دولة 160يف حني أن عدد الدول األعضاء يف العهد اآلخر هو ، دولة
ية حققت تقدمًا ملحوظًا يف األوساط الدولية يف اآلونة جتامعية واالقتصادلكن مكانة العهد الدويل للحقوق اال

لها أطرافًا وأصبحت ك، ية لدى كثري من الدول الغربية بالذاتجتامعية واالقتصادبعد أن زالت عقدة احلقوق اال، األخرية
ية ال تشكل حقوقًا جتامعية واالقتصادالتي ما تزال متمسكة بموقفها القديم بأن احلقوق اال، ما عدا الواليات املتحدة، فيها

وبناًء عليه تبلورت القناعة ، استثامرات كبرية لتحقيقها تدرجيياً إىل  وإنام تشكل أهدافًا وغايات حتتاج، باملعنى القانوين
  .اآلخر لتحقيق مبادئهامإىل  وأن كالً منهام حيتاج، احلديثة لصالح اعتبار العهدين ليكونا مكملني لبعضهام بعضاً الدولية 

وانعكاسها عليه ترشيعيًا وسياسيًا ، هو انعدام اآلثار العميقة هلذه االتفاقيات الدولية ردنوالتحدي الذي يواجه األ
، يةردنوأصبحت جزءًا ال يتجزأ من الترشيعات األ، قانونيًا من الناحية النظرية بالرغم من أن هذه االتفاقية ملزمة، وعملياً 

 33بالرغم مما جاء يف املادة ، ردينومن أكثر االتفاقيات التي جرى إبرامها والتصديق عليها دون عرضها أوالً عىل الربملان األ
مساس أو  يها حتميل خزانة الدولة شيئًا من النفقاتالتي تنص عىل أن املعاهدات واالتفاقيات التي يرتتب عل، من الدستور
علًام بأن أية اتفاقية دولية يرتتب عليها  .إال إذا وافق عليها جملس األمة، اخلاصة ال تكون نافذةأو  يني العامةردنيف حقوق األ
واتفاقية حقوق اإلنسان الدولية الوحيدة التي عرضت عىل جملس  .بآخرأو  يني بشكلردنومتس حقوق األ، تداعيات مالية

وعدا ذلك متت املصادقة عىل  .2006التي نرشت يف اجلريدة الرسمية ، النواب ونالت موافقته هي اتفاقية حقوق الطفل
  .جملس األمةإىل  اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى دون الرجوع
فقد جاء يف قرار حمكمة التمييز بصفتها القانونية رقم ، حقوق اإلنسان أما فيام خيص الوضع القانوين التفاقيات

قد أمجع عىل سمو االتفاقيات  ردنأن الفقه والقضاء لدى مجيع دول العامل ومنها األ، 29/2/2004تاريخ  2003/3965
   .االتفاقيات واملعاهدات الدوليةوأنه ال جيوز تطبيق أي قانون داخيل يتعارض مع ، واملعاهدات الدولية عىل القوانني الداخلية

يرتتب عليه إجياد البيئة الوطنية ، عىل أرض الواقع، ومن البدهييات أن تنفيذ هذه االلتزامات الدولية عىل نحو واضح
  .التنافس الناجح مع دول املنطقة - عىل أساسها -  ردنبإمكان األ، مستدامة صفة متني له اقتصادلبناء 

  اهلوية الوطنية 
وبناء عليه ؛ فإن  .واألعراف الدولية ذات الصلة، ردينية واملواطنة الصاحلة هو الدستور األردنيعرف اهلوية األ أكثر ما

هو تسييس هذه اهلوية بدالً من االعتامد الكيل ، ية وثباهتاردنية وقدسية اجلنسية األردنأكثر ما يفجر اهلواجس حول اهلوية األ
   .عىل القانون والتعريف الذي ورد فيه
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بسبب ضغوط  1988ية اهلاشمية يف العام ردنال شك يف أن فك االرتباط بني الضفتني الرشقية والغربية للملكية األ
تفجري إىل  وأدى، ية القانونية واملواطنة السليمةردنتعميق وتعقيد اخلالف حول اهلوية األإىل  أدى، سياسية عربية وخارجية

يف غياب قانون واضح املعامل يرتجم القرار السيايس بفك االرتباط بني ، ينأردهواجس معلنة وغري معلنة حول من هو 
ومعتمدًا بالدرجة األوىل عىل الدستور ، غموضأو  واقع قانوين يعتمد عليه إلزالة أي لبسإىل  شطري البلد الواحد

 ومن هو أردينية ومن هو ردنة األوملا أخذ اخلالف حول اهلوي . واملواثيق الدولية امللزمة ذات الصلة هبذا املوضوعرديناأل
   .ية املناسبة واملطلوبة للتنمية املستدامةقتصادتأثرت سلبًا البيئة اال، فلسطيني يتفاقم ويشتد ويتعمق يف اآلونة األخرية

ية ردناجلنسية األ"إذ نصت املادة اخلامسة منه عىل أن  ية؛ردن واضح يف موضوع اهلوية واجلنسية األردينالدستور األ
ويف هذا الصدد  .مكتفيًا برسد حقوق املواطن وواجباته، ومل يتعرض الدستور ملوضوع تعريف املواطن "حتدد بالقانون

تعني كل شخص حائز  "أردينكلمة " واملعروف بقانون اجلنسية عىل أن 1954لسنة  6نصت املادة الثانية من القانون رقم 
   ."ية بمقتىض هذا القانونردنعىل اجلنسية األ

وكل من  "1928ية بمقتىض قانون اجلنسية لسنة ردنكل من أحرز اجلنسية األ"يًا أردنأضافت املادة الثالثة منه بأنه يعدُّ و
وكل من كان حيرز اجلنسية الفلسطينية من غري اليهود قبل "، "1949لسنة ) 56(ية بمقتىض القانون رقم ردنأحرز اجلنسية األ

   ."ية اهلاشميةردنويقيم عادة بتاريخ صدور هذا القانون يف اململكة األ 15/5/1948تاريخ 
إىل  دون اإلشارة "يون أينام ولدواأردن ردينوأن أوالد األ" "يةأردن ردينزوجة األ"أما املادة الثامنة منه فنصت عىل أن 

فقد  12/12/1949تاريخ  1949لسنة ) 56( القانون اإلضايف لقانون اجلنسية رقم "أما  .التمييز بني الولد والبنتأو  اجلنس
يف املنطقة الغربية والتي تدار من قبل اململكة أو  ردنمجيع املقيمني عادة عند نفاذ هذا القانون يف رشق األ"نص عىل أن 

   .يةردنية اهلاشمية ممن حيملون اجلنسية الفلسطينية يعتربون أهنم حازوا عىل اجلنسية األردناأل
سلسلة من التساؤالت واهلواجس حول هوية  1988االرتباط بني ضفتي اململكة اهلاشمية عام  وقد تبع قرار فك 

أفقدت بموجبه هوية املواطنة ، صدور تعليامت صدرت عن وزارة الداخليةإىل  أدت،  يف الضفة الغربيةرديناملواطن األ
  .ية عن سكان الضفة الغربية الدائمنيردناأل

وعدم تطابقها التام مع نصوص الدستور ، التعليامت لغياب قانون حوهلا تستند إليهوبغض النظر عن قانونية هذه 
يني من أصول ردنخاصة فيام يتعلق باأل، ردينفإن اهلواجس املتأصلة حول مفهوم املواطنة وهوية املواطن األ، رديناأل

دها إرسائيل حلل القضية الفلسطينية عىل التي تعتم، واملخاوف املتزايدة حول سياسة الوطن البديل للفلسطينيني، فلسطينية
خاصة ، يةردنواملواطنة األ ردناألإىل  والتشكيك يف والء وانتامء هذه املجموعة من السكان، ينيردنواأل ردنحساب األ

ارتباك وتشويش إىل  أدى كل ذلك، وعىل النطاق العاملي يف آن واحد، بعد أن ترسخت اهلوية الفلسطينية يف الضفة الغربية
ية ال تشجع عىل االستثامر اقتصادوخلق بيئة ، وهذا الوضع املتأزم أخذ أبعادًا متعددة .حول املواطنة وهوية املواطن السلمية

  .الوطني والدويل
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عمًال بمبادئ ، واجلدير بالذكر يف هذا الصدد أن تعريف املواطن واملواطنة جيب أن يبقى ذا طابع قانوين وليس سياسياً 
   .تفسريًا غري ما يرد يف القانونأو  التي ال جتيز تعريفاً ، واستنادًا لألعراف الدولية امللزمة، دستور البالد

  التمييز واملساواة
  :آثار األعراف الدولية امللزمة عىل هذه املسألة بالذاتإىل  أعود

أو  العرقأو  الدينأو  اللغةحترم مجيع هذه املواثيق الدولية امللزمة التمييز بني املواطنني عىل أساس ، بادي ذي بدء
فقد جاء يف املادتني األوىل والسابعة من اإلعالن العاملي حلقوق  .املساواة بني الرجل واملرأةإىل  تدعوو، اجلنسأو  األصل

وأكدت ذلك مجيع ، ويستحقون احلامية القانونية ضد التمييز، اإلنسان أن اجلميع متساوون أمام القانون بدون متييز
  .قوق اإلنسان الدوليةمعاهدات ح

ية واحلقوق املدنية والسياسية عىل رضورة معاملة جتامعية واالقتصادوجاء يف املادة الثالثة املكررة يف العهدين للحقوق اال
  :فقد نصت املادة الثالثة عىل ما ييل، ية والثقافية بالذاتجتامعية واالقتصادوبالنسبة للحقوق اال، الرجل واملرأة باملثل

ية قتصادالدول األطراف يف هذا العهد بضامن مساواة الذكور واإلناث يف حق التمتع بجميع احلقوق اال تتعهد"
أما نفس املادة الواردة يف العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية  ".ية والثقافية واملنصوص عليها يف هذا العهدجتامعواال

تتعهد الدول األطراف يف هذا الصدد بكفالة تساوي الرجال والنساء يف حق التمتع بجميع احلقوق " :فقد نصت عىل ما ييل
  ".املدنية والسياسية املنصوص عليها يف هذا العهد

تتعهد  " :ية عىل ما ييلجتامعية واالقتصادوفيام بتعلق بالتمييز فقد نصت املادة الثانية يف العهد اخلاص باحلقوق اال
راف يف هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي متييز بسبب الدول األط

أو  الثروةأو  يجتامعاال أو األصل القوميأو ، غري سيايسأو  الرأي سياسياً أو  الدينأو  اللغةأو  اجلنسأو  اللونأو  العرق
 " :يف حني نصت املادة الثانية يف العهد اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية عىل ما ييل " .غري ذلك من األسبابأو  النسب

طرف يف هذا العقد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه وبكفالة هذه احلقوق اجلميع األفراد املوجودين يف أو  تعهد كل دولة
، غري سيايسأو  الرأي سياسياً أو  الدينأو  اللغةأو  اجلنسأو  اللونأو  إقليمها والداخلة يف واليتها دون متييز بسبب العرق

  .النسب وغري ذلك من األسبابأو  الثروةأو  يجتامعاالأو  األصل القوميأو 
التي أقرها الربملان ،  األصيل ويف صيغته املعدلةرديناجلنس كأساس للتمييز املحرم يف الدستور األإىل  وحذفت اإلشارة

أو  اختلفوا يف العرق "يني وإن ردنواقرتن باملصادقة امللكية السامية يف مادته السادسة املتعلقة باملساواة بني األ 2012يف العام 
وحياول ، بالرغم من حماوالت املجتمع املدين إضافتها، ومل ترد اإلشارة للجنس ال من قريب وال من بعيد "الدين أو  اللغة

التي ، مادة الدستور السادسةإىل  باإلشارة، دحض هذه الشكوك حول مساواة اجلنسنيأمام املنابر الدولية  ردنممثلو األ
لكن هذا الدفاع رفض مرارًا وتكرارًا من  .املساواة اجلنسية - كام يقولون  - والتي تعني ضمناً ، يني سواءردنتنص عىل أن األ

وعىل أن التمييز عىل أساسه ، للجنس رصاحة بغية اإلشارة، مطالبني بتعديل الدستور، قبل جلان حقوق اإلنسان الدولية
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ية قتصادواحلقوق اال، وتتصدر هذه املعارضة الدولية اللجان التعاقدية الدولية املعنية باحلقوق املدنية والسياسية .مرفوض
  )1(.ومناهضة التمييز ضد املرأة وحقوق الطفل، ية والثقافيةجتامعواال

نتائج سلبية عىل إىل  أدى، اجلنس كركن من أركان التمييز املرفوض وغري القانوينإىل  وغني عن الذكر أن عدم اإلشارة
األمر الذي ، أردينية عندما يتزوجن من غري ردنخاصة فيام يتعلق بحقهن يف منح أطفاهلن اجلنسية األ، يةردنحقوق املرأة األ

ناهيك عن مجيع جلاهنا ، ختلفة خمالفًا لألعراف الدوليةتعتربه مجيع األوساط الدولية املنبثقة عن املنظمة الدولية وجمالسها امل
  .التي اعتربته أمرًا غري مقبول بتاتاً ، املتخصصة يف حقوق اإلنسان

لتنص رصاحة  ، من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 9ويف هذا الصدد جاءت الفقرة الثانية من املادة 
أو  ومل يعد هنالك جمال للشك ".املرأة حقًا مساويًا حلق الرجل فيام يتعلق بجنسية أطفاهلايمنح الدول األطراف "عىل أن 

، حتى إن التحفظات عىل املساواة بني اجلنسيتني يف كل املجاالت أصبح مرفوضًا فقهياً ، التشكيك يف هذه املسألة بالذات
للجنة حقوق اإلنسان املعنية باحلقوق املدنية والسياسية الذي ) 24(رقم ) General Comment(فقد جاء التعليق العام 

  )2(.بأن أي حتفظ يتعارض مع موضوع املعاهدة وهدفها يعترب مرفوضاً  1994صدر يف عام 
فإن أي حتفظ عىل حقوق املرأة ، وبام أن املساواة بني اجلنسيتني أصبحت جزءًا ال يتجزأ من قواعد القانون الدويل العريف

أطفاهلا يعترب خمالفًا لنصوص املعاهدات الدولية املختلفة واالجتهادات الفقهية الصادرة إىل  تعلق بنقل جنسيتهافيام ي
  )3(.عنها

الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان الدولية اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية ) 28(وقد تأكد ذلك يف التعليق العام رقم 
تقع عىل الدول األطراف مسؤولية كفالة التساوي يف التمتع "مجلة ما ذكره بأنه الذي ذكر يف ، 2000الصادر يف العام 

   ."بحقوق اإلنسان ودون أي متييز بام يف ذلك عىل أساس اجلنس
  ية والثقافيةجتامعية واالقتصاداحلقوق اال

، 1998للعام  9ية والثقافية تعليق رقم جتامعية واالقتصادصدر عن اللجنة التعاقدية الدولية املعنية باحلقوق اال
  .وضحت فيه ماهية التزامات الدول األطراف لتطبيق العهد الدويل هلذه احلقوق عىل النطاق الوطني

                                                                        
رصاحـة  جاء يف املالحظات اخلتامية للجنة الدولية املعنية باحلقوق املدنية والسياسية أن اللجنة تظل قلقة ألن مادة الدستور السادسة ال تشـري )  1(

  .إىل التمييز القائم عىل أساس اجلنس

يسـتعرض طـابع "بأن  2009طالب جملس حقوق اإلنسان الدويل األردن بعد استعراضه الدوري الشامل ألوضاع حقوق اإلنسان فيه العام  )  2(
  .حتفظاته عىل اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل

جدان والدين بالنسبة لألطفال، عىل أساس أنه ال يمكن السـامح بتغيـري ديـن الطفـل، املتعلقة بحرية الفكر والو) 14(حتفظ األردن عىل املادة   ) 3(
حـول رشعيـة ) 21و 20(وحتفظ األردن أيضًا عىل املـادتني  .من منطلق الرشيعة اإلسالمية، ولكون الطفل غري مؤهل الختاذ مثل هذا القرار

املرتكزة عىل الرشيعة اإلسالمية، وألن األردن يطبق مبدأ الكفالـة اإلسـالمية، التبني العتبار ذلك متمشيًا مع القوانني والترشيعات الوطنية 
 .ومع أنه جرى تعديل هذه االتفاقية تضمن قبول مبدأ الكفالة اإلسالمية، إال أن األردن ال يزال متمسكًا بتحفظه هذا
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لتحقيق ، وأكد ذلك التعليق التزام الدول األطراف باستخدام الوسائل املتاحة الترشيعية والقضائية وغريها من السبل
، التحجج بأحكام قانونه الداخيل لتربير عدم تنفيذ معاهدة ما"كدة أنه ال جيوز للدول األطراف ومؤ، مبادئ العهد املذكور

  "من اتفاقية فينا لقانون املعاهدات  27عمالً باملادة 
كام  ".ينبغي عىل الدول أن تعدل النظام القانوين املحيل حسب االقتضاء للوفاء بالتزاماهتا التعاهدية "وبعبارة أخرى 
لكل شخص حق اللجوء املحاكم  "التي تنص عىل أن ، من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان) 8(املادة إىل  أشار هذا التعليق

   "القانون أو  الوطنية املختصة إلنصافه الفعيل من أية أعامل تنتهك احلقوق السياسية التي يمنحها إياه الدستور
عىل أساس أن اإلدماج املبارش يتفادى ، عهد املذكور يف القانون املحيلو نوه هذا التعليق باستصواب إدماج أحكام ال

ويوفر أساسًا الحتجاج األفراد مبارشة باحلقوق ، قانون وطنيإىل  املشاكل التي قد تنشأ يف ترمجة االلتزامات بموجب العهد
أو  تشجع اللجنة بقوة اعتامد العهد هلذه األسباب": القولإىل  وخلص التعليق .املنصوص عليها فيه أمام املحاكم الوطنية

  ."إدماجه يف القانون الوطني رسمياً 
فقد اعتمدت اللجنة ، يةجتامعية واالقتصادأما عن طبيعة التزامات الدول األطراف بالعهد الدويل للحقوق اال

إنه حتى حتقيق " :بالقول تفسريًا حول ماهية هذه االلتزامات 1990للعام ) 3(التعاقدية اخلاصة بالعهد التعليق العام رقم 
حتقيٍق تدرجيٍي فإنه ال بد من اختاذ خطوات باجتاه هذه اهلدف يف غضون مدة إىل  احلقوق الوارد ذكرها يف العهد حتتاج

وبخصوص الوسائل  .وينبغي أن تكون هذه اخلطوات ملموسة وحمددة" ."قصرية معقولة من الزمن بعد بدء نفاذ العهد
ورضب مثًال عىل ذلك ، فقد خصص هذا التعليق السبل الترشيعية لذلك، التي ينبغي استخدامها للوفاء بالتزام هذا العهد

وهذا ينطبق أيضًا عىل احلق يف الصحة ومحاية األطفال ، بالقول إن مكافحة التمييز ال تتحقق يف غياب أساس ترشيعي
   .توفري سبل النظام القضائي هلذه الغايةإىل  هذا التعليق اإلشارة كام تضمن .واألمهات والتعليم

للعام ) 20(ية والثقافية التعليق رقم جتامعية واالقتصاداعتمدت جلنة احلقوق اال، ويف صدد املساواة بني الرجل واملرأة
عنرصان  املساواة وعدم التمييزمذكرًا بأن ، ألمهيته البالغة يف حتقيق التنمية، الذي خصص هلذه الغاية بالذات 2009

وعىل الدول ضامن املساواة بني  .وال غنى عنهام ملامرسة حقوق اإلنسان عامة، أساسيان يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
  .وعىل الدول األطراف القضاء عىل التمييز وعدم املساواة بني اجلنسني ترشيعيًا وعملياً  .الرجل واملرأة يف التمتع بحقوقهم

أهنا بذلت كل جهد من أجل " - حسب ما جاء يف ذلك التعليق  - الدول املعنية أن تثبت  فإنه عىل، يف مجيع األحوالو
بام يف ذلك احلق يف التنمية حسب ما جاء يف ، "استخدام كل املوارد التي هي حتت ترصفها يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا

كام أكد التعليق اهلام هذا رضورة ضامنة  .2/12/1986بتاريخ  41/28رقم  اإلعالن الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها
أو  الرأيأو  الدينأو  اللغةأو  اجلنسأو  اللونأو  ممارسة احلقوق املنصوص عليها يف العهد دون أي متييز بسبب العرق

   .الخ ...الثروةأو  يةجتامعاالأو  األصل القومي
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منه  7واملادة ، )املساواة بني اجلنسني( 3وقد يكون أهم ما جاء يف ذلك التعليق أن أحكام العهد الواردة يف املواد 
واملتعلقة بحامية األطفال واملراهقني  10واملادة ، واملتعلقة بحق تكوين نقابات 8واملادة ، واخلاصة برشوط عمل عادلة

وغريها من املواد ، املتعلقة بحق التعليم االبتدائي وتعميم التعليم الثانوي 13واملادة ، يجتامعي واالقتصادواالستقالل اال
  .كلها حقوق قابلة للتطبيق الفوريو، األساسية املتعلقة بحق السكن والطعام واملاء

هو االعرتاف غري أن املهم ، يةقتصادأن العهد يعترب حمايدًا من حيث النظم السياسية واالإىل  وخلص التعليق املذكور
ورضبت مثاالً عىل ذلك بالقول إن الدولة الطرف التي ُحيرم ، بأن جمموعات حقوق اإلنسان مرتابطة وغري قابلة للتجزئة

أو ، من املأوى واملسكنأو ، من الرعاية الصحية األولية األساسيةأو  فيها عدد هام من األفراد من املواد الغذائية األساسية
  ."بداهة خمالفة اللتزاماهتا بمقتىض العهد"تعد من التعليم األسايس 

ية والثقافية إيالء احلق يف السكن والغذاء والصحة واملاء جتامعية واالقتصادورأت اللجنة الدولية املعنية باحلقوق اال
ت الصفة رأت اللجنة يف هذا الصدد أن هلذه التعليقاو .متخض عنه اعتامد عدة تعليقات خاصة هبا، والتعليم أمهية كربى

  .تفسري مواد عهود حقوق اإلنسان الدوليةإىل  هتدف، اإللزامية كوهنا صادرة عن جلان حقوق إنسان شبه قضائية
أنه بالرغم من أن هنالك جمموعة متنوعة من ، 1991الصادر يف العام ) 4(أما حق السكن فقد جاء يف التعليق رقم 

ولربام األهم ، األشمل من العهد متثل احلكم) 11(فإن املادة "املالئم  الصكوك الدولية تعالج خمتلف أبعاد احلق يف السكن
بحيث ، تقليدياً أو  رأت اللجنة يف تعليقها هذا أن احلق يف السكن ينبغي أال يفرس تفسريًا ضيقاً و، "من األحكام ذات الصلة 

  )1(.وسالم وكرامةبل ينبغي اعتباره حقًا يف العيش يف مكان آمن ، يصبح وجود سقف فوق رأس الفرد
بغض النظر عن ، ورضورة تأمينه جلميع الناس، و اعتربت اللجنة أن احلق يف السكن مرتبط بسائر حقوق اإلنسان

وأن تتوفر له ، طالبت اللجنة بأن يكون السكن مالئًام من الناحية اخلصوصية واملساحة واألمان واإلنارة والتهويةو .الدخل
وأن تكون تكاليف السكن متناسبة مع مستويات ، للصحة واألمن والراحة والتغذية واملاءاخلدمات واملرافق األساسية 

  .الدخل
هذا احلق عىل أساس أنه إىل  بأن ينظر 1999عن احلق يف الغذاء الصادر يف العام ) 12(وأوصت اللجنة يف تعليقها رقم 
وال يتحقق هذا احلق ، للتمتع بحقوق اإلنسان األخرى وأنه يشكل حقًا ال غنى عنه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكرامة اإلنسان

وإمكانية ، ومقبوال ثقافياً ، إال إذا توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياطيات الغذائية وخلوها من املواد الضارة
  .يًا لدى اجلميع متوفرةاقتصاداحلصول عليه 

                                                                        
واإلعالن اخلاص بحق التنمية  1976للمستوطنات البرشية للعام  جتدر اإلشارة هنا إىل إعالن التقدم االجتامعي والتنمية يف إعالن فانكوفر  ) 1(

من ) 15(من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، واملادة ) 52(واملادة  .1961الصادرة عن منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العامل العام 
من ) 27(القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة من اتفاقية ) 41(اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي، واملادة 

  .اتفاقية حقوق الطفل
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موردًا طبيعيًا حمدودًا "باعتبار املاء  2002للعام  10نة يف تعليقها رقم فقد أوصت اللج، وفيام يتعلق بحق اإلنسان يف املاء
وعىل وجه ، وأنه يشكل رشطًا مسبقًا لتحقيق حاجات اإلنسان األخرى "، وسلعة عامة أساسية للحياة والصحة

  )1(.الغذاءأو  السكنأو  ال يمكن فصله عن احلق، اخلصوص
الذي اعترب أن الصحة حق  2000للعام  12فقد اعتمدت اللجنة التعاقدية التعليق ، وبخصوص احلق يف الصحة

، العجزأو  أن احلق يف الصحة يتجاوز انعدام املرضإىل  والفتًا األنظار، أسايس من أجل التمتع بحقوق اإلنسان األخرى
للصحة مثل الغذاء واملسكن واملاء واملقومات األساسية ، يةقتصادية واالجتامعويشمل طائفة عريضة من العوامل اال

وإيالء املنظور اجلنساين واإلنجايب أمهية خاصة فيام يتعلق باحلمل وختفيف معدالت ، والوقاية من األمراض، والبيئة
ومحاية ، طالبت اللجنة باختاذ التدابري الالزمة ملنع التدخني واملخدراتو .وختفيض معدل وفيات الرضع، وفيات األمومة

  )2(.ن التلوث عىل خمتلف أشكالهالبيئة م
يف العام  13أوهلام محل الرقم ، ويف جمال التعليم اعتمدت اللجنة التعاقدية هذين التعليقني اهلامني حول احلق يف التعليم

ووسيلة هامة لتحقيق أكرب قدر من ، "أن احلق يف التعليم هو بحد ذاته حق من حقوق اإلنسان األساسية  "واعترب ، 1999
وهلذه الغاية بجب العمل عىل ، كام يشكل الوسيلة لتمكني املرأة ومحاية األطفال من االستغالل، اإلنسان األخرى حقوق

وأن يكون التعليم الثانوي معمًام ، توفري فرص التعليم االبتدائي إلزاميًا عىل مجيع الدول ومتاحًا للجميع بشكل جماين
 .تبعًا للكفاءة، وحق التعليم العاملي متاحًا وميسورًا للجميع عىل قدم املساواة، ومتاحا ًوجمانًا بشكل تدرجيي إذا لزم األمر

باملوافقة عىل بروتوكول اختياري للعهد الدويل للحقوق  2008وجاء قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر يف العام 
واحلق يف التحجج يف مواده أمام اللجنة ، العهد املذكورية والثقافية تعبريًا واضحًا عن إلزامية مواد جتامعية واالقتصاداال

  )3(.اخلاصة هبذا العهد
للبلدان النامية أن  "التي تنص عىل أن ، ما ورد يف الفقرة الثانية من املادة الثانية للعهد املذكورإىل  وجتدر اإلشارة هنا

ية املعرتف هبا قتصادأي مدى ستضمن احلقوق اال إىل ها القوميقتصادتقرر مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوق اإلنسان وال
ألمهيتها وآثارها اهلامة عىل ، وقد حاولت شخصيًا العمل عىل تفعيل هذه الفقرة بالذات ".يف هذا العهد لغري املواطنني

واجهت لكني ، حق حتديد موقف جتاهها بغية تفسري مضامينهاأو  وطالبت باعتامد تعليق عليها، الدول النامية اقتصاد
فتحوا املجال أمام الدول النامية للهروب من  الذين، بام يف ذلك اخلرباء يف الدول النامية، مقاومة شديدة من أعضاء اللجنة

من ، خاصة وأن لغة هذا العهد جاءت دون متييز بني املواطن وغري املواطن، مسؤوليتهم جتاه السكان من غري املواطنني
                                                                        

  .من اتفاقية حقوق الطفل) 14(يف اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واملادة ) 14(جتدر اإلشارة إىل املادة   ) 1(

من اتفاقيـة القضـاء عـىل مجيـع أشـكال التمييـز العنرصـي، ) 5(حلقوق اإلنسان، واملادة  يف اإلعالن العاملي) 25(جتدر اإلشارة هنا إىل املادة  )  2(
  .من اتفاقية حقوق الطفل) 24(من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واملادة) 12و 11(واملادتني 

  .من اتفاقية حقوق الطفل) 28(واملادة  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،) 26(جتدر اإلشارة هنا إىل املادة  )  3(



 

  91 

 وجاءت هذه املعارضة الشديدة بالرغم من أن املسودة التي أعددهتا هلذه الغاية مل هتدف، حيث احلقوق يف ظل هذا العهد
  .إعفاء الدول من التزاماهتا األساسية جتاه غري املواطنني بالنسبة للحقوق األساسية الوارد ذكرها يف العهد املذكورإىل 

  الشفافية واملنافسة
ية صلة بالشفافية جتامعية واالقتصادللحقوق اال، دوليًا ووطنياً صلة الشفافية بحقوق اإلنسان عامة ومسلم هبا 

والثاين ، أوهلام السيايس :علًام بأن للفساد شقني، واضحة ومسلم هبا عاملياً ، والفساد من جهة أخرى، والتنافسية من جهة
  .ي ومايلاقتصاد

هلا  Transparency Internationalهلذا الغرض تدعى  1993ومن هذا املنطلق أنشأت منظمة دولية يف برلني عام 
وعقدت هذه املنظمة ورشة عمل  .ي واملايلقتصادوهدفها مكافحة آفة الفساد اال، فرع يف شتى أنحاء العامل 100حوايل 

و متخض عن ذلك عقد مؤمتر عاملي أيضًا يف العاصمة التشيكية .لتثبت العالقة بني الفساد واملنافسة، 1998عاملية يف براغ 
  .لتثبيت العالقة بني الفساد والتنمية، 2001عام براغ ال

قسمت الدول عىل أساسه من زاوية حجم ، عرشةإىل  واعتمدت هذه املنظمة غري احلكومية مقياسًا وبيانًا من صفر
يف  ردنوعىل سبيل املثال جاءت مرتبة األ .عىل أساس أن درجة الصفر هي األسوأ ودرجة عرشة هي األفضل، الفساد فيها

يف حني جاءت مرتبة نيوزيلندا ، من عرشة ؛ أي يف منتصف الطريق عىل سلم البيان 4.5بمقدار  2011البيان الصادر العام 
، وجاءت مرتبة الصومال يف أدنى سلم البيان املذكور .9.5يف قمة الدول اخلالية من الفساد ؛ إذ حصلت عىل مرتبة 

  :الدول العربية عىل النحو التايلوكان ترتيب ، واعتربت أكثر الدول فساداً 
  1.8  العراق
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اعتامد اتفاقية إىل  دعت فيه 4/12/2000بتاريخ  61/55ذلك أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار وقم إىل  إضافة
 .إنشاء فريق تفاويض هلذه الغايةإىل  الذي دعا 31/10/2003بتاريخ  4/58متخض عنه إقرار القرار رقم ، دولية ملناهضة الفساد

  UN Convention Against Corruption :ونتيجة لكل هذه اجلهود الدولية أقرت معاهدة دولية ملكافحة الفساد وتدعى
  .24/2/2005وانضم إليها يف  9/11/2003يف  ردنووقع عليها األ 14/12/2005ودخلت حيز التنفيذ يف تاريخ 

يعد مقبوالً قياسًا بتصنيف  ردنبأن وضع األ Transparency Internationalيف بيان منظمة  ردنيستدل من مرتبة األو
فإن نرش املعلومات املتكررة عن ، ومع كل هذا .كثري من الدول العربية األخرى ما عدا قطر واإلمارات العربية املتحدة
يف هذا  وسمعته ردناأل سيلقي بظالله عىل مرتبة، الفساد من احلجم الثقيل يف اآلونة األخرية دون معاجلة قانونية حتى اآلن

  .ومكانة البالد التنافسية إقليميًا ودولياً ، ردناألمر الذي يؤثر سلبًا يف نسبة الشفافية يف األ، املجال
 ردنسيبقي آفة الفساد يف األ، فإن بقاء عدة ملفات متعلقة بالفساد معلقة، هيئة خاصة ملكافحة الفساد ردنومع أن لأل
وترك ، التي اهتم فيها بعض الوزراء السابقني، طني بله هو تسييس بعض قضايا الفساد العالقةوالذي يزيد ال .قضية أساسية

األمر ، عوضًا عن أن يكون هذا القرار يف هذا الشأن قضائيًا بحتاً ، ردينموضوع مالحقتهم لقرار سيايس من الربملان األ
  .التعاطي مع ملفات الفساد الضخمة يف البالدالذي أعطى مربرات لزيادة الشكوك الدولية والوطنية حول جدية 

  ية الدوليةردناملبادرات األ
بالقانون اإلنساين ليقدم للعامل أو  حتى صدور توصيات جلان دولية ذات صلة بحقوق اإلنسان ردنمل ينتظر األ

وكان أبرزها مبادرة صاحب اجلاللة امللك عبداهللا الثاين يف ، مبادرات إنسانية مؤثرة ال تزال تتمتع بصدى وترحيب دويل
عاملًا إسالميًا رفيع  24ودعا هلذه الغاية لعقد لقاء ل ، توضيح رسالة اإلسالم السمحةإىل  عندما دعا جاللته، 2004العام 

  .و غري مسلمومن هو مسلم ومن ه، بغية التعريف باإلسالم الصحيح، املستوى يمثلون مجيع املذاهب اإلسالمية
، وإصدار الفتاوى من غري ذوي االختصاص، التي نبذت التطرف والتكفري "رسالة عامن"وصدر عن هذا اللقاء 

وذلك بعد انتشار ظاهرة التطرف ، وإبراز واجهة اإلسالم اإلنسانية الداعية للتسامح والرأفة واحرتام حقوق اإلنسان
  .والعنف بني بعض صفوف املسلمني

التي ، للعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 20وجاءت هذه املبادرة امللكية تفعيًال غري مبارش للفقرة الثانية من املادة 
  .الدينيةأو  العنرصيةأو  الكراهية القوميةإىل  حظرت أية دعوة

كان أمهها ، يا اإلنسانيةوقد سبق ذلك مبادرات عدة قام هبا صاحب السمو امللكي األمري احلسن بن طالل حول القضا
بناء عىل اقرتاح سموه ، والتي تأسست يف أوائل الثامنيات، )ICIHI(مبادرته إلنشاء جلنة مستقلة خاصة بالقضايا اإلنسانية 

التي اعتمدت ، طلب األمني العام لألمم املتحدة من سموه أن يؤسس هذه اللجنةإىل  أدى، لتعزيز نظام إنساين دويل جديد
  .العامة لألمم املتحدة تقريرها النهائي يف دورهتا الثانية واألربعنياجلمعية 
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نتيجة زياراته املتكررة ملناطق كوارث مثل ، وكان اهتامم سموه بالقضايا اإلنسانية قد بدأت وترعرعت عرب السنني
  .للغاية نفسها 1996وكذلك زيارته للبوسنة عام ، 1986الذي عاين من اجلفاف واملجاعة عام ، السودان

 ردنكام كان سموه يف طليعة من تصدوا للقضايا اإلنسانية الناجتة عن تدفق الوافدين الذين نزحوا من منطقة اخلليج لأل
وكانوا بحاجة فورية للطعام والرشاب ، 1990وذلك بعد الغزو العراقي للكويت يف العام ، إبان حرب اخلليج األوىل

  .واملأوى
بناء ، عقد مؤمترًا دوليًا يف عامن، موعة االستشارية غري الرسمية التابعة للمفوضية العليا لالجئنيوبصفته عضوًا يف املج

  .1997إنشاء صندوق زكاة لالجئني يف العام إىل  عىل مبادرة منه دعا فيها
عىل القضايا ذات االهتامم تركيز االنتباه إىل  لقد دعا األمري احلسن مرارًا وتكرارًا املنتديات الدولية واإلقليمية واملحلية

يف خطابة ) 1979(ففي وقت مبكر ، خصوصا البلدان الفقرية، وشملت هذه موجات اهلجرة وأثرها يف بلدان املنشأ .العاملي
اقرتح تأسيس منشأة عمل دويل للتسهيالت ، ها الثالث والستنياجتامعالذي ألقاه لدى منظمة العمل الدولية يف 

   .صندوق التسهيالت التعويضية التابع لصندوق النقد الدويلعىل غرار ، التعويضية
، املعهد امللكي للحوار بني األديان الساموية برئاسة سمو األمري احلسني، 1994العام  ردنويف هذا السياق أسس يف األ

كان اهلدف إزالة و، وخاصة ما جيمع بني الدين اإلسالمي واملسيحي، للتعريف بالقواسم املشرتكة بني األديان الساموية
، ومحاية للحقوق، ومجع عمل املسلمني واملسيحيني واليهود خدمة للسالم العاملي، التشنجات والعصبية بني األديان

  .وشارك يف إعداد تقريرها األويل الذي ال يزال ينبض حيوية وأثرًا عىل املجتمع الدويل
باع طويل ومتيز يف تأسيس حمكمة اجلنايات الدولية بمشاركته يف  ردنأنه كان لألإىل  وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد

األمر الذي ّرسع يف إنجاز ،  سابق فريق العمل حول اجلرائم ضد اإلنسانيةأردينوترأس سفري ، 1998مؤمتر روما العام 
، 1998ىل هذا النظام يف العام وقع ع ردنعلًام بأن األ .أعامل املؤمتر ونجاحه يف اعتامد النظام األسايس للمحكمة الدولية هذه

  .2002وانضم للمحكمة يف العام 
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  الفصل الثاين
  احلاكمية الرشيدة

  
  

2 -1   
  مقدمة 

وإذا كانت يف العصور القديمة تتجىل بأشكال  .ظاهرة قديمه قدم وجود اجلامعات البرشية السلطة ال شك يف أن
وأصبحت هي التنظيم  .فإن الدولة أصبحت منذ نشوئها يف العرص احلديث هي اإلطار الذي جيسد مفهوم السلطة، خمتلفة

وبناء النموذج املجتمعي الذي ، اجلامعة لتحقيق تطلعاهتا ورغباهتاومن خالهلا تسعى ، الذي يستحوذ عىل والء اجلامعة
من هنا فإن هيبة الدولة ترتبط ارتباطًا عضويًا بمدى املرشوعية التي تتمتع هبا السلطة يف وعي  .ترغب يف العيش يف ظالله

إال أن  .وعية يف العصور القديمةوقد عرفت نظريات متعددة كسند هلذه املرش .اجلامعة التي تتوقع منها حتقيق هذه التطلعات
التي تتبنى ، هي السند الرشعي للسلطة يف الدولة، وبإمجاع الكثريين، النظرية الديمقراطية أصبحت يف العرص الراهن

ر ملامرسة السلطة يف اجلامعة تصبح مستمدة من املرشوعية اطإة الدولة كوهبذا فإن هيب .الديمقراطية كنظام للحكم
بعد  بناء عليه ال بد من حتديد مقومات هذه املرشوعية الديمقراطية يف القسم األول من هذه الدراسة لننتقلو، الديمقراطية

مما يسمح لنا حتديد معامل األزمة التي متثلها  .ية يف القسم الثاينردنذلك إللقاء الضوء عىل تطبيق الديمقراطية يف التجربة األ
  .وستكون خامتة هذه الدراسة يف صورة توصيات حلل هذه األزمة، التطورات األخرية يف القسم الثالث

  مقومات املرشوعية الديمقراطية :القسم األول
فألنه ال يتمثل فقط بااللتزام بسيادة ، إذا كان حتقيق مبدأ املرشوعية يف السلطة هو الرشط للحفاظ عىل هيبة الدولة 

االستقرار ويوفر هلا األداة السياسية والسوسيولوجية الفعالة الناجتة عن حاجة بل ألنه يعطيها كذلك ، القانون كقواعد جمردة
تكريس إىل  احلكام الذين يامرسون السلطة احلكام واملحكومني؛ إذ عادًة ما يسعى :نفسية ذهنية لدى طريف العالقة يف الدولة

وباملقابل فإن االلتزام بمبدأ املرشوعية من  .عةأي االعرتاف بحقهم يف إصدار االمر واحلصول عىل الطا االعرتاف برشعيتهم؛
  .)1(وجيعل من الطاعة فضيلة يسعى لنيلها اخلاصعون لألمر، جانب احلكام الذين يامرسون السلطة يسعف املحكومني

                                                                        
(1)   Georges Burdeau ،L'Etat ،Editions du Seuil ،Paris 1970 ،pp. 44.......  

Chaim Perelman ،Droit ،Morale et Philosophie volume VIII ،2ème édition ،L.G.D.J. ،Paris 1976 ،p.39 
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وإنام ، طمعًا يف مكسب يغرهيم بهأو ، إهنم يف هذه احلالة ال يطيعون خوفًا من جربوت شخيص يتمتع به احلاكم
غ مضمونه هذه الطاعةيطيعون    .احرتامًا للقانون الذي يسوِّ

 :فإن هذه املأسسة تقوم عىل ركنني، وإذا كانت الديمقراطية كنظام حكم تفرتض وجود الدولة كإطار ملأسسة السلطة
ومن ناحية أخرى فإن املأسسة تقتيض ، تتطور قواعدها باستمرار استجابة لتطورات الواقع، منظومة قانونية منسجمة

 .)1(بالرضورة أن يكون هذا النظام القانوين معربًا عن تطلعات وأهداف ورغبات اجلامعة البرشية اُملنشئة له

وبغري ذلك تغيب الثقة بالسلطة وتتعرض هيبة الدولة ، هبذا املعنى فإن املرشوعية تعني سيادة القانون يف الدولة
ن مقومات حتقيق املرشوعية من منظور ديمقراطي يقتيض التمييز بني عىل أية حال فإ .إن مل نقل االهنيار بعد حني، لالهتزاز

  .هذه القيمإىل  تعرب عنها منظومة قانونية تستند، الديمقراطية كمنظومة قيم والديمقراطية كآليات عمل للنظام
  الديمقراطية منظومة قيم :أوالً 

، جيعلها صيغة للعالقات بني حكام وحمكومنيما ، يشيع القول بأن الديمقراطية تعني حكم الشعب بواسطة الشعب 
أي نظام احلكم  ولكن مهام تكن القواعد التنظيمية التي من شأهنا حتقيق هذه الصيغة لعالقات السلطة؛، هم أنفسهم احلكام

   :بام يأيت وتتلخص )2(منظومة قيم يسعى لتحقيقهاإىل  فال بد هلذا النظام من أن يستند، يف الدولة
حيث إن اجلوهري يف اإلنسان يكمن يف اخلواص ( الديمقراطية قيمة أخالقية عليا جتسد غريزة طبيعية لدى اإلنسان) أ

  .)3()وليس تلك اخلواص التي خيتلفون فيها عن بعضهم بعضاً ، التي يشرتك مجيع البرش بامتالكها
، التي تدفعهم لالهتامم بكل ما هو شأن عام، واملغزى األول للديمقراطية هو إشباع تلك الغريزة السياسية املشرتكة

لدرجة أن الديمقراطية أصبحت يف عرصنا الراهن أشبه ما تكون بفلسفة مقدسة تعرب عن أسلوب حياة ونمط من 
وبني األصدقاء ، كالعالقة بني اآلباء واألبناء، متعددة غري ظاهرة السلطة العالقات اإلنسانية نوظفها لتوصيف ظواهر

وهكذا فإن انتشار استعامل مفهوم الديمقراطية  .الخ...وعالقات العمل ونمط العامرة والتطوير احلرضي، يمومناهج التعل
فكلام كانت الظاهرة تستقطب العدد األكرب من  .لتقييم ظواهر احلياة املختلفة ال يرتك جماالً للشك يف ما يعنيه هذا املفهوم

، عنى اكتسب مفهوم الديمقراطية داللة معنوية وروحية تسكن يف الضامئروهبذا امل، الناس اقرتنت هبا صفة الديمقراطية
إن ما يستحق املالحظة هنا هو أن الديمقراطية  .يف كرامتهم لتصبح بذلك حمركًا للجامعة نحو نظام معني يساوي بني الناس

عل من حيملون لواءها أبطاالً إن يف رصاع القوى السياسية تفوقًا معنويًا جي تعطي للمدافعني عنها، كقيمة أخالقية عليا
ألهنا تسعى خلري اجلامعة  بوصفها فكرةوهكذا تؤدي الفكرة الديمقراطية وظيفة سياسية  .وشهداء إن هزموا، كسبوا املعركة

  .كهدف
                                                                        

(1)  Georges Burdeau ،p .34-30مرجع سابق ص ص   

(2)  Georges Burdeau ،Traité de science politique ،T. V ،Les Régimes politiques ،L.G.D..J. ،Paris ،1970 pp. 575… 
(3)  J. K. Chesterton ،orthodoxie ،trad. G. Grolleau ،1923 ،p. 58 ،cité par Georges Burdeau ،T. 5 ،p. 567. 
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  :لديمقراطية أداة للحرية السياسيةا )ب
وبام أهنا حكم الشعب لنفسه فإن معناها هذا ال  .أداة للحرية السياسية أما املعنى السيايس للديمقراطية فيتمثل يف أهنا

هكذا فإن النظام الديمقراطي  .أي إنه نفي ألي سلطة ال تنبع من الشعب، وال يكتسب فحواه إال يف ضوء ما ينفيه، يتحقق
إقامتها عىل البد وأن ينفي  )كعالقة بني إصدار األمر واحلصول عىل الطاعة(لكي جيعل من احلرية أساسًا لعالقات السلطة 

فاحلرية التي ترتجم ، وهذا من شأنه أن يبقيها معربة عن حريتهم.بل يشيدها عىل أساس رىض اخلاضعني هلا، أساس اإلكراه
لكن حتقيق احلرية  .كنفٍي لإلكراه تولد شعورًا لدى الفرد باستقالله الذايت املادي الروحي وتؤهله حلمل مسؤولية مصريه

يف بنيتها وأهدافها هي حمصلة للمشاركة احلرة  من هنا فالبد من أن تكون السلطة .عسف السلطةللفرد يتطلب محايتها من ت
، وحرية وسائل اإلعالم، احلق يف حرية الرأي والتعبري :األمر الذي يتطلب ضامن حقوق أساسية هلم، من قبل اجلميع

وجيعل منها أداة ، عطي للمشاركة معنى التوافقوي، مما يفتح املجال واسعًا للتعددية السياسية، وحرية التنظيم احلزيب
ومن الواضح أن الديمقراطية هبذا املعنى  .مما يعني الرقابة، وحيقق التالزم بني السلطة واملسؤولية، للتداول السلمي للسلطة

من حتقيق ، يةقتصادوخاصة اال، يتمكن بواسطة حريته، الفرد بتفاؤل شديدإىل  التي تنظر، هي بنت الفلسفة الليربالية
   .وبسعادته يسعد املجتمع .سعادته
  يةجتامعالديمقراطية أداة لتحقيق العدالة اال) ج

أو  هبذا املعنى السيايس املجرد توفر لألفراد نفس القدرة عىل توظيفها واستخدامها ولكن من غري املوكد أن احلرية
 .دون البعض اآلخر امتياز لدى البعضإىل  احلرية السياسيةحتول  فال بد للديمقراطية إذن من احليلولة دون .االستفادة منها

كوسيلة بأيدهيم للتأثري عىل السلطة ، وهكذا فمنذ اللحظة التي يعي فيها املحكومون أمهية ورقة االقرتاع يف االنتخابات
حلرية السياسية بذاهتا تصبح ا مفهوم الديمقراطية؛ أيإىل  يةجتامعفإهنم سيستخدمون هذه الوسيلة إلضافة معنى العدالة اال

ويغدو معنى الديمقراطية واحلالة هذه ال ، املساواة يف القدرة عىل االستفادة منهاإىل  وسيلة لتحقيق غاية أخرى توصلهم
ية لصالح قتصادالتي قد تنتج عن السيطرة اال، يةجتامعبل حتقيق التحرر كذلك من القيود اال، يقترص عىل حتقيق احلرية

، ية للجميعقتصادومن هنا ال بد من منظور ديمقراطي يوفر احلد األدنى املتساوي من القدرة اال .اآلخرين فئة عىلأو  طبقة
   .حرية فعليةإىل  فتتحول يف هذه احلالة، بام يمكنهم من حتقيق املساواة يف القدرة عىل حتقيق حريتهم السياسية

  .التي هي بدورها إفراز لتطور اجلامعة الفعيل، إلشباع احلاجات ال بد أن نشري أن هذه املعاين للديمقراطية جتعل منها أداة
التي أظهرت قدرة هذه ، وقد اكتسبت الديمقراطية هذه املعاين بفعل الرتاكم التارخيي للتجربة الديمقراطية املعاشة

  .لأليديولوجياتظاهرة عابرة إىل  مما حوهلا، عىل التكيف وعدم االرهتان أليديولوجيا بعينها الفكرة
  الديمقراطية نظام حكم :ثانياً 

ومفهوم نظام احلكم أيًا  .)1(لعل من البدهيي القول إن وجود نظام حكم ديمقراطي يفرتض بالرضورة وجود الدولة
التي تلتزم ، بنية السلطة وفروعها وصالحيتها وطرائق عملها لتحديد يتلخص بوجود منظومة قانونية كقواعد تطبق، كان

                                                                        
(1)  Georges Burdeau ،L`Etat ،p   37مرجع سابق ص .



  100 

) املرشوعية أمبد(القانون يف الدولة بام حيقق وباعتبار أن السلطة املؤسسية قوامها سيادة  .ملامرسة هذه الصالحيات بإتباعها
حسب منظور الديمقراطية بمعاينها املشار  ألرشوط الكفيلة بتحقيق هذا املبداأو  فال بد إذن من حتديد املقومات، كام رأينا

 إال أن رشوط املرشوعية بالنسبة هلا مجيعاً  )1(وبالرغم من أن األنظمة الديمقراطية تتعدد صورها وأشكاهلا .إليها أعاله
   :يمكن إمجاهلا بام ييل

بام ينتج ، بل يعني نوعًا من التخصص الوظيفي لفروعها، وال يعني هذا املبدأ تفتيت سلطة الدولة :فصل السلطات) أ 
   .قادرًا عىل وضع حد لتغول اآلخرعنه أن كل فرع منها يصبح 

واختاذ القرارات التي ، فالسلطة التنفيذية هي املكلفة بتنفيذ األعامل احلكومية بام يبقيها منفتحة عىل اخليارات املختلفة 
جملس أو  وهي يف النظام النيايب ثنائية الرتكيب؛ تتألف من رئيس الدولة ومن احلكومة .تراها مناسبة إلدارة الشأن العام

مما يكفل أن تكون السلطة  .الذي يعني رئيسه وأعضاءه رئيس الدولة من األكثرية الفائزة باالنتخابات الترشيعية، الوزراء
وإذا كانت االنتخابات هي السند الرشعي للديمقراطية مهام تعددت أشكال  .ممثلة بدورها إلرادة الشعب التنفيذية
  .تكون وحدها املنتخبة يف النظام النيايب عىل خالف السلطة التنفيذية املعينةفإن السلطة الترشيعية ، )2(أنظمتها

من جملسني يكون أحدمها منتخبًا عىل األقل إن أو ، وقد تكون السلطة الترشيعية مؤلفة من جملس واحد ينتخبه الشعب
وهذا يؤهلها ألن تكون هي ، وعىل هذا األساس تعترب بمجلسها املنتخب هي املمثلة إلرادة الشعب، مل يكن كالمها

بل ، فإن صالحيتها ال تنحرص بوضع القانون أخرىومن ناحية  .صاحبة الصالحية يف وضع القانون جتسيدًا هلذه اإلرادة
بتنفيذ السياسة التي أو  السياسة بإتباع، ممثلة باحلكومة، إلزام السلطة التنفيذية لغاية حتقيقاً ، هلذا السبب كذلك الرقابة تشمل
غ إسناد .الشعب هبا عند انتخابه هلا وعدت السلطة الترشيعية هو كوهنا السلطة إىل  هذه الصالحية يف الرقابة إن مسوِّ
مما يقتيض ، فال بد إذن من أن تكون اإلطار الذي تنبثق منه السلطة التنفيذية يف بنيتها ويف برناجمها للحكم، املنتخبة الوحيدة

ومن ناحية أخرى ال بد أن يقوم هذا الفصل ، هذا من ناحية.يتيح التعاون بينهام، مرناً  أن يكون الفصل بني السلطتني فصالً 
أن جترب السلطة التنفيذية  فالسلطة الترشيعية تستطيع، يعطي القدرة لكل منهام عىل وضع حد لألخرى بحيث، عىل التوازن

أن حتل السلطة الترشيعية املنتخبة لالحتكام  تستطيع كام أن السلطة التنفيذية، املعينة عىل االستقالة يف حال التعارض معها
ونظرًا ألمهية الدور املركزي الذي تؤديه االنتخابات يف النظام النيايب فالبد من أن  .إلرادة الشعب بإجراء انتخابات جديدة

، تتشكل منها احلكومةوظهور أكثرية ، يتوخى النظام املتبع يف إجرائها أوسع مشاركة شعبيه تسمح بتبلور برامج سياسية
  .عىل اعتبارها جزءًا من النظام الديمقراطي، وأقلية تعارضها بالتايل
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فال بد أن  .السلطتني األخريني عىل بعضهام بام يف ذلك منع جتاوز أي من، ختتص بفض املنازعات :السلطة القضائية
ال  )1(وجيعلها سلطة مستقلة وموحدة، منهام بام ينفي تبعيتها ألي، تكون السلطة القضائية سلطة مستقلة عن أي منهام

   .سلطان عليها إال للقانون
  :الرقابة بأنواعها املختلفة )ب

وتتجىل بأوضح ، وتشمل الرقابة السياسية التي متارسها السلطة الترشيعية املنتخبة بوصفها ممثلة إلرادة الشعب
فإذا كانت السلطة التنفيذية ممثلة  .بحجب هذه الثقة عنهاأو ، صورها إما بمنح الثقة التي تكون احلكومة ملزمة بطلبها

، وبالتايل قد تأيت بربنامج للحكم يتعارض مع برنامج األكثرية النيابية، )جملس النواب(باحلكومة مؤلفة من خارج الربملان 
نيتها وبرناجمها تأيت منبثقة ولتجنب ذلك فإن احلكومة من حيث ب .عدم االستقرار يف السلطةإىل  مما قد يؤدي، فال تنال الثقة

وليس ، مما ينتج عنه أن يصبح الشعب هو صاحب السلطة، )جملس النواب(أي الربملان ، عن السلطة الترشيعية املنتخبة
 وهناك كذلك .بل البد من الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة، ولكن الرقابة ال تقترص عىل الرقابة السياسية .رقيبًا عليها

مما يستدعي  ، املختلفة ووسائل اإلعالم، الشعبية التي يتوالها الرأي العام ممثًال بأحزابه ومؤسساته وتياراته الفكرية الرقابة
  .الترشيعات الكفيلة بضامن حرية الرأي والتعبري ومحاية التعددية السياسية إجياد
  :الرقابة عىل دستورية القوانني) ج 

، فال شك يف أن القانون يف حياة الدولة يأخذ شكل نظام متكامل، قانونإىل  الشعبإذا كانت الديمقراطية حتول إرادة 
وهذا يعني أن قواعد وأحكام الدستور تعلو يف مكانتها عىل كل درجات  .بحيث يقع الدستور يف قمة اهلرم، يتصف باهلرمية

ولكن تسيري شؤون ) الخ...لقراراتالقوانني واألنظمة وا(الترشيعات األخرى األدنى من حيث موقعها يف جسم اهلرم 
لضامن عدم ، مما جيعل من الرضوري توفر األداة، تراكم هذه الترشيعات القانونية بدرجاهتا املختلفةإىل  الدولة يؤدي حتامً 

  .مع أحكام الدستور هي األكثر ديمومة واستمراراً  تعارض هذه الترشيعات
أو  هدفها عدم وجود، يقتيض وجود رقابة دائمة، ى بإمجاع الفقهاءلذلك فإن احلفاظ عىل مبدأ سمو الدستور الذي حيظ

إن هناك أنواعًا للرقابة أكثرها  .أي من درجات الترشيع األخرى املخالفة يف أحكامها ألحكام الدستورأو  القوانني تطبيق
؛ بام )2(وتفسري الدستور، القواننيوهي خمتصة بالرقابة عىل دستورية ، شيوعًا للرقابة القضائية املتمثلة باملحكمة الدستورية

  .يمكنها من إلغاء القوانني املتعارضة مع الدستور
  ية بني النظرية والتطبيقردنالتجربة الديمقراطية األ :القسم الثاين

من إلقاء الضوء عىل  البد لنا يف هذا القسم، التي هي رشط هيبة الدولة، انطالقا من معايري املرشوعية الديمقراطية
 وبام أن هذه املعايري تنصب كام رأينا عىل ظاهرة السلطة .إجياباً أو  ية لتقييم مدى استجابتها هلذه املعايري سلباً ردنالتجربة األ
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 :ية ال بد من تناول هذه التجربة عىل مستوينيردناكتشاف جتلياهتا يف التجربة األ فلكي نتمكن من، ودورها يف املجتمع
أما املستوى الثاين ، املرشوعية الديمقراطية املستوى األول بنية السلطة والقواعد الناظمة لعملها ؛ أي البعد السيايس ملعايري

  .ية املرافقة للعملية السياسيةجتامعية واالقتصادفيتثمل باالنعكاسات اال
  بنية السلطة وقواعد عملها :البعد السيايس :أوالً 

عىل القواعد واألحكام  - كام هو معروف- هو قانون السياسة؛ ألنه يشتمل ، بإمجاع الفقهاء أن الدستورمن املتفق عليه 
ولكن الدستور قبل ذلك حيدد املبادئ األساسية التي  .والقواعد التي تضبط أداءها، التي حتدد بنية السلطة بفروعها املعروفة

  .مما يعطي نظام احلكم طابعه احلقيقي، ممارستهاوتسعى لتجسيدها من وراء ، ترتكز إليها السلطة
 عىل احلريات العامة والشخصية املعروفة يف الديمقراطية كمرتكزات ردينومن هذه الناحية فقد أكد الدستور األ 

عروف ومن امل .ية نيايب ملكي وراثيردن يف مادته األوىل أن نظام احلكم يف الدولة األردينإذ بني الدستور األ، لنظام احلكم
الفصل بني السلطات فصًال مرنًا يقوم عىل  مبدأالذي يقوم عىل ، أن نظام احلكم النيايب هو أحد أنظمة احلكم الديمقراطية

   .التوازن بينها
  :السلطة الترشيعية )أ

ففي بداية عقد  )دستور 25م(أما جملس األمة فيتألف من جمليس األعيان والنواب .وامللك األمةوتناط بمجلس 
، 1952اخلمسينات من القرن املايض شهدت احلياة السياسية مرحلة قصرية من احليوية رافقت صدور الدستور يف العام 

 .)1954- 1951(الذي رسى مفعوله أثناء والية جملس األمة الثالث 

وتشكيل ، ية معارضةمتخضت عن أكثرية نياب) 1961- 1956(إال أن االنتخابات النيابية ملجلس النواب اخلامس 
فقد أقاهلا جاللة امللك إثر االضطرابات التي شهدهتا تلك ، لكن هذه احلكومة مل تعمر طويالً  .حكومة برملانية ألول مرة

وباستثناء فرتة قصرية رفعت فيها األحكام العرفية العام  .1957والتي أعقبها إعالن األحكام العرفية يف العام ، املرحلة
عرفت الدولة حالة من عدم ، العرفيةومنذ فرض األحكام  .1992أن ألغيت يف العام إىل  إال أنه استمر العمل هبا 1964

وظهور منظمة التحرير ممثًال رشعيًا 1967وحرب حزيران ، بسبب توتر العالقات مع الدول العربية، شبه الدائم االستقرار
- 1980وحرب العراق وإيران ، 1973واحلرب العربية اإلرسائيلية ، 1970وأحداث أيلول ، وحيدًا للشعب الفلسطيني

إىل ، 1986- 1978منذ  1احلياة النيابية باالضطراب وعدم االنتظام والتوقف التام وقد انعكست هذه األوضاع عىل .1988
 رفع أسعاربسبب ، يف نيسان من ذلك العام ردنإثر موجة االحتجاجات التي اجتاحت األ 1989أن استؤنفت يف العام 

 وأدى ذلك كله، إعالن فك االرتباط القانوين واإلداري مع الضفة الغربية 1988وكان قد سبق ذلك يف العام ، املحروقات
وقد كان لربوز املعارضة امللحوظ يف هذا املجلس  .يف ذلك العام) املجلس احلادي عرش(إجراء انتخابات جملس النواب إىل 
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الثاين عرش حتى ( 1993غري أن املجالس الالحقة التي انتخبت منذ  .الفاعلية يف ممارسة مهامهأثر كبري يف إعطائه احليوية و
، طبق يف اململكة ألول مرة عرف بقانون الصوت الواحد، قد تم انتخاهبا بموجب نظام انتخايب جديد) السادس عرش

وقد شاب انتخاب هذه املجالس تدخالت من  .يف انتخابات املجالس الالحقة حسب قانون مؤقت عدل مرات متعددة
، املجلسني اخلامس عرش والسادس عرش تزوير نتائجها كام جرى يف انتخاباتإىل  أدت، السلطة التنفيذية بأوجه متعددة
وقد تم حل هذين املجلسني مبكرًا قبل إكامل أي  .بام فيها املركز الوطني حلقوق اإلنسان، حسب ما أكدت مصادر متعددة

  . مدته الدستوريةمنهام
متثلت واقعيًا بتقويض صالحيته بمامرسة ، بمجلس النواب  عىل التطورات اخلاصة إن أهم اآلثار السلبية التي ترتبت

، كل وزارة تؤلف أن تعرض برناجمها عىل جملس النواب حيث يرتتب عىل، التي أناطها به الدستور، الرقابة السياسية واملالية
أن إىل  إال أن واقع احلال يشري )دستور 54، 53، 51م (فإن حجبها وجبت عليها االستقالة ، أساسهوأن تطلب الثقة عىل 

وال شك أن ضعف  .1962مل حيدث إال مرة واحدة العام  1952حجب الثقة عن احلكومة منذ بدء العمل بالدستور يف العام 
 .يعود بدوره لضعف احلياة احلزبية، أكثرية كتل نيابيه براجميةدور جملس النواب يف ممارسة الرقابة السياسية سببه عدم بروز 

  .وقد كان لنظام االنتخاب بالصوت الواحد أكرب األثر يف تكريس هذا الضعف
لكن النفقات  .فتنتج عن حقيقة أن املوازنة العامة للدولة تصدر كقانون، أما صالحية جملس النواب يف الرقابة املالية

هاما من املوازنة العامة يزيد عن ملياري  التي متثل جزًءا، لحة واملخابرات العامة واألجهزة األمنيةالعسكرية للقوات املس
وما يزيد  .تفاصيل ال تدرج ضمن موازنة الدولة إال كأرقام مغلقة دون، )1()من اإليرادات املحلية% 42( 2011دينار العام 

يتولون إقامة وإدارة مشاريع  من خطورة عدم خضوعها للرقابة اجلادة أن اجليش واملخابرات والعامة واألمن العام
ويدعى صندوق املشاريع التنموية ، 2004استثامرية بواسطة صندوق خاص نشأ بموجب نظام خاص صدر يف العام 

  .)2(منيةواالستثامرية اخلاصة بالقوات املسلحة واألجهزة األ
عىل ، أن الدستور أناط بمجلس النواب دور الضابطة العدلية يف حماكمة الوزراء أمام املجلس العايلإىل  اإلشارةوجتدر 

  )دستور 55، 56م (ما ينسب إليهم من جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم 
 3ف34م(تعود جلاللة امللك فإن صالحية حل جملس النواب املنتخب قبل انتهاء مدته الدستورية ، عىل أية حال

حتى لو سبَّب جاللة - إال أن الدستور ، )دستور 74م(صحيح أنه ال جيوز حل املجلس الذي يليه لنفس السبب ، )دستور
  .ال يمنع حل الذي يليه لسبب خمتلف - امللك حل املجلس

لترشيعية يتم تعيينه وإقالته بإرادة إذا كان هذا حال جملس النواب فإن جملس األعيان الذي هو املجلس الثاين للسلطة ا  
ففي حال اختالفه ، مما جيعله بالرضورة تابعًا للسلطة التنفيذية وذراعها يف داخل السلطة الترشيعية، )دستور 36م ( ملكية
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يف هذه احلالة  ذلك أن الدستور، يملك ما يمكن تسميته الثلث املعطل، مع قرار جملس النواب يف ترشيع قانون معني
الذي يشكل جملس األعيان ثلثه وحده ، املشرتك ملجليس السلطة الترشيعية جتامعيتطلب إقرار القانون بأغلبية ثلثي اال

صالحية تقديرية يف  )جملس الوزراء بموافقة امللك(أسند للسلطة التنفيذية  )دستور 94م(كام أن الدستور ) دستور 92م(
وفعًال كثرت القوانني املؤقتة التي صدرت يف فرتات  .غري منعقدأو  واب منحالً وضع القوانني املؤقتة عندما يكون جملس الن

  .مما يعترب بمثابة انتقاص من صالحية السلطة الترشيعية بل واستيالء السلطة التنفيذية عىل الترشيعية، متتالية
   :السلطة التنفيذية) ب

جاللة امللك (هذه البنية الثنائية للسلطة التنفيذية من خالل  )دستور 26م ( تناط بامللك ويتوالها بواسطة وزرائه
بام يف ذلك حل جملس النواب ) دستور 40م  - 30م (جاللة امللك صالحيات واسعة إىل  فإن الدستور قد أسند )واحلكومة

 ومل .فيذيةعالوة عىل صالحيته بتعيني احلكومة وإقالتها كجزء من السلطة التن، وتعيني وإقالة رئيس وأعضاء جملس األعيان
بل أبقاها كسلطة ، بأي قيد )1()دستور 35م (بتعيني احلكومة وإقالتها وقبول استقالتها  يقيد الدستور صالحية جاللة

م (فيتوىل إدارة مجيع شؤون الدولة الداخلية واخلارجية  )جملس الوزراء(أما احلكومة ؛ أي ، تقديرية جلاللة امللك
ويف ) دستور 53، 51م(من خالل آلية طرح الثقة ، العامة للدولة أمام جملس النوابفهو مسؤول عن السياسية ) دستور45

فيمكن جلاللة امللك إن  )حجب الثقة(إىل  حال اختالف احلكومة مع جملس النواب حول برناجمها السيايس مما قد يؤدي
ر ذلك مناسباً   مع إعطاء سبب خمتلف يف كل مرة نيمرتني متتاليتأو  مرة )2()دستور 3ف 34م(أن حيل جملس النواب ، قدَّ

عجزه عن و االحتامل مفتوحًا حلل املجلس إن بقاء .التي تلزم بتسبيب احلل، من الدستور 74لتجنب التعارض مع املادة 
، يبقي عىل تبعية احلكومة جلاللة امللك تبعية مطلقة، بسبب غياب أكثرية براجمية داخله، ممارسة الرقابة الفعلية عىل احلكومة

صحيح أن جاللة امللك يامرس صالحياته بإرادة ملكية موقعة حتت توقيعه من  .من حيث تشكيلها والسياسة التي تطبقها
ولكن مشاركة احلكومة يف اختاذ القرار الذي تتضمنه اإلرادة  )دستور 40م(املختصني  الوزراءأو  رئيس الوزراء والوزير

وتشري  .من الدستور 35وإال تعرضت احلكومة لإلقالة املتاحة أمام جاللة امللك بحكم املادة ، يصبح حتصيل حاصل امللكية
يف حال تعارض ، أن فرص بقاء احلكومة التي تتمسك بواليتها الدستورية يف السلطة هي فرص ضئيلةإىل  التجربة العملية

إال أن جاللة امللك مصون من  .عون اخلصاونة كام دلت عىل ذلك جتربة حكومة السيد، سياستها مع توجهات جاللة امللك
صحيح أن جاللة امللك يامرس صالحيته بإرادة ملكية موقعة حتت توقيعه  .قضائية جنائيةأو  كل تبعة ومسؤولية سياسية

 حيث ال، جمرد إجراء شكيل دون مضمونإىل  إال أن هذا النص حتول يف املامرسة .)3(من رئيس الوزراء والوزراء املختصني
وبالرغم من أن جاللة امللك  .يدل يف التطبيق العميل عىل مشاركة الوزراء الفعلية يف القرار الذي حتمله اإلرادة امللكية

                                                                        
 .114ص، 2010عامن ، الوجيز يف النظام الدستوري، الدكتور امني العضايله) 1(

 .امللك صالحيته يف حل املجلسني اخلامس عرش والسادس عرش خلت من ذكر السببجتدر االشاره إىل ان االراده امللكية يف ممارسة  (2)
 .95ص ، 2010عامن ، الوجيز يف النظام الدستوري، الدكتور امني العضايله (3)
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ويف ظل ضعف الرقابة ، كام رأينا، حمصن يف وجه أي مساءلة بسبب اقتصار وقوع هذه املسؤولية عىل عاتق احلكومة
ألهنا ، فإهنا تصبح يف أدائها لسياستها خاضعة لرقابة جاللة امللك وحده، هامن جانب جملس النواب علي السياسية واملالية

الفصل بني السلطات وانعدام  مما يمثل مظهرًا من مظاهر اإلخالل بمبدأ، يف تشكيلها وبقائها يف السلطة رهن بإرادته وحده
 .التوازن بينها

فقد أدى ، وتركزها يف شخص جاللة امللك، دستورياً ونتيجة لضعف قبضة احلكومة عىل الوالية العامة العائدة إليها 
ما يمكن تسميته بحكومة موازية ولكن خارج الرقابة إىل  الذي حتول، تضخم دور اإلدارة يف الديوان امللكيإىل  ذلك

بالقيام باألعامل االستخبارية يف سبيل أمن  1964املكلفة بموجب قانوهنا لسنة ، كام أن جهاز املخابرات العامة .الدستورية
بام يف ذلك سري االنتخابات النيابية ورسم ، أصبح يسيطر عىل إدارة شؤون الدولة الداخلية، يةردنوسالمة الدولة األ

  .)1(وتشكيل وعمل احلكومات، نتائجها
 :السلطة القضائية )ج

ثالثة أنواع؛ هي املحاكم إىل  إال أنه قسم املحاكم )دستور97م (أن الدستور ينص عىل استقالل القضاء  من البدهيي 
ومنها حمكمة أمن الدولة والقوانني التي ، واملهم هنا أن نالحظ أن قوانني املحاكم اخلاصة .الرشعية والنظامية واخلاصة
الدور األساس ) يةرئيس الوزراء ومسؤويل األجهزة العسكرية واألمن(تعطي السلطة التنفيذية ، حتكم األجهزة العسكرية
صالحية الضابطة العدلية يف ما يتعلق  وفيام يتعلق بمحكمة أمن الدولة يعود لرئيس الوزراء.يف تكوين هذه املحاكم

كام أن القوانني التي حتكم األجهزة األمنية  .يعني صالحية تقديرية بتوسيع صالحية املحكمة وهذا .يةقتصادباجلرائم اال
تنص عىل إنشاء حماكم خاصة تشكل من قيادات هذه األجهزة ومن ضباط ) ت واألمن والدركاجليش واملخابرا(مجيعها 

من الرقابة القضائية عىل املخالفات املالية  األجهزةمما ينتج عنه حتصني هذه القيادات وضباط هذه ، يأمترون بأمر قادهتم
وأكثر من ذلك فإن قانون املخابرات العامة يسمح بمحاكمة  .االنتخابية وما قد يرتكبونه من خمالفات يف العملية، والقانونية

وذلك يف حال اشرتاكهم مع عضو يف املخابرات بارتكاب جرم منسوب ، األشخاص املدنيني أمام املجلس العسكري
حية كام أن قانون منع اجلرائم يعطي السلطة التنفيذية عرب احلكام اإلداريني الذين يتبعون لوزير الداخلية صال .إليهم
وال بد من التأكيد أن املامرسات التي قد تتم  .مما يشكل جتاوزًا عىل صالحيات القضاء، تتصل باحلريات الشخصية، واسعة

تشكل قيودًا عىل ) كقانون منع اجلرائم وقانون حمكمة أمن الدولة وقانون املخابرات العامة(استناًدا لبعض هذه القوانني 
  )2(.ثل مساسًا خطريًا باملرشوعية الديمقراطيةمتو، احلريات الشخصية والسياسية

ويمنح أعضاءها صفة ، يربطها برئيس الوزراء مبارشة 2006كام أن قانون هيئة مكافحة الفساد الصادر يف العام   
وهذه ) الخ...منع من السفر، حجز، حتقيق(الضابطة العدلية ؛أي إهنا متارس صالحية قضائية يف مالحقة اجلرائم 
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يف الوقت الذي ينص قانون اهليئة عىل تبعيتها ، باحلقوق الدستورية لألفراد مبارشة من شأهنا أن تلحق مساساً صالحيات 
  .لرئيس الوزراء

عىل  من املهم أن نالحظ أن الدستور أزاح حماكمة الوزراء خارج اختصاص السلطة القضائية، وعىل صعيد آخر
دور الضابطة العدلية وباملجلس العايل (بمجلس النواب صالحية اهتامهم فأناط ، اجلرائم الناجتة عن تأدية وظائفهم

إن اخلطورة يف ذلك تتمثل يف هذه احلالة باحتامل تسييس  .))دستور 57.60، 56، 55، 59، 58(صالحية حماكمته 
ومن ناحية أخرى فإن الدستور أخرج اختصاص القضاء من الطعون يف صحة نيابة عضو من أعضاء جملس  .حماكمتهم

  .نفس نتيجة التسييسإىل  ما قد يؤدي، وأناطها باملجلس نفسه، النواب
 .من رشوط املرشوعية و مل ينص الدستور رصاحة عىل أي نوع من الرقابة عىل دستورية القوانني التي تعترب كام رأينا

أصبح ، حتت ضغط الواقع، إال أنه،  يف اإلحجام عن ممارسة هذه الرقابة لسنوات طويلةردينلذلك استمر القضاء األ
  .)1(وهي رقابة ضعيفة، يامرس ما يعرف برقابة االمتناع بالدعوى الفرعية

  يجتامععىل الصعيد اال :ثانياً 
الرشعية  العملية بالعديد من مظاهر اخلروج عىل معايريالحظنا أن اخللل يف أداء النظام السيايس متثل يف التجربة 

مما نتج عنه ضعف إن مل نقل غياب الرقابة ، الخ...الفصل بني السلطات، الشعب مصدر السلطات: الديمقراطية وأحكامها
بروز  خراً ؤه منتج عنأو  تزامن ذلك ولقد .الفعلية عىل السلطة التنفيذية بصورها املختلفة؛ السياسية والقضائية والشعبية

وانعكست جتليات هذه األزمة ، ية واملالية للدولةقتصادنسج خيوطها سوء السياسات اال، يجتامعأزمة عىل الصعيد اال
  :بشكل خاص يف

   :تطبيق برنامج التخاصية) أ

األكرب للعاملة من حيث كوهنا املستخدم ، منذ نشوئها إحدى نامذج ما يسمى الدولة الراعية يةردنفلقد كانت الدولة األ
املساهم األكرب يف ملكية أو  واملالك، واملمول للمرافق اخلدمية األساسية من صحة وتعليم ومواصالت، يف القطاع العام

إىل  لكن برنامج التحول .وخاصة يف جمال الصناعات التعدينية وغريها، ية والصناعيةقتصادالكثري من املؤسسات اال
غات وعناوين جديدة التخاصية الذي بدأ تنفيذه منذ ، ةيربالية اجلديدلساقتها نظرية ال، أكثر من عقد من الزمان حتت مسوِّ

فقد اشتمل برنامج التخاصية هذا عىل  .انسحاب الدولة من هذا الدور لصالح القطاع اخلاص األجنبي يف الغالبإىل  أدى
انتشار شبهات بالفساد إىل  أدى، ةغياب تام للشفافيمؤسسات استثامرية أجنبية يف إىل  ية وطنية هامةاقتصادبيع مؤسسات 
  .عىل نطاق واسع
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   :السياسة الرضيبية) ب
، عىل السلع% 16حيث إن رضيبة املبيعات التي تبلغ ، الثروةسوء توزيع إىل  وقد ترافق ذلك مع سياسات رضيبية أدت
، يةجتامعلتوزيع العبء الرضيبي بشكل متساو ملختلف الرشائح اال أداةإىل  حولت الرضيبة من أداة لعدالة توزيع الدخل

 )2009قانون مؤقت لسنة(إن فرض قانون رضيبة الدخل وهو  .تآكل الطبقة الوسطى لصالح الطبقة الرأسامليةإىل  مما أدى
ولكن  .)دستور111م( ختفيض النسبة لرضيبة الدخل عىل كبار املكلفني من بنوك ورشكات تأمني يتعارض مع الدستور

وارتفاع العائد ، 2009مثًال باملقارنة مع  2010اإلسهام يف ختفيض اإليرادات العائدة من رضيبة الدخل العام إىل  تطبيقه أدى
 .عىل ما يف ذلك من إفقار يلحق بالطبقة املتوسطة وذوي الدخل املحدود، خاصة رضيبة املبيعات، من الرضيبة غري املبارشة

املالية العامة كذلك انخفاض نسبة رسوم التعدين املفروضة عىل الصناعات االستخراجية  إلدارةاويالحظ يف جمال 
  .بعد خصخصتها) الخ...، البوتاس، الفوسفات(

  :انفالت اإلنفاق) ج
يرافقه ، غري مسبوق يف املوازنة العامة عجزإىل  مما أدى، احلكومي منذ عدة سنوات انفالتًا يف اإلنفاق تشهد الدولة

ي عرشات املؤسسات جتامعي واالقتصادفقد استحدثت ضمن برنامج التحول اال .غياب التوازن بني أولويات اإلنفاق
النفقات العامة إىل  إضافة(مليار دينار  1.915 وقد بلغت نفقاهتا العام، املستقلة التي ال ختضع موازنتها لرقابة جملس األمة

  2010لعام  )1(مليون دينار 606دره بعجز ق) الواردة يف موازنة الدولة العامة

كام بلغت اإليرادات املحلية  .مليار دينار 6.953ليصبح  2011ارتفاع النفقات يف املوازنة العامة للدولة لسنة إىل باإلضافة 
إمجايل النفقات من % 68مليون دينار ؛ أي إن اإليرادات املحلية أصبحت ال تشكل أكثر من  1.160دينارًا وعجز املوازنه  4.769
أما غياب  .ما يعني زيادة االعتامد عىل القروض واملساعدات اخلارجية، من النفقات اجلارية%81وال تغطي سوى ، العامة

من الناتج املحيل % 9الذي بلغ وحده ما نسبته ، التوازن يف توزيع اإلنفاق فإنه يتجىل باالرتفاع الكبري يف اإلنفاق العسكري
% 3.3بينام مل يبلغ اإلنفاق عىل القطاع الصحي وقطاع التعليم عىل التوايل سوى  .أعىل النسب بني دول العاملوهي من ، اإلمجايل

واتساع دائرة الفقر ، وإن نتائج مثل هذه السياسة املالية للدولة تساهم يف ارتفاع املديونية .)2(من الناتج املحيل اإلمجايل% 4.1و
وختصيص نسب أعىل لإلنفاق الذي من شأنه أن خيفف أعباء ، النظر يف أولويات اإلنفاقبدالً من تضييقها عن طريق إعادة 
حيث ، وكان من جراء هذه السياسة املالية زيادة االعتامد عىل القروض واملنح اخلارجية .الصحة والتعليم عىل الفئات الدنيا

مليار دينار  15.7إىل  ر دينار هناية العام املايض لتصلمليا 13.4ارتفعت من ، أرقاًما غري مسبوقة 2011بلغت املديونية للعام 
  .أي ما يتجاوز بكثري السقف الذي حيدده قانون الدين العام من الناتج املحيل اإلمجايل )3(2012هناية آب 
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  :اتساع دائرة الفقر والبطالة) د
 .وتعميق الفجوة بني األغنياء والفقراء، واتساع دائرة الفقر، ارتفاع معدالت البطالةإىل  أدت هذه السياسات يف جمملها

يف املحافظات % 22.3و، بني محلة الشهادات اجلامعية% 18.2ما نسبته  2012بلغت نسبة البطالة يف الربع الثالث هلذا العام و
الرسمية يف  وتشري األرقام )2(جيباً  36إىل  2006جيبًا العام 22أما جيوب الفقر فقد ازدادت من  .)1(النائية كمحافظة الطفيلة

وإىل تكدس الثروة لدى طبقة من األغنياء ال ، يني يعيشون حتت مستوى خط الفقرردنمن األ% 80أن إىل  بعض الدراسات
  .)3(% 9تتجاوز نسبتهم 

واألوضاع الناجتة ، ية للدولةقتصادوباملحصلة فإن غياب الشفافية عن جممل اإلجراءات يف جمال السياسة املالية واال
التي أصبحت يف الوعي املجتمعي هي الصفة املميزة ، بروز ظاهرة الفساد وانتشار الشبهات بالفسادإىل  أدىعنها قد 

ي أن هناك جتامعي واالقتصادويؤكد رئيس املجلس اال .ي يف السنوات األخريةجتامعي واالقتصادلربامج التحول اال
ألن هناك ، وليس مسجالً ، وهو غري مرخص، أي يشء عنه وأن احلكومة ال تعلم، مليار 30ًا غري رسمي يقدر بنحو اقتصاد

وقد ترافقت صورة الفساد املايل يف  .دينار مليون 600 -  500وأن حجم األموال الضائعة بنحو ، اعتداء عىل أموال الدولة
وتوريث ، ينات يف الوظائف العامةيالذهن العام مع صورة الفساد اإلداري املتمثل بانتشار الواسطة واملحسوبية للتع

  .)دستور 2ف 22م(خالفًا ملعايري الكفاءة التي يؤكدها الدستور ، املناصب العليا
ي واملايل أسهمت يف بروز أزمة عىل الصعيد قتصادواستنتاجًا مما تقدم فإن السياسات احلكومية يف املجال اال

ية كقيمة عليا من قيم جتامعالعدالة االواعتربت دليًال عىل غياب ، اقرتنت بالوعي العام بظاهرة الفساد، يجتامعاال
  .الديمقراطية

  األزمة :القسم الثالث
ولقد  .تناقض يف أهدافهام بالرغم من سعيهام لذلكأو ، تظهر األزمة عندما يعجز طرفا عالقة ما عن حسم تعارض

ومعايري ، السيايس يف الدولةاخللل العميق القائم يف العالقة بني أداء النظام أو  ية مدى الفجوةردنأظهرت التجربة األ
وقد نتج عن هذا اخللل األزمة املستمرة منذ ، يةجتامعية االقتصادوذلك عىل الصعد السياسية واال، املرشوعية الديمقراطية

  .واملتمثلة بالفشل حتى اآلن يف التوفيق بني مطالب احلراك الشعبي من ناحية واستجابة السلطة من ناحية أخرى، سنتني تقريباً 
  احلراك: والً أ

إال أنه ، فهو وإن تبلور منذ عامني مرتافقًا مع ما يسمى بالربيع، ال يمكن حتديد تاريخ دقيق لبدء احلراك الشعبي
فقد سبقت انطالقته إرهاصات متثلت بالعديد من  .ية بام هلا وما عليهاردنيستبطن كل معامل التجربة التارخيية للدولة األ

                                                                        
 .2012للربع الثالث عام  والبطالة العاملةنرشه حول نتائج مسح ، العامة اإلحصاءاتدائرة   )1(
 .17/7/2010بتاريخ ، العرب اليوم، االقتصاديةالفقر السياسات ، فهمي الكتوت  )2(
 .7ص، املرجع السابق)  3(
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وقيادات حزبيه  وأكاديميةاالحتجاجات التي صدرت عىل هيئة بيانات وقعتها شخصيات وطنية سياسية ونقابية 
  .)1(معارضه

ليس فقط يف ، يغطي كافة أنحاء اململكة، يتواصل منذ ما يقرب من عامني إال أن هذه املعارضة أخذت شكل حراك  
وذلك من خالل ، يقتصادالتي تعاين من التهميش اال، املناطق النائيةالبلدات الصغرية يف إىل  بل امتد، املدن الرئيسة

 )2(وتشري مصادر األمن العام .مظاهرات واعتصامات واضطرابات ومهرجانات وبيانات تنرش عرب وسائل اإلعالم املختلفة
، جمموعات شبابية بأسامء خمتلفةوأن اجلديد يف هذا األمر ظهور  2012- 2011تزايد مستمر يف هذه األحداث بني العامني إىل 

وتدرجييًا أخذت تتواصل فيام بينها بصوره منتظمة بينها وبني أحزاب املعارضة ، يف املناطق املختلفة أخذت تغذي هذا احلراك
صيغ  وأخذت تتبلور، حينًا آخر حينًا واالندماج فيام بينها وهكذا برزت أشكال من التنسيق .وبعض مؤسسات املجتمع املدين

وما زالت تسعى لتشكيل تنظيم ، التحالف بني هذه املكونات املختلفة يف كافة أرجاء الوطنأو  التنسيقأو  ن التنظيم املوحدم
أحزاب املعارضة والعديد من مؤسسات املجتمع املدين من نقابات : معظمها حول برنامج موحدأو  جيمعها كلها، موحد

كظاهرة جديدة غري مسبوقة يف التاريخ السيايس   هذا احلراك أخذ يفرض نفسه وهكذا فإن .واحتادات نسائية وشبابية خمتلفة
ومن حيث ديمومتها وانتشارها خارج ، قوى جديدة غري األحزاب والنخب التقليدية  من حيث اتساعها لتشملرديناأل

 :فهو دون شك راكوبغض النظر عن مصري هذا احل .وخاصة يف املناطق التي تعاين من التهميش، العاصمة

املستقبل من خالل برنامج عام إىل  وإنام يستنبطها يف حركة تتطلع، ليس جمرد تكرار لتجربة املعارضة التارخيية  - أ
  .يتشكل من جممل مطالبه وشعاراته

، باستثناء بعض األصوات املعزولة يتمسك احلراك بكل مكوناته بطابعه السلمي ورفض العنف .سلمية احلراك - ب
التي عرفت إبان  وجيعل من الصعب عىل السلطة قمعه بوسائل العنف، يعرب عن نضجه ويعطيه رشعيه واقعيةمما 

  .يف حرية الرأي التعبري السلمي يف انسجام تام مع القيم واملبادئ الديمقراطية ويظهره، األحكام العرفية
والتي يمكن التعرف عليها من خالل ، قهاهو املطالب التي يسعى لتحقي، إن أهم ما يلفت النظر يف هذا احلراك - ج

وغريها من ، واألدبيات والشعارات التي يرفعها يف املسريات واالعتصامات، البيانات التي تصدر عن مكوناته
وإنام يتمسك ببقاء هذا النظام ، احلكم كام حدث يف بعض الدول العربية فهو ال يسعى لتغيري نظام، مظاهر التعبري
  :ويمكن القول إن مطالبه ترتكز يف حمورين .ويطلب إصالحه الوراثيالنيايب امللكي 

واملتمثل يف رضورة إعادة النظر بالنصوص الدستورية ، هو اإلصالح السيايس للنظام بوجه عام :املحور األول 
ل الفصل من خال، وبام حيول دون تغول سلطة عىل أخرى، بام جيسد مبدأ الشعب مصدر السلطات، املتعلقة ببنية السلطة

                                                                        
 الدولة أمالكشخصية سياسيه معروفه احتجاجا عىل ما كان يعلن عن بيع بعض  املائةبيان عرف باسم بيان  2009 أيارصدر يف ) 1(

 .العقارية
 .العام األمنانظر امللحق كام زودتنا به مديرية ) 2(
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السلطة  ولذلك فهو يطالب أن تكون، ويقوم عىل التوازن والتعاون، فصًال يضمن استقالل هذه السلطات بني السلطات
قانون   املنبثقة بدورها عن، مؤلفة من بني األكثرية النيابية الفائزة يف االنتخابات التنفيذية الفعلية ممثلة بحكومة برملانية

كام أن حتقيق اإلصالح السيايس يف نظر احلراك واملعارضة يستدعي  .لكافة ألوان الطيف السيايسمتثيل  يتيح أوسع، جديد
وكافة الترشيعات ، كقانون األحزاب وقوانني املطبوعات والنرش، إعادة النظر يف الترشيعات الناظمة للحياة السياسية

  .املتعلقة باحلريات العامة
وأسهمت يف خلق ، استفحلت يف بعض مفاصل الدولة التي، ظاهرة الفساد فريكز عىل استئصال :املحور الثاينأما 

ويشكل اجتثاث الفساد مطلبًا جتمع عليه كل  .الفقر والبطالة :يةجتامعية وانعكاساهتا االقتصاداألزمات املالية واال
  .مكونات احلراك

، الرتابط العضوي بني هذين اهلدفنيوال يغيب عن البال ، إن هذين املطلبني يلخصان هدف احلراك اإلصالحي 
إذ إن الفساد ال يرتعرع  .الفشل يف حتقيق اآلخرإىل  الفشل يف حتقيق أحدمها يودي، حتقيق اآلخرإىل  فتحقيق أحدمها يفيض

وغياب الرقابة السياسية والقضائية الفعالة عىل عمل السلطة ، إال يف ظل تغول السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية
اآلثار التي أنتجها هذا احلراك ؛ أي مدى استجابة السلطة هلذه  عىل أية حال يبقى من الرضوري التعرف عىل .التنفيذية

  .املتعلقة بمحاربة الفسادأو  املطالب سواء تلك املتعلقة باإلصالحات السياسية
  االستجابة: ثانياً 

اإلصالح السيايس وحماربة  :ملطالب اإلصالح يف شقيهومدى استجابتها ، املقصود هنا التعرف عىل رد فعل السلطة
  .الفساد
  :اإلصالح السيايس) أ

فقد عرفت الدولة تشكيل مخس حكومات يف أقل من ، مل يكن من املتصور أن تواجه السلطة هذا احلراك بالالمباالة
 .النواب وقانون لألحزاباحلراك شكلت جلنة احلوار الوطني هبدف اقرتاح قانون انتخاب ملجلس  منذ بداية .عامني

وأحيل للقضاء بعض األشخاص بتهم الفساد ممن تولوا املسؤولية  .وكذلك شكلت بإرادة ملكية جلنة لتعديل الدستور
ولقد متخض عن كل ذلك إجراء تعديالت دستورية شملت ثلث  .يف القطاع اخلاص وأحدهم من رجال األعامل، العامة

، منها قانون االنتخاب وقانون األحزاب السياسية :ت الناظمة للحياة السياسيةصدرت بعض الترشيعاو .مواد الدستور
   .وقانون املحكمة الدستورية، وقانون اهليئة املستقلة لالنتخابات

ال ) مقياس اهليبة(للمعايري الديمقراطية  اجلديدةومهام يكن من أمر فإن مدى استجابة هذه التعديالت والترشيعات 
   .والتغيري الذي أحدثته يف عالقتها وضوابط ممارستها باجتاه الديموقراطية، تظهر إال من خالل تأثريها يف بنية السلطة

فإنه يمكن ، التي جاءت شكليه، يني وواجباهتمردنوباستثناء التعديالت التي أدخلت عىل الفصل اخلاص بحقوق األ
  .الترشيعية والتنفيذية السلطة القضائية: ا فيام أدخل من تغيريات خاصة بالعالقة بني السلطات الثالثحرصه
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 :السلطة الترشيعية - 1

وجملس األعيان وهو جملس معني من  .جملس األعيان والنواب :أبقت التعديالت الدستورية عىل نظام املجلسني
إرادة الشعب يف  وحدة ضامنًا لتجسيد، لكن احلراك يطالب برضورة إلغائه .مل يطاله التعديل، السلطة التنفيذية كام رأينا

وتوزيع أعضائه عىل املحافظات بالتساوي ، يرى رضورة أن يكون منتخبًا من الشعب وبعض احلراك .جملس واحد منتخب
من الدستور أوجب إنشاء هيئة مستقلة  2ف 67فإن تعديًال عىل املادة ، أما جملس النواب .إذا كان البد من االحتفاظ به

وقد صدر بناء عىل هذا التعديل .بعد أن كانت وزارة الداخلية هي التي تديرها، إلدارة العملية االنتخابية واإلرشاف عليها
الصوت الواحد للدوائر االنتخابية  حافظ عىل نظام إن قانون االنتخاب كام صدر مؤخراً  .قانون خاص باهليئة الحقاً 

إال أن  .الكوتا النسائية عن دوائر البادية الثالثإىل  مع إضافة ثالثة أعضاء، التي أبقى عىل تقسيمها كام يف السابق، حليةامل
ينتخبون عىل مستوى  وخصص هلا سبعة وعرشين مقعداً ، وذلك بإحداث الدائرة العامة، القانون ّمجل إضافة ملحوظة

نسبة ممثيل (عضوًا  150يصبح عدد أعضاء جملس النواب  .التمثيل النسبي الوطن عىل أساس القائمة املغلقة حسب نظام
  .)من أعضاء املجلس% 18الدائرة العامة هي 

والوظيفة السياسية التي تؤدهيا هذه  اإلدارية إلجراء االنتخابات النيابية ومهام يكن من أمر فال بد من التمييز بني املهمة
ومنع حدوث أي شكل  وظيفة تؤدهيا اهليئة املستقلة لالنتخابات بام يضمن حتقيق النزاهةفاملهمة اإلدارية هي ، االنتخابات

ومن هنا  .)وزارة الداخلية ودائرة املخابرات العامة(التي كثريًا ما تتهم به السلطة التنفيذية ، من أشكال التالعب والتزوير
ي قد ترتكب جرائم التزوير يف االنتخابات فإن التعديل فإذا مل تعدل املواد الدستورية التي تتعلق بمالحقة اجلهات الت

) كام سنرى(فمحاكمة رئيس الوزراء والوزراء ال تتم ، القايض بإنشاء اهليئة املستقلة لالنتخابات يبقى مفرغًا من مضمونه
النيابة العامة اجلهة ىل إ فهل يعقل أن حييل جملس نواب يأيت عن طريق، النيابة العامةإىل  إال إذا قرر جملس النواب إحالتهم

) املخابرات العامة(الترشيعات املتعلقة بمحاكمة العسكريني إىل  كام أن التعديالت الدستورية مل تتطرق، ؟؟؟التي أتت به
بام يمكن من االدعاء عليهم وحماكمتهم بشفافية عىل جرائم تزوير االنتخاب التي قد يتهمون ، أمام القضاء النظامي

  .)1(بارتكاهبا
فال يغيب عن ، فإنه حتى لو توافرت كل مقومات النزاهة يف إدارة اهليئة املستقلة للعملية االنتخابية، عىل أية حال

  .الذهن أن حتقيق الغاية السياسية هلذه العملية تتوقف عىل طبيعة النظام االنتخايب املقرر يف قانون االنتخاب
فإن قانون ، اطية بوصفها وسيلة للتعبري عن إرادة الشعبوإذا كانت االنتخابات هي السند الرشعي للديموقر 

يواجه عىل هذا ، من أعضاء املجلس% 82االنتخاب اجلديد بتكريسه نظام الصوت الواحد يف الدوائر املحلية ملا نسبته 
وشخصيات وطنية وأكاديمية ومؤسسات جمتمع مدين  عربت عنها قوى سياسية وحزبية، الصعيد احتجاجات واسعة

                                                                        
 .مرجع سابق، سفيان عبيداتاملحامي ) 1(
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فهي ترى أن ، التي ستجرى بموجبه، مقاطعة االنتخابات النيابية القادمةإىل  أعلنت رفضها هلذا القانون ودعت، دةمتعد
من شأنه احليلولة دون ظهور كتل نيابية منتخبة عىل ، 1993 كام أثبتت التجربة منذ بدء تطبيقه العام، نظام الصوت الواحد

وال يفرز سوى جمالس نيابية أكثرية أعضائها ، عائقًا أمام التنمية السياسيةوهو هبذا يقف .أساس برامج سياسية حتملها
، وهذا من شأنه فقط أن حيدث االنقسامات يف املجتمع، عرقيةأو  طائفيةأو  فئوية عشائريةأو  ينتخبون ملصالح شخصية

قوى املعارضة للقانون أن املقاعد وترى هذه ال، وأن يفرز جمالس نيابية عاجزة عن تأدية مهمة الرقابة السياسية بفاعلية
وليس ، فيام يشبه املحاصصة، املخصصة للدائرة العامة عىل قلة عددها ستكون موزعة عىل قوائم متعددة متنافسة فيام بينها

مما يضعف احتامالت تشكيل حكومة برملانيه ، بلورة أكثرية وأقلية براجمية يف املجلسإىل  من شأن هذا الوضع أن يؤدي
  .بالتايل

، السلطة التنفيذية يف وضع قوانني مؤقتة قلصت من صالحية )دستور 94م (صحيح أن التعديالت الدستورية 
بينام كانت السلطة التنفيذية تلجأ الستخدام هذه الصالحية يف حالة ، وحرصهتا يف حالة أن يكون جملس النواب منحالً 

 .فمن شأن هذا التعديل أن يقلل فرص صدور قوانني مؤقتة خارج صالحية جملس النواب .عدم انعقاد املجلس كذلك
انتزع ) دستور 56م(أما فيام يتعلق بمحاكة الوزراء فإن التعديل الدستوري  .وهذا أمر إجيايب يعزز صالحية جملس النواب
النيابة العامة بتصويت أغلبية أعضائه إىل  اءلكنه أبقى له صالحية إحالة الوزر، من جملس النواب صالحية الضابطة العدلية

  .بدالً من أغلبية الثلثني
التعديل القايض بمحاكمة الوزراء أمام املحاكم النظامية يف العاصمة عىل إىل  مضافاً ، يمكن القول إن هذا التعديل

لكنه بإبقائه عىل  .حيمل يف ثناياه تأثًريا إجيابيًا بتعزيز دور السلطة القضائية )1()دستور 55م(جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم 
تسييس عملية إىل  وقد يودي، من السلطة الترشيعية مازال يمثل جتاوزاً ، صالحية إحالة الوزراء للقضاء بيد جملس النواب

   .اإلحالة
بإلغائه صالحية امللك بتأجيل االنتخابات النيابية  )73املادة ( األثر اإلجيايب للتعديل الذي أدخل عىلإىل  أشريبقي أن 

 األمةحيث مدد فرتة الدورة العادية ملجلس 78 املادةعىل  كام أن تعديًال طرأ.يف حالة الظروف القاهرة، ألجل غري حمدود
جلهة وجوب استقالة احلكومة التي حيل جملس النواب يف  2ف74 املادةطرًا عىل  غري أن تعديالً  .لستة أشهر بدالً من أربعة

وقد يعطي هذا التعديل  .عهدها خالل أسبوع من تاريخ احلل وعدم جواز تكليف رئيسها بتشكيل احلكومة التي تليها
ل مل ينص عىل تشكيل فالتعدي .إال أنه يف احلقيقة ال يولد هذا األثر، انطباعًا بتطوير النظام النيايب لغاية التوازن بني السلطات

بل إن التعديل ال يقيض برضورة استقالة احلكومة التي جتري ، حكومة انتقالية جتري االنتخابات النيابية التي تيل احلل
كام أن التعديل بالشكل الذي أتى فيه منع فقط رئيس احلكومة الذي حيل جملس النواب يف ، االنتخابات بعد إجرائها

                                                                        
املجلس العايل الذي كان  إلغاءاملحكمة الدستورية ترتب عليه  بإنشاءهذا التعديل مضافا إىل التعديل القايض  أنالبد من مالحظة   )1(

 .من اختصاصه يشتمل عىل حماكمة الوزراء وتفسري الدستور
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حتى عودة رئيس احلكومة املنحلة أو ، التالية ومل يمنع عودة كافة الوزراء يف احلكومة التالية من تشكيل احلكومة، عهدها
عىل أية حال فإن كل هذه التعديالت ليست بذات بال بالقياس مع األثر السلبي لبقاء نظام  .وزيرًا يف الوزارة اجلديدة

ام أن التعديالت مل تتناول التدقيق يف رشوط حل ك .وختصيص عدد ضئيل من املقاعد للدائرة العامة، الصوت الواحد
  .جملس النواب كصالحية جلاللة امللك

  السلطة القضائية   - 2
ولقد طالت التعديالت الدستورية السلطة القضائية إال أهنا أبقت القضاء يعاين من تشتت مرجعياته وهيمنة السلطة 

مجيع الشؤون  2يتوىل املجلس القضائي املنصوص عىل إنشائه يف الفقره ، 98من املادة  2 ،3فحسب الفقرتني ، التنفيذية
ألن املجلس ، ويأيت هذا التعديل من قبيل لزوم ما ال يلزم .ويكون له حق تعيني هؤالء القضاة، املتعلقة بالقضاة النظاميني

التي تنص عىل  98م1اقضًا مع فإال أن التعديل يبدو متن، القضائي منصوص عليه مع اختصاصه يف قانون استقالل القضاء
  .تعيني قضاة املحاكم النظامية والرشعية بإرادة ملكية

، املحاكم الدينية، املحاكم النظامية :فاملحاكم ثالثة أنواع، ولكن التعديل أبقى عىل تشتت املرجعيات القضائية
، وهذا يعني أن حمكمة أمن الدولة وأي حمكمة خاصة .مجيع أنواع املحاكم تنشأ بقانونو )دستور 99م (واملحاكم اخلاصة 

ال تتبع للمجلس القضائي وإنام للسلطة التنفيذية من حيث تعيني ، منصوص عليها يف قوانني األجهزة العسكرية واألمنية
ع منع حماكمة أي شخص مدين يف قضية جزائية ال يكون مجي 2ف 101صحيح أن تعديل املادة  .أعضائها واإلحالة إليها

ويستثني من ذلك جرائم اخليانة والتجسس واإلرهاب وجرائم املخدرات وتزييف العملة جيوز حماكمة (قضاهتا مدنيني 
جييز لرئيس الوزراء أن يشكلها من قضاة مدنيني فقط ) 2م(إال أن قانون حمكمة أمن الدولة ) املدنيني أمام قضاة عسكريني

طاملا أهنا أصًال ، تلك التي استثناها التعديل الدستوريإىل  بقضايا جزائية باإلضافةوبالتايل إحالة املدنيني إليها ملحاكمتهم 
إذا وجد أهنا ذات  حمكمة أمن الدولةإىل  وبمقدور رئيس الوزراء إحالة أي قضية، تدخل يف اختصاص حمكمة أمن الدولة

ولكن هلذه األسباب يرى البعض أنه ليس يف هذه التبعية للسلطة التنفيذية إخالل باستقالل  .يقتصادعالقة باألمن اال
يني أمام ردنمن الدستور التي تعترب أن األ 6وإنام فيه تناقض مع أحكام م، القضاء ومبدأ الفصل بني السلطات وحسب

وأن يتمتعوا بنفس احلقوق وضامنات ، لطبيعينيفكل املتهمني بجرائم جيب أن تتم حماكمتهم أمام قضاهتم ا .القانون سواء
) 7م(كام أن قانون املخابرات العامة  .املحاكمة العادلة التي يتمتع هبا باقي املتهمني يف القضايا األخرى أمام املحاكم النظامية

من حماكمتهم ) ينيوإن كانوا مدن(يستثني ليس فقط العاملني يف هذا اجلهاز بل ومجيع املشرتكني واملحرضني واملتدخلني 
بل يشرتط حمكامتهم أمام املجلس العسكري لدائرة املخابرات العامة عىل اجلرائم الداخلة يف ، أمام القضاء املدين

حتى وإن كانت حماكمة ، يصبح من املستحيل واحلالة هذه إخضاعهم ملحاكمة عادلة مستقلة .اختصاص حمكمة أمن الدولة
  .)1(كثريًا ما يتواتر احلديث عنهاعىل هتم تزوير االنتخابات التي 

                                                                        
 .35-33املحامي سفيان عبيدات ص ص   )1(
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حماكمة الوزراء عىل ما ينسب إليهم من ، ردت كام رأينا) 56، 55م (والبد من مالحظة أن التعديالت الدستورية 
 وإذ يعترب، بدالً من املجلس العايل كام كان عليه احلال، جرائم ناجتة عن تأدية وظائفهم أمام املحاكم النظامية املختصة

النيابة العامة مرهونًا بقرار إىل  أبقى صالحية إحالة الوزراء إال أنه، هذا التعديل تطور إجيايب باجتاه تعزيز القضاءالبعض أن 
والضياع يف دهاليز العالقة بني السلطة التنفيذية  مما يبقى هذه املسألة عرضة للتسييس، من جملس النواب بأغلبية أعضائه

إال  .القضاءإىل  ملفات الفساد التي قرر جملس النواب إغالقها مؤخرًا دون إحالتهاكام حدث يف عدد من ، وجملس النواب
 ردنأن التطور األهم الذي تضمن التعديالت الدستورية يف جمال القضاء يتمثل يف إنشاء حمكمة دستورية ألول مرة يف األ

 الشك أن هذا .)دستور 59، 58م (الدستور  تفسريإىل  يكون اختصاصها الرقابة عىل دستورية القوانني واألنظمة باإلضافة
يعترب أحد مقومات املرشوعية ألي نظام ، االختصاص بام يمثله من آلية للرقابة عىل عمل السلطتني التنفيذية والترشيعية

عن ممارسة هذا االختصاص لسنوات طويلة بعد صدور دستور العام   حيجمردينوبقي القضاء األ .ديمقراطي سيايس
متارس ما يعرف برقابة االمتناع بالدعوى ، حتت ضغط الواقع، ثم أخذت املحاكم بكل درجاهتا، رأينا كام، 1952
إال أن إنشاء املحكمة  لذلك يمكن اعتبار املحكمة الدستورية تطورًا إجيابيًا باجتاه املرشوعية الديمقراطية .)1(الفرعية

حيث إن املحكمة الدستورية التي أتى هبا التعديل هي هيئة قضائية ، الدستورية بالصورة التي أتت هبا ال يعفيها من النقد
واألهم من ذلك أن صالحية الطعن بدستورية ، قائمة بذاهتا منفصلة عن السلطة القضائية املوصوفة بالدستور مستقلة

نفسها التي  أي للجهات) دستور 60م (حرصت بمجلس األعيان وجملس النواب وجملس الوزراء  القوانني أمام املحكمة
كام أن تعيني قضاة املحكمة يتم بإرادة ملكية تصدر بموافقة ، أن تكون هي اخلصم واحلكمإىل  مما يؤدي، ترشع القانون

صحيح أن التعديل أعطى احلق يف الطعن بدستورية القوانني  .الوزراء املختصنيأو  امللك وتوقيع رئيس الوزراء والوزير
فإن قدرت املحكمة أن الطعن ، إال أنه طعن غري مبارش، وبشكل غري مبارش للمتقاضيني يف القضايا املنظورة أمام املحاكم

ن التعديل الدستوري إ .املحكمة الدستوريةإىل  عدم إحالتهأو  حمكمة أخرى من شأهنا إحالة الدفعإىل  جدي فلها أن حتيله
، أحزاب(هلا مصلحة بالطعن أو  فيام يتعلق باملحكمة الدستورية حرم من حق الطعن جهات أخرى قد تكون معنية سياسياً 

   .أما احلق يف طلب تفسري الدستور فقد حرصه التعديل باجلهات ذاهتا صاحبة احلق بالطعن املبارش .)مؤسسات جمتمع مدين
  السلطة التنفيذية  - 3

حيث أبقت عىل الصالحية املطلقة جلاللة امللك يف تعيني احلكومة  .مل تتناول التعديالت الدستورية أي تغيري يف بنيتها
مع أن جاللته قد رصح يف أكثر من مناسبة بنيته بأن تكون كذلك من دون وجود ، دون تقييده بأن تكون حكومة برملانية

الكثري من مظاهر عدم التوازن يف عالقة السلطة التنفيذية مع السلطتني كام أبقت التعديالت عىل  .نص دستوري يلزمه
  .الترشيعية والقضائية

                                                                        
 .578ص ، مرجع سابق، اخلطيبالدكتور نعامن ) 1(
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 بقي بمقدورها أن، ويف اخلتام يمكن أن نستخلص أن السلطة التنفيذية بالرغم من التعديالت الدستورية األخرية
   .عىل السلطة التنفيذية وأن جاللة امللك يامرس اهليمنة، متارس اهليمنة عىل بنية النظام السيايس

  مكافحة الفساد: ثانياً 
 إسرتاتيجيةفال تتوفر حتى اآلن ، القضاء بتهم الفسادإىل  من الواضح أنه باستثناء حاالت قليلة متت فيها اإلحالة

 فإن جملس النواب السادس عرش قد أغلق يف دورته األخرية، وأكثر من ذلك .متكاملة يف الدولة ملعاجلة هذه الظاهرة
تعرتف فيه كل احلكومات بوجود هذه  ويتم هذا يف الوقت الذي .يف عمليات فساد ملفات كثرية يشتبه بتورط وزراء فيها

باإلصالح السيايس  وكام يف حالة املطالبة .وكأن الفساد يوجد دون وجود فاسدين .وتؤكد عىل رضورة استئصاهلا، الظاهرة
الفساد مازالت مطلبًا مل تقدم السلطة يف الدولة  حماربةفإن ، ة عن حتقيقهاحلراك أن التعديالت ما زالت قارص حيث يرى
 .عىل حتقيقه

  توصيات :اخلامتة
ت هذه الدراسة عىل وجود مظاهر متعددة وخطرية تدل عىل وجود فجوه واسعة بني هنج السلطة املتبع يف إدارهتا ، أرشَّ

وما احلراك الشعبي املستمر منذ عامني إال نتيجة  .كضامن هليبة الدولةوبني معايري املرشوعية الديمقراطية ، لشؤون الدولة
إال أنه موحد يف إمجاعه عىل مطلب ، وبالرغم من تنوع هذا احلراك تنظيًام وجغرافياً  .لألزمة املتولدة عن هذه الفجوة

ومن هنا ال بد من التأكيد  .نظامالذي ال يؤثر يف حقيقة وجوده بعض األصوات الشاذة املطالبة بتغيري ال، اإلصالح السلمي
بحقه يف التعبري وعدم ، من ناحية أخرى، كام أن اعرتاف السلطة، عىل أن سلمية احلراك تسبغ عليه املرشوعية الديمقراطية

نحو هذا ، ال سمح اهللا، ولتجنب االنزالق .منع حتى اآلن تآكل هيبة الدولة واهنيارها، استخدامها العنف يف مواجهته
 .وحيفظ للدولة هيبتها، ال بد من ردم الفجوة للخروج من األزمة وحلها بام ينسجم مع معايري املرشوعية الديمقراطيةاملسار 

  :وهلذه الغاية نويص بام يأيت
فالتوافق  .توافق عام عن طريق احلوار اجلادإىل  البد من إقرار كل األطراف بأن حل األزمة ال يتأتى إال بالتوصل .1

 .الديمقراطيةإىل  هو مفهوم مركزي كآلية ديمقراطية يف أي نظام ينتسب

أن ينتج التوافق عن حوار يشمل السلطة بمؤسساهتا املعنية من ناحية وكافة القوى السياسية املنظمة احلزبية  .2
 .والنقابية والقيادات الشابة التي أفرزها احلراك

 :إلصالح وحماربة الفساد عن طريقأن يرتكز التوافق يف موضوعاته عىل ا .3

والفصل ، الشعب مصدر السلطات :خلق املنظومة الترشيعية الكفيلة بتجسيد معايري املرشوعية الديمقراطية  .أ
بام يف ذلك حرية ، ضامن احلقوق واحلريات األساسية، القائم عىل استقالل هذه السلطات والتوازن بينها

قانون ديمقراطي توافقي لالنتخابات النيابية بعيدًا عن قانون الصوت وإصدار ، اإلعالم والعمل احلزيب
  .الواحد



  116 

وتضمن سيادة القانون ، توفري البيئة السياسية والترشيعية الرشيدة التي تساهم يف حماربة الفساد بصوره جدية .ب
املنقولة وغري املنقولة  واستعادة الدولة لألموال، وتعزيز صالحية القضاء يف املحاسبة عىل الفساد، عىل اجلميع

 .التي تم التجاوز عليها بغري حق

ية جلهة حتقيق التوازن بني أولويات اإلنفاق قتصادإعادة النظر بالقواعد التي حتكم وضع السياسات املالية واال .ج
، ووضع قانون إلعامل النص الدستوري القايض بفرض الرضيبة التصاعدية، و زيادة اإليرادات العامة، العام

والرتكيز يف رسم ، وإعادة النظر برسوم التعدين لصالح اخلزينة العامة، وتفعيل أدوات التحصيل الرضيبي
   .ية عىل تنمية املناطق املهمشةقتصادالسياسات اال
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  )*(الرتاكمية اإلحصائية: ملحق
  االحتجاجاتو التجمعاتو املهرجانات اخلطابية، التوقف عن العمل، املسريات، اعتصامات

 السياسية باإلصالحاتللمطالبة  2011 أوللألقاليم من بداية شهر كانون ثاين ولغاية كانون 

  عدد  األقاليم
  االعتصامات

  عدد
  املسريات

  عدد
  املجموع الكيل  التجمعاتو املهرجانات

  429  74  137  218  املجموع
  

  الرتاكمية اإلحصائية
  االحتجاجاتو التجمعاتو اخلطابيةاملهرجانات ، التوقف عن العمل، املسريات، اعتصامات

 )الخ ...البلديات، أطباء، عامل(مطالبة فئوية  2011 أوللألقاليم من بداية شهر كانون ثاين ولغاية كانون 

  عدد  األقاليم
  التجمعاتو االعتصامات

  عدد
  املسريات

  عدد
  املهر جانات

  عدد
  املجموع الكيل  التوقف

  3769  773  884  145  1967  املجموع
 
  الرتاكمية اإلحصائية

  االحتجاجاتو التجمعاتو املهرجانات اخلطابية، التوقف عن العمل، املسريات، اعتصامات
   2012 أيلول 30لألقاليم من بداية شهر كانون ثاين ولغاية 

  عدد  األقاليم
  االعتصامات

  عدد
  املسريات

  عدد
  املهرجانات

  عدد
  التجمعات

  عدد
  التوقف

  املجموع 
  الكيل

  5152  1262  749  444  693  2004  املجموع
  

  الرتاكمية اإلحصائية
  2012 األقاليمللمشاجرات الطالبية يف كافة 

  املجموع   عدد املشاجرات  األقاليم
#  41  41  
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2 -2    
  :املقدمة

والتي ، املتمثلة يف البلديات، عىل دراسة أهم وحدة من وحدات احلكم املحيل ردنتنطوي دراسة واقع البلديات يف األ
يسكن املتمثل يف احلي الذي ، حيث يتفاعل املواطن مبارشة مع حميطه املحيل، تعكس احللقة األوىل من الديمقراطية املحلية

فإن ، وعليه .واملعامالت اليومية التي حيتاجها من تراخيص وأذونات ورسوم وغريها، واخلدمات احليوية التي يتلقاها، فيه
آلية تشكيل املجالس املحلية تعد أهم أداة من أدوات الديمقراطية التمثيلية؛ إذ خيتار املواطنون ممثليهم عىل املستوى املحيل 

   .اً الذي يتعاملون معه يومي
املتمثل يف عجز املوازنات املحلية عن تلبية ، من أمهها التحدي املايل، الكثري من التحديات ردنوتواجه البلديات يف األ

التحديات الترشيعية إىل  باإلضافة، االحتياجات وااللتزامات من رواتب وأجور وأقساط وإدامة اخلدمات غريها
  .وقصور القوانني، وقصور التخطيط االسرتاتيجي لعمل البلديات، البرشي املتمثلة يف خطط العمل والعنرص، واإلدارية

، وتبعات دمج البلديات، ومصادر متويلها، ومهامها، إلقاء الضوء عىل واقع البلديات ونشأهتاإىل  ويسعى هذا البحث
، الناظم لعمل البلديات حتديات تتعلق باإلطار الترشيعيإىل  فيقسمها، ثم حيلل بتوسع التحديات التي تواجه البلديات

جانب املشاريع إىل ، وحتديات عملية فصل البلديات واستحداثها، والتحديات املالية ومشاكل املديونية والعجز والرواتب
يعرض البحث ألهم اإلجراءات والسياسات التي اختذهتا احلكومة للتعامل مع و .التنموية التي تنفذها البلديات

وينتهي بتقديم جمموعة من املقرتحات واحللول التي نويص باعتامدها يف ، تواجه البلدياتالصعوبات والتحديات التي 
   .ردنسبيل النهوض بواقع البلديات يف األ

  :امللخص التنفيذي
يف حني تبلغ ، 2012تراكمت فقط عرب النصف األول من العام ، مليون دينار 96.7تعاين البلديات من مديونية تبلغ 

  .مليون دينار 95.6رواتب موظفي البلديات 
متهيدًا إلجراء ، عقب حل املجالس املنتخبة 2011وتدير األعامل اليومية للبلديات جلان مؤقتة عيّنت يف آذار من العام 

وعىل الرغم من صدور قانون  .يومنا هذاإىل  وما زالت اللجان املعيّنة تدير أعامل البلديات 2011االنتخابات البلدية يف متوز
إال أن ، الذي نص عىل إجراء االنتخابات البلدية خالل ستة أشهر من نفاذ القانون، 2012يف آذار  7البلديات املعدل رقم 

  .اآلنإىل  موعد االنتخابات البلدية ما زال غري حمدد
قد أضعف دورها يف ختطيط ، ا وعملها بعامةإن ارتباط البلديات بالسلطة املركزية وتبعيتها هلا يف موازناهتا وسياساهت

نتيجة عدم كفاية الدعم الذي تقدمه هلا ، األمر الذي أثر يف مستوى خدماهتا املقدمة للمجتمع املحيل، التنمية املجتمعية
إىل  مما أدى، استخدامها كاملة لسداد رواتب موظفيهاإىل  أدت قلة املوارد املالية املتحصلة لدى البلدياتو .احلكومة املركزية

  .املخصصات الكافية للقيام باملشاريع احليوية أثر بدوره يف إضعاف قدرهتا عىل رصد، وجود عجز دائم يف موازناهتا
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لألنظمة املالية املتعلقة بجباية البلديات  وعدم تفعيل، هناك ضعف يف كفاءة العاملني يف جهاز اجلباية، من جانب آخر
األمر الذي خلق بلديات عاجزة عن ، الواقع بصغر حجم البلديات يف معظم مناطق اململكةويقرتن هذا  .للرسوم والعوائد

  .بسبب عدم توفر الوعاء الرضيبي للبلدية، أداء مهامها
مما يؤثر يف مستوى التفاعل ، ويالحظ أن كًال من البلديات واملجتمع املحيل غري واعني للدور احلقيقي للعمل البلدي

وقد رسخ ذلك افتقار الترشيعات آلليات حمددة وواضحة يف ترسيخ مفهوم احلكم املحيل  .طنني والبلديةواملشاركة بني املوا
وساهم ، األمر الذي أثر يف أداء البلديات ملهامها، وتركيزها عىل مجلة من األطر الشكلية الناظمة للعمل البلدي، التشاركي

، كام أن معظم التعديالت القانونية تركز عىل النظام االنتخايب .حيليف إضعاف مشاركة املجتمع املحيل وتفاعله مع احلكم امل
والدعاية االنتخابية ، وآلية االعرتاضات والطعون والعقوبات، وتنظم العملية االنتخابية من حيث تسجيل الناخبني

  .املساءلة واملحاسبة القانونيةإىل  وإخضاع جمالسها، معاجلة الوضع املايل واإلداري للبلدياتإىل  يف حني تفتقد، وغريها
إال أن عدم اشرتاط القانون للمؤهل ، ومع أنَّ العمل البلدي ينطوي عىل معرفة ومهارات إدارية ومالية وتقنية بحتة

وأضعف ، العلمي لرؤساء وأعضاء البلديات قد أسهم بصورة أساسية يف غياب الفهم احلقيقي لفلسفة العمل البلدي
  .كفاءته وتقنياته

  :يف مقدمتها، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات، يجة هلذا الواقع والتحديات التي تواجه البلدياتونت
إىل  باإلضافة، %)8(واقتطاع عوائد املحروقات املنصوص عليها والبالغة ، من قانون البلديات) 48(تفعيل املادة  •

لصالح %) 50(والبالغة ، قانون البلدياتليتواءم مع نسبة رسوم الرتاخيص التي حددها ، تعديل قانون السري
  .البلديات

من خالل رفدها بإمكانات االعتامد عىل النفس وفق خمطط أو  املوارد املالية للبلديات سواء من املوازنة العامة دعم •
 .وخطط عمل ذات موازنات مدروسة، شمويل طويل األمد

االنتخابات البلدية يف غضون ستة أشهر من رسيان التي تلزم بإجراء ، من قانون البلديات) 63(تفعيل املادة  •
 .وحتديد هذا اليوم بحيث يصبح معروفًا للناخبني مسبقاً ، القانون

بام ، ية اخلاصة وسلطة إقليم البرتاء وأمانة عامن الكربىقتصادإهناء األوضاع االستثنائية يف كل من منطقة العقبة اال •
  .املجالس املحلية عىل نحو كامليمّكن هذه املناطق من انتخاب ممثليها يف 

واإلبقاء فقط عىل الكوادر املنتجة ، واستبعاد من ال رضورة هلم، دراسة هياكل العاملني يف البلديات وإنتاجيتهم •
، من أعضاء املجالسأو  توفري التدريب الالزم للكوادر سواء من املوظفنيإىل  باإلضافة، الرضورية لعمل البلديات

وبمبادئ احلاكمية الرشيدة وآليات العمل احلديثة ، بالعمل البلدي والتعامل مع املواطننيباجتاه تعريفهم 
وفق أنظمة حديثة ومتطورة يف ، وأن يرتافق ذلك مع تقييم دائم ألداء األعضاء واملسؤولني املنتخبني، واملحوسبة
  .هذا املجال
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واملكاشفة من ، وإرشاك املواطنني يف صناعة القرار، ات املفتوحةجتامعانفتاح البلديات عىل املواطنني من خالل اال •
واتباع الشفافية يف العطاءات والعقود ، والتعامل مع الشكاوى، خالل إتاحة املعلومات والوثائق واملوازنات

  .الرشائية واإلعالن عن الشواغر
والتشبيك مع منظامت ، يل الرشاكات املحلية للبلديات مع مؤسسات القطاع اخلاص وغرف التجارة والصناعةتفع •

 .املجتمع املدين واجلامعات املحلية

  ردنملحة عامة عن واقع البلديات يف األ: املحور األول
  ردنتاريخ نشأة البلديات يف األ: أوالً 

فقد بلغ عدد املجالس البلدية يف ، 1921يف العام  ردنما قبل تأسيس إمارة رشقي األإىل  ردنتعود نشأة البلديات يف األ
؛ أي قبل 1880إذ تأسس العام ، وكان جملس بلدية إربد أول هذه املجالس وأقدمها .عرشة جمالس بلدية 1920العام  ردناأل

ثم ، 1893وتاله جملس بلدية الكرك يف العام ، 1887أما جملس بلدية السلط فتأسس العام  .تأسيس اإلمارة بأربعني سنة
  .1905جملس بلدية معان العام 
فكانت عجلون أول املناطق التي ، هذه املجالس بعد صدور قانون تشكيل الواليات العثامين وقد تأسست مجيع

ثم بسطت الدولة العثامنية ، وكانت بلدية إربد مركزًا هلذا القضاء، 1851وكان ذلك يف العام ، امتدت هلا يد اإلدارة العثامنية
الكرك (املنطقة اجلنوبية إىل  ثم، 1868وتم ذلك يف العام ، )منطقة البلقاء( ردنسيطرهتا عىل املنطقة الوسطى من رشقي األ

  .1909أما مدينة عامن فتم تأسيس جملسها البلدي يف العام  .1893يف العام ) ومعان
/ وعنجرة ، 1944/ واملفرق ، 1943/ واحلصن ، 1943/ الرمثا : هي، يف عهد اإلمارة تأسست مخس بلدياتو
  .1945/ وبلدية كفرنجة ، 1945

، ية أكثر من عرشين ضعفًا يف فرتة ال تتجاوز مخسة عقودردنازداد عدد البلديات األ، واملالحظ أنه يف عهد اململكة
  .)1(2000بلدية يف العام  328إىل  1950بلدية يف العام  15حيث تنامى عدد البلديات من 

  التقسيامت اإلدارية: ثانياً 
، حمافظة 12إىل  بتقسيم اململكة، وتعديالته 2000نظام التقسيامت اإلدارية لسنة إىل  تقوم اإلدارة احلكومية التي تستند

وهبذا فإن اململكة تشتمل  .مدينة وقرية 400ويتبع األقضية ، مدينة وقرية 753ويتبع األلوية ، قضاء 38لواء و 51تشتمل عىل 
، 2007بحسب قرار وزير الشؤون البلدية العام بلدية  93فيبلغ عددها ، أما البلديات .مدينة وقرية 1153عىل ما جمموعه 

  .)1(كام هو مبني يف اجلدول رقم ، أمانة عّامن الكربىإىل  إضافة
  

                                                                        
 .2011، مركز الرأي للدراسات، عامن، األردن، "االنتخابات البلدية خطوة أوىل يف العملية اإلصالحية الشاملة"ثامر العوايشة،  )1(
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  ردنالتقسيامت اإلدارية وتوزيع البلديات يف األ): 1(جدول رقم 
 عدد البلديات عدد األقضية عدد األلوية املحافظة الرقم

 2 4 9 )*(العاصمة 1
 7 3 3 الزرقاء 2
 9 3 5 البلقاء 3
 4 5 2 مأدبا 4
 18 -  9 إربد 5
 5 2 1 جرش 6
 5 2 2 عجلون 7
 18 10 4 املفرق 8
 10 3 7 الكرك 9

 4 -  3 الطفيلة 10
 7 4 4 معان 11
 4 2 2 العقبة 12

 93 38 51 املجموع
  

  :كاآليت، فئات 4إىل  فتقسم البلديات 2011من قانون البلديات للعام ) أ/4(املادة أما 
، والكرك، وهي إربد، ألف نسمة 100بلديات مراكز املحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكاهنا عىل  :الفئة األوىل

  .وعجلون، وجرش، ومادبا، والطفيلة، واملفرق، والرصيفة، والزرقاء، ومعان، والسلط
، ألف نسمة 100لف نسمة وال يتجاوز أ 15بلديات مراكز األلوية والبلديات التي يزيد عدد سكاهنا عىل  :الفئة الثانية

  .بلدية 48وتضم 
، ألف نسمة 15آالف نسمة وال يتجاوز  5بلديات مراكز األقضية والبلديات التي يزيد عدد سكاهنا عىل  :الفئة الثالثة

  .بلدية 28وتضم 
  .بلديات 6وتضم ، البلديات األخرى غري الواردة ضمن الفئات الثالث السابقة :الفئة الرابعة

للقيام ببعض اخلدمات مثل مكبات ، عملية تشكيل جمالس اخلدمات املشرتكة 1983لسنة ) 17(وقد أسس النظام رقم 
   .2001جملساً يف العام  44بعد أن كانت ، جملساً  23ويبلغ عدد جمالس اخلدمات املشرتكة يف اململكة حالياً  .النفايات والتخلص منها

                                                                        
 .إضافة إىل أمانة عامن الكربى يف نطاق حمافظة العاصمة *



  123 

بدأت أعداد املجالس  1996ومنذ العام  .جملسًا قروياً  354حوايل  1996أما املجالس القروية فبلغ عددها يف العام 
أن تم إلغاء إىل ، 1999جملسًا فقط يف العام ) 50(إىل  ثم، جملساً ) 166(إىل  1997ليصل عددها يف العام ، القروية بالتناقص

بام فيها املجالس القروية والتجمعات السكانية التي كانت تتبع ملجالس اخلدمات ، 2001املجالس القروية كافة يف العام 
  .املشرتكة
  مهام البلديات: ثالثاً 

من قانون ) 40(وذلك بموجب املادة ، وظيفة 29التي تشمل ، يامرس املجلس البلدي عددًا من االختصاصات واملهام
  :وهي كام يأيت، 2011البلديات للعام 

 .إقامة املجاري وترصيف مياه األمطار .مراقبة إنشاء األبنية وهدمها .منح رخص البناء .والشوارع ختطيط البلديات
 .إنشاء املتنزهات .مراقبة املحالت العامة .إنشاء مواقف مركبات النقل .تنظيم احلرف والصناعات، تنظيم األسواق العامة

 .مراقبة األغذية .إنشاء املؤسسات الثقافية والرياضية .إغاثة املنكوبني .االحتياط للفيضانات .اقتناء املطافئ ومنع احلرائق
الوقاية من  .إنشاء املقابر .املحافظة عىل الصحة العامة .الرقابة الصحية .النظافة العامة .معاينة الذبائح وإنشاء املسالخ

بيع  .القبان .هدم األبنية املتداعية .ناتترخيص اإلعال .مراقبة وتنظيم الباعة املتجولني والبسطات واملظالت .األخطار
  .إدارة أمالك البلدية .مراقبة الكالب والدواب .فضالت الطرق

  ردنمصادر متويل البلديات يف األ: رابعاً 
  : هي، تتمول املجالس البلدية من ثالثة مصادر

  احلكومة - 1
 املستقلة املصادر - 2

 بنك تنمية املدن والقرى - 3

ورسوم النقل ، والرسوم اجلمركية، خمالفات أنظمة املرور ورسوم، املحروقاتوتشمل املصادر احلكومية عوائد 
سكان كل  وتتوىل احلكومة املركزية جباية الرضائب وتوزيعها عىل البلديات وفقًا لعدد .العقارية والرضائب، واملواصالت

األمر الذي ، ؤون البلدية للموافقة عليهاوزارة الشإىل  ويتم إرسال مجيع ميزانيات البلديات .بلدية وملوقع البلدية وحاجتها
ويقوم بنك تنمية املدن والقرى بتحصيل  .املحلية هلا ال يرتك للبلديات جماالً لتفصيل هذه امليزانيات حسب احلاجات

وتوزيعها ) عوائد املحروقات وترخيص املركبات والغرامات واملخالفات(اإليرادات احلكومية من الرضائب والرسوم 
 .وفق األسس املقررة من جملس الوزراء، دياتعىل البل

والعوائد ، ورخص البناء واإلنشاءات، ورخص املهن، أما اإليرادات الذاتية للبلديات فتشمل رضيبة املسقفات
  .إيرادات منع املكاره ومجع النفاياتإىل  إضافة، والرسوم
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  إعادة هيكلة البلدياترشوع الدمج وم: خامساً 
 وإسرتاتيجيةوإعادة هيكلة البلديات ومرشوع البلدية الكربى ، إصالح اإلدارة املحلية وتطويرها إسرتاتيجيةبدأت 

   .عندما وافق جملس الوزراء آنذاك عىل إحداث بلدية عامن الكربى، 1963يف العام  ردنالدمج يف األ

  (*)آلية حتديد حصة البلديات من التحويالت املالية احلكومية
عدادها هلذه الغاية من قبل فريق حكومي إعىل معادلة تم  - حتدد حصة البلديات من التحويالت املالية احلكومية بناء

ضافة إىل بنك تنمية املدن والقرى ودائرة إضم وزارات البلديات واملالية والتخطيط والتعاون الدويل والداخلية، 
  :املعادلة إىل حتقيق ما ييلوهتدف . حصاءات العامة، ومشاركة البنك الدويلاإل

  .كانية احلصول عىل اخلدمات احلكوميةإمالعدالة يف  - 1
  .تقليل الفروقات املالية بني البلديات املختلفة - 2
 .داء البلدياتأزيادة كفاءة  - 3

 :وتضم املعادلة املتغريات التالية
 %20  عدد السكان واحلصة املوزعة بناء عىل هذا املتغري  •
 %10  املساحة واحلصة                        •
 %20  السنوي للفرد                     اإلنفاق •
 %2                     اإليراداتنسبة حتصيل  •
 %15  الوفر أو العجز                        •
 %5                       اإليراداتنسبة نمو  •
 %5                       إداريمركز حمافظة  •
 %2.5                       اإليراداتالنقص يف  •
 %2.5  النقص يف النفقات                      •
 %15  عدد املناطق                          •
 %3  انحراف النفقات الرأساملية                   •

وتقوم الوزارة والبنك بتعديل املعلومات بناءا عىل املتغريات التي حتصل، حيث يتم احلصول عىل املعلومات املطلوبة 
  .العامة اإلحصاءاتإىل دائرة  إضافةمن وزارات املالية والبلديات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2011، كانون الثاين "2رقم / 2010نرشة البلديات املالية لعام "وزارة الشؤون البلدية، (*) 
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 .لتشكيل ما سمي بأمانة عامن الكربى، دجمت عدة بلديات وجمالس قروية داخل وحول مدينة عامن 1985ويف العام 
تطبيقًا ، أرادت احلكومة املركزية تطبيقه عىل باقي املدن الرئيسة يف اململكة، ومنذ ذلك احلني اعتمدت عامن الكربى كنموذج

لكن مل يتم اختاذ أي إجراء يف ، بدأ التفكري بإربد والزرقاء والكرك، 1988وبعد ذلك يف العام  ."الدمج هو احلل"لشعار 
برنامج إىل  إضافة، آنذاك واستمرت ملا بعد حرب اخلليج الثانية ردنتي حلت باألية القتصادذلك بسبب األزمة اال

  .فتم إيقاف مجيع مبادرات التخطيط لعدة سنوات الحقة، 1989الديمقراطية الذي بدأ باالنتخابات النيابية يف سنة 
فألغت ، بلدية والقرويةعندما بدأت احلكومة بتقليص أعداد املجالس ال، 1996بقيت األمور عىل حاهلا حتى سنة 

ثم ، مجعت عددًا من املجالس القروية يف بلدية واحدةأو ، املجالس القروية وضمت بعضها اآلخر لبلديات جماورة هلا
  .وإقامة مرشوع البلديات اجلديدة والبلديات الكربى، بدمج البلديات الرئيسة، 2001بدأت يف النصف الثاين من العام 

شاملة إلصالح الوحدات  إسرتاتيجيةرشعت احلكومة املركزية يف إعداد وتنفيذ خطة  2001ومنذ منتصف العام 
متت إعادة النظر يف أعداد املجالس املحلية التي وصلت يف العام ، فعىل املستوى اإلداري .املحلية وإعادة هيكلتها وتطويرها

  .)1(جملس خدمات مشرتكة 44جملسًا قرويًا و 50بلدية و 328إىل  2000
قامت احلكومة املركزية يف النصف الثاين من ، وضمن جهود اإلصالح ملحاولة معاجلة املشكالت املالية للبلديات

بلدية بحسب قانون  93إىل  تم ختفيضها 2007ويف العام  .بلدية 99بدمج البلديات املتقاربة جغرافيًا لتصبح  2001العام 
تم إلغاء و .أما البلديات الكربى فمثلت مراكز املحافظات .ة اجلديدةمثلت معظمها مفهوم البلدي، 2007البلديات للعام 

   .جملساً  23إىل  وختفيض عدد جمالس اخلدمات املشرتكة، املجالس القروية كافة
وأعضاء جملس بلدي معيّنني ، هيكل تنظيمي ورئيس جملس بلدي معّني  ردنأصبح لكل بلدية يف األ، وبعد الدمج

وواجبات ، وحدود بلدية وحدود تنظيم، ومناطق بلدية تابعة هلا ومنطقة جغرافية معينة ،وجهاز تنفيذي، ومنتخبني
فيام أصبح نوع ، يف ظل الدمج ذات مستوى واحد ردنوأصبحت اإلدارة املحلية يف األ .ومسؤوليات واختصاصات

أما الترشيعات  .مركزي والمركزيعلًام بأن أسلوب التنفيذ هو ، )االنتخاب والتعيني(التشكيل املتبع هو النظام املزدوج 
  .فهي موحدة جلميع البلديات

  ردنالتحديات التي تواجه البلديات يف األ: املحور الثاين
  اإلطار الترشيعي الناظم لعمل البلديات: أوالً 

 وتبلور ذلك اإلدراك يف إصدار .أمهية دور البلديات ردنمنذ األعوام األوىل لتأسيس إمارة رشق األ ردنأدرك األ
لسنة  9الذي استمر رسيانه حتى صدور قانون البلديات رقم ، 1925آذار من العام  4قانون تنظيم شؤون البلديات يف 

الذي اعترب املجلس البلدي أحد وحدات اإلدارة املحلية يف ، 1955لسنة  29وبعد ذلك صدر قانون البلديات رقم  .1938
  .وأعطاه حق املقاضاة والتملك، االعتبارية ذات االستقالل املايل واإلداريوأعطى املجلس البلدي الشخصية ، ردناأل

                                                                        
 .، مصدر سبق ذكره"االنتخابات البلدية خطوة أوىل يف العملية اإلصالحية الشاملة"ثامر العوايشة،  (1)
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وصالحية ، التي حددت املهام امللقاة عىل عاتق البلدية، وقد صدرت كذلك جمموعة من القوانني واألنظمة والتعليامت
  ....واألنظمة املالية واللوازم والعطاءات، وأنظمة املوظفني، رئيسها وأعضائها

، حمليةأو  عىل أن الشؤون البلدية واملجالس املحلية تديرها جمالس بلدية، منه 121 يف املادة ردينالدستور األوينص 
  .تاركًا كل التفاصيل هبذا الشأن لقانون البلديات والقوانني األخرى ذات العالقة

من رسوم الرتخيص %) 40(خيصص ما نسبته "منه عىل أن  22فينص يف املادة ، 2008للعام  49أما قانون السري رقم 
أي هيئة تتوىل صالحيات تلك أو ، املستوفاة بموجب أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية

لية ووزير ويتم توزيعها بقرار من جملس الوزراء بناء عىل تنسيب مشرتك من وزير املا، املجالس بمقتىض الترشيعات النافذة
  ".عىل أن ترصف يف جماالت السالمة املرورية، الشؤون البلدية

 االنتخابات البلدية: ثانياً 
لكونه مرجعيتها الوحيدة التي حتدد مجيع ، يتحكم اإلطار القانوين واإلداري الوطني يف إدارة عملية االنتخابات البلدية

عملية االنتخابات البلدية التي أجريت  1925ونظم أول قانون للبلديات يف العام  .التفاصيل ذات الصلة بالعملية االنتخابية
يف عملية انتخاب صدر أول قانون للبلديات يف تاريخ اململكة يتيح للمرأة املشاركة ، 1982ويف العام  .يف العام نفسه
الذي أعطى احلكومة ، 2001فجرت عىل أساس قانون البلديات املؤقت للعام  2003أما انتخابات العام  .املجالس البلدية

  .)1(حق تعيني رؤساء البلديات ونصف أعضاء جمالسها
فكان من أبرز تعديالته أنه ، 2007الذي جرت عىل أساسه انتخابات العام ، 2007لسنة  14قانون البلديات رقم أما 

فاعترب إقرار البعد ، هلا دور خدمايت وتنموي يف الوقت نفسه، ذات استقالل مايلتعامل مع البلدية عىل أهنا مؤسسة أهلية 
مما أتاح املجال أمام ما ال يقل ، سنة 18إىل  سنة 19كام أنه خفض سن الناخب من ، التنموي إضافة نوعية لدور البلديات

وأقر مبدأ الصوت ، لبلدي للمرأةمن مقاعد املجلس ا% 20خصص القانون ما ال يقل عن و .ألف شاب لالقرتاع 150عن 
  .وسمح ألفراد اجليش واألمن بمامرسة حق االنتخاب، الواحد ليكون آلية لالقرتاع

بلغ ، دوائر انتخابيةإىل  تم تقسيم املناطق البلدية، 31/7/2007ويف عملية االنتخابات البلدية األخرية التي جرت يف 
يف مجيع بلديات اململكة بام يف ذلك أمانة % 56بلغت نسبة االقرتاع و .منطقة انتخابية عىل مستوى اململكة 349عددها حينئذ 
إذا احتسبت عىل % 62إىل  فإن نسبة االقرتاع الوطنية ارتفعت، %50ويف حني بلغت هذه النسبة يف عامن  .عامن الكربى

 .)2(صعيد البلديات األخرى دون أمانة عامن الكربى
خضع لنقاشات حادة وتأرجح بعد أن ، 14/9/2011بتاريخ  2011للعام  13وقد صدر قانون جديد للبلديات برقم 

واملؤهل العلمي ، ومفهوم املجالس املحلية، بخصوص صالحيات املدير التنفيذي للبلدية، بني جمليس النواب واألعيان
  .ملرشحي املجالس البلدية

                                                                        
 .85، ص 2010، دار سندباد للنرش، عامن، األردن، "نظرة حتليلية من داخل البلديات: الديمقراطية املحلية يف األردن"مي الطاهر وآخرون،  (1)
 .117املصدر السابق، ص  (2)
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واحتوى مادة رصحية  .14/3/2012 صدر يف، 2012للعام  7وبعد ذلك ببضعة أشهر تبعه قانون معدل للبلديات برقم 
واجلدير باملالحظة هو أن ذلك  .تنص عىل إجراء انتخابات املجالس البلدية خالل ستة أشهر من نفاذ القانون) 63(رقمها 

وكان ينبغي أال تتجاوز  - بحسب القانون - شهراً  18إىل  2011ينطوي عىل إطالة مدة بقاء اللجان املؤقتة التي عينت يف آذار 
  .شهراً  12

 إىل تأجيل املوعدإىل  ثم بدأت متيل، 2012إجراء االنتخابات البلدية يف منتصف أيلول إىل  وبدأت الترصحيات تشري
إال أن ، وبرغم أن ذلك خمالفة للفقه الدستوري والقانوين عىل نحو واضح وجيل للعيان .بعد ذلكأو  2013منتصف آذار 

  .ديوان تفسري القوانني التابع للمجلس القضائي أصدر فتواه مرشعًا هذا التأجيل
د أدارت شؤون البلديات ملدة ستكون ق "اللجان املؤقتة املعينة"ويتمخض عن هذا التأجيل يف عقد االنتخابات أن 

  .)1(وهي املدة القصوى بحسب القانون، وال لفرتة سنة واحدة، وليس لفرتة ثالثة أشهر كام كان مقررًا هلا، سنتني كاملتني
أنه أناط بدائرة األحوال املدنية اعتامد الرقم الوطني إلعداد جداول الناخبني ، ومن أبرز ما تضمنه القانون اجلديد 

وشملت  .ذكورًا وإناثًا للمقيمني احلاصلني عىل البطاقات الشخصية يف كل دائرة انتخابية ممن حيق هلم االنتخابمرتبة 
  .يومًا من تاريخ صدور قرار تعيني رؤساء االنتخاب 60عامًا قبل  18بجعله إمتام ، التعديالت تعديل سن االنتخاب

، وسلطة إقليم البرتاء التنموي السياحي واملناطق التنموية، اخلاصةية قتصادويستثني القانون سلطة منطقة العقبة اال
ويف أمانة عامن  .حيث يتم تعيني جملس من قبل جملس الوزراء يمثل املجتمع املحيل نصف أعضائه، من أحكام القانون

كام أن  .ثلث بمن فيه األمنيفيام يعّني جملس الوزراء ال، فإن املواطنني ينتخبون ثلثي عدد أعضاء جملس األمانة فقط، الكربى
من عوائد % 8حتديده نسبة إىل  باإلضافة، %25إىل  %20القانون اجلديد رفع حصة متثيل املرشحات لعضوية املجلس من 

وتأثرت حينئذ  2010بعد أن كانت هذه العوائد قد ألغيت يف مطلع العام ، املشتقات النفطية لصالح ميزانية البلديات
سد جوانب من إىل  إضافة، وواقع البيئة وصيانة اآلليات لصيانة الشوارع وأعامل النظافة واإلنارةالنفقات املخصصة 

  .)2(البلديات الرواتب الشهرية ملوظفي
  األوضاع املالية للبلديات: ثالثاً 

  :موازنات البلديات - أ
وحتصل بلدية إربد لوحدها عىل  .)3(مليون دينار 68.5مبلغ ، 2012بلغ إمجايل موازنة البلديات يف اململكة يف العام 

والالفت للنظر أن هذه البلديات األربع  .تليها بلدية الزرقاء ثم الرصيفة ثم الكرك، من حجم موازنة البلديات كافة% 7.3
   .ية كافةردنالدعم احلكومي املقدم للبلديات األ) أي ُمخس% (20حتصل عىل 

                                                                        
 .5/8/2012، جريدة الدستور، "البلديات تتخبط"مي الطاهر،   (1)
 .26/2/2011، جريدة الغد، "نحو استقالل مايل ورشاكة مع البلديات"مي الطاهر،   (2)
 .بيانات تقديرية، بنك تنمية املدن والقرى  (3)



 

  )مقدرة(ألعىل أربع بلديات وحسب الفئات 
 2012الدعم احلكومي يف العام 

 )بماليني الدنانري

5.03 

3.457 

2.918 

2.257 

24.68 

31.99 

10.377 

1.437 

68.500 

  2012التوزيع النسبي للدعم احلكومي املقدر للبلديات يف العام 

  
حازت ، مليون دينار 197بقيمة ، مصادقة وزارة الشؤون البلدية عىل موازنات البلديات

ألعىل أربع بلديات وحسب الفئات  2012املخصصات احلكومية يف العام ): 2(جدول رقم 

 البلدية
الدعم احلكومي يف العام 

بماليني الدنانري(
039 إربد الكربى

457 الزرقاء

18 الرصيفة

257 الكرك الكربى

689 جمموع الفئة األوىل

998 جمموع الفئة الثانية

377 جمموع الفئة الثالثة

437 الفئة الرابعة جمموع

500 للفئات املجموع الكيل

التوزيع النسبي للدعم احلكومي املقدر للبلديات يف العام : 1الشكل 

مصادقة وزارة الشؤون البلدية عىل موازنات البلديات 2012وتم مؤخرًا يف آب 
  .)1(ماليني دينار 110حصة الرواتب منها عىل قيمة 

                                                                        
 .10/8/2012وكالة األنباء األردنية برتا، 
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جدول رقم 

 

وتم مؤخرًا يف آب 
حصة الرواتب منها عىل قيمة 

                               
وكالة األنباء األردنية برتا،  (1)
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  رواتب موظفي البلديات - ب
موظفني يف العام  20304بعد أن كان عددهم، موظفاً  23765، 2012العام  كام يف ردنيبلغ عدد موظفي البلديات يف األ

  .)1(%17أي بزيادة ، ، 2007
فقد شكلت نسبة الرواتب واألجور والعالوات ، وحتتل رواتب موظفي البلديات احلصة األكرب من إيرادات البلديات

 .)2(من إمجايل اإليرادات يف نفس السنة% 58.3يف حني شكلت ، 2009من حجم اإليرادات الذاتية للبلديات يف العام % 113
قبل احتساب فروقات (من الدعم احلكومي % 140فإن رواتب موظفي البلديات تشكل ما نسبته ، 2012أما يف العام احلايل 
  .)3( )هيكلة الرواتب
  )4(يف بلديات خمتارة 2012واملقدرة للعام ، 2011–2007إمجايل الرواتب واألجور والعالوات لألعوام ): 3(جدول رقم 

 البلدية
إمجايل الرواتب 

واألجور والعالوات 
 2007يف العام 

إمجايل الرواتب 
واألجور والعالوات 

 2011يف العام 

الفرق بالرواتب 
خالل األعوام 

2007 -2011 

الرواتب املقدرة يف 
 2012العام 

 17.000.000 6.536.590 15.843.500 306.910.9 الزرقاء الكربى
 12.000.000 4.556.396 11.970.609  414.213.7 إربد الكربى
 4.487.000 1.954.340 4.486.680 532.340.2 الرصيفة

 2.520.000 1.596.875 2.842.800 245.925.1 جرش الكربى
 2.838.000 972.905 2.838.240 865.335.1 الكرك الكربى
 2.640.000 1.118.390 2.743.920 625.530.1 السلط الكربى
 2.472.000 953.237 2.472.000 518.763.1 مادبا الكربى
 1.800.000 823.734 1.606.800  783.066 معان الكربى
 املجموع اإلمجايل

 لكافة بلديات اململكة
52.790.367 93.189.077 40.398.711 95.665.000 

  

فقد بلغت ذروهتا يف بلدية .)2011- 2007(أما فيام يتعلق بالفرق الفعيل بالرواتب التي دفعت عرب السنوات اخلمس  
  .مليون دينار خالل السنوات اخلمس 4.5تبعتها إربد الكربى بزيادة .مليون 6.5الزرقاء الكربى؛ إذ فاقت 

                                                                        
 .2012وزارة الشؤون البلدية، تقرير عن واقع البلديات، متوز   (1)
 .، املالحق اإلحصائية2011، كانون الثاين "2رقم / 2010نرشة البلديات املالية لعام "وزارة الشؤون البلدية،   (2)
 .تقديرات مبنية عىل بيانات بنك تنمية املدن والقرى  (3)
، مصدر "2رقم / 2010نرشة البلديات املالية لعام "جدول جتميعي من بيانات بنك تنمية املدن والقرى ومن وزارة الشؤون البلدية،   (4)

 .سبق ذكره، املالحق اإلحصائية



 

مليون دينار يف  17إىل  فمن املتوقع أن تصل الرواتب يف بلدية الزرقاء
وهذا النمو يف قيمة الرواتب هو زيادة متوقعة 

  .والزيادات التي أقرهتا احلكومة

  )مقدر( 2012التوزيع النسبي لرواتب موظفي البلديات يف العام 

  
فإن الرواتب ، مليون دينار 68.5ومن اجلدير باملالحظة أنه يف حني بلغ إمجايل الدعم واملخصصات احلكومية للبلديات 

  .مليون دينار غري مغطاة من املوازنة احلكومية
ويف  .)1(مليون دينار سنوياً  12إن كلفة هيكلة رواتب موظفي البلديات لتتواءم مع العالوات ونظام اخلدمة املدنية تبلغ 

أقدمت وزارة املالية يف ، مليون دينار 75حني كانت وزارة الشؤون البلدية هي التي ستدفع هذا املبلغ من خمصصاهتا البالغة 
  .)2(وزارة الشؤون البلدية لرصف الزيادات للموظفني بأثر رجعي

وهو ما استخدم ، ية من وجود عجز مزمن يف موازناهتا السنوية وتراكم املديونية عليها
غري أن دمج البلديات الذي تم  .بلدية 93بلدية يف 

، ت من حتصيل الكثري من اإليرادات التي كانت تردها مبارشة

مليون دينار يف العام  49.67بعد أن كانت .مليون دينار
ويبني اجلدول التايل  .سنوياً % 10بمعدل نسبته حوايل 

فمن املتوقع أن تصل الرواتب يف بلدية الزرقاء، تنمية املدن والقرىوبحسب تقديرات بنك 
وهذا النمو يف قيمة الرواتب هو زيادة متوقعة  .ردنمن إمجايل رواتب موظفي البلديات يف األ% 18مشّكلة 

والزيادات التي أقرهتا احلكومة، ناجتة عن التوسع يف التعيينات والزيادة الطبيعية يف الرواتب
  

التوزيع النسبي لرواتب موظفي البلديات يف العام : 2الشكل 

ومن اجلدير باملالحظة أنه يف حني بلغ إمجايل الدعم واملخصصات احلكومية للبلديات 
مليون دينار غري مغطاة من املوازنة احلكومية 27مليون دينار؛ أي إن هناك  95.6التي يتعني دفعها تبلغ لوحدها 

إن كلفة هيكلة رواتب موظفي البلديات لتتواءم مع العالوات ونظام اخلدمة املدنية تبلغ 
حني كانت وزارة الشؤون البلدية هي التي ستدفع هذا املبلغ من خمصصاهتا البالغة 

وزارة الشؤون البلدية لرصف الزيادات للموظفني بأثر رجعيإىل  عىل حتويل هذا املبلغ
  واقع مديونية البلديات

ية من وجود عجز مزمن يف موازناهتا السنوية وتراكم املديونية عليهاردنالبلديات األتعاين غالبية 
بلدية يف  300مربرًا إلقدام احلكومة عىل دمج البلديات التي كان عددها يتجاوز 

ت من حتصيل الكثري من اإليرادات التي كانت تردها مبارشةجتريد هذه البلدياإىل  أدى يف الواقع، 2001
  .وأصبحت تصب يف خزينة الدولة

مليون دينار 67.62مقدار  2011وقد بلغ إمجايل حجم املديونية يف العام 
بمعدل نسبته حوايل ، وقد نمت أرقام املديونية باطراد عرب السنوات اخلمس املاضية

  .2011وحتى  2007مسار حركة املديونية يف البلديات عرب السنوات 
                                                                        

 .7/3/2012جريدة الرأي، 
 .2/9/2012جريدة الغد، 
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وبحسب تقديرات بنك 
مشّكلة ، 2012العام 

ناجتة عن التوسع يف التعيينات والزيادة الطبيعية يف الرواتب

ومن اجلدير باملالحظة أنه يف حني بلغ إمجايل الدعم واملخصصات احلكومية للبلديات 
التي يتعني دفعها تبلغ لوحدها 

إن كلفة هيكلة رواتب موظفي البلديات لتتواءم مع العالوات ونظام اخلدمة املدنية تبلغ 
حني كانت وزارة الشؤون البلدية هي التي ستدفع هذا املبلغ من خمصصاهتا البالغة 

عىل حتويل هذا املبلغ 2012أيلول 
واقع مديونية البلديات - ج

تعاين غالبية 
مربرًا إلقدام احلكومة عىل دمج البلديات التي كان عددها يتجاوز 

2001يف العام 

وأصبحت تصب يف خزينة الدولة
وقد بلغ إمجايل حجم املديونية يف العام 

وقد نمت أرقام املديونية باطراد عرب السنوات اخلمس املاضية ،2007
مسار حركة املديونية يف البلديات عرب السنوات 

                               
جريدة الرأي،  (1)
جريدة الغد،  (2)
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  )1( 7/6/2012وحتى  2007
 )بماليني الدنانري(مديونية البلديات 

49.670 

54.493 

61.513 

74.166 

67.624 

80.778 

أما املديونية املسجلة حتى  .من الواضح حصول ارتفاع مطرد عىل مديونية البلديات خالل السنوات اخلمس املاضية
نفسها من العام مقارنة بالفرتة % 19ارتفاع ملحوظ بنسبة تزيد عىل 

 2012فمن املتوقع أن تصل املديونية يف هناية العام 

  )الدنانريبماليني (تطور مديونية البلديات عرب السنوات 

  
فهبطت ، 2010مقارنة بالعام  2011أن بعض االنخفاض طرأ عىل مديونية البلديات يف العام 

فقد كان حجم التسديدات ، تناقص القروض املمنوحة للبلديات يف تلك السنة

2007حركة مديونية البلديات من ): 4(جدول رقم 

مديونية البلديات  السنة
2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

 7/6/2012حتى تاريخ 

من الواضح حصول ارتفاع مطرد عىل مديونية البلديات خالل السنوات اخلمس املاضية
ارتفاع ملحوظ بنسبة تزيد عىل إىل  فتشري 2012األشهر اخلمسة األوىل من العام احلايل 

فمن املتوقع أن تصل املديونية يف هناية العام ، وإذا ما استمرت الزيادة يف املديونية عىل نفس املعدل الشهري
  .)2(2011أي حوايل ثالثة أضعاف مقدارها يف العام  ؛مليون دينار

تطور مديونية البلديات عرب السنوات : 3الشكل 

أن بعض االنخفاض طرأ عىل مديونية البلديات يف العام إىل  وتشري البيانات
تناقص القروض املمنوحة للبلديات يف تلك السنةإىل  ويرجع ذلك .مليون دينار

  .اكرب من حجم سحوبات البلديات
                                                                        

 .2012وزارة الشؤون البلدية، تقرير عن واقع البلديات، متوز 
 .بمعادلة حسابية كنسبة وتناسب

  

من الواضح حصول ارتفاع مطرد عىل مديونية البلديات خالل السنوات اخلمس املاضية
األشهر اخلمسة األوىل من العام احلايل 

وإذا ما استمرت الزيادة يف املديونية عىل نفس املعدل الشهري .السابق
مليون دينار 193.8إىل 

وتشري البيانات
مليون دينار 6.5بمقدار 

اكرب من حجم سحوبات البلديات
                               

وزارة الشؤون البلدية، تقرير عن واقع البلديات، متوز   (1)
بمعادلة حسابية كنسبة وتناسب  (2)



 

التي احتلت مديونية إمجايل بلديات هذه الفئة ، 
  .من إمجايل مديونية البلديات%) 60.8(مشّكلة لوحدها نسبة 

  )بماليني الدنانري(حسب الفئات األربع من البلديات 

  
مليون  12.837فقد بلغت مديونيتها ، وتعاين بلدية إربد الكربى من أعىل مقدار للمديونية بني البلديات كافة يف اململكة
أما بحسب رئيس جلنة بلدية إربد  .وهي لوحدها تشّكل نحو ُمخس مديونية البلديات يف اململكة

  .ردن
  حجم املديونية يف بلديات خمتارة

حجم املديونية حتى تاريخ  2011
7/6/2012 

12.500 

6.222 

4.711 

3.921 

5.077 

4.259 

3.613 

80.778 

، وهي مراكز املحافظات، معظم املديونية يف بلديات الفئة األوىل
مشّكلة لوحدها نسبة ، 2011مليون دينار يف العام  41.1جمموع ، والبالغة أحد عرش بلدية

حسب الفئات األربع من البلديات  2011توزيع املديونية يف العام : 4الشكل 

وتعاين بلدية إربد الكربى من أعىل مقدار للمديونية بني البلديات كافة يف اململكة
وهي لوحدها تشّكل نحو ُمخس مديونية البلديات يف اململكة، 2011

  .)1(مليون دينار 35فإن مديونية البلدية تبلغ 
ردنويبني اجلدول التايل حجم املديونية التي يعاين منها أكثر البلديات يف األ

حجم املديونية يف بلديات خمتارة): 5(جدول رقم 
2011حجم املديونية يف العام  البلدية

 )أردينباأللف دينار (
 12.837 إربد الكربى

 5.324 جرش الكربى

 4.812 الزرقاء

 4.090 الرصيفة

 3.945 املفرق الكربى

 2.815 معان

 2.492 عجلون الكربى

 67.624 لكافة بلديات اململكة املجموع الكيل
                                                                        

 .18/7/2012ترصحيات جلريدة الغد األردنية، بتاريخ 
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معظم املديونية يف بلديات الفئة األوىلوترتكز 
والبالغة أحد عرش بلدية

وتعاين بلدية إربد الكربى من أعىل مقدار للمديونية بني البلديات كافة يف اململكة
2011دينار يف العام 

فإن مديونية البلدية تبلغ ، الكربى
ويبني اجلدول التايل حجم املديونية التي يعاين منها أكثر البلديات يف األ

املجموع الكيل
                               

ترصحيات جلريدة الغد األردنية، بتاريخ  (1)
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بني البلديات األكثر معاناة من املديونية مقارنة مع بقية 

  2011التوزيع النسبي ملديونية البلديات يف العام 

  
يف البلديات السبع  2012أن حجم املديونية خالل األشهر اخلمسة األوىل من العام 

خطورة كربى يف إىل  وهذا يشري .حجم املديونية الذي سجل خالل العام السابق بأكمله
  .2012يف هناية العام 

وهو احلساب املكشوف ، مليون دينار 16بل يضاف إليها مبلغ 
باستثناء أمانة عامن (مليون دينار  96.7مبلغ  

مسجلني بذلك ، متكن سبع بلديات من احلفاظ عىل مستوى من النفقات يتساوى مع اإليرادات
خاصة وأهنا استطاعت املحافظة عىل عدم ، 

بلدية معدي ، حمافظة الكرك/ بلدية القطرانة
/ بلدية ماحص، حمافظة إربد/ بلدية الريموك اجلديدة

  .حمافظة املفرق

وشكلت جلان مؤقتة لترصيف مصالح ، 2007
وصدر بعد ذلك قرار  .2011متهيدًا إلجراء االنتخابات البلدية يف متوز 

بني البلديات األكثر معاناة من املديونية مقارنة مع بقية  2011التوزيع النسبي للمديونية يف العام ) 5(ويبني الشكل رقم 
  .بلديات اململكة

التوزيع النسبي ملديونية البلديات يف العام : 5الشكل 

أن حجم املديونية خالل األشهر اخلمسة األوىل من العام  2012يتبني من أرقام العام 
حجم املديونية الذي سجل خالل العام السابق بأكمله، إن مل تتجاوز، تضاهي

يف هناية العام ، وللبلديات بعامة، اتساع حاد للمديونية يف هذه البلديات حتديداً 
بل يضاف إليها مبلغ ، مليون دينار 80وال تقترص مديونية البلديات بالرقم 

 7/6/2012لتبلغ املديونية حتى تاريخ ، مضافًا إليه احلساب اجلاري املدين

متكن سبع بلديات من احلفاظ عىل مستوى من النفقات يتساوى مع اإليراداتإىل  اإلشارة
، وهي حاالت أصبحت نادرة ومن اجلدير اإلشارة إليها، مديونية

بلدية القطرانة: ةوهي التالي، 2012وحتى العام  2005الوقوع يف فخ املديونية منذ العام 
بلدية الريموك اجلديدة، حمافظة الزرقاء/ بلدية بلعام اجلديدة، حمافظة البلقاء

حمافظة املفرق/ وبلدية الصفاوي، حمافظة العقبة/ بلدية وادي عربة، 
 والفصل واالستحداثدمج البلديات 

2007تم حل املجالس البلدية التي انتخبت يف متوز ، 2011يف منتصف آذار 

متهيدًا إلجراء االنتخابات البلدية يف متوز ، املواطنني وإدارة أمور البلديات خالل فرتة حمددة
  .2011األول   هناية كانونإىل  دية من متوزبتأجيل عقد االنتخابات البل

                                                                        
 .بنك تنمية املدن والقرى

ويبني الشكل رقم 
بلديات اململكة

يتبني من أرقام العام 
تضاهي، املذكورة

اتساع حاد للمديونية يف هذه البلديات حتديداً 
وال تقترص مديونية البلديات بالرقم 

مضافًا إليه احلساب اجلاري املدين
  .)1()الكربى

اإلشارةوجتدر 
مديونية) صفر(

الوقوع يف فخ املديونية منذ العام 
حمافظة البلقاء/ اجلديدة

، حمافظة البلقاء
دمج البلديات : رابعاً 

يف منتصف آذار 
املواطنني وإدارة أمور البلديات خالل فرتة حمددة

بتأجيل عقد االنتخابات البل

                               
بنك تنمية املدن والقرى (1)
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ورصحت احلكومة أن اهلدف من إصدار هذا ، 2011للعام  13رقم ، صدر قانون جديد للبلديات، 14/9/2011ويف 
وأعلنت الرشوع بإجراء انتخابات  .القانون هو وضع حد للسلبيات التي رافقت عملية دمج البلديات منذ عقد من الزمن

  .1/10/2011وبدأت عملية تسجيل الناخبني يف ، بلدية
منحت مهلة أربع سنوات إلعفائها من  2007ويذكر هنا أن املناطق الست التي تم دجمها يف أمانة عامن الكربى العام 

قام وقبل انتهاء املهلة  .واإلبقاء عليها كام كانت حسب قانون البلديات، استيفاء الرسوم والرضائب املطبقة يف أمانة عامن
وكانت النتيجة أن تداعت بقية بلديات اململكة ، أهايل تلك املناطق باملطالبة بفصل بلدياهتم عن أمانة عامن الكربى

وأعلنت عن استحداث ، فقامت احلكومة يف حينه بفصل هذه البلديات، باضطرابات واحتجاجات للمطالبة بالفصل
وحددت احلكومة  .ط واضحة ومعايري حمددة يف هذا الشأندون اعتامد خط، بلدية جديدة خالل أسبوعني 137حوايل 
  .موعدًا إلجراء االنتخابات البلدية وفق القانون اجلديد آنذاك 28/12/2011تاريخ 

تم اإلعالن عن أن عملية استحداث البلديات متت بطريقة متخبطة ، 2011األول   ومع تغيري احلكومة يف ترشين
، وال املوارد املالية خلوض االنتخابات البلدية، حديثًا ال متتلك اإلمكانيات اللوجستيةوأن البلديات املستحدثة ، وعشوائية
  .إلغاء كافة قرارات استحداث البلدياتإىل  مما أدى

، بلدية 99هو ، )والتي مل حيدد تارخيها بعد(عدد البلديات التي سوف ختوض العملية االنتخابية املقبلة  وهبذا أصبح
  .)1(عن أمانة عامن الكربى - باستثناء ست مناطق - يوجد قرار من جملس الوزراء بفصل البلديات  بعد أن تبني أنه ال

  املشاريع التنموية: خامساً 
فهذا ، فال تقترص عىل دورها اخلدمي، ي وتنموي تقوم بهاقتصاداألصل يف تقسيم البلديات هو أن يكون للبلدية دور 

حتى تقلل من االعتامد املفرط عىل ، ينبغي أن حترص البلديات عىل ولوجهايعد أحد مصادر التمويل واالستثامر الذي 
ومن املشاريع التنموية التي أقدمت عليها بعض البلديات إنشاء  .الذي بات ال يغطي رواتب موظفيها، الدعم احلكومي

وير اخلدمات وتوفريها يساهم يف تط، وذلك من خالل تأجريها لتوفري دخل ما للبلدية، خمازن جتارية هبدف االستثامر
  .للمواطنني

عدة إىل  وذلك يعود، الربح املتوقع منهاأو  لكن املشاريع التي قامت هبا البلديات حتى اآلن مل تثمر عن حتقيق الريع
الذي يتفوق بجدارة عىل إمكانيات ، فطرق البلديات ملشاريع تنموية ينضوي عىل منافسة مع القطاع اخلاص، أسباب

 .كام أن كلف اإلنتاج باتت مرتفعة وصعبة التأمني ملعظم املشاريع .البلديات

ويالحظ أهنا مل تتوسع بعد لطرق أبواب ، تصنيع احلاوياتأو  أما نوعية املشاريع فام زالت ترتكز يف املخازن التجارية
بدأت بعض البلديات بطرق ، فقط ومؤخرًا يف السنتني األخريتني .الثقافيةأو  التشغيليةأو  اإلنتاجيةأو  املشاريع التنموية

                                                                        
 .2012وزارة الشؤون البلدية، تقرير عن واقع البلديات، متوز  (1)
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وبناء ، ومرشوع مشغل نسيج، وشقق سكنية، مثل إنشاء مشاريع سياحية مثل منطقة حرفية وقرية تراثية، أبواب خمتلفة
   .)1(وإن كانت مشاريع حمدودة جدًا ومل تستكمل بعد للحكم عىل مدى نجاعها، فندق

  اختذت ملواجهة التحديات التي تواجه البلديات اإلجراءات والسياسات احلكومية التي: املحور الثالث
قامت احلكومة واجلهات املختصة بالكثري من اإلجراءات والسياسات ملساعدة البلديات عىل مواجهة حتدياهتا املالية 

  :ويمكن حرص هذه التوجهات بالسياسات التالية، واخلدمية والتنموية
    2012بنك تنمية املدن والقرى يف العام  اإلجراءات التي اختذها: أوالً 

وذلك ملساعدهتا عىل االستفادة من ، مليون دينار) 14.8(قام البنك بجدولة األرصدة املكشوفة للبلديات بمبلغ  - 1
  .دون أن يقوم البنك باقتطاعها، 2012كامل حصتها من الدعم احلكومي للعام 

 .وذلك لغاية دعم رصف الرواتب، مليون دينار 2.760بمبلغ ) 32(منح البلديات قروض بدون فوائد عدد  - 2
 .ألف دينار 200إىل  ألف دينار 20وتراوحت القروض للبلدية الواحدة من 

  .مليون دينار) 4(منح مساعدات مبارشة للبلديات بقيمة  - 3
  .مليون دينار) 3.3(بلديات بمبلغ إمجايل مقداره ) 6(جدولة األقساط املستحقة ل  - 4

وبعد منح القروض بدون ، أي بعد جدولة الرصيد املكشوف(انخفض العجز بعد املعاجلة ، هذه اإلجراءات بعد
 .)2(مليون دينار 5.6إىل  مليون دينار 13.5من ، )وبعد منح املساعدات، وبعد جدولة األقساط، الفوائد

  الدوليةاإلجراءات التي اختذهتا وزارة الشؤون البلدية وبنك تنمية املدن والقرى واجلهات : ثانياً 
 .باستثناء العجز اإلجباري لغايات الرواتب وسداد املديونية، إعداد موازنات البلديات بدون عجز - 1
ية؛ إذ مل يتم منح البلديات اقتصادالتوقف عن منح القروض للبلديات بصورة عشوائية بدون دراسات جدوى  - 2

 .ألف دينار 636خالل األشهر الثامنية األخرية سوى مبلغ 
بطرح عطاءات خدمية واستثامرية يف عدد من البلديات عن  - من خالل بنك تنمية املدن والقرى- قامت الوزارة  - 3

 .)*()RLDP(طريق برنامج التنمية املحلية واإلقليمية 
وأخرى ممولة من البنك الدويل ، مليون دينار 2.4إجياد عدد من املشاريع التنموية املمولة من الوكالة الفرنسية بقيمة  - 4

 .مليون دينار 1.75بقيمة 
فقد متت املوافقة عىل ، خماطبة اجلهات املانحة ملساعدة البلديات التي مل تستوِف رشوط احلصول عىل منح حسن األداء - 5

 .)3(مليون دينار 3.68وبلغت قيمة التمويل ، بلدية من هذا الربنامج 41وبالفعل استفادت  .مساعدة هذه البلديات

                                                                        
 .14/8/2012جريدة الغد،   (1)
 .البلديات، مصدر سبق ذكرهوزارة الشؤون البلدية، تقرير عن واقع   (2)

(*) Regional and Local Development Project. 
 .املصدر السابق  (3)
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ومدى قيام ، فقد شكلت وزراة الشؤون البلدية جلنة فنية ملتابعة تقييم أداء جلان البلديات، أما بخصوص أداء البلديات
وذلك هبدف توجيههم ومساعدهتم يف تنشيط بلدياهتم خدماتيًا وإداريًا ، رؤساء وأعضاء اللجان بالواجبات املنوطة هبم

  .)1(مستحقات البلديات وتوجيه اإليرادات خلدمة السكان وتطوير اخلدمة املقدمة هلممن خالل حتصيل ، ومالياً 
يف خمتلف ، ضمن فئاهتا األربع، رئيسًا للجان البلديات املؤقتة 61وقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية مؤخرًا تغيري 

بقاء عىل أشخاص غري قادرين عىل وعدم اإل، حرص العمل بفئة قادرة عىل اإلنجاز"وذلك هبدف ، املناطق واملحافظات
  .)2("القيام باملهام املوكلة إليهم

  مبادرة صندوق تنمية املحافظات: ثالثاً 
التي تعكسها املؤرشات التنموية ، للحد من التفاوتات ما بني العاصمة عامن واملحافظات والبلديات خارج املركز

عن  2011أعلن يف متوز ، ي يف املحافظاتجتامعي واالقتصاداالوملجاهبة حالة الفقر والبطالة والرتدي ، واملعيشية كافة
يقدم التمويل النقدي لألفراد واملجموعات عىل شكل مشاريع صغرية ، مبادرة ملكية إلنشاء صندوق تنمية املحافظات
وتم اإلعالن عن  .)3(واملؤسسات األهلية ويدار بالرشاكة ما بني احلكومة، ومتوسطة لتحسني املستوى املعييش للمواطنني

متهيدًا ، لتمويل مشاريع تنشئ وحدات تنمية األعامل يف املحافظات، مليون دينار للصندوق 150ختصيص رأسامل مقداره 
 .الستقالهلا وانفصاهلا تبعيًا عن املركز

لتطوير ية ردنستقوم املؤسسة األ، ولتقليل املصاريف اإلدارية من مكاتب ورواتب والتي ستهدر موجودات الصندوق
وسوف يتبنى الصندوق أي  .ستكون مرجعيته القانونية واملؤسسيةو، بإدارة أعامل الصندوق) جيدكو(ية قتصاداملشاريع اال

 إلقامة مرشوع إنتاجي يتناسب مع واقع البيئة املحلية يف املحافظات ويوظف العاملة أردينفكرة إبداعية من أي مواطن 
  .العلمية والعملية عىل متابعة املرشوع وإدارته عىل أن تتوفر فيه القدرة، يةردناأل

منها ما هو ، طلبًا لتمويل مشاريع تنموية خمتلفة يف املحافظات 35بتلقي ، 2012وقد بارش الصندوق أعامله يف أيلول 
  .)4(صناعي وجتاري وزراعي وخدمي

وبالرغم من اخلشية من ، ونجاحه من أنه من املبكر تقييم صندوق تنمية املحافظات واحلكم عىل مدى جديته وبالرغم
لوحظ ، فبداية .إال أن املحاذير التي حتيط به كثرية، صندوق التنمية والتشغيلأو ، أن يلقى مصري صندوق املعونة الوطنية

والتفكري باملشاريع التنموية ، تعاقبت ثالث منها عىل دراسة املبادرة امللكية، بعض التلكؤ يف تفعيله من حكومات متالحقة
فأخذ عليها طابعها التسويفي يف عدم اإلعالن عن خططها التنموية جتاه املناطق ، ترصيف الدعم املرصود لتلك املشاريعو

                                                                        
 .11/8/2012وكالة األنباء األردنية برتا،   (1)
 .29/8/2012جريدة الغد،   (2)
 .27/7/2011وكالة األنباء األردنية برتا،   (3)
 .11/9/2012جريدة الرأي،   (4)
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إىل  باإلرساع يف إخراج صندوق تنمية املحافظات ثم جاء كتاب التكليف السامي حلكومة فايز الطراونة .األشد فقراً 
  .حمافظات اململكةتنمية عادلة تعم مجيع إىل  سعياً ، الوجود

والتي ينبغي أن ، ووضع معايري نزهية وشفافة يف اختيار املشاريع التي ستمول وأهم ما يف الصندوق توخي احلرص
أو  وعدم إضاعة املخصصات عىل مشاريع فاشلة، وحتديد آلية املتابعة والتوجيه، يةاقتصاددراسة جدوى مالية وترتافق مع 
   .ومصالح شخصيةتلبي أغراضًا أو ، غري إنتاجية

بحيث يضمن استمرارية ، بام يتناسب مع حجم االستثامر، و من املهم أن يشارك الصندوق يف أرباح املرشوع وخسائره
االعتامد عىل اهلبات أو ، االقرتاضأو ، زيادة رأساملهإىل  الصندوق وقدرته عىل متويل مشاريع أخرى دون اللجوء

وإنام عليه أن يكون ، ؤسسة اإلقراضية وهي كثرية يف املحافظاتامل ويكون ذلك بأال يقوم الصندوق بدور .والتربعات
ومتابعة حلقات إدارته وتنفيذه ، بتغطية نسبة معينة من كلف املرشوع، رشيكًا للمواطن يف إقامة املرشوع اإلنتاجي

  .مليون دينار 125إىل  مليون دينار 150فقد هبط فجأة دون سابق إنذار من ، ما عن رأسامل الصندوقأ .وتسويقه
مشاركة املجتمع  مع، واملؤمل من مبادرة الصندوق هو أن حتصل مجيع املحافظات عىل حصص عادلة من املرشوعات

يوزع مكتسبات التنمية  بام، املحيل واملؤسسات واحلكام اإلداريني يف حتديد األولويات والفرص االستثامرية يف كل حمافظة
  .وحيسن املستوى املعييش يف املحافظات والبلديات من حيث اخلدمات والبنى التحتية والفرص االستثامرية

  املقرتحات والتوصيات: املحور الرابع
تتناسب واملوارد ، ية ذات موازنات مستقلةاقتصادإن األصل يف تقسيم البلديات وفق عدد مناسب هو خلق وحدات 

تعكس ، ًا صغريًا ذا موازنة مالية حمددةاقتصادواملطلوب أن تصبح البلدية  .ية التي يمكن استغالهلا يف كل بلديةقتصاداال
ختطيط الستغالل تلك املوارد وفق موازنات متوازنة خالية إىل  ويتم عىل أساسها الوصول، مواردها املادية واملالية والبرشية

ومن هنا فإننا نورد فيام ييل جمموعة  .فائض يعاد استغالله ضمن تطوير البلديةأو ، طويلمن العجز عىل املدى املتوسط وال
  :من التوصيات

  :عىل الصعيد املايل والترشيعي
 %)8(من قانون البلديات واقتطاع عوائد املحروقات املنصوص عليها والبالغة ) 48(نويص بتطبيق أحكام املادة 

بالواجبات واملسؤوليات املنوطه هبا بموجب أحكام القوانني واألنظمة التي حتكم العمل لتتمكن البلديات من القيام 
   .البلدي

إجراء التعديل الترشيعي عىل قانون السري املعمول به لكون قانون البلديات النافذ يتضمن ختصيص نسبة وإىل جانب 
حني أن قانون السري مازال عىل النص القديم  يف، من رسوم تراخيص اقتناء املركبات لصالح البلديات%) 50(مقدارها 

   .مما يوجد خلالً يف مقدار املبالغ الواجبة التحويل للبلديات، %)40(بتحديد نسبة مقدارها 
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توجيه جزء من املنح املقدمة للحكومة وختص العمل البلدي والبيئي للبلديات لرشاء آليات نظافة و من املهم 
، ختصيص مبلغ يف املوازنة العامة لتسديد االستمالكات عن البلدياتإىل  باإلضافة، توصهاريج نضح وآليات رش املبيدا

  .وخاصة من بند النفقات الطارئة
ية اخلاصة قتصادفمن الرضوري إهناء األوضاع االستثنائية يف كل من منطقة العقبة اال، وفيام خيص قانون البلديات

، يمّكن هذه املناطق من انتخاب ممثليها يف املجالس املحلية عىل نحو كاملبام ، وسلطة إقليم البرتاء وأمانة عامن الكربى
التي تلزم بإجراء ، من قانون البلديات) 63(ينبغي تفعيل املادة و .التعيني يف تشكيل املجالس املحليةإىل  ووقف اللجوء

  .يصبح معروفًا للناخبني مسبقاً وحتديد هذا اليوم بحيث ، االنتخابات البلدية يف غضون ستة أشهر من رسيان القانون
  :عىل صعيد القوى العاملة

إال أهنا من الواضح متثل حالة مرتاكمة ، ألف من القوى العاملة 23بالرغم من أن البلديات موظف أسايس ملا يزيد عىل 
كوهنا باألساس ، تومن هنا فمن الرضوري إعادة هيكلة العاملني يف البلديا .من التشوه املايل والرتهل الوظيفي واإلداري

مؤسسة أهلية وليست مالذًا لعرشات اآلالف من العاملني غري املنتجني وال مصدر دخل ثابت هلم بغض النظر عن 
إنام متثل ، فالصورة النمطية من العاملني الذين يظهرون يف موقع البلدية فقط يف هناية الشهر لتسلم رواتبهم .إنتاجيتهم

لذلك فمن الرضوري دراسة هياكل القوى العاملة وإنتاجيتها يف البلديات واستبعاد من ال  ،صورة حية من البطالة املقنعة
  .رضورة هلم واإلبقاء فقط عىل الكوادر املنتجة الرضورية لعمل البلديات

  :عىل الصعيد التخطيطي
رفدها بإمكانات االعتامد عىل  من املهم دراسة إمكانية حتسني موارد البلديات املالية سواء من املوازنة العامة أم من خالل

وخطط العمل أما مفتاح هذا التوجه فيكمن يف تفعيل املخططات التنظيمية الشمولية  .النفس وفق خمطط شمويل طويل األمد
  .وترسم اخلطط واملشاريع املستقبلية وفق موازنات مدروسة وإمكانيات تنفيذ منطقية، التي تساعد يف حتديد حدود البلديات

الذي كان سابقًا يقوم عىل ، الدور القديم املعروف للبلديةإىل  للعودة، وري أن يعاد النظر يف دور البلدياتومن الرض
بام يف ذلك مرافق ، ية للمناطق التي تقع ضمن حدودهاجتامعية واالقتصادأساس مسؤولية البلدية عن كافة أوجه احلياة اال

  .البنية الفوقية من تعليم وصحة وثقافة وسياحة وغريهاالبنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق ومرافق 
فهي مل تفرز وحدات مالية ، سنة عليها يعد وقتًا كافيًا للحكم عىل جدواها 11فإن مرور ، أما عن جتربة دمج البلديات

وهنا ال بد من وضع أطر مؤسسية واضحة تضمن متثيل  .كام كان خمططًا هلا، ية وخدمية وتنموية مستقلة وكفوءةاقتصادو
  .وذلك عىل صعيد توزيع اخلدمات والتنمية، البلديات املبارش لكافة املناطق التي تضمها

من حيث اخلدمات والبنى ، بلورة صندوق تنمية املحافظات باجتاه احلد من هتميش املناطق والبلديات خارج العاصمة
وعدم أخذ دور املؤسسة اإلقراضية النمطية التي ، شاريع التي حتد من البطالة يف املحافظاتوالرتكيز عىل امل، التحتية

  .تتقاىض من الفقراء فوائد عىل قروض متنحهم إياها
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والتشبيك مع ، ومن املهم تفعيل الرشاكات املحلية للبلديات مع مؤسسات القطاع اخلاص وغرف التجارة والصناعة
وإقامة املشاريع ، من أجل بلورة رؤية مشرتكة الحتياجات تطوير املناطق، امعات املحليةمنظامت املجتمع املدين واجل

  .املحلية التنموية واالستثامرية املشرتكة
  :عىل صعيد آليات العمل الداخلية

باجتاه تعريفهم ، من أعضاء املجالسأو  نويص برضورة توفري التدريب الالزم لكوادر البلديات سواء من املوظفني
، وتوعيتهم بمبادئ احلاكمية الرشيدة، والتعريف بحقوقهم وواجباهتم، والتعامل مع املواطنني، بجوانب العمل البلدي

ومن املهم أن يرتافق ذلك مع اعتامد نموذج تقييم وطني ألداء  .والتدريب التقني عىل آليات العمل احلديثة واملحوسبة
ودور األعضاء يف الرقابة ، جلس البلدي وأعضائه ببعضهم بعضًا وباملواطننيبام يف ذلك عالقة رئيس امل، املجالس البلدية

  .ورىض املواطنني عن اخلدمات والدور الذي تقدمه البلدية، عىل اجلهاز اإلداري يف البلدية
ذلك  والتواصل يف، قانون البلديات أحكامًا لتقييم أداء األعضاء واملسؤولني املنتخبني عىل نحو دائم وينبغي أن يضع

ومن املهم أن يتبع تقييم األداء  .وعقد الندوات وورش العمل املشرتكة من أجل هذا الغرض، مع منظامت املجتمع املدين
مع ما يتضمنه ذلك من مراجعة دورية للمامرسات املتخذة ، األنظمة احلديثة املتطورة ملتابعة مستويات األداء وتقييمها

   .لرتهل اإلداري والبطالة املقنعة التي تعاين منها معظم البلدياتوحل مشكلة ا، وحتسني مستويات األداء
وإرشاك ، ات املفتوحةجتامعمن خالل اال، ومن حيث التواصل املجتمعي نويص بانفتاح البلديات عىل املواطنني

 وإتباع، لشكاوىوالتعامل مع ا، واملكاشفة من خالل إتاحة املعلومات والوثائق واملوازنات، املواطنني يف صناعة القرار
و إقامة مواقع إلكرتونية للبلديات لتكون قاعدة بيانات ، واإلعالن عن الشواغر، الشفافية يف العطاءات والعقود الرشائية

ووضع منظومة من املدونات األخالقية التي حتكم ، بالبلدية وتفعيل التواصل مع املواطنني عرب وسائل اإلعالم احلديث
  .النزاهة والشفافيةعمل املجلس البلدي وفق 
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  .بيانات وإحصاءات خمتلفة، بنك تنمية املدن والقرى )1
  .بنك تنمية املدن والقرى، مساعد املدير العام للشؤون املالية، مقابلة مع السيد حممد رويضان )2
  .2012متوز ، تقرير عن واقع البلديات، وزارة الشؤون البلدية )3
  .2011كانون الثاين ، "2رقم / 2010نرشة البلديات املالية لعام "، وزارة الشؤون البلدية )4
  .2/7/2012، جريدة العرب اليوم، "تنمية البلديات مدخل لتنمية الدول"، خالد الوزين .د )5
، عامن، مركز الرأي للدراسات، "االنتخابات البلدية خطوة أوىل يف العملية اإلصالحية الشاملة"، ثامر العوايشة  )6

  .2011، ردناأل
 .16/8/2012، جريدة الدستور، "صندوق تنمية املحافظات لإلقراض أم للتنمية"، نايف املحيسن  )7

، دار سندباد للنرش، "نظرة حتليلية من داخل البلديات: ردنالديمقراطية املحلية يف األ"، مي الطاهر وآخرون  )8
  .2010، ردناأل، عامن

  .26/2/2011، جريدة الغد، "ورشاكة مع البلديات نحو استقالل مايل"، مي الطاهر  )9
  .7/9/2011، جريدة الغد، "ما هلا وما عليها: البلديات يف ستة أشهر"، مي الطاهر )10
  .5/8/2012، جريدة الدستور، "!البلديات تتخبط"، مي الطاهر )11
 .2011، "العراقتقرير تقييم احلكم املحيل يف "، مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع )12

، "مسؤولية االقرتاع وما بعد االقرتاع: الشباب والبلديات: دليل تدريبي"، معهد برص لدراسات املجتمع املدين )13
2012.  

  .ية برتاردنوكالة األنباء األ )14
 .أعداد خمتلفة، جريدة الرأي )15

  .أعداد خمتلفة، جريدة الغد )16
 .2008لعام  49قانون السري رقم  )17

  .2012لعام  7ورقم ، 2011لعام  13ورقم ، 2007لعام  14رقم : قوانني البلديات )18
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2 -3     
  متهيد 

تتمثل يف الدور ، عدة أهداف رئيسة - برصف النظر عن نظامها السيايس  - يرتتب عىل أي إدارة حكومية يف أي دولة 
حيث تعمل عىل حفظ ، وكذلك الدور األمني، ية وسياسيةاجتامعية واقتصادالتنموي وما يرتتب عىل ذلك من برامج 

  .وتوفري اخلدمات للمواطنني، األمن والنظام وتنفيذ سياسات وقوانني الدولة
من أمهها مبادرة اعتربت نموذجًا لإلدارة ، وقد انترشت يف العقود األخرية عدة نظريات لإلدارة احلكومية احلديثة

وصاحب النظرية هو اخلبري ، )اخرتاع احلكومة والتخلص من البريوقراطية إعادة(م ُعرفت باس، احلكومية اجليدة
حتقيق النتائج وحتديد األهداف  :فاحلكومة األفضل هي التي تركز عىل، )David Osborne( األمريكي ديفيد أوزبون
ختفيف أعباء املفاهيم ال بد من  ولتحقيق هذه .والرقابة والقيم املؤسسية، العميل إسرتاتيجيةو، األساسية الواجبة التحقيق
أن يكون و، بحيث تصبح تنافسية، تديرها الدولة التيورفع كفاءة إيصال اخلدمات العامة ، احلكومة واإلدارة العامة 

 اإلدارةكام تعمل ، آرائهم واالهتامم هباتسيري شؤوهنا عن طريق قياس يف  للمواطنني املتعاملني مع اإلدارة العامة قدر أكرب
، احلكومة يفرسم سياسات الوزارات واهليئات املختلفة يف  إرشاك رجال األعاملإىل  إضافة، عىل تقييم أدائها وأساليبها

إىل  عند احلاجة استشاريبشكل أو ، جلان وضع السياساتيف  من خالل تعيني بعضهم، سواء كان ذلك عىل نحو رسمي
  .بوجهات نظرهماختاذ قرارات تتطلب األخذ 

فشل ذلك أن ، ويف اخلدمة املدنية وأمهية تطويرها، يف هذه الورقة سيتم البحث يف التطوير اإلداري والربامج املطبقة
وإىل أي ، كذلك سيتم استعراض الالمركزية وأمهيتها .نجاحها يعني نجاح احلكومةو، اخلدمة املدنية يعني فشل احلكومة

وبعد ذلك  .تطبيق مفهوم الالمركزية هو أحد أشكال التطوير اإلداري اليوم يف العاملخاصة أن ، ردنحد وصلت يف األ
ويتأسس الرتكيز فيه عىل اإلبداع ، وهو مفهوم حديث جدًا يف العامل، سيتم التوقف عند مفهوم اإلبداع يف اخلدمة احلكومية

بتوفري البيئة  ردناهتامم اإلدارة احلكومية يف األلتحديد مدى ، وعىل العمليات، املنتج الذي تقدمه املؤسسةأو  يف اخلدمة
وهو االهتامم الذي تفتقده اإلدارات احلكومية التي تعاين من عدم الرتكيز عىل املتابعة والتقييم املخطط ، املناسبة لإلبداع

ويغّيب ، دنىمما يضعف املساءلة يف املستويات اإلدارية األ، مركزية اختاذ القراراتو، والربامج وتصحيح املسارات
   .املشاركة احلقيقية والفاعلة من قبل موظفي القطاع العام عىل املستويات اإلدارية يف التطوير والتحسني

 اإلدارة احلكومية

الرتكيز عىل دعم القطاعات إىل  إضافة، وتوفري األمن والنظام، يتمثل دور احلكومة يف تطبيق الترشيعات املختلفة
، ولإلدارة احلكومية دور تنموي أسايس .يف ذلك الصناعة والزراعة والتجارة ومراقبة تنفيذها بام، ية وتنظيمهاقتصاداال

  .وتنظم اإلدارة املحلية يةجتامعحيث يناط هبا توفري الصحة والتعليم والتنمية اال
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  ردنشكل اإلدارة احلكومية يف األ )1

فتنشأ ، سندًا ألحكام الدستور والقوانني واألنظمة الصادرة عن جملس الوزراء ردنتتشكل اإلدارة احلكومية يف األ
، وتطبيق القوانني، وتقوم هذه األجهزة بوضع سياسات الدولة وتنفيذها .الوزارات واملؤسسات العامة واهليئات املستقلة

  .املؤسسات األخرىأو  املستثمرأو  سواء املواطن، وتقديم اخلدمات ملتلقيها
فهنالك أكثر من مئة مؤسسة ودائرة تؤدي الوظائف ، ية كبريًا عاملياً ردنعدد األجهزة اإلدارية احلكومية األويعد 
وضعف ، وضعف اإلنتاجية، وبمراجعة مهامها وصالحياهتا نجد أن هنالك الكثري من االزدواجية يف عملها .احلكومية
أن ثمة ضعفًا يف ، مراجعة السياسات احلكومية للوزارات املختلفةيتبني من و .وما يرتتب عىل ذلك من كلفة مالية، التنسيق

  .التنسيق بني واضعي السياسات
دائرة أو  هيئةأو  جهازًا مستقًال بني مؤسسة 127حوايل إىل  وزارة تناط هبا املهام الرئيسة للحكومة إضافة 23 ردنيف األ

 .مستقلة تعنى هبذه القطاعات

 ردنتاريخ اإلصالح اإلداري يف األ )2
وشارك فيها بشكل كبري عدد من رجاالت الدولة ، عدة برامج للتطوير اإلداري منذ أكثر من ثالثة عقود ردنشهد األ

ثم مرشوع ،  1984يف العام  اللجنة امللكية للتطوير اإلداريومن هذه املبادرات  .والفعاليات املحلية والدولية املختلفة
حيث تم العمل مع برنامج األمم املتحدة اإلنامئي من خالل وزارة ، 1992 – 1989يف الفرتة بني  تطوير اإلدارة العامة
  .1996إىل  1989عدة برامج للبنك الدويل من العام إىل  إضافة، التنمية اإلدارية آنذاك

، ركز عىل مجلة من اإلصالحات 1999ومنذ توىل جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني سلطاته الدستورية يف العام 
وخرجت بتوصيات من ، تشكلت جلان، ية يف البحر امليتاقتصادونتيجة ألكثر من خلوة ، كان من بينها اإلصالح اإلداري
ثم جاء برنامج تطوير القطاع العام املمول ، )2002(واملرحلة الثانية  1999املرحلة األوىل  :خالل جلنة إصالح القطاع العام

لتطوير  ونتيجته العمل هبذا الربنامج تم إطالق مبادرات واسرتاتيجيات (DFID) وكالة التنمية الربيطانيةج من برنام
  .القطاع العام

كام يرتبط اإلصالح ، واحلكومة اإللكرتونية، وترتبط برامج اإلصالح اإلداري بربامج اإلصالح املايل والقضائي
  .وهلذا تم استحداث ديوان املظامل وهيئة مكافحة الفساد، الفرصاإلداري يف القطاع العام بالشفافية وتكافؤ 

  :نجد أهنا ترتكز عىل ما ييل، ومن مراجعة كافة الربامج والتقارير الدولية السابقة فيام يتعلق بخطط تطوير القطاع العام
 .رضورة وجود آليات واضحة لوضع السياسات وتنفيذها واملتابعة وحتسينها - 1
 .النتائجالرتكيز عىل حتقيق  - 2
 .تطوير اخلدمة املدنية وإدارة املوارد البرشية - 3
 .هيكلة اجلهاز احلكومي - 4
 .فعالية املوازنة والتكاليف ووضع موازنة مبنية عىل األداء - 5
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أمهيه إىل  وقد تطرقت "ردنكلنا األ"باسم  2006وضع أجندة وطنية شاملة لإلصالحات يف العام ونتيجة لكل هذا تم 
وأتبعت ، 2007وضعت األجندة الوطنية بمحاورها املختلفة يف العام  ثم، األنشطة احلكومية مكافحة الفساد يف مجيع

وعهد للحكومات املتعاقبة تنفيذها ، ويوفر املوازنة املطلوبة لتمويلها، بربنامج تنفيذي يركز عىل إجراءات ملموسة
مل يتم حتديث هذه األجندة ، حتى اليوم، 2007ولكن مع كل التطورات التي شهدها العامل منذ العام ، وتطويرها وحتديثها

 بالرغم من وجود بعض املبادرات ملراجعة األجندة وحماورها، ية والسياسية يف العاملقتصادلتتم مواءمتها مع التطورات اال
 .ردنيف األ

 ية ومفهوم اخلدمة املدنيةردناإلدارة احلكومية األ )3

 اخلدمة املدنية 

، العامل عىل العمل يف الوظيفة العامة يف الدولة وتشمل تنظيم عمل موظفي القطاع العامتؤسس اخلدمة املدنية يف 
وهذا يستلزم وضع  .وإهناء خدماهتم وتعويضهم، ورواتبهم وتدريبهم، وكيفية تعيينهم وترقيتهم، وحقوقهم وواجباهتم

نى أن موظف القطاع العام يقدم خدمة يتلقاها وترتبط الوظيفة العامة باخلدمة املدنية ؛ بمع .هياكل تنظيم للجهاز اإلداري
إىل  فيظل املوظف العام ينظر، ولكنه ضعيف يف التطبيق .وهذا املفهوم سائد يف العامل، املواطن مقابل رضيبة يدفعها للدولة

  .وظيفته بأهنا سلطة له
  ردنسياسات إدارة الوظيفة العامة يف األ

o ديوان اخلدمة املدنية  
وشهد الديوان منذ ذلك  .كان يعرف حينها باسم ديوان املوظفنيو، 1955العام إىل  اخلدمة املدنيةتعود نشأة ديوان 

مفهوم أوسع يتمثل يف تطوير إدارة املوارد إىل  وانتقل، ليواكب التطورات، كثريًا من التعديالت 2011العام حتى العام 
  .وليس فقط إدارة شؤون املوظفني، البرشية

والكفاءة والنزاهة والعدالة يف ، الديوان يف إدارة املوارد البرشية والوظيفة العامة يف أجهزة اخلدمة املدنيةوتنطلق رؤية 
  .تقديم اخلدمة للمواطن واملجتمع
  :عدة مهام منها) من نظام اخلدمة املدنية) 10(املادة حسب نص (وتناط بديوان اخلدمة املدنية 

   .املدنية يف اخلدمة تنظيم عملية اختيار وتعيني املوظفني •
واملسامهة يف توحيد ، اخلدمة املدنية بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات إلدارة املوارد البرشية يف •

  .بالتعاون مع اجلهات والدوائر املعنية أنظمة املعلومات اخلاصة بالوظيفة واملوظف العام

واختاذ ، إلشغال الوظائف من املوظفني واملرشحني واملتقدمنيالنظر يف الشكاوى والتظلامت التي تقدم إليه  •
 .وغريها من مواد تنظم الوظيفة العامة، اإلجراءات املناسبة



  144 

والتخطيط ، وتعديالته املفاهيم احلديثة يف إدارة املوارد البرشية 2007لسنة  (30)أدخل نظام اخلدمة املدنية رقم
وإعادة النظر يف مهام وأدوار اهليئات واللجان املعنية بإدارة املوارد ، يةردناإلدارية األبام يتالءم والبيئة ، االسرتاتيجي

ووضع الديوان مرشوع نظام معلومات إدارة وختطيط املوارد  .وترسيخ منهجية العمل املؤسيس وتعزيز املشاركة، البرشية
  .تعليامت ختطيط املوارد البرشيةو، البرشية املوحد

o طاع العاموزارة تطوير الق. 

ومرت الوزارة املنوط هبا تطوير القطاع العام بعدة  .أنشئت وزارة تطوير القطاع العام، ديوان اخلدمة املدنيةإىل  إضافة
منهج آخر باستحداث إدارتني ملراقبة األداء احلكومي إىل  حتولت 2004ثم يف العام ، فكانت وزارة التنمية اإلدارية، مراحل

والثانية ، وكانت األوىل تدار من قبل وزير دولة ملراقبة األداء احلكومي .البرشية وإدارة تطوير القطاع العاموإدارة املوارد 
وأصبحت ، تم استحداث وزارة تطوير القطاع العام 2006وبعد ذلك يف العام ، والثالثة وزير دولة لتطوير القطاع العام
باإلرشاف عىل تنفيذ مخسة مكونات رئيسة من برنامج إصالح القطاع وكلفت ، اخللف القانوين والواقعي لإلدارات هذه

وتم إجراء تعديل عىل مهام الوزارة وتنظيمها اإلداري من  .بالتنسيق مع الوزارات واملؤسسات احلكومية املعنية، العام
به تكليفها باإلرشاف تم بموج، 2007للعام ) 54(خالل إصدار نظام تنظيم إداري جديد لوزارة تطوير القطاع العام رقم 

  :والتنفيذ عىل ثالثة حماور رئيسة
 .تطوير اهلياكل التنظيمية •

 .تبسيط اإلجراءات وحتسني اخلدمات احلكومية •

 .سياسات إدارة وتنمية املوارد البرشية •

، اموبناء اهليكل التنظيمي للقطاع الع، وتنادي الوزارة اليوم بمفاهيم اإلدارة احلديثة من حتسني خدمات ومراجعة
  :وبناء عىل ذلك تناط هبا املهام التالية .أفضل املامرساتإىل  وحتسني املوارد البرشية استناداً ، ليكون أكثر رشاقة وفاعلية

  .حتسني اخلدمات احلكومية :أوال •
 .إدارة سياسات املوارد البرشية :ثانياً  •

  .إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي :ثالثاً  •
 .دعم صناعة القرار يف جملس الوزراء :رابعاً  •

  وكذلك ديوان اخلدمة املدنية، مديريه السياسات وتنمية املوارد البرشية يف الوزارة تضع سياسات
بينام ، باالطالع عىل مهام الوزارة والديوان نجد أن كليهام يعمالن عىل وضع سياسيات إدارة املوارد البرشية يف الدولة

ويساهم يف إدارة املوارد البرشية كوضع السياسات ، تنظيم وإدارة اجلوانب اخلاصة بالوظيفة العامةيعمل الديوان عىل 
نجد أن وزارة تطوير القطاع العام تضع و .وأسسها كذلك ينظم أخالقيات الوظيفة العامة .والتدريب واملتابعة والتنفيذ

   .مدونة السلوك الوظيفي وترسم سياسات الوظيفة العامة
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ثم تم تعديل النظام وأصبح ، نجد أن جملس اخلدمة املدنية يشكل يف رئاسة رئيس الوزراء وبمراجعة تاريخ الديوان
وتقوم الدائرة ، ولديه مديرية السياسات وتنمية املوارد البرشية، وزير تطوير القطاع العام رئيسًا ملجلس اخلدمة املدنية

فإذا وافق ، بأفكار وتطلعات وتصورات) رئيس جملس اخلدمة املدنية(الوزير  وتزود، بوضع تصورات لتنظيم اخلدمة املدنية
 .عليها املجلس يقوم ديوان اخلدمة املدنية بتنفيذها

o اللجنة الوزارية إلصالح القطاع العام :  
 سرتاتيجيةاإل ومتابعة، إلصالح القطاع العام إسرتاتيجيةوضع إىل  تشكلت ضمن جلان جملس الوزراء جلنة هتدف

السامي وبرنامج عمل  خطاب التكليف اإلصالح يف اململكة بام ينسجم مع جهود كل والتنسيق بني، ومراحل تطبيقها
، والقضائي، واملايل، اإلصالح اإلداري :املطروحة صالح القطاع العاموتعمل عىل الربط بني كل مبادرات إ، احلكومة

وتوفر القيادة والتوجيه ، ذوي العالقة بربنامج اإلصالح العاموتنسيق العالقة مع املانحني ، واحلكومة االلكرتونية
 .وتراقب التنفيذ االسرتاتيجي

وقد  .وتم استحداث آلية عملها لتكون نموذجًا لعمل اللجان داخل جملس الوزراء، 2004وقد كانت فعالة يف العام 
وعملت عىل دراسة ، املهام املتعلقة بالتحديثوأخذت عىل عاتقها ، تشكلت من ذوي الدور الكبري يف تطوير القطاع العام

وكانت  2010ثم عادت يف العام ، وغابت هذه اللجنة، ورفع التنسيبات املناسبة، املواضيع املدرجة عىل جملس الوزراء
  .ثم غابت مرة أخرى، وشكلت من الوزراء واجلهات املعنية بالتطوير اإلداري مثل ديوان اخلدمة املدنية، فعالة

 )جودة اخلدمة يف كل أنحاء اململكة( خلدمات احلكوميةتوفري ا )4
إال أن مفهوم خدمة اجلمهور ليس واضحًا ، اخلدمة املقدمةتقوم بعض الوزارات واملؤسسات بإجراءات لتحسني 

مشاركة متلقي أو  وتركز األجهزة احلكومية عىل وضع برامج وإجراءات دون أن هتتم بقياس نتائجها .ملوظفي القطاع العام
يف حال أو ، اخلدمة املقدمةكام أن غياب وضعف املساءلة عند تدنى مستوى  .اخلدمة يف هذه اإلجراءات ومدى فعاليتها

وهناك عده مبادرات ظهرت لتحسني األداء وقياس  .تتسبب يف عدم حتديث اخلدمة، جتاوز األطر الزمنية املوضوعة
وجائرة امللك عبد اهللا ، الذي وضعته وزارة التخطيط والتعاون الدويل، الربنامج التنفيذي لألجندة الوطنية: منها، اإلنجاز

    .واحلكومة اإللكرتونية والشفافية، األداء احلكومي الثاين لتميّز
ويعد حتسني اخلدمات احلكومية أحد حماور ، وتناط باألجهزة احلكومية توفري اخلدمات ملتلقيها عىل اختالف أنواعها

وصدر نظام عن جملس الوزراء لتحسني ، وأنشئت دائرة متخصصة بذلك يف الوزارة، العامعمل وزارة تطوير القطاع 
 .يتفاوت من مؤسسة ألخرى ولكن التطبيق، وهو نظام ملزم جلميع الوزارات واملؤسسات والدوائر، اخلدمات احلكومية

، رئاسة الوزراءإىل  التقرير النهائي التقييميويتم إرسال ، وتقوم الوزارة بعملية تقييم لتطبيق النظام مرة واحدة كل عامني
  :ومن الربامج التي تقدمها الدائرة إصدار األدلة التالية .وفيه أهم املالحظات والتوصيات املتعلقة بتطبيق النظام

وإعادة هندستها ، ويتضمن منهجيات وأدوات وآليات حتسني اخلدمات، الدليل اإلرشادي ملكاتب خدمة اجلمهور )1
ليتم االستعانة هبا عند تطبيق مراحل النظام اخلمسة ، املامرسات العاملية يف جمال التطوير والتحسنيوفق أفضل 
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وحتسني ، قياس األداء، تقديم اخلدمات، حتديد اخلدمات ومعايريها، حتديد احتياجات متلقي اخلدمة :املتمثلة يف
وقد قامت الوزارة بالعمل عىل فحص مدى قابلية تطبيق آليات ومنهجيات الدليل عىل عدد من اخلدمات  .األداء

وكذلك خدمة ، وعىل خدمة التخليص اجلمركي يف دائرة اجلامرك، الريادية التي يقدمها املعهد الوطني للتدريب
  .وغريها من اخلدمات، اإلفراز يف أمانة عامن الكربى

  .ملنهجية الشكاوىالدليل اإلرشادي  )2

إعادة  :أداة تتعلق بمواضيع مثل 15وهذا الدليل حيتوي عىل أكثر من  .الدليل اإلرشادي ألدوات حتسني اخلدمات )3
والكثري من املواضيع املتعلقة بتحسني اخلدمات ، قياس رىض متلقي اخلدمةو، معايري اخلدماتو هندسة العمليات

  .وتبسيطها
دائرة األرايض : عدد من مكاتب خدمة اجلمهور بالتعاون مع عدد من املؤسسات مثلوتقوم الوزارة حاليا بتطوير 

تدعم وحتسن  التي يععدد من املشارإىل  إضافة، ودائرة الشؤون الفلسطينية، ودائرة األحوال املدنية واجلوازات، واملساحة
  :منهاو، تطوير اخلدمات احلكومية

وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع وزارة  :العمليات والربط اإللكرتوينمشاريع األرشفة اإللكرتونية وحوسبة  .1
  .ودائرة مراقبة الرشكات لغايات تنفيذ هذا الربنامج، الصحة وإدارة ترخيص السواقني واملركبات

 .وتتلخص آلية عمل نظام الشكاوى احلكومية باستقبال الشكاوى الواردة هاتفيا :نظام إدارة الشكاوى احلكومية .2
هليئات القطاع ) االستشارية(هبدف توفري املساعدة الفنية  2004هناية شهر متوز  أنشىء :صندوق اإلبداع والتميز .3

 وقدم الصندوق دعًام لعدد من .لبناء قدراهتا وتقديم اخلدمة األفضل ملتلقي اخلدمة، عىل أساس تنافيس، العام
   .لكنه بطيء يف التنفيذ منذ أكثر من سنة، املشاريع

  جائزة امللك عبد اهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية .4
وكيفية إيصاهلا ، وتعمل عىل قياس مدى جودة اخلدمة احلكومية .2002أنشئت هذه اجلائزة بإرادة ملكية سامية العام  

وحتقيق الشفافية  ،وجتنب الوساطة واملحسوبية، وتوفري اإلرشادات وآليات االصطفاف، ملتلقيها بطريقة حضارية مالئمة
  .واملساواة وتوفريها بوضوح

، والوقت وآلية الشكاوي، وتلزم اجلائزة الدوائر احلكومية برضورة توفري معلومات كاملة من اخلدمات والرسوم
وتقيس رىض متلقي اخلدمة من خالل مسوحات ، تقييم املؤسسة من خالل هيئة مقيمني: وتقيس جودهتا بطرق عدة منها

تنفيذ عمليات تقييم إىل  هيدفالذي ، عن طريق املتسوق اخلفي، بطريقة رسيةأو  متلقي اخلدمة مبارشةجتري عىل 
ومستوى أداء موظفي الوزارات واملؤسسات املشاركة يف ، موضوعية ودورية ومستمرة ورسية للخدمات واإلجراءات

ت واملهام الرئيسة التي يتم حتديدها بالتعاون مع الوزارة قائمة اخلدماإىل  ويتم إعداد تقارير املتسوق اخلفي استناداً  .اجلائزة
أما مسوحات متلقي اخلدمة فيقوم مركز امللك عبد اهللا الثاين للتميز بالتعاقد مع جهة حمايدة لتقوم  .املؤسسة املشاركة/

يف هذه الدراسة يتم استطالع رأي متلقي اخلدمة و .)مؤسسات، مستثمر، مواطن(بدراسة لقياس رىض متلقي اخلدمة 



  147 

ومن ثم يتم ، من خالل استبانة مبنية عىل أفضل املامرسات الدولية، حول اخلدمات التي تقدمها الوزارات واملؤسسات
   .مؤسسة/ عالمات لكل وزارةإىل  حتويل النتائج

من  إلجراءات الالزمة للحصول عىل اخلدمةدرجة الرىض عن التعليامت وا: وترتكز املسوحات عىل اجلوانب التالية
الرسوم ، الوقت الالزم للحصول عىل اخلدمة، املسؤولني يف املؤسسة املقدمة للخدمة، املوظف املقدم للخدمة :حيث

  .وآلية الشكاوى واالقرتاحات، البنية التحتية للمؤسسة املقدمة للخدمة، املدفوعة للحصول عىل اخلدمة
ويف بعض األحيان ، الدورات املختلفة ألداء اجلهات املشاركة يف اجلائزة نجد أن النتائج ثابتةوعند مقارنة تقارير 

نتائج املسوحات وقد كشفت ، مما يعكس عدم رىض متلقي اخلدمة عن خدمات الوزارات واملؤسسات، أظهرت تراجعاً 
وجتدر اإلشارة  .دمة التي تقدمها اجلهة املشاركةحسب نوع اخل، تباينًا يف أداء املؤسسات يف جماالت التقييم السبعة املذكورة

  : وفيام ييل بعض األمثلة عىل ذلك، النقاط السلبية ال تزال كام هي أنإىل  هنا
وهذا مؤرش عىل رضورة أن تقوم املؤسسات بإعادة تصميم ، كثرة تنقل املراجعني بني الطوابق وبني املوظفني •

خدمة النافذة (مع حماولة تقديم خدماهتا من خالل ، الوقت واجلهدوختترص ، عملياهتا بطريقة تقلل التنقل
 .إن أمكن) الواحدة

 .بعض املوظفني يف التعامل مع متلقي اخلدمةعدم لباقة  •
والبطء يف ، تركزت معظم شكاوي مراجعي الوزارات واملؤسسات حول ارتفاع نسبة اخلطأ يف إنجاز املعامالت •

 .بني متلقي اخلدمة من قبل املوظفني واملسؤولنيمتييز يف املعاملة  وجودإىل  باإلضافة، آليات تصويبها
 .قلة اهتامم املؤسسات بتلبية احتياجات متلقي اخلدمة من املرىض وكبار السن •
 .وحلها تبدي عدم الرغبة يف تلقي الشكاويو، اجلهات املشاركة ال تعمل عىل التواصل مع متلقي اخلدمة •

فليس هناك مؤسسة داخل ، والربامج فال يزال التباين واضحًا يف تقديم اخلدماتوبالرغم من هذه املبادرات 
 .كام هي يف املركز، املؤسسات والوزارات تقدم اخلدمة بنفس درجة اجلودة يف كافة فروع األجهزة احلكومية ويف املحافظات

كان واضحًا ، ئزة اخلدمة احلكوميةومن قياس جودة اخلدمات احلكومية لعدد من الفروع ملؤسسات خمتلفة مشاركة يف جا
فروع  وقد كان معدل الرىض عن اخلدمات يف املركز عاليًا ومنخفضًا يف .ذلك برىض املواطن عن اخلدمات املتقدمة

ويمكن أن تكون اإلجراءات جيدة يف العاصمة وضعيفة يف ، ومنخفضًا يف املحافظات بصورة أكرب، املؤسسات يف العاصمة
وقد تكون جودة اخلدمات أقضل يف بعض الفروع نتيجة طبيعة العالقة ، دمات جيدة يف الفروع األخرىبينام اخل، املراكز

وبالتايل ، قرابة ؛ بمعنى أن العالقة الشخصية حتسن من أداء بعض الفروعأو  وقد تربطهم معرفة، بني املوظفني واملراجعني
   .واحد ال توجد أنظمة واحدة مطبقة عىل نسق

، تتشارك يف عدد من نقاط القوةتبني أن دوائرها ، اخلدمات يف املحافظات ومقارنتها باملراكز الرئيسة وعند قياس هذه
مبنى املنظمة لقربه من إىل  وسهولة الوصول، ومتتعهم بفهم كاٍف لطبيعة عملهم، التزام املوظفني بالدوام الرسمي: مثل

  .ن من خدمات املنظمةوجتهيز قاعة خدمة املراجعني املستفيدي، خطوط املواصالت
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حيث أن طابع ، لوحظ غياب آلية الدور يف بعض الدوائر اخلدمية: وتتشارك هذه الدوائر يف عدد من فرص التحسني
مما يدل ، وعدم وجود آلية للتعامل مع الشكاوي، حتسنيإىل  مستوى النظافة الذي حيتاجإىل  إضافة، الفوىض يغلب عليها

  .بالتواصل مع املواطنني وقياس مدى رضاهم عن املؤسسات أن الدوائر واملؤسسات ال تعنى
 هيكلة اجلهاز احلكومي

وحتقق أفضل ، وتقدم اخلدمة األجود ملتلقيها، احلكومة األفضل هي التي تعمل مؤسساهتا بشكل أفضل وبأقل تكلفة
وقد أكدت .كي يصبح أكثر فاعلية، وهلذا نفذت احلكومات املتعاقبة برامج تطويرية كثرية هليكلة اجلهاز احلكومي .النتائج

، ووضع تصور حقيقي للكادر احلكومي، الربامج املتعاقبة واالسرتاتيجيات املختلفة عىل رضورة الرتكيز عىل املهام الرئيسة
وسبق أن تقدمت  .فكان ال بد من مراجعة مهام واختصاصات الدوائر .وتنظيم اخلدمة املدنية بصورة أكثر عدالة

دولة السيد سمري إىل  وجاء يف كتاب التكليف السامي، عادة هيكلة الوزارات واملؤسسات والدوائراحلكومات بخطط إل
وقد ، وختليصه من مظاهر الرتهل، رضورة إعادة هيكلة اجلهاز احلكومي وزيادة تأهيله 2009كانون األول  9الرفاعي يف 

  .أوردت حكومة الرفاعي ذلك يف ردها عىل خطاب التكليف
ولعل برنامج إصالح القطاع العام الذي أطلق العام ، مرشوع هيكلة اجلهاز احلكومي منذ سنوات عدةوقد طرح 

وصدرت عدة قرارات وزارية ، سنوات من الرد واملناقشةإىل  واحتاج، كان أحد حماورة هيكلة اجلهاز احلكومي 2004
الذي صدر فيه قرار ملجلس الوزراء لتنفيذ املرحلة األوىل من  2010حتى جاء العام ، ولكن مل تتابع، سابقة بدمج دوائر

  .وترتب عىل ذلك دمج وإلغاء دوائر، برنامج إعادة هيكلة املؤسسات والدوائر العامة
حكومه الدكتور معروف البخيت أعلن أنه خالل شهرين سيتم اإلعالن عن ، وبعد ذلك يف عهد احلكومة التالية

وترتب عىل ذلك أن أصدر ديوان اخلدمة املدنية هيكلة للرواتب التي  .لة رواتب القطاع العامبرنامج هيكلة احلكومة وهيك
  .2007كان قد أعدها يف العام 

تم فيه إتباع املؤسسات املستقلة  2011ويف املرحلة الثانية هليكلة املؤسسات العامة صدر قرار يف جملس وزراء يف آب 
أصبح نظام اخلدمة املدنية يطبق عىل  1/1/2012ومنذ ، 18/12/2011م اخلدمة يف وتم تعديل نظا .لنظام اخلدمة املدنية

مثل البنك املركزي ، وقد وضعت هلا معايري، باستثناء بعض املؤسسات التي هلا طابع خاص، مجيع موظفي القطاع العام
   .رديناأل

، تم فيه إقرار تعديالت وتوفيق أوضاع موظفي املؤسسات املستقلة 2011وتبع ذلك صدور قرار جملس وزراء يف العام 
  .ومتت هيكلة رواتب القطاع العام .وشكلت جلنة لتسكني املوظفني العاملني يف هذه املؤسسات وتنظيم رواتبهم

ترشك أن الدولة مل ، وأحد معوقات هذا الربنامج .ورافق هذه العملية احتجاج كبري من موظفي املؤسسات املستقلة
خاصة ، وبالتايل تكون موافقتهم أرسع، املوظفني عند وضع التصورات ألخذ التغذية الراجعة منهم وجعلهم جزءًا من العملية

  بحسب وزارة تطوير القطاع العام وديوان اخلدمة املدنية، تم نرشها رواتب املوظفني مل تتأثر هبذه اهليكلة بالصورة التي أن



  149 

عام ليحقق النجاح املطلوب ال بد من املشاركة احلقيقية والفاعلة ملوظفي هذا القطاع عىل تطوير القطاع ال فحتى يمكن
  .املستويات اإلدارية كافة

 أهم ما تعاين منه اإلدارة احلكومية اليوم 
من أمهها ما جاء به اخلبري األمريكي ديفيد أوزبون ، ظهرت نظريات كثرية مؤخرًا فيام يتعلق باإلدارة احلكومية األفضل

David Osborne ،وأن احلكومة ، حينام طرح مفهوم إعادة اخرتاع اإلدارة احلكومية يف أوائل التسعينات من القرن السابق
وحكومة مرشوعات تركز عىل األرباح أكثر من ، تركز عىل النتائج وليس عىل القواعد، األفضل هي حكومة إنجاز

وتطوير مناخ العمل ، وتفويض سلطة اختاذ القرار ملن يقوم بالتنفيذ الفعيل، والالمركزية يف إدارة شؤون األفراد، إلنفاقا
نجد أن ثمة الكثري من ، حتى اآلن ردنهذه النظريات وما تم يف األإىل  وبالنظر .وغريها من أسس، وأساليب التدريب

التداخل وهي جتنب ، وكلها تركزت عىل نفس املخرجات، ردنتم توفريها لألالربامج التطويرية املمولة من املانحني 
  .والرتكيز عىل النتائج وتطوير املوارد البرشية، يف أدوار ووظائف خمتلف الوزارات واملؤسسات احلكوميةاالزدواجية و

  هل تم تطبيق هذه النظريات؟  :والسؤال
ومن نتائج جائزة امللك عبداهللا  .إال أهنا تعاين من بطء التطبيق واملتابعة، ال شك يف أن هناك جهودًا يف التطوير اإلداري

  :نجد ما ييل الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية للدورات السابقة
خصوصًا عند تغيري قيادات الوزارات التي تقوم بالتعديل اجلذري عىل ، املعدة سرتاتيجيةعدم االلتزام باخلطط اإل - 1

وعدم اعتبار اخلطة ، تسبب إرباكًا يف العملو، بطريقة قد تكون أحيانًا غري مربرة سرتاتيجيةاإلاخلطط واألهداف 
 .املؤسسةأو  أساسًا لعمل الوزارة سرتاتيجيةاإل

ومدى مسامهتها ، املؤسسات لدورها يف حتقيق األهداف الوطنية/ ال يتوفر فهم حقيقي لدى عدد من الوزارات - 2
فقد لوحظ أن بعض اجلهات احلكومية تقوم بتحديد األهداف الوطنية واملبادرات ، األهدافالنسبية يف حتقيق تلك 

فمن الرضوري أن ال يرتك أمر حتديد األهداف الوطنية  وعليه؛، امللكية عىل نحو فردي دون منهجية شاملة وفعالة
لضامن ، لتعاون مع رئاسة الوزراءوإنام أن يتم ذلك با، واملبادرات امللكية واختيارها للوزارات واملؤسسات وحدها

، وكذلك للتأكد من تغطية األهداف الوطنية واملبادرات امللكية كافة، التناغم وعدم التداخل بني اجلهات احلكومية
  .لكل جهة حكومية سرتاتيجيةوربطها بدقة وعىل نحو مبارش باألهداف اإل

وآليات التعامل مع املخاطر ، سرتاتيجيةباخلطة اإلوربطها ، هنالك ضعف واضح يف إعداد خطط إدارة املخاطر - 3
 .وإجراءات التعامل معها عىل اختالف أنواعها حني وقوعها

املؤسسات بتربير / ومعظمها شكلية وتقوم الوزارات، أنظمة الشكاوي واالقرتاحات للمتعاملني غري مفّعلة جيداً  - 4
 .ذلك بحجة أن متلقي اخلدمة لن يكون راضيا عن أداء أي مؤسسة

حيث تقوم بطلب ، تعتمد غالبية اجلهات املشاركة منهجية املبالغة يف حتديد االحتياجات املالية عند إعداد املوازنات - 5
وجيب ، املؤسسة/ حتسبًا من ختفيض املبلغ املخصص للوزارة ، مبالغ أكثر مما حتتاج للحصول عىل املبلغ املطلوب
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املالية ودائرة املوازنة العامة يف عملية حتديد االحتياجات الفعلية  املؤسسات ووزارة/بناء ثقة مشرتكة بني الوزارات
 .وتغيري هذه الثقافة السلبية بني موظفي الوزارات، للمبالغ الالزمة فعالً 

فاملؤسسات ال تقوم بربط عمليات التخطيط بنتائج األداء ، هنالك ضعف يف آلية إدارة النتائج الرئيسة للمؤسسات - 6
 .عدم وجود نتائج رئيسة لدى معظم الوزاراتإىل  باإلضافة، الرئيسة

ليس مرشوعًا و، أهم ما يميز اإلصالح اإلداري يف العامل أن نفسه طويل وليس رسيع اإلنجاز لتحقيق األهداف
 .وهلذا يتطلب سياسات واضحة وثابتة ومتابعة، بل هو عملية مستمرة، مرتبطًا بفرتة زمنية حمددة يكتمل بانقضائها

فخالل العقود الثالثة املاضية وبالرغم من وضع اإلصالح اإلداري ضمن ، مبعثر ردنواإلصالح اإلداري يف األ
، ثم عادت عىل شكل وزارة تطوير القطاع العام، التنمية اإلدارية ألغيت أكثر من مرة إال أن وزارة، اإلصالحات الرضورية

ويف كل مرة ، ولكل منهم مدرسة يريد تطبيقها عىل القطاع العام، أشهر والوزير الذي يتسلم حقيبتها معدل خدمته فيها عدة
أكثر وزارة تشهد تغريات يف مهامها ودوائرها وعدد موظفيها هي الوزارة  ردنويف األ .يتم السري يف اجتاه ثم التحول عنه

   .املعنية بالتحسني وتطوير أداء القطاع العام
وقد تأسست بمقتىض نظام تطوير  .إدارة متابعة األداء احلكوميمنها ، األداءهنالك عدة مبادرات لتحسني ومتابعة 

لكل ما ، تعزيز آليات اإلرشاف واملتابعة والتقييم لألداء املؤسيس هبدف، 2005القطاع العام ومراقبة األداء احلكومي سنة 
متابعة اخلطة التنفيذية استحداث وحدة إىل  إضافة .مل نَر إنتاجهاولكن حتى اآلن  .من شأنه حتقيق األولويات الوطنية

ثم خف أثرها ، ملتابعة هذه الربامج ومدى تنفيذها ورفع التقارير لرئيس الوزراء، يف مكتب رئيس الوزراء لربامج احلكومة
   .بتغري رئيس الوزراء

والوزراء عند اختاذ توفري املساندة الالزمة للرئيس إىل  الذي هيدفوهناك مرشوع دعم صنع القرار يف جملس الوزراء  
تضمن توفري املعلومات املناسبة ، آليات مؤسسية مساندة وذلك بإجياد، القرارات عىل مستوى السياسات واالسرتاتيجيات

وهذا يستدعي تطوير العمل  .بام يعزز قدرة املجلس عىل اختاذ القرار املناسب بكفاءة ويف الوقت املناسب، مسبقاً  والدقيقة
، شهد املرشوع كثريًا من اإلنجازات والدراسات وخطط التطبيقوقد  .واألمانة العامة ملجلس الوزراءيف رئاسة الوزراء 

 .ثم اختفت هذه احلقيبة بتغري الرئيس، وزير دولة لشؤون جملس الوزراءويف حكومة دولة سمري الرفاعي استحدثت حقيبة 
  .عمل جملس الوزراء حتى اآلنومل يطرأ أي تغيري عىل طريقة ، مكانهواملرشوع ال يزال يراوح 

ولذلك جيب أن يكون االلتزام عىل ، صالح القطاع العام عامليًا هو برنامج عىل مستوى الدولة وليس عمًال قطاعياً إن إ
ألن تطوير القطاع العام ال يمكن أن يكون مسؤولية وزير  .فيلتزم بتنفيذه رئيس الوزراء من خالل وزرائه، مستوى الدولة
فالقطاع العام وتطويره مسؤولية عىل مستوى  .عة مسؤول عن سالمة اإلنتاج النبايت واملشاتل والثروة احليوانيةكوزير الزرا

  .لذلك فإنه يرتبط برئيس الوزراء مبارشة يف كثري من الدول، كل أجهزة الدولة
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 ردنالالمركزية يف األ

 :املفهوم العاملي لالمركزية

بل إعطاء ، املركز الرئيس يف العاصمةأو  املؤسسةأو  بيد اإلدارة املركزية يف الوزارةز السلطة الالمركزية هي عدم تركّ 
ية والتنموية واخلدمية قتصادويتبع ذلك نقل األنشطة اال، املحافظاتأو  صالحيات مناسبة للمستويات اإلدارية الدنيا

منها ما يستدعي أن تقوم ، والالمركزية درجات .وتوفريها يف املحافظات بنفس اجلودة واالختصاص كام هي يف العاصمة
وقد تكون الالمركزية تفويض صالحيات يف  .األقاليم بوضع اخلطط واملوازنات والربامج التنموية وتنفيذهاأو  املحافظات

   .وختتلف الالمركزية من دولة ألخرى حسب النظام السيايس واإلداري السائد فيها .توفري اخلدمات
بام يف ذلك ، عاملية التي ينادى هبا اليوم إلدارة حكومية أفضل هي الالمركزية وتفويض السلطاتوأحد املبادئ ال

، وما يستتبع ذلك من توزيع مسؤولية حتقيق النتائج عىل مجيع العاملني والقطاعات، تفويض سلطة اختاذ القرار للمنفذين
وبمراجعة خطط وبرامج  .عمل ومساندة اإلدارة العلياوتعزيز مشاركة املوظفني بال، وتوفري مناخ أفضل للتدريب والعمل

  .نجد أن برامج تطوير القطاع العام املختلفة واتباع هنج الالمركزية تقع ضمن أهدافها، وزارة تطوير القطاع العام
  :أنواع الالمركزية )1

 :السياسية الالمركزية

 .اختاذ القرارات العامة يف مزيدًا من الصالحيات املنتخبنيممثليهم أو  املواطنني إعطاءإىل  هتدف الالمركزية السياسية
 وهي غالبًا ما تتطلب، تنفيذ السياساتيف صياغة وأكرب  تأثرياً ، ممثليهمأو ، املواطنني وإعطاء الديمقراطية لتدعيم

  .سياسية حمليةإنشاء وحدات للهيئات الترشيعية ووتعزيز ، لألحزاب السياسيةوتطوير ، قانونيةأو  إصالحات دستورية
  :الالمركزية اإلدارية

تعمل الالمركزية اإلدارية عىل توزيع السلطة واملسؤولية املالية إلعادة توزيع اخلدمات العامة بني خمتلف مستويات  
إىل  وتعمل عىل نقل املسؤولية ومتويل وختطيط وإدارة وظائف عمومية معينة من احلكومة املركزية ووكاالهتا، احلكومة

 .منطقة واسعةأو ، مستويات من السلطات احلكومية شبه املستقلةأو  والوحدات التابعة، الوحدات امليدانية احلكومية
  :ويمكن أن تأخذ أكثر من شكل

 .املحليةأو  اإلقليمية املكاتبإىل  املركزية السلطة من فقط صنع القرار اإلداري مستوى بنقل ذلك ويتم :الرتكيز ختفيف )1

 عىل اإلرشاف بقاء مع، حمددة ووظائف مسؤوليات الفرعية الوحدات اإلدارية إعطاء يتم :الصالحيات تفويض )2

 .املركزية السلطة الفرعية بيد الوحدات قرارات

إىل  السلطة املركزية من القرارات باختاذ املتعلقة السلطات والصالحيات بنقل ذلك ويتم :الصالحيات نقل )3
 السلطةإىل  الرجوعإىل  حاجة دون بمهامها القيام من الوحدات هذه بحيث تتمكن، الفرعية اإلدارية الوحدات

 .املركزية
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 الالمركزية املالية

فاحلكومات التي ختتار الالمركزية يف العمل ال بد هلا من أن تفوض ، املسؤولية املالية مكون أسايس من الالمركزية
   .وكذلك سلطة اختاذ القرارات بشأن النفقات، اإليراداتبمستوى كاٍف من ، اجلهات اخلارجة عن املركز

  :الالمركزيةإىل  احلاجة )2
بام يتبع ذلك من توحيد للسياسات ، تتمثل فوائد اعتامد املركزية يف أن هناك نمطًا إداريًا واحدًا متبعًا يف الدولة 

ويرى البعض فيها التشغيل األمثل  .وتعمل املركزية عىل عدم وجود ازدواجية يف القرارات .ويسهل الرقابة، واملامرسات
، نوع من االعتامد عىل السلطات املركزية والسلطات العلياإىل  إال أن مساوئ املركزية تكمن يف أهنا تؤدي .للموارد املتاحة

أما الالمركزية فلها فوائد تتمثل يف أهنا تعزز  .ل األمثلوتوفري اخلدمات بالشك، اختاذهاأو  مما قد يؤخر تنفيذ القرارات
أو  اإلقاليم فرصة املشاركة احلقيقية بتنمية وإدارة أقاليمهمأو  بأن ترتك لسكان املحافظات، الديمقراطية يف الدولة

انتامءهم وقدرهتم عىل ويعزز ، كام تعطي املواطنني فرص املشاركة يف وضع براجمهم التنموية بام حيقق طموحهم .حمافظاهتم
ومن الناحية اإلدارية فإن الالمركزية توفر كادرًا إداريًا عىل مستوى عاٍل من األداء وحتمل املسؤوليات من  .حتمل املسؤولية

كام أهنا حتفزهم عىل تطوير أدائهم كوهنم ، خالل تدريب املوظفني القائمني عىل توفري اخلدمات للمواطنني يف املحافظات
كام أهنا تعزز من دور مسامهات ، رسعة إنجاز اخلدمات واملعامالت للمواطننيإىل  إضافة، كاء يف اختاذ القرارأصبحوا رش

  .مؤسسات املجتمع املدين
كام أن جودة ، إال أن الالمركزية هلا عيوب قد تتمثل يف ضعف التنسيق بني اإلدارات املركزية واملحافظات واألقاليم

إىل  إضافة، نتيجة اختالف الفرق العاملة وتعاوهنا يف كل إقليم، نفس الدرجة يف كل املحافظاتالعمل ال تشرتط أن تكون ب
  .نتيجة إنشاء نفس الوحدات اإلدارية احلكومية عىل مستوى املحافظات، أهنا قد حتمل الدولة تكاليف مالية

 :اإلطار القانوين املنظم واملقيد لالمركزية )3

ن األقاليم والعتامد الالمركزية يف أي دولة املحافظات من خالل جمالسهم أو  ال بد من وجود غطاء ترشيعي يمكِّ
، وهذا الترشيع جيب أن يمنح تفويضًا بالصالحيات .املعينة من إدارة املوارد املالية واإلدارية والتنموية يف اإلقليمأو  املنتخبة

  .حكومات مصغرةإىل  وأن تتحول جمالس األقاليم
  الالمركزيةجتارب عاملية يف  )4

  : اعتمدت الالمركزية وطبقت يف عدة دول مثل
وقروية ، لوائية: جمالسثالث إىل  اإلنجليزي املحيل احلكم قانونانجلرتا ؛ إذ تقوم عىل تقسيم املناطق حسب   - 

 والنقل، والقرى املدن ختطيط، العامة الصحة(ومتنح املجالس هذه صالحيات واختصاصات مثل  .وبلدية

وباملقابل متنح ) والتموين الصحة، ، املطافئ، ، والرشطة، يةجتامعالشؤون االو، العام والتعليم، واملواصالت
   .صالحيات ختوهلا احلق باختاذ اإلجراءات والصالحيات املالية لتتمكن من إدارة املناطق املحلية
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ثبت أن الالمركزية كانت وال تزال تشكل عنرصًا رئيسًا يف عملية  :يف مرحلة ما بعد الشيوعية) املجر( هنغاريا   - 
   .الديمقراطية واحلوكمة الرشيدة

جاءت كرد فعل عىل احلروب األهلية التي وقعت يف حيث ، أمريكا الالتينيةوعدد من دول  بنغالدشاندونيسيا و  - 
  .القرن التاسع عرشمجيع أنحاء دول أمريكا الالتينية الناطقة باللغة اإلسبانية يف 

سنوات أكثر وتغيريات مؤسسية أعمق لبناء حوكمة إىل  فإن األمر حيتاج، وعىل الرغم من نجاح التجربة الالمركزية
  .ذات جودة عالية مثل التي ُوجدت يف النظام الغريب الديمقراطي

 ردنواقع الالمركزية يف األ

 تارخيها )1

ووضعت ، أعىل مستوى من رجاالت الدولة من 2005بناًء عىل رغبة ملكية سامية تّم تشكيل اللجنة امللكية يف العام 
وخرجت بتوصيات برضورة توسيع الدور التنموي للبلدية املمثلة باملجلس املحيل املنتخب ، تصورها إلدارة األقاليم

ويكون لكل حمافظة جملس استشاري يمثل البلديات واملجتمع ، ايلواإلبقاء عىل تقسيم املحافظات بالوضع احل، للبلدية
  : األقاليم الثالثة التاليةإىل  ثم ُطرح تقسيم اململكة إدارياً ، يةقتصاداملدين والفعاليات اال

 .ويكون مركزه إربد .وجرش، واملفرق، وعجلون، ويضم حمافظات إربد: إقليم الريموك - 1

ويكون  .ومأدبا، وحمافظات البلقاء والزرقاء، باستثناء أمانة عامن الكربى، ويضم حمافظة العاصمة: إقليم رغدان - 2
 .مركزه مدينة السلط

مع مراعاة أحكام ، ويكون مركزه مدينة الكرك، والطفيلة، والعقبة، ومعان، ويضم حمافظات الكرك: إقليم مؤتة - 3
 .ية اخلاصةقتصادقانون منطقة العقبة اال

ية اهلاشمية بأقاليمها كافة ومقر ردنالكربى من إقليم رغدان كون عامن عاصمة اململكة األوقد تم استثناء أمانة عامن 
أما املجلس  .ذلك رضورة توجيه مشاريع التنمية والتطوير نحو بلديات اإلقليم األخرىإىل  ويضاف .احلكومة املركزية

  .وانني اخلاصة بكل منهاماملحيل لبلدية مدينة العقبة ولبلدية مدينة البرتاء فيخضعان ألحكام الق
ويتألف جملس اإلقليم من عرشة أعضاء منتخبني عن كل حمافظة يف ، ولكل إقليم جملس منتخب بشكل رسي ومبارش

ويتم انتخاب رئيس ونائب ، دوائر انتخابيةإىل  ثم تنقسم كل حمافظة يف اإلقليم، ويعني جملس الوزراء عضوًا واحداً ، اإلقليم
وإقرار ، النهوض بالالمركزية اإلدارية والتنموية: منهاو، نون مهام وصالحيات املجالس املحليةحيدد القاو، ومساعدين
  .وعىل أعامل األجهزة اإلدارية يف اإلقليم، والرقابة عىل املشاريع، ية يف اإلقليمجتامعية واالقتصاداخلطط اال

وحيدد النظام اختصاص املفوض ، ئيس الوزراءويكون ارتباطه اإلداري بر، كام يعني لكل إقليم مفوض عام برتبة وزير
  .العام
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  : وقد خرجت اللجنه بمجموعة من التوصيات هي
بحيث يضم كل إقليم أربع ، إلنشاء ثالثة أقاليم يف اململكة 2000لسنة ) 46(تعديل نظام التقسيامت اإلدارية رقم  - 1

  .ية اخلاصةقتصادمنطقة العقبة االوقانون ، مع مراعاة أحكام قانون سلطة إقليم البرتاء، حمافظات
 .2000 لسنة) 47(اصدار نظام جديد للتشكيالت اإلدارية ليحل حمل نظام التشكيالت اإلدارية رقم  - 2
 .إصدار قانون للمجالس املحلية املنتخبة لألقاليم - 3
 .إصدار قانون جديد للبلديات وجمالسها املحلية املنتخبة - 4
 .وإلغاء وزارة الشؤون البلدية) ملحليةوزارة اإلدارة ا(استحداث وزارة تسمى  - 5

إعادة النظر يف التقسيامت اإلدارية "قامت اللجنة امللكية بتقديم تصور ملوضوع الالمركزية ضمن تقرير بعنوان 
تم تزويد عدد من الوزارات بنسخة من هذا التقرير إلبداء املالحظات  2008ويف العام ، ومل يتم البت يف مضمونه "للمملكة
  .ومل يتم البت يف التقرير والتعديالت املطلوبة، حوله
 لتطبيقها املتخذةواخلطوات  الالمركزيةتطور  )2

تم تشكيل جلنة توجيهية برئاسة دولة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء ملتابعة موضوع  2009يف العام 
ونتج  .(Show Case)وكذلك تم تشكيل جلنة فنية برئاسة حمافظ مأدبا لعمل خطة تنمية تشاركية تكون بمثابة  .الالمركزية

  .ومل يتم تبني الوثيقة، ومل يتم استكامل خطة مأدبا، عن عمل اللجنة التوجيهية وثيقة مرشوع الالمركزية يف املحافظات
وإعادة ، ونقل، المركزية بأنه يقوم عىل أساس تفويضحيث عرفت مفهوم ال، قدمت اللجنة عدة توصيات وبرامج

توزيع الصالحيات واملسؤوليات واملوارد املتعلقة بالشؤون اإلدارية والتنموية واخلدمية ذات الطابع املحيل بني احلكومة 
، األولوياتوترتيب ، وتعزيز مأسسة املشاركة الشعبية يف حتديد االحتياجات، واملحافظات واهليئات املحلية املنتخبة

ووضع آليات ، ووضع اخلطط الالزمة لتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، لتمكني املواطن من املشاركة يف صنع القرار واختاذه
  .وأن ختضع هذه اهليئات واإلدارات املحلية ألجهزة الرقابة احلكومية، لرتسيخ مبادئ الشفافية واملساءلة والعدالة

  :وهي، أهداف الالمركزية 2009ام ثم حددت اللجنة الوزارية يف الع
 .وذلك استكامالً لعملية اإلصالح السيايس واإلداري ودفع املسرية الديمقراطية، تعزيز مشاركة املواطن يف صنع القرار •
 .والتوزيع العادل لعوائدها، تعزيز التنمية املحلية الشاملة •
  .اخلدماترفع كفاءة وفعالية اإلدارة املحلية والبلديات يف تقديم  •
 .رفع كفاءة أسلوب التخطيط وإعداد املوازنات املحلية •

  :وحددت اللجنة الوزارية نطاق العمل
بام ، إعادة النظر يف هياكل اإلدارة املحلية والبلديات ومهامها واختصاصاهتا وارتباطاهتا يف إطار املحافظة :أوالً  •

إجياد بنية مؤسسية وتنظيمية داخل املحافظات تتوافق وذلك من خالل ، حيقق التكامل واالنسجام يف أداء دورها
  .وتراعي متطلبات العالقة مع املركز من النواحي القانونية واإلدارية واملالية والتنموية، مع التوجه الالمركزي
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وذلك من خالل تعزيز قدرهتا عىل ، إحداث تغيري يف آليات وأسلوب عمل اإلدارات املحلية والبلديات: ثانياً  •
  .ي واخلدميجتامعي واالقتصادد األولويات املختلفة عىل الصعيد اإلداري والتنموي واالحتدي

، بام خيدم املصلحة الكلية للمواطنني يف املحافظة، ضامن التنسيق وتكامل األدوار بني املحافظات والبلديات: ثالثاً  •
الستغالل األمثل للموارد املتاحة يف وضامن ا، وتعزيز العمل املشرتك بني مؤسسات التنمية املحلية داخل حدودها

 .املحافظة والبلديات

  هياكل اإلدارة املحلية
بحيث يكون ، ولتطبيقه ؛ ال بد من مراجعة دور املحافظ وتعريفه .اقرتح اخلرباء وضع نموذج المركزية املحافظة

وكذلك إعادة النظر يف صالحيات  .صالحياتهوإعادة النظر يف ، مرتبطًا مبارشة برئيس الوزراء من حيث التعيني واملساءلة
ووضعت اللجنة  .ورضورة التنسيق بني املجالس، وتغيري أسلوب وآلية عمل املجلس املحيل، كل املجالس يف املحافظات

 : مقرتحًا هلياكل اإلدارة املحلية

  .املحافظ :أوالً 
ومقاعد للمرأة ورؤساء بلديات ، ممثلني منتخبنياقرتح أن تكون إدارة املجلس من : املجلس التنفيذي للمحافظة :ثانياً 

 .وممثلني للهيئات التجارية واملجتمع املدين وغري ذلك
  .املجلس املحيل للمحافظة :ثالثاً 

  .املجلس البلدي :رابعاً 
  .املجلس التنسيقي لرؤساء بلديات املحافظة :خامساً 
  .جلان األحياء :سادساً 

، وتم تشكيل أربع جلان حمورية تعنى باجلانب القانوين، إعادة تشكيلهاواستمرت اللجنة التوجيهية بعملها بعد 
وخمرجات لعمل اللجان ، ونتج عن عمل اللجنة مسودة لقانون املجالس املحلية .واملالية، وبناء القدرات، والتنظيمي
  .إال أنه مل يتم تبني أي من هذه املخرجات، املحورية

قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل بوضع مسودة ورقة إطار مفاهيمي لالمركزية متت مناقشتها  2011ويف العام 
  .وتم تبنيها من حيث املبدأ، من قبل جلنة مصغرة

تم تبني و، يف مبنى وزارة الداخلية ملناقشة خطط تنمية املحافظات ومرشوع الالمركزية اجتامععقد  2012ثم يف العام 
وإعداد عرض مرئي بمقرتح هيكل ، مع إدخال بعض التعديالت عليها، حات الواردة يف الورقة املفاهيميةاألفكار واملقرت

  .ه باملحافظنياجتامعالالمركزية لعرضه عىل جاللة امللك يف 
  بناء القدرات البرشية 

، االختصاصات وحتمل املسؤوليةولنجاح الالمركزية ال بد من وجود القيادات املحلية املؤهلة والقادرة عىل ممارسة 
تم تشكيل جلنة برئاسة معايل وزير  2010 ويف العام .تم وضع برنامج بناء القدرات البرشية يف املحافظات ضمن املرشوعف
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وكذلك تشكلت جلنة أخرى برئاسة ، هبدف بناء القدرات ملرشوع الالمركزية وقانون البلديات، التخطيط والتعاون الدويل
أعدت وزارة التخطيط و .لتخطيط والتعاون الدويل هبدف بناء القدرات ملرشوع الالمركزية يف املحافظاتمعايل وزير ا

وعملت عىل تصميم الربنامج وإعداد ، والتعاون الدويل مع وزارة الداخلية برنامج تدريب لبناء القدرات لوحدات التنمية
  .وحددت آلية التنفيذ، املادة التدريبية

 الترشيعيةالتعديالت 

وقامت وزارة الداخلية العام  .هلذا تم استكامل العمل بتعديل قانون البلديات، يتطلب ذلك كله تعديالت ترشيعية
ونظام معدل لنظام التشكيالت اإلدارية وتقسيم الدوائر االنتخابية ، بوضع مرشوع قانون املجالس املحلية 2010

  .واملكافآت ألعضاء املجالس املحلية 2010ونظام داخيل للمجلس املحيل للمحافظة ، 2010للمجالس املحلية 
برئاسة رئيس الوزراء  2010آب  شهر يف اجتامعوبعد ذلك أقرت اللجنة التوجيهية العليا ملرشوع الالمركزية عقد 

إىل  نهائية وقررت إحالتهحيث نوقشت مسودة مرشوع قانون املجالس املحلية يف املحافظات بصيغته ال، سمري الرفاعي
   .ديوان الترشيع والرأي وال يزال هناكإىل  ومتت إحالته، جملس الوزراء للميض باإلجراءات املطلوبة إلقراره

 معيقات الالمركزية )3

ات وضعت خططًا اجتامعجلان وعقدت  وشكلت، ردنهناك جهود كبرية بذلت من أجل تنفيذ الالمركزية يف األ
  :من أمهها، إال أن هناك معيقات أمامها، وبرامج نفذ بعضها

وإعطاء املجالس املحلية صالحيات ، تطبيق الالمركزية إجراء تعديالت عىل نظام التقسيامت اإلدارية يتطلب .1
ألن فرض الرسوم يتم بقانون صادر ، وهذه طبقا ًللدستور غري ممكنة، فرض الرسوم واالقرتاضإىل  واسعة تصل

   .عن جملس األمة
ملا يتطلب من االختصاصات ، بعض احلكومات والقيادات اإلدارية يف الوزارات لسياسة الالمركزيةعدم حتمس  .2

 .املستويات اإلدارية األدنىإىل  املالية واإلدارية

  .وجود اعتقاد لدى بعض الرسمني بأن الدولة القوية عرب التاريخ هي املركزية .3

  .سوف تلقي عىل كاهلهم مسؤوليات واختصاصات كبريةألهنا ، ختوف بعض القيادات املحلية من الالمركزية .4
  اإلبداع يف اإلدارة احلكومية 

 معنى اإلبداع احلكومي )1

 :تعريف اإلبداع واالبتكار

ما حيقق اإلنجاز املتميز غري أو ، أنظمةأو ، عملياتأو ، خدماتأو ، توليد أفكار ترتبط بمنتجات: Creativity اإلبداع
تقنية أو ، مرشوعأو ، ويتم تبني فكرة، العملياتأو ، اخلدماتأو ، حتسني املنتجاتأو  من خالل استحداث، التقليدي

  .والريادة يف تطبيقاهتا مما حيقق للمنشأة السبقأو  جديدة يف ذاهتا
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   .عالقات جمتمعية جديدةأو ، أنظمةأو ، عملياتأو ، خدماتأو ، منتجاتإىل  حتويل األفكار: Innovationاالبتكار 
 ؟االبتكار ما هو

، منتجات جديدةإىل  األفكار عملية من االبتكار بأنه التحول (EFQM)تعرف املؤسسة األوروبية إلدارة اجلودة 
   .خدماتو

والتقنيات العمليات واخلدمات و املنتجات إجراء تغيريات عىلبأنه  "االبتكار" تعرفف أما جائزة سنغافورة
إىل  إدارهتافكرة و اعتامد تنطوي عىلو .ألصحاب املصلحة قيمة كبريةذات ، لق فرص عمل جديدةخل، املامرسات اإلداريةو

  .لزيادة القيمة حيز الواقع
 اإلبداع يف اإلدارة احلكومية وتطبيقاته )2

وقد يكون اإلبداع  .أشياء خمتلفة ال فعل عىل نحو خمتلفعمل األشياء وهو ، األفكار اجلديدة توليد هو عملية اإلبداع
 .وضع اخلطط وتنفيذهاأو  اخلدمةيف طريقة تقديم 

  :الفرق بني مفهوم اإلبداع ومفهوم االبتكار يف اخلدمة احلكومية
أو  غالبًا ما يرتبط باألفكار الشخصية التي يقوم املوظفون، يف الوقت احلارض، إن اإلبداع يف املؤسسات احلكومية

فال يوجد ما يضمن استمرار املوظف ، وغري مستمرة، ومتقطعة، غالبًا ما تتصف بأهنا حلظيةو .متلقو اخلدمة بتقديمها
كام ال يمكن يف  .ما يشجع متلقي اخلدمة عىل املواظبة عىل تقديم املقرتحات التحسينيةأو ، الريادي بتقديم األفكار املبدعة

التأكد من أن هذه  عدم إمكانيةإىل  باإلضافة، هذه احلالة ضامن حتفيز باقي املوظفني ومتلقي اخلدمة عىل أن يكونوا مبدعني
  .األفكار املقدمة سيتم تبنيها وتطبيقها يف املؤسسة

فاالبتكار يدعو لوجود نظام مؤسيس ، اإلبداعإىل  باإلضافة، ومن هنا نبعت احلاجة لتبني مفهوم االبتكار املؤسيس
إن اجلمع بني اإلبداع واالبتكار يف املؤسسة  .يوفر البيئة اخلصبة والظروف املناسبة لرعاية اإلبداع داخل املؤسسة، شمويل

، والعمليات، حتسينات عملية عىل اخلدماتإىل  وترمجتها، يضمن عملية مأسسة اإلبداع وتوليد األفكار باستمرار
إن حمور عملية اإلبداع يدور حول خلق  .بحيث ال تبقى هذه األفكار اإلبداعية جمرد أفكار فردية متقطعة، واألنظمة
وبالتايل فإن ، يةاجتامعية واقتصادقيمة إىل  بينام تركز عملية االبتكار عىل ترمجة هذه األفكار الناجتة عن اإلبداع، األفكار

وجود إىل  وفصل االبتكار عن اإلبداع سيؤدي، عدم وجود أفكار ريادية يف املؤسسةإىل  فصل اإلبداع عن االبتكار سيؤدي
  .أفكار ريادية لكنها غري مطبقة

  :اإلبداع واالبتكارجماالت 
املنتج الذي أو  فقد يكون الرتكيز عىل اإلبداع يف اخلدمة .تتنوع جماالت اإلبداع واالبتكار يف مؤسسات القطاع العام

أما املجال الثاين لتطبيق اإلبداع واالبتكار فهو يف  .خدمة مبتكرة ومبدعةأو  فيكون اهلدف هنا تقديم منتج، تقدمه املؤسسة
احلصول إىل  وبالتايل يؤدي ذلك، ينصب عمل املؤسسة يف هذه احلالة عىل حتسني عملياهتا لتصبح مبتكرة حيث، العمليات
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وثمة  .وهنا حتصل املؤسسة عىل خمرجات مبدعة لعملياهتا الداخلية، عىل عمليات داخلية حمسنة ذات كفاءة وفاعلية عاليتني
من خالل خلق بيئة حمفزة عىل اإلبداع تزيد من فاعلية نظام اإلدارة  ،جمال آخر لإلبداع واالبتكار يف إدارة القادة للمؤسسة

أو ، مثل اإلبداع يف خدمات املؤسسة الرتوجيية، كام قد يرتكز اإلبداع يف أحد نشاطات املؤسسة دون غريه .يف املؤسسة
  .اإلبداع يف اتصال املؤسسة مع متعامليها

 :يةردناأل واقع اإلبداع يف اإلدارة احلكومية )3

 ية؟وما جهود رعايته؟ ردنمدى توفر بيئة اإلبداع يف اإلدارة احلكومية؟ وهل هنالك إبداع يف اإلدارة احلكومية األما  

أدوات لقياس مدى حتقيق املؤسسات املشاركة  جائزة امللك عبد اهللا لتميز األداء احلكومي والشفافيةتتضمن معايري 
وزارة ومؤسسة  74ومن مراجعة تقارير  .مدى تبنيها لإلبداعأو ، لإلبداع والتشجيع عىل االبتكار يف أداء الوظيفة العامة

 :تبني أن) 2011- 2010(شاركت يف الدورة السابقة للجائزة 
   32املؤسسات التي تتبنى اإلبداع هو / عدد الوزارات  •
  42هو  مل تذكره يف آليات عملهاأو  املؤسسات التي مل تتبنَّ اإلبداع/ عدد الوزارات  •

وأغلب اجلهات املشاركة التي تتبنى اإلبداع وتشجعه يف أداء موظفيها يتمثل يف أهنا تضع آليات لتشجيع وحتفيز 
، رسات التي تشجع االبتكار واإلبداعوبعض املام، واستبانة رىض املوظفني، من خالل إنشاء صناديق اقرتاحات، االبتكار

   .وذلك لتشجيع املوظفني وحتفيزهم، عن طريق ربطها باملكافآت واحلوافز
  : و تعمل بعض اجلهات عىل مكافأة املوظف الذي يقدم أفكارًا إبداعية مثل

كجزء من وذلك ، ومن خالل أنشطة تبادل املعرفة، وجائزة فريق العمل املتميز، ختصيص جائزة موظف الشهر •
  .وحتفيز ثقافة التميز، أنشطة تشجيع اإلبداع واالبتكار لدى املوظفني

واألخذ باالقرتاحات املقدمة ، تشجيع الوزارة عىل اإلبداع من خالل تفعيلها لصندوق الشكاوي واالقرتاحات •
  .لتعديل خطوات سري بعض العمليات وتقصري مدى إنجاز بعضها اآلخر، من خالله

  .وشهادات تقدير للذين يقومون بأعامل استثنائية منح مكافآت مالية •
مثل الرتقيات واألوسمة للحصول عىل ، احلوافز للموظفني الذين يقدمون اقرتاحات تطويريةأو  تقديم املكافآت •

  .األفكار واالقرتاحات املقدمة من قبل املوظفني
وفق آلية خاصة ، للعاملني املبدعنيبمنح مكافآت مادية ومعنوية استثنائية ، وضع منهجية للحوافز واملكافآت •

  .ضمن ميثاق األفكار اإلبداعية املعتمد
  .تشكل بعض املؤسسات جلنة اإلبداع وتربط بعضها باملكافآت واحلوافز باالبتكار واإلبداع •

؛ عرشوباالطالع عىل التجارب وتقارير جائزة امللك عبد اهللا الثاين لتميز األداء احلكومي والشفافية خالل السنوات ال
بل إن مفهوم اإلبداع ، ال نرى أن دوائر ومؤسسات القطاع العام تعمل عىل توفري بيئة تشجع عىل اإلبداع، أي منذ إنشائها

  .ليس واضحًا بام يكفي لدى املؤسسات احلكومية
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اإلبداع يف تقديم لقياس مدى  ومن هذا املنطلق فقد أمر جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني املعظم بإنشاء جائزة
وهتدف جائزة أفضل املامرسات يف جمال اإلبداع واملوجهة نحو  .هي جائزة اإلبداع احلكومي، اخلدمات وأداء العمل العام
لتصبح ، إجياد ثقافة اإلبداع يف مؤسسات القطاع العام من وزارات ومؤسسات وهيئاتإىل ، القطاع العام كمرحلة أوىل

مرتافقًا مع رضورة التعامل مع ، التحديات املتمثلة بزيادة الطلب عىل خدماهتا من قبل املواطننيأكثر قدرة عىل مواجهة 
مما يضعها يف حتٍد لزيادة كفاءة وفاعلية العمليات ، حمدودية املوارد املتوفرة للقيام بأعامهلا وتقديم خدماهتا بالشكل الصحيح

وتأيت هذه اجلائزة من منطلق اإليامن بوجود  .دمات املقدمة هلممن أجل رفع مستوى رىض املتعاملني عن اخل، واألنظمة
حتقيق أعىل مستويات إىل  التي إذا ما تم توجيهها وتوفري البيئة الداعمة هلا قد تؤدي، الطاقات الكامنة ضمن املوارد البرشية

  .وحتقيق النمو املستدام، اإلبداع واالبتكار الالزم لتحسني اخلدمات والنتائج
وقد تقدمت ، الوزارات واملؤسسات للمشاركة يف اجلائزةإىل  م مركز امللك عبد اهللا الثاين للتميز بتوجيه الدعوةوقد قا

بمعنى  منها أربع مؤسسات تابعة جلهاز األمن العام؛، وزارة ومؤسسة 90وزارة ومؤسسة للمشاركة باجلائزة من بني ) 12(
  .إبداع وابتكارمن اجلهاز احلكومي يرى أن يف عمله % 13أن 
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  الثالث الفصل
  والنقدي املايل القطاع

  

  
3 -1     
3 -1 -1    

  :ةمقدم
 يةقتصاداال خططها وتنفيذها ،املختلفة بوظائفها القيام من الدولة متكني يف رئيسو هام دور للدولة العامة للموازنة 
 العامة املوازنة تبدو وبالتايل ،للتنفيذ قابلة وأرقام وبرامج واقع إىل وحتوله الدولة عمل برنامج تعكس فهي ،يةجتامعواال
 قد العامة املوازنة تكن مل ما مرشوع أي تنفيذ أو خدمة أي تقديم يمكن ال إذ .الدولة به تقوم عمل لكل حمور كأهنا

 .لتنفيذه كافية ةمالي خمصصات له أدرجت

 توزيع عملية يف تؤديه الذي الدور خالل من ،يجتامعواال التنموي اجلانب يف للدولة العامة املوازنة دور أمهية وتربز 
 للمشاريع الكافية املخصصات إدراج خالل من ،املختلفة املجتمع وطبقات يةقتصاداال القطاعات بني القومي الدخل

 وذلك ،والبطالة الفقر معدالت وختفيض ،املواطن معيشة مستوى حتسني عىل إجياباً  تنعكس أن شأهنا من التي ،الرأساملية
 شبكة لتعزيز خمصصات إدراج يف يجتامعاال اجلانب إغفال عدم باحلسبان األخذ مع ،يقتصاداال النمو زيادة خالل من

 .العامة واخلدمات والصحة التعليم وبرامج ،يجتامعاال األمان

 الناحية من سواء ،الوطني قتصاداال عىل للدولة العامة املوازنة عجز تزايد الستمرار املصاحبة السلبية لآلثار ونظراً 
 األخذ مع ،الوطنية لألولويات وفقاً  والنقدية املالية سياساهتا بإعداد عادة الدول تقوم ،غريها أو النقدية أو املالية

 خمصصات إدراج عدم إىل األحوال من الكثري يف يؤدي مما ،املوازنة عجز من مناسبة مستويات عىل املحافظة باحلسبان
 ،كاٍف  نحو عىل يجتامعواال التنموي بدورها القيام من العامة املوازنة متكن عدم وبالتايل ،الرأساملية للمشاريع كافية

  .املواطن معيشة مستوى وحتسني يقتصاداال النمو معدالت فيها بام ،يةقتصاداال املؤرشات حتسني يف والتأثري
 ،املنطقة دول يف التوترو ،الدوليةو اإلقليمية األوضاع بتداعيات املاضيني العامني خالل رديناأل قتصاداال تأثر وقد

 اإلمجايل املحيل الناتج سجل قدو .يقتصاداال النشاط وترية تباطؤو ،املحلية يةقتصاداال التحديات تعميق عنها نجم التي
  .%9.1 بلغت نمو نسبة اجلارية باألسعار املحيل الناتج سجل فيام ،%2.6 بلغ حقيقياً  نمواً  2011 للعام الثابتة باألسعار
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 تنفيذي ملخص

 هيكلية ألسباب تعود ،مزمنة مشكلة هي بل ،طارئة مشكلة اعتبارها يمكن ال ردناأل يف املوازنة عجز يف املشكلة
 ،الدولية اجلهات مع بالتعاون وإجراءات برامج بعدة املاضية السنوات خالل املتعاقبة احلكومات قامت قدو ،متعددة
 بعض يف اإلمجايل املحيل الناتج إىل العجز هذا نسبة انخفاض إىل اإلجراءات تلك أدت فقد .العجز هذا من التزايد ملواجهة

 جانب يف سواء ،متعددة إشكاالت حالياً  العامة املوازنة وتواجه .أخرى سنوات يف باالرتفاع عاود ثم ،السنوات
 واملتمثلة ،للخزينة اجلارية النفقات تغطية عىل قارصة أصبحت املحلية فاإليرادات ، العامة النفقات أو املحلية اإليرادات

 يف ،سنوياً  اجلارية للنفقات املحلية اإليرادات تغطية نسبة تتناقص إذ ،للحكومة التشغيلية والنفقات واألجور الرواتب يف
  .املحلية اإليرادات عىل سلباً  انعكاسهاو يقتصاداال النمو وترية تباطؤ ضوء

 لزيادة احلكومة اضطرار نتيجة ،الرأساملية النفقات حساب عىل ،كبري نحو عىل للحكومة اجلارية النفقات نمت كام
 إىل إضافة ،اخلزينة عىل املالية األعباء زيادة إىل أدى نحو عىل ،يةجتامعاال باحلامية املتعلقة والنفقات احلكومي الدعم قيمة
 كافة عىل التنمية مكاسب وتوزيع ،اإلمجايل املحيل الناتج نمو يف منه املأمول بالقدر التأثري من الرأساملية النفقات قدرة عدم

 ،ملحوظ نحو عىل املاضية العرش السنوات خالل املوازنة عجز زيادة إىل أدى هذا كل و.اململكة يف واأللوية املحافظات
 املايل العجز زيادة عن أبرزها يف الناجتة املستقلة للوحدات املوازنة عجز زيادة عن ناهيك ،املديونية يف كبريه زيادة رتب مما

 زيادة إىل أدى الذي ،املرصي الغاز تدفق انتظام عدم ضوء يف ،الوطنية الكهرباء رشكة مديونية وزيادة ،املياه لسلطة
  .كبري نحو عىل للخزينة واخلارجي الداخيل العام الدين رصيد ارتفاع وبالتايل ،اخلزينة من املكفولة القروض

 اإلشكاالت هذه استمرار حال يف ،والنقدي املايل االستقرار وعىل ،الوطني قتصاداال عىل الكبرية السلبية لآلثار ونظراً  
 اإليرادات تعزيز خالل من ،التحديات هذه مواجهة إىل واهلادفة الفاعلة اإلجراءات اختاذ يستدعي األمر فإن ،وتزايدها
 زيادة إىل إضافة ،املبيعاتو الدخل رضيبة قانون فيها بام ،والرسوم بالرضائب املتعلقة والترشيعات القوانني كمراجعة املحلية
 إجراء أي يتأثر ال بحيث ،يجتامعاال األمان شبكة تعزيز مراعاة مع ،اجلارية النفقات يف فعيل ختفيضو ،املايل الضبط

 يف اخلزينة تستمر أن يمكن فال ،والفقرية املتوسطة الدخول أصحاب معيشة مستوى عىل النفقات لتخفيض حكومي
 النفقات عىل فعيل ختفيض إجراء من بد ال كام ،املرتفعة الدخول أصحاب من يستحقه ال ملن دعم لتقديم االقرتاض
 .اجلارية النفقات قيمة ختفيض إىل يؤدي بام ،املتشاهبة املؤسسات دمج برنامج تنفيذ يف واإلرساع ،للحكومة التشغيلية
 املوازنة يف العجز تنامي :أوالً 

 برامج خالل من ،عملياً  ترمجتها بدأت التي ،اململكة يف يةجتامعواال يةقتصاداال اإلصالحات منظومة مثلت
 منهجاً  1989 العام من ابتداء ،الدويل النقد صندوق مع بالتعاون يةردناأل احلكومات نفذهتا التي يقتصاداال التصحيح

 ،واملايل يقتصاداال االستقرار لتعزيز به والدفع ،الوطني قتصاداال نسيج يف كبرية نجاحات لتحقيق ،متقدماً  ياً اقتصاد
 شأن من أن إىل تشري اإلحصاءات كانت فقد ،اململكة يف يةقتصاداال التنمية وتعزيز ،املواطن معيشة مستوى وحتسني

 كان إذ مواجهتها؛ تتم مل لو فيام كبرية يةاقتصاد كارثة حدوث إىل تؤدي أن التصحيح برامج بدء قبل يةقتصاداال األوضاع
 العامة املديونية زيادة عىل حينها انعكس ،املوازنة عجز يف كبرية زيادةو ،املايل الوضع يف االختالالت من الكثري هنالك
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 انخفاض إىل أدى مما ،والفقر البطالة معدالت وارتفعت ،بحدة احلقيقي اإلمجايل املحيل الناتج وتراجع ،كبري نحو عىل
 من وغريها ،املدفوعات مليزان اجلاري احلساب يف العجز زيادة عىل انعكس الذي األمر ،األجنبية االحتياطيات يف حاد

  .املختلفة يةقتصاداال املؤرشات
 يف كبرياً  نجاحاً  رديناأل يجتامعواال يقتصاداال التصحيح برنامج القى فقد ،الدولية املؤسسات شهادة عىل وبناء

 سياسات اتباع يف ذلك بعد املتعاقبة احلكومات استمرت وقد .للمملكة يقتصاداال االستقرار وحتقيق التوازن إعادة
 يقتصاداال التصحيح برامج تنفيذ فرتة خالل حتققت التي املكتسبات عىل املحافظة ،باحلسبان آخذة ،يةاقتصاد

 واملستجدات املتغريات من مجلة أن إال ،املوازنة عجز من مقبولة مستويات عىل باملحافظة يتعلق فيام وخاصة ،يجتامعاالو
 املالية األزمة عىل املرتتبة واآلثار ،اخلام للنفط العاملية األسعار كارتفاع ،رديناأل قتصاداال هبا تأثر التي والداخلية اخلارجية
 عجز ارتفاع معاودة إىل أدت قد ،املنطقة يف العريب والربيع ،الكهرباء لتوليد املرصي الغاز تدفق انتظام وعدم ،العاملية
 ما أي دينار؛ مليار 1.4 حوايل إىل 2011 العام يف العجز هذا ارتفع فقد ،كبري نحو عىل املديونية وارتفاع ،الدولة موازنة
من املتوقع أن يرتفع ليصل  املوازنة عجز أن إىل 2012 للعام األولية البيانات وتشري .اإلمجايل املحيل الناتج من %6.8 نسبته

 لقانون ملحق إصدار تم أن بعد ،املستقلة الوحدات عجز دون %) 7.8( حوايل نسبته ما أي ؛أردين مليار )1.8( حوايل إىل
  .دينار مليون 807 بقيمة العام هلذا العامة املوازنة

 بإعداد مؤخراً  احلكومة قامت فقد ،الطبيعية املستويات ضمن إبقائهامو ،واملديونية املوازنة عجز ارتفاع من احلد وهبدف
 والبنك الدويل النقد كصندوق الدولية املؤسسات اشرتاط نتيجة ،املتوسط املدى عىل جديد ياقتصادو مايل إصالح برنامج
 التزام مدى عىل يعتمد ،إخفاقه أو الربنامج نجاح أن إال ،املذكورة املالية التحديات ملواجهة ،مالية إصالحات تبني الدويل

 عدة الربنامج هذا مرافقة رضورة إىل إضافة ،واخلارجية الداخلية املستجدات مع يتامشى بام دورياً  وتعديله بتطبيقه احلكومات
  .البطالةو الفقر معدالت ختفيضو ،اإلمجايل املحيل الناتج نمو زيادة إىل هتدف ،وإجراءات سياسات

 املاضية العرشة األعوام خالل املوازنة عجز تنامي ):1( رقم اجلدول

 املحيل الناتج إىل نسبة املنح قبل العجز املحيل الناتج إىل نسبة املنح بعد العجز العام

2002 3.2 10.5 
2003 2.7 15.7 
2004 2.7 12.8 
2005 5.3 10.9 
2006 4.2 7 
2007 5.1 7.9 
2008 2.2 6.8 
2009 8.9 10.9 
2010 5.6 7.7 
2011 6.8 12.7 

 12.8 6.9 2012مقدر*
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 املستقلة الوحدات موازنة عجز تنامي :ثانياً 

 الدوائرو الوزارات موازنة عجز يف املتمثل األول بشقيه؛ العجز إىل التطرق من البد املوازنة عجز عن احلديث عند
 الدين رصيد زيادة عىل أثرمها ينعكس العجزين كال ألن نظراً  ،املستقلة الوحدات موازنة عجز يف املتمثل الثاينو .احلكومية

 اخلارجيةو الداخلية املديونيةو ،العامة للموازنة اخلارجيةو الداخلية املديونية رصيد يمثل العام الدين رصيد كون ،العام
  .املستقلة للوحدات اخلزينة من املكفولة للقروض

 أعالها كان وقد ،املستقلة احلكومية املؤسسات عدد يف الكبري النمو يالحظ املستقلة الوحدات موازنة لتطور واملتتبع
 عدد تزايد فقد ،املستقلة الوحدات ملوازنة املجمع املايل العجز يف املسبوق غري النموو ،املاضية األربع السنوات خالل

 التي ،الوحدات بعض موازنة ضم نتيجة ذلك جاء وقد ،وحدة 62 إىل وصلت أن إىل سنوياً  املستقلة احلكومية الوحدات
 املايل االستقالل ذات احلكومية املؤسسات من الكثري وإنشاء استحداث إىل إضافة ،املستقلة الوحدات قانون خارج كانت

 ،2012- 2009 الفرتة يف أبرزها كان ،املاضية السنوات خالل كبرياً  نمواً  الوحدات هذه موازنة عجز أظهر و ،واإلداري
  .2012 احلايل العام يف دينار مليون 937.3 حوايل إىل وصل حتى ،كبري نحو عىل خالهلا العجز نام حيث

 سلطة موازنة عجز تزايدو ،كبري نحو عىل الوحدات هلذه اإلدارية النفقات زيادة إىل االرتفاع هذا أسباب أبرز ويعود
 الوطنية الكهرباء رشكة خسارة تزايد إىل إضافة ،البيع بأسعار مقارنة املياه وحتلية استخراج كلف ارتفاع ضوء يف املياه

 ،إضافية تكاليف لتكبد الرشكة واضطرار ،املرصي الغاز تدفق انتظام عدم نتيجة املاضيني العامنيو احلايل العام خالل
  .املرصي الغاز عن بدالً  ،الكهرباء لتوليد الديزلو الوقود زيت ماديت استخدام نتيجة

  املستقلة الوحدات موازنة عجز تنامي ):2( رقم اجلدول
 دينار مليون قيمة العام

2009 228.7 

2010 354.9 

2011 407.3 

2012 937.5 
   

 للموازنة الواردة املالية املنح :ثالثاً 

 االرتفاع من احلد يف املاضية األعوام خالل الصديقةو الشقيقة الدول من للموازنة وردت التي املالية املنح سامهت
 بعض يف املنح هذه قيمة انخفاض أن إال ،املديونية حجم يف الكبري التزايد من بالتايل واحلد ،املوازنة عجز يف الكبري

 قيمة ارتفعت فقد ،العجز هذا لتمويل اخلارجيو الداخيل االقرتاض إىل واالضطرار ،املوازنة عجز نمو إىل أدى السنوات
 العامة املوازنة قدرت فيام ،دينار مليون 1215 إىل ووصلت ،ملحوظ نحو عىل 2011 العام خالل للمملكة الواردة املنح
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 أبقى ،كبري نحو عىل املوازنة عجز تزايد أن إال ،دينار مليون 941 حوايل إىل املنح قيمة تصل أن 2012 للعام املوازنة وملحق
 املديونية زيادة عىل انعكس مما ،اخلارجيو الداخيل االقرتاض خالل من متويلها تم ،كبرية متويلية فجوة وجود إىل احلاجة

  .للمملكة السياحيةو اخلارجية االستثامرات تدفق يف سلباً  والتأثري كبري نحو عىل
 من %12 سوى تشكل ال ،العام هذا بالكامل استلمت لو فيام النفقات إمجايل إىل املنح هذه نسبة أن ذكره جيدر مما و
  .العامة املوازنة قانون يف املقدرة الرأساملية النفقات كامل تغطي ال بالتايلو ،العامة النفقات إمجايل

 املاضية أعوام العرشة خالل للموازنة الواردة املالية املنح ):3( رقم اجلدول

 دينار مليون قيمة العام

2002  491.9 

2003 937.4 

2004 811.3 

2005 500.3 

2006 304.6 

2007 343.4 

2008 718.3 

2009 333.4 

2010 401.7 

2011 1215 

2012 870 

 النفقاتو اإليرادات جانبي يف اإلشكاالت :رابعاً   
 الدينو النفقاتو اإليرادات من بكل املتعلقة اإلشكاالت إىل التطرق من البد ،املوازنة عجز إشكاالت عىل وللوقوف

  :ييل كام ،العام
  املحلية باإليرادات املتعلقة اإلشكاالت )أ

 املوازنة عليها تعتمد أن جيب التي االفرتاضات أهم أحد يعد اجلارية النفقات لكامل املحلية اإليرادات تغطية إن
 يتعلق فيام خاصة ،اجلارية النفقات بقيمة مقارنة املحلية اإليرادات بقيمة انخفاض ألي املصاحبة للسلبيات نظراً  ،العامة
 ،ذلك أمهية ،املاضية السنوات خالل ،ردناأل يف املالية السياسات راعت وقد ،واملديونية املوازنة عجز زيادة يف ذلك بأثر
 ذلك بعد عادت ثم ،% 97.8 إىل 2008 العام يف وصلت أن إىل اجلارية للنفقات املحلية اإليرادات تغطية نسبة تزايدت فقد

 انعكس وقد ،2012 العام يف %74 حوايل تبلغ أن ُيتوقع فيام ،2011 العام يف % 73.1 إىل وصلت أن إىل تدرجيياً  باالنخفاض
 ،اجلارية النفقات لتغطية واخلارجي الداخيل االقرتاض إىل احلكومة اضطرارو ،املوازنة عجز تزايد عىل كبري نحو عىل ذلك
  .املحلية اإليرادات خالل من تغطيتها تتم أن املفرتض من التي
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 اجلارية للنفقات املحلية اإليرادات تغطية نسبة تطور ):4( رقم اجلدول

 دينار مليون قيمة العام 

2002 68.5 

2003 77.4 

2004 90.3  

2005 88.1 

2006 101.5 

2007 96.9 

2008 97.8 

2009 91.3 

2010 89.8 

2011 73.1 

 74 2012 مقدر*

  
 والرأساملية اجلارية بالنفقات املتعلقة اإلشكاالت )ب
 ،أيضاً  املوازنة إشكاالت أبرز أحد يعد الرأساملية النفقات نمو حساب عىل اجلارية النفقات حجم نمو أن يف شك ال
 يف خاصة ،اململكة حاجة من متواضعة نسبة إال تغطي ال الزالت أهنا إال كبري نحو عىل العامة املوازنة نمو من الرغم فعىل

 ومعاجلة ،عمل فرص لتوفري ،الكافية املخصصات إدراج من املوازنة متكن عدم عىل ذلك انعكس وقد ،الرأساميل اجلانب
 إىل أدى كبري نحو عىل اجلارية النفقات نمو أن كام ،اململكة مناطق باقي يف أو العاصمة يف سواء ،والبطالة الفقر مشكلتي

 احلكومات الضطرار نظراً  ،املديونية حجم زيادة وبالتايل ،املوازنة عجز زيادة عىل انعكس نحو عىل املالية األعباء زيادة
  .اخلارجي أو الداخيل االقرتاض خالل من ،النفقات هذه يف الزيادة لتمويل

 النفقات أن يالحظ ،األخرية العرشة األعوام خالل ،ردناأل يف والرأساملية اجلارية النفقات حجم وباستعراض
 فاتورة :من كل يف النفقات هذه بنود أبرز ومتثلت ،الرأساملية النفقات حساب عىل جداً  كبري نحو عىل تزايدت اجلارية

 فاتورة ارتفعت فقد ،األمنو والدفاع السلع دعم ،اخلارجيةو الداخلية القروض فوائد ،التقاعد فاتورة ،األجورو الرواتب
 خالل الفاتورة هذه ترتفع أن املتوقع ومن ،املاضية العرش السنوات خالل كبري نحو عىل املدين للجهاز األجورو الرواتب

 املوظفني رواتب زيادة ضوء يف ،اإلنفاق إمجايل من %16 نسبته ما أي ؛ دينار مليار 1.1 حوايل إىل لتصل 2012 احلايل العام
  .العام هذا بداية تنفيذه يف البدء تم الذي ،الرواتب هيكلة برنامج تطبيق عن الناجتة

 املتقاعدين رواتب زيادة ضوء يف ،العام هذا وخالل ،املاضية السنوات خالل كبري نحو عىل التقاعد فاتورة تزايدت كام
 مليار )1( حوايل احلايل للعام التقاعد فاتورة قيمة تصل أن املتوقع منو ،العام هذا به البدء تم الذي ،املدنينيو العسكريني

  .النفقات إمجايل من %)14.6( نسبته ما أي ؛ دينار
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 خمصصات وصلت وقد ،العام الدين رصيد زيادة ضوء يف أيضاً  اخلارجية الداخلية القروض فوائد فاتورة وتزايدت
  .النفقات إمجايل من %)7.9( حوايل نسبته ما أي ؛ دينار مليون 545 حوايل إىل 2012 احلايل للعام الفوائد هذه

 فال ،اإلنفاق إمجايل من %)13( نسبته ما أي دينار؛ مليار 1 حوايل إىل يصل أن يقدر الذي السلع دعم ببند يتعلق وفيام
 أصحاب منه يستفيد الذي ،السلعو املحروقات بدعم يتعلق فيام خاصة ،للموازنة الرئيسية اإلشكاالت أحد يعد زال

  .منها املنخفضةو املتوسطة الدخول أصحاب استفادة من أكثر العالية الدخول
 مليار 1.9 حوايل فبلغت ملحوظ نحو عىل العام وهذا املاضية السنوات خالل األمنو الدفاع خمصصات ارتفعت كام

 يف للعمل املواطنني من كبرية أعداد التحاق ضوء يف ،اإلنفاق إمجايل من %)27( حوايل نسبته ما أي ؛ 2012 العام دينار
 ازداد الذي ،السكاين النمو ضوء يف بواجباهتا للقيام األجهزة هذه احتياجات زيادة نتيجة ،األمنيةو العسكرية األجهزة

 املحيطة األحداث تداعيات ضوء يف ،االستقرارو األمن عىل للحفاظ ،املاضية العرش السنوات خالل %23 تقارب بنسبة
 السياسية احلراكات نتيجة ،مؤخراً  ترتبت التي اإلضافية األعباء إىل إضافة ،األجهزة تلك عىل بثقلها ألقت التي ،باململكة

  .اململكة إىل السوريني الالجئني وتدفق ،اململكة يف
 تلك أعلنت فقد .النفقات ترشيد إىل اهلادفة ،احلكومية اإلجراءات يف األمنيةو العسكرية األجهزة مسامهة وهبدف

 من مبالغ اخلزينة عىل يوفر بام ،العام هلذا نفقاهتا قيمة لتخفيض إجراءاهتا عن 2012 احلايل العام خالل األجهزة
  .املوازنة يف هلا املرصودة املخصصات

 )دينار مليون( الرأسامليةو اجلارية النفقات ):5( رقم اجلدول

 اجلارية النفقات الرأساملية النفقات العام 

2002 496.3 1899.9 

2003 646.1 2163.7 

2004 802.7 2377.8 

2005 650.9 2908 

2006 794.1 3118.1 

2007 843.6 3839.1 

2008 958.5 4473.4 

2009 1444.5 4586 

2010 961.4 4746.6 

2011 1057.0 5739.5 

 6646 998.4 2012 مقدر*
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 العام بالدين املتعلقة اإلشكاالت )ج 

 متثل العام الدين برصيد املتعلقة املالية البيانات أن إىل اإلشارة من بد ال احلكومي العام الدين رصيد عن احلديث لدى
 للمؤسسات اخلزينة من املكفولة والقروض ،املوازنة عجز لتمويل الدين وأذونات كسندات(الداخيل العام الدين صايف

  .املستقلة للمؤسسات اخلزينة من املكفولة اخلارجية والقروض ،للخزينة اخلارجي العام الدين رصيد إىل إضافة )املستقلة
 تداعيات ظل يف خاصة ،سنوياً  املستقلة الوحدات موازنة وعجز ،العامة املوازنة عجز يف املتواصل االرتفاع ضوء ويف
 البالد يف العريب للربيع املصاحبة واآلثار ،الوطنية الكهرباء رشكة لقروض اخلزينة لكفالة االضطرارو ،العاملية املالية األزمة
  .العام الدين حجم يف كبرية زيادة عىل ذلك انعكس فقد ،كافة يةقتصاداال القطاعات عىل العربية

 إىل أدى ما ،اخلارجية الديون من جزء لرشاء 2008 العام يف التخاصية عوائد باستخدام احلكومة قيام من الرغم وعىل
 املديونية نسبة زيادة إعادة إىل أدى ،بيانه تم كام ،املوازنة عجز تزايد استمرار أن إال ،العام ذلك يف املديونية حجم ختفيض

 نسبة وصلت فقد ،% 60 والبالغة ،احلكومات قبل من مستهدفة كانت التي النسبة عىل يزيد ما إىل اإلمجايل املحيل الناتج إىل
 إىل يدعو وهذا .% 72 حوايل إىل آب شهر هناية يف النسبة هذه ووصلت ،% 65.4 نسبة ما 2011 العام هناية يف املديونية
 زيادةو ،املايل االستقرار هتديد إىل سيؤدي آمنة غري مستويات إىل املديونية هذه بتزايد السامح استمرار كون ،القلق

  .ملواجهتها املتاحة البدائل انخفاضو الصعوبات
  اإلمجايل املحيل الناتج من كنسبة املديونية نمو ):6( رقم اجلدول

 املجموع الداخيل الدين اخلارجي الدين العام

2007 43.3 24.3 67.6  
2008 23.3 31.5 54.8 

2009 22.9 34.2 57.1 

2010 24.6 36.5 61.1 

2011 21.9 43.5 65.4 

 خالل من ،املوازنة يف السنوي العجز معظم متويل عىل املاضية األعوام يف احلكومية اإلجراءات ركزت وقد 
 طرح خالل من ،الداخيل التمويل عىل احلصول لرسعة نظراً  ،اخلارجي االقرتاض عىل الرتكيز من أكثر الداخيل االقرتاض

 ،الداخيل باالقرتاض مقارنة ،خارجية قروض عىل للحصول الالزمة الفرتة طول إىل إضافة ،خزينة وأذونات سندات
 عىل الداخيل الدين نسبة تزايد إىل هذا أدى وقد .اإلقراض عىل للموافقة الدولية املؤسسات عادة تطلبها التي والرشوط

 ترتبها التي الفائدة قيمة ارتفاع وبالتايل ،البنوك يف املتاحة السيولة يف اخلاص القطاع مزامحة عىل ذلك وانعكس ،كبري نحو
  .اخلزينة وأذونات سندات خالل من ،اخلزينة إلقراض البنوك
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 :املتخذة احلكومية اإلجراءات :رابعاً 

 اإليرادات تنمية عىل العمل شأهنا من التي ،اإلجراءات من الكثري املاضية األعوام خالل املتعاقبة احلكومات اختذت
 ،واملبيعات الدخل برضيبتي يتعلق فيام خاصة ،والرضائب بالرسوم املتعلقة الترشيعات وتعديل مرونتها وزيادة ،املحلية
 النفقات بتخفيض متعلقة ،أخرى إجراءاتو ،احلكومية واملؤسسات الرشكات بعض خصخصة برامج تنفيذ إىل إضافة
 قدر التعيينات من واحلد ،واخلدمات السلع من احلكومة مشرتيات كرتشيد ،التشغيلية بالنفقات يتعلق فيام خاصة ،العامة

 ،املستجدات من وغريها العاملية املالية باألزمة ردناأل تأثر أن إال ،املؤسسات بعض دمجو هيكلة برنامج وتنفيذ ،اإلمكان
 املوازنة عجز ختفيض من احلكومة لتمكني كافية غري جعلهاو ،إليها املشار احلكومية لإلجراءات اإلجيابية اآلثار من قلل

 اجلهاز يف للعاملني سواء ،واألجور الرواتب زيادة إىل 2012 العام خالل احلكومة اضطرار إىل إضافة ،املطلوب بالشكل
 النفقات تزايد معاودة إىل أدى مما ،كاملحروقات السلع لبعض الدعم تقديم يف واالستمرار ،املتقاعدين أو احلكومي

 ختفيض عىل تركز العامة النفقات ضبط أن يالحظ العامة املالية لبيانات واملحلل املتتبع أن كام .كبري نحو عىل اجلارية
  .اجلارية النفقات عىل تركيزها من أكثر الرأساملية النفقات

 الصعوبات ملواجهة ،املتوسط املدى عىل لتنفيذه ياقتصادو مايل إصالح برنامج بإقرار مؤخراً  احلكومة قامت وكذلك
  .املوازنة إشكاالت معاجلةو املالية التحدياتو

 يف سواء ،متعددةو مرنة كانت املاضية األعوام يف املوازنة عجز ملعاجلة املتاحة البدائل أن إىل هنا اإلشارة من والبد
 مما ،مرنة غريو حمدودة أصبحت العجز هذا ملواجهة حالياً  املتاحة اإلجراءات أن حني يف ،النفقات أو اإليرادات جانبي

  .للمعاجلة املتاحة البدائل لتضاؤل جتنباً  ،عاجل نحو عىل مواجهتها يستدعي
 وحلول مقرتحات :خامساً  

 ،املايل اإلصالح وبرامج ،يقتصاداال التصحيح برنامج تطبيقه عند ردناأل حققه الذي النجاح من الرغم عىل
 ،مقبولة تضخم معدالت عىل احلفاظو ،التقدمو النمو مسار يف قتصاداال ووضع ،يقتصاداال االستقرار باستعادة
 هلا تعرض التي واخلارجية الداخلية املستجدات أن إال ،املالية وسمعته ومالءته بالتزاماته الوفاء عىل القدرة واستعادة

 سواء ،الدول من الكثري عىل آثاره انعكست الذي ،العريب والربيع العاملية املالية باألزمة املتعلقة العربية واملنطقة العامل
 ويصل ،السيطرة عن خيرجو الوضع يستفحل ال وحتى .كبرية وحتديات صعوبات ردناأل عىل رتب ،األجنبية أو العربية

 الذي األكرب التحدي ولعل .األزمة هذه ملعاجلة جديو عاجل نحو عىل العمل من البد ،احلل معها يصعب درجة إىل
 لتمكني ،متواصل نحو عىل وتنميتها املكتسبات هذه ترسيخ يف يتمثل ،املرحلة هذه يف الكايف االهتامم إيالؤه يقتيض

 قدرته وحتسني ،اخلارجية بالصدمات التأثر درجة وتقليص ،الذاتية املوارد عىل كبرية بصورة االعتامد من الوطني قتصاداال
 القطاعني بني وتكامالً  تفاعالً  يتطلب يقتصاداال األداء بمستوى فالنهوض ،العاملي االنفتاح ظروف ظل يف املنافسة عىل
  :احللولو املقرتحات أبرز ييل وفيام .واخلاص العام
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 :يقتصاداال النمو زيادةو املوازنة عجز بضبط املتعلقة املقرتحات )أ
 معدل برفع لالهتامم ،واخلاص العام القطاعني يف اجلهود تعاضد خالل من ،شاملة وطنية يةاقتصاد خطة إعداد .1

 يف والعدالة الفرص تكافؤ مبدأ وحتقيق ،السكاين النمو معدالت من أعىل معدالت إىل احلقيقي يقتصاداال النمو
 حشد إىل إضافة ،الوطنية املالية والسياسات والربامج للخطط دورية مراجعة خالل من ،التنمية مكاسب توزيع

  .االستثامرات لتشجيع الالزمة األجنبية املدخرات
 تشجيع هبدف ،اخلاصو العام القطاعني بني املشرتكة الرأساملية للمشاريع األولوية منح عىل الرتكيز رضورة .2

  .يقتصاداال النمو يف أكرب بدور للقيام اخلاص القطاع
 حتدياً  هناك أنو خاصة ،البطالة معدالت يف الزيادة مكافحة و ،الفقر جيوب ارتفاع ملعاجلة فاعلة إجراءات تبني .3

 عن العام القطاع توقف مقابل ،سنوياً  خريج ألف 8.8 عىل يزيد ما إىل سنوياً  اخلرجيني عدد زيادة يف يكمن كبرياً 
 .اخلاص القطاع يف املتاحة الفرص حمدوديةو ،التعيني

 املستويات إىل وختفيضه ،املوازنة عجز ضبط إعادة برنامج تبني عىل الرتكيز خالل من املوازنة عجز مع التعامل .4
 نمو من أكثر إىل العجز هذا نمو زيادة بعدم االلتزام عىل والعمل ،الذات عىل االعتامد زيادة من يمكن بام ،املقبولة
 تشجيع يف مسامهته إىل إضافة ،الوطني قتصاداال كفاءة رفع يف يساهم ذلك ألن ،احلقيقي اإلمجايل املحيل الناتج
 االقرتاض عىل احلكومي الطلب انخفاض إىل سيؤدي املوازنة عجز انخفاض كون ،لالستثامر اخلاص القطاع
 التمويل عىل احلصول من اخلاص القطاع يمكن مما ،الفائدة أسعار زيادة يف سلباً  التأثري عدم وبالتايل ،الداخيل
  .مناسبة متويل بكلفة الالزم

 ينعكس بام ،الرأساملية للمشاريع الالزمة املالية السيولة توفري من املرصيف القطاع لتمكني املناسبة اآلليات يف البحث .5
  .اخلاص القطاع حتفيز عىل

 :اإليرادات بتعزيز املتعلقة املقرتحات )ب
 يزيدو اإليرادات يعزز بام ،واملبيعات الدخل رضيبة قانون مراجعة إعادة إىل اهلادفة احلكومية اإلجراءات يف الترسيع .1

 ذات يةقتصاداال القطاعاتو البنوك عىل الدخل لرضيبة املقررة النسب يف النظر وإعادة ،الوسطى الطبقة متانة من
  .الصغرية املؤسسات محاية باملقابلو ،املرتفع الدخل

 واقتصارها ،اإلعفاء عىل احلاصلة اجلهات من لكثري اخلزينة من املمنوحة اإلعفاءات لكافة شاملة مراجعة إجراء.2
 ،املحلية اإليرادات تعزيز يف حتصيلها يساهم أن يفرتض أموال من اخلزينة حترم كوهنا ،املمكن األدنى احلد عىل

  .احلرة املناطقو التنموية املناطق قانون يتضمنها التي احلوافز خالل من للمستثمرين املقدمة احلوافز واقتصار
 حتصيل يعزز بام ،منه للحد الالزمة اإلجراءات تفعيل و ،الرضيبي التهرب مكافحة إىل الرامية اجلهود دعم .3

  .املستحقة الرضائب
 تعزيز إىل يؤدي بام ،احلكومية الدوائرو الرضيبية الدوائر يف للخزينة املستحقة املبالغ حتصيل إجراءات تفعيل .4

  .احلكومية اإليرادات
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 :النفقات برتشيد املتعلقة املقرتحات )ج

 التأثري عدم مراعاة مع ،إليها املشار املوازنة عجز ختفيض وسائل كإحدى العامة النفقات ختفيض باحلسبان األخذ .1
 بنود أغلب بأن علامً  ،وواضحة حمددة أولويات ضمن النفقات هذه توجيه خالل من ،يقتصاداال النمو يف

 والنفقات القروض وفوائد ،التقاعد ونفقات واألجور الرواتب بنود متثل كوهنا ،املرونة بعدم يتسم اجلارية النفقات
 إىل يؤدي أن شأنه من كبري نحو عىل نموها عدم عىل والسيطرة النفقات هذه ملراجعة خطط وضع أن إال ،التشغيلية
  .القادمة األعوام خالل اإلمجايل املحيل الناتج إىل النفقات هذه نسبة ختفيض

 أدائها فعالية زيادة من يمكنها بام ،املتشاهبة املؤسسات بعض دمج إىل اهلادفة احلكومية الربامج تنفيذ يف الترسيع .2 
 عدم ودراسة ،أخرى بمؤسسات مهامها إناطة يمكن التي ،املؤسسات بعض إلغاء إىل إضافة .نفقاهتا وختفيض
  .طويالً  وقتاً  سيأخذ ذلك ألن ،قوانينها تعديل حني إىل االنتظار

 سواء ،اجلديدة التعيينات كافة لتحويل ،يجتامعاال الضامن قانونو ،العسكريو املدين التقاعد قانون مراجعة إعادة .3
 مالية أعباء ترتب ال معادلة ضمن ،يجتامعاال الضامن مظلة إىل العليا الدرجات أو األعيان أو النواب أو الوزراء
  .اخلاصة أو العامة للخدمة واحدة مظلة هناك يكون وبحيث ،يجتامعاال الضامن عىل إضافية

 عن الدعم وإزالة ،املواطنني من ملستحقيه الدعم إليصال مناسبة آلية إقرار إىل اهلادفة احلكومية اجلهود استكامل .4
  .الدخل املتوسطةو الفقرية الطبقات محاية عىل الرتكيز مع ،األجانبو األغنياء

 :العام بالدين املتعلقة املقرتحات )د 

 عىل ميرسة بقروض اخلارجي االقرتاض عىل الرتكيز عىل يعمل بام ،العام الدين اسرتاتيجية تضمني عىل الرتكيز.1
 األكرب احلصة وترك ،اخلاص للقطاع احلكومة مزامحة من اإلمكان قدر للتخفيف ،املاضية األعوام من أكرب نحو
 تلك تسديد تواريخ ترتيب يتم أن باحلسبان األخذ رضورة مراعاة مع ،املحيل لالستثامر املحلية السيولة من

 وقت يف كبرية التزامات ملواجهة القادمة األعوام خالل اخلزينة الضطرار جتنباً  ،متباعدة فرتات عىل القروض
  .املدفوعات ميزان عىل سلباً  آثارها وتنعكس ،اخلزينة قدرة من حيد مما ،القروض تلك لتسديد ،واحد

 التخفيضو ،رديناأل قتصاداال لدعم ،الصديقةو الشقيقة الدول من ميرسة بفوائد قروض عىل للحصول السعي .2
  .سنوياً  دينار مليار نصف عىل يزيد ما إىل وصلت التي العام الدين فوائد نفقات من

 متثل إنامو للمشكلة حالً  تشكل ال كوهنا ،املوازنة عجز لتغطية املديونية بزيادة السامح يف االستمرار عن التوقف .3
  .لألزمة ترحيالً 

 من ،الرأساملية املشاريع بتمويل البدء منهاو ،اخلزينة متويل مصادر لتنويع الالزمة العملية اإلجراءات باختاذ البدء .4
  .اإلسالمية بالصكوك التعامل قانون صدر أن بعد ،اإلسالمية الصكوك خالل
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  :املساعداتو باملنح املتعلقة املقرتحات )ـه
 ،الرأساملية املشاريع لتمويل ،القادمة السنوات خالل إضافية مالية مساعدات عىل للحصول السعي استمرار.1 

 الفرتة خالل اململكة واجهتها التي الداخليةو اخلارجية املستجدات أثر استيعاب من رديناأل قتصاداال ولتمكني
  .املديونيةو املوازنة عجز من كل زيادة عىل أثرها انعكس التي ،املاضية

 كافية بكميات املرصي بالغاز اململكة تزويد إلعادة املرصي اجلانب مع التباحث يف احلكومية اجلهود استكامل .2
 يف النقص عن ردناأل لتعويض ،دورياً  الكميات هذه وزيادة ،رديناأل املرصي الغاز خط أنبوب عرب بانتظام

  .املاضيني العامني خالل مرات لعدة اخلط هذا لتفجري نظراً  ،املوردة الكميات
 السعي و ،تفضيلية بأسعار ،اخلام النفط من ردنلأل املخصصة الكميات لزيادة العراقي اجلانب مع السعي استمرار .3

  .األخرى النفطية املشتقاتو الوقود زيت من تفضيلية أسعار عىل للحصول

، وليس يف إحداث نفقات زأن يتم استخدام أية منح إضافية ترد زيادة عام تم تقديره يف املوازنة يف ختفيض العج  .4
  .إضافية جديدة

 :الرقابةو الشفافية بزيادة املتعلقة املقرتحات )و 

 املتضمن ،للدولة اإلمجايل املايل العجز تظهر بحيث ،للدولة العامة للموازنة "املجمعة" املالية البيانات بإصدار البدء .1
 تقديم أوجبت التي ،2011 للعام الدستورية التعديالت ضوء يف املستقلة الوحدات وعجز العامة املوازنة عجز

  .األمة جملس إىل معاً  املستقلة الوحدات موازنة قانون مرشوعو ،العامة املوازنة قانون مرشوع
 مستقلة بقاؤها يستدعي ال ما وحتويل ،مالياً  مستقلة بقائها من الغايةو املستقلة الوحدات تصنيف مراجعة إعادة .2

  .للدولة العامة املوازنة قانون إىل مالياً 
 ،بلدية كل عجزو موازنة تتضمن ،الكربى عامن أمانة فيها بام ،للبلديات شاملة موازنة إلعداد خاص ترشيع دراسة .3

 ،للبلديات املالية األوضاع عىل الرقابةو الشفافية من مزيد إلضفاء ،املستقلة الوحدات موازنة قانون غرار عىل
  .العامة املوازنة عىل آثاره ستنعكس اجلهات هذه عىل املرتتب املايل العجز ولكون

 عىل جامعة كل موازنة تتضمن أن عىل ،العايل التعليم جملس من وإقرارها الرسمية للجامعات جممعة موازنة إصدار .4
  .عليها الرقابةو الشفافية من مزيد إلضفاء ،حدة
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3 -1 -2  

  عام متهيد
 عىل وكان ،العاملي وبالفضاء اإلقليمي بمحيطه نشأته منذ ارتبط ،مفتوح صغري اقتصاد بأنه رديناأل قتصاداال يتسم

 رديناأل قتصاداال مر وقد .فيه التنمية ومقومات قتصاداال هيكل والعام اخلاص القطاع فيه يتقاسم ،خمتلطاً  اً اقتصاد الدوام
 ،ردناأل لنهر الغربية الضفة احتالل بعد 1967 العام منذ شهدها التي تلك أبرزها كان ،نشأته منذ متعددة تنموية بمراحل

 ذلك منذ ردناأل يف التنمية مراحل تراوحت وقد .العام ذلك منتصف حتى الوطني قتصاداال من جزءاً  ُتعدُّ  كانت والتي
 واالنحسار االنكامش إىل )1982- 1974( واالنتعاش االزدهار إىل )1973- 1967( االستقرار وعدم االضطراب بني العام

 االنفتاح فرتة إىل انتقاالً  )1999- 1990( اإلقليمية واالضطرابات يقتصاداال اإلصالح بفرتة مروراً  )1989- 1983(
 وقد .)اآلن - 2010( املنطقة وفوران الشعبي احلراك بمرحلة وانتهاء )2009- 2000( العوملة بمنظومة واالرتباط ،العاملي

 مؤخراً  وحتول ،كافة يةجتامعواال والسياسية يةقتصاداال وتطوراهتا بإرهاصاهتا ملنطقته مرآة رديناأل قتصاداال كان
 من وغريها ،املتحدة الواليات مع احلرة التجارة واتفاقات العاملية التجارة منظمة بوابة عرب العاملي للفضاء التام لالنكشاف

 تارخيه مدى عىل صمد رديناأل قتصاداال أن إىل هنا اإلشارة اجلدير ومن .األورومتوسطية الرشاكة وكذلك ،العامل دول
 البرشي العنرص ويعد .يةاقتصاد وبقوة تنموية بفرص منها الكثري من وخرج ،شهدها التي التحديات أمام يقتصاداال

 ،للسكان العظمى الغالبية الشباب عنرص ويشكل ،ردنلأل األساس يقتصاداال املورد للمجتمع الشابة بالطاقة املتمثل
 التعليم يف املنطقة دول رأس عىل ردناأل ويعد ،اململكة سكان من %82 نحو عاما 40 عن أعامرهم تقل من يصل حيث
 من متكاملة بشبكة اململكة مناطق كافة تتصل تكاد إذ ،فيه التنمية عامد الوطني قتصادلال التحتية البنية وتشكل .األمية وحمو
   .واالتصاالت والكهرباء باملياه املخدومة الطرق

 قتصادلال األساس واملحفز املحرك هي الدولة كانت ،املتكاملة يةقتصاداال الصورة لتلك العام اإلطار وضمن
 من كثري يف االستثامر ذلك يف بام ،البالد يف التنموية العملية قيادة يف الرئيس العبء الدولة موازنة حتملت وقد .الوطني
 من لكثري التخاصية مقاربة الدولة انتهجت أن إىل ،واملياه والطاقة والنقل والتعدين االتصاالت جمال يف الكربى املشاريع

 ردناأل اعتامد من وبالرغم .واملحلية اخلارجية االستثامرات وجذب ،الديون ومبادلة األصول بيع سبل وفق املرافق تلك
 روافد دوماً  كانت والداخلية اخلارجية املديونية أن إال ،الدولية مصادرها تنوعت التي ،اخلارجية املساعدات عىل نشأته منذ

 بشكل ،األخرية اخلمس السنوات خالل التزايد يف أخذ العام الدين أن بيد .واجلارية الرأساملية النفقات لتغطية مكملة
 الطاقة دعم فاتورة ضمن العامة املالية التزامات جراء ،املرتاكم املايل العجز لتغطية ،اململكة احتياجات ظل يف ،مضطرد
 الناتج من وكنسبة مطلقة كقيمة تصاعدها بعد كبري نحو عىل مؤرقة العامة املديونية أزمة باتت وقد .األساسية املواد وبعض
 %60 العام الدين نسبة تتجاوز ال أن احلكومات عىل فرض الذي ،العام الدين قانون خالفت التي الدرجة إىل اإلمجايل املحيل

 ذلك هيكل يف ناحية من تكمن العام الدين تطور يف األساسية املعضلة ولعل .اجلارية باألسعار اإلمجايل املحيل الناتج من
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 نحو عىل أخرى ناحية من واعتامده ،مستقبالً  سداده من ُمتكن لعوائد مولدة غري جارية نفقات لتمويل جاء الذي ،الدين
 كبرياً  حتدياً  شكل ما ،املرصيف اجلهاز فوائض عىل اخلاص القطاع مزامحة إىل أدت ،داخلية متويل مصادر عىل مسبوق غري

 مؤسسات من اخلارجي االقرتاض نحو مؤخراً  للتوجه العودة عن ناهيك ،الوطني قتصاداال لعجلة املحرك القطاع لتمويل
 التوجه وكذلك ،عامني مدى عىل أردين دينار ملياري بنحو قرضاً  اململكة بمنح تعهد الذي الدويل النقد كالصندوق ،دولية
 عىل والضغوط الكلف حيث من كبرياً  عبئاً  تشكل أن ُيتوقع التي ،اليوروبوند العاملية السندات سوق من االقرتاض نحو

   .للبالد األجنبية االحتياطيات
 ،حتدياهتا ودراسة األزمة تلك لتحليل حماولة يف ،رديناأل العام الدين أزمة عىل الضوء إللقاء الورقة هذه جاءت هنا من
 مع التعامل عىل تساعد قد التي السياسة مقرتحات ببعض واخلروج ،قتصاداال يف الكيل وأثرها ،وهيكلها مسبباهتا وحتليل

   .املستقبلية الفرتة يف األزمة تلك
   تنفيذي ملخص
 وحمددات هيكل حتليل من منطلقة ،2012- 2006 الفرتة خالل رديناأل العام الدين أزمة بالتحليل الورقة هذه تناولت

 العجز لتغطية مكمل كجزء رديناأل الوطني قتصاداال منظومة ضمن ،العام الدين لقضية عامة مراجعة ضمن العامة الدين
 اإلنفاق منظومة يف أساساً  مرتكزاً  تشكل باتت التي املستقلة املؤسسات موازنة ذلك يف بام ،للدولة العامة للموازنة املايل
 بقيمهام خارجي وآخر داخيل عام دين بني بتقسيامته بداية رديناأل العام الدين هيكل تناولت كام .يةردناأل للدولة العام

 من متويلها ومصادر ،املديونية تلك استخدامات هيكل إىل انطالقاً  ثم ومن ،اإلمجايل املحيل الناتج إىل وكنسبة املطلقة
 ،للمديونية الرئيسة املؤرشات إىل إضافة ،خزينة وأذون سندات من املديونية تلك أدوات استعرضت كام .واخلارج الداخل

 تم كام .للبالد اخلارجية املديونية عليها استحوذت التي األجنبية العمالت وسلة ،العام الدين من الفرد نصيب فيها بام
 املرتبطة احلكومية والسياسات العام الدين ضبط وسبل ،للبالد الكيل املايل بالعجز املديونية عالقة إىل حتلييل بشكل التطرق

 الورقة ترى التي ،السياسة مقرتحات من جمموعة إىل الدراسة انتهت وقد .العام الدين قانون عىل الرتكيز مع ،باملديونية
 املنظومة يف دائمة هيكلية تشوهات خلق عدم يكفل بام إليه اللجوء وترشيد ،العام الدين ضبط سبيل يف هبا االهتامم أمهية
 التي ،العام الدين نرشة ضمن املالية وزارة تقدمها التي الرسمية البيانات الدراسة استخدمت وقد .للمملكة يةقتصاداال

ثاً  معتمداً  مصدراً  تشكل  األخرى الدراسات إىل يضاف اجتهادياً  حتليالً  اجلزء هذا يقدم أن املأمول ومن .كبري حد إىل وحمدَّ
   .سنوياً  رديناأل قتصاداال حالة عن شامل تقرير بمثابة لتكون ،تأطريها يجتامعواال يقتصاداال املجلس ينوي التي

   واملحددات اهليكل :العام الدين
  عامة مراجعة :أوالً 

 عىل املوارد تلك وكانت ،واخلارجية الداخلية فجوتيه تغطية يف اخلارجية املوارد عىل نشأته منذ رديناأل قتصاداال اعتمد
 من هاًما مصدًرا اخلارجية املساعدات مثلت وقد .واالستدامة االستمرار نحو قتصاداال مسرية الستمرار املخرج الدوام
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 الكلية العامة النفقات تغطية عن املحلية اإليرادات بعجز املتمثلة ،رديناأل قتصادلال الداخلية الفجوة مع التعامل مصادر
  :مها ،رئيسني بتصنيفني تتم العامة املوازنة يف املايل العجز حساب قضية باتت حتى ،للبالد يقتصاداال التاريخ مدى عىل

 تلك لتحول نظراً  ،للدولة العامة املوازنة بنود من ثابتًا بنًدا مؤخراً  املنح بعد العجز جعل ما ،املنح وبعد املنح قبل العجز
 ما أهنا إال ،املساعدات تلك تدفق وحجم وترية تذبذب من بالرغم أنه ذلك ،الوطني قتصادلال ثابت مورد إىل املساعدات

  .هذا يومنا إىل اإلمارة نشأة منذ الدولة خزينة عىل تتدفق فتئت
 من جعل ما ،للبالد املايل العجز لتغطية الكايف باملورد يوماً  يكن مل اخلارجية املساعدات عىل املستدام االعتامد أن عىل
 املديونية عىل االعتامد تزايد وقد .الدولة خزينة إىل النقدية التدفقات سامت من أخرى سمة العامة املديونية إىل اللجوء
 التي املساعدات حجم تراجع إبان وذلك ،املنرصم القرن من الثامنينات عقد منتصف منذ ،منها اخلارجية وخاصة ،العامة
 اخلليج دول( للنفط املصدرة الدول خالهلا تعهدت التي ،1978 بغداد قمة بعد خاص وبشكل تدفقها عىل ردناأل اعتاد

 وقد .القرن ذلك سبعينيات منتصف منذ املنطقة شهدهتا التي النفطية الطفرة ظل يف رديناأل قتصاداال بدعم )ليبيا إىل إضافة
 تلك باستثناء ،إليها املشار التزاماهتا الدول تلك أوقفت التي الدرجة إىل ،مستوياهتا أدنى إىل املساعدات تلك تراجعت
 بالقروض اخلارجية املساعدات فروق مضطرد بشكل ردناأل استعاض وقد .السعودية العربية اململكة من القادمة

 ،للظهور ستعود تصل تعد مل التي املساعدات أن معتًربا ،واليابان األوروبية الدول وبعض الدولية املؤسسات من اخلارجية
 ما إىل 1989 العام هناية يف وصلت أن إىل املضطرد بالرتاكم أخذت املديونية معضلة أن بيد .املديونية تلك بتسديد وستقوم
 العربية املنطقة شهدهتا التي يقتصاداال الركود حالة مع ذلك تواءم وقد .للبالد اإلمجايل املحيل الناتج من %180 من يقرب
 عدم إىل األمر وصل وقد ،إقليمه يف يةقتصاداال األوضاع تطورات تعكس مرآة يشكل دوماً  كان الذي ،ردناأل هبا وتأثر
 االحتياطيات نضوب ظل يف وذلك ،خدمتها أو املستحقة الديون أقساط سداد نحو بالتزاماهتا الوفاء عن البالد قدرة

 الدوالر أمام قيمته نصف نحو فقد الذي ،رديناأل الدينار رصف سعر اهنيار كله ذلك حمصلة وباتت .البالد يف األجنبية
 إصالح بربامج الدخول املحصلة وكانت .للدينار الرشائية القوة عىل ذلك وانعكس ،األخرى األجنبية والعمالت

 منتصف يف منها التخرج حني إىل 1990 العام منذ استمرت التي ،الدوليني والبنك النقد صندوق مع بالتعاون ياقتصاد
 املحيل الناتج من %88 نحو إىل العام الدين بانخفاض يقتصاداال التصحيح برامج من التخرج ُتوج وقد .2004 العام

 لعام 26 رقم قانون( العام للدين قانون إصدار إىل العام الدين إيقاع لضبط سعيها إطار يف احلكومة قامت كام .اإلمجايل
 متويل يف االقرتاض أوجه حتديد األوىل :رئيسة قضايا بثالث ،خمتلفة ضبط آليات ضمن ،احلكومات ألزم الذي ،)2001
 كانت عامة جهة أي بكفالة للحكومة السامح عدم والثانية .املديونية هيكلة وإعادة باملوازنة املحددة املشاريع ومتويل العجز

 يتجاوز ال أن عىل ،املحيل الناتج من %40 عىل اخلارجي أو الداخيل الدين نسبة زيادة جواز عدم والثالثة ،خاصة أم
 العامة املديونية وضع تطور إىل املحلق يف )1( اجلدول أرقام وتشري .اإلمجايل املحيل الناتج من %60 عن سوًيا جمموعهام

 بالفعل سبق فيام نجحت احلكومة أن منها يتضح التي ،2011 إىل 2006 العام من الفرتة خالل )وخارجية داخلية( للدولة
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 عن كبرية بنسبة منخفضة 2008 العام %54.8 مسجلة ،1989 العام منذ مستوياهتا أدنى إىل لتنخفض املديونية إيقاع ضبط إىل
 دينار مليار 1.7 من يقرب ما لتسديد التخاصية عوائد استخدام بفضل وذلك %72.2 سجلت حيث ،لذلك السابق العام
 اخرتاق لتعاود ثم اإلمجايل املحيل الناتج من %57 لتسجل 2009 العام منذ لالرتفاع عادت املديونية أن بيد .املديونية من

 للعام املنشورة األرقام آخر بحسب %70 عىل يزيد ما إىل أوصلتها وبنسب 2010 العام من بداية العام الدين قانون حاجز
 نسب أضعاف مديونيته تتجاوز من العام دول من فهناك ،ذاته بحد مؤرقاً  يعد ال وتطورها املديونية نسبة أن بيد .2012

 مصادره حيث من ،املديونية تلك هيكل يف يكمن يةردناأل املديونية يف اليوم احلقيقي املؤرق ولكن .ردناأل يف املديونية
 من %180 جتاوزت 1990 العام يقتصاداال التصحيح برنامج بداية يف املديونية نسبة أن من الرغم فعىل .واستخداماته

 للجدولة قابلة ميرسة قروض شكل وعىل ،رسمية مديونية معظمها يف كانت املديونية تلك أن إال للبالد املحيل الناتج
 هيكل من بالقلق يشعر يقتصاداال املحلل يكاد ،متاماً  خمتلفة بحلة املديونية ظهرت فقد اليوم أما .واخلصم واملبادلة
 أضعاف ثالثة فيه املديونية نسبة جتاوزت التي ،الفرتة تلك يف الوضع عليه كان مما أكثر استخداماهتا وهيكل مصدرها

 من ،واخلارجي الداخيل بشقيها يةردناأل املديونية هيكل عىل حتليلية نظرة إلقاء رضورة إىل يقود ما وهو .هذا يومنا يف النسبة
   .املاضية اخلمس السنوات خالل االستخدام وهيكل املصدر حيث

  املديونية هيكل :ثانياً 
 )خارجي أو داخيل( املصدر حيث من رديناأل العام الدين هيكل تطور )2- 1( واألشكال )1( رقم اجلدول يوضح

 الناتج إىل املديونية نسبة ذلك يف بام الرئيسة الدين مؤرشات بعض )2( رقم اجلدول ُيظهر كام .2012 – 2006 الفرتة خالل
 املحيل الناتج إىل واخلارجي الداخيل الدين نسبة وتطور الدين من الفرد ونصيب ،إليها املشار الفرتة خالل اإلمجايل املحيل

 برز فقد ،اإلمجايل املحيل الناتج إىل اخلارجي العام الدين نسبة تراجع فيه بدأ الذي الوقت يف أنه واملالحظ .للبالد اإلمجايل
 بني قامت احلكومة أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .كبري بشكل ومقلق مضطرد بشكل بالتزايد الداخيل العام للدين األكرب الدور

 ،التخاصية عوائد باستخدام اخلارجي الدين رصيد من أردين دينار مليار 1.6 قيمته ملا املبكر بالسداد 2008و 2007 العامني
 يف دينار مليون ومائة مليار عىل يزيد وبمبلغ ،2007 العام دينار مليون 500 بنحو ديون ورشاء بمبادلة احلكومة قامت حيث
 يقرب ما إىل 2006 العام هناية يف دينار مليون 5186 من بدوره لينخفض اخلارجي الدين قيمة ختفيض هبدف ،2008 العام
 العامني بني ارتفعت الداخلية املديونية أن هنا واضح وبشكل املقلق أن بيد .2008 العام هناية يف دينار مليون 3640 من

 ما ،%70 نحو إىل وصلت زيادة ونسبة ،دينار ملياري إىل وصلت بزيادة مليار 4.9 إىل دينار مليار 2.9 من 2008 – 2007
 الذي الوقت يف ،داخلية ديون ومبادلة لرشاء ،التخاصية عوائد من دينار املليار من يقرب ما تبخر شهد 2008 العام أن يشري

 العام %24 من اإلمجايل املحيل الناتج إىل الداخيل الدين نسبة قفزت وقد .دينار ملياري نحو الداخلية الديون فيه ارتفعت
 أن امللحق يف )1( رقم اجلدول ويوضح ،واحد عام يف %33 نحو إىل وصلت زيادة ونسبة 2008 العام %32 نحو إىل 2007
 منذ اإلمجايل املحيل الناتج من كنسبة اخلارجي العام الدين عىل الداخيل العام الدين سيطرة نحو حتول العامة املديونية هيكل
 ذلك منذ متزايد اجتاه يف وهو ،2011 العام منذ اخلارجي الدين ضعف عىل يزيد بات الداخيل الدين إن بل .العام ذلك



 

 ،لإلقراض املتاحة املرصيف اجلهاز ودائع فوائض
 دينار مليار 25 أصل من أردين دينار ملياري 

 املالية األزمة تبعات استمرار مع الداخلية املديونية
 عىل املخاطرة ُتعدُّ  التي احلكومة إقراض عىل 

 ،الثالث بازل اتفاقيات متطلبات تفرضها التي
 أسعار معدل تراجع ظل يف املرصيف للجهاز

 احلكومة إقراض أن حني يف ،%5 عن مؤخراً 

 االنكشاف حيث من سواء ،اخلارجية عىل الداخلية
 األجنبية االحتياطيات عىل األثر أو ،الدين ذلك

 املتعلقة تلك عن تقل ال الداخلية املديونية 
 وبالتايل ،املرصيف للجهاز النقدية الفوائض عىل
 ،الوظائف توليد عىل قدرته ضعف يعني ما 
 الفقر ومكافحة املحافظات تنمية يف مبارش أثر
 أو باألصول مبادلتها أو ،جدولتها إعادة عىل 
 ما ،النقود طباعة إىل فتلجأ للسداد الكافية املبالغ
 كمحصلة النقدي االستقرار عىل كله ذلك وانعكاس

 عملية ظل يف جتاهله يمكن ال ما وهو ،كاف
  .2012 العام طوال مضطرد وبشكل

  

فوائض عىل اخلاص للقطاع مزامحة سياسة وضوح بكل ذلك شكل
 عن اليوم تقل باتت التي املحلية السيولة جتفيف من حالة إىل

املديونية نحو التوجه تواءم وقد .املرصيف اجلهاز لدى املتوفرة الودائع
 انفتاحاً  أكثر املرصيف اجلهاز شهية جعل ما ،اليورو منطقة دول

التي االئتامنية الرتكزات متطلبات خارج منها وجتعل ،الصفر إىل 
للجهاز جيدة عوائد معامل يشكل وهو ،املحلية بالعملة هو اإلقراض

مؤخراً  الظروف أفضل يف تزد ومل ،%3 عن تقل مستويات إىل الودائع
   .%8.3 نحو إىل اخلزينة ألذونات طرح
الداخلية املديونية أفضلية حول ينيقتصاداال من كثري اتفاق من

ذلك عىل احلصول صعوبة حتى أو ،املقرضني لرشوط الرضوخ
 خطورة أن يرى من هناك أن بيد ،دين وخدمة أقساط من
عىل اخلاص القطاع مزامحة بداية تعني الداخلية املديونية أن ذلك
 ،اجلديدة استثامراته أو لتوسعه الالزمة األموال من اخلاص 
أثر من ذلك يرتكه وما يةقتصاداال التنمية ويف ،الكيل النمو يف
 القدرة عدم يف أيضاً  تتمثل الداخلية املديونية مثالب أن إال .البطالة
املبالغ توفري عن احلكومة تعجز حينام األكرب اخلطورة وتعد ،العامة

وانعكاس للمواطنني الرشائية القوة وانخفاض تضخم معدالت
كاف أجنبي نقدي غطاء دون الطباعة كانت ما إذا وختفيضها العملة

وبشكل 2011 العام هناية منذ ردناأل يشهدها التي األجنبية االحتياطيات
  )1( رقم شكل
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شكل وقد ،الوقت
إىل األمر ووصل
الودائع قيمة إمجايل
دول وأزمة العاملية

أقرب إقراضها
اإلقراض وأن خاصة
الودائع عىل الفائدة
طرح آخر يف وصل

من وبالرغم
 أو يقتصاداال

من السداد لدى
ذلك ،باخلارجية

 القطاع حرمان
يف املسامهة وعىل

البطالة وختفيض
العامة امللكيات
معدالت توليد يعنى

العملة قيمة لرتاجع
االحتياطيات نضوب
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 يوضحان )4(و )3( رقم اجلدولني فإن ،اإلقراض

 األرقام حسب 2012 العام من الثاين الربع(
 ،اخلزينة أذونات عىل احلكومة اعتامد يف تركزت

 نحو رديناأل املرصيف اجلهاز من االقرتاض شكل
 2006 العام يف دينار ملياري نحو من ارتفعت

 تصل ردناأل يف املرصيف اجلهاز ودائع إمجايل 
 جيعلها ما ،الودائع تلك من %39 من يقرب ما
 أو خماطرة متطلبات وجود عدم ظل يف احلكومة

 القطاع إلقراض للسعي احلاجة دون آمنة بعوائد
 يف يؤثر ما ،السداد عن تأخره حال يف خمصصات

 شكلت وقد .اخلاص القطاع إقراض عند ائتامنية
 ،أخرى ناحية من .رديناأل املرصيف اجلهاز يف 

 قروض نمت حيث .الداخيل الدين عىل املستقلة
 ظهر وقد .احلايل العام منتصف حتى دينار ملياري

 دعم يف تركز املستقلة املؤسسات يف لالقرتاض
 به تأثرت والذي ،2010 العام بداية منذ كبري وبشكل

 تنافسية بأسعار احلكومة عليه حتصل كانت الذي
 وبأسعار الكهرباء توليد يف الستخدامه احلكومة

  )2(رقم شكل

اإلقراض جهات حيث من ،للمملكة العامة املديونية هيكل إىل وباالنتقال
( 2012- 2006 من الفرتة خالل واخلارجي الداخيل الدين ومصادر

تركزت الداخلية للمديونية األكرب النسبة أن )3( رقم اجلدول ويوضح
شكل وقد .هلا األساس املصدر املرصيف اجلهاز يعدُّ  التي ،السندات
ارتفعت للبنوك احلكومة مديونية أن اجلدول يوضح كام .الداخلية القروض
 أن إىل وبالنظر .2012 العام منتصف يف دينار مليارات عرشة من
ما متتص احلكومة أن إىل تشري األرقام فإن ،العام ذلك يف دينار مليار
احلكومة إقراض بدوره ُيفضل الذي املرصيف اجلهاز من الرئيس

بعوائد ودائعه توظيف املرصيف للجهاز ويضمن ،بازل ملقررات وفقاً 
خمصصات وأخذ ،املخاطر دراسة رضورة إقراضه عمليات تتطلب 

ائتامنية خماوف من العاملية املالية األزمة آثار تركته عام ناهيك .للبنوك
 لإلقراض املتاحة املالية الفوائض عىل اخلاص للقطاع أساسياً  مزامحاً 
املستقلة املؤسسات ترتكه باتت الذي الكبري العبء )3( رقم اجلدول

ملياري عىل يزيد ما إىل 2006 العام دينار مليون 132 من املستقلة
لالقرتاض األكرب املنفذ أن إىل وُيشار ،2012 - 2010 الفرتة خالل بوضوح

وبشكل للمديونية املستمر االرتفاع يف الرئيس السبب يكون قد
الذي ،املرصي الغاز إمدادات النقطاع نظراً  ،كبري بشكل الكهرباء
احلكومة اضطرت الذي الثقيل الوقود نحو والتحول الكهرباء

    

وباالنتقال
ومصادر هيكل
ويوضح .)املتوفرة

السندات ثم ومن
القروض من 80%
من يقرب ما إىل
مليار 25 نحو إىل

الرئيس املقرتض
وفقاً  خمصصات
 الذي ،اخلاص
للبنوك املالية النتائج

مزامحاً  احلكومة
اجلدول يوضح

املستقلة املؤسسات
بوضوح العبء ذلك

قد الذي ،الطاقة
الكهرباء توليد فاتورة
الكهرباء توليد لغايات
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 والعام 2010 العام بني سنوياً  املستقلة املؤسسات مديونية مضاعفة يربر ذلك ولعل .املرصي الغاز بديل عن مضاعفة
 ولعل .2012 العام منتصف حتى دينار ملياري عىل يزيد ما إىل 568 من املستقلة املؤسسات مديونية ارتفعت حيث ،2012

 غري إىل جله يذهب الذي الطاقة دعم يف أساس بشكل متثلت ،جارية نفقات لتغطية مديونية أمام أننا يف تكمن هنا اخلطورة
 دفع تكفل معادلة وفق مستحقيه إىل الكهرباء دعم إيصال إىل تؤدي مناسبة بوسائل التفكري رضورة إىل يدعو ما ،املستحقني

 ال القائم بالشكل الطاقة دعم أن ذلك ،احلقيقية للكلف الصناعي أو التجاري أو املنزيل االستهالك من املستحقني غري
 خمالفة روافد أحد وهو ،ياً اجتامعو ياً اقتصاد تشوهاً  متويله ويعد ،الدولة ملوازنة دائامً  استنزافاً  ويشكل ،استدامته يمكن

 استرياد فاتورة لتفاقم نظراً  ،األجنبية بالعمالت الرسمية لالحتياطيات استنزافه عن ناهيك ،العام الدين لقانون احلكومة
 بفاتورة ممثلة ،الطاقة دعم توجيه استمرار إن بل .دوالر مليارات 4 عىل يزيد ما إىل وصلت التي ،ردناأل يف الطاقة

 من وجيعل ،البنوك يف النقدية الفوائض عىل اخلاص للقطاع احلكومة مزامحة مثالب يغذي املستحقني غري إىل ،الكهرباء
 التي ،الكربى وللمشاريع اخلاص للقطاع الالزم التمويل توفر عدم بفعل حقيقية معضلة قتصاداال عجلة حتريك إمكانية
 شهية استمرار أن هنا بالذكر واجلدير .البالد يف حقيقية تنمية وختلق ،الوظائف وتولد ،النمو عجلة حترك أن ُيفرتض
 %8 عىل يزيد ما إىل املدينة الفائدة بأسعار دفع املرصيف اجلهاز يف املتاحة النقدية الفوائض وتراجع ،لالقرتاض احلكومة

 لن الذي ،اخلاص القطاع اقرتاض كلف ارتفاع إىل بالرضورة يؤدي أمر وهو .سنوات أربع نحو منذ %4 عن يقل ما مقابل
 حاجز بتجاوز بالرضورة ستبدأ املدينة الفائدة معدالت متوسط فإن وعليه احلكومة؛ به تقرتض مما بأقل يقرتض أن يستطيع

 يرتك الذي الركودي التضخم من حالة يف البالد وُيدخل ،اإلنتاج كلف عىل وينعكس ،مكلفاً  االقرتاض من جيعل ما ،10%
   .واحد آن يف يقتصاداال النمو عجلة حركة من وُيبطئ املواطن لدخل الرشائية القوة تراجع بني مضاعفاً  أثراً 

 إىل 2006 العام منذ ردنلأل اخلارجية املديونية وتقسيم ومصادر هيكل يوضح الذي )4( رقم اجلدول إىل وباالنتقال
 الصناعية الدول بني أساس بشكل تركز اخلارجي الدين أن اجلدول من يالحظ ،2012 العام من األول النصف

 مالحظة مع ،الفرتة خالل للبالد اخلارجي الدين ثلث متوسطه ما عىل الصناعية الدول سيطرة حيث ،الدولية واملؤسسات
 ردنلأل الدائنة الدول مقدمة يف ويأيت .قبل من جدولته تتم مل الصناعية بالدول واخلاص اخلارجي الدين ذلك ثلثي نحو أن

 والواليات املتحدة واململكة وأملانيا فرنسا بعدها من يأيت ،ردنلأل اخلارجية املديونية ربع نحو مديونيتها تشكل التي ،اليابان
 القيام صعوبة ظل يف مستقبالً  الديون تلك جدولة إمكانية هو عليه الرتكيز جيدر ما أهم ولعل .وإسبانيا األمريكية املتحدة
 رشكة خصخصة يف جزئياً  استخدمت التي ،الفرنسية املديونية يف سابقاً  حدث كام بأصول الديون استبدال بعملية

 توقع عدم إىل اإلشارة املفيد من أنه بيد .البالد يف االستثامرات ببعض استبداهلا تم التي االيطالية املديونية أو ،االتصاالت
 ظل يف ،تقريباً  دينار املليار تتجاوز حيث ،الديون من األكرب والنسبة احلجم تشكل التي ،اليابانية الديون جدولة إمكانية
   .ودستورها قوانينها عليها متليه ملا وفقاً  الديون جدولة أو إعفاء عىل القيام اليابان قدرة عدم إىل تشري التي األخبار

 نحو إىل مؤخراً  وصلت التي ،الدويل للبنك قروض الدولية املؤسسات مديونية مقدمة يف يأيت ،آخر صعيد وعىل
 شكل عىل أساس بشكل تأيت الدويل البنك مديونية أن واملعروف ،الدولية باملؤسسات اخلاصة اخلارجية املديونية نصف
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 العريب الصندوق قروض تأيت كام .للبالد والفوقية التحتية البنية مشاريع فيها بام ،خمتلفة مشاريع بتمويل ُتعنى هيكلية ديون
 ،الدويل النقد وصندوق األورويب االستثامر وبنك للتنمية الكويتي الصندوق قروض تتلوه ،الثانية املرتبة يف لإلنامء

 الدول لديون بالنسبة احلال هو كام ،الدولية املؤسسات قروض وتبقى .للتنمية اإلسالمي والبنك السعودي والصندوق
 أفضل بشكل ديوهنا وخدمة سدادها حول التفاوض ويمكن ،نسبياً  مقبولة فائدة معدالت وذات للجدولة قابلة ،الصناعية

 2010 العام يف قامت احلكومة أن بيد .2009 العام هناية إىل مقبولة مستويات ضمن بقيت التي التجارية الديون من
 وعموالت فائدة وبسعر جتارية ترتيبات وفق أمريكي دوالر مليون 750 بمبلغ الدولية السندات سوق من باالقرتاض

 عىل تدفع سنوات مخسة عىل دوالر مليون 500 اقرتاض أساساً  استهدف دويل طرح ضمن وذلك ،سنوياً  %4 جتاوزت
 إىل أدى ما ،دوالر مليون 750 القرتاض احلكومة شهية فتح مضاعفات بعدة االكتتاب تغطية أن إال ،سنوية نصف أقساط
 بعد وذلك ،2010 العام دينار مليون 850 عىل يزيد ما إىل 2009 العام دينار مليون 324 من للحكومة التجارية الديون ارتفاع

 باستخدام ،2008و 2007 العامني بني التجارية القروض من دينار مليون 150 نحو مبكراً  سددت قد احلكومة كانت أن
 دوالر املليار ونصف املليار عىل يزيد ما اقرتاض نحو احلكومة نية إىل احلالية الدالئل وتشري .لدهيا املتوفرة التخاصية عوائد

 ذلك كلف وارتفاع الداخيل االقرتاض مصادر لشح نظراً  ،جديدة جتارية ديون ضمن اليوروبوند سندات أسواق من
 ويف سداده يف حقيقي عبء من يشكله ملا نظراً  ،التجاري باالقرتاض االستمرار خطورة إىل هنا جتدر اإلشارة أن بيد .الدين

 الدين هذا تسديد وسيشكل .وطنية أصول بأي استبداله أو ،كلفه ارتفاع أو جدولته صعوبة بسبب ،تطوراته مع التعامل
 ترتفع أن اجلديد التوجه ظل يف والتوقع .للدولة الرسمية االحتياطيات عىل كبرية وضغوطاً  ،للموازنة كبرياً  حتدياً  مستقبالً 
 إىل مستقر إىل موجب من مؤخراً  ردنلأل االئتامين التصنيف تراجع ظل يف اليوروبوند سندات عىل املفروضة الفائدة أسعار
 استنفاذ متت إذا ما املعروف غري ومن .املعروفة الدويل التصنيف مؤسسات أصدرهتا التي التصنيفات آخر حسب ،سالب
 من التجارية املديونية من بكثري أفضل عبئها برغم تبقى التي ،الدولية املؤسسات أو الدول من االقرتاض وسائل كافة
   .إعفاءً  أو  استبداالً  أو جدولة معها التعامل وسبل الكلف حيث
 هي ،اخلارجي العام الدين إمجايل من %40 نحو ،يةردناأل املديونية من األكرب اجلزء أن إىل )4( رقم اجلدول يشري و
 تذبذب عدم عىل يساعد أمر وهو ،1995 العام منذ ثابت بسعر املحلية العملة به ترتبط الذي ،األمريكي الدوالر بعملة
 يف تقع اخلارجية املديونية إمجايل من %60 نحو أن إىل أيضاً  اإلشارة املهم من أنه بيد .إجياباً  أو سلباً  اخلارجي الدين رصيد

 من %21 نحو اليوم تشكل التي ،الياباين الني :اليابانية بالعملة هو اليوم منها األعظم اجلزء ،الدوالر غري أخرى عمالت
 األوروبية بالعملة ديون يتلوها %20 نحو إىل تصل وبنسبة الكويتي بالدينار املديونية ذلك بعد من يأيت ،املديونية إمجايل
 مقابل للتقلب قابل مجيعها ،عمالت ثالث بني مركز املديونية من %50 من يقرب ما فإن وعليه .تقريباً  %8 بنسبة اليورو

 تلك أمام هبوطاً  الدوالر رصف سعر بتغري تتعلق ألسباب ،السداد عند املديونية قيمة الرتفاع املجال يفتح ما ،الدوالر
 وقد .السداد عند يبقى الفيصل أن إال ،أحياناً  دفرتية مكاسب وحتقيق ذلك عكس حدوث إمكانية من وبالرغم .العمالت
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 إىل ذلك أدى حيث ،2008 العام يف باليورو ملديونيته التخاصية عوائد باستخدام املبكر التسديد جتربة ردناأل خاض
 أسعار انخفاض أن بيد ،دينار مليون 417 نحو إىل دينار مليون ومائتي مليار من باليورو املقومة اخلارجية املديونية انخفاض

 اخلارجية املديونية عبء ختفيف يف املبكر التسديد أمهية عن رغامً  ،املبكر التسديد مكاسب من بكثري ذهب ذلك بعد اليورو
 حجم مضاعفة إىل 2008 العام يف جلأت احلكومة أن ذاته الوقت يف املستغرب أن إال .%30 نحو إىل وصلت بنسبة للبالد

 إىل دينار مليون 3695 من ،)3( رقم اجلدول يشري كام ،اإلمجالية الداخلية املديونية ارتفعت حيث ،تقريباً  الداخلية املديونية
 للتساؤل يدعو أمر وهو ،واحد عام يف %56 إىل وصلت قفزة وهي أردين دينار ملياري عىل يزيد بارتفاع دينار مليون 5754
 عىل يزيد ما واقرتاض ،اخلارجي الدين من دينار املليار عىل يزيد ما سداد بني املعاوضة عليها قامت التي األسس عن

   .ذاته الوقت يف دينار ملياري
 تسميته يمكن ما 2012- 2006 الفرتة بني باستمرار اخلزينة حساب انكشاف استمرار إىل )3( رقم اجلدول ويشري

 العام من الثاين النصف يف اخلزينة حساب انكشاف وصل وقد .مستمر بشكل عنها اإلفصاح يتم مل خفية مديونية وجود
 احلايل العام منتصف حتى العام الدين إمجايل رصيد فرق إىل الرقم ذلك أضيف ما وإذا .أردين دينار مليون 593 إىل 2012
 2012 العام من األول الست الشهور خالل اقرتضت قد تكون احلكومة فإن ،دينار مليون 1559 والبالغ 2011 العام عن
 التمويلية املوارد شح ظل يف لالستدامة قابل غري أمر وهو ،شهرياً  دينار مليون 359 بنحو أي دينار مليون 2152 مبلغ

 توجه رضورة إىل يدعو ذلك ولعل .عامة جارية نفقات متويل لغايات اخلارجي باالقرتاض التفكري إمكانية وعدم ،املحلية
 ألمهية مبكر إنذار جرس يدق وهو .منه اجلاري وخاصة ،روافده بشتى العام اإلنفاق ضبط بسبل االهتامم نحو احلكومة

 يف اهلدر لتقليل تسعى عامة مالية سياسات عرب العجز ذلك روافد تضيق وسبل ،املايل بالعجز املديونية عالقة حتليل
 يف سافر شكل وعىل ،املستحقني غري إىل يوجه الذي ذلك وخاصة املايل الدعم بمنظومة النظر وإعادة ،جهة من النفقات

   .الكهرباء لتوليد املوجهة الطاقة جمال
  املايل بالعجز العامة املديونية عالقة حتليل :ثالثاً 
 إيرادات من األخرى التمويل وسائل كافة استنفاد بعد النفقات يف النقص تغطية رضورة عىل للدين احلاجة فكرة تقوم

 امللحق يف )5( رقم اجلدول ويوضح .امليرسة واملساعدات املنح فيها بام ،خارجية إيرادات أو ،املختلفة بأنواعها حملية
 ومؤسسات عامة موازنة( الكيل املايل العجز مع واخلارجي الداخيل بشقيه العام الدين عالقة تطور )4(و )3( واألشكال

 2009 العام منذ الفرتة خالل كبري بشكل املوازنة عجز تطور أن الواضح من ولعل .2012- 2006 الفرتة خالل )مستقلة
 إىل 2008 العام بني املوازنة عجز ارتفع فقد .والتمويل لالقرتاض احلاجة الستمرار األساس املحرك شكل اآلن وحتى
 العجز فيها يكرس التي األوىل املرة وهي ،واحد عام يف دينار مليون ومائتي املليار بنحو مرتفعاً  أضعاف مخسة بنحو 2009
 إىل وكنسبة املنح بعد لريتفع 2009 العام منذ بالتفاقم العجز ذلك استمر وقد .اململكة نشأة منذ دينار املليار حاجز املايل

 السنوات خالل %7- 6 نحو عند ليستقر ثم ومن ،2009 العام %9 نحو إىل 2008 العام %2.2 من اإلمجايل املحيل الناتج
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 %14 تتجاوز وبنسبة ،احلايل للعام املايل العجز
 هي املديونية تلك تصبح حينام املايل بالعجز بعالقتها
 إنفاق لغايات املقدم املايل الدعم إىل إضافة ،

 والتجاري املنزيل القطاع بني الطاقة استهالك
 العامل دول من الكثري به القيام عن تعجز تشوه

 ،املختلفة بأشكاله اجلاري اإلنفاق منافذ عىل 
 إىل احلقيقي الدعم وتوجيه ،املستقلة املؤسسات

 )3( رقم اجلدول يف إليها املشار املديونية معطيات
 التي ،املنتجة غري للنفقات املغذي العام الدين 

 يذهب ما فيها بام ،املستقلة للمؤسسات أو املركزية
 ،احلايل العام من املتبقي العجز متويل يف تساعد

 صعوبة وتوقع ،املحيل التمويل منابع جفاف
 فإن ،السابقة السنوات مدى عىل املايل بالعجز
 ،االستهالكي الدعم متويل أو وتقديم ،النفقات
 النفقات يف األخرى اهلدر أوجه وضبط ،ملستحقيه

   .العسكرية النفقات فيها بام ،املركزية للحكومة

  

العجز لتغطية دينار مليارات ثالثة عن يقل ال ملا احلاجة إىل الدالئل
بعالقتها املديونية خطورة وتتشكل .العام هلذا املتوقع اإلمجايل املحيل
،والتعويضات األجور ذلك يف بام ،للدولة اجلارية للنفقات األساس

استهالك لتمويل تتعداه بل ،األساسية االستهالكية املواد بدعم ليس
تشوه وهو ،الدعم لذلك ،املستحق غري من املستحق بني تفرقة دون

 السيطرة فإن وبالتايل .رديناأل قتصاداال يولده مما األعظم املالية
املؤسسات نفقات لضبط بالنسبة احلال وكذلك ،النفقات لرتشيد واضحة
معطيات أن الواضح ومن .عنه السكوت أو تأجيله يمكن ال أمراً 
 مسار انتهاج يف الدولة وموازنة الوطني قتصاداال استمرار قدرة
املركزية للحكومة كانت سواء ،يةردناأل الدولة موازنة من األكرب

تساعد لن رديناأل املرصيف اجلهاز فوائض أن بالذكر واجلدير 
جفاف ظل ويف .القادمة للموازنة املتوقع العجز تغطية عن بالرضورة
بالعجز ممثلة ،للدولة العامة املوازنة أرقام وضع لتفاقم نظراً  اخلارجي

النفقات ضبط يف جوهرية قرارات اختاذ برضورة قريباً  سيصطدم
ملستحقيه الطاقة دعم توجيه نحو صائبة قرارات اختاذ يتم مل ما
للحكومة اخلاضعة اجلهات ونفقات املستقلة باملؤسسات املتعلقة تلك وخاصة

  )3(رقم شكل

  
  

الدالئل وتشري .التالية
املحيل الناتج من

األساس املمول
ليس تتعلق جارية

دون والصناعي
املالية املوارد ذات

واضحة آلية ضمن
 بات مستحقيه

قدرة عدم إىل تشري
األكرب اجلزء تشكل
 .الطاقة لتوليد

بالرضورة وستعجز
اخلارجي االقرتاض

سيصطدم القرار صانع
 ،الطاقة ودعم
وخاصة ،العامة



 

  

 ولعلها .الذايت التمويل سبل عن العجز لتغطية
 متويل عىل قادرة عوائد ذات منتجة منافذ نحو
 نحو ُوجهت متى املستدامة التنمية عمليات 

 جارية نفقات نحو يتجه للبالد العامة املديونية
 كلف ذات أصبحت خارجية مديونية أو ،منابعها

 حمورية قضايا يف تنحرص باتت العامة املديونية
 تشكل التي ،الطاقة دعم فاتورة يف النظر إعادة

 ُيفرق بام ،املنزيل االستهالك جمال يف ملستحقيه 
 ،والصناعي التجاري للمستهلك احلقيقية الكلف

 االستهالك نطاق خارج وسلع خلدمات مدعومة
 للجهات الرضورية النفقات بني العامة املوازنة
 مصادر من هلا الالزم التمويل توفر متى متويلها

 املوازنة يف املرصودة املخصصات بني الرصف
 اختاذ األمر يستدعي كام .كانت مهام الرصف 
 ،األخرية اخلمس السنوات خالل إنشاؤها تم

  )4(رقم شكل

  العامة املديونية ضبط سبل

لتغطية والدول واملؤسسات األفراد إليها يلجأ متويل سبيل ذاهتا بحد
نحو وتوجيهها ضبطها أحسن ما إذا الدائم باملؤرق ليست العام

 يف منها االستفادة يمكن متويلية رافعة ،ُتوصف كام ،فهي ،مستقبالً 
املديونية جل أن سبق مما املالحظ أن بيد .والطويل املتوسط األجل يف 

منابعها جتف باتت داخلية مديونية عرب متويلها يف االستمرار يمكن
املديونية ضبط سبل فإن هنا ومن .الوطني قتصاداال عىل قاسية ومرشوطية

إعادة ذلك مقدمة يف ويأيت .حوهلا اجلريئة القرارات اختاذ من 
 الدعم إيصال تكفل ،جديدة تسعري آلية عرب وذلك ،للمديونية 
الكلف ُحتمل أهنا كام ،الشهرية استهالكهم فاتورة بحسب املستهلكني

مدعومة أسعار عىل البعض خالهلا من حيصل الذي السعري التشوه
املوازنة إعداد لدى التفريق من للحكومة بد ال كام .لألفراد الرضوري
متويلها يتم ،مستقل باب يف فصلها يمكن التي ،األخرى النفقات

الرصف عند دوماً  الربط يتم أن عىل .واملساعدات املنح قبيل من اخلارجي
 سقوف جتاوز يتم ال وبحيث ،املختلفة للجهات برصفه اخلزينة

تم التي تلك وخاصة ،املستقلة املؤسسات هيكلة حول واضحة 
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سبل :رابعاً 
بحد املديونية

العام بمفهومها
مستقبالً  سدادها
 منتجة مشاريع
يمكن ال منتجة غري

ومرشوطية عالية
 بد ال ،هيكلية
 األكرب املستنفد

املستهلكني بني
التشوه حالة وتوقف
الرضوري أو األسايس
النفقات وبني املختلفة
اخلارجي الدعم
اخلزينة تقوم ما وبني

 جريئة قرارات
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 املديونية وعىل الدولة خزينة عىل مالياً  عبئاً  يشكل بعضها وأصبح ،املركزية احلكومة نفقات يوازي إنفاقاً  تشكل باتت التي
 عىل وإداري مايل هيكيل إصالح بربنامج الدخول دون يتأتى لن العامة املديونية ضبط فإن األحوال مجيع ويف .للبالد العامة
 %4 نحو إىل وصلت التي ،السابقة مستوياته إىل املايل العجز بنسبة العودة أساساً  يستهدف ،القادمة اخلمس السنوات مدى
 لتفعيل للعودة الفرتة نفس خالل التخطيط عىل العمل يتم أن عىل ،العام هلذا األقل عىل %14 مقابل 2006 للعام األقل عىل

   .اإلمجايل املحيل الناتج من %60 نسبة العام الدين إمجايل جتاوز عدم احلكومات ُيلزم الذي ،العام الدين قانون
  العامة باملديونية املرتبطة احلكومية السياسات :خامساً 

 إصدار إىل يةردناأل احلكومة جلأت فقد واضحة موضوعية ضوابط ضمن املديونية إىل اللجوء سبل تقنني إطار يف
 ضوابط ذات العامة املديونية إىل اللجوء من جتعل ،موضوعية أسساً  وضع الذي ،2001 لسنة )26( رقم العام الدين قانون

 افرد وقد .موضوعية أسباب دون الديون عىل احلصول استسهال أو املدروس غري التوسع من ومتنع ،واضحة منهجية
 حجم بتطور يرتبط مقنناً  مالذاً  أو ملجأً  منها وجتعل ،االستدانة عىل احلكومة قدرة تضبط خاصة مواد العام الدين قانون
 وزير برئاسة العام الدين إلدارة عليا وزارية جلنة القانون شكل وقد .للبالد اإلمجايل املحيل الناتج ومستوى ،الكيل النمو
 الدين إدارة واسرتاتيجيات لسياسات العام اإلطار وضع هبدف ،املركزي البنك وحمافظ التخطيط وزير وعضوية ،املالية
 ودعم املوازنة عجز متويل يف انحرص والذي ،به املسموح احلكومي االقرتاض أوجه )10( املادة يف القانون حدد وقد .العام
 ،والطوارئ الكوارث ضمن أهنا عىل تصنف التي واحلاالت ،املوازنة يف مدرجة وطنية مشاريع ومتويل ،املدفوعات ميزان
 جواز عدم العام الدين قانون من )18( املادة حددت وقد .واخلارجية الداخلية املديونية هيكلة إعادة عمليات إىل إضافة
 ،الوطنية املصلحة تقتضيها استثامرية بمشاريع تتعلق ،مربرة استثنائية حاالت يف إال كانت جهة أي" بكفالة احلكومة قيام

 البنوك من املبارش الداخيل االقرتاض" احلكومة عىل )20( املادة حظرت كام ."الوزراء جملس من وبقرار رسمية وجلهة
 أي يتجاوز ال بحيث واخلارجي الداخيل الدين نسبة )23- 21( املواد حددت حني يف ."أخرى مؤسسة أي أو التجارية

 %60 عن األوقات من وقت أي يف العام للدين القائم الرصيد يتجاوز ال أن عىل" .اإلمجايل املحيل الناتج من %40 نسبة منهام
   ."البيانات عنها تتوافر التي األخرية للسنة اجلارية باألسعار اإلمجايل املحيل الناتج من

 وضع وأنه خاصة رديناأل العام الدين ضبط يف جادة مؤسسية خطوة يعد القانون ذلك إصدار أن بالذكر اجلدير ومن
 بيد .الرشيدة احلاكمية مستويات أعىل إىل ،هبا االلتزام تم ما إذا تؤدي ،واضحة موضوعية ضوابط إليها املشار مواده ضمن

 وضعها التي ،املختلفة الضوابط لتجاوز بدأ توجهاً  أن جيد 2008 العام منذ وخاصة ،رديناأل العام الدين ملسرية املتابع أن
 استخدام بفعل ،لتصل ،املّرشع وضعها التي النسب نحو بالرتاجع اخلارجية املديونية فيه بدأت الذي ،الوقت ففي القانون
 فقد ،سبقه الذي العام يف %43 مقابل اإلمجايل املحيل الناتج من %23 نحو إىل ،اخلارجية الديون تسديد يف التخاصية عوائد

 العام الدين نسبة أن من وبالرغم .اإلمجايل املحيل الناتج من %32 نحو إىل %24 من ذاته العام يف الداخلية املديونية ارتفعت
 التي السنة يف %72 مقابل – تقريباً  الناتج من %55 نسبة مسجلة ،القانون متطلبات مع لتلتواءم العام ذلك يف انخفضت
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 باخرتاق انتهت ،الداخلية املديونية يف مستمر لتنامٍ  بداية كان الداخل من دينار مليار 2 عىل يزيد ما اقرتاض أن إال - سبقتها
 ،%61 عىل يزيد ما إىل لتصل ،القانون وضعه الذي احلاجز املديونية نسبة جتاوزت حني ،2010 العام منذ العام الدين قانون
 ،الكيل العام الدين ونسبة دين كل نسب جمال يف القانون لنصوص وبمخالفة 2011 العام يف %66 نحو إىل لتصل ثم ومن
 مئوية نقاط ثالث بفارق ،املحيل الناتج من %43 نحو إىل لتصل القانون أقره الذي احلاجز الداخيل الدين نسبة ختطت حيث
 أن إىل والبيانات الدالئل وتشري .للبالد اخلارجية املديونية نسبة ضعف نحو األوىل للمرة لتصبح ،به املسموح احلد عن

 املديونية تتجاوز أن املتوقع ومن ،2012 العام من الثاين النصف هناية حتى الناتج من %47 نسبة جتاوزت الداخلية املديونية
 حول القانون من )18( املادة إليه أشارت مما وبالرغم ،آخر صعيد عىل .العام هناية مع األقل عىل %70 نسبة للبالد العامة
 مليون 300 عىل تزيد ديون تقديم عىل البنوك بحفز املتعاقبة احلكومات قامت فقد ،جهة ألي احلكومة كفالة جواز عدم
 إىل احلكومات بعض عمدت كام .العام الدين لقانون رصحية خمالفة يعد ما ،احلكومة وبكفالة يةردناأل الكهرباء لرشكة دينار
 منها رغبة وذلك ،املتاحة األخرية للسنة املحيل الناتج من بدالً  املتوقع اإلمجايل املحيل الناتج إىل القائم العام الدين رقم نسبة

   .القانون يف به املسموح احلد يتجاوز ال بام العام الدين نسبة ختفيض يف -  يبدو ما عىل - 
 ضغوط ثم ومن ،بداية العاملية املالية األزمة ولدهتا التي الضغوط ظل ويف ،املتعاقبة احلكومات أن وضحاً  بات لقد
 الداخيل االقرتاض إىل دوماً  اللجوء إىل عمدت ،العربية واملنطقة ردناأل شهده الذي الشعبي احلراك ظل يف الشارع

 عقوبات أي يضع ال بدوره الذي ،العام الدين قانون لضوابط االكرتاث دون ،العامة املوازنة احتياجات لتلبية ،واخلارجي
 احلكومية السياسات فإن وبالتايل .العام الدين قانون ودور وأمهية مفعول وأبطل املديونية عقال أفلت ما ،كان شكل بأي

 واإليرادات بأشكاهلا اجلارية النفقات بني اهلوة وجرس ،التمويل توفري وسبل االستدانة آلية تتعد مل العام بالدين املتعلقة
   .املحلية

  العام الدين مستوى لضبط ةيسياس مقرتحات :سادساً 
 الثالث السنوات مدى عىل ردناأل ويشهدها شهدها التي يةجتامعواال يةقتصاداال األوضاع ظل ويف ،تقدم مما
 لضبط معها التعامل جيب معطيات أمام القرار صانع فإن ،املنطقة ويف املحيل الشعبي احلراك إرهاصات فيها بام ،املاضية
 مالذاً  العام الدين اعتبار من األمر عليه يكون أن جيب ملا خالفاً  ،للتمويل أول كمنفذ العام الدين إىل اللجوء استسهال إيقاع
 عىل قادرة تعد مل املحلية اإليرادات أن الواضح من بات التي ،اجلارية النفقات بتمويل األمر يتعلق عندما خاصة ، ،أخرياً 

 هبا األخذ إمكانية يف للنظر ،يقتصاداال القرار صانع أمام التالية املقرتحات وضع املناسب من يكون فقد هنا ومن .تغطيتها
   :العام الدين بقانون االلتزام عىل يساعد بام ،عاملياً  املقبولة النسب إىل به والعودة ،العام الدين إيقاع لضبط
 ،القادمة اخلمس السنوات مدى عىل وإداري مايل وطني هيكيل إصالح برنامج تطبيق نحو بجدية النظر من البد - 1

 حتى واضح بشكل عنه ُيعلن مل والذي ،الدويل النقد صندوق مع احلكومة به التزمت الذي املايل والربنامج يتالزم
 ،للدولة العامة املالية يف واالختالالت التشوهات مع التعامل الربنامج ذلك أهداف أحد يكون أن عىل .اآلن
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 عىل سواء ،الدولة موازنة رشائح لكافة املعتمدة اجلارية النفقات وختفيض ،العام اإلنفاق ترشيد جمال يف وخاصة
 الدعم وتشوهات اختالل ملعاجلة بعدها وينطلق ،املستقلة املؤسسات مستوى عىل أو ،املركزية احلكومة مستوى

 ،املنزيل االستهالك مستوى عىل سواء ،املستحقة غري الطبقات نحو موجهاً  ،الطاقة دعم فاتورة بسبب ،بات الذي
   .الصناعي أو التجاري االستهالك مستوى عىل أو

 ،2001 لعام )26( رقم العام الدين قانون يف املقررة مستوياته إىل العام الدين بنسب للعودة مخسيه خطة وضع - 2
 ال وبام ،اإلمجايل املحيل الناتج من %60 حدود ضمن واخلارجي الداخيل العام الدين بنسب االلتزام يتم بحيث
 السنوات خالل تساعد ،للخزينة إضافية مالية موارد لتوفري السعي خالل من وذلك ،منهام ألي %40 يتجاوز
 املمكن األدوات من ولعل .واخلارجي الداخيل بشقيه العام الدين نسب جتاوز تسديد عىل القادمة اخلمس

 من 115 املادة نص يف جاء ملا وفقاً  التصاعدية الرضائب وفرض ،املستحقة احلكومية اإليرادات حتصيل استخدامها
 عىل السيادية الرسوم بعض بفرض التوسع وكذلك .املبيعات برضيبة أم الدخل برضيبة ذلك تعلق سواء ،الدستور
 من بد ال كام .الرسوم من وغريها املهن وتراخيص والسفر احلكومية املعامالت وعىل ،الفارهة املركبات تراخيص

 خطة وضع إىل إضافة ،أمريية كأموال املستحقة والغرامات الرضائب وحتصيل ،الرضيبي التهرب ملعاجلة سبل إجياد
 دول من كثري يف نجح تطبيق وهو ،مظلتها وتوسيع الرضيبة معدالت تبسيط عرب الرضيبية القاعدة لتوسيع متكاملة

  .سبق مما أكرب رضائب حتصيل إىل وأدى ،العامل

 الدين خدمة عىل مستقبلياً  كبرياً  ضغطاً  سيشكل لالقرتاض )اليوروبوند( التجارية السندات سوق إىل اللجوء إن - 3
 االحتياطيات من جلزء استنزافه عن ناهيك ،االقرتاض هذا عليها ينطوي التي العالية للكلف نظراً  ،اخلارجي
 مناسبة فائدة بأسعار حملية دوالريه سندات طرح القصري األجل يف املناسب من يكون وقد .للمملكة الرسمية
 تم حال يف ينيردناأل للمغرتبني خاصة حوافز إجياد الصدد هذا يف ويمكن ،املدى وبعيدة متوسطة آجال وذات

 أو ،اخلارج من األثاث إدخال يف اإلضافية التسهيالت بعض كمنحهم ،السندات تلك من معينة بمبالغ االكتتاب
 دراسية مقاعد ختصيص أو ،السندات بضامن طويلة فرتة عىل تقسيطها أو ،مركباهتم عىل اجلمركية الرسوم تأجيل

 بالعملة السندات تلك سداد يف رغبوا حال يف أخرى حوافز منحهم يمكن كام .الرسمية اجلامعات يف ألبنائهم
 من وتقلل ،العاملية التجارية البنوك أمام االنكشاف ختفيف يف كبري بشكل تساعد السندات تلك ولعل .املحلية
 استثامرية نافذة وتفتح ،البالد يف األجنبية بالعمالت املتوفرة األرصدة استغالل عىل وتساعد ،االقرتاض كلف

  .بلدهم يف ينيردناأل للمغرتبني مبارشة

 )1( البند يف إليها املشار اخلطة من واملستهدفة ،القادمة اخلمس السنوات خالل التأكد من البد األحوال مجيع ويف - 4
 املحفزة التحتية والبنية ،املنتجة املشاريع أساساً  تستهدف ،استثامرية مديونية نحو يةردناأل املديونية بتحول ،أعاله
 عن إليها املشار اخلطة فرتة هناية مع احلكومات تتوقف بحيث .اململكة من املختلفة املناطق يف االستثامر عىل
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 العمل العامة املالية وعىل .فقط الطارئة وللرضورة الدنيا احلدود يف إال اجلاري اإلنفاق متويل لغايات االقرتاض
 إىل 2006 العام يف وصلت التي ،اجلارية للنفقات املحلية اإليرادات تغطية من السابقة النسب إىل العودة عىل
 يكون أن املأمول ومن ،سابقاً  البالد إليها توصلت كام ،إليها الوصول يمكن مايل وترشيد ضبط مسألة وهي ،101%

  .اهلدف ذلك إىل للوصول املطلوبة الطريق خارطة املتوقع اهليكيل اإلصالح برنامج
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   )1( رقم اجلدول اإلحصائي قلحامل
  )2012- 2006( اإلمجايل املحيل الناتج إىل العام الدين هيكل تطور

 السنة
 إىل الداخيل الدين نسبة

 اإلمجايل املحيل الناتج

 إىل اخلارجي الدين نسبة
 اإلمجايل املحيل الناتج

 العام الدين صايف نسبة
 اإلمجايل املحيل الناتج إىل

2006 20.3 48.6 68.9 
2007 24.3 43. 67.6 
2008 31.5 23.3 54.8 
2009 34.2 22.9 57.1 
2010 36.5 24.6 61.1 
2011 43.5 21.9 65.5 

 68 20.2 47.8 )حزيران( 2012

  )نرشات عدة( املالية وزارة عن الصادرة العام الدين نرشة باستخدام الباحث قبل من األرقام حسبت :املصدر
  

  مؤرشات الدين الرئيسة )2(جدول رقم
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 الربع 2012

 )دينار مليون(العام الدين 7.349.67 8.199.64 8.551.33 9.660.25 11.462.33 13.401.71 15.115.32

 اإلمجايل املحيل الناتج إىل الدين نسبة 68.85% 67.59% 54.84% 57.12% 61.09% 65.45% 68.00%

 )رديناأل الدينار( الدين من الفرد نصيب 1.312 1.433 1.462 1.615 1.875 2.145 - 

 )دينار مليون( اخلارجي الدين 5.186.50 5.253.29 3.640.16 3.868.96 4.610.81 4.486.75 4.492.05

 اإلمجايل املحيل الناتج إىل الدين نسبة 48.58% 43.30% 23.34% 22.88% 24.58% 21.91% 20.21%

 )اخلدماتو السلع( الصادرات إىل الدين نسبة 90.18% 79.84% 41.31% 49.86% 51.42% 48.23% - 

 الدين إىل الرسمية االحتياطيات نسبة 83.54% 92.86% 151.05% 199.64% 188.50% 166.33% - 

 )رديناأل الدينار( الدين من الفرد نصيب 926 918 622 647 754 718 - 

 )دينار مليون(الداخيل الدين يفاص 2.163.17 2.946.35 4.911.17 5.791.29 6.851.52 8.914.95 10.623.27

 اإلمجايل املحيل الناتج إىل الدين نسبة 20.26% 24.29% 31.50% 34.24% 36.52% 43.54% 47.79%

 )رديناأل الدينار( الدين من الفرد نصيب 386 515 840 968 1.121 1.427 - 

   .أعداد عدة ،العام الدين نرشة ،املالية وزارة :املصدر
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 )3(رقم جدول

  )حاملهو الدين نوع حسب( الداخيل الدين
2 الربع 2012 4 الربع 2011   أردين دينار مليون 2006 2007 2008 2009 2010 

 )الدين نوع حسب(الدين امجايل 2.961 3.695 5.754 7.086 7.980 9.996 11.555

 املوازنة ضمن مؤسسات 2.830 3.522 5.524 6.771 7.412 6.712 7.634

 اخلزينة أذونات 550 800 1.266 1.741 1.078 1.113 925

 حكومية سندات 23 23 6 0 0 0 0

 املكشوف اخلزينة حساب تسوية سندات 0 0 800 720 640 560 520

 املركزي البنك سلفة 272 272 272 272 272 272 272

 قروض 0 4 3 2 2 1 1

 تسهيالت 35 31 19 24 88 36 9

 مستقلة بموازنات مؤسسات 132 173 230 315 568 1.302 2.194

 سندات 130 162 211 297 545 1.122 1.339

 قروضو تسهيالت 2 11 19 18 23 180 855

 )املصدر - احلامل حسب(الدين إمجايل 2.961 3.695 5.754 7.086 7.980 9.996 11.555

 بنوك 2.069 2.718 4.748 5.733 6.161 7.882 9.629

 بنوك غري 892 977 1.005 1.353 1.819 2.114 1.926

 

 البنكية الودائع 1.926 749 842 1.294 1.129 1.081 931

 املوازنة ضمن مؤسسات 351 520 613 923 836 812 691

 اخلزينة حساب 1.014- 1.141- 330- 285- 373- 567- 593-

 مستقلة بموازنات مؤسسات 447 229 230 371 293 270 240

 

 الدين صايف 2.163 2.946 4.911 5.791 6.852 8.915 10.623

   .أعداد عدة ،العام الدين نرشة ،املالية وزارة :املصدر
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 )4( رقم جدول

  )املقرضة العملةو املقرض حسب(اخلارجي الدين
2 الربع 2012 4 الربع 2011   دينار مليون 2006 2007 2008 2009 2010 

 خارجي 5.186.50 5.253.29 3.640.16 3.868.96 4.610.81 4.486.75 4.492.05

 حكومي 4.922.54 4.965.17 3.336.67 3.546.48 4.102.87 3.972.03 3.983.81

 مكفول 263.96 288.11 303.49 322.48 507.93 514.72 508.24

 

املصدر حسب  

 ثنائي 1.831.03 1.858.60 1.975.25 1.932.44 2.037.11 2.023.81 1.941.15

 صناعية دول 1.431.81 1.437.94 1.539.47 1.500.67 1.509.39 1.444.77 1.364.66

 جمدول دين 350.42 347.66 370.74 335.69 339.86 316.66 292.86

 جمدول غري دين 1.081.39 1.090.28 1.168.73 1.164.98 1.169.53 1.128.12 1.071.80

 عربية دول 360.90 382.08 390.71 385.51 474.39 490.32 481.39

 أخرى دول 38.32 38.59 45.08 46.26 53.33 88.72 95.10

 تصديري 1.742.65 1.825.32 166.23 159.16 152.32 140.11 131.88

 جمدول دين 1.697.76 1.788.59 132.60 124.96 121.59 113.00 106.10

 جمدول غري دين 44.88 36.73 33.63 34.20 30.73 27.11 25.79

 دولية مؤسسات 1.505.94 1.466.25 1.395.62 1.674.34 1.788.71 1.700.48 1.801.81

 :منها أخرى 106.88 103.11 103.06 103.02 632.67 622.35 617.20

 سندات 102.95 102.95 102.95 102.95 625.16 614.86 609.71

 

 العملة حسب

 أمريكي دوالر 1.566.28 1.542.77 1.080.42 1.329.04 1.811.77 1.738.41 1.863.95

 ياباين ين 931.97 926.88 1.085.94 1.004.89 1.045.49 996.52 927.12

 يورو 1.121.78 1.203.17 417.48 418.19 385.97 368.47 353.77
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 كويتي دينار 693.14 736.73 742.19 707.15 865.12 870.65 851.47

 اسرتليني جنيه 484.46 494.52 6.77 5.36 3.22 1.52 1.11

 السحب حقوق وحدة 171.45 117.53 89.63 182.40 239.01 235.19 221.00

 أخرى 217.42 231.68 217.73 221.94 260.23 275.99 273.63

 

املقرض حسب  

 اليابان 1.017.75 1.012.80 1.168.37 1.083.52 1.119.16 1.064.40 1 991.65

 الدويل البنك 669.17 640.12 608.07 777.78 728.89 670.31 822.88

 فرنسا 668.96 733.32 62.95 100.00 91.36 87.37 83.49

 لإلنامء العريب الصندوق 468.37 503.35 510.47 486.37 589.90 583.17 570.01

 املتحدة اململكة 479.53 491.72 0 0 0 0 0

 ألمانيا 324.43 327.29 266.14 266.19 254.11 248.24 240.57

 املتحدة الواليات 372.09 368.60 106.80 100.90 94.90 88.26 86.61

 الكويتي الصندوق 206.71 214.27 212.81 203.49 259.40 273.39 268.42

 األوريب االستثامر بنك 145.42 149.81 144.64 172.21 159.63 141.38 130.56

 الدويل دالنق صندوق 112.38 62.17 19.56 8.47 5.55 5.53 0

 السعودي الصندوق 100.24 104.49 111.64 117.19 154.35 161.58 160.58

 إسبانيا 103.04 102.74 35.65 34.43 33.24 31.31 30.20

 للتنمية اإلسالمي البنك 77.26 77.76 77.37 93.21 100.29 102.22 103.57

 العريب النقد صندوق 0 0 0 101.08 168.48 164.03 143.35

 أخرى 441.14 464.84 315.69 324.13 851.55 865.56 860.16

   .أعداد عدة ،العام الدين نرشة ،املالية وزارة :املصدر
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  والعجز العام الدين تطور )5( رقم اجلدول
 السنة الداخيل الدين اخلارجي الدين العام الدين امجايل املؤسسات وفر/عجز املايل الوفر/العجز العجز جمموع

-141.3 -443.2 301.9 7349.67 5186.5 2163.17 2006 

-549.9 -615 65.1 8181.64 5235.29 2946.35 2007 

-206.2 -338.2 132 8551.33 3640.16 4911.17 2008 

-1336.2 -1.509.30 173.10 9.431.45 3640.16 5.791.29 2009 

-1557.86 -1045.2 -512.66 11462.33 4610.81 6851.52 2010 

-1791.18 -1383.8 -407.38 13401.7 4486.75 8914.95 2011 

-1964.92 -1027.4  -937.52 15115.32 4492.05 10623.27 2012 

  . 2012 املستقلة  الوحدات وموازنة العامة املوازنة ومرشوع .أعداد عدة ،العام الدين نرشات ،املالية وزارة :املصدر
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3 -1 -3   

  عام متهيد
 عىل وكان ،العاملي وبالفضاء ،اإلقليمي بمحيطه نشأته منذ ارتبط ،مفتوح صغري اقتصاد بأنه رديناأل قتصاداال يتسم

 رديناأل قتصاداال مر وقد .فيه التنمية ومقومات قتصاداال هيكل والعام اخلاص القطاع فيه يتقاسم ،خمتلطاً  اقتصاد الدوام
 واالنتعاش االزدهار ثم ،االستقرار وعدم االضطراب بني )1973- 1967( الفرتة خالل تراوحت ،متعددة تنموية بمراحل

 يقتصاداال اإلصالح بفرتة مروراً  ،)1989- 1983( الفرتة يف واالنحسار االنكامش إىل عاد ثم ،)1982- 1974( الفرتة يف
 ،)2009- 2000( العوملة بمنظومة واالرتباط العاملي االنفتاح فرتة إىل انتقاالً  ،)1999- 1990( اإلقليمية واالضطرابات

 رديناأل قتصاداال أن إىل هنا اإلشارة اجلدير ومن .اآلن إىل 2010 العام منذ املنطقة وفوران الشعبي احلراك بمرحلة وانتهاء
   .يةاقتصاد وبقوة تنموية بفرص منها الكثري من وخرج ،شهدها التي التحديات كل أمام يقتصاداال تارخيه مدى عىل صمد

 قتصادلال األساس واملحفز املحرك هي الدولة كانت ،املتكاملة يةقتصاداال الصورة لتلك العام اإلطار وضمن
 من الكثري يف االستثامر ذلك يف بام ،البالد يف التنموية العملية قيادة يف الرئيس العبء الدولة موازنة حتملت وقد.الوطني
 لكثري التخاصية مقاربة الدولة انتهجت أن إىل ،واملياه والطاقة والنقل والتعدين االتصاالت جماالت يف ،الكربى املشاريع

 اعتامد من وبالرغم .واملحلية اخلارجية االستثامرات وجذب ،الديون ومبادلة األصول بيع سبل وفق ،املرافق تلك من
 كانت والداخلية اخلارجية املديونية أن إال ،الدولية مصادرها تنوعت التي اخلارجية املساعدات عىل -  نشأته منذ -  ردناأل

 اخلمس السنوات خالل التزايد يف أخذ العام الدين أن بيد .للبالد واجلارية الرأساملية النفقات لتغطية مكملة روافد دوماً 
 ضمن ،العامة املالية التزامات جراء ،املرتاكم املايل العجز لتغطية اململكة احتياجات ظل يف ،مضطرد وبشكل ،األخرية
   .األساسية املواد وبعض الطاقة دعم فاتورة

 العجز ارتفاع إىل أدى ،كبري تراجع نحو املنرصم للعقد الثاين النصف منذ ردنلأل العامة للاملية العام الوضع تطور وقد
 من %17 نحو العجز هذا يتجاوز أن ويتوقع ،2011 للعام %13 عىل يزيد ما إىل 2006 العام هناية يف %3 من أقل من املايل

 قتصاداال شهده الذي الكبري التدهور إبان حتى البالد تشهدها ومل ،مسبوقة غري نسبة وهي ،للبالد اإلمجايل املحيل الناتج
 العامني خالل البالد يف العامة املالية مؤرشات يف املستمر التدهور ولعل .السابق القرن من الثامنينات عقد هناية يف رديناأل

 إلصالح منطقية سبل إىل اللجوء رضورة إىل يدعو ،ردنواأل املنطقة يف الشعبي احلراك بمعطيات أساساً  واملتأثر املاضيني
 باحلاجة تفي حملية إيرادات من يكفي ما لتوليد سبل وإجياد ،العامة النفقات إيقاع ضبط عىل يساعد بام ،رديناأل املايل النظام
 النظام إصالح يف الرتكيز مع ،املختلفة بأشكاهلا اجلارية النفقات تغطية مستوى عىل تقدير أقل ويف ،الداخلية الفجوة لتغطية
   .حكومية ووحدات مركزية حكومة بمعنى ية؛ردناأل للدولة العامة املالية عن دوماً  احلديث عىل املايل

 والوحدات املركزية باحلكومة املتعلقني بشقيه رديناأل املايل النظام عىل الضوء إللقاء ،الدراسة هذه جاءت هنا ومن
 هذه مع التعامل عىل تساعد قد التي ،السياسة مقرتحات ببعض واخلروج .املستقلة باملؤسسات يسمى ما أو ،احلكومية
   .املستقبل ويف  ،آنياً  رديناأل يقتصاداال الشأن يف املحورية القضية
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   تنفيذي ملخص
 املالية نظام مكونات من ينطلق حتليل وفق ،إصالحه وسبل ،ردناأل يف املايل النظام عىل الضوء الدراسة هذه تلقي

 املتعلقة تلك فيها بام ،الفرتة تلك خالل املنشورة البيانات عىل الرتكيز مع ،)2012- 2006( الفرتة خالل ردناأل يف العامة
 من العامة املالية مكونات جانبي عىل هنا الرتكيز ويتم .السنة لتلك فعلية بيانات من رشح وما ،2012 العام موازنة ببيانات
 أو ،احلكومية والوحدات املركزية احلكومة من املكون ،للدولة املايل النظام مؤرشات عىل الضوء إلقاء مع ،ونفقات إيرادات

 ،املايل النظام إصالح حمددات عىل - حتليلية نظرة وفق -  الضوء إلقاء وتم .املستقلة باملؤسسات تسميتها عىل اصطلح ما
 والتشوهات االختالالت مع للتعامل ،واإلسرتاتيجية اآلنية للمعطيات واضحة طريق خارطة إجياد رضورة من انطالقاً 

 أن ُيؤمل التي ،القرار صانع أمام السياسة مقرتحات بعض وضع إىل الدراسة وتنتهي .للدولة املايل النظام تشوب التي
 املركزية احلكومة ومها ،ردناأل يف املايل النظام معادلة طريف يتناول ،شامل مايل إصالح عملية نحو انطالقة تشكل

 ،وطني وإداري مايل إصالح برنامج إىل اللجوء رضورة إىل الدراسة توصلت وقد .سواء حد عىل احلكومية والوحدات
 ،قتصاداال يف الداخلية الفجوة لتغطية الذايت االعتامد نحو وينطلق ،للدولة العامة املالية يف اهليكلية التشوهات يعالج

 يف الكيل املايل اإلصالح عملية إىل احلاجة أن الدراسة تؤكدو .اجلارية للنفقات املحلية اإليرادات تغطية جمال يف وخاصة
 اإلصالح عملية بمكتسبات التضحية عدم عىل يساعد بام ،باستمرار مراجعتها جتب ،مستمرة عملية ،ذاهتا بحد هي ،البالد

 يف االستدامة أو لالستمرار قابل غري ،الوطني قتصاداال يؤرق بات الذي ،املتفاقم املايل العجز أن تأكيد مع ،يقتصاداال
 ،بوضوح اإلعداد يتم أن واملأمول .استدامته وعدم ،اخلارجي الدعم مستويات وتراجع ،املحلية املالية املوارد شح ظل

 خالل إسرتاتيجية ورؤى أهدافاً  وتضع ،اآلنية التشوهات تعالج ،متكاملة عمل خلطة مايل إصالح برنامج وضمن
   .املتعاقبة احلكومات هبا تلتزم لالستدامة قابلة معطيات وفق ،البالد يف املايل النظام أزمة من للخروج ،القادمة السنوات

  )حكومية ووحدات حكومة( للدولة العامة املالية نظام مكونات
 وتقديم ،النظام هذا مكونات حتليل بالرضورة يستدعي ردنلأل املايل النظام مكونات تناول أن إىل اإلشارة املفيد من
 ذلك ،املستقلة املؤسسات تسميتها اصطلح ما أو ،)احلكومية والوحدات املركزية احلكومة( طرفيه تتناول كلية نظر وجهة

 .جوهرية بصورة األخرية السنوات خالل تطورت أن بعد ،رديناأل املايل النظام مكونات من هاماً  حموراً  باتت األخرية أن
 62 إىل 2006 العام حتى ردناأل تأسيس منذ حكومية وحدة أو مؤسسة 30 نحو من املستقلة املؤسسات ارتفعت فقد

 )1( رقم اجلدول ويوضح .الوحدات تلك ضمن تعد ال البلديات أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .2012 العام بداية مع مؤسسة
 من الوحدات تلك تصور عىل يساعد بام 2012 العام موازنة ضمن املدرجة احلكومية الوحدات ،اإلحصائي امللحق يف

 إطار يف هنا املستهدف فإن وعليه .منها كل اسم إليه يشري ما عىل اعتامداً  ،اجلغرايف وتوزيعها العمل وجمال القطاع حيث
 االطالع ثم ومن ،املايل بالنظام املعنية اجلهات كافة ونفقات إيرادات مكونات هو ،ردناأل يف املايل النظام إصالح إىل النظر
 جانب بتحليل البدء فسيتم هنا ومن .كيل عجز أو وفر إطار يف كانت سواء ،بمكوناته النظام لذلك الكلية املحصلة عىل
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 فهو ،الكيل املايل العجز يف املتمثلة ،املحصلة إىل بالنظر واالنتهاء ،الكلية العامة النفقات ثم ومن ،الكلية العامة اإليرادات
  )1(.)2012- 2006( الدراسة فرتة مدى عىل الداخلية للفجوة احلقيقي املمثل

  العامة اإليرادات جانب :أوالً 
 جانب إىل وبالنظر .احلكومية والوحدات املركزية للحكومة العامة املوازنة خالصة ملخص )5- 2( اجلداول توضح
 مليون 4769 إىل 2006 للعام دينار مليون 3164 من املحلية اإليرادات بند ارتفاع يتضح ،املركزية باحلكومة بداية اإليرادات

 موازنة توقعت وقد .الفرتة مدى عىل سنوياً  %10 من يقرب ما أي ؛ %51 نحو إىل وصل تراكمي وبنمو ،2011 للعام دينار
 مدى عىل أساسية وبصورة ،البالد تواجهها التي يقتصاداال الركود حالة ظل يف %4 بنحو املحلية اإليرادات تنمو أن 2012

 الرضيبية املصادر من توليده يتم املحلية اإليرادات من %90 عىل يزيد ما أن هنا بالذكر واجلدير .األخرية الثالث السنوات
 نحو عىل املركزية احلكومة إيرادات عىل مبارشة تنعكس وحتفيزه يقتصاداال النمو وترية أن يعني ما ،)واملبيعات الدخل(

 ،احلكومة موازنة عىل مبارشة ينعكس أرباح من يولده ما عىل ذلك وانعكاس يقتصاداال النشاط تقلبات أن ذلك ،كبري
 أو ،خارجية منح توفري :مها هلام؛ ثالث ال بديلني أمام تصبح احلكومة فإن لذلك وخالفاً  ،العامة أهدافها حتقيق وعىل

 الرشكات أرباح رضائب من املتأتية املحلية اإليرادات يف النقص فروق لتعويض ،اخلارجي أو الداخيل االقرتاض
 من بالرغم -  اخلارجية املنح أن )2( رقم اجلدول ويوضح .املستهلك يدفعها التي املبيعات رضائب من أو ،واملؤسسات

 .%14 نحو شكلت حيث ،2008 العام باستثناء ،للدولة العامة اإليرادات إمجايل من %8 نحو املتوسط يف شكلت -  تذبذهبا
 .العام ذلك منذ بوادرها ظهرت التي العاملية املالية األزمة آثار جتاوز يف ردناأل ملساعدة نقدية تدفقات إىل يعود ذلك ولعل
 وبمبلغ ،املركزية للحكومة العامة اإليرادات إمجايل من %15 نحو إىل اخلارجية املنح تصل أن 2012 العام موازنة قدرت وقد

 األرقام أوضحت وقد .يزيد أو السابقني العامني خالل حتقق ما ضعف من يقرب ما وهو ،مليون 870 نحو إىل يصل
 ترك ما ،أردين دينار مليون 26 يتجاوز مل الرقم ذلك من حتقق ما أن ،املايض أيلول شهر هناية حتى 2012 للعام الرسمية
 املوازنة يف مستقر دائم كبند املايل املخطط من اعتامدها ويف بل ،اإليرادات تلك حتديد هبا يتم التي اآللية حول هاماً  تساؤالً 
 ويف ،البند ذلك عىل االعتامد مفهوم يف النظر إعادة إىل املالية احلصافة حتتاج قد حني يف ،للبالد الرسمي باإلنفاق ُيربط

 ،رأساملية ربام نمطية؛ غري نفقات به وتربط ،للموازنة العام اخلط دون ما يوضع خارجياً  بنداً  اعتباره نحو األنسب التوجه
 املايل النظام هيكل منظومة يف النظر إعادة يستدعي ما وهو .حتققه بنسبة البند ذلك حتقق ما إذا عليها اإلنفاق يتم بحيث
 عند تطورها عىل والبناء النمطية املستقرة البنود بني التفريق يستدعي أمراً  للدولة العامة املالية إصالح من وجيعل ،رديناأل

 تلك وربط ،اخلارجية املنح رأسها وعىل ،النمطية غري لإليرادات جديدة أبواب إفراد ذاته الوقت ويف ،لإلنفاق التخطيط
   .النمطية البنود تلك حتقق بنسبة هبا االنخراط يتم ،رضورية وغري نمطية غري بنفقات اإليرادات

                                                                        
سيتم االعتامد عىل األرقام املنشورة واملتوفرة، ويف حال تعذر ذلك فسيتم االعتامد عـىل أرقـام املوازنـة العامـة  2012فيام خيص العام  ) 1(

   .2012للدولة للعام 
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 إيرادات إمجايل يف واضحاً  تذبذباً  )4( رقم اجلدول يوضح ،املستقلة املؤسسات إيرادات مؤرشات إىل وباالنتقال
 إىل احلكومية املؤسسات إيرادات فيه ارتفعت الذي 2010 العام وباستثناء .البحث حمل الفرتة خالل املستقلة املؤسسات

 معدل ضمن ،واالنخفاض االرتفاع بني تراوحت املستقلة املؤسسات إيرادات فإن ،سبقه الذي العام عن الضعف من أكثر
 تلك تتذبذب حيث ،واضح وبتباين ،)حكومية ووحدات حكومة( الدولة إيرادات إمجايل من %14 نسبته ما يتجاوز ال

 الدعم ضمن يندرج اإليرادات تلك من هاماً  جزءاً  أن إىل هنا اإلشارة املهم منو .الفرتة خالل %21 إىل %9 بني النسبة
 بني 2012 إىل 2010 الفرتة خالل تراوح أنه إىل البند ذلك حول املتوفرة البيانات وتشري .املؤسسات لتلك املقدم احلكومي

 العام موازنة قدرتو .2011 للعام املستقلة املؤسسات إيرادات إمجايل من %48 نحو مشكالً  ،أردين دينار مليون 274-  265
 املنح بعد الوحدات تلك إيرادات إمجايل من %31 نحو إىل املستقلة للمؤسسات احلكومي الدعم بند يصل أن 2012

 يف ثابتة كإيرادات اخلارجية املنح عىل املؤسسات تلك اعتامد إىل اإلشارة من بد الو .املنح هذه قبل %35 ونحو ،اخلارجية
 نسبته ما مشكالً  ،2011 العام يف دينار مليون 56 نحو إىل 2010 العام يف دينار مليون 27من الرقم ذلك ارتفع وقد .موازناهتا

 احلكومة دعم بندي أن املذكورين للعامني املتاحة األرقام وتشري .تليها التي والسنة السنة لتلك اإليرادات حجم من 11%
 2010 العام منذ باتت املؤسسات تلك أن إىل يشري ما ،املستقلة املؤسسات إيرادات نصف يشكالن يكادان اخلارجية واملنح
 إنشاء من يقتصاداال الفكر خيالف ما وهو ،مبارش دعم من احلكومة هلا تقدمه ما عىل أساسية بصورة استمرارها يف تعتمد

 مستقلة مؤسسات إنشاء عىل األساس يف يقوم والذي ،"وإدارياً  مالياً  مستقلة مؤسسات" مسمى حتت حكومية وحدات
 .إيرادات من أعامهلا نتاج عليها يعود ما نظري الدولة ملوازنة أساساً  رافداً  تكن مل إن ،دعمها إىل حتتاج وال ،احلكومة عن مالياً 

 ،واملياه الكهرباء رشكات إيرادات عوائد من األساس يف تأيت احلكومية للوحدات اجلارية اإليرادات أن بالذكر واجلدير
 العقبة حديد سكة ومؤسسة ،احلرة املناطق مثل مؤسسات نشاط إيرادات إىل إضافة ،االتصاالت قطاع تنظيم وهيئة

 رشكة إيرادات أن 2012 للعام احلكومية للوحدات العامة املوازنة جملدات يف املنشورة األرقام من الواضح أن بيد .وغريها
 وتشري .2011 للعام دينار مليون 836 بمبلغ إيرادات عجز نحو لتصل ،2010 العام منذ سالبة أصبحت الوطنية الكهرباء
 بسبب وذلك ،دينار املليار ونصف املليار من يقرتب اإليرادات يف العجز ذلك أن إىل 2012 العام ألرقام األولية الدالئل
 وقد .املرصي بالغاز قورن ما إذا ،العالية الكلف ذي الثقيل بالوقود عنه واالستعاضة ،املرصي الغاز تدفقات انقطاع
 يعني ما ،يومياً  دوالر ماليني 5 إىل تصل تكاد الثقيل بالوقود املرصي الغاز تعويض كلفة أن إىل الدراسات بعض أشارت

   .احلايل العام هناية مع األمريكية الدوالرات من مليارين نحو إىل تصل قد الكهرباء لرشكة السالبة اإليرادات أن
  العامة النفقات جانب :ثانياً 

 يف دينار مليون 3912 من ارتفعت النفقات تلك أن يتضح ،املركزية احلكومة لدى العامة النفقات جانب باستعراض
 احلكومة قامت الذي وامللحق العامة املوازنة تقديرات حسب ،2012 العام يف دينار مليون 7644 إىل لتصل 2010 العام

 .%16 من يقُرب سنوي بنمو أو ،%95 نحو إىل وصل تراكمياً  نمواً  يشكل ما ،العام هذا من األول ترشين شهر يف بإصداره
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 %18 نسبته ما ،يجتامعاال الضامن ومسامهات والعالوات واألجور الرواتب فيها بام ،العاملني تعويضات بند شكل وقد
 نسبته ما والتعويضات التقاعد بند يشكل حني يف ،2011- 2006 الفرتة خالل املركزية للحكومة العامة النفقات إمجايل من
 يف العاملة للقوى املبارشة النفقات يف ينحرص للدولة العامة النفقات ُثلث نحو أن أي نفسها؛ الفرتة خالل املتوسط يف 15%

 ،والتعويضات والتقاعد العاملني تعويضات بندي جمموع أن إىل اإلشارة املفيد من أنه بيد .املتقاعدين من أو العمل مواقع
 يف البندان ليشكل ،دينار مليون 2050 يتجاوز أن له ُقدر البند ذلك وأن ،أردين دينار ملياري نحو 2011 العام يف بلغ

 اجلهاز خمصصات بند ارتفع فقد ،آخر صعيد وعىل .املركزية للحكومة اجلارية النفقات إمجايل من %35 نحو جمموعهام
 بنمو ،2012 للعام دينار مليون 1940 بنحو ُقدرت وقد ،2011 للعام 1798 إىل 2006 للعام دينار مليون 795 من العسكري
 من %33 من يقرب ما املتوسط يف البند ذلك شكل وقد .%24 إىل وصل سنوي وبمعدل ،%144 نحو إىل وصل تراكمي
 نحو عىل عليها يسيطر ردناأل يف املركزية للحكومة اجلارية النفقات فإن ؛ وعليه .املركزية للحكومة اجلارية النفقات إمجايل
 من العسكري اجلهاز ونفقات ،ناحية من هبا املرتبطة والتعويضات واألجور الرواتب بندا ،الثلثني عىل تزيد وبنسبة ،كبري
 تشري 2012 موازنة وأرقام 2011- 2006 الفرتة عن املنشورة األرقام فإن ،والدعم اإلعانات ببند يتعلق فيام أما .أخرى جهة
 يف دينار مليون 186 نحو إىل 2006 العام يف دينار مليون 292 من انخفض قد كان واملحروقات التموينية املواد دعم أن إىل

 البند ذلك شكل وقد .والسوالر الكاز عىل بسيطة ونسبة ،الغاز باستثناء ،النفطية املشتقات عن الدعم رفع بعد ،2009 العام
 %4 نحو إىل انخفض أنه بيد ،العامة النفقات إمجايل من %13 وبنسبة دينار ماليني 506 نحو إىل ليصل 2007 العام يف ذروته
 نحو إىل 2010 العام يف الغاز أسطوانة دعم إليه مضافاً  التموينية املواد دعم إمجايل وصل وقد ،2010- 2009 العامني خالل

 قتصاداال يف التموينية املواد لدعم احلقيقي احلجم لتوضيح ،اليوم الرقم ذلك إىل اإلشارة أمهية وتبدو .دينار مليون 193
 العام منذ الدولة موازنة تعانيه ما أن إىل رصاحة يشري ذلك ولعل .املستحق غري أو للمستحق موجها كان سواء ،الوطني

 دعم خالل من وليس ،الكهربائية الطاقة أسعار دعم عن ناجم األساس يف هو كبري عجز من 2012 العام وحتى 2011
 الطاقة دعم توجيه عىل تركز أن بد ال اليوم مطلوبة آنية تصحيحية إجراءات أي وأن ،الغاز أسطوانة أو التموينية املواد

 أو التجاري أو املنزيل االستهالك رشائح ضمن كانوا سواء ،املستحقني غري استنزاف ووقف ،مستحقيها إىل الكهربائية
 لغايات والكاز السوالر دعم أو الغاز أسطوانة أو الغذائية املواد بأسعار يتعلق ما أما .حق وجه دون للدعم ،الصناعي
 يف اليوم الظاهر املايل العجز حجم من %10 من أكثر يشكل ال ذلك أن توضح الرسمية األرقام فإن ،املنزيل االستهالك

 ما يف التشوهات تصويب عىل الرتكيز رضورة إىل يدعو وهذا .اآلن حتى احلايل العام عن املنشورة واألرقام ،2012 موازنة
 األكرب النسبة عىل املستحقني غري وحصول ،الطاقة استهالك يف أساساً  واملحصورة ،العجز من %90 تشكل ،بنود من تبقى
   .هلا املوجه الدعم من

 عن املنشورة األرقام إىل النظر عند القول فيمكن ،املستقلة واملؤسسات ،احلكومية الوحدات إىل االنتقال عند أما
 العامة املوازنة يف الوضع عن كثرياً  ختتلف ال تكاد اجلارية بالنفقات يتعلق فيام الصورة أن ،األخرية الثالث السنوات
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 النفقات تلك زادت فقد ،احلكومية الوحدات نفقات إمجايل يف كربى نقلة األخرية الثالث السنوات شكلت وقد .للدولة
 وبزيادة ،أردين دينار مليار قدره بارتفاع أي ؛2011 للعام املليار ونصف مليار نحو إىل 2006 العام يف مليون 575 من

 إىل ارتفعت احلكومية الوحدات أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .%31 متوسطها سنوية بزيادة ،%157 نحو إىل وصلت تراكمية
 تلك نفقات إمجايل شكل وقد .والنصف الضعف من بأكثر زادت نفقاهتا أن بيد .وبعدها 2006 قبل الفرتة بني الضعف

 وتشكل .يةردناأل الدولة نفقات إمجايل من %21 ونحو ،املركزية احلكومة نفقات إمجايل من %25 من يقرب ما الوحدات
 احلكومية الوحدات بيانات وتشري .املؤسسات تلك نفقات إمجايل من %55 نحو احلكومية للوحدات اجلارية النفقات

 أن ،2012 للعام العامة املوازنة دائرة بيانات جملد وبحسب ،2012 العام توقعات فيها بام ،األخرية الثالث للسنوات
 لتلك اجلارية النفقات إمجايل من %27 عىل يزيد ما إىل تصل يجتامعاال الضامن ومسامهات والعالوات واألجور الرواتب

 املصنفني غري املوظفني إىل يذهب املؤسسات تلك يف العاملني تعويضات من األكرب النسبة أن املستغرب أن بيد .الوحدات
 32 نحو بعقود واملوظفني ،دينار مليون 16.5وأجورهم املصنفني املوظفني رواتب تتجاوز ال حني يف ،دينار مليون 60 بنحو
 العلمي تأهيلها يتجاوز ال التي ،املاهرة غري العاملة من هم املؤسسات هذه موظفي من األكرب اجلزء أن إىل يشري ما ،مليون
 أمهية بالرضورة يعني العالية التخصصية من العادة يف املستقلة املؤسسات عمل به يوحي ما أن من بالرغم ،العامة الثانوية

 الرأساملية النفقات أرقام تشري ،آخر صعيد وعىل .العاملة من األكرب احلجم عىل واملتخصصون املهرة العاملون يسيطر أن
 ويشكل ،سنوياً  املتوسط يف دينار مليون 30 نحو إىل يصل والتعويضات لألجور بند وجود إىل األخرية السنوات خالل
 إىل يجتامعاال الضامن شاملة والتعويضات األجور بند مسامهة يرفع أنهو ،اجلارية النفقات يف األجور فاتورة من %12 نحو
 للوحدات االستهالكي اإلنفاق يشكل ،آخر صعيد وعىل .املؤسسات لتلك اجلارية النفقات إمجايل من %60 عىل يزيد ما

 السنوات خالل املتوسط يف مليون 320 من يقرب ما ،أخرى وخدمات السلع مرصوفات بند حتت املصنف ،احلكومية
 للوحدات اجلارية النفقات من %90 نحو فإن وعليه؛ .اجلارية النفقات ثلث نحو إىل يصل هبذا وهو ،األخرية الثالث

 اإلدارية واملصاريف الطاقة فيها بام ،واخلدمات السلع من املختلفة واستهالكاهتم العاملني كلف بني يتوزع احلكومية
 أنه بيد ،2009 إىل 2006 من الفرتة بني تذبذب قد الرأساميل اإلنفاق أن إىل املتاحة البيانات تشري آخر صعيد وعىل .األخرى
 بند أن إىل مشريين ،2009 العام يف دينار مليون 99 نحو إىل 2006 العام يف دينار مليون 264 من الفرتة خالل انخفض
 شهد الرأساميل اإلنفاق أن إال .العام ذلك يف النفقات تلك من %25 نحو إىل وصل الرأساملية النفقات ضمن يف األجور
 يف 827 عند تقديره ليتم ،يليه الذي العام يف 566و دينار مليون 836 نحو إىل ليصل ،2010 العام منذ مسبوق غري ارتفاعاً 
 أنو ،العام خالل املستقلة املؤسسات وضع حقيقة عن بيانات أي تنرش ال احلكومة أن بالذكر وجدير .2012 احلايل العام
 املنشورة البيانات فيه تسجل الذي األخري العام وهو ،2009 العام عند بياناهتا يف تقف للدولة العامة املالية إحصاءات مجيع

   .احلكومية الوحدات موازنة يف فائضاً 
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  )املايل العجز( للدولة العامة املالية حمصلة :ثالثاً 
 ويوضح .املركزية للحكومة العامة املالية حمصلة تطور إىل امللحق يف )3( رقم واجلدول )2( رقم اجلدول بيانات تشري
 من تطور قد املركزية للحكومة املنح بعد املايل العجز أن الواضح ومن .املستقلة الوحدات موازنة حمصلة )4( رقم اجلدول

 تراكمية وبزيادة ،الفرتة خالل دينار مليون 770 نحو بلغ بارتفاع ،مليون 1160 نحو إىل ليصل 2006 عام دينار مليون 443
 املوازنة هيكل يف مستقراً  أمراً  اخلارجية املنح عىل االعتامد بات وقد .%30 فاق سنوي بنمو  ،%160 نحو إىل وصلت كبرية
 املنح من يصل مل إذ ،احلايل العام يف لوحظ ما وهو .مستدام نحو عىل استمراره عىل التعويل إمكانية عدم من بالرغم ،العامة
 هلذا النفقات ختطيط يف عليها واالعتامد رصدها تم دينار مليون 870 أصل من دينار مليون 26 سوى 2012 للعام املقدرة
 ،2009 العام حتى مالية فوائض حتقق ظلت الوحدات تلك أن إىل األرقام فتشري ،احلكومية للوحدات بالنسبة أما .العام
 يف مستمر عجز تسجيل يف بدأت املؤسسات تلك أن بيد .مليون 173 نحو إىل املنشورة لألرقام وفقاً  فوائضها وصلت فقد

 ،يليه الذي العام يف دينار مليون 947 نحو إىل لريتفع دينار مليون 513 نحو املايل عجزها وصل إذ ؛ 2010 العام منذ موازنتها
 املايل العجز بات فقد وعليه ،2011 للعام 1160 نحو إىل وصل الذي ،املركزية احلكومة موازنة عجز يوازي يكاد وهو

 العناية يتوجب موازية حكومية موازنة األخرية من جعل ما ،العامة والوحدات املركزية احلكومة بني مناصفة يتوزع للدولة
 املستقلة املؤسسات عجز أن إىل تشري احلايل للعام الطاقة فاتورة إن بل .املركزية احلكومة بعجز العناية مع وساق قدم عىل هبا

 بنسبة الكهرباء أسعار دعم جراء ،الكهرباء رشكة عىل املرتاكمة الديون بسبب ،يةردناأل للحكومة املايل العجز سيتجاوز
 العامة املالية وضع بإصالح تتعلق األوىل ،اليوم بمرحلتني يمر رديناأل املايل النظام إصالح ولعل .%50 جتاوزت كبرية

 باتت التي ،املستقلة املؤسسات ودور عمل آلية عن نتجت التي التشوهات معاجلة عىل ترتكز والثانية ،املركزية للحكومة
 حتليل بداية املفيد من أن بيد .املركزية للحكومة املايل العجز يفوق مالياً  عجزاً  وترتك ،للدولة العامة النفقات جل تستهلك

 الضوء إلقاء بغية ،للبالد املايل النظام إصالح ضوابط وضع نحو التوجه قبل املركزية للحكومة املايل النظام مؤرشات بعض
   .التايل اجلزء يف باختصار تناوله سيتم ما وهو ،املايل النظام ضعف مواطن عىل

  )2012- 2006( الفرتة خالل املايل النظام مؤرشات حتليل
 ضبط آليات عن احلديث عند إليها النظر جيب التي املالية املؤرشات أهم إىل امللحق يف )3( رقم اجلدول أرقام تشري

 من ُيستدل نسب وهي .للنفقات املحلية اإليرادات تغطية بنسب يتعلق ما املؤرشات تلك أهم من ولعل .للبالد املايل النظام
 العامة اإليرادات بني الفرق( الداخلية بالفجوة يسمى ما مع التعامل يف ذاهتا عىل الدول اعتامد مسرية تطور عىل خالهلا

 حملية( العامة اإليرادات إمجايل قدرة تراجع يتضح ،يةردناأل احلالة يف النسب تلك إىل وبالنظر .)للدولة العامة والنفقات
 تغطية عىل البالد يف املايل النظام قدرة عدم إىل رصاحة يشري ما ،)ورأساملية جارية( العامة النفقات تغطية عىل )وخارجية

 .للبالد الرأساميل االستثامر ونفقات اليومية احلياة أمور لتسيري ،الدائم االقرتاض إىل الدائمة احلاجة ُيوضح ما وهو ،نفقاته
 بنحو برتاجع ،2011 للعام %80 إىل 2006 للعام %89 من للدولة الكلية النفقات إىل اإليرادات إمجايل نسبة انخفضت وقد
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 خالل من ،للدولة العامة النفقات ُمخس عىل يزيد ما تغطية األمر هبا يتطلب التي الدرجة إىل وصلنا أننا يعني ما ،10%
 التي ،املحلية اإليرادات قدرة يف واخلطري الواضح الرتاجع هو ،كله ذلك من األهم أن بيد .واخلارجي الداخيل االقرتاض

 الشأن إدارة تغطية عىل القدرة عدم أي للبالد؛ اجلارية النفقات تغطية عىل السيادية والرسوم الرضائب عرب الدولة تولدها
 والبنك النقد صندوق مع بالتعاون أعده الذي يقتصاداال اإلصالح برنامج من ردناأل خرج أن بعد .اليومي يقتصاداال

 لإليرادات األفضل التغطية بفضل ،%3 من أقل إىل املحيل الناتج من كنسبة العجز ختفيض إىل خالله وتوصل ،الدوليني
 التغطية تلك فيها وصلت التي الدرجة إىل املحلية املوارد خالل من اجلارية النفقات تغطية وتطور ،العامة للنفقات العامة

 اإلنفاق من يسري ولو ،جزء تغطية عىل القدرة يعني ما ؛ مئويتني نقطتني إىل يصل بفائض أي ؛%102 من يقرب ما إىل
 ال اجلارية اإليرادات فيه باتت التي الدرجة إىل ،متاما تدهور قد الرسمية األرقام تشري ما حسب الوضع أن بيد ،الرأساميل

 بام ،اخلارج عىل االعتامد تستوجب للبالد اليومية يةقتصاداال احلياة إدارة أن أي اجلارية؛ النفقات من %73 سوى تغطي تكاد
 2011 العام هناية يف يغط مل حملية إيرادات من قتصاداال يولده ما إمجايل إن بل .ذلك يتطلبها التي النفقات ربع عىل يزيد

 الديون من تغطيتها توجب الوطني قتصاداال نفقات من %40 نحو أن أي الوطني؛ قتصاداال نفقات إمجايل من %62 سوى
 الدين قانون هبا جتاوزت التي الدرجة إىل ،للبالد العامة املديونية أرقام تطور بوضوح يربر ذلك ولعل .واخلارجية الداخلية

 الدين قانون به يفرض الذي الوقت يف ،اإلمجايل املحيل الناتج من %75 من يقرب ما إىل لتصل ،آمنة غري بمعدالت العام
   .%60 النسبة تلك تتجاوز ال أن العام

 ،احلكومية الوحدات إيرادات تغطية يف الكبري الرتاجع أيضاً  يوضح )3( رقم اجلدول فإن ،أخرى ناحية ومن
 فائض بتحقيق أي ؛%152 من نفقاهتا تغطية عىل املؤسسات تلك قدرة تراجعت فقد .الكلية لنفقاهتا ،املستقلة واملؤسسات

 موارد عىل إضافياً  عبئاً  جعلها ما ،2011 للعام %36 نحو إىل ،الدولة خزينة إىل وحيول ،نفقاهتا نصف عىل يزيد ما يوازي
 لتغطية االقرتاض إىل احلكومة حاجة إىل ذلك ليضيف ،واخلارجي الداخيل االقرتاض سبل من تغطيته وجبت الدولة
 للفوائض؛ مولد من 2009 العام بعد حتولت املستقلة املؤسسات أن والواضح .إليه املشار الظاهر النحو عىل الكلية نفقاهتا

 عىل ،2010 العام منذ للبالد العامة املديونية عىل وضاغط الدولة ملوارد مستمر مستنزف إىل الدولة خلزينة ،اإليرادات أي
 للمرة سيتجاوز املستقلة املؤسسات عجز أن إىل تشري 2012 العام ملوازنة األولية األرقام إن بل .ومتزايد مضطرد نحو

 رشكة عن الناتج العجز من بالرضورة ذلك ويتأتى ،الضعفني من يقرب ما إىل املركزية احلكومة عجز ،البالد يف األوىل
 ملياري يتجاوز أن ُيتوقع الذي ،الطاقة توليد لقطاع املقدم للدعم مبارشة نتيجة وهي ،أساسية بصورة الوطنية الكهرباء

 نحو والبالغ ،2012 للعام احلكومية للوحدات املتوقعة اإليرادات حجم إىل العجز ذلك ُنسب ما وإذا .احلايل العام عن دينار
 عن يقل ما إىل الكلية نفقاهتا إىل املستقلة املؤسسات إيرادات تغطية بنسبة سينخفض العجز ذلك فإن ،دينار مليون 882
 غري إىل الدعم توجيه معضلة عىل للتغلب ،موضوعية آليات عرب معاجلتها جتدر كربى مالية خطورة يشكل ما وهو ،الربع

 إصالح حمددات بعض عىل - باختصار – الضوء إلقاء بعد األخري اجلزء يف تناوله سيتم ما وهو .واضح نحو عىل مستحقيه
  .البالد يف املايل النظام
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   رديناأل املايل النظام إصالح حمددات
 عىل اإليرادات جانب يف تقوم فهي ،األوىل بالدرجة هيكلية قضية الدول يف املالية األنظمة إصالح أن املعروف من
 املايل اجلهاز كفاءة رفع إىل احلاجة عن ناهيك ،للدولة إضافية مالية روافد إجياد وكذلك ،لزم متى الرضيبي اهليكل إصالح

 جانب يف تقوم أهنا كام .للعمل الكلية الكفاءة مستوى ورفع ،القاعدة وتوسيع اإليرادات حتصيل جمال يف خاصة ،واإلداري
 وضع إىل الدائمة احلاجة إىل إضافة ،رصفها ويف النفقة يف األولويات لتحديد أمثل هيكالً  تضع مناسبة سبل إجياد عىل النفقات

 توظيفها حسن يف بل ،أساسية بصورة النفقات ختفيض عىل يقوم ال مبدأ واألخري ،النفقات لرتشيد واضحة سبل
 فإن ،كله ذلك ظل ويف .والنزاهة والشفافية الرشيدة احلاكمية سبل وفق وتنظيمها ،عليها الرقابة آليات وضبط ،واستخدامها

 بضبط املتعلقة وتلك ،وفرضها اإليرادات لتحصيل الناظمة القوانني تعديل عىل العمل بالرضورة يتطلب املايل النظام إصالح
 دمج جمال يف وخاصة ،احلكومي اجلهاز هيكلة إعادة ،يةردناأل احلالة يف املايل اإلصالح يتطلبو .عليها والرقابة النفقة رصف
 احلاجة حتدده لن كله وذلك ،الطبقات لبعض التقاعدية األجور حساب قواعد يف تغيري أو ،إلغائها أو العامة املؤسسات بعض

 املايل النظام إصالح حمددات أهم أن هنا والشاهد .املطلوبة اهليكلة لعملية واضحة طريق خارطة تضع متكاملة دراسة إىل
 متطلبات حتديد خالهلا من ليتأتى ،املطلوبة الطريق خارطة ضمن عمل خطة عرب متكامل مسار وضع يف تكمن رديناأل

 املادة مع متشياً  ،التصاعدية الرضائب فرض نحو التحول إىل النهاية يف تؤدي التي ،املطلوبة واإلدارية املالية القوانني تعديل
 هاتني وفق هيكلتها إىل احلاجة تثبت التي ،احلكومية والوحدات الوزارات بعض دمج أو وإلغاء ،رديناأل الدستور من 111

 عملية هي ،مايل نظام أي إصالح يف احلالة هي كام ،رديناأل املايل النظام إصالح قضية فإن ،األحوال مجيع ويف .اآلليتني
 للحكومات األولويات أجندة عىل وضعها يستوجب ما واجلهد الوقت من حتتاج مسألة وهي .األوىل بالدرجة مستمرة
 حتصيل كفاءة ورفع النفقات بضبط يتعلق آين إصالح إجراء :مها ،مسارين تتطلب اسرتاتيجية قضية وهي .املتعاقبة

 فهو اآلخر املسار أما .واضحة خماطر إدارة منظومة ضمن وجهاته وسبله الرصف آليات عىل النوعية والرقابة ،اإليرادات
 متطلبات أجندهتا عىل تضع ،مستقبلية ورؤى أهداف ضمن ،واضحة عمل خطة تتطلب اسرتاتيجية إصالح إجراءات
 تتطلب و.متاماً  إلغائها أو أخرى يف إدماجها عرب ،العمل من تدرجيياً  إخراجها املنوي واجلهات ،تعديلها املطلوب القوانني
 احلفاظ مع ،عملها جمال كان مهام ،العام املال من املستفيدة اجلهات كافة عىل للرقابة مثالية عملية آلية املايل النظام إصالح أجندة
 الرقابة يكفل بام ،العسكري اجلهاز نفقات بالرضورة ذلك ويشمل ،اجلهات تلك عمل ومعطيات لوظائف الوطنية الرسية عىل
 بالرسية اإلخالل دون ،العامل يف العسكرية األجهزة أكرب عىل بالرقابة تسمح التي ،املعروفة الدولية التطبيقات وفق نفقاته عىل

 الوحدات عمل إيقاع ضبط يف أساساً  يتمركز رديناأل املايل النظام إصالح يف األخري وليس اآلخر املحدد ولعل .لعمله املطلوبة
 بام ،عملها مراحل من مرحلة أي عند تنتهي وال ،حكومية وحدة أي إلنشاء احلاجة حلظة من تبدأ رقابية منظومة ضمن احلكومية

 التأكيد يتم أن عىل ،املعروفة ضوابطها ضمن ،العامة املالية ألجهزة املوضوعية الرقابة حتت كافة الدولة مؤسسات انضواء يكفل
 استقالل ذات فعالً  لتكون ،اإلداري قبل املايل استقالهلا مبدأ تفعيل هو مستقلة مؤسسة أي إلنشاء األساس املحدد أن عىل دوماً 
   .عليها عبئاً  ال الدولة خلزينة رافداً  منها وجيعل ،املالية مواردها عىل اعتامدها يضمن مايل
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   ردناأل يف املايل النظام إصالح لعملية سياسية مقرتحات :سادساً 
 فيها بام ،املاضية الثالث السنوات مدى عىل ردناأل شهدها التي يةجتامعواال يةقتصاداال األوضاع ظل ويف ،تقدم مما

 وإصالح إيقاع لضبط معها التعامل جيب معطيات أمام القرار صانع فإن ،املنطقة ويف املحيل الشعبي احلراك إرهاصات
 تقديم يمكن فإنه ،املايل النظام إصالح آليات حول سابقاً  تناوله تم ملا وإضافة ،الصدد هذا ويف .ردناأل يف املايل النظام

  :البالد يف املايل النظام إلصالح سبيال ،التالية املقرتحات
 مايل هيكيل ياقتصاد إصالح برنامج إىل اللجوء خالل من بالرضورة البالد يف املايل النظام إصالح عملية تتم  - 1

 واملؤسسات ،احلكومية بالوحدات أو املركزية باحلكومة تتعلق كانت سواء ،املايل النظام مفاصل يتناول ،وإداري
 وخرباء احلكومة بني تام تشاركي وبجهد ،العالقة أصحاب مشاركة دون أكله يؤيت لن اجلهد هذا أن بيد .املستقلة

 ،الدولية املؤسسات لدى تتوفر التي الدولية اخلربات من االستفادة إىل إضافة ،التوجهات كل من قتصاداال
 بتوفري املالية بوزارة ممثلة احلكومة قيام رضورة إىل بخاصة اإلشارة مع .الدوليني والبنك النقد صندوق يف وخاصة
 أداء مؤرشات إىل ينتهي ،عميل برنامج صياغة يف املساعدة هبدف ،للدولة العامة املالية بنود حول الكاملة البيانات
  .املتعاقبة احلكومات هبا تلتزم ،مستدامة يةاقتصاد سياسية وإجراءات ،عملية طريق وخارطة ،واضحة

 من الكثري عىل تعديالت إلجراء كافياً  وقتاً  وتتطلب بطبعها هيكلية عملية هي املايل النظام إصالح عملية إن - 2
 احلال وكذلك .واملبيعات الدخل عىل التصاعدية الرضيبة نحو التحول بغية ،الرضائب قوانني فيها بام ،القوانني
 املرور تتطلب قانونية تعديالت إجراء يستدعي ما ،املستقلة واملؤسسات الوزارات من الكثري هيكلة إلعادة بالنسبة

 التي ،اآلنية اإلصالحات ببعض البدء عن احلكومة يثني ال أن جيب ذلك أن بيد .املختلفة الدستورية بالقنوات
 رفع أيضاً  واألهم .العام املال إنفاق عىل شفافة رقابية ضوابط ووضع ،وترشيده ،العام اإلنفاق ضبط من تنطلق
 اإليرادات مستوى حتسني عىل يساعد بام ،الرضيبي التهرب مكافحة سبل وحتسني ،الرضيبي التحصيل كفاءة
  .للدولة العام اإلنفاق يف اإلرساف من وخيفف ،العامة

 يمكن ما فصل بغية ،والنفقات اإليرادات تصنيف إعادة ،للدولة املالية املوازنات إعداد يف ،املفيد من يكون قد - 3
 إقرار أن ذلك .اإليرادات حتقق بمستوى أيضاً  اإلنفاق ربط يتم أن عىل ،خارجية بعنارص مرتبط هو مما منها حتققه
 بعض ربط من بد فال وعليه؛ .الرصف يف املختلفة الدولة مؤسسات من لطالبها مكتسباً  حقاً  يعطي بات النفقة
 حتقق نسبة ووفق ،إيراداهتا حتقق دون البنود تلك من أي عىل الرصف وعدم ،له املقابل اإليراد بتحقق النفقة أوجه

 دوماً  والتدقيق ،املوازنة لدى املخصصات بتوفر املالية وزارة من النفقات رصف عملية ربط من بد الو .اإليرادات
 رقابة دور تفعيل من بد الو .للدولة العامة املوازنة دائرة لدى خمصصاهتا مراجعة دون نفقة أي برصف السامح بعدم

 أي توريد من التأكد يف بل ،النفقات بند عىل ذلك يقترص ال أن عىل ،املستقلة املؤسسات نفقات عىل العامة املوازنة
 لنص تفعيالً  ،بأول أوالً  الدولة خزينة إىل الدولة مؤسسات من وغريها الوحدات تلك عليها تتحصل إيرادات

 .الدستور من 115 املادة
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 من بد الو .الدخل رضيبة مع بسواء سواء املبيعات عىل التصاعدية الرضائب فرض عىل العمل الرضوري من - 4
 ،البيئة يف املؤثرة اخلدماتو والسلع ،الرفاهية وخدمات سلع عىل النوعية الرضائب بعض تطبيق نحو األثر دراسة

 للنظام أفضل رضيبية حصيلة حيقق وبام ،واخلدمات املواد لتلك السعرية املرونة وطبيعة تتواءم ،تفاوتية وبنسب
  .للدولة املايل

 برشائح وربطه التقاعد فرتة إطالة دراسة املهم من بات فقد ،والعسكري املدين للتقاعد التصاعدية الفاتورة ظل يف - 5
 أن من وبالرغم .املعروفة العاملية للتطبيقات وفقاً  حتديدها يتم التي اخلطرة املهن يف إال ،عاماً  60 عن تقل ال عمرية
 األجور فاتورة عبء من خيفف أنه إال ،الوظائف توليد عىل الدولة قدرة من القصري األجل يف سيحد ذلك

 إىل اإلشارة رضورة مع ،للبالد العامة النفقات إمجايل من كنسبة رئيس نحو عىل تتزايد باتت التي ،والتعويضات
 إضافة ،الوطني قتصاداال يف الوظائف توليد يف اخلاص القطاع دور بتوسع يسمح وإداري مايل حوافز نظام إجياد
 ،يةردناأل احلكومة من خاصة ورعاية اتفاقيات وفق ،املجاورة الدول يف العمل فرص لتوفري عملية خطط وضع إىل

  .املجاورة الدول يف املعنية احلكومات مع وتعاون

 ضبط إمكانية إىل تشري العاملية التطبيقات أن إال ،كافة بفروعه العسكري للجهاز املقدر الوطني اجلهد من بالرغم - 6
 نفقات يف الكبري التوسع ظل يف ذلك ويأيت .وإصالحه للبالد املايل النظام ضبط عىل يساعد بام ،ومراقبتها نفقاته
 التنازل عدم مع ،املاضية الست السنوات خالل اإلطالق عىل النفقات يف نمو نسبة أكرب شكلت التي ،اجلهاز هذا
  .للبالد يقتصاداال واألمن لالستقرار املساندة الوطنية بمهامه للقيام اجلهاز ذلك واستعدادات جاهزية أمهية عن

 ذلك مقدمة يف ويأيت ،املعروفة النمطية للرضائب بديلة حملية إليرادات موارد إجياد عن حمورياً  البحث املفيد من - 7
 للرشكات حقيقية مسامهة تكفل معادلة وفق وحتصيلها فيها النظر إلعادة ملحة احلاجة باتت التي ،التعدين رسوم

 .يةجتامعاال والعدالة ،الدخل توزيع عدالة ويف ،للبالد املستدامة التنمية يف يةردناأل األرض موارد من املستفيدة
 ،واملهن البناء وتراخيص املركبات وترخيص السفر جمال يف السيادية الرسوم بعض يف النظر إعادة املفيد من يغدوو

  .أساسية غري ترفيهية بحاجات املتعلقة تلك وخاصة ،الرسوم من والكثري

 أو منها املستفيدة اجلهة عن النظر بغض ،واحدة كوحدة للدولة العامة املالية مع التعامل اليوم تستدعي احلاجة إن - 8
 إىل ونفقاهتا إيراداهتا عىل الرقابة عودة يستدعي ومتابعتها املستقلة الوحدات أداء ضبط وإن ،وعليه عليها القائمة
 وتوريد نفقاهتا ضبط يكفل بام ،األخرى الرقابية واجلهات املالية وزارة يف املعنية للجهات أو ،العامة املوازنة دائرة

 حتول من بدالً  ،العامة للخزينة فائضاً  حتقق ،حقيقية مستقلة مؤسسات نحو مستقبالً  وحتوهلا ،باستمرار إيراداهتا
  .اخلزينة تلك عىل دائم عبء إىل معظمها

 يسمح بام ،للدولة العامة املوازنة عمل عىل النواب ملجلس ،مثالً  سنوية ربع ،مستمرة رقابية آلية إجياد من بد ال - 9
 تقديم بفرتة تنحرص ال ،مستمرة مساءلة أمام احلكومة ويضع ،اإليرادات حتقيق ومستوى النفقات إيقاع بضبط
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 أن إىل دوماً  املوازنة قانون يف ُيشار أن عىل .للموازنة مالحق إصدار إىل اللجوء عند أو ،وإقراره املوازنة قانون
 أمام املوازنة قانون خمالفة املعني الوزير يتحمل وأن ،القصوى وللرضورة طارئة لغايات إال تصدر لن املالحق
 ،واخلارجية الداخلية للقروض اللجوء استسهال من حيد بام ،العام الدين قانون خمالفة يف احلال وكذلك ،املجلس
  .احلكومة يف األمريي التحصيل جهاز كفاءة بعدم املتعلقة تلك وخاصة ،إيرادات من حتصيله يتم مل ما لتعويض
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 اإلحصائي امللحق

  )دينار باملليون( 2012 العام موازنة ضمن املدرجة املستقلة الوحدات )1( رقم اجلدول
  العجز /الوفر  النفقات جمموع  االيرادات جمموع  الوحدة  الرقم

181.2-  332.7 151.5  املياه سلطة  1  
 1 12 13  العقبة حديد سكة مؤسسة  2
 51.4 25.3 76.7  احلضاري التطويرو لالسكان العامة املؤسسة  3
 3.4 13.1 16.5  احلرة املناطق رشكة  4
 1.9 12.4 14.3  املدنية االستهالكية املؤسسة  5
0.5-  11.8 11.3  املهني التدريب مؤسسة  6  
 0 44.9 44.9  اإلسالمية املقدساتو الشؤونو األوقاف وزارة  7
 0 191.5 191.5  املدين الصحي التأمني صندوق  8
0.1-  1.5 1.4  رديناأل احلجازي احلديدي اخلط  9  
 1.2 0.661 1.9  الربيد توفري صندوق  10
 0 0.4 0.4  رديناأل العربية اللغة جممع  11
 0 0.54 0.54  للتدريب الوطني املعهد  12
 0 8.6 8.6  الكىل قصور صندوق  13
 0.4 12.9 13.3  املعارف رضيبة/التعليمو الرتبية وزارة  14
 0 88 88  الوطنية املعونة صندوق  15
 0.2 2.7 2.9  االستثامر تشجيع مؤسسة  16
 0.6 2.2 2.8  التشغيلو التنمية صندوق  17
 2.1 4.6 6.7  املقاييسو املواصفات مؤسسة  18
 117.4 10 127.4  االتصاالت قطاع تنظيم هيئة  19
 0 27.6 27.6  التلفزيونو االذاعة مؤسسة  20
 0.1 0.9 1  يةردناأل التعاونية املؤسة  21
 5.2 17.8 23  السياحي التنموي البرتا اقليم سلطة  22
 0 12.4 12.4  الربي النقل تنظيم هيئة  23
 1.2 1.9 3.1  الكهرباء قطاع تنظيم هيئة  24
16.5-  35.7 19.2  يةردناأل الذرية الطاقة هيئة  25  
 0 21.6 21.6  للشباب األعىل املجلس  26
0.8-  1.1 0.4  األوقاف أموال تنمية مؤسسة  27  
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 1.6 1.4 3  البحرية السلطة  28
 0 10 10  الرياضيةو الشبابية احلركة لدعم الوطني الصندوق  29
 0 0.5 0.5  املسموعو املرئي االعالم هيئة  30
 0 2.8 2.8  الوطني املعلومات تكنلوجيا مركز  31
 0.6 6.3 6.9  الدواءو للغذاء العامة املؤسة  32
 1.6 2.3 3.9  التأمني هيئة  33
 1.3 5.4 6.7  املالية األوراق هيئة  34
 3.23 52.54 55.77  اخلاصة يةقتصاداال العقبة منطقة سلطة  35
 0 0.020 0.020  االستثامرية البيئة لتنمية يةردناأل اهليئة  36
 0 15.2 15.2  يةقتصاداال املشاريع لتطوير يةردناأل املؤسسة  37
 0 0.45 0.45  يجتامعاال لتكافل التنسيقية اهليئة  38
 2.4 2.2 4.6  النوويو االشعاعي اعمل تنظيم هيئة  39
 0 3.4 3.4  الفساد مكافحة هيئة  40
 6.1 14.8 20.9  املدين الطريان تنظيم هيئة  41
 0 0.3 0.3  العاملي الصحي املجلس  42
 0 1.5 1.5  العام االفتاء دائرة  43
 0.3 10.9 11.2  رديناأل الربيد رشكة  44
612.2-   الوطنية الكهرباء رشكة  45  118.8  -731  
4.5-  15.2 10.7  التموينو للصوامع العامة يةردناأل الرشكة  46  
 2.8 4.1 6.8  عامن بورصة  47
 3.6 4.3 7.9  االيداع مركز  48
32.6-  123.1 90.5  رديناأل املركزي البنك  49  
113.9-  214.5 100.6  العقبة تطوير رشكة  50  
4.2-  100.2 96  )مياهنا(ردناأل مياه رشكة  51  
2.2-  17 14.8  العقبة مياه رشكة  52  
 3.1 1.5 4.6  العايل التعليم مؤسسات اعتامد هيئة  53
 7.6 5.6 13.2  التنموية املناطق هيئة  54
.976  ردناأل متحف  55  976.  0 
49.9-  101 51.1  الكهرباء لتوليد السمرا رشكة  56  
 0.011 0.043 0.054  األجنبية البورصات يف التعامل تنظيم جملس  57
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 0 0.746 0.746  يجتامعاالو يقتصاداال املجلس  58
0.3-  5.0 4.7  يةردناأل املطارات رشكة  59  
 0 22.5 22.5  محزة األمري مستشفى  60
 3.2 5.8 9.0  التنموية املناطق لتطوير يةردناأل الرشكة  61
23.53-  54.15 30.62  الريموك مياه رشكة  62  

973.52-  1.819.4 882  املجموع  
   2012 املالية للسنة احلكومية الوحدات موازنات قانون مرشوع ،املالية وزارة :املصدر

  

  )دينار مليون( املركزية للحكومة العامة املوازنة ملخص )2( رقم اجلدول
  دينار مليون/ البند 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 اخلارجية واملنح اإليرادات إمجايل 3469 3971.5 5093.7 4521.2 4662.8 5208.7 5810

 املحلية اإليرادات 3164 3628 4375 4188 4261 4769 4940

 رضيبية إيرادات 2133 2472 2758 2880 2986 3367 3547

 تقاعدية اقطاعات 17 18 21 21 21 23 24

 األخرى اإليرادات 1014 1138 1596 1287 1254 1378 1369

 *اخلارجية املنح 305 343 718 333 402 440 870

 

 اإلنفاق إمجايل 3912 4587 5432 6031 5708 6369 6837

 اجلارية النفقات 

 االستحقاق أساس عىل 3118 3744 4473 4586 4747 5345 5839

 النقدي األساس عىل 3066 3698 4473 4586 4747 5345 5839

 *الرأساملية النفقات 794 843 959 1445 961 1024 998

 الكيل الوفر/العجز 

 املنح بعد 443- 615- 338- 1509- 1045- 1600- 1897-

 املنح قبل 748- 958- 1057- 1843- 1447- 1600- 1897-

  .2012 موازنة ومرشوع ،العامة املالية نرشة ،املالية وزارة :املصدر
  .2012 موازنة ومرشوع ،العامة احلكومة مالية نرشة ،املالية وزارة :املصدر
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  للدولة العامة املوازنة مؤرشات بعض ملخص )3( رقم اجلدول
   تذكريية بنود   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
  )دينار مليون(األوىل الوفر/العجز 125- 248- 14 1117- 648- 671- 482-
 )دينار مليون(اجلاري الوفر/العجز 46 115- 98- 398- 486- 576- 899
 النفقات إمجايل إىل اإليرادات إمجايل نسبة 89 87 93 75 82 82 85
 اجلارية النفقات إىل املحلية اإليرادات نسبة 102 97 98 91 90 89 85
 اإلنفاق إمجايل إىل املحلية اإليرادات نسبة 81 79 81 69 75 75 72
  نفقاهتا إىل املستقلة املؤسسات إيرادات تغطية نسبة 152 111 134 141 71 36 49
 الرأساملية النفقات إىل املنح نسبة 38 41 75 23 42 43 87

 اإلمجايلالكيل إىل الناتج املحيل  نسبة العجز 
 املنح بعد 4- 5 2- 9- 6- 6- 5-
 املنح قبل 7- 8- 7- 11- 8- 8- 9-

  2012 موازنة ومرشوع ،العامة احلكومة مالية نرشة ،املالية وزارة :املصدر
  )دينار مليون( احلكومية للوحدات العامة املوازنة ملخص )4( رقم اجلدول

  دينار مليون /البند 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 اإليرادات إمجايل 877 676 516 596 1233 530 882
 اجلارية اإليرادات 501 387 280 544 742 21- 299
 االيرادات الرأساملية 128 62 1 0.2 308 311 382
 أخرى 248 227 235  52 183 222 200
 النفقات إمجايل 575 611 384 423 1744 1477 1819
 النفقات اجلارية 311 298 265 324 883 911 992
 الرواتب واالجور والعالوات 97 100 45 58 213 237 255
 املشرتيات من السلع واخلدمات 155 140  184  168 489 465 493
 الفوائد 13 13 0.03 0.1 50 65 93
 االعانات 26 22 26 0.6 11 11 11
 اخرى 19 23 11 0.1 0 0 0

 الراسامليةالنفقات  264 313 119 99 863 566 827
 

  العجز/التمويل قبل الوفر 230 65 132 173 513- 947- 830-
  2012 موازنة ومرشوع ،العامة احلكومة مالية نرشة ،املالية وزارة :املصدر
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  )دينار مليون( للدولة العامة املوازنة ملخص )5( رقم اجلدول
 دينار مليون /البند 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 اإليرادات إمجايل 

 حكومي 3469 3972 5094 4521 4663 5209 5810

 مستقلة 876.8 676 516 595.8 1233 530 882

 املجموع 4345.8 4648 5610 5116.8 5896 5739 6692

 اإلنفاق إمجايل 

 حكومي 3912 4587 5432 6031 5708 6369 6837

 مستقلة 575 611 384 423 1746 1477 1819

 املجموع 4487 5198 5816 6454 7454 7846 8656

 املنح قبل الوفر/العجز 

 حكومي 748- 958- 1057- 1843- 1447- 1600- 1897-

 مستقلة 302 65 132 173 513- 947- 830-

 املجموع 446- 893- 925- 1670- 1960- 2547- 2727-

  2012 للعام املوازنة ومرشوع ،العامة احلكومة مالية نرشة املالية وزارة ،املصدر
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3 -2 :   

3 -2 -1 :   
  مقدمة - 1

 البنك بقدرة تتعلق املرصفية فالسيولة ،االهتامم قيد يقتصاداال للمجال وفقاً  السيولة مصطلح يونقتصاداال يعرف
 املقرتضني طلبات وتلبية ،الودائع من للسحب املودعني طلبات تلبية من تتكون التي ،املالية التزاماته مواجهة عىل التجاري

 والبيئة ،الفوائد هيكل فيها بام ،اإلمجالية النقدية الظروف إىل فتشري ،الكلية يةقتصاداال السيولة أما .املجتمع حاجات لتلبية
 تتطلب البنكية فالسيولة :ومتداخالن مرتبطان واملفهومان .والواسع الضيق بمفهوميه النقود عرض يف والنمو ،االئتامنية
 أصوله بعض تسييل إىل اللجوء أو ،املركزي البنك لدى كودائع أو ،خزائنها يف سائلة نقدية باحتياطيات البنوك احتفاظ

 يعرف ما عىل البنوك قدرة يف يؤثر مما ،سائل نقد إىل وحتويلها )كلفة وبدون برسعة لنقد حتويلها يمكن( السيولة عالية
 حجم :والثاين .لدهيا املتوفرة السائلة األصول :األول :متغريين عىل تعتمد البنوك لدى والسيولة .االئتامن خلق بوظيفة

 طلبات تزايد مع ،ودائعهم بسحب املودعني وقيام .معينة زمنية نقطة عند املقدمة االئتامن وطلبات املودعني سحوبات
 فنقص .البنوك قبل من يومياً  ومتوازنة حصيفة إدارة تتطلب ،حساسة مسألة التجارية املصارف يف السيولة جتعل ،االئتامن
 ،الكلية النقدية البيئة عىل سلبية انعكاسات سيرتك الذي األمر ،إفالسه إىل تقود ثقة أزمة يثري قد مرصف أي يف السيولة
 يف حيوي دور له املناسبة والكلفة بالكم السيولة توفر فإن ،أخرى ناحية ومن .القومي قتصاداال جممل يف بالتايل ويؤثر
 يقتصاداال النشاط مستوى حتدد بدورها التي ،منها واالستهالكي االستثامري وبخاصة ،الكيل الطلب عنارص تفعيل
 األوىل بالدرجة الورقة هذه يف الرتكيز وسيكون .يقتصاداال النمو معدالت يف ثرتؤ وبالتايل ،)واإلنتاج التوظيف( الكيل
  .الكيل بمفهومها السيولة عىل

  الدراسة مشكلة - 2
 التجاري للمرصف بالنسبة سواء ،حيوي دور هلا املرصيف اجلهاز أو املرصف هبا حيتفظ أن جيب التي السيولة كمية إنّ   
 لدى الفائضة السيولة زيادة فإن ،ناحية فمن .منه االستثامري اجلانب وبخاصة ،الكيل يقتصاداال للنشاط أو نفسه

 ،السائلة األموال تلك توظيف تمّ  لو حتقيقها املمكن من كان بأرباٍح  يضّحي املرصيف اجلهاز أو املرصف أنّ  تعني املصارف
 يف األكمل الوجه عىل بواجبه يقوم ال املرصيف اجلهاز أو املرصف أنّ  تعني قد املحتجزة السيولة هذه فإن أخرى ناحية ومن

 قيام فإن وباملقابل .الركود من حالة يف القومي قتصاداال يدخل قد مما ،القومي قتصاداال متطلبات تدعيم أو حتريك
 خماطر نحو القومي قتصاداال ودفع ،العمالء أمام االنكشاف خماطر عىل ينطوي سيولتها استخدام يف باملبالغة املصارف
   .النقدي االستقرار وعدم التضخم

  الدراسة هدف - 3
 خصائصها عىل التعرف أجل من ،والكيل القطاعي املستوى عىل الواسع بمعناها السيولة حتليل إىل الدراسة تسعى  

   .النقدية السياسة إطار يف به تقوم الذي يقتصاداال والدور
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 وتوزيعاهتا ،ردناأل يف االئتامنية التسهيالت حجم وتطور ،املختلفة السيولة ملفاهيم حتليل عىل الدراسة وستشتمل
 األداء ومؤرشات ،الكيل يقتصاداال باألداء وعالقتها السيولة وكلفة ،والودائع السيولة تركز مدى وحتليل ،القطاعية
   .النقدية والسياسة الكلية السيولة بني العالقة حتليل وأخرياً  ،ردناأل يف البنكي
 الكيل السيولة مفهوم - 4

 يعرف ما خالل من ،املركزي البنك هبا يتحكم التي العامة النقدية الظروف إىل الكلية يةقتصاداال السيولة تشري
 .تقتري أو مبالغة دون السيولة من كاف قدر يتوفر حينام وكفؤ مستقر نحو عىل يعمل قتصاداال فإن ،وبعامة .النقدية بالسياسة
 يف ،واستقرارها الوطنية العملة قيمة عىل سلباً  تنعكس قد ،فيها مرغوب غري تضخمية ضغوطاً  ختلق السيولة يف فاملبالغة

 وبالتايل .يقتصاداال النمو معدالت وتكبح ،الفعال الكيل الطلب تطور تعيق انكامشية ضغوطاً  يولد السيولة شح أن حني
 طبيعة عىل تعتمد السؤال هذا عن واإلجابة الكيل؟ يقتصاداال الصعيد عىل للسيولة األمثل احلجم ما :هو اهلام السؤال فإن

 األمثل احلجم فإن ولذا ،آخر إىل اقتصاد من األهداف هذه وتتفاوت .حتقيقها إىل املركزي البنك يسعى التي األهداف
 ثابت تضخم معدل عىل املحافظة النقدية للسياسة األسايس اهلدف كان فإذا .كذلك آخر إىل اقتصاد من سيختلف للسيولة
 ،التضخم من اهلدف هذا حتقيق عىل حيافظ الذي احلد عند للسيولة األمثل املستوى سيحدد املركزي البنك فإن ،ومقبول

 معدل فإن ،السيولة يف نقص وجود حال يف أما ،هدفه ختطي إىل سيميل التضخم معدل فإن سيولة فائض وجود حال ويف
   .املحدد هدفه عن االنخفاض إىل سيميل التضخم

 سعر هو السعرية املؤرشات وأهم ،الكلية السيولة عىل للداللة ،وكمية سعرية مؤرشات يونقتصاداال ويستخدم
 interest paid by اإلقراض عىل الفائدة وأسعار policy interest rate املركزي البنك سياسة يعكس الذي ،الفائدة

borrowers. االئتامن وظروف ،االئتامنية التسهيالت ويف ،النقد عرض من كل يف النمو فتشمل الكمية املؤرشات أهم أما. 
 املؤرشات من بدالً  )الفائدة أسعار( السعرية املؤرشات عىل املركزي البنك يركز ما غالباً  العادية يةقتصاداال الظروف ففي

 النمو بمعدالت وبالتايل( الكيل باإلنفاق التنبؤ ألغراض وخاصة ،مفيدة مؤرشات تبقى األخرية أن إال ،الكمية
 .املستقبلية التضخم ومعدالت )يقتصاداال

 السعرية السيولة مؤرشات 1- 4

 خالل %6.75 من الفرتة خالل تراجع قد ردناأل يف النقدية السياسة توجهات يعكس الذي اخلصم سعر أن يالحظ
 عن النامجة ،الرتاجع فرتة خالل توسيعية نقدية توجهات عاكساً 2011 آذار خالل %4.25 إىل 2008 العام من األول الربع

 ،توسعية نقدية سياسات باتباع 2011 العام من األول النصف حتى رديناأل املركزي البنك استمرو .العاملية املالية األزمة
 لدى الكافية السيولة عىل اإلبقاء هبدف ،2011 العام خالل إيداع شهادات بإصدار -  التوايل عىل الثالث للعام -  يقم فلم

 2011 للعام األول النصف هناية منذ قام املركزي البنك أن إال .االئتامنية التسهيالت منح يف التوسع عىل لتحفيزها ،البنوك
 اإليداع نافذة فائدة وسعر ،الرشاء إعادة فائدة وسعر ،اخلصم إعادة بسعر ممثلة ،النقدية أدواته عىل الفائدة معدل برفع
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 واستمرار ،استقرارها عىل املحافظة أجل من ،وطنية ادخارية كعملة رديناأل الدينار جاذبية لتعزيز ،مئوية نقطة ربع بمقدار
 واستمر .أخرى جهة من املرصيف اجلهاز ومحاية ،التضخمية الضغوط واحتواء ،جهة من واملحيل األجنبي االستثامر جذب
 النقدية أدواته عىل الفائدة معدل برفع 2012 شباط شهر يف املركزي البنك قام عندما ،2011 العام هناية حتى كذلك الوضع
 .رديناأل بالدينار اإليداع وتشجيع ،األجنبية بالعملة االحتياطيات انخفاض من احلد هبدف ،نقطة نصف بمقدار

  )2012- 2009( املركزي البنك لدى الفوائد أسعار هليكل الربعي التطور ):1( جدول

  
  .الشهرية النرشة ،املركزي للبنك اإللكرتونية الصفحة ،http://www.cbj.gov.jo :املصدر

  الفوائد أسعار هيكل 1- 1- 4
 تؤثر ،أوىل ناحية فمن ،سواء حد عىل واملالية احلقيقية يةقتصاداال التطورات يف يؤثر مهامً  مؤرشاً  الفائدة سعر ُيعد
 من .للمستثمر كلفة بمثابة يعد الذي ،واالستثامر )املعمرة السلع وبخاصة( االستهالك من كل يف الفائدة سعر تغريات
 حالة يف( ارتفاعه يشري فقد ؛ وعليه .النقود وطلب عرض يف التطورات حصيلة يوضح الفائدة سعر فإن ،نقدية ناحية

 لتنشيط الفوائد أسعار يف للتأثري أدواهتا النقدية السلطات وتستخدم .)العرض يف عجز أو( نقدي طلب فائض إىل )التعويم
 ،ثم من ،وتؤثر ،األسهم أسعار يف معاكسة تغريات يرافقها ما غالباً  الفوائد أسعار تغريات أن كام ،هتدئته أو الكيل قتصاداال
  .املاليني واألداء النشاط يف

 يف )2( رقم اجلدول يبني وكام .للسيولة السعرية املؤرشات أهم من اإلقراض عىل الفائدة سعر فإن ،سابقاً  أرشنا وكام
 ،2012- 2008 من لألعوام الربعية الفرتة خالل االئتامنية التسهيالت عىل الفائدة أسعار يف حمدود تذبذب هناك ،امللحق
 املئوية النقطة أرباع ثالثة بحوايل الرسمي السعر رفع من وبالرغم .%9.48-  %8.66 املدى ضمن تتذبذب بقيت بحيث
 قيمة أدنى إىل انخفض بل ،يرتفع مل )السيولة كلفة( اإلقراض سعر أن إال 2012 العام من األول والفصل 2011 العام خالل

   .2012 العام من األول الربع خالل %)8.66( له
 من املركزي البنك واحتياطيات ،الوطنية للعملة االئتامين والتصنيف املحلية السيولة من كل تطور حتليل سيتم ييل وفيام
 ،املرصيف اجلهاز يف املالية املالءة ومؤرشات ،وتسهيالهتا املرخصة البنوك ودائع يف ذلك وأثر ،جهة من األجنبية العمالت

  .أخرى جهة من عامن بورصة ويف
   

2012 2011

آذار كانون ( 1)  أیلـــول حزیران آذار كانون ( 1)  أیلـــول حزیران آذار كانون ( 1)  أیلـــول حزیران آذار الفتــــــــرة

5.00 4.50 4.50 4.50 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75 5.25 5.25 5.75 سعـر  اعادة  الخصم

4.75 4.25 4.25 4.25 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.50 5.00 5.00 5.50 سعر  فائدة  اتفاقیات اعادة   الشراء

2.75 2.25 2.25 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 3.00 3.00 3.50 سعر  فائدة  نافذة االیداع للیلة واحدة

20092010

http://www.cbj.gov.jo


 

- 2008 من ملألعوا الربعية الفرتة خالل )2
 تأثرت قد الواسع النقد عرض يف النمو معدالت
 إىل يشري ما ،املتداول والنقد الضيق النقد عرض

.  

  
 مواكبة عىل يدل ما ،النقدي التوسع ومعدالت

 النمو معدل يف واالستجابة التغري بني lagإبطاء
 بني التوازي هذا يشري كام .يكتمل لكي الوقت مرور
 .يقتصاداال النمو حتفيز يف املتمثل اإلجيايب

   

   يقتصاداال والنمو الكمية السيولة مؤرشات
2ع الواسع النقد عرض( النقد عرض يف النمو أن )1( رقم الشكل

معدالت أن ويالحظ ،%2.3 فصيل نمو بمعدل أي ؛%31.1 حوايل
عرض من كل يف النمو من أقل وبدرجة ،النقد شبه يف النمو من
  .النقدية السياسة وتوجهات ،النقدية الكتلة يف النقد ألشباه املتزايدة

.تطور السيولة املحلية): 1(شكل 

ومعدالت احلقيقي اإلنتاج نمو معدالت بني التناغم )2( رقم الشكل من
إبطاء فرتة وجود يالحظ وكذلك ،احلقيقية يةقتصاداال للتطورات النقدية
مرور يتطلب يقتصاداال النمو يف النقدية السياسة اثر أن إىل يشري 

اإلجيايب النقدية السياسة دور إىل النقدي التوسع ومعدالت احلقيقي
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مؤرشات 2- 4
الشكل يبني

حوايل بلغ قد 2012
من أكرب بدرجة
املتزايدة األمهية

  

من ويالحظ
النقدية السياسة

 ما ،يقتصاداال
احلقيقي النمو معدالت
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  .مقارنة التطور يف نمو عرض النقد مع النمو االقتصادي

  

 القطاع عىل الديون إىل إضافة ،العام القطاع
 إذ املستمر؛ تزايده نالحظ )2012-2008( من

 من نفسها الفرتة خالل دينار مليون )20255.9
 مليون )23310.6( بلغت له قيمة أعىل 2012

 الفرتة خالل املركزية احلكومة عىل الديون زيادة
 بليون 8.6 من اكثر إىل 2009 العام من األول الربع

 جراء رديناأل قتصاداال حتملها التي واألعباء
 اخلاص للقطاع البنوك دين رصيد فإن املقابل
 الربع يف دينار بليون 12.5 حوايل من زاد حيث
  .2012 العام

 نوعني خالل من ،أخرى جهة من واإلقراض
 من ،املودعني إيداعات جذب عىل فيقوم ،املنافسة

 منخفضة مردود بمعدالت واالستثامر اإلقراض
 املخاطرة عنرص باحلسبان األخذ مع ،للعمالء

 آخذة ،متييز دون اخلاص والقطاع العام القطاع

مقارنة التطور يف نمو عرض النقد مع النمو االقتصادي): 2(شكل 

   واخلاص العام املحيل االئتامن
القطاع عىل الديون بصايف املرصيف اجلهاز من املمنوح املحيل االئتامن

من األعوام خالل املحيل االئتامن وبتتبع .يةقتصاداال املؤسسات
9.( ب مقارنة دينار مليون )17613.4( 2009 العام من األول الربع

2012 العام من األول الربع خالل وصل أنه إال ،االرتفاع يف مستمراً 

زيادة إىل الزيادة يف الكربى النسبة وترجع .)امللحق / 3 رقم
الربع يف دينار بليون 4.2 حوايل من )تقريباً  تضاعفت( ارتفعت

واألعباء يةقتصاداال لآلثار ذلك ويعزى ،2012 العام من األول الربع
املقابل ويف ."العريب الربيع" ب يسمى عام الناجتة واألعباء ،العاملية

حيث ،املركزية باحلكومة مقارنة أقل بدرجة ارتفع قد )املمنوح االئتامن
العام من األول الربع خالل دينار بليون 15.25 حوايل إىل 2009 العام

 املحلية السيولة عىل املؤثرة العومل
  السيولة عىل واخلاص العام القطاع بني املنافسة
واإلقراض االستثامرات وعىل ،جهة من العمالء جذب عىل املحلية البنوك

املنافسة من األول النوع أما .النوعية واملنافسة السعرية املنافسة :مها
اإلقراض نفسه الوقت ويف ،اآلجلة الودائع هذه عن فائدة معدالت أعىل

للعمالء اخلدمات أفضل تقديم عىل فيقوم ،املنافسة من الثاين النوع
القطاع من وتقرتض البنوك وتقرض .اخلسائر من للحد املالئمة

االئتامن تطور - 5
االئتامن يتثمل
املؤسسات وعىل اخلاص
الربع خالل بلغ

مستمراً  2011 العام
رقم جدول( دينار

ارتفعت التي ،املذكورة
الربع خالل دينار

العاملية املالية األزمة
االئتامن حجم(

العام من األول
العومل  1- 5

املنافسة :أوال
البنوك تتنافس

مها ،املنافسة من
أعىل دفع خالل

النوع أما .ومنافسة
املالئمة والضامنات



 

 لسببني األفراد إقراض عىل احلكومة إقراض
 أكرب إقراض بحجم املرتبطة احلجم بوفورات

 تطور عىل وتعتمد ،دائمة ليست العام للقطاع
 ثناياه يف حيمل العام للقطاع اإلقراض تقديم

  
 لإلقراض املتاحة األموال عىل اخلاص القطاع

 مما ،اخلاص للقطاع املتاح االئتامن شح إىل تؤدي
 ما أو ،اخلاص واالستهالكي االستثامري الطلب

 اإلقراض يف تباطؤ صاحبه ،الداخيل االقرتاض
 ورفع ،جهة من املحلية السوق يف اخلاص للقطاع

 فقد ،اآلن حتى مستمراً  زال وما 2008 العام 
 الدين تاريخ يف األعىل السقف وهو ،2012 العام
 البنوك من عدد إحجام مع خاصة ،النهائية مراحلها

  .بالكهرباء خاصة دينار مليون 50 بقيمة بسندات

  )مليون دينار(

  

إقراض البنوك تفضل وقد .واملخاطرة املردود حيث من الربحية فرصها
بوفورات يعرف بام يتعلق :والثاين ،واملخاطرة املالءة بعامل يتعلق :األول
للقطاع التفضيل ظروف أن غري .اخلاص بالقطاع مقارنة العام القطاع
تقديم يف البنوك مبالغة أن إىل إضافة ،املرتاكم العام العجز ومدى ،
   .الكيل واملايل النقدي االستقرار يف التأثري وبالتايل ،التضخمية الضغوط
القطاع منافسة يعني االقرتاض لسوق الدولة دخول فإن أخرى 

(Loanable تؤدي ما غالباً  املنافسة هذه ومثل ،املرصيف اجلهاز لدى
الطلب من كل عىل سلباً  ويؤثر ،القطاع هلذا االقرتاض كلفة زيادة

  .crowding out املزامحة
االقرتاض يف رسيع تزايد إىل األخرية السنوات خالل احلكومة توجه 
للقطاع املتاحة السيولة شح يف ساهم الذي األمر )3 رقم الشكل انظر

  .أخرى جهة من املحلية السندات عىل االقرتاض
 بداية منذ املتزايد الداخيل اإلقراض نحو احلكومي التوجه هذا
العام من الثاين الربع بحلول دينار مليار 12 حاجز من الداخلية املديونية

مراحلها إىل تصل بدأت الداخيل االقرتاض عملية أن الواضح
بسندات يتعلق فيام مؤخراً  حدث مثلام ،احلكومية بالسندات املشاركة

(، 2012- 2005تطور الدين العام، ): 3(شكل 
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فرصها باحلسبان
األول :واضحني

القطاع هلا يلجأ
،املالية مؤرشاته

الضغوط خماطر
 ناحية من

(Loanable Funds)

زيادة إىل سيؤدي
املزامحة ظاهرةب يعرف
 أدى وقد  

انظر( اخلارجي
االقرتاض فائدة سعر

هذا برز وقد
املديونية اقرتبت
الواضح ومن .الداخيل
املشاركة عن الرئيسية
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  العاملية املالية األزمة :ثانياً 
 عىل املال أسواق يف حاد وتراجع كبرية مالية خسائر إىل ،2008 العام بداية منذ العاملية املالية األزمة تفجر أدى

 باملستثمرين حلقت التي الكبرية اخلسائر وأدت ،املحلية املالية األسواق عىل ذلك انعكس وقد .واإلقليمي الدويل الصعيدين
 صغار من الكثري حتول أن كام .ملموس بشكل االستثامري الطلب عىل أثر ما ،هلم املتاحة السيولة وتراجع إرهاقهم إىل

 توفر عدم نتيجة املطلوبة السيولة تقديم يف ترتدد البنوك جعل ،خسائر من حتملوه ما نتيجة مدينني صايف إىل املستثمرين
 خالل %300 من أكثر من اإلمجايل املحيل للناتج للسيولة اإلمجالية النسبة انخفاض يف ذلك ساهم وقد .املناسبة الضامنات

  .حالياً  %100 من أقل إىل العاملية املالية األزمة سبقت التي الرواج فرتة
  السلبية التوقعات :ثالثاً 
 بناء إىل ،وإفالسات خسائر من عنها نتج وما ،العاملية يةقتصاداال األزمة وتطورات يقتصاداال الرتاجع ظروف أدت
 قد البعض إن بل ،اجلديدة االستثامرية القرارات اختاذ يف الرتدد إىل دفعهم ما ،املستثمرين لدى متشائمة مستقبلية توقعات
 األسهم رشاء عن والعزوف ،عامن بورصة مداوالت عىل االقبال عدم يف ذلك انعكس وقد .استثامراته بتصفية قام أو قلص

  .تقريباً  النصف إىل البورصة يف املداوالت قيمة نقص إىل أدى ما ،واملحافظ
  العريب الربيع تطورات :رابعاً 

 احلراك إىل إضافة ،املجاورة العريب الربيع دول يف جرى ما خصوصاً  ،باململكة املحيطة اخلارجية الظروف سامهت
 من وعزز ،واالستثامرية االستهالكية القرارات اختاذ عملية أربك مما ،والوضوح التيقن عدم درجة زيادة إىل ،املحيل

  .أعاله هلا املشار السلبية التوقعات
  املالية الرقابة إجراءات ضعف :خامساً 

 عىل الرقابة تعظيم يف وتسهم ،املالية األدوات يف الرسيع التطور تواكب وحديثة فعالة إجراءات املايل السوق يشهد مل
 بسبب القضاء إىل منها عدد وحتويل ،الفساد مكافحة هيئة تدخل إىل ذلك أدى وقد ،العامة املسامهة وخاصة الرشكات

 دائرةو ،املالية األوراق هيئة قبل من الرقابة وكفاءة ،األسواق بفعالية املستثمرين ثقة عىل ذلك أثر وقد .فساد شبهات وجود
  .املاضية السنوات خالل الرشكات مراقبة

  احلكومية السياسات :سادساً 
 الغاز جمال يف وخاصة ،املستحقة الفئات يف وحرصه املحيل الدعم سياسات مراجعة يف احلكومي الرتدد أدى
 مديونيتهام وصلت حيث ،يةردناأل الكهرباء ورشكة البرتول مصفاة رشكة مشكلة تفاقم إىل ،النفطية واملشتقات والكهرباء

  .املحلية األسواق من اإلضافية السيولة توفري عىل قدرهتا عىل سلباً  أثر ما ،وملفتة عالية مستويات إىل
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  يقتصاداال النشاط حسب االئتامنية التسهيالت تطور 2- 5
 من األعوام خالل يقتصاداال للنشاط وفقاً  املرخصة للبنوك االئتامنية التسهيالت )امللحق / 4( رقم اجلدول يبني

 مليون 3834.9 مسجالً  ،تارخيه يف تسهيالت حجم أعىل عىل حصل قد العامة التجارة قطاع أن ويالحظ ،)2012- 2009(
 قطاع يليه ،2009 العام من نفسه الربع خالل دينار مليون 2904.7 مع مقارنة ،2012 العام من األول الربع خالل دينار

 دينار مليون 2349.4مقابل 2012 العام من األول الربع خالل دينار مليون 3474.5 التسهيالت قيمة بلغت إذ ؛ اإلنشاءات
 معاناة القطاعات أكثر من سيكونان واإلنشاءات التجارة قطاعي أن النتيجة هذه وتفيد .2009 العام من نفسه الربع خالل

 ولكن ،الفرتة خالل إجيابياً  كان القطاعات لكل املمنوح االئتامن تطور أن ويالحظ .حملية سيولة أزمة حدوث حالة يف
 يتحول إذ ي؛قتصاداال النشاط يف رئيساً  دوراً  يؤدي االئتامنية التسهيالت حجم أن بالذكر اجلدير ومن .حمافظ بشكل
 يف تباطؤاً  العقار بحركة مبارشة يرتبط الذي اإلنشاءات قطاع شهد وقد .القومي قتصاداال يف حقيقي طلب إىل عادة االئتامن
 التي اهلامة القطاعات ومن .تدرجيياً  باالنحسار بدأت األزمة آثار أن إال ،العاملية املالية باألزمة متأثراً  ،األخرية اآلونة

 اإلنشاءات ،%)54( الصناعة ،%)96.4( العامة واملرافق اخلدمات :الفرتة خالل املقدم االئتامن حجم يف كبرياً  نمواً  شهدت
   .%)32( العامة والتجارة ،%)47.9(

   املحلية السيولة تركز - 6
 ،2012- 2011 للفرتة العمالء ودائع وحجم ،املمنوحة االئتامنية التسهيالت حجم امللحق يف 5 رقم اجلدول يبني

 للضامنات تغطية أعىل له كان التجاري البنك أن ويالحظ .ردناأل يف العاملة التجارية للبنوك للتسهيالت الضامن ونسبة
 بنك فإن املقابل يف .%)52( الكويتي رديناأل ثم %)60( االستثامر بنك ثم %)80( األهيل يليه %)98.4( للتسهيالت نسبة

 ،العربية واملؤسسة جنرال وسوسيه االحتاد من كل الثانية املرتبة يف يليه %)26( للضامنات تغطية نسبة أقل له عامن-  القاهرة
            .%34 من تقرتب بنسب

 ويالحظ .%13 بنسبة اإلسكان بنك يليه ،العريب البنك من يأيت نصفها من أكثر فإن املمنوحة التسهيالت صعيد وعىل
 من املمنوحة التسهيالت لرتاجع نتيجة ،%0.1 بنسية 2012 العام يف طفيف نحو عىل تراجع قد للتسهيالت الكيل احلجم أن

   بنوك من املمنوحة التسهيالت ازدادت فقد ذلك من وبالرغم .%).3( واإلسكان %)1.7( العريب الكبريين البنكني
 واألهيل %11.7 بنسبة العربية واملؤسسة ،%18 من تقرتب بنسبة لالستثامر رديناأل العريب مقدمتها ويف ،حجامً  أصغر أخرى
                             .%5.1 بنسبة

 2012 العام يف وارتفع .%17 بنسبة واإلسكان %51 بنسبة العريب :الكبريين البنكني يف تركزت قد الودائع فإن وباملثل
 خالل %0.7 بنسبة القائد العريب ودائع زيادة بسبب ذلك كان وقد .2011 بالعام مقارنة %0.4 بنسبة اإلمجايل الودائع حجم
                   .%2.5 بنسبة جنرال وسوسيه ،%3.2 بنسية عامن والقاهرة %3.4 بنسبة اإلسكان من كل يف تناقصت حني يف ،نفسها الفرتة
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   املرصيف اجلهاز أداء - 7
 ،الودائع استغالل صعيد فعىل ،2011 العام خالل ردناأل يف التجارية للبنوك األداء مؤرشات بعض 6 رقم اجلدول يبني

 %71.4 للودائع التسهيالت نسبة وصلت حيث ،والثانية األوىل املرتبة احتال قد الكويتي رديناأل والبنك االستثامر بنك أن يتبني
 %47.7و العريب للبنك %55.6 النسبة كانت حيث ،حتفظاً  أكثر القطاع هذا يف القائدة البنوك كانت حني يف .التوايل عىل %70.8و

 سيولة بفائض املرصيف القطاع احتفاظ يعني مما ،املركزي البنك من املطلوبة النسبة من بكثري أقل النسبة هذهو .اإلسكان لبنك
  .العريب الربيع وتطورات يةقتصاداال األزمة بفعل ،السائدة التأكد عدم ظروف إىل ذلك ويعود ،ملموس
 األهيل ثم ،%13.8 بنسبة العربية املؤسسة تاله %)14.4( املمنوحة التسهيالت يف نمو معدل أعىل عامن القاهرة بنك حقق وقد

  .%2.6 بنسبة العريب تسهيالت تراجعت حني يف %2.2 بنسبة اإلسكان تسهيالت متت فقد ،القائدين البنكني أما .%9.8 بنسبة
 ،العام ذلك يف الدخل صايف يف نمو معدل أعىل حقق فقد ،الربحية حيث من نتيجة أفضل العريب البنك حقق كام
 صايف يف سالباً  نمواً  أخرى بنوك حققت املقابل ويف .%13.1 بنسبة اإلسكان ثم %13.9 بنسبة ردناأل تاله ،%81.3 إىل وصل
 كل تاله ،%29.2 بنسبة جنرال سوسيته بنك ثم ،%51.5 بنسبة واالحتاد ،%72.3 بنسبة كابيتال بنك مقدمتها يف جاء ،الدخل

 تاله ،%2.9 بنسبة فائدة هامش أعىل حقق فقد عامن القاهرة بنك أما .%24 من تقرتب بنسب والتجاري الكويتي رديناأل من
  .%1.5 بنسبة املحلية البنوك بني فائدة هامش أقل عىل حاز العريب البنك فإن وباملقابل ،%2.8 بنسبة ردناأل بنك

 البنك أداء كان حني يف ،األفضل هو التوايل عىل عامن-  القاهرة وبنك العربية املؤسسة أداء كان فقد ،إمجالية ناحية ومن
  .2011 العام يف األسوأ هو التوايل عىل االحتاد وبنك التجاري

  .2011 لعام البنكي لألداء خمتارة مؤرشات ):6( جدول
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  /التسهيالت
 % الودائع

55.6 47.7 57.2 70.8 64.9 63.0 65.2 67.5 45.2 66.4 67.9 71.4 60.2 

 يف النمو
 % التسهيالت

)2.6(  2.2 9.8 0.3 8.2 14.4 6.4 3.4 5.6 5.1 13.8 4.9 )6.3(  

 صايف يف النمو
 % الدخل

81.3 13.1 1.0 )24.0(  13.9 5.3 )51.5(  )72.3(  0.7 )23.5(  9.1 )11.9(  )29.2(  

 هامش صايف
 1.8 2.6 2.4 2.0 2.0 1.9 2.0 2.9 2.8 2.6 2.2 2.0 1.5 % الفائدة

Jordan investment trust P.L.C Sector report, Jordan banking sector, July 2012 املصدر:  

  .)سالبة( نقصاً  متثل األقواس بني النسب - 
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 املرصيف للجهاز املالية املالءة 1- 7

 وارتفاع ،العاملية املالية األزمة جراء األخرية السنوات يف رديناأل قتصاداال هبا تأثر التي احلرجة الظروف من الرغم عىل
  .)7 جدول( يف كام ومطمئنة مرحية مستويات أظهرت ردناأل يف املالية املتانة مؤرشات أهم أن إال ،العربية والثورات النفط أسعار

  )2011- 2006( املرصيف اجلهاز مالءة مؤرشات ):7( جدول

 
   ،املركزي للبنك اإللكرتونية الصفحة ،http://www.cbj.gov.jo :املصدر

  .منشورة غري وبيانات 2010 للعام ردناأل يف املايل القطاع استقرار تقرير 
 غري الديون نسبة انخفضت إذ ؛)2008 - 2003( األعوام خالل ردناأل يف البنوك أصول نوعية حتسن من الرغم وعىل

 والسنوات 2009 العام خالل أما .2008 العام هناية يف % 4.2 إىل 2003 العام هناية يف %15.5 من الديون إمجايل إىل العاملة
 لألزمة طبيعية نتيجة االرتفاع هذا جاء وقد .2011 العام هناية يف %8.5 بلغت حيث ،لالرتفاع النسبة عادت فقد ،التالية
 خماطرة عنرص األخرية اآلونة يف ارتفاعها ويمثل .األخرية السنوات يف تتابعت التي التأكد عدم وظروف ،العاملية املالية

  .عدة سنوات قبل مستوياهتا من أقل زالت ما أهنا إال ،النسبة هذه ارتفاع من الرغم وعىل .شديد بانتباه مراقبته يستدعي
 ويالحظ ،األداء واجبة التزاماته إىل منسوباً  البنك لدى املتوفرة السائلة األصول حجم القانونية السيولة نسبة تقيسو

 العام يف %180 حوايل إىل وصلت حيث هلا مسجلة قيمة أعىل إىل 2002 العام قبل %60 دون هو مما قفزت قد النسبة هذه أن
 ،2010 العام %161.4 إىل جمدداً  وارتفعت عادت أهنا إال ،2008 العام يف %141.2 إىل وصوالً  ذلك بعد تراجعت ثم .2003
 إىل االنخفاض عاودت ثم ،املخاطر وقليلة السيولة مرتفعة التوظيفات إىل املالية لألزمة فعل كردة البنوك توجه نتيجة

 قبل من املفروضة القانونية النسبة من وأعىل مرتفعة النسبة هذه تعتربو ،)4 رقم الشكل( 2011 العام هناية مع 152.9%
 األوضاع سالمة يعكس ،إجيايب مؤرش هو عالية بسيولة ردناأل يف البنوك متتع أن ذكره اجلدير ومن .%)100( املركزي البنك
 السيولة نسب يف الكبري االرتفاع أن إال ،اململكة يف املايل االستقرار يعزز مما ،بالتزاماهتا الوفاء عىل وقدرهتا ،للبنوك املالية
 مرتفعة؛ سيولة خماطر يعكس سلبياً  مؤرشاً  الكبري انخفاضها يعدُّ  بينام ،أمواهلا مصادر توظيف يف البنوك كفاءة عدم عىل يدل
 البنك ويركز .الربحية عىل أولوية والسيولة األمان إعطاء مع ،والربحية والسيولة األمان بني املواءمة البنوك عىل إنه أي

   .البنوك سيولة إلدارة السليمة األسس عىل املرصيف اجلهاز عىل رقابته خالل من املركزي
 يتعرض قد التي املخاطر ملواجهة البنوك به حتتفظ الذي املال رأس كفاية مدى فيقيس املال رأس كفاية نسبة مؤرش أما  

 العام هناية يف مستوياهتا أعىل وصلت بينام ،2003 العام هناية يف %15.9 البنوك إلمجايل النسبة هلذه معدل أدنى بلغ وقد .هلا

2011 2010 2009 2008 2007 2006

8.5 8.2 6.7 4.2 4.1 4.3 نسبة الدیون غیر العاملة إلى إجمالي الدیون (%) 

152.9 161.4 159.1 141.2 157.5 161.4 نسبة السیولة القانونیة (%) 

19.6 20.3 19.6 18.4 20.8 21.4 نسبة كفایة رأس المال (%) 

http://www.cbj.gov.jo
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 العام هناية مع انخفضت ثم ،2006 العام خالل أمواهلا رؤوس بزيادة البنوك معظم قيام نتيجة %21.4 بلغت حيث ؛2006
 بازل( املال رأس كفاية معيار بتطبيق املركزي البنك قيام بسبب رئيس بشكل االنخفاض هذا جاء وقد ،%18.4 إىل 2008

II(، إىل ،لالرتفاع النسبة عادت 2009 العام هناية ويف .دقة أكثر فأصبحت ،املخاطر احتساب طرق بموجبه تغريت الذي 
 وما ،2011 العام هناية مع %19.6 بلغت أن إىل أخرى مرة باالنخفاض بدأت ثم ،2010 العام هناية مع %20.3 بلغت أن

 ،)% II 8 (بازل من املطلوب األدنى واحلد(%12( املركزي البنك قبل من املفروضة النسبة من وأعىل مرتفعة النسبة زالت
 املايل االستقرار يعزز مما ،املخاطر ملواجهة كافية أموال برؤوس ردناأل يف البنوك احتفاظ عىل يدل إجيابياً  مؤرشاً  هذا ويعد

 .اململكة يف

 النقدية والسياسة الكلية السيولة - 8

 للسياسة ممارسته خالل من بضبطها املركزي البنك ويقوم ،سعرياً  وإما كمياً  إما تقاس الكلية السيولة أن لنا تبني
 ،التضخم عىل بالسيطرة السيولة ضبط وراء من أهدافه املركزي البنك حدد حيث ،ردناأل حالة يف متوقع هو وكام .النقدية
 وحمفز ،مواز بشكل املحلية السيولة ضبط خالل من يقتصاداال النمو حتفيز إىل إضافة ،الدوالر مقابل الدينار تثبيت ودعم

 عىل اعتامدا ،الرسمي خصمه سعر بتحديد املركزي يقوم أن املتوقع فمن ،كله ذلك ضوء يف احلقيقي؛ النمو ملعدالت
 السياسة ضوابط من للتحقق ،املحيل اإلنتاج وفجوة املحيل التضخم ومعدالت ،األمريكية الفوائد أسعار :التالية املؤرشات

 العالقة قوة لتقدير )االنحدار( القيايس التحليل استخدام من بد ال ،املحددات هلذه النسبية األمهية عىل وللتعرف .النقدية
 يأخذ املقرتح القيايس النموذج فان ؛ وعلية ،املذكورة املستقلة واملتغريات )املحيل اخلصم سعر( النقدية السياسة متغري بني

  :التايل الشكل
i = a0 + a1*ius + a2*inf + a3*yg + u 

  :حيث
 u: ومعدل ،واألمريكي املحيل اخلصم سعر :اليمني إىل اليسار من متثل األخرى واملتغريات ،العشوائي اخلطأ إىل تشري 

  .التوايل عىل املحيل اإلنتاج وفجوة ،املحيل التضخم
 من اإلنتاج فجوة مثلت فقد وللتبسيط ،2011- 2000 الفرتة تغطي ربعية بيانات نستخدم النموذج هذا ولتقدير  
 واالستقرار التكامل اختبارات إنَّ  .األمريكي احلقيقي النمو ومعدل املحيل احلقيقي النمو معدل بني الفرق أخذ خالل

 بني مشرتك تكامل يوجد ال وأنه ،مستقرة غري النموذج متغريات مجيع أن بينت استخدمت التي ،املشرتك والتكامل
 املمكنة الوحيدة التقدير طريقة فإن ،هذه االختبارات نتائج ضوء ويف .مقبول معنوي مستوى أي عند النموذج متغريات
 املربعات تطبيق نتيجة ييل وفيام .العادية االنحدار طريقة تطبيق ثم ،النموذج متغريات جلميع األول الفرق أخذ تتطلب

  ):8 جدول( للمتغريات األول الفرق أخذ بعد ،أعاله املعادلة يف املبني النموذج عىل العادية الصغرى
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  d_ij املحيل اخلصم لسعر األول الفرق :التابع املتغري ،العادية الصغرى املربعات انحدار ):8( جدول
 املتغري املعلمة تقدير املعياري االنحراف ستيودنت اختبار املعنوية

0.00115 3.4950 0.109958 0.384302 d_ius 

0.14647 1.4802 0.0233213 0.0345193 d_infj 

0.10155 1.6750 0.0356744 0.0597538 d_rgg 

 .44 العينة حجم ،1.5 :وتسون- دربني ،5.01 :فيرش اختبار ،0.27 :املتعدد التحديد معامل

 األمريكي الفائدة سعر معامل أن إال ،النظرية مع متوافقة صحيحة إشارة ذات املقدرة املعامالت كافة أن من وبالرغم
 النموذج متغريات كون %27 عند منخفض املتعدد التحديد معامل فإن ،متوقع هو وكام .مقبولة إحصائية داللة ذا جاء فقط
 وتسون - دربني اختبار أن كام ،املقدرة الكلية العالقة ملعنوية يشري فيرش اختبار أن إال ،first difference األول بالفرق ممثلة
 معدل حيدد رديناأل املركزي البنك أن فرضية بقوة النتيجة هذه وتؤيد .الذايت االرتباط مشكلة من النموذج خلو إىل يشري

 أحد أن حقيقة مع منسجمة النتيجة وهذه .أثرها واقتفاء األمريكية الفائدة معدالت مراقبة خالل من املحيل الفائدة
 فإن أخرى جهة ومن .الدوالر مقابل رديناأل الدينار رصف سعر استقرار عىل املحافظة هو النقدية للسياسة اهلامة األهداف

 الواحد من بكثري أقل كوهنا ،النقدية السياسة يف حمدودة تبعية درجة إىل يشري األمريكية الفائدة ألسعار املقدرة املعلمة حجم
 عند املحلية التضخم معدالت باستهداف النقدية السلطة قيام فرضية تؤيد ال التحليل نتيجة فإن املقابل ويف .الصحيح
  .الفوائد ألسعار حتديدها

   النتائج- 9
 اإلرضار دون يقتصاداال النشاط تعزيز هبدف متوازنة ومرصفية نقدية سياسات تنفيذ يف املركزي البنك نجح - 1

 إىل يشري مما ،يقتصاداال النمو الجتاهات النقدية للسياسة مواكبة هناك أن وتبني .النقدي االستقرار حتقيق هبدف
  .يقتصاداال النمو حتفيز يف املتمثل اإلجيايب دورها

 النمو أهداف من متالئمة بمعدالت األخرية السنوات يف التصاعدي اجتاهها الكلية املحلية السيولة واصلت - 2
 .النقدي االستقرار عىل واملحافظة ،يقتصاداال

 بقيت بحيث ،2012- 2008 من لألعوام الربعية الفرتة خالل حمدوداً  تذبذباً  اململكة يف اإلقراض كلفة شهدت - 3
 خالل املئوية النقطة أرباع ثالث بحوايل الرسمي السعر رفع من وبالرغم .%9.48-  %8.66 املدى ضمن تتذبذب

 أدنى إىل انخفض بل ،يرتفع مل )السيولة كلفة( اإلقراض سعر أن إال 2012 العام من األول والفصل 2011 العام
  .2012 العام من األول الربع خالل %)8.66( له قيمة
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 فإن وبالتايل ،اإلسكان أقل وبدرجة ،العريب :مها رئيسني بنكني يف )والودائع التسهيالت( املرصفية السيولة ترتكز - 4
 للبنوك االئتامنية التسهيالت وإمجايل الودائع إمجايل نام وقد .القائدين البنكني هذين بسلوك تتحدد السيولة اجتاهات
  .الدراسة فرتة خالل )لالئتامن %9.7 وبنسبة للودائع % 8.3 بنسبة( تقريباً  متوازن بشكل 2011 العام يف املرخصة

 القطاع الثالثة املرتبة يف يأيت ثم ،واإلنشاءات اخلدمات-  التجارة قطاعي يف املمنوحة االئتامنية التسهيالت ترتكز - 5
  .الصناعي

 :آلخر بنك من تفاوت وجود مع ،ككل املرصيف القطاع واستقرار كفاءة إىل النتائج تشري - 6

 السيولة مرتفعة التوظيفات إىل البنوك توجه نتيجة 2010 العام %161.4 إىل القانونية السيولة نسبة ارتفعت فقد
 هذه وتعدُّ  ،2011 العام هناية مع %152.9 إىل االنخفاض عاودت أهنا إال ،املالية لألزمة فعل كردة املخاطر وقليلة
 املال رأس كفاية نسبة أن كام .%)100( املركزي البنك قبل من املفروضة القانونية النسبة من وأعىل مرتفعة النسبة
) %12( املركزي البنك قبل من املفروضة النسبة من أعىل وهي ،2011 العام هناية مع %19.6 إىل ووصلت ،جيدة
 برؤوس ردناأل يف البنوك احتفاظ عىل يدل إجيابياً  مؤرشاً  هذا ويعدُّ  ،)II 8% (بازل من املطلوب األدنى واحلد
   .اململكة يف املايل االستقرار يعزز مما ،املخاطر ملواجهة كافية أموال

 هذا جاء وقد ،2011 العام هناية يف %8.5 فبلغت ،الديون إمجايل إىل العاملة غري الديون نسبة ارتفعت فقد وباملقابل
 ويمثل .األخرية السنوات يف تتابعت التي التأكد عدم وظروف ،العاملية املالية لألزمة طبيعية نتيجة االرتفاع
  .عدة سنوات قبل مستوياهتا من أقل زالت ما أهنا من بالرغم ،املراقبة يستدعي خماطرة عنرص ارتفاعها

 البنك أداء كان حني يف ،األفضل هو التوايل عىل عامن-  القاهرة وبنك العربية املؤسسة أداء كان إمجالية ناحية من
   .2011 عام يف األسوأ هو التوايل عىل االحتاد وبنك التجاري

 معدالت مراقبة خالل من املحيل الفائدة معدل حيدد رديناأل املركزي البنك أن فرضية القيايس التحليل نتائج تؤيد - 7
 يف حمدودة تبعية درجة وجود تبني كام .املحيل اإلنتاج لفجوة وفقاً  ،أقل وبدرجة ،أثرها واقتفاء ،األمريكية الفائدة

  .النقدية السياسة
  واحللول التوصيات - 10
  :التالية احللول اقرتاح يمكن نتائج من الدراسة له توصلت ما ضوء يف
 ال ،األخرية اآلونة يف املحلية السيولة من متزايدة حصة عىل واستحواذه اخلاص للقطاع العام القطاع مزامحة ظل يف - 1

 خالل من ،العام للقطاع بديلة خارجية متويل مصادر وإجياد حالياً  املتاحة اخلارجي التمويل مصادر تطوير من بد
 املشرتكة املصالح ذات الصديقة والدول ،أوالً  العربية اخلليجي التعاون جملس دول مع والرشاكة التعاون اتفاقيات

  .ثانياً  الدويل اإلقراض ومؤسسات
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 مناص فال ،العامة املوازنة يف والعجز ،املركزية احلكومة بمديونية مبارشة عالقة عىل العام االقرتاض معظم كون إن - 2
 عىل املبارشة غري الرضائب رفع خالل من املحلية املالية املوارد وتعزير ،العام اإلنفاق ضبط إىل حثيثاً  السعي من

 وتعزيز ،العاملية التجارة منظمة مع اتفاقنا يف هبا املسموح العليا السقوف إىل وصوالً  ،املستوردة الكاملية السلع
 .العام الفساد ومكافحة ،الرضيبي التهرب وحماربة ،الدخل رضيبة تصاعدية

 يتالءم بام املحلية الفوائد أسعار سياسة ممارسة الستمرار له الالزمة املرونة وتوفري ،املركزي البنك استقاللية تعزيز - 3
 يعرقل ال نفسه الوقت ويف ،الدوالر مع الدينار رصف سعر يف االستقرار حيقق وبام ،العاملية النقدية التطورات مع

 .يقتصاداال النمو عجلة
 يندرج بام إال ،املرصفية النشاطات يف التدخل بعدم الدراسة تويص ،املرصيف للقطاع اإلجيابية املؤرشات ضوء يف - 4

 بتعزيز الكفيلة اإلجراءات واختاذ ،الالزمة املالية الرقابة أنظمة وتوفري ،املركزي للبنك األديب اإلقناع وظيفة حتت
 .احليوي القطاع هذا ضمن واملنافسة الشفافية

 عنرص وتعزيز الوطني قتصادباال الثقة اسرتجاع أجل من ،يقتصاداال واإلصالح السيايس اإلصالح بني املزاوجة - 5
 يتعلق ما وخاصة ،الكلية يةقتصاداال املؤرشات لتحسني اجلهد من مزيد بذل من بد وال .االجيابية التوقعات
 ولدوره ،السيولة طلب عىل اخلاص للقطاع العام القطاع ملزامحة خفض من لذلك ملا ،العام والعجز العامة باملديونية

  .الوطني قتصادباال الثقة تعزيز يف املهم
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  األجنبية االحتياطيات تناقص 2- 2- 3

  :تنفيذية خالصة
 احلكومة مشرتيات تغطية أبرزها من ،متعددة ألغراض األجنبية العمالت من باحتياطيات عادة املركزية البنوك حتتفظ

 ومواجهة ،النقدي االستقرار ركائز تدعيم يف واملسامهة ،اخلارجية املديونية أعباء وتسديد ،اخلارجية واخلدمات السلع من
 الفائض تشمل ،متنوعة مصادر من االحتياطيات هذه تبنىو .الوطني قتصاداال أداء عىل اخلارجية الصدمات انعكاسات

 أو ،اخلارجي االقرتاض أو ،اخلارجية املساعدات أو ،املبارش األجنبي االستثامر تدفقات أو ،اجلاري احلساب حيققه الذي
 نظراً  ،األمهية بالغ هدفاً  األجنبية االحتياطيات من مناسب بمستوى رديناأل قتصاداال احتفاظ وُيعدُّ  .التخاصية عوائد
 وحساسيته ،القائم الرصف سعر ونظام ،التجاري امليزان يف املزمن والعجز ،املوارد وندرة ،الوطني قتصاداال حجم لصغر
 هذه مصادر شهدهتا التي التقلبات عن ناهيك ،املنطقة يف يةقتصادواال السياسية يةقتصاداال التطورات إزاء املفرطة

  .الزمن مر عىل االحتياطيات
 يةقتصاداال األزمة خالل ملحوظة بصورة رديناأل املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات تقلصت أن وبعد

 بناء يف البدء الالحقة السنوات خالل املركزي البنك استطاع ،الثامنينات أواخر الوطني قتصادباال عصفت التي واملالية
 احلصول من ردناأل متكني يف أسهمت التي ،يقتصاداال التصحيح برامج تطبيق ظل يف احتياطيات من يمتلكه ملا تدرجيي

 ،األمريكية املتحدة والواليات اخلليجية الدول وخاصة ،املانحني جمتمع من مساعدات وعىل ،جديدة خارجية قروض عىل
 املركزي البنك واستخدام ،املبارش األجنبي االستثامر وتدفقات ،التخاصية عمليات من جناها التي العوائد إىل إضافة
 كوعاء رديناأل الدينار جاذبية عىل للحفاظ اإليداع نافذة واستخدام ،اإليداع شهادات إصدار وخاصة ،التعقيم أدوات

  .ادخاري
 العام هناية يف دوالر مليون 12.241.2 مقداره ما بلغت عندما ،قيايس مستوى إىل االحتياطيات هذه وصول وبعد

 املزيد يضع بدأ الذي األمر ،2012 احلايل العام من املنقضية الفرتة ويف 2011 العام يف ملحوظاً  تراجعاً  تسجل أخذت ،2010
ة يةقتصاداال السياسة صانعي عىل الضغوط من ة والنقدية ،بعامَّ  مستوى يف احلاد الرتاجع أن إىل البيانات وتشري .بخاصَّ

   :أبرزها من ،العوامل من جمموعة إىل يعود االحتياطيات
 تنكمش أن قبل ،2011 العام باستثناء ،األخرية السنوات خالل املتوسط مستواها عن اخلارجية املساعدات تراجع - 

  .احلايل العام من املنقضية الفرتة خالل حاد نحو عىل
 .املايض العقد مدار عىل القروض هذه من للمسحوبات )والفوائد األقساط تسديدات( اخلارجية املديونية أعباء جتاوز  - 

  .التخاصية عمليات توقف  - 

  .العاملية يةقتصادواال املالية األزمة تداعيات ظل يف ملحوظة بصورة املبارش األجنبي االستثامر تدفقات تراجع  - 

 .والسياحة العقار قطاعي يف وخاصة ،الكربى االستثامرات بعض تعثر  - 
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  .واملحيل اإلقليمي االستقرار عدم  - 

  .العاملية األسواق يف األساسية والسلع النفط أسعار ارتفاع نتيجة التجاري امليزان عجز يف الكبري التسارع  - 

  .جداً  حمدودة خاصة استثناءات مع ،2008 العام منذ اإليداع شهادات إصدار عن التوقف  - 
 العقد هناية يف املسجل القيايس املستوى من املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات تراجعت ،كله لذلك ونتيجة

 انكمشت عندما 1998 العام منذ تسجل مل النسبة هذه بأن علامً  ،%14.2 نسبته بام ،دوالر مليون 12.241.2 والبالغ ،املايض
 نسبة بلغت إذ أعىل؛ بوترية ولكن احلايل العام يف االنخفاض ظاهرة واستمرار ،%31.0 بنسبة العام ذلك يف االحتياطيات

  .%35.9 مقداره ما العام من األول النصف هناية حتى الرتاجع
 إىل الوصول يمكن ،ردناأل يف االحتياطيات من املناسب املستوى لتحديد شيوعاً  الدولية املعايري أكثر تطبيق وعند  
  :التالية النتائج
 العام يف %31.0 إىل وصلت قد  m2 الواسع بمفهومه النقد عرض إىل االحتياطيات نسبة أن إىل البيانات تشري  •

 ،%20.0 والبالغة ،املذكور باملعيار املحددة النسبة من األعىل احلد تفوق كانت النسبة هذه أن من وبالرغم ،2011
 كال يف ،%39.0 يقارب ما بلغت إذ ،2009و 2010 العامني يف عليه كانت عام كثرياً  تراجعت قد أهنا املالحظ من فإن

 النسبة هذه تدهور استمرار إىل تشري 2012 عام من األول النصف بيانات إن بل ،فحسب هذا وليس .العامني
 يف اآلمن املستوى دون تنحدر قد النقدية القاعدة إىل االحتياطيات نسبة أن إىل يشري مما ،%27.0 حوايل إىل لتصل
 .احلايل العام هناية حتى نفسها االوترية عىل النقد وعرض االحتياطيات أداء استمرار حال

 للدول اجليدة املعايري من الدراسات من الكثري تعتربها والتي املستوردات إىل االحتياطيات بنسبة يتعلق فيام أما •
 هذه أن نجد فإننا ردناأل يف احلال هو كام ،املال رأس حساب يف هشاشة من تعاين والتي ،املتدين الدخل ذات

 تزال ما وهي ،واخلدمات السلع من اململكة مستوردات من شهراً  6.2 تغطي كانت 2011 العام يف االحتياطيات
 2009 بعامي مقارنة النسبة هذه تراجعت وقد .حذراً  الدراسات أكثر يف شهور 4 يتجاوز مل الذي األعىل احلد تفوق

  .الرتتيب عىل ،املذكورين العامني يف شهور وثامنية شهور 7 بلغت إذ ،2010و

د التي )Greenspan-Guidotti Rule( جويدويت- جرينسبان لقاعدة وفقاً  •  حتتفظ أن النامية الدول عىل أنَّ  تؤكِّ
 هشاشة أية لتجاوز القادمة السنة خالل )والفوائد األقساط من( اخلارجية الديون تسديدات تساوي باحتياطيات

 حسب-  العام هذا يف ستبلغ االحتياطيات هذه نسبة أن إىل تشري البيانات آخر فإن ،املال رأس حساب يف حمتملة
 أهنا من الرغم عىل ،جداً  عالية نسبة وهي ،%1321.4 حوايل -  2012 للعام العامة املوازنة قانون يف املقدرة البيانات

    .الرتتيب عىل ،2011و 2010 عامي يف %1672.9و %1714.0 نسبته ما إىل تراجعت قد
 ،واإلقليمي املحيل االستقرار عدم وظروف ،العاملية املالية األزمة انعكاسات إغفال فيه يمكن ال الذي الوقت ويف  
 االحتياطيات شهدهتا التي التطورات وكذلك ،عامة بصورة يقتصاداال األداء عىل ،العريب بالربيع يسمى ما انطالق منذ
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 العجز وتضخم ،املبارش األجنبي االستثامر تدفقات يف الكبري االنكامش ضوء يف ،بخاصة األجنبية العمالت من الرسمية
 املساعدات يف النظر بإعادة املانحني جمتمع وقيام ،الدولية األسواق يف العاملية والسلع النفط أسعار الرتفاع نتيجة التجاري
 والنقدية املالية احلكومية واإلجراءات السياسات عن ،كذلك ،التجاوز يمكن ال فإنه ،النامية للدول املقدمة اإلنامئية

  .الراهن الوقت يف األمور إليه وصلت فيام بارز دور هلا كان التي والصناعية والتجارية
 كبري توسع إىل املايض العقد منتصف منذ جلياً  ظهرت التي التوسعية السياسات أدت ،املالية السياسات مستوى فعىل

 التوسع ويعود .2011 العام يف دينار مليون 1383.8 إىل 2004 العام يف دينار مليون 222.0 من قفز الذي ،املايل العجز يف
-Pro( يةقتصاداال الدورة الجتاه موازية مالية سياسات املتعاقبة احلكومات انتهاج إىل ،منه جانب يف ،املايل العجز يف الكبري

Cyclical Fiscal Policy(مرتفعة نمو معدالت الوطني قتصاداال حتقيق عند اإلنفاق يف التوسع إىل تعمد كانت إذ ؛ 
 وما اإلنفاق يف التوسع أن يف شك وال .متواضعة يةاقتصاد نمو معدالت تسجيل عند ،متواضعة بنتائج ،منه احلد وحتاول

 توسعت فقد األخري؛ العقد يف االحتياطيات حجم عىل سلبياً  أثراً  ترك قد ،واخلارجي الداخيل االقرتاض يف توسع من تبعه
 املديونية أعباء بتسديد والبدء السامح فرتة انتهاء وبعد ،الدولية املؤسسات من األمد طويل اخلارجي االقرتاض يف احلكومة

 مليون 3731.5 بمقدار )خارجي تدفق( املسحوبات تفوق تسديدات عكست قد اخلارجي الدين حركة صايف أن نجد
  .2011- 2000 الفرتة خالل دينار

 أداء يف سلباً  وأثرت ،والرأساملية اجلارية النفقات نمو يف أسهمت ،خمتلفة صوراً  التوسعية املالية السياسة اختذت وقد
 للسلع املقدم الدعم أو ،والرواتب األجور عىل سواء ،اجلاري اإلنفاق يف التوسع أبرزها من كان ،املحلية اإليرادات
 ،خاصة مشاريع خلدمة أحياناً  هتدف وكانت معينة مدن يف تركزت التي التحتية البنية مشاريع يف والتوسع ،واخلدمات

 األمر ،الوزراء جملس عن تصدر قرارات خالل من ،املشاريع من لكثري الرضيبية واإلعفاءات االستثناءات يف التوسعو
 توسيع عدم ،كله هذا إىل ويضاف .واملتوسط القصري األجل يف ولو ،اخلزينة عىل سلبياً  االستثامرات هذه عائد جعل الذي

 ذات والترشيعات للمؤسسات املحدودة الكفاءة بسبب ،الرضيبي والتجنب التهرب يف والتهاون ،الرضيبية القاعدة
  .العالقة

 املساعدات حجم حيث من ،اخلارجية للصدمات املايل للعجز عالية حساسية البيانات أظهرت ذلك إىل وإضافة
 يف الواسعة القفزات من للنظر ملفت نحو عىل ذلك ويتضح .العاملية األسواق يف األساسية السلع أسعار وتطورات

 كبرية زيادة إىل 2005 العام يف األساسية والسلع املحروقات أسعار ارتفاع أدى فقد ،2009و 2005 عامي يف العجز مستوى
 وزيادة ،األساسية والسلع للمحروقات احلكومي الدعم بند ارتفاع بسبب ،دينار مليون 350 جتاوزت ،اإلنفاق يف جداً 

 ما نسبتها بلغت اخلارجية املساعدات حجم يف حاد تراجع مع ذلك ترافق وقد ،يجتامعاال األمان لشبكة املقدم الدعم
 إذ ؛ العام لإلنفاق املحلية اإليرادات تغطية عدم إىل ذلك ويعود .%115.2 بنسبة العجز توسع إىل أدى مما ،%38.0 يقارب
 االعتامد إىل دفع مما ،)2011- 2000( الفرتة خالل ،املتوسط يف ،%80.0 حوايل العامة النفقات إىل اإليرادات هذه نسبة بلغت
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 املستحقني عىل اقتصارها من بدالً  ،واخلدمات للسلع املبارش الدعم سياسة واستمرار ،والقروض املساعدات عىل الكبري
 النفقات من %84.0 حوايل املرنة غري البنود شكلت فقد ،العامة النفقات تركيبة يف واضح خلل وجود عن ناهيك ،فقط

  .املذكورة الفرتة خالل اجلارية
 عن تنجم التي الصدمات بسبب ،اخلارجية املساعدات عىل املالية السياسة اعتامد خطورة من بالرغم إنه القول ويمكن

 والدور يتوافق املانحة الدول من مناسب دعم عىل للحصول به القيام جيب بام تقم مل احلكومية اإلدارة فإن ،انتظامها عدم
 دول مع حصل كام اخلارجية الديون من مناسبة إعفاءات عىل كذلك حتصل ملو .اململكة تلعبه الذي اإلقليمي املركزي
 أداء وحتسني ،العامة املوازنة عىل الضغوط حدة ختفيف - حدث لو – ذلك شأن من كان وقد .وإرسائيل مرص مثل ،أخرى

  .األجنبية العمالت من الرسمية االحتياطيات
 االحتياطيات تكوين جمال يف وجه خري عىل بواجبها النقدية السلطة قيام من بالرغم فإنه ،النقدية السياسة إطار يف أما
 عن نامجاً  ذلك كان وربام ،املجال هذا يف بالغ قد املركزي البنك إن القول يمكن فإنه ،النقدي االستقرار لدعم األجنبية
 يكن مل احلال وبطبيعة .النقدي االستقرار عىل للحفاظ وسيلة جمرد وليس ذاهتا بحد غاية أنه عىل االحتياطيات بناء إىل نظرته
 دينار مليون 1427.3 حوايل ،اإليداع شهادات إصدار وخاصة ،اتباعها تم التي التعقيم سياسات كلفت فقد ،كلفة دون هذا
 السنوات خالل االحتياطيات حجم يف الكبري النمو أن ،املجال هذا يف ذكره اجلدير ومن .2011 العام حتى 1997 العام منذ

 عن رئيسية بصورة نامجاً  كان ،مسبوقة غري مستويات إىل االحتياطيات بمستوى دفعت والتي ،املايض العقد من األخرية
 واقع خلق يف أسهم ما وهو ،مبارشة بصورة البنوك من األجنبية العمالت من جداً  كبرية كميات برشاء املركزي البنك قيام

 كانت تغطية مقابل ،واخلدمات السلع من ،املستوردات من شهور ثامنية عىل يزيد ما تغطى االحتياطيات فيه أصبحت
   .العاملية املقاييس بجميع مرضياً  كان املستوى هذا أن مع ،السابقة السنوات يف شهور 6 - 5 بني ما ترتاوح

 ،النقدي االستقرار حتقيق عىل رئيسة بصورة يركز كان ،املاضية السنوات خالل ،املركزي البنك فإن ،ذلك إىل وإضافة
 النمو وحتفيز ،املايل والعجز ،التجاري العجز ضبط إىل اهلادفة واإلجراءات السياسات يف املشاركة يف بارز دور له يكن ومل
 من ذاته الوقت يف حد فإنه ،السابقني العقدين خالل أكله آتى قد بالدوالر الدينار ربط نظام أن من وبالرغم .يقتصاداال

 ويف ،كبرية يةاقتصاد اختالالت تشهد مل التي السنوات خالل - املركزي البنك من مطلوباً  كان وربام ،النقدية السياسة فعالية
 قد الفرصة هذه ولكن ،النظام هذا يف النظر يعيد أن - بكثري اآلمن املستوى يفوق كان الذي االحتياطيات مستوى ظل

 تعصف قد نفسية انعكاسات من له ملا ،احلايل الوقت يف اإلجراء هذا بمثل التفكري بمكان الصعوبة من وأصبح ،فاتت
   .املتاحة االحتياطيات عىل الضغوظ من املزيد وختلق ،رديناأل بالدينار بالثقة

 التي ،للكهرباء جداً  كبري باستهالك يتميز استهالكي نمط عىل السابقة السياسات شجعت فقد ،الطاقة جمال يف أما
 وقد .والتربيد التدفئة جمال يف ،والكاز الديزل مثل ،األخرى النفطية املشتقات استخدام عن كبديل ،بسخاء مدعومة كانت
 ،املرصي الغاز عىل الكبري االعتامد أن عن ناهيك ،الوطنية الكهرباء لرشكة املايل األداء عىل الضغوط زيادة يف ذلك أسهم
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 ثم ومن ،التجاري امليزان عىل انعكست كارثية نتائج إىل انتهى قد ،أخرى مصادر من الغاز السترياد بديلة خطط ووضع
   .املدفوعات مليزان اجلاري احلساب
 تغطية يف تسهم واسعة صناعية قاعدة بناء يف ينجح مل ردناأل أن نجد ،والتصديرية الصناعية السياسات جمال ويف
 معظم أن املالحظ ومن .أيضاً  اجلاري احلساب أداء تدهور يف أسهم مما ،املحيل السوق احتياجات من مناسب جانب

 الذي الوقت ويف .والسياحة العقار قطاعات يف تركزت قد املبارش األجنبي االستثامر تدفق بفعل ظهرت التي االستثامرات
 الطلب زيادة يف أيضاً  أسهمت قد إهنا القول يمكن فإنه ،متعددة زوايا من االستثامرات هذه شأن من التقليل فيه يمكن ال

   .املياه وقطاع الطاقة قطاع عىل الضغوط وزيادة ،املستوردات عىل
 بضيق أيضاً  يرتبط وهذا ،املستوردات تركيب يف نوعية نقلة إحداث يتم مل إنه القول يمكن التجارية السياسة جمال ويف
 القائمة األسواق يف للتوسع تصديرية سياسة إعداد ذلك يرافق مل أنه إىل إضافة ،سابقاً  إليها تطرقنا الذي الصناعية القاعدة

 زالت ما األورويب االحتاد دول إىل الصادرات حجم أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .جديدة أسواق إىل والوصول للصادرات
 مع الرشاكة اتفاقية توقيع عىل عقد من أكثر مرور من بالرغم ،الوطنية الصادرات حجم من %3.5 نسبته ما حول تراوح
   .األورويب االحتاد

 وجود بوضوح أكدت قد ،العاملية يةقتصادواال املالية األزمة وتبعت الزمت التي التطورات أن فيه شك ال ومما
 نموذج إىل هذا يعود وقد .اخلارجية بالصدمات تأثره رسعة وبينت ،الوطني قتصاداال يف واضحة وهشاشة كبري انكشاف

 بمختلف اخلارجية التدفقات عىل املفرط باالعتامد النموذج هذا ويتسم ،عدة سنوات منذ قتصاداال عليه بني الذي النمو
 الصناعية القاعدة ضيق إىل إضافة ،)عاملني حواالت ،مبارش أجنبي استثامر تدفقات ،قروض ،مساعدات( أشكاهلا

 سلع استرياد يتم التي األسواق بعض يف أيضاً  والرتكز ،اجلغرايف وتوزيعها الصادرات تركيبة يف والرتكز ،والتصديرية
 .الغاز استرياد يف مرص عىل االقتصار مثل ،منها إسرتاتيجية
 من الكربى احلصة عىل اجلارية النفقات سيطرة حيث من سواء ،العامة املوازنة تركيبة يف واضح خلل ذلك ويرافق

 اإلنفاق لتغطية املحلية اإليرادات كفاية عدم عن ناهيك .اجلاري اإلنفاق بنود معظم مجود حيث من أو ،العام اإلنفاق
 الكفؤ غري االستغالل نفسه الوقت ويف ،اجلارية النفقات تغطية عن حتى السنوات بعض يف اإليرادات هذه وقصور ،العام
 الدعم تقديم من بدالً  السلع دعم عىل حالياً  القائمة الدعم سياسة يف جلياً  ذلك ويبدو ،ندرهتا من الرغم عىل ،املوازنة ملوارد

 ذلك يتبع ما مع ،واخلارجية الداخلية القروض عىل الكبري االعتامد - احلال بطبيعة -  كله ذلك ونتيجة .للمستحقني مبارشة
 املايض العقد خالل اخلارجي العام الدين حركة أن مالحظة مع ،املستقبل يف والفوائد األقساط تسديد عن نامجة أعباء من
   .املسحوبات حلجم األعباء حجم جتاوز بسبب ،األجنبية العمالت من االحتياطيات مستوى يف سلباً  أثرت قد

 ال االنتظام عدم تأثري ألن ،يةقتصاداال السياسة لصانعي كبرياً  حتدياً  انتظامها عدم فيشكل ،اخلارجية املساعدات أما  
 عىل املؤسسات من كثري قدرة ويف ،األجنبية االحتياطيات مستوى يف كذلك يؤثر بل ،فقط العامة املوازنة أداء عىل ينعكس

    .ومشاريعها براجمها تنفيذ
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 تكون قد ولكنها ،األجنبية االحتياطيات نضوب احتاملية الوطني قتصاداال جتنيب النقدية السياسة استطاعت وقد
 وسائل أبرز من وسيلة وليست غاية أهنا عىل االحتياطيات هذه لبناء نظرهتا من انطلقت كوهنا ،اإلطار هذا يف بالغت
   .الكيل يقتصاداال االستقرار ثم ومن ،النقدي االستقرار عىل احلفاظ

 االحتياطيات مستوى يف التداعي من املزيد لتجنُّب ،التالية التوصيات الورقة هذه تقدم ،سبق ما كل ضوء ويف  
  :املايض القرن من الثامنينات هناية جتربة تكرار وعدم ،األجنبية
 اخلارجية التدفقات عىل املفرط باالعتامد يتسم والذي ،قتصاداال عليه يقوم الذي النمو نموذج يف النظر إعادة §

 .أشكاهلا بمختلف

 دعم نظام من واالنتقال ،الرضورية غري اجلارية النفقات من التخلص يتم بحيث ،العامة املوازنة هيكلة إعادة §
 .ينيردناأل من املستحقني دعم إىل السلع

 ،الرضيبية القاعدة وتوسيع ،العالقة ذات واملؤسسات الترشيعات كفاءة حتسني خالل من ،املحلية اإليرادات تنمية §
 .الوزراء جملس عن تصدر بقرارات الرضيبية واإلعفاءات االستثناءات هنج عن والتوقف

 )Pro-Cyclical Fiscal Policy( يةقتصاداال الدورة الجتاه موازية سياسة من لتنتقل ،املالية السياسة يف النظر إعادة §
 )Counter-Cyclical Fiscal Policy( يةقتصاداال الدورة الجتاه معاكسة مالية سياسة إىل

 خمتلف من املؤسسات هذه اقرتاض وضبط ،املستقلة احلكومية الوحدات موازنات عىل املناسبة الضوابط وضع §
   .املصادر

 أسس عىل بناءً  ،احلاجة عند ،لالقرتاض املتاحة اخليارات بدراسة تقوم بحيث ،العام للدين مستقلة إدارة إنشاء §
 .الدولية املامرسات أفضل من واالستفادة ،علمية

 املركزي والدور يتوافق املانحة الدول من مناسب دعم عىل للحصول الدويل املجتمع عىل متواصلة ضغوط ممارسة §
 مثل ،أخرى دول مع حصل كام اخلارجية الديون من مناسبة إعفاءات عىل احلصولو ،اململكة تلعبه الذي اإلقليمي
 .وإرسائيل مرص

 عىل سلبية بصورة ينعكس أن ذلك شأن من ألن ،اخلارجي العام الدين عىل االعتامد يف التوسع أو املغاالة عدم §
 .املاضية القليلة السنوات خالل حدث كام ،املستقبل يف الصعبة العمالت من احلكومة موارد

 قصرية مالية إطارات خالل جتاوزها جيوز ال اإلمجايل املحيل الناتج إىل املايل للعجز نسبة وضع إمكانية دراسة §
  .العامة املوازنة قانون يف بنداً  ذلك ووضع ،املدى ومتوسطة

 عدمو ،األجنبية االحتياطيات لبناء املركزي البنك يعتمدها التي األساليب عن النامجة والتكاليف املنافع احتساب §
  .النقدي االستقرار عىل للحفاظ وسيلة وإنام ذاهتا بحد غاية أهنا عىل االحتياطيات إىل النظر

  .املركزي والبنك املالية وزارة تتخذها التي والسياسات اإلجراءات مجيع يف ،والنقدية املالية :السياستني بني التنسيق §
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 املشاريع ذلك يف بام ،املستقبلية الزيتي الصخر ومشاريع املرصي الغاز جانب إىل للطاقة بدائل عن البحث استمرار §
 البحر قناة مرحلة بعد ثانية كمرحلة ،امليت البحر منطقة يف إنشاؤها املقرر من كان التي ،املياه تدفق عىل تعتمد التي

 .النفايات من املتولدة الطاقة مشاريع وكذلك ،امليت البحر- األمحر

 واحلساب التجاري امليزان أداء لتحسني الصناعية القاعدة توسيع يف تسهم موضوعية صناعية سياسة إعداد §
 .اجلاري

   .اجلغرايف والتوزيع الرتكيب حيث من الصادرات تنويع يف تسهم كفؤة جتارية سياسة إعداد §
  :املقدمة

 الصعبة العمالت بني ما تتنوع ،أجنبية باحتياطيات عادة املركزية البنوك حتتفظ النقدية للسياسة إدارهتا إطار يف
 احلكومة مشرتيات تغطية أبرزها من ،متعددة ألغراض االحتياطيات هذه الستخدام ،األجنبية املالية واألوراق والذهب

 طريق عن النقدي االستقرار ركائز تدعيم يف واملسامهة ،اخلارجية املديونية أعباء وتسديد ،اخلارجية واخلدمات السلع من
 ،للدولة يةقتصاداال األهداف لتحقيق مناسبة ترتئيها التي املستويات عند الوطنية العملة رصف سعر مستوى عىل احلفاظ

  .الوطني قتصاداال أداء عىل انعكاسات من عليها يرتتب قد وما اخلارجية الصدمات ومواجهة
 تدفقات أو ،اجلاري احلساب يف فائضاً  حيقق الذي القوي يقتصاداال األداء تكون فقد ،االحتياطيات مصادر أبرز أما

 التي ،الساخنة األموال أو ،التخاصية عوائد أو ،اخلارجي االقرتاض أو ،اخلارجية املساعدات أو ،املبارش األجنبي االستثامر
م فرص عن تبحث   .العاملية األسواق يف الفائدة وأسعار الوطنية العملة عىل الفائدة أسعار بني الفرق مثل ،أرباحها تعظِّ

 أزمة أعقاب يف وخاصة ،املركزية البنوك لدى االحتياطيات مستوى يف جداً  كبرية زيادة األخرية السنوات شهدت وقد
 النفط أسعار وارتفاع ،الدويل النقد صندوق مع املريرة وجتربتها ،املايض القرن تسعينات أواخر يف آسيا رشق جنوب دول

 ،ضخمة فوائض حتقيق من مّكنه الذي األمر ،الصيني قتصاداال وخاصة ،الناشئة اتقتصادلال املذهل واألداء ،العاملية
   .األجنبية العمالت من االحتياطي حجم حيث من العاملية اتقتصاداال قائمة يتصدر جعلته

 املالية األزمة بعد االحتياطيات من ممكن مستوى أكرب إىل للوصول الدول من كثري لدى االهتامم تزايد وقد
 يؤمنون أصبحوا ،الناشئة وخاصة ،الدول من كثري يف يةقتصاداال السياسات صانعي إن أي األخرية؛ العاملية يةقتصادواال
 انتقلت أن بعد وخاصة ،ذاهتا بحد غاية هو االحتياطيات هبذه االحتفاظ وأن ،املجال هذا يف "األفضل هو األكرب" بأن

 عدداً  دفع مما .املدفوعات ميزان يف املال رأس بحساب عصفت أزمة إىل اجلاري احلساب يف أزمة من الدول من كثري أزمات
 راح ينيقتصاداال هؤالء من بعضاً  إنَّ  حتى ،التجارية املدرسة مبادىء إىل الدول بعض عودة عن للحديث ينيقتصاداال من

  .والناشئة الكربى اتقتصاداال بني العمالت بحرب يسمى أصبح ما فتيل اشتعال من حيذر
 حيث من العاملية اتقتصاداال مقدمة يف يأيت الصيني قتصاداال أن إىل املجال هذا يف البيانات أحدث وتشري

 حوايل احتياطاهتام بلغت إذ ؛ والرويس الياباين قتصاداال ويليه ،دوالر تريليون 2.5 بقرابة ،الرسمية األجنبية االحتياطيات



  235 

 حيث من ،اتاقتصاد 10 ألكرب األجنبية االحتياطيات وتبلغ .التوايل عىل ،دوالر تريليون 0.51و دوالر تريليون 1.3
      .العاملية الرسمية االحتياطيات ثلثي يقارب ما ،الرسمية االحتياطيات مستوى
 صغر ظل يف األمهية بالغ هدفاً  يعدُّ  األجنبية االحتياطات من مناسب بمستوى االحتفاظ فإن ،رديناأل قتصاداال أما
 املفرطة واحلساسية ،القائم الرصف سعر ونظام ،التجاري امليزان يف املزمن والعجز ،املوارد وندرة ،الوطني قتصاداال حجم
 مر عىل االحتياطيات هذه مصادر شهدهتا التي التقلبات عن ناهيك ،املنطقة يف والسياسية يةقتصاداال التطورات إزاء

  .الزمن
  :واستخداماهتا األجنبية االحتياطيات مصادر
 األجنبية االحتياطيات مصادر §

 وكذلك ،إليه وصلت الذي التنمية مستوى حسب الدول اتقتصادال األجنبية االحتياطيات مصادر وتتباين تتعدد  
 تلك وتتمثَّل .الدولية املالية األسواق إىل الوصول وسهولة ،والتصديرية الصناعية وقدرهتا ،متتلكها التي املوارد بحسب
  :يف املصادر

 يف وفر حتقيق من يمكنه الذي ،الوطني قتصادلال القوى األداء بسبب ،املدفوعات ميزان حيققها التي الفوائض •
 ألسباب املانحني جمتمع من املوارد حمدودة الدول بعض تتلقاها التي اخلارجية املساعدات من أو ،اجلاري احلساب
 الدولية التمويل مؤسسات من الدولة عليها حتصل قد التي اخلارجية القروض من أو ،وسياسية يةاقتصاد

 أجنبية استثامرات إىل تنقسم التي اخلارجية الرساميل تدفقات إىل إضافة ،األجنبية املصارف من أو ،واإلقليمية
 الصناعات أو ،التحتية البنية يف لالستثامر أو ،التخاصية عمليات خالل من األصول بعض لرشاء إما ،مبارشة

   .املتاحة االستثامرية الفرص من وغريها ،السياحي القطاع أو ،واالستخراجية التحويلية
 يف الفائدة أسعار بني الفرق مثل ،حمددة فرص استغالل حتقيق إىل تسعى التي ،املبارشة غري األجنبية االستثامرات •

  .املحيل املرصيف السوق يف الفائدة وأسعار العاملية األسواق
 احلكم يف رئيساً  دوراً  يؤدي ،النقدية السلطة متتلكها التي األجنبية االحتياطيات مصدر أن تأكيد بمكان األمهية ومن  
 التي الفوائد جتاوزت حال يف ترتفع كلفتها فإن اخلارجية القروض مصدرها كان فإذا .منها تتأّتى التي املنافع صايف عىل

 حتقيق مصدرها كان وإذا ،هبا املركزي البنك احتفاظ خالل من قتصاداال حيققها التي ،العوائد القروض هذه عىل تدفع
 العامل مع معامالته من فوائض حتقيق عىل وقدرته الوطني قتصادلال القوى األداء بسبب ،املدفوعات ميزان يف فوائض

 أدوات رشاء يف استثامرها أو ،أجنبية مصارف يف إليداعها البديلة الفرص تكلفة عىل يركز حينها التقييم فإن ،اخلارجي
 مصدر كان إذا أما .املثال سبيل عىل ،التحتية البنى مشاريع متويل يف استخدامها أو ،األمريكية اخلزانة كسندات ،أجنبية مالية
 قتصاداال عىل تنعكس قد التي اآلثار يف تتمثل تكلفتها فإن ،املبارش األجنبي املال رأس تدفقات هو االحتياطيات تلك

 ،اخلارج إىل قيمتها وحتويل االستثامرات تلك بيع أو ،اخلارج إىل استثامراهتم أرباح بتحويل املستثمرون يبدأ عندما ،الوطني
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 املالية األسواق يف الفوائد أسعار تغريت حال يف مفاجئ نحو عىل انتقاهلا أو ،املبارشة األجنبية االستثامرات حالة يف
 يف يسهم قد قتصاداال داخل إىل الرساميل هذه تدفق أن عن ناهيك ،املبارشة غري األجنبية االستثامرات حالة يف ،الدولية

 أزمة خلق يف ويسهم ،النقدية للسلطة حتدياً  يشكل قد الذي األمر ،التضخم معدل ورفع ،الوطنية العملة رصف سعر رفع
 األزمة خلق يف رئيسياً  عنرصاً  كانت بأهنا تتهم ما عادة االستثامرات هذه بأن علامً  .احلاالت هذه مثل يف ومرصفية نقدية

 قتصاداال عىل تكلفة تشكل ال املانحني جمتمع يقدمها التي املساعدات أن من وبالرغم .1997- 1998 عامي يف اآلسيوية
 يف يقتصاداال واألداء ،السياسية بالعوامل وتأثرها ،املساعدات هذه حجم استقرار عدم يف تكمن املشكلة أنَّ  إال ،الوطني
  .املانحة الدول
  األجنبية االحتياطيات استخدامات §
 وليس .األجنبية باالحتياطيات االحتفاظ وراء من حتقيقها إىل النقدية السلطة تسعى التي واألهداف االستخدامات تتنوع  
 ما أشبه نظرة األجنبية االحتياطيات إىل ينظرون والناشئة النامية الدول يف السياسات صانعي بعض أصبح بل ،فحسب هذا

 يف النظرة هذه توطدت وقد .األفضل هو األكثر أن ترى نظرهم وجهة فإن وبالتايل ،البنوك لدى الودائع إىل املستثمر بنظرة تكون
  :ييل ما يف االستخدامات أبرز وتتمثَّل 1998  – 1997 عامي يف اآلسيوية اتقتصادباال عصفت التي األزمة أعقاب
 التعقيم سياسة وتنفيذ ،السوق يف التدخل خالل من ،التضخم ومعدل الرصف لسعر مالئم مستوى عىل احلفاظ •

)Sterilization( الالتعقيم أو )De-sterilization(. يةاقتصاد أزمة وجود عدم حالة يف االستخدام هذا أمهية وتزداد 
 بجزء االحتفاظ يتم قد احلالة هذه مثل ويف .يقتصاداال االستقرار وبالتايل ،النقدي االستقرار هتدد قد مالية أو

 ملواجهة واحتياطي ،طبيعي احتاطي( :قسمني إىل ينقسم لدهيا االحتياطي إن أي األزمات؛ هذه مثل ملواجهة
 ،املجال هذا يف مهم دورٌ  الدولية األسواق يف العملة تداول إمكانية ومدى املعتمد الرصف سعر ولنظام .)األزمات
 احتفاظها من قيمة أي حتقق ال ،السيولة من عالية بدرجة عمالهتا وتتمتع ،العائم الرصف سعر تعتمد التي فالدول

 عمالهتا وتكون ،أخرى بعملة مربوط أو ثابت رصف سعر تعتمد التي الدول أما .احرتازية أو فائضة باحتياطيات
 لالحتفاظ حاجة أكثر تكون فإهنا ،)الدولية األسواق يف أو احلدود خارج للرصف قابلة غري( سيولة أقل

 أو ،اجلاري احلساب هلا يتعرض أن يمكن التي الصدمات أثر ومن ،املخاطر من احلد يف تسهم باحتياطيات
 .املدفوعات مليزان الرأساميل احلساب تواجه قد التي األزمات

 .العاملية األسواق من واخلدمات السلع لرشاء )اليومية املعامالت( قتصادلال املتكررة االحتياجات تغطية •
 فإن ،ضعيفة أو فيها مشكوك لألسواق الوصول عىل قدرهتا وتكون ،سيولة أقل العمالت تكون عندما •

 األزمات أو ،اجلاري احلساب هلا يتعرض أن يمكن التي الصدمات وأثر خماطر من احلد يف تسهم االحتياطيات
  .املدفوعات مليزان الرأساميل احلساب تواجه قد التي

 مستوى يف تأثرياً  يرتك الذي األمر ،اخلارجية بديونه الوفاء عىل قتصاداال قدرة عىل مؤرشاً  االحتياطيات ُتعدُّ  •
 .االئتامين تصنيفه
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 ،األجنبية االحتياطيات مصادر من )املبارشة وغري املبارشة األجنبية االستثامرات( اخلارجية الرساميل تدفقات ُتعدُّ  •
ب ما وهو ،مالية أزمة خلق يف ويسهم ،النقدية للسلطة حتدياً  يشكل قد للخارج تدفقها أنَّ  غري  احتياطيات بناء يتطلَّ

   .املدفوعات مليزان واملايل الرأساميل احلساب أداء يف ستؤثر التي ،احلالة هذه ملواجهة مناسبة
  األجنبية االحتياطيات من املناسب للمستوى الدولية املعايري
 االحتياطيات من املناسب املستوى عىل للحكم تطبيقها يتم التي املعايري من بالكثري يةقتصاداال األدبيات تزخر
 حيث من ،املختلفة اتقتصاداال خلصوصية نظراً  ،املعايري هذه مثل تعميم صعوبة تأكيد مع ،الدول خمتلف يف األجنبية
 :التالية هي انتشاراً  املعايري أكثر إن القول ويمكن .التصديرية والقدرة ،الصناعية والقاعدة ،التنمية مستوى

 هناك املجال هذا ويف .أقل أو سنة خالل األداء تستحق التي تلك أي األجل؛ قصرية اخلارجية الديون خدمة حجم - 1
 حتتفظ أن النامية الدول عىل بأن تقول التي )Greenspan-Guidotti Rule( جويدويت- جرينسبان بقاعدة يسمى ما

 جتاوز من لتتمكن ،القادمة السنة خالل )والفوائد األقساط من( اخلارجية الديون تسديدات تساوي باحتياطيات
 أن إىل أشارت التي التطبيقية الدراسات بعض هناكو .املدفوعات مليزان الرأساميل احلساب يف حمتملة هشاشة أية

 األسواق من مرتفعة فائدة بأسعار متويل عىل احلصول يف خماطر تواجه ال التي للدول مالئمة تكون قد القاعدة هذه
  .الدولية

 تتبع قد ،املال رأس انتقال خماطر تواجه التي فالدول ،)M2( الواسع بمفهومه النقد عرض إىل االحتياطيات نسبة - 2
 الثقة مستوى ارتفع ،النقدية القاعدة من كنسبة االحتياطيات مستوى ارتفع فكلام ،النقدية القاعدة عىل تقوم معايري
ر وقد .املحلية بالعملة  سعر نظام حسب ،النقد عرض من %20 – 5 بني ما النسبة هذه ينيقتصاداال بعض قدَّ
 رصف نظام تتبع التي اتقتصاداال يف تزداد الصعبة العمالت عىل الطلب امليةاحت أن مالحظة مع .املتبع الرصف
ماً  الرصف سعر كان إذا وترتاجع ،كالدوالر صعبة بعملة مرتبط   .معوَّ

 بينها حتول التي ،املتدين الدخل ذات للدول اجليدة املعايري من األمر هذا يعتربو .املستوردات إىل االحتياطيات نسبة - 3
 بسبب ،املال رأس حساب يف هشاشة من وتعاين ،متعددة صعوبات الدولية املالية لألسواق الوصول وبني

 كثري وترى .التجاري التبادل رشوط يف السلبية التطورات أو ،السياحي الدخل أو ،اخلارجية التحويالت انخفاض
 السلع من الدولة ملستوردات االحتياطيات تغطية هو احلالة هذه يف املالئم املستوى أن يةقتصاداال األدبيات من

   .شهور 4- 3 بني ما ترتاوح لفرتة ،واخلدمات
 )2012 عام من األول النصف- 2000( ردناأل يف األجنبية االحتياطيات مستوى تطور

 والرتاجع النمو أسباب •

 األداء مصادرها أبرزها ومن ،املركزية البنوك متتلكها التي األجنبية لالحتياطيات متعددة مصادر هناك أن ذكرنا
 ،اخلارجي واالقرتاض ،املبارش األجنبي االستثامر وتدفقات ،املدفوعات ميزان يف فائضاً  حيقق الذي ،القوي يقتصاداال
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 ،االحتياطيات مستوى يف مبارشة تؤثر املصادر هذه عىل تطرأ التي التغريات أن شك وال .واملساعدات ،التخاصية وعوائد
 املبارش الرشاء فيها بام ،وإجراءاهتا سياساهتا خالل من النقدية السلطة استطاعة يف فإن ،ذلك إىل إضافة .إجياباً  أو سلباً 

  .متتلكها التي االحتياطيات مستوى عىل تؤثر أن ،الصعبة للعمالت
 يف الوطني قتصادباال عصفت التي واملالية يةقتصاداال األزمة نتيجة ،كادت أو ،األجنبية االحتياطيات نضبت أن وبعد

 الالحقة السنوات خالل املركزي البنك استطاع ،املستوردات من أسابيع بضعة لتغطية كافية تعد فلم ،الثامنينات أواخر
 التي ،يقتصاداال التصحيح برامج تطبيق ظل يف احتياطيات من يمتلكه ملا تدرجيي بناء يف والبدء ،املشكلة هذه عىل التغلب
 ،املانحني جمتمع من مساعدات عىل للحصول إضافة ،جديدة خارجية قروض عىل احلصول من ردناأل متكني يف أسهمت
 ،التخاصية برنامج تطبيق من تولدت التي العوائد إىل إضافة ،األمريكية املتحدة والواليات اخلليجية الدول وخاصة

   .التخاصية برنامج وتنفيذ ،املبارش األجنبي االستثامر وتدفقات
  )دوالر مليون( املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات حجم تطور ):1( رقم شكل

 
  : النصف األول 2012*
 من شهراً  8.7 يغطي ما وهو ،2000 العام يف دوالر مليون 1169 مقداره ما إىل االحتياطيات تلك حجم وصل وقد 

 ،السنوية النمو معدالت يف واضح تذبذب ظل يف ،االرتفاع يف االحتياطيات مستوى واستمر .التاريخ ذلك يف املستوردات
 يسجل أن قبل ،املايض العقد هناية يف دوالر مليون 12.241.2 مقداره ما فبلغ ،2010 العام يف قيايس مستوى إىل وصل حتى

 صانعي عىل الضغوط من املزيد يضع بدأ الذي األمر ،احلايل العام من املنقضية والفرتة 2011 العام يف ملحوظاً  تراجعاً 
ة يةقتصاداال السياسة    .اخلصوص وجه عىل والنقدية ،بعامَّ
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  (%) املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات نمو معدل ):2( رقم شكل

  
  األول النصف :2012 *

 أو مبارشة ،األجنبية االحتياطيات بناء من املركزي البنك متكني يف متعددة عوامل أسهمت فقد ،التفصيل من وبمزيد
 سنوي بمعدل العامة للموازنة املوجهة اخلارجية املساعدات نمت فقد ؛)2011- 2000( الفرتة خالل ،مبارشة غري بصورة
 يف دينار مليون 1215.0 إىل وصل قياسياً  مستوًى  فبلغت 2000 العام يف دينار مليون 198.5 مقداره ما إىل وقفزت %34.4 نسبته
 أن من وبالرغم .الفرتة هذه خالل دينار مليون 5865.4 قرابة إىل املساعدات هلذه الرتاكمي احلجم وصل وقد .2011 العام
 يةقتصاداال لإلصالحات أيضاً  املانحة الدول استجابة نستثني أن يمكن فال ،الطابع سيايس كان املساعدات هذه من جزءاً 
 أن ويالحظ .قتصاداال يف اخلاص القطاع دور لتعزيز املناسبة ئةيالب وهتيئة يقتصاداال االستقرار لتعزيز ،احلكومة اختذهتا التي
 مقداره ما سجلت عندما ،2011 العام باستثناء ،األخرية السنوات خالل املتوسط مستواها عن تراجعت قد املساعدات هذه

 من األول النصف خالل أيضاً  استثنائية بنسبة تنكمش أن قبل ،%202.5 نسبته استثنائياً  نمواً  فحققت ،دينار مليون 1215.0
    .املوارد هذه ملثل املستقر غري الطابع يؤكد ما وهو .دينار مليون 25.0 مستواها يتجاوز مل إذ ؛ 2012 احلايل العام

  )دينار مليون( العامة للموازنة املقدمة اخلارجية املنح ):3( رقم شكل

  
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



  240 

 معظمها كانت ،)2011- 2000( الفرتة خالل دينار مليون 3361.2 قرابة بلغت فقد اخلارجية القروض مسحوبات أما
 الدولية املالية األسواق يف سندات إصدار إىل إضافة ،واإلقليمية الدولية اإلنامئية املؤسسات من األجل طويلة قروضاً 

 وقد .)2010 ثاين ترشين( إصدارها تاريخ من سنوات 5 بعد واحدة دفعة تستحق ،دوالر مليون 750 بقيمة )بوندز يورو(
 وقد .الوطني قتصادباال املقرضني ثقة عىل وتأكيداً  ،الدولية األسواق إىل للوصول القدرة عىل دليالً  اإلصدار ذلك كان

 املديونية عبء بلغ فقد ،املقابل ويف .الفرتة هذه خالل املتوسط يف ،%22.4 نسبته بام املذكورة الفرتة خالل املسحوبات نمت
 يف ،بلغ سنوياً  نمواً  مسجالً  ،دينار مليون 7446.6 قرابة املذكورة الفرتة خالل )والفوائد األقساط تسديدات( اخلارجية
 للعمالت تدفقاً  شكل ،دينار مليون 4089.4 بلغ قد والتسديدات املسحوبات بني الفرق أن يعني وهذا .%26.7 ،املتوسط
  .األجنبية العمالت من الرسمية االحتياطيات مستوى عىل مبارشاً  سلبياً  أثراً  وترك ،للخارج الصعبة

  )دينار مليون( اخلارجية القروض وأعباء مسحوبات تطور ):4( رقم شكل

  
  

 بيع وخاصة ،التخاصية عمليات من عدد تنفيذ ،األجنبية االحتياطيات بناء يف إجيايب دور هلا كان التي العوامل ومن
 الفرتة خالل العوائد هذه إمجايل بلغ والفوسفات؛إذ والبوتاس يةردناأل كاإلسمنت الرشكات من عدد يف احلكومة حصة

 ،اخلارجية الديون تسديد يف استخدم قد العوائد هذه من األكرب اجلزء بأن علامً  ،دينار مليون 1728.1 حوايل )2011- 2001(
 2011 العام خالل التخاصية عمليات توقفت وقد .2008 العام يف باريس نادي ألعضاء ردناأل مديونية تسديد يف وخاصة
 دينار مليون 6.6 مقداره ما يتجاوز مل 2010و 2009 عامي يف العوائد إمجايل أن عن ناهيك ،احلايل العام من املنقضية والفرتة
  .2008- 2006 الفرتة خالل دينار مليون 954.9 جمموعه ما مقابل
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  )دينار مليون( التخاصية عمليات عوائد تطور ):5( رقم شكل

  
 دينار مليون 13.775.3 حوايل الوطني قتصاداال يف املبارش األجنبي االستثامر تدفقات حجم بلغ فقد أخرى جهة من  
 املالية األسواق يف الفوائض وزيادة ،االستثامرية البيئة وحتسن ،يقتصاداال االنفتاح ظل يف ،)2011- 2000( الفرتة خالل
 إنشاء يف التدفقات هذه استخدمت وقد .العاملية األسواق يف النفط أسعار ارتفاع بسبب ،اخلليجية والدول الدولية

 األصول لرشاء منها جزء استخدام إىل باإلضافة ،والطاقة والسياحة كالعقار ،القطاعات من كثري يف جديدة استثامرات
 نسبته بلغت تراجعاً  مسجلة ،2009 العام منذ بالرتاجع التدفقات هذه أخذت وقد .التخاصية عمليات خالل من القائمة
 دينار مليون 177.4 التدفقات هذه حجم بلغ فقد ذلك إىل إضافة .2011- 2009 الفرتة خالل املتوسط يف ،%19.1 ،حوايل
 نسبته برتاجع ؛2011 العام من املقابلة الفرتة خالل دينار مليون 255.1 مقداره ما مقابل ،احلايل العام من األول الربع خالل
 وتعثر ،التخاصية عمليات وتوقف ،العاملية يةقتصادواال املالية األزمة تداعيات :الرتاجع هذا أسباب أبرز ومن .30.5%
  .واملحيل اإلقليمي االستقرار عدمو ،والسياحة العقار قطاعي يف وخاصة ،الكربى االستثامرات بعض

  )دينار مليون( املبارش األجنبي االستثامر تدفقات تطور ):6( رقم شكل
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 مليزان اجلاري احلساب منها يعاين بدأ التي ،الفجوة تغطية يف املبارش األجنبي االستثامر تدفقات أسهمت وقد
 مليون 11.012.7 حوايل )2011- 2005( الفرتة خالل احلساب هذا يف العجز بلغ املايض؛إذ العقد منتصف منذ املدفوعات

 انقلب قد احلساب هذا أداء إن أي ،دينار مليون 9.740.8 إىل )2011- 2000( الفرتة خالل العجز صايف وصل فيام ،دينار
 خالل دينار مليون 11.012.7 إىل وصل ،كبري عجز إىل )2004- 2000( الفرتة خالل دينار مليون 1271.9 مقداره وفر من

 ،2005 العام منذ عجز إىل فائض من اجلاري احلساب صايف حتول يف املؤثرة العوامل أبرز ومن .)2011- 2005( الفرتة
 بلغ بنمو ،دينار مليون 44.198.7 حوايل )2011- 2000( الفرتة خالل بلغ الذي التجاري امليزان عجز يف الكبري التسارعُ 
ز وقد .%17.8 السنوي متوسطه  أن ذكره اجلدير ومن .العاملية األسواق يف األساسية والسلع النفط أسعار ارتفاع ذلك عزَّ
 الربع خالل دينار مليون 488.2 من عجزه فقفز ،احلايل العام يف مقلق بشكل استمر قد اجلاري للحساب السلبي األداء
  .%185.8 نسبته جداً  كبري بتوسع أي العام؛ هذا من األول الربع خالل دينار مليون 1.395.2 إىل املايض العام من األول

  )دينار مليون( املدفوعات مليزان التجاري وامليزان اجلاري احلساب أداء تطور ):7( رقم شكل

  
 نمواً  سجلت قد ،املدفوعات مليزان اجلاري احلساب يف مبارشة تنعكس التي ،العاملني حواالت أن ذكره اجلدير ومن

 يف دينار مليون 1.053.7 من وتقفز دينار مليون 20.608 إىل لتصل )2011- 2000( الفرتة خالل ،املتوسط يف ،%7.9 نسبته
 كان وإن - إجياباً  تنعكس التدفقات هذه مثل أن القول عن وغني .2011 العام يف دينار مليون 2451.5 إىل ثم ،2000 العام
 حجم استمر فقد ؛ السابقة املتغريات وبعكس .األجنبية العمالت من املركزي البنك احتياطيات عىل - مبارش غري نحو عىل
 ،العاملية املالية األزمة انعكاسات جراء 2009 العام يف %2.4 نسبته طفيف تراجع حدوث باستثناء ،بالنمو احلواالت هذه

 ،التدفقات هذه ولوال .سبقه الذي العام يف %36.1 نسبته كبرياً  نمواً  تبع 2011 العام يف %5.2 نسبته آخر تراجع وحدوث
 ومستوى اجلاري احلساب أداء لكان ،األجنبي الرصف سوق يف الصعبة العمالت توفر عىل إجياباً  تنعكس التي

   .عليه هو مما سوءاً  أكثر األجنبية العمالت من االحتياطيات



  243 

  )دينار مليون( العاملني حواالت تطور ):8( رقم شكل

  
ة أن ،سبق مما ونستنتج  لدى انخفاضها ثم ومن ،األجنبية االحتياطيات مستوى رفع يف دور هلا متعددة عوامل ثمَّ

 السياسات من عدداً  إن بل ،اإلطار هذا يف الوحيدة تكن مل ،أمهيتها عىل ،العوامل تلك ولكن .رديناأل املركزي البنك
ة املركزي البنك اتبعها التي واإلجراءات   .االحتياطيات تلك مستوى يف التأثري يف دور هلا كان ،بعاّمةَ  واحلكومة ،بخاصَّ

 ،1993 العام منذ األمريكي بالدوالر رديناأل الدينار ربط عىل يقوم رصف سعر نظام اعتامد إىل املركزي البنك جلأ فقد  
 وضبط ،املحلية السيولة مستويات لتنظيم ،رئيس بشكل اإليداع نافذة واستخدام ،اإليداع شهادات بإصدار كذلك وقام

 العام منذ اإليداع شهادات بإصدار البنك بدأ فقد ،النقدي االستقرار لتعزيز منه سعياً  ،قتصاداال يف التضخم مستويات
 إجياباً  سينعكس األداة هذه من املنتظمة اإلصدارات وقف أن املركزي البنك ارتأى عندما ،2008 العام مطلع حتى 2003
 يف يسهم مما ،يقتصاداال النمو عجلة لدفع ،اخلاص للقطاع البنوك تقدمها أن يمكن التي ،االئتامنية التسهيالت حجم عىل
 املركزي البنك أن بالذكر جدير هو ومما .الوطني قتصاداال عىل العاملية يةقتصادواال املالية لألزمة الثقيلة التداعيات من احلد
 البنوك لبعض منحها تم خاصة إصدرات( متدنية وبمستويات ،2008 العام بعد حمدودة بصورة األداة هذه باستخدام قام
 يسري اإليداع بنافذة العمل بقي فيام ،السابق يف احلال عليه كان بام مقارنة )تصفيتها متت أخرى بنوك برشاء قامت التي

  .البنوك لدى والفوائض السيولة تطورات تتطلبه حسبام منتظمة بطريقة
  )دينار مليون( اإليداع شهادات وإطفاءات إصدارات تطور ):9( رقم شكل
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 رديناأل الدينار جاذبية عىل واحلفاظ ،التعقيم أشكال من شكالً  يمثل األدوات هذه مثل استخدام إن القول عن وغني
 تتمثل ،املركزي البنك ميزانية عىل تكلفة - املقابل يف - هلا فإن األدوات هذه ملثل اإلجيايب األثر من وبالرغم .ادخاري كوعاء

 السوق يف التسهيالت عىل الفائدة أسعار يف وربام ،السيولة مستوى يف تأثريها عن ناهيك ،عليها تدفع التي الفوائد يف
   .املرصيف

  االئتامنية والتسهيالت االحتياطيات ومستوى اإليداع شهادات إصدارات بني العالقة ):10( رقم شكل

  
 فقد ،املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات مستوى زيادة يف اإليداع شهادات إصدار فيه أسهم الذي الوقت ويف

 األعوام بعض يف تتجاوز كانت اإلصدارات وأن خصوصاً  ،املرخصة البنوك منحتها التي االئتامنية التسهيالت نمو تباطأ
   .أيضاً  سنوات لعدة دينار مليون 2.000 مستوى يفوق بقي لإلطفاءات القائم الرصيد أن كام ،دينار مليون 7.000

 :االنعكاساتو اآلثار

 مقداره ما بلغت عندما ،2010 العام يف قيايس مستوى إىل املركزي البنك لدى األجنبية االحتياطيات وصلت لقد
 بأن علامً  ،%14.2 إىل وصل ،2011 العام يف جداً  كبرياً  تراجعاً  تسجل أن قبل ،املايض العقد هناية يف دوالر مليون 12.241.2

 ظاهرة استمرت وقد .%31.0 بنسبة العام ذلك يف االحتياطيات انكمشت عندما ،1998 العام يف منذ تسجل مل النسبة هذه
 .%35.9 مقداره ما العام من األول النصف هناية حتى الرتاجع نسبة بلغت إذ أعىل؛ بوترية ولكن ،احلايل العام يف االنخفاض

  .األداء هذا إىل أدت التي التطورات سبق فيام بينا وقد
 جغرافياً  ،وتركزها الصادرات وحمدودية الصناعية القاعدة ضيق من ويعاين ،املوارد إىل يفتقر صغري قتصادال وبالنسبة

 ،بالدينار الثقة مستوى عىل سلبية انعكاسات يرتك أن األجنبية العمالت من االحتياطيات تراجع شأن من فإن ،وتركيببياً 
 يف يسهم نحو عىل النقدية األدوات الستخدام اللجوء عىل جمدداً  املركزي البنك جترب قد التي الدولرة من موجة إىل ويقود
  .يقتصاداال النمو معدالت يف شديد تباطؤ من الوطني قتصاداال فيه يعاين وقت يف ،الفائدة أسعار رفع
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 صعوبة تأكيد مع ،االحتياطيات من املناسب املستوى لتحديد ،سابقاً  ذكرت التي ،الدولية املعايري تطبيق وعند
  :التالية النتائج إىل نخلص فإننا ،املختلفة اتقتصاداال خلصوصية نظراً  ،تعميمها

 وصلت قد النسبة هذه أن إىل البيانات تشري ،)M2( الواسع بمفهومه النقد عرض إىل االحتياطيات بنسبة يتعلق فيام •
 ،املذكور باملعيار املحددة النسبة من األعىل احلد تفوق كانت النسبة هذه أن من وبالرغم ،2011 العام يف %31.0 إىل

 يقارب ما بلغت إذ ؛2009و 2010 عامي يف عليه كانت عام كثرياً  تراجعت قد أهنا املالحظ من فإنه ،%20.0 والبالغة
 تدهور استمرار إىل تشري 2012 العام من األول النصف بيانات إن بل ،فحسب هذا وليس .العامني كال يف ،39.0%
 املستوى دون تنحدر قد النقدية القاعدة إىل االحتياطيات نسبة أن إىل يشري مما ،%27.0 حوايل إىل لتصل النسبة هذه

 .احلايل العام هناية حتى نفسه املنوال عىل ،النقد وعرض االحتياطيات مستوى عىل ،األداء استمرار حال يف اآلمن

 من الدراسات من الكثري تعتربها التي ،واخلدمات السلع من املستوردات إىل االحتياطيات بنسبة يتعلق فيام أما •
 ،ردناأل يف احلال هو كام ،املال رأس حساب يف هشاشة من تعاين والتي ،املتدين الدخل ذات للدول اجليدة املعايري

 ،واخلدمات السلع من اململكة مستوردات من شهراً  6.2 تغطي كانت 2011 العام يف االحتياطيات أن نجد فإننا
 هذه تراجع إىل اإلشارة مع ،حذراً  الدراسات أكثر يف شهور 4 يتجاوز مل الذي األعىل احلد تفوق تزال ما وهي
 رقمياً  أما .الرتتيب عىل ،العامني هذين يف شهور وثامنية شهور 7 بلغت حيث ،2010و 2009 بعامي مقارنة النسبة

 %66.0 نسبته بام مقارنة ؛2011 العام يف %49.0 حوايل بلغت إذ مقلقة؛ مستويات عند تقف باتت البيانات فإن
 التي %68.0 - احلاالت أفضل يف - تتجاوز مل النسبة هذه بأن علامً  ،الرتتيب عىل ،2011و 2010 عامي يف %67.0و

  .2003 العام يف سجلت
 حتتفظ أن النامية الدول عىل بأن تقول التي )Greenspan-Guidotti Rule( جويدويت- جرينسبان لقاعدة ووفقاً  •

 هشاشة أية لتجاوز ،القادمة السنة خالل )والفوائد األقساط من( اخلارجية الديون تسديدات تساوي باحتياطيات
 ،العام هذا يف ستبلغ النسبة هذه من االحتياطيات أن إىل تشري البيانات آخر فإن ،املال رأس حساب يف حمتملة
 أهنا من الرغم عىل ،جداً  عالية نسبة وهي ،%1321.4 )2012(للعام العامة املوازنة قانون يف املقدرة البيانات حسب

   .الرتتيب عىل ،السابقني العامني يف %1672.9و %1714.0 نسبته بام تراجعت قد
 احلكومية السياسات دور

 منذ ،واإلقليمي املحيل االستقرار عدم وظروف ،العاملية املالية األزمة انعكاسات إغفال فيه يمكن ال الذي الوقت يف  
 من الرسمية االحتياطيات شهدهتا التي والتطورات ،بعاّمة يقتصاداال األداء عىل ،العريب بالربيع يسمى ما انطالق

ة األجنبية العمالت  التجاري العجز وتضخم ،املبارش األجنبي االستثامر تدفقات يف الكبري االنكامش ضوء يف ،بخاصَّ
 اإلنامئية املساعدات يف النظر بإعادة املانحني جمتمع وقيام ،الدولية األسواق يف العاملية والسلع النفط أسعار الرتفاع نتيجة
 والتجارية والنقدية املالية احلكومية واإلجراءات السياسات عن ،أيضاً  ،التجاوز يمكن ال فإنه ،النامية للدول املقدمة

  .الراهن الوقت يف األمور إليه وصلت فيام هام دور هلا كان التي ،والصناعية
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 توسع حدوث إىل املايض العقد منتصف منذ ظهرت التي التوسعية السياسات أدت ،املالية السياسات مستوى فعىل
 هذا بأن علامً  ،2001 العام يف دينار مليون 1383.8 إىل 2004 العام يف دينار مليون 222.0 من قفز الذي ،املايل العجز يف كبري
 النمو متوسط قفز فقد ،التفصيل من وبمزيد .2009 العام يف دينار مليون1449.7   مقداره قياسياً  مستوى سجل قد العجز

 أما ،2011 - 2005 الفرتة خالل %39.0 نسبته ما إىل )2004- 2000( الفرتة خالل %1.1 نسبته مما العجز هذا يف السنوي
 ذاته الوقت يفو .%23.2 نسبته ما إىل العامة املوازنة عجز يف النمو متوسط بلغ فقد ،)2011- 2000( أي الفرتة؛ كامل خالل

 الفرتة خالل ،الرتتيب عىل ،%12.3و %6.3 معدله بام اجلارية واألسعار الثابتة باألسعار اإلمجايل املحيل الناتج نام فقد
 قد مقلقة ظاهرة وهذه .ملحوظة بصورة يقتصاداال النمو معدل يفوق كان ،العجز نمو معدل إن أي ؛)2011- 2000(

  .املايل االستقرار عدم من حالة إىل تؤرش
 الجتاه موازية مالية سياسات املتعاقبة احلكومات انتهاج إىل - منه جانب يف -  املايل العجز يف الكبري التوسع ويعود

 الوطني قتصاداال حتقيق عند اإلنفاق يف التوسع إىل تعمد كانت إذ ؛)Pro-Cyclical Fiscal Policy( يةقتصاداال الدورة
 يف التوسع أن يف شك وال .متواضعة نمو معدالت تسجيل عند ،متواضعة بنتائج ،منه احلد وحتاول ،مرتفعة نمو ملعدالت
 األخري؛ العقد يف االحتياطيات حجم عىل سلبياً  أثراً  ترك قد ،واخلارجي الداخيل االقرتاض يف توسع من تبعه وما اإلنفاق

 بتسديد والبدء السامح فرتة انتهاء وبعد ،الدولية املؤسسات من األمد طويل اخلارجي االقرتاض يف احلكومة توسعت فقد
 بمقدار )خارجي تدفق( املسحوبات تفوق تسديدات عكست قد اخلارجي الدين حركة صايف أن نجد املديونية أعباء

  .)2011- 2000( الفرتة خالل دينار مليون 3731.5
 يف سلباً  وأثرت ،والرأساملية اجلارية النفقات نمو يف أسهمت ،خمتلفة أشكاالً  اختذت فقد ،التوسعية املالية السياسة أما
 للسلع املقدم الدعم أو ،والرواتب األجور عىل سواء ،اجلاري اإلنفاق يف التوسع :أبرزها من كان ،املحلية اإليرادات أداء

 مشاريع خلدمة أحياناً  هتدف وكانت معينة مدن يف تركزت التي ،التحتية البنية مشاريع يف التوسع وكذلك ،واخلدمات
 جملس عن تصدر قرارات خالل من ،املشاريع من لكثري الرضيبية واإلعفاءات االستثناءات يف التوسع عن فضالً  ،خاصة
 من خلدمتها اخلزينة تكبدهتا التي الرأساملية النفقات بني الفرق( االستثامرات هذه من العائد جعل الذي األمر ،الوزراء
 عىل ،سلبياً  اخلزينة عىل )املشاريع هذه من املتأتية والرضائب الرسوم إيرادات وبني ،التحتية البنى وتطوير إنشاء خالل
 الرضيبي والتجنب التهرب يف والتهاون ،الرضيبية القاعدة توسيع عدم ذلك إىل يضاف .واملتوسط القصري األجل يف األقل
  .العالقة ذات والترشيعات املؤسسات كفاءة حمدودية بسبب

 حجم حيث من ،اخلارجية الصدمات إزاء املايل للعجز عالية حساسية البيانات أظهرت فقد ،ذلك إىل وإضافة
 يف العجز مستوى يف الواسعة القفزات من ذلك ويتضح ،العاملية األسواق يف األساسية السلع أسعار وتطورات املساعدات

 حجم يف جداً  كبرية زيادة إىل 2005 العام يف األساسية والسلع املحروقات أسعار ارتفاع أدى فقد ،2009و 2005 عامي
 الدعم وزيادة ،األساسية والسلع للمحروقات احلكومي الدعم بند ارتفاع بسبب دينار مليون 350 جتاوزت ،العام اإلنفاق
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 يقارب ما نسبته بلغت ،اخلارجية املساعدات حجم يف حاد تراجع مع ذلك ترافق وقد .يجتامعاال األمان لشبكة املقدم
 بلغت( العام لإلنفاق املحلية اإليرادات تغطية عدم إىل ذلك ويعود .%115.2 بنسبة املايل العجز توسع إىل أدى مما ،38.0%
 االعتامد إىل يدفع مما ،)2011- 2000( الفرتة خالل ،املتوسط يف )%80.0 حوايل العامة النفقات إىل اإليرادات هذه نسبة
 ناهيك .فقط املستحقني عىل اقتصارها من بدالً  ،للسلع املبارش الدعم سياسة واستمرار ،والقروض املساعدات عىل الكبري

 خالل اجلارية النفقات من %84.0 حوايل املرنة غري البنود شكلت إذ العامة؛ النفقات تركيبة يف واضح خلل وجود عن
 ،القروض وفوائد ،التقاعد ونفقات ،العاملني وتعويضات ،العسكري اجلهاز نفقات وشملت ،املذكورة الفرتة

  .أشكاله بمختلف الدعم تشمل التي اإلعانات ونفقات ،يةجتامعاال واملساعدات
 الصدمات بسبب ،اخلارجية املساعدات عىل االعتامد خطورة من بالرغم إنه القول يمكن ،املالية السياسة جمال ويف

 املانحة الدول من مناسب دعم عىل للحصول به تقوم أن جيب بام تقم مل احلكومية اإلدارة فإن ،انتظامها عدم عن تنجم التي
 مع حصل كام اخلارجية الديون من مناسبة إعفاءات عىل حتصل ومل ،اململكة تلعبه الذي اإلقليمي املركزي والدور يتوافق
 أداء وحتسني ،العامة املوازنة عىل الضغوط حدة ختفيف ذلك شأن من كان وقد ،وإرسائيل مرص مثل ،أخرى دول

  .األجنبية العمالت من الرسمية االحتياطيات
 االحتياطيات تكوين جمال يف وجه خري عىل بواجبها النقدية السلطة قيام من بالرغم فإنه ،النقدية السياسة إطار يف أما
 نظرته عن نامجاً  ذلك كان وربام ،املجال هذا يف بالغ قد املركزي البنك إن القول يمكن فإنه ،النقدي االستقرار لدعم األجنبية

 دون هذا يكن مل احلال وبطبيعة .النقدي االستقرار عىل للحفاظ وسيلة جمرد وليس ذاهتا بحد غاية أنه عىل املوضوع هذا إىل
 العام منذ دينار مليون 1427.3 حوايل ،اإليداع شهادات إصدار وخاصة ،اتباعها تم التي التعقيم سياسات كلفت فقد كلفة؛
 من األخرية السنوات خالل االحتياطيات حجم يف الكبري النمو أن ،املجال هذا يف ذكره اجلدير ومن .2011 عام حتى 1997
 املركزي البنك قيام عن رئيسية بصورة نامجاً  كان قياسية مستويات إىل االحتياطيات بمستوى دفعت والتي ،املايض العقد
 فيه أصبحت واقع خلق يف أسهم ما وهو ،مبارشة بصورة البنوك من األجنبية العمالت من جداً  كبرية كميات برشاء

 6- 5 بني ما ترتاوح كانت تغطية مقابل ،واخلدمات السلع من ،املستوردات من شهور ثامنية عىل يزيد ما تغطى االحتياطيات
   .سابقاً  ذكرها تم التي العاملية املقاييس بجميع مرضياً  كان املستوى هذا أن مع ،السابقة السنوات يف شهور

 ،النقدي االستقرار جانب عىل رئيسة بصورة يركز كان ،املاضية السنوات خالل ،املركزي البنك فإن ذلك إىل إضافة
 النمو وحتفيز ،املايل والعجز ،التجاري العجز ضبط إىل اهلادفة واإلجراءات السياسات يف املشاركة يف بارز دور له يكن ومل
 من الوقت ذات يف حد فإنه ،السابقني العقدين خالل أكله آتى قد بالدوالر الدينار ربط نظام أن من وبالرغم .يقتصاداال

 ويف ،كبرية يةاقتصاد اختالالت تشهد مل التي السنوات خالل - املركزي البنك من مطلوباً  كان وربام ،النقدية السياسة فعالية
 قد الفرصة هذه ولكن ،النظام هذا يف النظر يعيد أن - بكثري اآلمن املستوى يفوق كان الذي ،االحتياطيات مستوى ظل

 تعصف قد نفسية انعكاسات من له ملا ،احلايل الوقت يف اإلجراء هذا بمثل التفكري بمكان الصعوبة من وأصبح ،فاتت
   .املتاحة االحتياطيات عىل الضغوظ من املزيد وختلق ،رديناأل بالدينار بالثقة
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 كانت التي ،للكهرباء جداً  كبري باستهالك يتميز استهالكي نمط عىل املتبعة السياسات شجعت فقد ،الطاقة جمال يف أما
 أسهم وقد .والتربيد التدفئة جمال يف ،والكاز الديزل مثل ،األخرى النفطية املشتقات استخدام عن كبديل ،بسخاء مدعومة

 دون ،املرصي الغاز عىل الكبري االعتامد أن عن ناهيك ،الوطنية الكهرباء لرشكة املايل األداء عىل الضغوط زيادة يف ذلك
 احلساب ثم ومن ،التجاري امليزان عىل كارثية نتائج إىل انتهى قد ،أخرى مصادر من الغاز السترياد بديلة خطط وضع

   .املدفوعات مليزان اجلاري
 تغطية يف تسهم واسعة صناعية قاعدة بناء يف ينجح مل ردناأل أن نجد ،والتصديرية الصناعية السياسات جمال ويف
 معظم أن املالحظ ومن .أيضاً  اجلاري احلساب أداء تدهور يف أسهم مما ،املحيل السوق احتياجات من مناسب جانب

 الذي الوقت ويف .والسياحة العقار قطاعات يف تركزت قد املبارش األجنبي االستثامر تدفق بفعل ظهرت التي االستثامرات
 الطلب زيادة يف أيضاً  أسهمت قد إهنا القول يمكن فإنه ،متعددة زوايا من االستثامرات هذه شأن من التقليل فيه يمكن ال

     .املياه وقطاع الطاقة قطاع عىل الضغوط وزيادة ،املستوردات عىل
 بضيق يرتبط وهذا ،املستوردات تركيب يف نوعية نقلة إحداث يتم مل إنه القول يمكن ،التجارية السياسة جمال ويف
 للتوسع تصديرية سياسة بإعداد العالقة ذات املؤسسات تقم فلم ذلك إىل إضافة ،سابقاً  إليه تطرقنا الذي الصناعية القاعدة

 االحتاد دول إىل الصادرات حجم أن إىل هنا اإلشارة وجتدر .جديدة أسواق إىل والوصول للصادرات القائمة األسواق يف
 اتفاقية عىل سنوات عرش من أكثر ميض من بالرغم ،الوطنية الصادرات حجم من %3.5 نسبته ما حول ترتاوح األورويب
      .األورويب االحتاد مع الرشاكة

  املقرتحة واإلجراءات التوصيات
 حدوث بوضوح أكدت قد ،العاملية يةقتصادواال املالية األزمة وتبعت الزمت التي التطورات أن فيه شك ال مما
 نموذج إىل يعود قد وهذا .اخلارجية بالصدمات تأثره رسعة وبينت ،الوطني قتصاداال يف واضحة وهشاشة كبري انكشاف

 أشكاهلا بمختلف اخلارجية التدفقات عىل املفرط باالعتامد يتسم والذي ،عدة سنوات منذ قتصاداال عليه بني الذي النمو
 ،والتصديرية الصناعية القاعدة ضيق إىل إضافة ،)عاملني حواالت ،مبارش أجنبي استثامر تدفقات ،قروض ،مساعدات(

 ،منها اسرتاتيجية سلع استرياد يتم التي ،األسواق بعض يف أيضاً  والرتكز ،اجلغرايف وتوزيعها الصادرات تركيبة يف والرتكز
  .مرص من الغاز استرياد عىل االقتصار مثل

 من الكربى احلصة عىل اجلارية النفقات سيطرة حيث من سواء ،العامة املوازنة تركيبة يف واضح خلل ذلك ويرافق
 اإلنفاق لتغطية املحلية اإليرادات كفاية عدم ذلك يقابل كام .اجلاري اإلنفاق بنود معظم مجود حيث من أو ،العام اإلنفاق

 غري استغالل هناك ،ذاته الوقت ويف .السنوات بعض يف اجلارية النفقات تغطية عن حتى اإليرادات هذه قصورو ،العام
 السلع دعم عىل تقوم والتي ،حالياً  القائمة الدعم سياسة يف جلياً  ذلك ويبدو ،ندرهتا من الرغم عىل ،املوازنة ملوارد كفؤ
 الداخلية القروض عىل الكبري االعتامد -  احلال بطبيعة -  كله ذلك ونتيجة .للمستحقني مبارشة الدعم تقديم من بدالً 
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 العام الدين حركة أن مالحظة مع .املستقبل يف والفوائد األقساط تسديد عن نامجة أعباء من ذلك يتبع ما مع ،واخلارجية
 األعباء حجم جتاوز بسبب ،األجنبية العمالت من االحتياطيات مستوى يف سلباً  أثرت قد املايض العقد خالل اخلارجي

 ألن ،بعامة يةقتصاداال السياسة لصانعي كبرياً  حتدياً  انتظامها عدم فيشكل ،اخلارجية املساعدات أما .املسحوبات حلجم
 كثري قدرة يف ،األجنبية االحتياطيات مستوى يف أيضاً  يؤثر بل ،فقط العامة املوازنة أداء عىل ينعكس ال االنتظام عدم تأثري
    .ومشاريعها براجمها تنفيذ عىل املؤسسات من

 قد أهنا إال ،األجنبية االحتياطيات نضوب احتاملية الوطني قتصاداال جتنيب استطاعت النقدية السياسة أن من وبالرغم
 وسائل أبرز من وسيلة وليست غاية أهنا عىل االحتياطيات هذه لبناء نظرهتا من انطالقاً  ،اإلطار هذا يف بالغت تكون
   .الكيل يقتصاداال االستقرار ثم ومن ،النقدي االستقرار عىل احلفاظ

 ،األجنبية االحتياطيات مستوى يف التداعي من املزيد لتجنب التالية التوصيات تقديم يمكن ،سبق ما كل ضوء ويف  
  :املايض القرن من الثامنينات هناية جتربة تكرار وعدم
 اخلارجية التدفقات عىل املفرط باالعتامد يتسم والذي ،قتصاداال عليه يقوم الذي النمو بنموذج النظر إعادة §

 .أشكاهلا بمختلف
 دعم نظام من واالنتقال ،الرضورية غري اجلارية النفقات من التخلص يتم بحيث ،العامة املوازنة هيكلة إعادة §

 .ينيردناأل من املستحقني دعم إىل السلع
 ،الرضيبية القاعدة وتوسيع ،العالقة ذات واملؤسسات الترشيعات كفاءة حتسني خالل من ،املحلية اإليرادات تنمية §

 .الوزراء جملس عن تصدر بقرارات الرضيبية واإلعفاءات االستثناءات هنج عن والتوقف
 Pro-Cyclical Fiscal( يةقتصاداال الدورة الجتاه موازية سياسة من تنتقل بحيث ،املالية السياسة يف النظر إعادة §

Policy( يةقتصاداال الدورة الجتاه معاكسة مالية سياسة إىل )Counter-Cyclical Fiscal Policy(. 
   .املصادر خمتلف من املؤسسات هذه اقرتاض وضبط ،املستقلة احلكومية الوحدات موازنات عىل املناسبة الضوابط وضع §
 ،علمية أسس عىل بناء ،احلاجة عند ،لالقرتاض املتاحة اخليارات بدراسة تقوم ،العام للدين مستقلة إدارة إنشاء §

 .الدولية املامرسات أفضل من واالستفادة
 والدور يتوافق ،املانحة الدول من مناسب دعم عىل للحصول الدويل املجتمع عىل متواصلة ضغوط ممارسة §

 مثل ،أخرى دول مع حصل كام اخلارجية الديون من مناسبة إعفاءات عىل احلصولو ،للمملكة اإلقليمي املركزي
 .وإرسائيل مرص

 عىل سلبية بصورة ينعكس أن ذلك شأن من ألن ،اخلارجي العام الدين عىل االعتامد يف التوسع أو املغاالة عدم §
 .املاضية القليلة السنوات خالل حدث كام ،املستقبل يف الصعبة العمالت من احلكومة موارد

 قصرية مالية إطارات خالل جتاوزها جيوز ال اإلمجايل املحيل الناتج إىل املايل للعجز نسبة وضع إمكانية دراسة §
  .العامة املوازنة قانون يف بنداً  ذلك ووضع ،املدى ومتوسطة
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 ،األجنبية االحتياطيات لبناء املركزي البنك يعتمدها التي األساليب عن النامجة والتكاليف املنافع احتساب §
 وسيلة جمرد أهنا عىل إليها النظر وإنام ،ذاهتا بحد غاية أهنا عىل االحتياطيات إىل النظر عدم أمهية عىل والرتكيز
  .النقدي االستقرار عىل للحفاظ

  .املركزي والبنك املالية وزارة تتخذها التي والسياسات اإلجراءات مجيع يف ،والنقدية املالية :السياستني بني التنسيق §

 املشاريع ذلك يف بام ،املستقبلية الزيتي الصخر ومشاريع املرصي الغاز جانب إىل للطاقة بدائل عن البحث استمرار §
 البحر قناة مرحلة بعد ثانية كمرحلة ،امليت البحر منطقة يف إنشاؤها املقرر من كان التي ،املياه تدفق عىل تعتمد التي

 .النفايات من املتولدة الطاقة مشاريع وكذلك ،امليت البحر- األمحر

 .اجلاري واحلساب التجاري امليزان أداء لتحسني ،الصناعية القاعدة توسيع يف تسهم ،موضوعية صناعية سياسة إعداد §

   .اجلغرايف والتوزيع الرتكيب حيث من الصادرات تنويع يف تسهم ،كفؤة جتارية سياسة إعداد §
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  اإلحصائي امللحق
  )مليون(تطور حجم االحتياطيات األجنبية ): 1(جدول رقم 

 )دينار(االحتياطيات  )دوالر(االحتياطيات  )دوالر(نمو االحتياطيات  السنة
1993  588 413 
1994 26.7- 431 303 
1995 0.9- 427 303 
1996 63.2 697 494 
1997 142.9 1693 1200 
1998 31.0- 1169 829 
1999 70.3 1991 1412 
2000 38.8 2763 1959 
2001 6.7- 2578 1828 
2002 35.6 3495 2478 
2003 35.6 4740 3361 
2004 1.8 4824 3420 
2005 1.7- 4744 3363 
2006 28.6 6102.5 4326.7 
2007 12.6 6870.8 4871.4 
2008 12.7 7744.1 5490.5 
2009 40.5 10878.7 7713 
2010 12.5 12241.2 8679.1 
2011 14.2- 10506.1 7448.8 
*2012 35.9- 6735 4775 

  أول نصف *
  تطور حجم املساعدات اخلارجية): 2(جدول رقم 

(%)معدل النمو  السنة )مليون دينار(املنح اخلارجية    
1999  198.5 
2000 97.1 391.2 
2001 10.8 433.4 
2002 13.5 491.9 
2003 90.6 937.4 
2004 -13.5 811.3 
2005 -38.3 500.3 
2006 -39.1 304.6 
2007 12.7 343.4 
2008 109.2 718.3 
2009 -53.6 333.4 
2010 20.5 401.7 
2011 202.5 1215 

*2012  -412.3 25 

   أول نصف *
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  )مليون دينار(تطور حركة الدين العام اخلارجي   ):3(جدول رقم 
 عبء الدين اخلارجي مسحوبات القروض اخلارجية صايف حركة الدين اخلارجي السنة
2000 -241 135.4 376.4 

2001 -118.1 283.6 401.7 

2002 -110.4 302 412.4 

2003 -623.2 125.9 749.1 

2004 -369.8 122.6 492.4 

2005 -241.4 180.5 421.9 

2006 -254.1 191.4 445.5 

2007 -347.2 131 478.2 

2008 -1795.8 158.7 1954.5 

2009 144.8 536.6 391.8 

2010 526.2 976.2 450 

2011 -301.5 217.3 518.8 

   3731.5- صايف حركة الدين اخلارجي
  

  )مليون دينار( تطور تدفقات االستثامر املبارش  ):4(جدول رقم 
 التدفقات (%)معدل النمو  السنة
1999  n.a 

2000  647.5 

2001 70.0- 194 

2002 12.9- 168.9 

2003 129.6 387.8 

2004 71.3 664.2 

2005 111.8 1407 

2006 78.6 2512.7 

2007 26.0- 1859.1 

2008 7.9 2005.7 

2009 14.6- 1713.3 

2010 31.6- 1172.1 

2011 11.0- 1043 

*2012 -233.0 177.2 

   أول ربع* 
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  )مليون دينار(تطور امليزان التجاري  ): 5(جدول رقم 
 امليزان التجاري (%)معدل النمو  السنة
1999  -1323.7 
2000 16.5 -1541.7 
2001 -7.7 -1423 
2002 -13.8 -1227.1 
2003 15.3 -1415.3 
2004 69.2 -2395.1 
2005 48.5 -3556.3 
2006 0.8 -3584.7 
2007 27.6 -4574.2 
2008 11.2 -5084.4 
2009 9.8 -5581.3 
2010 8.6 -6060 
2011 28.0 -7755.6 

2012*  -4660.3 

  أول نصف *
  )مليون دينار(تطور أداء احلساب اجلاري ): 6(جدول رقم 

 احلساب اجلاري (%)معدل النمو  السنة
1999  287.1 
2000 -85.5 41.6 
2001 -190.8 -2.9 
2002 -2109.6 355.7 
2003 138.9 849.8 
2004 -96.7 27.7 
2005 -5.914.4 -1610.6 
2006 -24.0 -1223.8 
2007 66.5 -2038 
2008 -28.5 -1457.2 
2009 -39.4 -882.9 
2010 51.4 -1336.3 
2011 84.3 -2463.9 
*2012  -1395.2 

   أول ربع *
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  )مليون دينار(تطور أداء حواالت العاملني ): 7(جدول رقم 
 حواالت العاملني (%)معدل النمو  السنة
1999  1035.2 
2000 1.8 1053.7 
2001 10.3 1162.5 
2002 6.8 1241 
2003 1.7 1262.6 
2004 2.1 1289.5 
2005 2.9 1326.4 
2006 15.5 1531.6 
2007 19.0 1822.9 
2008 6.8 1946.7 
2009 2.4- 1899.6 
2010 36.1 2584.8 
2011 5.2- 2451.5 
*2012  1240.3 

   أول نصف *
  )مليون دينار(اإليداع حركة شهادات ): 8(جدول رقم 

 اإلصدارات  اإلطفاءات  الرصيد القائم  السنة
1993 120.3   
1994 280.1   
1995 320 664.4 984.4 
1996 617.5 1492.7 2110.2 
1997 1055.6 2380.8 3436.4 
1998 971.5 3128.2 4099.7 
1999 1020 2882.5 3902.5 
2000 1422 3995 4447 
2001 1233.5 4798.5 4610 
2002 1600 5400 5800 
2003 2176 6297.5 6830 
2004 2534 7143 7501 
2005 2279.5 7524.5 7270 
2006 2153 6597.5 6471 
2007 1977 6256 6080 
2008 1166 5876 5065 
2009 150 1016 0 
2010 150 0 0 
2011 196.5 0 46.5 
*2012 230 0 80 

   أول نصف *
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                                                                 )مليون دينار(الفوائد املدفوعة من قبل البنك املركزي عىل شهادات اإليداع ونافذة اإليداع ): 9(جدول رقم 

  السنة
1997 69.8 
1998 82.8 
1999 104.1 
2000 64.7 
2001 100.3 
2002 70.6 
2003 59.1 
2004 64.7 
2005 112.6 
2006 150.6 
2007 155.5 
2008 125.3 
2009 109.1 
2010 81.9 
2011 76.2 

 1427.3 املجموع

  
  (%)العالقة بني إصدارات شهادات اإليداع واالحتياطيات والتسهيالت االئتامنية ): 10(جدول رقم 

 السنة
معدل نمو 
 االحتياطيات

معدل نمو إصدارات 
 شهادات اإليداع

معدل نمو 
 التسهيالت االئتامنية

1993   23.4 
1994 -26.7  18.5 
1995 -0.9  14.1 
1996 63.2 114.4 5.8 
1997 142.9 62.8 1.5 
1998 -31.0 19.3 7.7 
1999 70.3 -4.8 4.2 
2000 38.8 14.0 1.8 
2001 -6.7 3.7 8.9 
2002 35.6 25.8 3.7 
2003 35.6 17.8 2.6 
2004 1.8 9.8 17.6 
2005 -1.7 -3.1 25.1 
2006 28.6 -11.0 26.1 
2007 12.6 -6.0 15.7 
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  معايري املستوى املناسب لالحتياطيات  ): 11(جدول رقم 
املستوردات من السلع  السنة

 )شهر(واخلدمات 

عرض النقد 
 ) (%)2م(

 (%)اخلارجي  عبء الدين
2000 8.7 0.26 520.5 
2001 7 0.23 455.1 
2002 7 0.29 600.9 
2003 9 0.36 448.7 
2004 7 0.32 694.6 
2005 5 0.27 797.1 
2006 6 0.31 971.2 
2007 6 0.31 1018.7 
2008 5 0.30 280.9 
2009 7 0.39 1968.6 
2010 8 0.39 1928.7 
2011 6.2 0.31 1435.8 
2012 Na 0.27 na 

  
  

 )مليار دوالر(أكرب االقتصادات حسب االحتياطيات األجنبية ): 12(جدول رقم 

  االحتياطيات حجم  الدولة
 2.463.547  الصني
 1.320.970  اليابان
 514.901  روسيا

 418.024  السعودية
 365.216  الربازيل
 360.230  تايوان
 330.625  سويرسا

 315.998  اجلنوبية كوريا
 296.370  اهلند
 294.735  كونغ هونغ
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  الفصل الرابع
  قطاعات الطاقة واملياه والبيئة 

  
  

4 -1    
4 -1 -1   

   :املقدمة
وما ، ضمنها الوضع السيايس يف الدول املجاورةمن ، ألسباب متعددة حاليًا مشكلة معقدة ردنإن أزمة الطاقة يف األ

مما ، املياهو الطاقة أمههاو بسبب حمدودية املوارد الطبيعية للمملكة، خدماتيةو يةواقتصاد يةاجتامعسلبية  يتولد عنه من آثار
وفيام خيص قطاع  .والبعيد املتوسطو املدى القصري قابلة للتطبيق عىل، وطنية عمليةإسرتاتيجية يفرض علينا وضع خطط 

 بدائلإىل  باإلضافة، تعتمد عىل خليط من مصادر الطاقة التقليدية 2007املعّدة يف العام  الطاقةإسرتاتيجية الطاقة؛ فإن 
خيار الطاقة النووية الزال متاحًا و .تطبيق برنامج كفاءة الطاقة والصخر الزيتيو، الطاقة املتجددة :أمههاو، الطاقة األخرى

  .اإلسرتاتيجيةملموسة يف تفعيل هذه  ولغاية اآلن مل يتم اختاذ خطوات عملّية، حالياً 
يأيت ذلك مع زيادة و، اإلمجايل من جممل الناتج الوطني% 25يعادل  أي ما ؛  من الطاقة% 96أكثر من  ردنيستورد األ

 6- 5 يتوقع أن يصل من، للكهرباءمما يتطلب استهالكًا عاليًا ، التجاريةو النشاطات الصناعيةو مضطردة يف عدد السكان

  .جمتمعيةو بيئيةو يةاقتصادمشكالت  هذا يتطلب من الدولة وضع خطط تنمية شاملة لتاليف أيةو، 2020جيجا وات يف العام 
كون الطاقة تعد األداة ، لدورها الرئيس يف التنمية املستدامة، ردناأل و من أهم األولويات الوطنية اآلن أمن الطاقة يف

يضمن للمجتمع  مما يتطلب ختطيطًا مدروساً ، ية واخلدماتجتامعاالو يةقتصادللتطوير لكافة القطاعات اال الرئيسة
  .البطالةو مكافحة الفقرو، مستوى احلياة حتسنيو من أجل زيادة مستوى الرفاهية،  التمتع بخدمات الطاقةرديناأل

وحتسني ، وضامن إمدادات الطاقة من خالل تنويع املصادر لتحقيق، وعليه جيب إيالء موضوع الطاقة أمهية قصوى
 .القطاعات زيادة فعالية استخدام كفاءة الطاقة يف خمتلفو، زيادة مسامهة الطاقة املتجددةو، وتطويرهامصادر الطاقة احلالية 

% 7إىل  املخطط هلا أن تصلالوطنية للطاقة سرتاتيجية من جممل الطاقة حاليًا ضمن اإل% 1وتشكل الطاقة املتجددة حوايل 
كام يوضحه ، جيجا وات يف اململكة 2.6االستهالك احلايل للطاقة هو  حيث أن جممل، 2020يف العام % 10و 2015يف العام 

  .)1(اجلدول رقم 
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من  جيجا وات 15إىل  فإن الصني ختطط للوصول، املتجددة ومن خالل التحليل الرسيع للخارطة العاملية للطاقة
 أماو .2012جيجا وات بنهاية العام  10إىل  الواليات املتحدة األمريكية للوصول بينام ختطط، 2015بحلول العامالطاقة 

 .2050يف العام %  80إىل  وصوالً  2030 يف العام %50و 2020من طاقتها الكهربائية بحلول العام % 35أملانيا فتخطط لتوليد 
  .)2(انظر اجلدول رقم 

استطاعت أوروبا أن تغذي الشبكة الكهربائية بحوايل ، لصناعة اخلاليا الشمسية األوروبية تقرير اجلمعية وحسب 
انظر اجلدول ، 2010جيجا وات يف العام  16.8حيث كانت القدرة املوصولة عىل الشبكة ، 2011 جيجا وات يف العام 29.7
 32وحجم استثامرات يقدر بحوايل ، فرصة عمل 240000وقد وفرت صناعة طاقة الرياح يف أوروبا أكثر من  .)3( رقم

من املتوقع أن يصل حجم ، عىل صعيد اخلارطة العاملية للطاقة املتجددة و .من الناتج القومي األورويب 2010بليون للعام 
، يف الواليات املتحدة األمريكية 2016مليار يف العام  11إىل  BIPVاالستثامرات يف صناعة اخلاليا الشمسية املكملة لألبنية 

تريليون ين من  10بعد حادثة فوكوشيام فقد وضعت ميزانية أما يف اليابان و.جيجاواط 3.6سوف تصل القدرة املولدة منها و
إعادة إىل  ضمن سياستها اهلادفة، 2020ميجاواط يف العام  1000قدرة  (Wind Off-Shore)أجل إمكانية تركيب مراوح 

تصنيفات رئيسة لتشجيع  5يف إيطاليا يف نظام التعريفة ألنظمة الطاقة املتجددة وضعت و .املفاعالت النووية التفكري يف
كيلو بسعر  20لغاية و كيلو 1طاقة شهرية تشجع الرشائح من و، املستثمرين عىل استخدام الطاقة املتجددةو املواطنني

(0.387 /kWhr)  إىل(0.356 /kWhr)  ميجاوات حدد السعر  5بينام لألنظمة التي أكثر من(0.299/kWhr).  وكذلك ختطط
حتسني كفاءة الطاقة بمعدل و، من جممل الطلب عىل الطاقة من الطاقة املتجددة%  20إىل  الوصولإىل  2020أوروبا يف العام 

سرتاتيجية اإل حسبو .2020أوروبا عام  20- 20- 20تسمى هذه اخلطة و .%20تقليل االنبعاث احلراري بنسبة و، 20%
إدارة الطاقة يف جامعة الدول العربية يف ترشين  الصادر عن) 2030- 2010(العربية لتطوير استخدامات الطاقة املتجددة 

% 3.7إىل  من الطاقات املتجددة 2008الكهربائية املنتجة يف الوطن العريب يف العام  فقد وصلت الطاقة، 2010الثاين من العام 
   .)4(انظر اجلدول رقم، )شميسو رياح% 0.01و ائيم3.6%(

  :ردنأسباب أزمة الطاقة يف األ
إنام ، وهي مل تأت من فراغ، شهد العامل مؤخرًا ثورة علمية وتكنولوجية كربى يف الطاقة املتجددة وتقنياهتا وتطبيقاهتا

، ي العامليقتصادآثار التقدم االإىل  باإلضافة، والتهافت عليهاكانت نتيجة للرصاعات الدولية عىل مراكز الطاقة يف العامل 
ولالرتباط الوثيق واملتالحم ، نتيجة االرتفاعات اهلائلة يف أسعار مدخالت الطاقة وما نجم عنه من تتابع األزمات العاملية

وقد أصبح لزامًا عىل  .مر العصوروهي املرتكزات الرئيسة لنشوء احلياة وتطور احلضارات عىل ، بني الطاقة والبيئة واملياه
وهي التي كانت مطروحة ، يًا وأمنياً اقتصادبدائل الطاقة التقليدية وآثارها السلبية بيئيًا وإىل  هذه الدول البحث والتوجه

، ي املايلقتصاداألول اال: أما اآلن فأصبحت احلاجة هلا ماسة لسببني رئيسني .وموجودة أصًال عىل أجندات هذه الدول
  .يجتامعوالثاين البيئي اال
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  :التالية بالنقاط، ليس حرصهاو، ردنوعليه يمكن تلخيص أهم أسباب أزمة الطاقة يف األ 
تساهم مبارشة يف و، توفري مصادر طاقة خمتلفة تضمن أمن الطاقة االفتقار لإلدارة لدى احلكومات املتعاقبة لضامن .1

   .للمملكة يقتصاداالستقرار اال
وكذلك عدم تقديم حوافز ، كفاءة الطاقةو ترشيد االستهالك عدم جّدية اإلجراءات احلكومية يف اتباع سياسات .2

   .البيئةو املياهو تبني أنامط جديدة للسلوك اإلجيايب جتاه الطاقة حقيقية حلث املجتمع عىل
خيلق إرباكًا يف اختاذ أي قرار مما ، مستحقيهإىل  الطاقة عدم استخدام معايري حقيقية تضمن وصول الدعم لقطاع .3

ما حصل يف حماولة  :عىل سبيل املثالو، الرشكات اخلاصةأو  الصعيد الشخيص يمكن أن يمس مصالح األفراد عىل
   .الطاقة دون الدراسة التحليلية الشاملة لكافة الرشائح املستهلكة يف قطاع، الكهرباء رفع أسعار

 العامة(يتمثل ذلك بعدم التعاون بني القطاعات املختلفةو، ردن األعدم مأسسة العمل للنهوض بقطاع الطاقة يف .4
تتحملها  تضمن تقليل األعباء املالية اإلضافية التي، وطنية للطاقة قابلة للتطبيقإسرتاتيجية إىل  للوصول )اخلاصةو

ضعف النظام املتبع و، املتكامل بسبب قلة التخطيط، نتيجة دفع مبالغ مالية طائلة، بشكل مضطردو الدولة سنوياً 
   .نظام كفاءة الطاقةو باستخدام الطاقة املتجددة، حتفيز اجيابية إنتاجهو، حاليًا يف حتريك قطاع الطاقة

 املشغلنيو آلية عمل مشرتكة تضبط العالقة بني املستهلكنيإىل  عدم االنسجام يف املصالح الوطنية من حيث احلاجة .5
 اململكة نتائج سلبية يف إدارة قطاع الطاقة يفإىل  تاليف أية شخصنه تقودو، ردنيف األ املطورين لقطاع الطاقةو

(High Personnel).  
من حيث االستهالك ، املياه والبيئةو املجتمعية جتاه الطاقة التثقيف عىل كافة املستويات باملسؤوليةو قلة الوعي .6

   .عدم التفكري يف مستقبل األجيال القادمةو، اجلائر هلذه املوارد
يتسبب يف وجود عدة رشكات و مما يربك القطاع، ردناأل يف عدم تصنيف الرشكات التي تعمل يف قطاع الطاقة .7

الفنية املؤهلة حقها و ية الشابةردنعدم إعطاء الكفاءات األو احتكار القطاعإىل  تقود، مملوكة من أشخاص معينني
   .قطاع الطاقة يف اململكة املسامهة يف حتسني يف

افتقار و، تطويرهاو ذلك بعدم إرشاك الكوادر املحليةو، سلبية أصحاب القرار عىل اخلربات األجنبية بطريقةاعتامد  .8
افتقار و، الطاقة كفاءةو، أداء رسالتها يف رفد السوق املحيل بكوادر فنية مدربة للطاقة املتجددةإىل  املنظومة التعليمية

النهوض بقطاع الطاقة املتجددة يف اململكة  لضامن، التأهيلو دالكوادر البرشية من حيث العدإىل  وزارة الطاقة
   .بطريقة منظمة

   :للطاقة الوطنيةسرتاتيجية حتليل اإل
من خالل سياسته اخلارجية  ردنيبذل األو .الطاقة التقليدية حماط بجريان أغنياء بمصادر، بلد فقري بالطاقة ردناأل

 "البنك الدويل"من، اخلارجي وحياول احلصول عىل الدعم، لضامن أمن الطاقةاخلطوات و اإلجراءات املتزنة الكثري من



  264 

وضع خطط للطاقة إىل  باإلضافة، عىل سبيل املثال، كذلك دول جملس التعاون اخلليجيو "IFC منظمة التعاون املايل الدويل"و
  .بقطاع الطاقة يف اململكة للنهوضتفعيل دور القطاع اخلاص و، مع حماولة جذب استثامرات خارجية، الصعيد الرسمي عىل

املعدة من قبل جامعة هارفارد يف شهر مارس من  ردنيف األ فإن دراسة توقعات مستقبل الطاقة، وعىل الرغم مما ذكر
   :ييل من أهم هذه املخاطر ماو .ردنمن املخاطر التي تواجه قطاع الطاقة يف األ 46 أفرزت أكثر من، 2011العام 
  .تغيري الوزراء كثرة .1
   .ترشيعات دقيقة تضبط هذه العملية عدم وجودو اخلاصو ضعف التعاون بني القطاعني العام .2
   .سياسات الطاقة غري مدعمة بالقوانني .3
  .ال يوجد حوافز لقطاع الطاقة .4
   .االعتامد عىل املساعدات اخلارجية .5
  .اخلاصو القطاعني العام العالقات العامة بنيو ضعف اخلربة والتواصل .6
  .حمدودية املصادر الطبيعية .7
   .مشكلة أزمة املياه .8
ويمكن حتسسه من خالل تغليب ، ردنالطاقة يف األ اإلدارية والفنية للنهوض بقطاع وجود خلل يف اإلجراءات .9

   .العامة املصلحة اخلاصة عىل املصالح
  :النقاط الرئيسة اآلتيةإىل ، ونخلص مما ذكر

o  فضًال عن ما يزيد عىل ، مليون دينار هذا العام 1500 تكبد القطاع حوايل حيث، ياقتصادعدم وجود استقرار
بسبب االنقطاع املتكرر للغاز املرصي ، الوطنية اململوكة بالكامل للحكومة مليون دينار لرشكة الكهرباء 1000

فلس لكل كيلو  189إىل  األمر الذي أوصل كلفة إنتاج الكهرباء، والوقود الثقيل واستخدام الديزل، لظروف عدة
  .2/6/2012وذلك حسب البيان الصحفي هليئة تنظيم قطاع الكهرباء يف ، ساعةيف ال وات

o وعدم وجود وسائط نقل ، االستهالك املفرط للطاقة الكهربائية من خالل نمطية، يةجتامععدم وجود املسؤولية اال
 .وعدم ضبط حركة اآلليات احلكومية، املواطنني عىل اآلليات الشخصية يف التنقل عامة مؤهلة لتقليل اعتامد

o  االعتداء اجلائر عىل األريض  وكذلك، وعدم تطبيق أنامط معامرية موفره للطاقة، الفوىض يف العمران العشوائي
   .املتقدمة يف هذا املجالو وعدم االستفادة من جتارب الدول املجاورة، الزراعية

o سببها إدارة األزمات بدالً من وضع ، مشكالت مرتاكمة مما يفرز، عدم وجود خطط ثابتة لضامن أمن الطاقة
   .اخلطط واالسرتاجتيات

o مما زاد ، يف جدية وسالمة اإلجراءات املتبعة من قبل احلكومة خماطر الطاقة وعرص ما بعد النفط أنتجت عدم الثقة
، وهذا يؤثر سلبًا يف التنمية املستدامة والشاملة .العمل اجلامعي املؤسيس حلل األزمة ية وأضعفقتصادالفجوة اال

  .واملجتمع والبيئة قتصادالرتباطها املبارش باال
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  ردناأل ملؤرشات الرئيسة لقطاع الطاقة يفا
  :الطاقة يف السياق الوطني:أوال
o والنفط مصادر الطاقة احلالية معظمها يعتمد عىل الغاز.   
o وتوحيد مرجعية القرار للسيطرة وإعادة تقييم ، اهليكلة من حيث اإلدارة إعادةإىل  حيتاج ردنقطاع الطاقة يف األ

 أمن الطاقة  لضامن، يف القطاع ورضورة تصنيف الرشكات اخلاصة التي تعمل وتستثمر، للقطاع اخلصخصة
أذكر عىل سبيل املثال عدم وجود  وهنا .وخلق فرص عمل جديدة لقطاع الطاقة املتجددة، املنتجو جودة اخلدمةو

 Open) ذات غايات متعددة أن معظم الرشكات يف قطاع الطاقة بعامة هيو، رشكات متخصصة بالطاقة املتجددة

Company Profile)خدمة املصالح الشخصيةو وتعمل عىل االحتكار، النهوض هبذا القطاعو وال ختدم التطور. 
، ردنفنية مؤهلة تنافس بالعطاءات واالستحواذ عىل كل قطاعات الطاقة يف األ رشكات بال كوادر وكذلك توجد

 .بال وظائف مع وجود مهندسني كثر

o حاليًا يف  ية للطاقة املتجددة حول أقسام الطاقة املتجددة املوجودةردناجلمعية األإىل  تصل إن مالحظات متعددة
 كالطاقة احليوية، تغطي كافة ختصصات الطاقة املتجددة وجود أقسامتفيد بعدم ، الثروة املعدنيةو وزارة الطاقة

  .ردنعدم وجود أعداد كافية للنهوض بتطوير قطاع الطاقة يف األإىل  باإلضافة، مثالً  اجلوفيةو
o ودراسة ، املتجددة والغاز والوقود األحفوري والصخر الزيتي التقييم العام ألولويات الطاقة من حيث الطاقة

   .يجتامعي واملائي واالقتصاداال ردنبسبب وضع األ، بطريقة علمية وعمليةاخليار النووي 
o والطلب توازن الطاقة من حيث االسترياد والتصدير والعرض.   
o لضامن ، العمل بروح الفريقو، لضامن توحيد اجلهود، ومرجعية صنع القرار  تكامل العمل بني كافة املؤسسات

   .ردنمتطلبات تنمية قطاع الطاقة باأل
o املعدنية عىل إصدار قانون الطاقة املتجددة وترشيد استهالك  والثروة فقد عملت وزارة الطاقة، عىل الرغم مما ذكر

 إصدار التعليامت املنظمة لقطاع الطاقة من قبل هيئةإىل  باإلضافة، النواب هذا العام الذي أقَر من جملس، الطاقة

 (ITAC) رشكة من قبل ردنلسوق الطاقة املتجددة باأل بعد دراسة األسعار االسرتشادية، تنظيم الكهرباء

جيجا وات من الطاقة الشمسية مقارنة  25يمكن أن يولد ما قدرته  ردنأن األإىل  حيث تشري الدراسة، اإلسبانية
 ردنحيث ركز األ، الستخدامات الطاقة املتجددة ردنيف األ وهذا قلب املعايري .ميجا وات من طاقة الرياح 700ب

   .ما عدا بعض املناطق، منطقة قليلة نسبة الرياح يوصف بأنه ردنعىل الرغم من أن األ، أوالً عىل طاقة الرياح
o عىل الرغم من أن ، مراجعة من املشغلني واملطورين واملستهلكنيإىل  التعليامت املنظمة لقطاع الطاقة الزالت حتتاج

قروش لباقي الطاقات  8قرشًا للكيلو وات يف الساعة و 12ية املنتجة من الطاقة الشمس سعر بيع الطاقة املتجددة
   .)والرياح احليوية(
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o االسرتشادي لتعليامت الربط عىل الشبكة الوطنية للكهرباء إصدار الدليلإىل  قطاع الطاقة املتجددة الزال بحاجة ،
   .املشغلني واملطورين واملستهلكني وتنظيم آلية العمل بني

o التي  وخصوصًا املشاريع، يضمن ربط مشاريع الطاقة املتجددة حتديثإىل  البنية التحتية لشبكة الكهرباء بحاحة
   .قدرهتا تزيدعىل اخلمسة ميجا وات

o توفريه لتشجيع املواطنني لإلقبال أكثر عىل تركيب أنظمة  آلية الدعم احلكومي املايل املنصف والعادل وطريقة
   .الطاقة املتجددة

   :ثانياً عىل الصعيد السيايس
o يف حال ، وهلا دور سلبي يف نفس الوقت، من ناحية دول العامل هلا تأثري إجيايب معظم ية املتزنة معردنإن السياسة األ

ومن ضمن ، وخصوصًا فيام يتعلق بقطاع الطاقة، الوطني االعتامد عىل املساعدات اخلارجية قتصاداال استمرار
الشاملة  يتطلب رضورة املراجعة مما، الكهرباء املستوردةأو  وكذلك الغاز املرصي، للنفط ذلك األسعار التفضيلية

، التي تعد األساس يف التنمية املستدامة، األساسية للطاقة لتلبية االحتياجات، من أجل االعتامد أكثر عىل الذات
  .ينتج حيرتق الذي ال قتصادوأن اال

o العراق حتى الثورة املرصية وما نتج عنها من االنقطاع املتكرر  بدءًا باحلرب عىل ردنلقد تأثر قطاع الطاقة يف األ
  .من خالل شبكة الربط الدويل الكهربائي، من مرص ردنوالكهرباء املزودة لأل للغاز املرصي

o ق وخصوصًا ما يتعل، املنافسة احلرة يف القطاع وعدم فتح الباب أمام، إن دعم مصادر الطاقة من قبل الدولة
وبالتايل ، ية سلبيةاجتامعية واقتصادله أثار ، مستحقيهإىل  الدعم وعدم وصول، باملحروقات وأسعار الكهرباء

شاملة وفق خطط عملية تطبق بالتدريج ملصلحة الوطن واملواطن عىل حد إسرتاتيجية مراجعة إىل  حتتاج الدولة
 وتعتمد الشفافية وعدالة، للحد من البطالةوختلق فرص عمل جديدة ، احلياة الكريمة للجميع تضمن، سواء

  .مع مراعاة ظروف ذوي الدخول املتوسطة والفقرية، التوزيع للخدمات

   :يجتامعالبعد اال :ثالثاً  
  :ويتلخص ذلك فيام ييل .جلب استثامرات للطاقة املتجددة وخصوصاً يف، يجتامعالبد من التحدث عن أمهية البعد اال

o  من أوائل الدول يف املنطقة بحثًا وتطويرًا ملوضوع  ردنرغم أن األ فعىل .بعامة عن االحتكارجيب إبعاد سوق الطاقة
مطلقًا عىل  ال يوجد ردنإال أن األ، خالل اجلمعية العلمية امللكية منذ سبعينيات القرن املايض الطاقة املتجددة من

 .كتب التكليف للوزارات املتعاقبة امللكية السامية يفبالرغم من كل التوجيهات ، اخلارطة العاملية للطاقة املتجددة
  )2جدول (  انظر

o وخلق فرص عمل جديدة يف ، لضامن تطوير املناطق، ردناألإىل  جيب االعتامد عىل جلب صناعات حقيقة للطاقة
   .املتجددة جمال الطاقة
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o والتدرج ، السخانات الشمسيةو استرياد اخلاليا الشمسية مثل، جيب االبتعاد عن استرياد التكنولوجيا املصنعة
ليس فقط للسوق املحيل وإنام لكل ، تصنيعها بالكاملإىل  ومن ثم االنتقال، أوالً  بالصناعة قدر اإلمكان جتميعاً 

  .للتحضري لعرص ما بعد النفط، املنطقة
o وإدارة الطاقة وكفاء دراسة الطاقة املتجددة إىل  الطلبة ال يزال دور مؤسسات التعليم العايل متواضعًا يف توجيه

وكذلك احلال ملؤسسة التدريب املهني ونقابة ، تكون مدربة ومؤهلة، النفط لصناعة أجيال ما بعد، الطاقة
  .املهندسني

o واالنتقال ، باالبتعاد تدرجييًا عن األنامط التقليدية يف تصاميم املباين، النهوض بعمل املكاتب اهلندسيةو التطوير
   .اخلرضاء الطاقة السلبية واملباينالتدرجيي لتطبيق مبادئ 

o الذي يعد خطوة متقدمة من ، وزارة األشغال العامة واإلسكان االستفادة من دليل املباين اخلرضاء الذي أعدته
 التي تعمل عىل مفهوم احلصاد املائي، حوافز له تشجع املباين املستدامة وكذلك وضعت، احلكومة يف قطاع املباين

، خالل مفاهيم الطاقة السلبية من، وكذلك تقليل االعتامد عىل مصادر الطاقة التقليدية، املياه وكفاءة نظام)اآلبار(
  كأنظمة مساندة للشبكة الوطنية للكهرباء وكذلك اخلاليا الشمسية، ورضورة استخدام السخانات الشمسية

(PV on Grid)  

 األردن يف األزمة أسباب

 وجود حوافز إلنتاج عدم •
 الطاقة املتجددة 

 الطاقة من أنتاج  احتكار •
 الطرق التقليدية 

 سادالف •

 وعدم  السياسات  ضعف •
   وجود إسرتاتيجية قابلة  •

 لتطبيق إلدارة الطاقة
  الوعي واملعرفةقلة •
 املسؤولية  وعدم  التهرب •
 

.  الطبيعة  املوارد  يف  نقص •
 وجود املسؤولية عدم •

املجتمعية.   
  املساعدات  عىل  االعتامد •

 . اخلارجية
•   
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 احللول
 

 االقتصادي البعد
 صناعات أصلية إجياد •

 للطاقة املتجددة. 
.  الطاقة  كفاءة  حتسني •
لتصل نسبة الطاقة مضاعفة •

%  يف 20 لتصل إىل املتجددة
2020 . 

  

 السيايس البعد
  عىل  االعتامد  تقليل •

.  اخلارجية  املساعدات
 إسرتاتيجية قصرية وضع •

  وطويلة املدى. ومتوسطة

 االجتامعي  البعد
 والتثقيف.  الوعي •
 جديدة  عمل  فرص  إجياد •
وتأهيل  القدرات  بناء •

.  الكوادر
 املناطق.  تطوير  عىل  العمل •

  
  

  :تاالستنتاجات والتوصيا
  :فإننا نستنتج ما ييل، السياسيةو يةقتصاداالو يةجتامعمن خالل الدراسة التحليلية لتحديات أزمة الطاقة بأبعادها اال 

 .ووضع خطة عمل متكاملة لذلك، جيب وضع برنامج حتسني القدرات لكل العاملني يف جمال الطاقة املتجددة .1
، يف وضع حرج ردنكون الطاقة يف األ، للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لألمهية القصوىرضورة إنشاء هيئة وطنية  .2

بغض النظر عن السياسات احلكومية املتعاقبة التي أفرزت هيئات حكومية ال ، بيئياً و ياً واجتامع ياً اقتصادويضغط 
التي أصبحت مطلبًا ، يعني ذلك عدم التفكري هبيئة الطاقة املتجددة الو .حسبت عىل الدولةو، نستطيع تقييمها

 .احلد من مشكلة البطالةو، وتوفري فرص عمل جديدة، يشجع عىل جذب االستثامرات اخلارجية، ياً اقتصاد
ص كام ورد بخصو، جيب أن نستفيد من التجربة العاملية للدول املتقدمة، من خالل دراسة اخلارطة العاملية للطاقة .3

بحيث حتتاج  2050الطاقة يف هذه الدول لغاية العام إسرتاتيجية و حتسني كفاءة الطاقةو مسامهة الطاقة املتجددة
عىل أن يتزامن ذلك ، املحروقات بشكل تدرجييو املحروقات لكافة الرشائحو خفض الدعم للكهرباءإىل  احلكومة

مما يسهم يف حتويل الرصف من الناتج القومي اإلمجايل ، كفاءة الطاقةو مع إعطاء دعم لتطبيقات الطاقة املتجددة
التي سوف تساهم يف االستقرار ، عىل الطاقة املستوردة ينفق تدرجييا جزء منه عىل الطاقة املتجددة% 25املقدر ب 

 .خلق فرص عمل جديدةو، يقتصاداال
االعتامد عىل و، مراجعة شاملة هلافإننا نويص بعمل ، الوطنية املوضوعةسرتاتيجية من خالل التحليل املعمق لإل .4

فتح السوق عمليًا و، دراسات معمقةإىل  فال زلنا نحتاج، الطلب ألنظمة الطاقة املتجددةو دراسة متطلبات العرض
تشري و .الطاقة اجلوفيةو هي الطاقة احليويةو، التي مل يتم الرتكيز عليها من كافة القطاعات، ملصادر الطاقة املتجددة

منطقة خليج العقبة من أفضل املناطق يف العامل الستخدام الطاقة اجلوفية ألغراض توليد إىل  الدراسات أن
 .بطاقات كبرية، الكهرباء
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خصوصًا ما يتعلق بقطاع و، الوطني قتصادرضورة أن تتخذ الوزارات املعنية خطوات عملية حلامية استقرار اال .5
آلية و، حيدد رشوطًا للعاملني يف القطاعو، جماالت الطاقةالذي يتطلب رضورة تصنيف الرشكات يف كافة ، الطاقة

يبعده عن االحتكار الذي هو السبب الرئيس يف ختلف و مما يضمن جودة خدمات القطاع، لتأهيل هذه الرشكات
هو حاليًا غري موجود و، بدأ بالطاقة املتجددة يف سبعينيات القرن املايض ردنالدليل عىل ذلك أن األو .قطاع الطاقة

 .مرصو تونسو حيث سبقتنا دول عربية كثرية مثل املغرب، عىل اخلارطة العاملية للطاقة املتجددة

أمهية و، لرضورة ذلك وامهيته يف املجتمع املحيل، التعليم أمهية قصوىو التثقيفو جيب إعطاء موضوع التوعية .6
 اقتصادإىل  وحتويله، مستهلكالوطني من إنتاج نمطي سلبي  قتصادمن أجل نقل اال، اخلاصو للقطاعني العام

 إلفراز أجيال جديدة خرضاء من املدارس، وذلك من خالل تغيري األنامط السلوكية للمجتمع، قويو منظم منتج
 .التعليم العايلو التعليمو وزارة الرتبيةو بمسامهة مؤسسات املجتمع املدين، اجلامعاتو

فإن  :فعىل سبيل املثال، لكافة األمور املتعلقة بقطاع الطاقةجيب أن يكون هنالك مرجعية واحدة يف اختاذ القرار  .7
، يضيع الوقتو كفاءة الطاقة يشتت اجلهدو واخلاصة بمواضيع الطاقة املتجددة، اللجان املنترشة يف عدة وزارات

 اخلارج ضعفًا يف املعلومات املطلوبة من أجل دراسة النهوضو الدارسني يف الداخلو نحن نلمس من الباحثنيو
 .هبذا القطاع

بأن يضع ، كفاءة الطاقة من أجل االستفادة منه يف التنمية املستدامةو جيب الرتكيز عىل موضوع الطاقة املتجددة .8
، احلد ما يمكن من استرياد األنظمة املصنعةو، أصحاب القرار نصب أعينهم وجود صناعات حملية للطاقة املتجددة

 .االعتامد عىل املساعدات اخلارجية عوزو التي تبقي اململكة يف وضع االحتكار

استخدامها و نتيجة االعتداء اجلائر عليها، رضورة وضع خطة عاجلة إلنقاذ ما يمكن من األرايض الزراعية .9
مما يزيد من مشكلة ، ردنعىل مرور الزمن يؤثر يف األمن الغذائي لألو، مما يفقر البلد زراعياً ، للتجمعات السكنية
املتطورة بخصوص سياسة هذه الدول حلامية و االستفادة من الدول املجاورةو .يدقتصاعدم االستقرار اال
كون البناء يف األرايض الزراعية يتطلب طاقة مستنفذة ألغراض البنية التحتية أكثر بأضعاف من ، األرايض الزراعية

 .تية فيهامن خالل أعامل جتهيز البنية التح، نتيجة أعامل التجريف، األرايض غري قابلة للزراعة

، مفاهيم الطاقة السلبيةو تطبيق كودات املباين اخلرضاءإىل  ردنرضورة أن تتوجه املكاتب اهلندسية يف األ .10
التثقيف و من أجل التوعية، وقيام كافة قطاعات الدولة مع مؤسسات املجتمع املدين، االستخدام املناسب للطاقةو

 .لذلك عىل كافة الصعد

وبخاصة ، مع االعتامد أكثر عىل الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، االستخدام السليم واملناسب للطاقة إن .11
 .وأمهها االحتباس احلراري، ستسهم يف احلد من اآلثار البيئية، يف احلزام الشميس للكرة األرضية ردنلوجود األ

يات اخلرضاء املنتجة غري املستهلكة والطاقات تصادقفمن األمهية أن نركز أكثر عىل الثقافات اخلرضاء واال
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 6Gs(اء وم احلكومة اخلرضمما حيقق مفه، اخلرضاء وإنشاء املباين اخلرضاءالطاقة وكذلك توليد ، اخلرضاء

Concept( املياه والطاقة والبيئةلشبكة  ويساهم عمليًا يف احللول الذكية. 

  
  :داولاجل

  الوطنية للطاقةاإلسرتاجتية ) 1(اجلدول رقم 
  2020  2015  2007  مصدر التموين
  %1  %2  %7  استرياد الكهرباء
  %10  %7  %1  الطاقة املتجددة
  %14  %11  %0  الصخر الزيتي
  %29  %29  %26  الغاز الطبيعي
  %40  %51  %66  املنتجات النفطية
  %6  %0  %0  الطاقة النووية
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   اخلارطة العاملية للطاقة املتجددةيف  ترتيب الدول املتقدمة) 2(اجلدول رقم 
ALL RENEWABLES RATING COUNTRY RANK * 

70 China 1 (1) 

68 USA 2 (2) 

66 Germany 3 (3) 

63 India 4 (4) 

59 UK 5 (6) 

57 Italy 6 (5) 

56 France 7 (7) 

54 Canada 8 (8) 

50 Sweden 9 (10) 

49 Brazil 10 (10) 

48 Australia 11 (12) 

48 Spain 11 (9) 

47 Romania 13 (13) 

46 Poland 14 (13) 

46 South Korea 14 (15) 

45 Japan 16 (15) 

45 Belgium 16 (15) 

45 South Africa 16 (23) 

44 Ireland 19 (15) 

44 Denmark 19 (19) 

* Figure in brackets is ranking from November 2011 
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   الرشكات التي تعمل يف صناعة اخلاليا الشمسية أهم) 3(اجلدول رقم 
REGION  TECHNOLOGY  MWP 2011 EST RANK 

China c-Si 1991.2 Suntech 1 
ROW/Europe/US CdTe 1900.8 First Solar 2 

China c-Si 1690.0 JA Solar 3 
China c-Si 1467.0 Yingli 4 

Taiwan c-Si 1400.0 Gintech 5 
China c-Si 1283.5 Trina 6 

Taiwan c-Si 1040.0 Motech 7 
China c-Si/a-Si 992.3 Canadian Solar 8 
Japan c-Si 895.0 Sharp Solar 9 
China c-Si 855.5 Jinko Solar 10 

  57% % total  
  23579.3 Estimated total shipments 

  

  العربية الدول يف املتجددة الطاقة ملشاركة املعلنة األهداف) 4(جلدول رقم ا
  األهداف  نطاق األهداف  الدولة
 من الطاقة األولية %10 2020 ردناأل

 * من الطاقة الكهربائية %7 2030 اإلمارات

 من الطاقة األولية %4 2014 تونس

 من الطاقة الكهربائية% 10 2030 اجلزائر

 من الطاقة الكهربائية %1 2011 السودان

 من الطاقة األولية% 4.3 2030 سوريا

 من الطاقة الكهربائية %5 2020 الكويت

 احلراريو االحتياجات لإلنتاج الكهربائي  %12 2020 لبنان

 ليبيا
2020 

2030 
 من الطاقة الكهربائية 10%
 من الطاقة الكهربائية  25%

 ظبي تم إعالن هذه النسبة من قبل إمارة أبو  *
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   يف األردن خارطة الرياح

  
  

مقارنة االردن في االستراتجیة الطاقة المتجددة مع بعض الدول
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  اخلارطة الشمسية يف األردن
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4 -1 -2  

 :مقدمة .1

حتى أصبح معدل استهالك ، ية والتجارية واحلياتية املختلفةقتصادالطاقة الكهربائية املحرك الرئيس للقطاعات االُتعدُّ 
للمواطنني  وعليه ؛فإن توفري الطاقة الكهربائية .الفرد السنوي من الكهرباء أحد املؤرشات الرئيسة للتطور والتقدم

وبشكل متزايد سنويًا ، غنى عنها أصبح رضورة أساسية ال، وبكلفة مقبولة، وبنوعية جيدة، وللمرافق كافة باستمرار
سنويًا خالل % 7بمعدل  ردنفقد ازداد الطلب عىل الكهرباء يف األ .ي يف البلدقتصاديتامشى من النمو السكاين والنمو اال

من استهالك الكهرباء العام  نردوبلغ نصيب الفرد يف األ .وهي نسبة تفوق نسبة النمو السكاين، اخلمسني سنة املاضية
  .سنة 15أي حوايل ضعف ما كان قبل حوايل  السنة؛/س.و .ك) 2170 (2011
، مشتقات نفطية، نفط خام(من احتياجات اململكة من الطاقة األولية تستورد من اخلارج % 97ومن املعلوم أن حوايل   

مما جيعل احلاجة ، من كامل استهالك الطاقة يف اململكة% 40ويستهلك قطاع الكهرباء حوايل  .)كهرباء مستوردة، غاز طبيعي
ة لإلرساع يف توفري أكثر ما يمكن من مصادر حملية للطاقة  البديلة مثل أو  سواًء الطاقة املتجددة، )وهي موجودة(ملحَّ

تنويع مصادر الطاقة وكذلك ينبغي  .تكثيف اجلهود لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي حملياً أو ، الصخر الزيتي والطاقة النووية
  .كلف إنتاج الطاقة الكهربائية والقدرة عىل التأثري يف، لضامن استمرارية التزويد، املستوردة من اخلارج

الكهرباء و سيكون رهنًا بمعاجلة موضوع الطاقة بعامة، السيايس للوطنو يجتامعاالو يقتصادوعليه ؛ فإن األمن اال  
  .بخاصة
 :الكهرباءالوضع املؤسيس لقطاع  .2

؛ فقبل ذلك التاريخ كانت الكهرباء مشاريع صغرية ردنعالمة مميزة يف تاريخ قطاع الكهرباء يف األ 1967يعدُّ العام   
تم و، صدر قانون الكهرباء العام 1967ويف عام  .وكانت غري مربوطة بشبكة واحدة، قرويةو جمالس بلديةأو  يملكها أفراد

، أنيطت هبا مهمة تنفيذ مرشوع الكهرباء العامو، بوصفها مؤسسة حكومية مستقلة يةردنتشكيل سلطة الكهرباء األ
وقد اشتملت ، وقد قامت السلطة بتنفيذ هذه املهمة .توزيعو شبكات نقلو املشتمل عىل بناء حمطات توليد حرارية كبرية

شبكات إىل  باإلضافة، إربدو عامن مسؤوليتها عىل توليد الكهرباء ونقلها وبيعها لرشكتي التوزيع العاملتني آنذاك يف
 يف أواخر التسعينيات تم جتزئة السلطةو .املنطقة الرشقيةردن والتوزيع التي أنشأهتا السلطة يف جنوب اململكة ووادي األ

  - :كام يأيت، رشكات مسامهة عامةإىل  حتويلهاو
الكهرباء من  رشاءو عن شبكة النقل الوطنية وهي مسؤولة، متلكها احلكومة بالكاملو :رشكة الكهرباء الوطنية §

، ف.ك 400وتبادل الكهرباء مع الدول العربية املربوطة بالشبكة القومية ، بيعها لرشكات التوزيعو، رشكات التوليد
  .من جممل الطاقة املوزعة للمشرتكني الصناعيني الكبار% 7.5تقوم بتوزيع و
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هي و، يجتامعالضامن االو احلكومةو، ملكيتها القطاع اخلاص األجنبيويشارك يف : رشكة توليد الكهرباء املركزية §
  .معنية بشؤون التوليد

  من جممل الطاقة املوزعة % 17.5تقوم بتوزيع و، تعود ملكيتها للقطاع اخلاصو :رشكة توزيع الكهرباء §
  .للمشرتكني

  .التوليدهي معنية بشؤون و، متلكها احلكومة بالكاملو :رشكة السمرا لتوليد الكهرباء §
التي يملكها القطاع اخلاص وتساهم احلكومة بجزء من و يةردنالرشكات تقوم رشكة الكهرباء األ هذهإىل  وباإلضافة

رشكة كهرباء حمافظة و )من جممل الطاقة املوزعة للمشرتكني% 59(ملكيتها بتوزيع الكهرباء يف منطقة االمتياز التابعة هلا 
من جممل الطاقة % 16(ي بتوزيع الكهرباء يف منطقة االمتياز التابعة هلا جتامعالضامن االو إربد اململوكة من القطاع اخلاص

  .)املوزعة للمشرتكني
تعنى أيضًا بشؤون  1984الثروة املعدنية التي تأسست يف العام و فإن وزارة الطاقة، الرشكات املذكورةإىل  وباإلضافة

  .وشؤون الطاقة بعامة، الكهرباء
، أمور التعرفةو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء املعنية بشؤون ترخيص مؤسسات الكهرباء 2001وقد تأسست يف العام   
  .غريها من الشؤون التنظيمية للقطاعو

ه يقوم عىل قطاع الكهرباء يف األ مملوكتني للقطاع اخلاص  رشكتنيإىل  باإلضافة، مؤسسات 8 ردنومن هنا نلحظ أنَّ
 .تبيعان الكهرباء لرشكة الكهرباء الوطنيةو، حمطتي توليد كهربائيتني خاصتنيتشغالن و متلكان
 :املستجدات التي طرأت عىل قطاع الكهرباء يف السنوات األخرية .3

سواًء من حيث ، ردنشهدت األعوام األخرية مستجدات هامة أثرت مبارشة يف التزويد الكهربائي للمشرتكني يف األ
  :املستجدات الرئيسة التاليةإىل  ويمكن أن نشري، التزويداستمرارية أو  األسعار

  .االرتفاع العاملي ألسعار الطاقة األولية ؛ إذ إن أسعار النفط العاملية تضاعفت يف السنوات العرش األخرية  - أ 
 300- 240وقد اعتمد االتفاق عىل تزويد  .ردنالتعاقد مع اجلانب املرصي لتزويد الغاز إلنتاج الكهرباء يف األ - ب 

ياً ، مليون قدم مكعب يومياً  يوميًا ؛ أي  3مليون قدم 77حوايل إىل  وتراجع التزويد اآلن، وقد تكرر انقطاع التزويد كلِّ
مما يستدعي رضورة تنويع ، أضعاف األسعار املتفق عليهاإىل  وارتفعت األسعار، 2010عن % 65بانخفاض نسبته 

واالعتامد ، ونتيجة لتدين كمية الغاز املستورد .لتوفري مصادر حمليةوتكثيف اجلهود ، مصادر االسترياد من اخلارج
فقد ارتفع معدل كلفة رشاء الكهرباء من ، عىل الوقود الثقيل والديزل ذي األسعار العالية مقارنة بالغاز الطبيعي

لعام س او ك/ فلس 112.244إىل  2007س العام و ك/فلس 31.9قطاع التوليد لرشكة الكهرباء الوطنية من 
 .وهذه الزيادة هي انعكاس الرتفاع كلفة الوقود املستهلك لتوليد الكهرباء، %250؛ أي بزيادة 2011

بسبب ، وخاصة التوليد والتوزيع، شهدت الفرتة املذكورة نفسها تغّريًا جوهريًا يف ملكية وإدارة املشاريع الكهربائية  - ج 
ففي حني كانت احلكومة متتلك كامل مشاريع التوليد والنقل وجزءًا كبريًا من مشاريع ، إجراءات اخلصخصة
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 بعضها يعود بالكامل للقطاع اخلاص، أصبحت ملكيتها تعود اآلن جلهات متعددة، التوزيع ممثلًة بمؤسسة واحدة
 .العام وبعضها اآلخر مشاركة بني القطاعني العام واخلاصأو 

وزيرًا خالل  11منهم ، وزيراً  20حتى اآلن  1984الثروة املعدنية منذ نشأهتا العام و تعاقب عىل وزارة الطاقة  - د 
سرتاتيجية مما انعكس عىل عدم االلتزام باإل، ارتباك يف عمل الوزارةإىل  وقد أّدى ذلك، السنوات العرش األخرية

 .)2020- 2007(الوطنية للطاقة 
كونه دورًا رئيسيًا يف التخطيط للقطاع واملراقبة واملتابعة جلميع تطّور دور وزارة الطاقة والثروة املعدنية من   - ه 

وخاصة ، تضطلع بأدوار تنفيذية ملشاريع الطاقة - مثلها مثل باقي املؤسسات- أن أصبحت إىل ، مؤسسات القطاع
سات الوطنية للطاقة مثلها مثل املؤسسرتاتيجية وأصبحت من حيث عدم االلتزام باإل، املتجددة والتوليد اخلاص
  .األخرى العاملة للقطاع

  .ردني يف األقتصادية العاملية وأثرها يف الوضع االقتصادتداعيات األزمة اال  - و 
مما أّثر عىل سياسة تسعري ، األحداث األخرية التي اندلعت يف عدد من الدول العربية عىل املستوى الشعبي  - ز 

 .مثل الغاز املرصيعىل استمرارية مصادر الطاقة األولية املستوردة و، الكهرباء
، والتي انعكست عىل النمو الكبري يف الطلب عىل الكهرباء، التغريات املناخية املصاحبة الرتفاع درجات احلرارة  - ح 

فرتة ما قبل الظهر املتميزة بارتفاع إىل  ممّا نقل احلمل األقىص، وكذلك التغيري يف نمط احلمل اليومي الكهربائي
  .ئيةاحلرارة بدالً من الفرتة املسا

 :)2020 - 2007(الوطنية للطاقة سرتاتيجية اإل .4
اشتملت عىل الربامج والسياسات ، وطنية للطاقةإسرتاتيجية بوضع  2007قامت اللجنة امللكية التي شكلت عام 

  :التالية يف قطاع الكهرباء
 .سنوياً % 7.4) 2020- 2007(معدل النمو املتوقع عىل الطاقة الكهربائية  
 .2020عام % 6و 2012عام % 4إىل  وترتفع 2007من خليط الطاقة عام % 1تشارك الطاقة املتجددة بنسبة   - أ 
 .2020عام % 14و 2015من خليط الطاقة عام % 7يشارك الصخر الزيتي بنسبة  - ب 
بتكلفة إمجالية ) 2020- 2007(م واط خالل الفرتة  4000إضافة قدرات توليد بحوايل إىل  يةردنحتتاج الشبكة األ  - ج 

  .مليون دينار 5200 –مليون دينار 4200ترتواح بني 
تعمل (تشتمل عىل وحدات توليد تقليدية ، يتم تنفيذ هذه الزيادة عىل القدرة التوليدية الوارد ذكرها ببدائل متعددة  - د 

 .)والطاقة النوويةوالطاقة املتجددة ، بالنفط والغاز الطبيعي املستورد واملنتج حمليًا والصخر الزيتي
فإنه ال بد من البحث عن ، ملواجهة الطلب املستقبيل عىل الغازو، نظرًا ملحدودية كميات الغاز املستوردة من مرص  - ه 

 .مصادر خارجية أخرى للتزود بالغاز
 .لتنسيق سياسات الدولة املتعلقة بالطاقة بعامة، التنسيب بتأسيس جهة عليا للطاقة  - و 
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  :مقارنتها بام تم إنجازه حتى اآلن يتبني ما ييلو وامللخصة أعالهسرتاتيجية التوصيات التي اشتملت عليها اإل وبدراسة

بإضافة قدرات توليد (سرتاتيجية حتى تارخيه مل يتم أية إضافة لقدرات التوليد بالطاقة املتجددة مقارنًة بام ورد يف اإل  - أ 
بموجب الربنامج الزمني للمشاريع العاملة و 2012من اخلليط الكيل للطاقة العام % 4إضافية بالطاقة املتجددة تبلغ 

، 2010- 2007واط من .م 70 -  60مرشوع الفجيج ، 2009- 2007واط من .م 40 -  30مرشوع الكمشة (بالرياح 

  .)2012- 2008واط من .م 200 -  100مرشوع احلرير 
، عىل إضافة قدرات توليد إضافية تعمل بالصخر الزيتيسرتاتيجية وفيام يتعلق بالصخر الزيتي فقد اشتملت اإل - ب 

 .واط.م 290؛ أي حوايل 2015من اخلليط الكيل يف العام % 7 بحيث تبلغ
إيالء إىل  ولكنها حتتاج، وجتري مباحثات مع أكثر من جانب دويل لبناء حمطات توليد باستعامل الصخر الزيتي  

سرتاتيجية يف اإل للتمكن من حتقيق النسب املشمولة، اخلطوات املمكنة لإلرساع يف ذلكواختاذ ، املوضوع أمهية أكثر
يف معرض استعراض مجيع البدائل املمكنة للتوّسع يف - أشارت ، الوطنية للطاقةسرتاتيجية واجلدير بالذكر أن اإل .الوطنية

يًا مقارنه اقتصادأنَّ بديل استخدام الصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية هو البديل األجدى إىل  –قدرة التوليد يف اململكة 
  .والوقود النووي ببدائل التوسع باستعامل الوقود الثقيل

إضافة وحديت توليد ، الوطنيةسرتاتيجية خالل فرتة اإل )الدورة املركبة(ومع أنه تم بناء حمطات توليد تقليدية   - ج 
 واط نفّذت.م 373وحمطة توليد دورة مركبة يف القطرانه بقدرة ، واط يف السمرا.م 142غازية بقدرة  توربينات

فال يزال املسؤولون يناقشون ويدرسون تنفيذ مرشوع الطاقة اخلاص الثالث ، )ُشّغلت من قبل القطاع اخلاصو
بقدرة ) لينفذ بالقطاع اخلاص(ع ومرشوع الطاقة اخلاص الراب، واط.م 600- 350بقدرة  )لينفذ بالقطاع اخلاص(

وكذلك ، واإلرساع ما أمكن يف املبارشة بالتنفيذ، األمهية الالزمة وهنا أيضًا ال بد من إيالء هذا األمر .واط.م 250
وال بد أيضًا ، واط ال تزال حتت الدراسة واملفاوضات.م140فإن إضافة وحدة توليد بخارية يف حمطة السمرا بقدرة 

  .نظرًا للجدوى العالية هلذا املرشوع، هذا األمر األمهية البالغة والرسعة يف املبارشة بالتنفيذ من إيالء
ومل تتخذ بعد اإلجراءات الالزمة الختاذ القرار ، ال يزال موضوع التوسع يف التوليد بالطاقة النووية حتت الدراسات   - د 

ملتبعة يف هذا املوضوع وحتى األشخاص القائمني عليه وال تزال السياسة ا، الالزم هبذا الشأن عىل املستوى الوطني
واط .م 400الوطنية اشتملت عىل بناء وحديت توليد نوويتني بقدرة سرتاتيجية إال أن اإل، سنوات 5كام كانت قبل 

 .2024و 2020لكل منها تدخالن اخلدمة يف عامي 
لرتشيد سرتاتيجية متعددة خالل فرتة اإلالوطنية للطاقة عىل تنفيذ وإجراءات مشاريع سرتاتيجية اشتملت اإل  - ه 

 2015بيّنت أنه بحلول العام و، غريهاو احلكوميةو التجاريةو الصناعيةو االستهالك يف مجيع املجاالت املنزلية
وقد تأّخر إصدار  .من إمجايل الطاقة الكهربائية املستهلكة% 5إدارة األمحال بتوفري و ستساهم إجراءات الرتشيد

 .الوطنيةسرتاتيجية بالتايل مل يتحقق اهلدف الوارد يف اإلو، 2010ترشيد الطاقة حتى العام و ملتجددةقانون الطاقة ا
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، مل تؤخذ بعني اجلدّية واالستعجال الالزم 2020- 2007الوطنية للطاقة للفرتة سرتاتيجية يالحظ أن توصيات اإلو
واالستفسار من املسؤولني عن أسباب التقصري ، اإلسرتاتيجيةمما يستدعي حتديث هذه ، اإللتزام باملواعيد الزمنية للتنفيذو

   .اإلسرتاتيجيةيف تنفيذ ما ورد فيها بحسب التواريخ املحددة يف 
 :الكهرباء بخاصةو املؤرشات الرئيسة لقطاع الطاقة بعامة .5
  .2011فيام ييل بعض املؤرشات الرئيسة لقطاع الطاقة بعامة والكهرباء بخاصة للعام   
% 3فاملصادر املحلية ال تكفي ألكثر من ، من احتياجات اململكة من الطاقة من اخلارج% 97استرياد أكثر من  يتم - 

 .بام فيها الغاز املستخرج من الريشة، فقط
من الناتج املحيل اإلمجايل املقّدر % 18وهذا يوازي حوايل ، مليار دينار 3.7بلغت كلفة الطاقة املستوردة حوايل  - 

 .2011مليار دينار للعام  20.5بحوايل 
  .من قيمة املستوردات% 29وحوايل ، من إمجايل قيمة الصادرات% 71تشّكل فاتورة استرياد الطاقة حوايل  - 
 .سنوياً % 7خالل العقد القادم بحوايل  ردنتقّدر الزيادة السنوية يف الطلب عىل الكهرباء يف األ - 
وحوايل ، %25ويستهلك القطاع الصناعي حوايل ، الكهرباء املتوفرةمن جممل % 40يستهلك القطاع املنزيل حوايل  - 

 .للقطاع التجاري% 17
مشتقات ، نفط خام(مليون طن نفط مكاىفء  8.5من الطاقة بجميع أشكاهلا حوايل  ردنبلغ جمموع استهالك األ - 

  .)وسوريا والكهرباء املستوردة من مرص، الطاقة املتجددة، الغاز املستورد، الغاز املحيل، النفط
تقليدية (واط .م 6000الوطنية للطاقة عىل إضافة حمطات توليد كهربائية بقدرة إمجالية حوايل سرتاتيجية اشتملت اإل - 

  .)2030- 2007(مليار دوالر للفرتة من  15- 9ترتاوح كلفتها من ) نوويةو ومتجددة وصخر زيتي
دًا لكل دينار من الناتج القومي اإلمجايل سو ك 0.79بلغ معّدل معامل املرونة الكهربائية حوايل -   .مولَّ
 .2002دينار من الناتج املحيل اإلمجايل بأسعار  1000كغم نفط مكاىفء لكل  720كثافة استرياد الطاقة بعامة  - 
  .ُمستخدم 8000حوايل  ردنبلغ إمجايل عدد العاملني يف قطاع الكهرباء يف األ - 
 .سنوياً % 7النمو السنوي للطلب عىل الكهرباء خالل اخلمسني سنة املاضية  بلغ معدل - 
من املحطات العائدة % 40% (49حوايل  2011العام  ردنبلغت مسامهة القطاع العام يف توليد الكهرباء يف األ - 

 )ي يف حمطات التوليد اخلاصةجتامعمن مسامهات الضامن اال% 9و للحكومة
عىل شبكات التوزيع % 12.3، عىل شبكات النقل% 2.2، يف حمطات التوليد% 4.9% (16.87بلغ الفاقد الكهربائي  - 

 .)الرسقات من الشبكاتو العائدة لرشكات التوزيع شامًال الفاقد الفني
حني بلغ معدل سعر البيع  يف، س.و.فلسًا لكل ك 189بلغ معدل الكلفة الكليّة للطاقة الكهربائية اُملباعة للمشرتكني  - 

س ُمباع تتحمله رشكة الكهرباء .و.فلس لكل ك 100ممّا يعني خسارة حوايل ، س.و.فلسًا لكل ك 89للمشرتكني 
  .بالتايل احلكومةو، الوطنية بالكامل
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غم ك 1194السنة بينام بلغ نصيبه من الطاقة األوليّة /س .و.ك) 2610( 2011بلغ نصيب الفرد من الكهرباء العام  - 
 ن .م.ط

منها ، 2010عن العام %  6.2س بزيادة .و.ج) 16245( 2011بلغ جمموع الطاقة الكهربائية اُملتاحة خالل العام  - 
س .و.ج)1653(و، القطاع الصناعي اخلاصأو  سواء من حمطات القطاع العام، س تم توليدها حملياً .و.ج) 14592(

وعليه؛ ، س.و.ج)13572(املستهلكة داخليًا يف مجيع القطاعات يف حني بلغت الطاقة ، مستورد من مرص وسوريا
أو  شبكات التوزيعأو ، شبكات النقلأو  سواًء كان فاقدًا فنيًا يف حمطات التوليد، %16.87تكون الطاقة املفقودة 
 .الرسقات من الشبكة

ملكيته للقطاع العام والباقي نصفها تعود ، واط.م3420بلغ جمموع قدرات التوليد االسمية املركبة حمليًا حوايل  - 
 .2011واط العام .م 2660يف حني بلغ احلمل األقىص للنظام الكهربائي ، للقطاع اخلاص

 .س غري مزودو دوالر لكل ك 2تكلفة الطاقة الكهربائية غري املزودة للمشرتكني تبلغ  - 

 :املشاكل التي يعاين منها قطاع الكهرباء .6

 سواء من حيث التخطيط والتصميم وطرح العطاءات واستقبال العروض، دخول الوزارة يف تنفيذ املشاريع .1
 :الخ مما نتج عنه...حتليلها ودراستهاو

حتى أصبحت حتتاج ملن ، تراجع دور وزارة الطاقة والثروة املعدنية يف عملية التخطيط واملتابعة واملساَءلة  .أ 
 ..يتابعها ويسائلها

مما أّثر يف رسعة ، )أ(كيفًا ليتناسب مع الدور اجلديد للوزارة كام يف و إن اجلهاز الفنّي يف الوزارة مل ينُْم كّامً   .ب 
  .اإلنجاز ونوعيته

مما ترتب عليه ، االعتامد عىل استرياد مصدر طاقة أوليّة واحد لتوليد الكهرباء مثًال من مرص لتزويد الغاز الطبيعي .2
دة، مشاكل كبرية يف التزويد االرتفاع الباهظ واملُكلف جدًا يف إىل  وهو ما أدى ،األسعارأو  سواًء الكميات املَُورَّ
فقد بلغت يف ، نتيجًة لذلك )احلكومة(وأحدث خسائر كبرية تكبدهتا رشكة الكهرباء الوطنية ، أسعار الطاقة األولية

حه لالرتفاع كثريًا خالل العامني ) 1008( 2011هناية العام   .2013و 2012مليار دينار ُمرشَّ

توزيع املهام الرئيسة املتعلقة بقطاع الكهرباء بني الوزارة ورشكة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم عدم الوضوح يف  .3
بينام تّم حتميل رشكة الكهرباء الوطنية مسؤولية استرياد ، دور الوزارةإىل  الوارد ذكره يشري) 1(والبند ، القطاع

ا األسايس هو إدارة الشبكة الوطنية ورشاء الطاقة يف حني أن دوره، من اخلارج )الغاز الطبيعي(الطاقة األوليّة 
  .االسترياد من اخلارج وبيعها للمشرتكنيأو ، الكهربائية من اجلهات املزودة

الرسعة الالزمة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة لبناء حمطات توليد كهربائية باستعامل مصادر طاقة و انعدام اجلدّية .4
وعجز يف ، وهذا مؤرش عىل انعدام اإلرادة، الغاز الطبيعي املحيلأو  الصخر الزيتيأو  سواًء كانت املتجددة، حملية
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الطاقة إسرتاتيجية ومثال ذلك عدم التزام خمتلف اجلهات لتنفيذ ما ورد يف ، التخطيط اإلسرتاتيجي للقطاع
، دات توليد إضافيةالدراسات إلضافة وحو علًام بأن الفرتة الزمنية الالزمة بني املبارشة بالتخطيط، الوطنية

 .سنوات للتوليد التقليدي 5- 4تبلغ من ، املبارشة باإلنتاج من هذه الوحداتو

سواًء يف مراقبة تدين ، غياب الدور الفعال ملَُمثيل احلكومة يف جمالس إدارة الرشكات العاملة يف قطاع الكهرباء .5
متابعة تنفيذ ما أو ، بالتعيينات عىل أسس غري تنافسيةوتضخم الكوادر ، مستوى األداء مثل ارتفاع الفاقد الكهربائي

  .الوطنية للطاقةسرتاتيجية ورد يف اإل

االستجرار غري و، تراخي دور كل من رشكات التوزيع وأجهزة الدولة املعنية يف متابعة العبث بالشبكة الكهربائية .6
 .بسبب هذا العبث% 2وتقدر خسارة الشبكة العامة بحوايل  .القانوين منها

اهلدر إىل  ممّا يؤدي، %80وهي مدعومة بحوايل ، فهناك فئات تستهلك الكهرباء، االختالالت يف التعرفة الكهربائية .7
 .يف االستهالك

ومل ُيالَحظ أن ، إن األهداف املرجوة من عملية خصخصة القطاع مل تتحقق فيام يتعلق برفع الكفاءة وتقليل الكلفة .8
حتسني كفاءة وقدرات اجلهاز إىل  ة املنشآت الكهربائية وخاصة التوليد قد أّدىدخول جهات أجنبية يف ملكية وإدار

 .الذي بقى كام هو عليه قبل اخلصخصة، احلايل

قد ، يومياً  3مليون قدم 30الذي كان يبلغ حوايل ، بل إن اإلنتاج منه، مل يطرأ أي تطور عىل حقل الريشة الغازي .9
رشكة إىل  عىل الرغم من اإلجراءات التي اختذت لتحويل ملكية احلقل، يومياً  3مليون قدم 17حوايل إىل  تراجع اآلن

 .تشارك فيها رشكات عاملية ذات خربة يف إنتاج الغاز

 سواء يف مواضيع التزويد، فشل املعنيني يف الدولة يف استرشاف أمهية الطاقة بعامة منذ أكثر من عرش سنوات .10
، فقد كان ينبغي اعتبار الطاقة جزءًا أساسيًا من األمن الوطني الشامل للمملكة، وتنويع املصادر، امللكية والكفاءةو

وعىل سبيل املثال فقد تم  .ورفده بالكفاءات والقيادات ومصادر التمويل الالزمة استباقًا لألزمة التي نُمر هبا اآلن
وتطوير القدرات ، ذجًا يتم تطويرهلتكون نمو 1996بناء أول حمطة توليد كهربائية بالرياح يف شامل اململكة العام 

ولكن حتى هذه اللحظة مل يتم إضافة حتى كيلواط واحد من طاقة ، تشغيله والتوسع فيهو املمكنة عىل إدارته
  .وهذا ينطبق عىل كثري من النشاطات الكهربائية املختلفة، الرياح منذ ذلك احلني

تزويد و هو قيام بعض هذه الشبكات بدعمو، هدافهافشل شبكة الربط العريب الكهربائية يف حتقيق أحد أهم أ .11
 .األزمات نفسهاو نظرًا ملرور هذه الشبكات باملشاكل، مشاكلأو  الطاقة للشبكات التي متر بأزمات

فمن املتوقع أن ال يتم إضافة ، تفاقًام يف أزمة التزويد الكهربائي 2014وربام الذي يليه  2013سيشهد العام القادم  .12
بسبب التقادم ، ُيتوقع تدّين قدرات التوليد احلاليةو، 2013وال العام  2012قدرات توليد إضافية هلذا العام 

، خاصة لوحدات التوليدو، عدم كفاية إجراءات الصيانة املستمرةو، واالرتفاع العاملي عىل درجات احلرارة
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املزيد من القطع املربمج عىل املواطنني خالل و، د من االنقطاعات الكهربائيةويرتتب عىل ذلك أننا سنشهد املزي
 .الوطني خسارات كبرية قتصادمما سيكلف اال، 2014ورّبام  2013العام 

؛  والتقليل من اهلدر، ضعف اإلجراءات التي تتخذها الدولة خالل السنوات األخرية لتحسني كفاءة االستعامل .13
ومل نشهد حتى اآلن أّية آثار إجيابية هلذا ، 2010أي الرتشيد ؛ إذ إن قانون الطاقة املتجددة مل يصدر إال يف العام 

     .القانون

  :احللولو االقرتاحات -  ردنمستقبل الكهرباء يف األإىل  نظرة .7
  ختفيض كلفة الطاقة الكهربائيةو املستمرو يف جمال التزويد اآلمن: أوالً 
للبحث يف حلول ملشكالت القطاع املستقبلية سرتاتيجية فإنه يمكن تلخيص األسس اإل، عىل ضوء ما ورد سابقاً   7.1
  :كام ييل
سواء عىل ، ينبغي معاجلتهاو، نتيجة لعوامل كثرية متت اإلشارة إليها، جديةو يعاين القطاع حاليًا من مشاكل معقدة  - أ

  :أساسينيعىل حمورين ، البعيدأو  املدى القصري
أو  سواء املربجمة، لتفادي انقطاعات التزويد الكهربائي، املستمر ملصادر الطاقة األوليةو التزويد اآلمن  1- أ

تنويع مصادر التزويد للطاقة األولية من و، تطوير مصادر الطاقة األولية املحلية يرتتب عىل ذلكو، القهرية
  .اخلارج

تبني و، املستعملة يف التوليد) الوقود(تنويع أشكال الطاقة األولية هذا يستدعي و، ختفيض كلفة التوليد  2 - أ
  .باإلضافة ألجهزة املستهلكني، التوزيعو النقلو إجراءات فعالة لرفع كفاءة معدات التوليد

  .الطاقة النوويةو الغاز الطبيعيو الصخر الزيتيو تشمل الطاقة املتجددةو :تطوير مصادر الطاقة األولية املحلية  7.2
تشمل استرياد الغاز الطبيعي من أكثر من مصدر بعد استكامل إنشاء و :تنويع مصادر التزويد للطاقة األولية من اخلارج

 كذلك إمكانية الوصولو، مشتقاته من اخلارجو اإلجراءات املتبعة يف استرياد النفطإىل  باإلضافة، حمطة إستقباله يف العقبة
  .الستخراج الغاز الطبيعي، الل املشرتك للمنطقة العراقيةاملحاذية حلقل الريشةاتفاق مع اجلانب العراقي لالستغإىل 

فمن ، املشار إليها أشكال الطاقة األوليةإىل  باإلضافة: تنويع أشكال الطاقة األولية املستعملة يف توليد الكهرباء
اهلدف من تنويع ) يف حالة جدواه(حيقق مما ، دراسة إمكانية استعامل الفحم يف توليد الكهرباءو الرضوري النظر جدياً 

  .تنويع أشكال الطاقة األوليةو، املصادر
  كلفته لألعوام القليلة القادمةو مشكلة كفاية التزويد  7.3

  :املدى القصري  7.3.1
، كذلك ارتفاع يف كلفة التوليدو، 2014و 2013يتوقع أن تشهد اململكة انقطاعات يف التزويد الكهربائي خالل األعوام 

إن اخليارات لتاليف هذه املشكلة املتوقعة قريبًا حمدودة ؛ إذ  .الوطني قتصادعىل اال وزيادة عبئها بالتايل تفاقم مشكلة الطاقةو
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 كذلك فإن مشاريع التوليد اجلاري بحثهاو، يةردنال يمكن االعتامد عىل الشبكات الكهربائية العربية املرتبطة مع الشبكة األ
كذلك فإن اختاذ إجراءات و، 2014لن تكون جاهزة قبل هناية ، ل هناية العام احلايل عىل أحسن تقديراملؤمل إحالتها قبو

   .الرتشيد التي سيشار إليها الحقًا لن تؤثر يف ختفيض األمحال الكهربائية بام يكفي لتاليف القدرة التوليدية
 200ويف هذا املجال عىل القائمني عىل القطاع اختاذ اإلجراءات الرسيعة جدًا لرشاء توربينات غازية بقدرة حوايل   
أن تبارش العمل  - يف أحسن التقديرات- التي ال يمكن ، فلربام يسعف احلظ والظروف بتوافر مثل هذه التوربينات، واط.م

حترق وقود و، فهي ذات كفاءة منخفضة نسبياً ، كلة كلفة التوليدمع العلم أن تشغيلها سيفاقم مش، 2013قبل صيف 
كذلك فإنه قد يكون من املفيد لو بارش القائمون عىل القطاع منذ  .استثامر رسيع ينبغي توفريه برسعةإىل  حتتاجو، السوالر

  .العقبةية يف ردناآلن بدراسة إمكانية استئجار حمطات توليد حممولة عىل السفن لربطها بالشبكة األ
  :الطويلو املدى املتوسط 7.3.2

خاصة الكهربائية للسنوات و، الوطنية للطاقةسرتاتيجية عىل الرغم من أن هذه املذكرة تنسب برسعة حتديث اإل  - أ
، إال أننا نوىص بالرسعة البالغة يف التعاقد عىل مشاريع التوليد التي جيري بحثها حالياً ، اخلمس عرشة القادمة

  :يف ما ييل يمكن تلخيصهاو
 :رشكة الكهرباء الوطنية •

وملواجهة ، تفاديًا حلصول عجز كبري يف التوليد، الرابعو إزالة العوائق من أمام مشاريع التوليد اخلاص الثالث
 :هذه املشاريع هيو، األمحال املتزايدة

  :مرشوع التوليد اخلاص الثالث •
يتضمن و .توقيع االتفاقياتو بورش يف مرحلة التفاوضو، املالية للمرشوعو تم استالم واستقطاب العروض الفنية

يتوقع أن و .مليون دينار 550واط بكلفة  .م) 600- 350(هذا املرشوع إنشاء حمطة توليد رشق عامن باستطاعة قدرها 
بتنفيذ املرشوع  ويقوم القطاع اخلاص .إذا ما سارت األمور من غري عقبات 2014يتم تشغيل املرشوع أوائل العام 

  .أساس بناء متلك تشغيل عىل
  :مرشوع التوليد اخلاص الرابع •

وال يزال ، فقد تقدمت بعروض لتنفيذ املرشوع رشكتا توليد عاملتان يف اململكة، وهو عىل غرار املرشوع الثالث 
  .واط .م 250علًام بأن القدرة التوليدية للمرشوع حوايل ، املناقشاتو املرشوع يف مرحلة الدراسات

  :الثروة املعدنيةو الطاقةوزارة  7.3.3
التي ، الطاقة باأللواح الكهروضوئيةأو  الطاقة الشمسية املركزةأو  مشاريع الطاقة املتجددة سواء العاملة بالرياح

  :املفاوضات منهاو استلمت عروضًا كثرية لتنفيذها عىل أساس بناء متلك تشغيل وال تزال مجيع هذه املشاريع قيد الدراسة
ومرشوع لتوليد ، عروض ملرشوع طاقة الرياح يف الكمشةو، مالية ملرشوع طاقة الرياح يف الفجيجو عروض فنية

واط تعمل بتكنولوجيا الطاقة .م 100ومرشوع لتوليد الكهرباء باستطاعة حوايل ، الكهرباء بواسطة األلواح الكهروضوئية
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إالّ أن مجيع هذه املشاريع ال تزال يف مراحل  .تجددةوعروض أخرى خمتلفة إلنتاج الكهرباء بالطاقة امل، الشمسية املركزة
عن أو  سواء من الصناديق الدولية الصديقة، وحماوالت لتوفري التمويل الالزم هلا، املناقشات مع العارضنيو الدراسة

  .طريق القطاع اخلاص لبناء هذه املشاريع بمبدأ بناء متلك تشغيل
  : رشكة السمرا لتوليد الكهرباء 7.3.4

 .تقليل كلفة اإلنتاجو واط.م 140 وبالتايل زيادة قدرة املحطة بحوايل، الدورة املركبةإىل  مرشوع حتويل املرحلة الثالثة
  .جيري حاليًا تقييم العروض الختيار الرشكة التي ستنفذ املرشوعو، قد تسلمت الرشكة عروضًا من رشكات دوليةو

  : رشكة توليد الكهرباء املركزية  7.3.5
  .تطوير حمطة احلسني احلرارية للعمل كدورة مركبة

  )الطاقة النوويةو الصخر الزيتي(الكربى سرتاتيجية املشاريع اإل  7.3.6
، بشكل جتاريردن وخام اليورانيوم يف األو عىل ضوء املعلومات املنشورة حول توفر كميات كبرية من الصخر الزيتي

فإن تطوير هذين املصدرين يّشكل ، بشكل كبري ملصادر الطاقة املحليةو يفتقر حيث متثل مصادر حملية كبرية للطاقة يف بلد
توفري أموال باهظة و السالمةو كمسألة البيئة، عىل الرغم من التعقيدات املحيطة هبا، ال مناص منهاإسرتاتيجية خيارات 
  .لتنفيذها
فإن ربط توفري املياه عن طريق حتلية ، سنوياً  التي يزداد الطلب عليهاو، عىل ضوء أزمة توفر مصادر مياه يف اململكةو

يرفع من جدوى و، ُيعدُّ أمرًا رضورياً ، الطاقة النوويةو، مياه البحر باستعامل الطاقة التي يمكن توفريها من الصخر الزيتي
  .استغالل هذين املصدرين إلنتاج الطاقة الكهربائية

  :الصخر الزيتي  - أ
التقدم بدراسة اجلدوى ، ية من ذوات اخلربات يف استغالل الصخر الزيتيطلبت الوزارة من أكثر من رشكة دول

قبل الدخول معها بالتفاوض ، ضمن املناطق املمنوحة هلا، ية ملرشوع تقطري الصخر الزيتي السطحي إلنتاج النفطقتصاداال
  .حول اتفاقيات إمتياز هلذا الغرض

الستغالل الصخر الزيتي العميق باستخدام تكنولوجيا احلقن وقد تم توقيع اتفاقية امتياز مع إحدى الرشكات 
  .احلراري
قد تسلمت الوزارة أيضًا عرضًا أوليًا من رشكة دولية أخرى هلا خربة يف جمال توليد الكهرباء باحلرق املبارش للصخر و
  .للمرشوع جيري حاليًا تقييم األثر البيئيو، واط.م 430تضمن العرض بناء حمطة بقدرة حوايل و .الزيتي
  .واط بواسطة احلرق املبارش.م 900يتم التفاوض أيضاً مع ائتالف رشكات دولية لتقديم عرض لبناء حمطة توليد بقدرة حوايل و

  : يةردنهيئة الطاقة الذرية األ/ الطاقة النووية   - ب
عىل أن يتم ، باحلسبان، السالمةأمور و البيئيةو ال بد من االستمرار يف الدراسات املعمقة التي تأخذ النواحي الفنية  

أن يتم النظر جديًا يف بناء و، بشكل جمديو برتكزات مناسبةو، التأكد من وجود املواد اخلام الالزمة بكميات معقولة
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إىل  عىل أنه ينبغي األخذ باحلسبان أن مرشوعًا من هذا النوع حيتاج .مشاركة دوليةأو  املرشوع ضمن إطار إقليمي عريب
هو و، يتميز هذا املرشوع باعتامده عىل مصادر طاقة حمليةو .نوات للمبارشة باإلنتاج من تاريخ إقراره رسمياً س 10حوايل 

  .إذا ما أريد تطوير مصادر الطاقة املحلية الرخيصة نسبياً ، خيار اسرتاتيجي ال بد منه
، ضوء جمموع قدرات املنظومة الكهربائيةدراسة القدرة املناسبة للمفاعل عىل ، عىل أنه ينبغي عند إقرار عنارص املرشوع

  .مناعته يف حاالت األعطال القهريةو استقرارية النظامو
إنام و، ينبغي أن ال ُيكتفى فقط بتخريج مهندسني يف هذا املوضوع من اجلامعات الفنيةو يف جمال هتيئة الكوادر العلميةو

  .فهم للمرشوع للعمل لسنني عدة يف حمطات نووية مشاهبةالفنيني املتوقع توظيو ينبغي إجياد وسيلة إلحلاق املهندسني
استمرار التفاوض إىل  وقد خلصت، املالية للمرشوعو وتقوم اهليئة حاليًا منذ حوايل سبعة شهور بتقييم العروض الفنية

  .االئتالف الفرنيس الياباين للحصول عىل أفضل العروضو مع كل من اجلانب الرويس
  :التنظيميو املؤسيسيف املجال : ثانياً 
 املتعلقة بالطاقة بعامة تنسيق سياسات الدولةو، إنشاء جملس أعىل للطاقة ُيعنى بالتخطيط االسرتاتيجي للطاقة §

  .للطاقةسرتاتيجية متابعة اخلطط اإلو
إدارة و إجراءات ترشيد االستهالكو، متخصصة يف تطوير مشاريع الطاقة املتجددةو دائرة مستقلةأو  إنشاء هيئة §

  .ترشيد االستهالكو حسب ما ورد يف قانون الطاقة املتجددة، األمحال
 .هيئة تنظيم القطاع عىل أسس الكفاءةو املايل للوزارةو تعزيز الكادر الفني §

 .التي يساهم فيها القطاع العام إعادة النظر يف ممثيل القطاع العام يف جمالس إدارة املؤسسات الكهربائية §

لتجنب تصفية ، حيث أن هذه اخلسارة هي للحكومة، اخلسائر املرتاكمة عىل رشكة الكهرباء الوطنية دفرتياً  معاجلة §
كذلك لزيادة مرونة و، حيث زادت خسائرها عن احلد األعىل املسموح به، الرشكة بموجب قانون الرشكات

 .العمل عىل أسس جتارية سليمةو الرشكة يف االقرتاض

بحيث توجه عائداته لبناء حمطات توليد بالطاقة ، لس الريف بعد أن حقق أهدافهحتويل عائدات صندوق ف §
التي هي يف النهاية تصب يف ، إن تعّذر ذلك ختصيص جزء من عائداته هلذه الغايةأو ، )الرياح مثالً (املتجددة 

 .مصلحة كهربة الريف

التجارية إلنتاج و الصناعيةو يف املرافق السكنية إصدار الترشيعات الالزمة لتسهيل تركيب لوحات كهروضوئية §
  .مع التزام الشبكة الوطنية برشاء الفائض من إنتاج هذه املعدات، الكهرباء

 :يف جمال التخطيط االسرتاتيجي للقطاع: ثالثاً 

وطنية إسرتاتيجية عىل األقل إصدار أو ، الوطنية للطاقةسرتاتيجية القيام باإلجراءات العاجلة يف حتديث اإل •
عىل أن تلتزم اجلهات املعنية يف تنفيذ ما هو منوط هبا ضمن الفرتات الزمنية ، القادمة 15- 10للكهرباء للسنوات 
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إال من اجلهة التي قامت سرتاتيجية تغيري يف هذه اإلأو  عدم إحداث أي تعديلو، املحددة حتت طائلة املساءلة
  .إقرارهاو بإعدادها

خاصة من مصادر الطاقة املحلية إجراء هذه و اسات اجلدوى للمشاريع الكهربائيةأن تعتمد اجلهات املعنية بدر •
  .الفنيةو باإلضافة لألسس املالية، يةاقتصادالدراسات عىل أسس 

لتحسني ، ربام الشمسية أيضاً و الطاقة النوويةو شمول حتلية املياه مع مشاريع الطاقة املحلية الكربى كالصخر الزيتي •
 .املنافعتعظيم و اجلدوى

بحيث ُتعطى ، اعتامد قطاع الطاقة بعامة والكهرباء بخاصة كجزء أسايس من األمن الوطني الشامل للمملكة •
  .اإلداريةأو  سواًء من الناحية املالية، األولوية واالهتامم اجلّدي

وإنام يتم ، وعدم تبنّي سياسة الدعم يف التعرفة، إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية لتعكس الكلفة احلقيقية لإلنتاج •
 .بآلية يتم االتفاق عليها بني اجلهات املعنية، تعويض الفئات ذات الدخل املتدين وأّية فئات تستحق الدعم نقداً 

  إدارة األمحالو حتسني الكفاءةو يف جمال ترشيد االستهالك: رابعاً 
، ووضع األساليب العملية والفعالة موضع التنفيذ، استهالك الكهرباءتفعيل الوسائل واألساليب الالزمة لرتشيد  §

  .بعيدًا عن أساليب الوعظ واإلرشاد التي ثبت أهنا مل تؤثر يف السابق
ورفدها بالكفاءات املقتدرة لتقديم املشورة للمواطنني يف أمور ، وعىل سبيل املثال ينبغي تفعيل مراكز خدمة اجلمهور

  .كان سابقاً  استهالك الكهرباء كام
تشجيع استعامل السخانات الشمسية يف املنازل واملنشآت التجارية والصناعية لتسخني املياه يف الفرتات املشمسة  §

، وإجياد معادلة لتشجيع تركيب هذه السخانات بتقسيط أثامهنا لفرتات معقولة )شهور يف السنة 7التي تبلغ حوايل (
 .فاتورة املياه بدون فوائدأو  ُتسدد أقساطها مع فاتورة الكهرباء

وترشيد ، إلغاء الرسوم اجلمركية ورضيبة املبيعات عىل مجيع املعدات واألجهزة املستعملة إلنتاج الطاقة املتجددة §
  .وتقليل الفاقد الكهربائي يف املنازل واملرافق األخرى، االستهالك الكهربائي

، ة يف اململكة باسترياد أجهزة اإلنارة املنزلية اُملوّفرة للطاقةوهبذا الصدد يمكن أن تقوم رشكات التوزيع الثالث العامل
تسدد مع فاتورة  )مثًال سنه واحدة(عىل أن تقسط أثامهنا لفرتات معقولة ، وبيعها بالكلفة للمشرتكني عىل شبكاهتا

   .الكهرباء
ملنح رخص للفنيني العاملني يف ، وضع تعليامت ُمعيّنه بالتنسيق مع اجلهات املسؤولة مثل مؤسسة التدريب املهني §

للتقيد بالتعليامت التي تصدرها اجلهات املعنية كرشكات التوزيع وهيئة ، تنفيذ متديدات شبكات الكهرباء يف املنازل
  .وإصدار كودات بذلك، تنظيم قطاع الكهرباء

  .إدخال برامج تعليمية يف املدارس تتعلق برتشيد استهالك الكهرباء §
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وكذلك استعامهلا باّختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني كفاءة ، نقل وتوزيع الكهرباءو عنية بإنتاجإلزام اجلهات امل §
  :وعىل سبيل املثال .وتقليل الفاقد، معداهتا

أن تقوم اجلهات القائمة عىل توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتحسني األداء الفني   - 
وفق برامج زمنية حمددة وبأهداف ، بإرشاف هيئة تنظيم القطاع، ووضع خطة لذلكبعد دراسة ، ملعداهتا

  .واقعية حمددة
، أن تقوم املؤسسات الصناعية والتجارية الكربى باّختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني معامل القدرة يف منشآهتا  - 

وكذلك أن تقوم هذه  .ددةبموجب خطط زمنية حم، بحيث يتم ذلك بإرشاف ومتابعة من هيئة تنظيم القطاع
وقابلة للقياس من حيث التنفيذ ، املؤسسات برتشيد االستهالك يف مرافقها ضمن برامج وخطط زمنية معتمدة

 .بإرشاف ومتابعة من هيئة تنظيم القطاع، واالستمرارية

ختفيض الفاقد عىل يتناسب مع ، أن تقوم هيئة تنظيم القطاع بدراسة إمكانية إدخال نظام احلوافز لرشكات التوزيع §
وكذلك وضع برامج خاصة لتخفيض استهالك الكهرباء يف املصانع الكبرية واملتوسطة خالل فرتات ، شبكاهتا
 .فرتة االستهالك العاديإىل  ونقله، بالرتكيز عىل التسعرية التشجيعية لالستهالك خارج فرتة الذروة، الذروة

، ة ثنائية التعرفة يف املنازل واملرافق الصناعية والتجارية الصغرىدراسة إمكانية إدخال موضوع العدادات الكهربائي §
 .تعرفه أعىل إذا تم االستهالك خالل فرتة الذروةو، بحيث تشمل تعرفه خمفضة إذا تم االستهالك خارج الذروة

م بتعريف فرتة الذروة من قبل وزير الطاقة والثروة املعدنية حسب ظروف الشبكة § والتنسيق مع ، أن يتم التحكُّ
  .وهيئة تنظيم القطاع )مركز التحكم(رشكة الكهرباء الوطنية 

  إقرتاحات : خامساً 
خصوصًا وأن ، مشاركة مؤسسات الكهرباء مع القطاع اخلاص يف بناء مصانع حملية إلنتاج معدات الطاقة املتجددة §

  .الكفؤة والقادرة عىل ذلك ولدينا األجهزة الفنية، اخلامات الالزمة لبعض هذه الصناعات متوفرة حملياً 
  .رشكات التوليد العاملة مضاعفة قدرات ختزين الوقود يف حمطاهتا حلساب احلكومةإىل  الطلب §
ترسيع اإلجراءات التي جتري حاليًا الستغالل الصخر و، مضاعفة اجلهود وتكثيفها لتطوير حقل الريشة الغازي §

 .إنتاج النفطأو  سواء يف احلرق املبارش لتوليد الكهرباء، الزيتي

عىل و، دراسة إمكانية التعاون مع اجلانب العراقي لالستثامر املشرتك يف التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل العراق §
  .ردناحلدود املشرتكة مع حقل الريشة يف األ
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4 -1 -3  
  ملخص تنفيذي 

أن وصلت رقًام غري مسبوق إىل ، متسارع خالل السنوات املاضيةتزايدت فاتورة النفط اخلام ومشتقاته عىل نحو 
وهو من  - وخطورة الرقم .%)18(ما نسبتهإىل  فقد وصلت فاتورته، أما الناتج املحيل اإلمجايل .مليون دينار) 3600(مقداره 

، عبء الطاقة أصبح عالياً أن إىل  إضافة .منها مستورد وخاضع لتقلبات السوق الدولية%) 98(أن  - أعىل النسب يف العامل
ليةو ق من فجوة التحمُّ مما يقف عقبة أمام قدرهتا ، ية املختلفةقتصادللقطاعات االأو  سواء للمستهلك العادي، بالتايل عمَّ

   .عىل املنافسة يف حميط إقليمي يتمتع بوفرة كبرية يف مصادر الطاقة من نفط وغاز
من احلالة غياُب الربامج احلكومية القوية تكنولوجيًا ومتويليًا وتنفيذيًا إلحالل بدائل عن النفط واملشتقات  لقد فاقم
بناء مصفاة أو  األمر الذي حال دون توسعتها، ضبابية املوقف جتاه امتياز رشكة مصفاة البرتولإىل  إضافة، املستوردة
سواء يف ، من خالل إحالل بدائل أكثر كفاءة، دة لتخفيض االستهالكومل تبذل احلكومات املتعاقبة جهودًا جا .جديدة

كام مل تنجح  .حتى االستهالك املنزيلأو  %)40(قطاع النقل أو ، من االحتياجات%) 40(الذي يستأثر ب توليد الكهرباء 
أو  العراقأو  مثل السعودية من مصادر موثوقة، غاز جديدةأو  بناء خطوط نفطأو ، احلكومات يف إعادة خط التابالين

   .حتى قطرأو  الكويت
مستوردات %) 98(ال حيتمالن استمرار مزيج الطاقة احلايل القائم عىل ، وكذلك املستهلك، رديناأل قتصادإن اال

من %) 40(بكلفة من املتوقع أن تتعدى ، ن.م.مليون ط) 26(إىل  2035يف العام  ردنوالذي سيوصل احتياجات األ، نفطية
ليجعل حصة النفط ، ينبغي استهدافه بكل جدية 2035 وعليه ؛ فإن مزجيًا جديدًا للطاقة للعام .الناتج املحيل اإلمجايل حينئذ

  .%5 والرياح% 50والطاقة الشمسية ، %15والصخر الزيتي ، %25تتعدى  ال 2035 املستورد للعام
، يتطلب وضع برنامج وطني متشابك وطويل األمد لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية عىل أوسع نطاق وهذا

وختفيضه باستخدام ، وضع برنامج خاص برتشيد االستهالكإىل  إضافة، واستغالل الصخر الزيتي يف الكهرباء والصناعة
وإنشاء شبكة للسكك ، وكذلك استخدام النقل املركزي .وبكل احلوافز واملشاركات املمكنة، البدائل التكنولوجية املالئمة

   .شبكة أنابيب للنفط ومشتقاتهو، احلديدية عىل مراحل
تسمح ببناء مصفاة ثانية وفق تشاركات ، برشوط حمدثة، إن استمرار رشكة املصفاة يتطلب جتديد امتيازها لفرتة جديدة

   .مناسبة
واستمرار صناعة التكرير الوطنية ، النهاية ليس هناك من بديل لتخفيض الفاتورة النفطية سوى بإحالل البدائل ويف
   .لتبقى االحتياجات من النفط املستورد يف حدود مقبولة، وفق مزيج الطاقة املشار إليه، ومحايتها
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 متهيد

فمنذ أكثر ، عىل أهنا مسألة قائمة بذاهتا، وبالتايل الفاتورة النفطية، استهالك النفط ومشتقاتهإىل  مل يعد من املمكن النظر
من عنارص ومكونات  بكل ما فيه، أصبحت املشتقات النفطية جزءًا ال يتجزأ من قطاع الطاقة بكامله، عاماً ) 30(من 

يتأثر ، تكنولوجية متحركةية اجتامعية اقتصادبوصفه ذا طبيعة ، وقطاع الطاقة هذا من القطاعات املعقدة .وبرامج وأسعار
، وباحلركة السكانية، يتأثر بالسياسات التنموية كام، وبحركة تطوير األنظمة واملعدات واملواد، بالتغريات اإلقليمية والدولية

األمر الذي جيعل دراسته وتتبع متطلباته احلالية واملستقبلية مسألة ، ي العمراين للبالدجتامعي االقتصادوبالتطور اال
  :والربط بني كل املتغريات من أجل، وإنام الفكر العلمي والرؤية املستقبلية، عي ليس جمرد اإلدارة اليوميةتستد

الوصول إىل منحنى مستقبيل للطلب عىل الطاقة، وبالتايل الطلب عىل املشتقات النفطية، يسمح 
ي، ولكن برشد وحكمة للمستهلك أن يزيد من استهالكه، مع استمرار النمو االقتصادي والتطور احلضار

وزيادة كفاءة االستخدام، ويسمح للدولة أن حترك األسعار، ولكن يف إطار قدرة املواطن عىل حتمل 
نفسه متكن  ويف الوقت .إىل نقطة االنكسار affordability gapاألسعار، أو دون توسيع فجوة التحملية 

املؤسسات العاملة يف الطاقة، بام فيها مرافق تكرير النفط ونقله وتوزيعه، من توفريها عىل املستوى الوطني 
واملحيل يف املحافظات واملدن والقرى، من خالل منظومة مستقرة من التعاقدات، تتيح الفرصة الستقرار 

له عالقة بدخول األفراد ومتطلبات energy burdenاألسعار أو تصاعدها يف إطار حمسوب لعبء الطاقة 
  .املنافسة يف القطاعات االقتصادية املختلفة

ال ، ردنإال أن الدولة ذات اإلمكانات املالية املحدودة مثل األ، ومع أن السوق العاملي للنفط ومشتقاته مفتوح للجميع
ية جتامعاال فإنَّ متطلبات التنمية والضغوطوكذلك ، تستطيع أن تتحرك بحرية يف أسواق النفط دون برجمة وتدبري حمكم

   .ال جتعل الدولة قادرة عىل االعتامد الكيل عىل آلية األسعار وحسب، ومدى توفري الدولة للبدائل، وكلف اإلنتاج
حمدود اإلمكانات املالية والتكنولوجية ، وهذا يعني أن إدارة شؤون الطاقة والتخطيط هلا يف بلد فقري بمصادر الطاقة

  :هذه اإلدارة، ه بني التجارة والزراعة والصناعة واخلدمات متواضعة القيمة املضافةاقتصاديتأرجح ، لطبيعيةوا
ليست جمرد عملية فنية بحتة، ترتكز حول استرياد املشتقات ورشائها وبيعها وتوزيعها، وإنام هي عملية 

وتتطلب هذه العملية العقل املفكر املستمر، والتواصل مع  .متشابكة مع األشكال األخرى من الطاقة
املتغريات، وتتطلب االطالع املنهجي عىل املستجدات العاملية يف جوانبها السياسية واالقتصادية والطبيعية 

  .والتكنولوجية
لكل فرد سنويَا مقابل ) ن.م.ط(طن مكافئ نفط ) 1.2(وهو  - ردنفإن معدل استهالك الطاقة يف األ، ومن جهة ثالثة  

وهذا يعني أن النهوض  .وهو أدنى من الدول الصناعية والدول الناهضة، يمثل املعدل العاملي - ن .م.ط) 1.84(
ولكنها يف الوقت نفسه رشيدة يف استهالك الطاقة ، ي الذي نتوقعه للبالد سريافقه ارتفاعات مضطردةجتامعي االقتصاداال
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كام نشاهد اآلن يف حاالت الدول الناهضة مثل ، بام يف ذلك املشتقات النفطية، ها املختلفةبأنواعها وأشكاهلا ومصادر
متوسط نصيب الفرد من الطاقة حسب احلالة ) 1(ويبني اجلدول رقم  .سنغافورة وتايالند والصني واهلند والربازيل

  .نصيب الفرد من الطاقة يف عدد من البلدان) 2(ويبني اجلدول رقم ، احلضارية
 يةردناحلالة األ - 2

لدهيا كميات ضخمة من ، فاألقطار العربية املحيطة به .جزيرة شبه معزولة يف حميط نفطي واسع املدى ردنيعد األ
كام  من احتياطي الغاز العاملي%) 20(و، من احتياطي النفط العاملي%) 40(أكثر من إىل  جمموعها النفط والغاز تصل يف

وما لدهيا من ) مليون برميل(: من احتياطات نفطية ال تكاد تذكر أبداً  ردنحني أن ما لدى األيف ، )3(يوضح اجلدول رقم 
وال ، أشكال الطاقة األخرى متواضعًا للغايةو وهلذا كان اإلنتاج املحيل من النفط والغاز، 3مليار م )6(غاز ال يتعدى 

 قتصادفقد نام وتطور اال وعىل ذلك؛ .)4(طن مكافئ نفط كام هو مبني يف اجلدول رقم  ألف) 1.5( يقرتب معدله من
ية منذ ردنالذي كان يصل إليه عرب خط التابالين ويتم تكريره يف مصفاة البرتول األ،  معتمدًا عىل النفط املستوردرديناأل

كانت مصادر النفط حمصورة يف النفط  1983 وحتى العام .حتى توقف اخلط عن العمل يف أوائل التسعينات، 1958العام 
فأصبح النفط العراقي ، ثم تنوعت املصادر .مصفاة البرتول يف الزرقاءإىل  السعودي عرب خط التابالين الداخل مبارشة

أصبح العراق هو املصدر ، ردننتيجة لعدم متابعة صيانته من األ، وبعد إغالق خط التابالين .اخلام جزءًا من املستوردات
 الذي كان يتم نقله بالسيارات؛ إذ مل تفلح املفاوضات مع العراق يف إنشاء خط ألنابيب النفط من الرمادي، الوحيد للنفط

وأصبحت البالد تعتمد عىل النفط ، فرتاجع النفط العراقي، 2003أن تم احتالل العراق العام إىل ، الزرقاء ثم العقبةإىل 
املرتبة السادسة يف العامل يف  ردنوحيتل األ .اسية من السعودية والكويت وغريمهاوبصورة أس، املشرتى من السوق الدويل

ويبني اجلدول رقم  .وال تسبقه سوى هونغ كونغ وسنغافورة ولكسمبورغ وملدافيا ولبنان، االعتامد عىل الطاقة املستوردة
  .من النفط ومشتقاته خالل السنوات اخلمس املاضية ردنمستوردات األ) 5(

لتوريد الغاز من ، من خالل رشكة الفجر، ية ورشكة الغاز العريبردنتم توقيع اتفاقية بني احلكومة األ 2004العام  ويف
العقبة عرب خط خاص يمتد حتت مياه خليج إىل  ويصل ردنعرب خط أنابيب يغذي كًال من إرسائيل واأل ردناألإىل  مرص
، وبالتايل، نفط اخلام واملشتقات النفطية املستخدمة يف توليد الكهرباءوقد ساعد ذلك عىل ختفيض االستهالك من ال .العقبة

إال أن األمر عاد وتأزم مرة ثانية بعد توقف الغاز  .)6(ساعد عىل ختفيض الفاتورة النفطية كام يتضح يف اجلدول رقم 
تسبب يف توقف استرياد الغاز من مما ، بعد أن تعرض اخلط للتفجري مرات متعددة، 2011يناير  25املرصي يف أعقاب ثورة 

  .مرص
  أزمة الفاتورة النفطية - 3 

مل ، دوالرات للربميل حتى أوائل الثامنينات من القرن املايض) 10(إىل  عندما كانت أسعار النفط متواضعة ال تصل
إىل  اخلام كان يصلخاصة وأن النفط ، عىل املستهلكأو ، الوطني قتصادتكن الفاتورة النفطية تشكل عبئَا يذكر عىل اال
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غري أن التسارع الكبري يف أسعار النفط  .دوالرات تقريباً ) 3(وكان سعر الدينار يعادل ، املصفاة مبارشة عرب خط التابالين
بام يف ذلك موجات  - ي والسكاين قتصادنتيجة للنمو اال، وتزايد الطلب عىل املشتقات النفطية من جهة أخرى، من جهة
الدرجة التي إىل ، وبالتايل يرتك آثاره السلبية عىل كليهام، قتصادمن عبء الطاقة عىل املستهلك وعىل االراح يرفع  - اهلجرة 

وتطور متوسط دخل الفرد يف ، تطور أسعار النفط اخلام) 7(ويبني اجلدول رقم  .وصل فيها األمر حد اخلطر واإلرهاق
  .والناتج املحيل اإلمجايل، ردناأل

   :يف عدد من العنارص عىل النحو التايل ردنتورة النفطية يف األيتمثل جوهر أزمة الفاو
  االرتفاع املتواصل يف حجم هذه الفاتورة  :أوالً  

الوطني عىل  قتصادهي أعىل من قدرة اال، مشتقاتهو أن معدالت الزيادة يف الكلفة الكلية ملستوردات النفط :ثانيا
فهي ، ليست مرتفعة  economic energy efficiency ردنالطاقة يف األية الستخدام قتصادخاصة وأن الكفاءة اال، حتملها
التي تصل ، مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية مثالُ ، دوالر من الناتج املحيل اإلمجايل 1000ن لكل .كغم م 240إىل  تصل
  .دوالر 1000ن لكل .م.ك) 160(فيها إىل الكفاءة

، مما أنشأ حالة من عدم االستقرار بالنسبة للتزويد، بالنفط اخلام ردنعدم وجود عقود طويلة األمد لتزويد األ :ثالثاً  
  .وسبل متويلها ونقلها وختزينها، ولنوعية النفوط وأسعارها

   .إضعاف للصناعات الوطنيةو استرياد املشتقات جاهزة بكل ما يعني ذلك من أكالف إضافية :رابعاً  
التي يرافقها ارتفاع يف اإلنفاق عىل األساسيات ، عدم قدرة الكثرة من املستهلكني عىل حتمل األسعار احلقيقية :خامساً 
دعم األسعار بمبالغ تتعدى مئات املاليني من إىل  األمر الذي يضطر احلكومة، )8(كام هو مبني يف اجلدول رقم ، األخرى

   .الدنانري سنوياً 
  .داخلية وإقليمية ودولية :أسباب رئيسة ثالثةإىل  وتعود أزمة الفاتورة النفطية

  نقد السياسات  –األسباب الداخلية 
وتوفري املشتقات النفطية ، تعثر السياسات احلكومية وتضارهبا وتقاطعها يف بعض األحيان فيام خيص الطاقة •

 .واستهالكها

ولتغريات أسعار النفط عىل املستوى العاملي ، غياب الرؤية املستقبلية املؤسسية الواعية للتحوالت الكبرية يف الطاقة •
 .وبالتايل غياب املبادرة العملية لتطوير بدائل حملية، الوطني قتصادوتأثري ذلك عىل اخلزينة واملواطن واال، واإلقليمي

من وهي ، من الناتج اإلمجايل%) 18(إىل  مما رفع من قيمة فاتورة الطاقة لتصل، االعتامد الكامل عىل االسترياد •
   .)9(كام هو موضح يف اجلدول رقم ، النسب األعىل يف العامل

حسابات "بعيدًا عن ، والتسعري ومسألة السوق Demand  "الطلب"الرتكيز يف تناول النفط ومشتقاته عىل مسألة  •
 .وبعيدًا عن نمو دخل الفرد، "الفجوة التحملية للمستهلك
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خط (فقد تراجعت هذه األساليب من النقل عرب األنابيب ، عدم تطوير أساليب نقل النفط اخلام واملشتقات •
وارتفاع الكلفة املبارشة ، النقل بالسيارات بالرغم من الزيادة املضطردة يف االستهالكإىل  1958منذ عام ) التابالين

 .وغري املبارشة للنقل

قطاع أو  خيص قطاع النقلسواء فيام ، غياب التطوير املتواصل وإجياد البدائل الستخدامات النفط ومشتقاته •
  .الصناعةأو  القطاع املنزيلأو ، الكهرباء

واقتناء ، وبالتايل غياب الربط بني التوسع يف مرافق التكرير من جهة، غياب وزارة النقل عن مشهد الطاقة •
ن جهة االحتياجات من املشتقات النفطية مو، نظام النقل العام واخلاص من جهة ثالثةو، السيارات من جهة ثانية

  .رابعة

الغاز من مصادر مستقرة أو  عدم العمل الدؤوب املنتج واملوصول من أجل توقيع عقود طويلة األمد للتزود بالنفط •
  .)الخ....قطر، اإلمارات، الكويت، السعودية، العراق(

 .التغيري املستمر يف إدارة قطاع الطاقة وفلسفته وتوجهاته •

بسبب عالقة االتفاقية وخط الغاز مع ، التجارية اهلشة يف اتفاقية الغاز املرصيو عدم إدراك األبعاد السياسية •
  .والفساد اإلداري واملايل الذي رافق االتفاقية يف مرص من جهة أخرى، إرسائيل من جهة

  األسباب اإلقليمية 
وما ، اخلليج األوىل والثانيةبام يف ذلك حربا ، اخللخلة السياسية اهلائلة التي اجتاحت املنطقة منذ مطلع الثامنينات •

  .وانعدام األمن عىل الطرق، رافقها من توقف بعض مصادر التزويد
 .شبكات نقلأو  خاصة يف غياب مرافق ختزين كبرية، الغازأو  صعوبة حتديد مصادر مستقرة للتزود بالنفط •

 .طاع الكهرباءمما فاقم الفاتورة النفطية يف ق، اإلشكاالت التي وقعت يف التزود بالغاز املرصي •

  األسباب الدولية 
نظرًا ملحدودية االحتياطيات النفطية من ، وهو أمر كان وال يزال من املتوقع أن يستمر، ارتفاع أسعار النفط عاملياً  •

أو  بغض النظر عن اهلبوطات املؤقتة، والتأثريات البيئية من جهة ثالثة، وزيادة الطلب من جهة ثانية، جهة
  .السياسية واإلعالمية التطمينات

 .بام يف ذلك املضاربات يف أسواق النفط، ية العاملية وتأثريها عىل سوق النفطقتصاداألزمات السياسية واملالية واال •

والتي تقدر بأكثر ، وبخاصة يف الرشق األوسط، اإلحجام العاملي عن االستثامر يف مرافق التكرير يف أماكن خمتلفة •
  .ورفع أسعارها، ا زاد الطلب عىل املشتقات النفطية يف السوق الدويلمم، دوالر مليار) 30(من 

، ية التي حاقت بمحطات توليد الكهرباء النووية بعد حوادث شرينوبيلقتصاداإلشكاالت البيئية واال •
 .ورفض الكثري من املجتمعات هلا.وفوكوشميا
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  .األسعارعدم اكتشاف احتياطات نفطية عاملية ضخمة وجديدة تقلب موازين  •

، ي اهلائل يف الصني واهلند وكوريا والربازيل وتركياقتصادنتيجة للنمو اال، ازدياد الطلب عىل النفط ومشتقاته •
 .وغريها من الدول الناهضة

  نقد السياسات الرسمية - 4
والتبسيط ال واالستهانة ، ربام تعكس سياسات احلكومات بعامة جتاه فاتورة الطاقة حالة مفعمة بالرتاخي والرتدد

  :ثالث وتتمثل مفاصل الضعف يف هذه السياسات يف مسارب رئيسية .ينبغي أن تستمر أبداً 
 )التعليم العايل والبحث العلمي، الداخلية، املالية، النقل، وزارة الطاقة(إن اإلدارات الفنية واإلدارية يف الدولة  :األول

وتتطلب اجلهد املكثف واخلربات ، مل تأخذ موضوع تفاقم فاتورة الطاقة بعامة عىل أهنا مسألة وطنية بالغة اخلطورة واإلحلاح
منها ، مليون دينار) 12(فاإلنفاق اليومي عىل الطاقة يزيد عىل  .واملدخالت التكنولوجية املناسبة، املعمقة واالستثامر الكايف

أنظر  .الدفاعأو  الصحةأو  وهي أرقام تتجاوز بمرات متعددة اإلنفاق عىل التعليم، اد النفطيةماليني يوميًا للمو) 10(
   .)10(اجلدول رقم 
ع املسؤولية بني خمتلف الدوائر واإلدارات عىل نحو غري مسؤول وغري مرتابط :الثاين    .مما أضاع الكثري من الفرص، توزُّ
وأن األسواق ينبغي ، سيطرة الوهم عىل احلكومات بأن املواطن يستطيع أن يتحمل األسعار مهام كانت :الثالث
أوقع احلكومات يف إشكاالت معقدة؛ بمعنى أن اإلدارة احلكومية مل تكن  وهذا ما، وأن الدعم ينبغي أن يتوقف، حتريرها

مما جعلها ، تتمثل يف تقديم البدائل، أمام الوطن واملواطنية وأخالقية اجتامعتتطلب مسؤولية ، تشعر أهنا يف أزمة خانقة
ل املواطن كل يشء، ترتاخى يف رسعة التنفيذ    .متوقعة حتمُّ

املنح أو  واألسعار اخلاصة، فإن الصورة الرقمية لألزمة ومالبساهتا، وبسبب غياب الشفافية يف كثري من األحيان  
عىل  - يف نظر احلكومة- تعالج  ما كانت البدائل فكثرياً ، املواطن عىل حد سواءأو  مل تكن واضحة يف ذهن املسؤول، النفطية

   .ية تؤثر يف املعيشة اليومية للمواطناجتامعية اقتصادوليست بدائل ذات أبعاد ، جتاهلهاأو  أهنا جمرد بدائل فنية يمكن أخذها
دون التقليل من أمهية اإلنجازات التي تم من ، فإن ثمة مالحظات ينبغي التعامل معها، أما يف اجلوانب التفصيلية

  : وهذه املالحظات هي، حتقيقها
لالستفادة من فروق ، خاصةأو  غاز بأسعار خمفضةأو  إضاعة الفرص التي كان يتاح فيها احلصول عىل نفط •

  .بناء بدائلأو  مرافق التخزين الكربىأو  مثل خطوط األنابيب، بتطوير البنية التحتية للنفط، األسعار
الدرجة التي تفقد الكثري من وقعها عند إىل ، بطء اإلجراءات فيام يتعلق بإصدار القوانني والتنظيامت والترشيعات •

  .ترشيد االستهالكو، قانون الطاقة املتجددة: صدورها ومنها
االستثامر مما ضاءل من قدرهتا عىل ، يةردنعدم حسم موضوع االمتياز بالتنسيق مع رشكة مصفاة البرتول األ •

وزيادة املشتقات النفطية املستوردة عىل ، األمر الذي استدعى ختفيض كميات النفط اخلام املستورد، وجتديد املرافق
  .وعىل حساب املستهلك، الوطني قتصادحساب اال
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 .يجتامعي واالقتصادغياب اإلدراك ملركزية قطاع الطاقة عىل املستوى اال •

وهو ، 2020 من مزيج الطاقة عام%) 6(املعدنية توليد الطاقة النووية لتأخذ لقد وضعت وزارة الطاقة والثروة  •
للمحطة النووية  lead timeافرتاض بعيد جدًا عن الواقعية التكنولوجية والتنفيذية واملالية؛ إذ إنَّ زمن القياد 

 .2020األمر الذي سيضع البالد يف املأزق نفسه عام ، سنوات 10 – 8يرتاوح بني 

كام ورد يف نموذج مزيج ، 2020من احتياجات الطاقة عام % 29االفرتاض بأن الغاز الطبيعي سوف يغطي  خطأ •
وعدم وجود اتفاقيات وعقود السترياد ، نظرًا إلشكالية االعتامد عىل الغاز املرصي، الطاقة الذي أعدته الوزارة

  .العراقيأو  السعوديأو  الغاز القطري

أو  وخاصة فيام يتعلق ببناء خط أنابيب لنقل النفط، وتنفيذها مع اجلانب العراقي مةعدم حسم االتفاقيات املرب •
  .لتوريد النفط اخلام بكميات مناسبةأو ، الغاز

 - إىل حد كبري- حجب ، إن تركيز اجلهود عىل تأمني احتياجات الطاقة لتكون من النفط اخلام واملشتقات النفطية •
  .اجلهود الالزمة لتطوير مصادر جديدة

ودون الشعور بضغط ، إن احلكومة تتعامل مع مسألتي الصخر الزيتي والطاقة الشمسية دون أي صفة لالستعجال •
خامس  ردنواأل 2012فال يعقل أن ينتهي العام  .الوطني قتصاداالو أوعبء الفاتورة النفطية عىل املستهلك، الزمن

  .طة واحدة لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتيوليس لدهيا حم، دولة يف احتياطيات الصخر الزيتي يف العامل

إن التعامل مع الصخر الزيتي ال ينبغي أن ينطلق يف املرحلة األوىل من مفهوم االمتياز والتكنولوجيا املعقدة مثل التقطري  •
انتظار بدالً من ، إنام من إنشاء حمطات متوسطة االستطاعة للحرق املبارش تساهم احلكومة فيهاو، واحلقن احلراري

  .فإن سنوات متيض دون حتقيق نتائج عملية، وبخالف ذلك .ميغاواط) 900(ميغاواط و) 430(العروض الضخمة 

خاصة وأن تكنولوجيا هذه املصادر ، ال مربر للتباطؤ يف إنشاء حمطات توليد الكهرباء بالرياح والطاقة الشمسية •
وكان يفرتض أن تبارش احلكومة بإنشاء عدد من هذه املحطات باستطاعات  .أصبحت معروفة ومنترشة يف العامل

  .حتى يتحرك قطار الطاقة املتجددة، متوسطة

طاقة أو  سواء كان األمر يتعلق بمحطات الصخر الزيتي، إن املبالغة يف التخوف من األثر البيئي ليس له ما يربره •
 .الرياح

 .إلنشاء املشاريع يف الطاقة املتجددة سوف يمتد لسنوات دون طائل إن اعتامد احلكومة عىل املساعدات واملنح •

وهو بمئات املاليني ، وما سوف تقدمه للمحروقات، كان عىل احلكومة أن تنظر يف حجم الدعم الذي تقدمه •
  .التي ختفف من حجم املستوردات النفطية، وأن ختصص جزءًا من هذا الدعم إلنشاء املشاريع اجلديدة، سنوياً 

حتى أو ، ية حتى احلدود العراقيةردنزيت الوقود داخل األرايض األأو  تقم احلكومة بإقامة خط لنقل النفط اخلام مل •
   .وبالتايل استمر النقل ملاليني األطنان سنويًا بالسيارات، العقبة
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  املشتقات التكرير وإنتاج - 5
) 50(صاحبة امتياز حرصي ينتهي بعد ، مسامهة عامةية رشكة ردنإنشاء رشكة مصفاة البرتول األ 1958تم يف العام 

  .)2008(أي يف العام  سنة؛
 .ويمكن القول إن املصفاة أدت دورها خالل الثالثني بل واألربعني سنة األوىل من االمتياز بنجاح مقبول جداً   

  .نفقات التشغيلوحتدد هامش األرباح للرشكة عىل ضوء نفقات النفط اخلام و، وكانت احلكومة تتابع األسعار
وفكفكة التنظيامت  Privatization وعندما اجتاحت البالد موجة اخلصخصة، إال أنه منذ أوائل التسعينات  

deregulation وحترير األسعار price liberalization ،ألن احلكومة راحت تصدر اإلشارات ، بدأ وضع املصفاة بالرتاجع
  :سوف تدخل البالد يف حقبة جديدة تتمثل يف 2008املتتالية بأنه بانتهاء االمتياز يف العام 

  .حترير سوق املشتقات النفطية - 
 .عدم جتديد االمتياز لرشكة مصفاة البرتول - 
 .وخاصة يف العقبة، السامح للمستثمرين بإنشاء مصايف برتول - 
 .املشتقات النفطية وجتارهتا السامح باسترياد - 

  :وقد أدى ذلك إىل
 .إرباك خطط رشكة املصفاة بخصوص رسم براجمها املستقبلية - 
 .ومع املستثمرين اجلدد، ومع املشتقات، ارتباك احلكومة يف التعامل مع املصفاة - 
، النفط اخلام نظرًا لعدم وضوح مصادر تزويد، عجز املستثمرين اجلدد عن أخذ موضوع املصايف اجلديدة بجدية - 

 .استمرارية التزويدأو ، كلفة النقلأو  سواء من حيث النوع
 .بإنشاء خطوط أنابيبأو  عجز احلكومة عن اختاذ أي قرارات حاسمة تتعلق بمصادر التزويد - 

املصفاة من  وراح انتاج، اخلامإىل  باإلضافة، وهكذا راح استرياد النفط يتوسع ليشمل املشتقات بجميع أنواعها
ورافق ذلك غياب الشفافية يف  .)5(كام هو واضح يف اجلدول رقم ، املشتقات يتذبذب صعودًا وهبوطًا وبالتايل املستوردات

وعن الدعم املقدم ، يًا مشوشًا عن األسعاراجتامعمما خلق انطباعًا ، وكلفة النقل والتفاصيل املرافقة، أسعار املواد املستوردة
بكل ما يرافق املستورد ، مليون طن) 1.3(أكثر من إىل  2011إن حجم االسترياد من السوالر وصل العام  بل .من احلكومة

حدوث نقص يف املشتقات يف كثري من دول الرشق  إىل إضافة، اجلاهز من ضياع فرص التشغيل والقيمة املضافة املحلية
   .)إيران، مرص، العراق، سوريا(األوسط 

  املشتقات واملستقبل - 6
ودون إدخال تغيريات جذرية عىل ، وبافرتاض استمرار احلال عىل ما هو عليه، السنوات العرشين القادمةإىل  بالنظر  
) 24(إىل  2012العام ) ن.م.ط(مليون طن مكافئ نفط ) 7(من الطاقة يتوقع أن يتزايد من  ردنفإن استهالك األ، احلالة

  .)11(اجلدول رقم كام هو مبني يف ، )2035(العام  نمليون ط م 
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وافرتاض متوسط األسعار ، مشتقات نفطية وغاز% 98أي  وبافرتاض استمرار مزيج الطاقة األولية كام هو عليه اآلن؛
ستكون يف  2030فإن كلفة املشتقات النفطية يف العام ، دوالرًا للربميل) 150( ليكون) 2035 - 2012(عىل مدى الفرتة 

، الوطني قتصادوهو مبلغ هائل احلجم بالنسبة لال، مليار دوالر) 27(إىل  ستصل 2035ويف العام ، مليار دوالر) 22(حدود 
أي إن  مليار دوالر؛) 62(أكثر من  2030يف العام  ردنحتى يف ذلك الوقت؛ إذ ال يتوقع أن يكون الناتج املحيل اإلمجايل لأل

وخارج متامًا ، وهو أمر بالغ اخلطورة، الناتج املحيل اإلمجايل من% 40الفاتورة النفطية من النفط املستورد ستكون أكثر من 
  .الوطني عىل حد سواء قتصادعن حتملية املواطن وحتملية اال

   :ربام يكون يف اإلطار التايل، 2035قابل للتنفيذ ملزيج الطاقة األولية للعام و، هذا يستدعي وضع نموذج جديد وواقعي
 %25     نفقط ومشتقاته - 
 %17    صخر زيتي  - 
   %52    طاقة شمسية  - 
   %3    طاقة رياح  - 
 %3      غاز  - 

وإذا ما تم النجاح يف حتقيق مزيج  .)12(املقرتح عىل النحو املبني يف اجلدول رقم  التطور الزمني ملزيج الطاقة ويكون
، 2035مليون طن عام ) 6(و 2030مليون طن العام  5فإن توقع االحتياجات من املشتقات النفطية سيكون ، الطاقة املقرتح

  .)12(كام هو يف اجلدول رقم ، يف حني أن الزيادة يف االحتياجات سوف تستجيب هلا املصادر األخرى
فإن التعامل مع تكرير النفط من منظور مستقبيل يتطلب بالدرجة األوىل رسم صورة تقريبية عن كميات ، ومن هنا

إسرتاتيجية و هذا يعني أن .االستطاعة التكريرية املتاحة كافية ملواجهة الطلبوما إذا كانت ، النفط اخلام املتوقع تكريرها
   :ينبغي أن تقوم عىل دعامتني رئيستني، الدولة يف جمال النفط ومشتقاته

حتى تتمكن الدولة من بناء مزيج الطاقة ، عامًا إضافية) 50(جتديد عقد االمتياز لرشكة مصفاة البرتول مدة  :األوىل
تقدر بمئات املاليني من ، وحتى تتاح الفرصة للمصفاة لوضع استثامرات جديدة لتحديث مرافقها، من جهةاملستهدف 
   .ويكون التجديد برشوط جديدة .جهة أخرى
ما يقرب أو ، آالف طن يومياً ) 10(إنشاء مصفاة برتول ثانية متوسطة احلجم ؛ أي ذات قدرة تكريرية يف حدود  :الثانية

  .حسب الرضورة، ألف طن يومياً ) 18(ما يقرب من إىل  وتكون قابلة للتوسع، طن سنوياً  مليون) 4.0(من 
يمكن أن تقوم هبا رشكة مصفاة ، مليار دوالر) 1(أقل من إىل  واملصفاة الثانية التي يتوقع أن يصل فيها حجم االستثامر

أن يتم إنشاء رشكة مسامهة جديدة هلذه أو  .دية بالتشارك مع احلكومة والصناديق السيادية ومسامهني جدردنالبرتول األ
  .آليات حتقيق مزيج الطاقة املستهدف) 1(ويبني الشكل رقم  .الغاية

بل ، هي أن معدل استخراج النفط عىل مستوى العامل ال يتوقع له أن يقفز قفزات كبرية، إن اإلشكالية العاملية الكربى
وهذا من شأنه أن يدفع باجتاه رفع أسعار  .)2(مليون برميل يوميًا كام هو مبني يف الشكل رقم  100إىل  80سيبقى يف حدود 
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بافرتاض أن معدل نصيب الفرد من و .2035 النفط ومشتقاته عىل ضوء الزيادة اهلائلة املتوقعة يف الطلب من اآلن حتى العام
طن مكافئ نفط حتى ) 3.2(و )1.1(لقادمة ليصبح آنذاك سنة ا) 23(الطاقة قد تضاعف يف كل من اهلند والصني خالل ال 

   .مليون برميل يومياً ) 50(ن ؛ أي ما يزيد عىل .م.مليون ط) 3500(فإن ذلك سيعني زيادة عىل الطلب بمقدار ، 2035العام 
االسترياد أمرًا واالعتامد يف املشتقات عىل ، وهذا جيعل أمر حترير أسعار املشتقات النفطية عىل املستوى الوطني هكذا  

فال أحد  .ية املختلفةقتصادوسيتجاوز عبء الطاقة آنذاك فجوة التحملية لكل من املواطن والقطاعات اال، بالغ اخلطورة
  .دوالر للربميل) 200(فقد تتجاوز ، يعرف أين ستصل أسعار هذه املشتقات

  ختفيض الفاتورة النفطية  - 7
  :ما ييل ال بد من تأكيد :أوالً 

، مليون دينار سنوياً ) 3600(فاحلديث هنا عن  .الفاتورة النفطية هو مرشوع وطني كبري بكل معنى الكلمة إن ختفيض
وبالتايل ال يمكن أن يتحقق التخفيض املأمول يف إطار ، القادمة) 10( ـمليارات خالل السنوات ال) 10( ـوقد تتجاوز ال

  :ومثل هذا املرشوع يتطلب .السياق العام إلدارة شؤون الطاقة كام هو األمر اآلن
  .واالستعانة باخلربات الوطنية والدولية، اخلربات املؤهلة - 
  .االستثامرات املناسبة املحلية الدولية - 
  .التعاون والتنسيق املؤسيس - 
   .البحث العلمي والتكنولوجي - 
   .الربنامج الزمني طويل املدى - 
  .الصحيح البنيان املؤسيس - 

، وعىل املواطن قتصادلترتك آثارها السلبية اخلطرية عىل اال، املسألة تتأرجح صعودًا وهبوطاً  وبخالف هذا سوف تبقى
   .عىل حد سواء، يجتامعوعىل السلم اال

مليون دينار سنويًا يف حني أنَّ الدعم احلكومي ألسعار ) 3600(ال يعقل أبدًا أن تكون الفاتورة النفطية يف حدود 
عىل - فاالحتاد األورويب  .وال تستثمر الدولة بضع عرشات من املاليني من أجل ختفيضها، وياً املشتقات بمئات املاليني سن

؛ أي بام ) 2020(مع حلول العام %) 20(بتخفيض االستهالك من الطاقة األولية بنسبة  2006التزم منذ العام  - سبيل املثال
  ؟ردنفلامذا ال يفعل األ .الدوالراتتبلغ قيمتها عرشات املليارات من ، سنوياً %) 2(يزيد عىل 
ولعل أسوأ األدوات التي  .ليس هناك من طريقة سحرية سهلة ومبارشة وفورية لتخفيض الفاتورة النفطية :ثانياً 

التوجه يف غياب  وكذلك .رفع األسعار يف غياب البدائل األخرى للمستهلك استخدمتها احلكومات املتعاقبة هي ألية
ألن تنظم ) غري الواقعي(وبالتايل التوقع ، رفع الدعم كليًا وحترير األسعارإىل  مصادر جديدة وخيارات منوعة للمستهلك

متثل يف الظن ، والوهم األكرب من ذلك .وبالتايل تنخفض الفاتورة النفطية، آلية العرض والطلب والسعر عملية االستهالك
   .القطاعي سوف حيتمل عبء الطاقة مهام كان هذا العبءأن املستهلك الفردي و
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   Availability  التوفرية :األوىل :لقد أثبتت السنوات املاضية أن احلكومة كان عليها وال تزال أن متيز بني مسألتني معقدتني
   Affordability  التحملية :الثانية 

الصعوبة أو  فهذه ليست باملسألة بالغة التعقيد، املحيلأو  الدويلاخلدمة يف السوق أو  وهي توفر السلعة "التوفرية" أما
وهي قدرة املستهلك عىل حتمل األسعار  "أما التحملية  .وفرص التمويل املمكنة، يف إطار العوملة وأنظمة النقل املتاحة

ويستمر ، القطاع أن يتحملأو  املستهلكأو  أكثر مما يستطيع املواطن affordability gapبحيث ال تكون فجوة التحملية 
  .فتلك مسألة أخرى تتحمل احلكومة الكثري من تبعاهتا وربام مسؤوليتها، ومنافس أداؤه بشكل جيد

من شأنه أن  "فجوة التحملية "فإن اتساع ، التي أصبحت عصب احلياة املعارصة، ويف املواد األساسية ومنها الطاقة
وسيجرب رد فعل املجتمع .قعه يف الدول الغنية حني جيري هناك حترير األسعاروهو ماال نتو، جيعل رد فعل املجتمع عنيفاً 

الدعم املبارش ) 1( :وحتمل أعباء األسعار بام يف ذلك، بأخرىأو  عىل إعادة التدخل بطريقة ردناحلكومة يف حالة األ
وكان ، وقد وقع ذلك كله .اإلجراءاتغري ذلك من أو ، تقديم معونات مبارشةأو  )3(تأجيل رفع األسعار ) 2(لألسعار 

 إضافة، بشكل متجدد سنوياً ، من شأنه أن أحدث ارتباكات مالية للخزينة وللرشكات جتاوزت مئات املاليني من الدنانري
  .فقدان الكثري من الصناعات واخلدمات كثيفة االستخدام للطاقة قدرهتا التنافسية مع اجلوار الغني بالطاقة الرخيصةإىل 

تزيد  comprehensive processوإنام هو سريورة شمولية ، إن ختفيض الفاتورة بحد ذاته ليس قرارًا إداريًا بسيطاً  :ثالثاً 
وهذه تتطلب جهودًا  .أضخم األنظمة واملعداتإىل  من أدق التفاصيل يف خصائص املواد، مفرداهتا عىل األلف مفردة

أو  وبالتايل فاألمر أكثر من مسألة إرشاد وتوجيه، مستمرة متتد عدة سنواتومشاريع كبرية ، تكنولوجية ومقاربات مبتكرة
  .كبريةإىل  متوسطةإىل  وعادة ما تكون املشاريع الالزمة لذلك متفاوتة احلجم والكلفة من صغرية .آلية أسعار
، دراسة قطاع الطاقة بأكملهحتديد مستقبل مرافق التكرير بعيدًا عن أو ، من غري املمكن ختفيض الفاتورة النفطية :رابعاً 

  .والتعامل مع املفاصل الرئيسية هلذا القطاع
ينبغي التعرف عىل احليثيات واملجاالت األساسية التي يستهلك فيها النفط ، وحتى يتم ختفيض الفاتورة النفطية  

) 4(وعند دراسة التوزيع القطاعي الستهالك الطاقة األولية يتبني لنا  .وذلك عىل طريق الدخول يف التفاصيل، ومشتقاته
   :جماالت رئيسية

 .ومجيعها من املشتقات النفطية، من جممل االستهالك% 38ويستهلك باملتوسط ، النقل •

 .غازأو  ديزلأو  اجلزء األكرب منها زيت وقود، من جممل االستهالك %40ويستهلك باملتوسط ، توليد الكهرباء •

 .واجلزء األكرب منها زيت وقود وديزل وكاز، %12وتستهلك يف حدود ، الصناعة •

 .اجلزء األكرب منها غاز وكاز وديزل، %10ويستهلك يف حدود ، االستهالك املنزيل وخدمات أخرى •

 لتشمل القطاعات واالستهالكات، إنَّ ختفيض الفاتورة النفطية يتطلب سلسلة من اإلجراءات األفقية والعمودية
   .واألنامط املختلفة
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      :)3(كام هو مبني يف الشكل رقم ، ركائز رئيسة) 6(وتقوم سريورة التخفيض أساسًا عىل 
  .إحالل بدائل للنفط املستورد أقل كلفة يف كل قطاع استهالك ممكن  •

 .إحالل تكنولوجيات ومعدات أقل استهالكاً   •

  .رفع كفاءة االستهالك •

 .ية واإلداريةجتامعواال االقتصاديةتربط األبعاد ، املدى استقرار العمل بسياسات بعيدة •

 .تتيح هامشًا جيدًا للحركة ولالستفادة من الفرص، تطوير آلية مستقرة لتمويل املشرتيات من النفط ومشتقاته •
 .القراءة املستقبلية لتطورات األسعار الدولية •
 البدائل األقل كلفة - 8

لالستفادة من الدروس التي نفذهتا أوروبا ، ردنفإن البدائل املتاحة لأل، من دون الدخول يف تفاصيل مصادر الطاقة
   :وتتجىل املسألة يف أربعة بدائل رئيسة .واليابان والواليات املتحدة األمريكية وكوريا وغريها الكثري من الدول

  :التوسع ما أمكن يف استخدام الطاقة الشمسية لغايات :أوالً 
  توليد الكهرباء) أ(
  التسخني ) ب(
  التدفئة  )ج(
  العمليات الصناعية ) د(

   :وهذا التوسع ينبغي أن يأخذ توجهات أربعة رئيسة
  .االستهالك املنزيل عىل مستوى الوحدات الصغرية :األول
  .االستهالك الكيل من خالل الشبكات :الثاين
  .االستهالك الصناعي :الثالث
مثل  )الشبكات املحلية الصغريةإىل  من الشبكات الوطنية العامة(وحدات صغرية إىل  جتزئة االستهالكات :الرابع
   .واملعاهد، املدارس

يومًا مشمسًا مقابل ) 320(فلدينا ، يف هذا املجال بميزة نسبية عالية ال نجدها يف مجيع الدول األوروبية ردنويتمتع األ
  .لبناء املزارع الشمسيةكذلك املساحات الكبرية التي تصلح  لديناو، يومًا يف أوروبا) 180(

، مليار طن) 70(إىل  )40(كميات كبرية من الصخر الزيتي ترتاوح بني  ردنتتوفر يف األ :استثامر الصخر الزيتي :ثانياً 
د ، والتجربة اإلستونية يف الصخر الزيتي نموذج جيد .مليار طن نفط) 6(إىل  )4(يمكن استخراج ما يكافئ  فاستونيا تولِّ

 : وينبغي أن تتوجه التعامالت مع الصخر الزيتي لدينا عىل النحو التايل .الالزمة هلا من الصخر الزيتيمن الطاقة % 90
  .احلرق املبارش لغايات توليد الكهرباء ويف الصناعة: املدى القصري

  .التقطري واستخراج النفط للتعامل به مثل النفوط األخرى :املدى املتوسط والبعيد
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   .لتوليد الكهرباء وضخ املياه كلام كان ذلك ممكناً  الرياحاستثامر طاقة  :ثالثاً 
بحيث ، New Energy Mix املزيج اجلديد للطاقةإىل  وهذا يعني أن إدارة الطاقة يف البالد ينبغي أن تعمل عىل الوصول

من توليد الكهرباء ابتداء ، يتطور هذا املزيج يف اجتاه تقليل استخدام النفط ومشتقاته املستخدمة يف كثري من األغراض
لتحل حملها بدائل أخرى ن يف مقدمتها الطاقة الشمسية ، ومرورًا بالنقل والصناعة وانتهاء باالستهالك املنزيل والزراعي

   .التكنولوجيات األقل استهالكاً و وطاقة الرياح وحفظ الطاقة، والصخر الزيتي
واألهم من كل  .توليد احلرارةأو  لغايات توليد الكهرباءسواء ، وهذه البدائل مجيعها أقل كلفة من النفط ومشتقاته  

  .بكثرة ردنذلك أهنا متوفرة يف األ
  التكنولوجيات األقل استهالكاً  - 9

   :وهذا يتطلب العمل عىل، ُيعدُّ هذا البديل واحدًا من أهم املداخل بعد توليد الكهرباء لتقليل الفاتورة النفطية
  .تكنولوجيات جديدة يف أنظمة توليد الكهرباء استخدام •

إىل ، مليون سيارة) 1(حيث يقرتب عدد السيارات يف اململكة من ، تصنيع أنظمة النقل واالنتقال من النقل الفردي •
 .شبكات السكة احلديدأو  سواء كانت خطوط األنابيب) شبكات النقل(النقل املركزي 

ابتداء من التصاميم املعامرية ومرورًا ، تطوير أنظمة االستهالك املنزيلوهذا يعني ، Smart systemsاألنظمة الذكية  •
 .باملواد وانتهاء باألجهزة ومنوال تشغيلها

 .أنظمة ذكيةإىل  وحتويلها، إدخال التعديالت التكنولوجية عىل أنظمة االستهالك يف املرافق الصناعية •

مرحلة حمطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية هو البديل إىل  االنتقالفإن ، وفيام خيص أنظمة توليد الكهرباء
 .وهو األمر األكثر إحلاحاً ، االستثامرأو  املرونة من حيث احلجمأو ، القدرة عىل التمويلأو  سواء من حيث الكلفة، األفضل

مؤداها إمكانية بناء حمطات طاقة نووية  انطالقًا من فرضية غري واقعية، ولقد تم إمهال هذا اجلانب من قبل إدارة الطاقة
تصلح ، دينار) 4000(و وكلفة .ك) 2.5(خالل فرتات زمنية قصرية؛ إذ يمكن إنشاء حمطة توليد كهرباء شمسية بقدرة 

) 160(ميغاواط واستثامر ) 100(إنشاء حمطة كبرية باستطاعة أو ، ردنمن املنازل يف األ%) 71(التي تكون ، للمنازل املنفردة
   .مليون دينار

حتى وصلت ، لقد تطورت حمطات الطاقة الشمسية يف السنوات األخرية باجتاه ارتفاع الكفاءة وانخفاض الكلفة  
أن نذكر  وجيدر .)13(كام هو مبني يف اجلدول رقم ، ما هو أقل من الطاقة النوويةإىل  كلفة الرتكيب وإنتاج الكيلو واط ساعة

   .ميغا واط) 3000(هنا أن أملانيا تبني سنويًا من حمطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية ما قدرهتا 
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  :التوصيات واالقرتاحات واحللول - 10
  عىل مستوى الدولة: أوالً 

 نتائج حمددة مع عدد من الدول النفطية املحيطةإىل  إجراء مفاوضات عميقة وجادة ومستمرة حتى الوصول - 1
للنفط والغاز املستورد عىل أكثر منها مصدرًا أو  لتكون واحدة منها) اإلمارات وقطر، الكويت، العراق، السعودية(

  .ائمنحو د
 .والبلد املتعاقد معه ردنالغاز بني األأو  العمل عىل إنشاء خط أنابيب لنقل النفط اخلام - 2

 .العمل عىل إعادة تشغيل خط التابالين - 3

ية قتصاديف وزارة الطاقة والثروة املعدنية بحيث يكون الرتكيز عىل اجلوانب التكنولوجية واالإعادة هيكلة الدوائر  - 4
 .بام يف ذلك التعامل مع النفط واملشتقات النفطية، والتمويلية بدالً من االنشغال باألعامل اإلدارية واللوجستيكية

 وتتابع تطوير األنظمة ماليًا بام يؤدي، من منظور مايل إنشاء دائرة للطاقة يف وزارة املالية تتابع مشاريع توفري الطاقة - 5
  .ختفيض الفاتورة النفطيةإىل 

، 3مليار م) 1600(عدم التعويل واالعتامد عىل الغاز املرصي بسبب حمدودية الكميات نسبيًا يف مرص إذ تبلغ - 6
وضوع فرصة مؤقتة إذا ويمكن اعتبار امل .والنقص الشديد يف الغاز داخل مرص قياسًا بالعدد الضخم للسكان

  .استأنفت مرص ضخ الغاز

  النقل: ثانياً 
، ليغطي خمتلف أنحاء اململكة وبخاصة بني مراكز املحافظات، تطوير مشاريع النقل العام املنتظم باحلافالت املناسبة  - 

  .سنوات هلذه الغاية) 10(ويمكن وضع خطة مدهتا 
احلدود  –والثالثة املفرق ، إربد –والثانية عامن ، عامن - األوىل العقبة :الرشوع يف إنشاء خط سكة حديد عىل مراحل  - 

   .الصيني مقابل برنامج خاص لتصدير الفوسفاتأو  ويمكن التعاقد مع اجلانب اهلندي .العراقية
  .العاصمةإىل  حتى تصبح املحافظات مكتفية إداريًا دون االضطرار للسفر، توسيع نطاق اإلدارة الالمركزية  - 
  .املبارشة بتنفيذ برنامج وطني لتنمية املحافظات  - 
  .تشجيع اإلسكانات الوظيفية بالقرب من مراكز العمل  - 
وربط ، والسيارات صغرية احلجم، منح حوافز رضيبية عند الرشاء وعند الرتخيص السنوي للسيارات اهلجينة  - 

  .الرضيبة والرسوم بحجوم املحركات
وجتديد ، ية كاملةقتصادوكذلك الكلفة اال، الك الوقود يف خمتلف أنواع السياراتوضع دليل املستهلك السته  -  

   .الدليل باستمرار
  .)3سعة املحرك سم(تصاعديةعىل السيارات ذات املحركات الكبرية  فرض رضائب إضافية  - 
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والشباب ويف القرى وخاصة بني الطلبة ، والدراجات نصف اهلوائية، تشجيع استخدام الدراجات اهلوائية احلديثة  - 
  .وذلك من خالل ختفيض الرسوم واجلامرك عىل الدراجات، واألرياف غري اجلبلية

وجعل ذلك إجباريًا ، ابتداء من الشوارع اجلديدة، وختصيص ممرات يف الشوارع، إنشاء صناعة وطنية للدراجات -  
  .وإنشاء مسابقات حملية هلذه الغاية، يف املناطق حديثة التنظيم

  البدائل: ثالثاً 
سواء كان ، مبارشة وزارة الطاقة والثروة املعدنية بإنشاء حمطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عىل أوسع مستوى  - 

  .خالف ذلكأو  بالربط مع الشبكة
  .بداية يف احلرق املبارش ثم الوسائل األخرى، تقديم احلوافز الرضيبية للصناعات الستعامل الصخر الزيتي  - 
، بغية احلصول عىل اخلربات الالزمة للتعامل مع الصخر الزيتي، عدد من البلدانإىل  إيفاد بعثات هندسية ومهنية  - 

  .من خالل احلرق املبارش وغريه من األساليب
املجلس األعىل للعلوم أو  إنشاء مركز تكنولوجيا الصخر الزيتي يف وزارة الطاقة والثروة املعدنية واجلامعات  - 

   .ولوجياوالتكن
  التدفئة: رابعاً 

وتقديم الدعم املايل ، جعل العزل احلراري يف املباين إلزاميًا من خالل وزارة األشغال والبلديات ونقابة املهندسني  - 
  .عند الرضورة

استخدام الزجاج املزدوج يف مجيع املباين التجارية والعامرات واملدارس إلزاميًا من خالل الوزارات  جعل  - 
  .والبلديات

  يف املسألة النووية  - 11
اإلبتعاث الكربوين و التي تضع كثريًا من القيود عىل اإلشعاع النووي، يف إطار أزمة الطاقة العاملية وإشكاليات البيئة

فإن ، ي والتكنولوجيقتصادودور الطاقة يف النهوض اال، يف ظل التزايد السكاين املحيل والدويل، والغازات األخرى
 Green Energy ما يطلق عليه األوروبيون ثورة الطاقة اخلرضاءأو ، االجتاه نحو بدائل الطاقة املتجددة الصديقة للبيئة

Revolution ولكن السؤال اهلام .يصبح مسألة حتمية :  
  هي البدائل املتاحة يف الثورة اخلرضاء يف كل بلد ويف كل دولة؟ ما

نظرًا لتوفر الرياح برسعات ، كانت طاقة الرياح هي البديل األكثر انتشاراً ، يف ايسلندا ومعظم دول شامل أوروبا
   :وهذا يعني .ويف الربتغال كانت الرياح والطاقة الشمسية ويف أملانيا كذلك .ولفرتات طويلة من العام، مواتية

أن عىل كل دولة أن تتحول إىل النموذج األخرض األكثر مالءمة هلا؛ بمعنى أن الطاقة املتجددة ختتلف 
  .standardعن الطاقة التقليدية التي أصبحت حمطاهتا قياسية 
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انظر اجلدول ، أساسهاويبني نموذج مزيج الطاقة عىل ، أن ينظر يف البدائل األكثر توفرًا لديه ردنوهذا يعني أن عىل األ
 .وإنام يف املرونة والعبقرية يف استغالل املوارد الطبيعية، واحتذاء الدول األخرى ال يكون يف الشكل والتقليد .)15(رقم 

ومع هذا ال تستورد أكثر من ، ط م ن) 4(حيث نصيب الفرد ، وهذا جعل أستونيا عىل سبيل املثال تستخدم الصخر الزيتي
حتى عندما كان ، وهذا شأهنا منذ عقود، من احتياجاهتا%) 78(يف حني أنَّ املتوفر لدهيا يقرتب من ، امن احتياجاهت% 22

طاقة الرياح لتولد أكثر من إىل  وإذا ذهبت ايسلندا .مل يفعل شيئًا يف هذا االجتاه حتى اآلن ردنيف حني أن األ، النفط رخيصاً 
الذي ينبغي استغالله بكل اجلهود واالستثامرات ، هي البديل الطبيعي املتوفر ردنفإن الشمس يف األ، من احتياجاهتا% 60

   .حيثياتهأو  فالشمس هي املصدر الدائم الذي ال يستطيع أحد أن يتدخل يف أسعاره، املمكنة
السيارة وترويج  )الخ ....سويرسا، املانيا(وإذا كانت أوروبا واليابان تعمالن عىل ختفيض أعداد مفاعالهتا النووية 

عينيه عن الشمس الساطعة يف كل  ردنفهل يغمض األ، والشمس يف تلك البلدان متواضعة، الكهربائية والسيارة الشمسية
   .يوماً ) 320( طوالمكان 

وكلفة الطاقة ، أنَّ كلفة الطاقة الشمسية يف انخفاض) 6(وكام يف الشكل رقم  .املستقبل يبني بكل وضوحإىل  إن النظر
سيكون نموذجًا بعيدًا جدًا عن ، وأي مزيج للطاقة ال يأخذ االعتبارات التكنولوجية املستقبلية باحلسبان .ارتفاعالنووية يف 
   .األمثلية

وهو استرياد  .استرياد النفط ومشتقاته "استمرار  "و "استسهال  "ية هو ردنإن اخلطأ األكرب الذي وقعت فيه الدولة األ
   .واخلزينة قتصادواال، أثبت عىل مدى السنوات أنه عبء عىل الدولة واملواطن

ال يملك من  ردنواأل، أال وهو حمطات الطاقة النووية، نموذج جديد يقوم عىل االستريادإىل  وجتري حاليًا حماولة القفز
وليس بالرضورة أن يكون مرتبطًا ارتباطًا عضويًا ، طبيعيأما اليورانيوم فهو مصدر  .متطلباهتا إال اليشء اليسري جدًا جداً 

) 10(إىل  )8(إىل  )6(أي حمطة نووية تتطلب من (فالطاقة النووية تتطلب املليارات إلنشائها  .وتلقائيًا باملحطات النووية
  .مليارات دوالر

  ، حتت ضغط الزمن ردنواأل، وتتطلب السنوات لبنائها
  يف بداية البدايات ردنواأل، لتشغيلها وصيانتها كذلك التكنولوجيا وتتطلب

  وال يتوفر منها إال القليل، وتتطلب املياه لتشغيلها
وتتطلب كميات غري حمدودة من املياه يف حاالت الكوارث وهذه ال يمكن توفريها أبدًا إال عىل شواطئ األهنار  

  .والبحريات والبحار
وتفتح الباب للتدخالت اإلقليمية يف مرحلة جيتاز ، اإلسرتاتيجي عايل الكلفةوالدفاع ، وتتطلب احلامية البيئية املشددة

  .اإلقليم فيها تقلبات هائلة
  )الخ..الرشاكة القرسيةأو  ماذا لو ادعت إرسائيل أن نسبة اإلشعاع ارتفعت نتيجة لبناء املحطة النووية هبدف االبتزاز(
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فأي دولة يف العامل يمكن هلا  .الذي يفرتض إنشاء حمطات نووية ،نموذج مزيج الطاقةإىل  االطمئنانإىل  يذهب البعض
ولكن عدد الدول يف العامل التي ذهبت يف هذا االجتاه حمدود ، أن تشرتي حمطة طاقة نووية إذا توفرت لدهيا األموال والرغبة

يف أكرب كمية من حلقات  ألن النموذج األمثل ملزيج الطاقة هو الذي يعتمد عىل مصادر وخربات وقدرات حملية، للغاية
   .هناك دول هامة مل تقم ببناء حمطات طاقة نووية حتى اآلن مثل تركيا ومرص وسوريا بل وإرسائيل وغريها .اإلنتاج

هو النموذج الذي ، 2035الذي ال تدخل فيه الطاقة النووية عىل األقل حتى العام ، ومن هنا فإن مزيج الطاقة املقرتح
الطاقة الشمسية والصخر الزيتي وترشيد  :ونعني بذلك املزيج القائم أساسًا عىل، أن يتحكم يف مجيع مفاصله ردنيمكن لأل

  .االستهالك وكفاءة االستعامل
  متوسط نصيب الفرد من الطاقة حسب احلالة احلضارية): 1(جدول رقم 

  نصيب الفرد من الطاقة  احلالة احلضارية
  )ن .م .ط(

  8  تكنولوجيا ورفاهية صناعية جداً 
  5  صناعية
  3  ناهضة
  1.1  نامية
  0.3  متخلفة

             
  )2011(نصيب الفرد من الطاقة يف عدد من البلدان ): 2(جدول رقم 

  نصيب الفرد  البلد
  )ن.م.ط(

  8.35  الواليات املتحدة
  8.16  كندا
  6.4  فنلندا
  5.78  بلجيكا
  4.13  اليابان
  3.86  إيرلندا
  2.97  إيطاليا
  4.58  كوريا
  1.48  الصني
  1.2  ردناأل
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  والغاز العربية احتياطات النفط: )3(جدول رقم 
   3م مليارالغاز   النفط   البلد

 7319  مليار برميل 270  *السعودية 
 3170 143  *العراق 

 1794 104  *الكويت 
 6071 98  *اإلمارات 
 1540 47  ليبيا
 25260 25  *قطر 
 4502 12  اجلزائر
 850 6  ُعامن
 85 5  السودان
 1656 4  مرص
 478 3  اليمن
 240 2.5  سوريا
 65 0.5  تونس
 6.0 0.001  ردناأل

 1.5 0.062  املغرب
 53038 721  املجموع

 ردنقريبة من األأو  دول جماورة* 
  

  )2011 – 2007(من النفط اخلام والغاز الطبيعي خالل الفرتة  ردنإنتاج األ): 4(جدول رقم 
 السنة

 

  النفط إنتاج
  )طن ألف(

 الغاز إنتاج

  ) 3قدم مليار(
إىل  الطبيعي والغاز النفط من املحيل اإلنتاج مسامهة

  (%) املستهلكة الكلية الطاقة جممل
2007 1.2 7.7 3.7 
2008 1.7 7.2 3.2 
2009 1.5 7.8 3.3 
2010 1.2 6.5 2.8 
2011 1.0 6.4 3.0 
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  مرتي طن ألف) 2011 - 2007( الفرتة خالل النفطية واملشتقات اخلام النفط من ردنمستوردات األ): 5( رقم جدول

 النفط  السنة

  اخلام
 زيت

  وقود  بنزين  سوالر  مسال غاز  الوقود
  املجموع  طائرات

2007 4040  - 233 429 166 1 4869 
2008 3796 91 196 320 141 1 4544 
2009 3633  - 234 414 231 1 4513 
2010 3485 307 219 670 400 1 5082 
2011 3189 674 288 1361 540 1 6137 

 )2011(التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة املعدنية : املصدر - 
  

  ن .م .ط ألف - ) 2011 - 2007( الفرتة خالل األولية الطاقة استهالك): 6( رقم جدول

  السنة
 

  نوع الطاقة األولية
  النفط اخلام  املجموع

  النفطية واملشتقات
  الغاز

  الطبيعي
  الطاقة
  املتجددة

  الكهرباء
  املستوردة

2007 4906 2406 118 8 7438 
2008 4426 2725 110 74 7335 
2009 4454 3086 120 79 7739 
2010 4774 2289 124 168 7355 
2011 6141 873 130 313 7457 

  )2011(التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة املعدنية : املصدر - 
  

  )2011- 1960( ردنومتوسط دخل الفرد يف األ تطور أسعار النفط): 7(جدول رقم 
  سعر النفط  السنة

  للربميل/دوالر
  ردينالناتج املحيل اإلمجايل األ

  مليار دوالر
  ردنمتوسط دخل الفرد يف األ

  )دوالر سنوياً (
2011  87.48  30  5200  
2010  71.21  25  5000  
2005  50.0  13  4450  
2000  27.40  9.5  3980  
1995  16.75  7  2250  
1990  23.2  4.8  1843  
1985  31.5  7  2000  
1980  10.2  4.5  1313  
1970  3.6  2.0  555  
1960  2.0  0.6  500  
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  معدل اإلنفاق عىل األساسيات): 8(جدول رقم 
  اإلنفاق كنسبة مئوية من دخل الفرد  

  غري الناهضة الدول النامية  الدول املتقدمة
  55 - 40  20 - 15  الغذاء
  35 - 25  16 - 12  املأوى
  12 - 7  8 - 6  الكساء
  10 - 5  10 - 7  الصحة
  20 - 15  12 - 5  التعليم
  6 - 4  2 - 1  املاء

  18 - 12  12 - 5  الطاقة
  156 - 108  80 - 51  املجموع
  )56- 8(  10 - 49  أخرى

 مستخلصة من عدة مصادر* 
  

  قيمة الطاقة املستهلكة واملستوردة بالنسبة للناتج املحيل اإلمجايل ): 9(جدول رقم 
  لعدد من البلدان نسبة مئوية من الناتج املحيل اإلمجايل 

  الطاقة املستوردة  الطاقة املستهلكة  الدولة 
  3.47  11.8  الواليات املتحدة األمريكية

  0.25  7  بريطانيا
  3.60  7.3  فرنسا

  4.20  7.45  سويرسا
  1.27  31  الصني
  6.11  33  اهلند

  7.4  7.45  سنغافورة
  8.25  11.7  تركيا

  6.48  7.6  الربتغال
  7.58  8.27  إرسائيل
  9.17  15.0  هنغاريا

  )من أعىل دول العامل( 17.28  18.0  ردناأل
  -   7.2  االحتاد األورويب
  -   15  العامل
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   ردنيف األمتوسط اإلنفاق اليومي عىل عدد من القطاعات : )10(جدول رقم 
  )يومياً  مليون دينار( اإلنفاق  القطاع
  12  الطاقة
  1.6  التعليم العايل

  1.5  الصحة
  5.5  الدفاع
  0.5  القمح 

 

  *)ردناأل(التطور املتوقع الحتياجات الطاقة ): 11(جدول رقم 

  االستهالك  السنة
  ن.م.مليون ط

2012  7.5  
2015  8.75  
2020  10.70  
2025  13.25  
2025  17.30  
2030  20.00  
2035  24.00  

  حسابات املؤلف*  
  

  )نسبة مئوية( 2035 – 2012) نموذج مقرتح(تطور مزيج الطاقة ): 12(جدول رقم 
  غاز  رياح  صخر زيتي  طاقة شمسية  النفط ومشتقاته  العام
2012  98   -   -   -  2  
2015  80  15  2  1  2  
2020  50  40  5  2  3  
2025  40  44  10  3  3  
2030  30  50  10  5  5  
2035  25  52  17  3  3  

  حسابات املؤلف * 
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  متوسط كلفة الرتكيب لألنظمة الكهربائية املختلفة): 13(جدول رقم 
  )سنت س.و.ك(كلفة   )و.ك/دوالر( كلفة الرتكيب  نوع املحطة

  7  5000  احلرارية االعتيادية
  13.2  2000  حمطات الكهرباء الديزل
  11.27  5335  حمطات الكهرباء النووية

  9.8  2430  الكهرباء الرياححمطات 
  15.7  4692  حمطات الكهرباء الشمسية

  الفحم اعتيادي
  10.0  3167  متقدم

11.2  
  9  3076  املائية

  
  )1(شكل رقم 

 آليات حتقيق مزيج الطاقة املستهدف
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  التوقعات املستقبلية الستخراج النفط 

 

   

/ ملیون برمیل
  یومیًا

  ) 2(شكل رقم 
التوقعات املستقبلية الستخراج النفط 
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  )3(شكل رقم 
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  هيكلية ختفيض الفاتورة النفطية) 4(شكل رقم 
  
  
  

   

 الھیئة الوطنیة لكفاءة الطاقة والبدائل

 دائرة حفظ الطاقة وزارة الطاقة

 مشاریع الطاقة المتجددة 

 مزیج الطاقة

اعادة  التقریر السنوي لحفظ الطاقة 
 تصنیف

 وزارة المالیة دائرة ترشید االستھالك
 تمویل مشاریع حفظ الطاقة

 التعاقد مع األطراف المختلفة

بنك 
 الطاقة

 حفظ الطاقة وزارة النقل

  العام النقل

  السكة الحدید

 دلیل المستھلك للسیارات

 الجسور/ أنابیب النقل 

 البیوت الذكیة حفظ الطاقة وزارة البیئة

 اعادة التدویر

 حفظ الطاقة وترشید االستھالك وزارة الصناعة
 المواصفات والمقاییس

 شھادة الكفاءة للمعدات

الوقودمحطات   

 بدائل الطاقة في الصناعة
 صناعات الطاقة

 حفظ الطاقة وزارة األشغال
 االنفاق والمسافات

 كود البناء

 حفظ الطاقة وزارة البلدیات

 الزجاج المزدوج

تخطیط  العزل الحراري
 المدن

  وزارة التعلیم العالي

 والبحث العلمي 
 الطاقة المتجددة

 الوحدات المنزلیة

 التطویر التكنولوجي

 األبحاث

 بدائل

 توجیھ

 اعالنات
 صفحة الطاقة االعالم
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  )5(شكل رقم 
  استخدام الطاقة لكل فرد ولكل دوالر من الناتج املحيل اإلمجايل

  
  هذا النموذج متوقع يف الدول الصناعية* 

  

  )نسبة مئوية لالحتياجات الكلية(املستوردات من احتياجات الطاقة لعدد من الدول ): 14(جدول رقم 
  نسبة املستوردات   )ن.م.ط( نصيب الفرد   الدولة 

  98  1.2  ردناأل
  90  3.38  إيرلندا
  85  3.0  إرسائيل
  16  4.84  هولندا
  25  0.55  اهلند
  6  1.6  الصني
  48  2.6  بلغاريا
  33  5.4  السويد
  78  3.5  إسبانيا
  68  2.7  اليونان
  الحظ كفاءة استعامل الطاقة - 78  3.9  اليابان
  تصدير) 40(  3.46  الدنامرك
  53  6.64  فنلندا

  25  8.10  الواليات املتحدة
  62  3.76  االحتاد األورويب
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  ) 15(جدول رقم 

  
  ) 6(شكل رقم 
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4 -2      
4 -2 -1   

  ملخص
ألن املصادر اجلديدة غري ، ردنمل تعد السياسة التقليدية يف إجياد مصادر مائية جديدة متثل حًال ملشكلة املياه يف األ  - 1

سواء كان ذلك ، عىل حتليه مياه البحر فقط- بعد تنفيذ مرشوع الديسه - وسوف تقترص تلك املشاريع ، متوفرة
  .البحرينعن طريق مرشوع قناة أو  مبارشة يف العقبة

مضطرًا لتنفيذ مشاريع  ردنوسوف يكون األ، له كلفة عالية، التجمعات السكانيةإىل  حتليه مياه البحر وضخها - 2
 - أيضًا  ردنوسيضطر األ، وما يمكن جعله متاحًا من مياه داخلية قد استنفذ، ألن ما هو متاح، حتليه مياه البحر

تعويض تلك إىل  - التي ستنضب خالل عقود قليلة، ة غري املتجددةيف ضوء استنزافه املطرد ملصادر مياهه اجلوفي
  .والتعويض الوحيد املمكن هو من خالل حتليه مياه البحر .املصادر

ويدل هبوط ، ردنمليون مرت مكعب سنويًا من املياه اجلوفية غري املتجددة يف األ 300تستغل حاليًا كمية حوايل   - 3
 ردنوهذا يعني أن عىل األ، املياه عىل أن تلك األحواض اجلوفية سوف تنضبمستويات املياه اجلوفية ومتلُّح 

 ردنأي إن األ فإن اإلمكانية الوحيدة املتوفرة للتعويض هي حتليه مياه البحر؛، وعند نضوهبا .تعويض تلك املياه
سياسة احلفاظ إىل  حاول اللجوءلتغطية االحتياجات القائمة فيام لو ، م م م من املياه املحالة سنوياً 300حيتاج حاليًا 

  .أجيال املستقبل كافة الذي هو حق ليس للجيل احلايل فقط وإنام، عىل املخزون املتبقي للمياه اجلوفية
شامل إىل  فهو ألغراض الزراعة يف املناطق املرتفعة املمتدة من الديسه، أما االستخدام القائم عىل هذه املياه املستنزفة  
  .الباديةإىل  عات الغربيةومن املرتف، ردناأل

وألنَّ إمكانية تعويضها غري متاحة يف حالة ، قيمة املياه اجلوفية غري املتجددة يف مواقعها تساوي قيمة تعويضها - 4
 تضاف إليها كلفة الضخ من العقبة، فإن تلك القيمة تساوي كلفة حتليه مياه البحر، إال بتحليه مياه البحر ردناأل
  . للمرت املكعبأرديندينار  1.5التي تقدر حاليًا بحوايل ، اجلوفية احلاليةمواقع املياه إىل 

وليس هناك من مردود ألي  .أرديندينار  1.5يعادل  ردنفإن قيمة املرت املكعب من املياه اجلوفية غري املتجددة يف األ لذا؛  
وهذا هو  - املياه اجلوفية غري املتجددة  وهذا يعني أن كافة مشاريع الري املعتمدة عىل ضخ، مرشوع زراعي بتلك القيمة

  .ويثري أصحاهبا عىل حساب األجيال احلالية واملستقبلية، تستنزف ثروة الوطن - حال كافة املشاريع الزراعية يف املرتفعات
خدام ويمكن رفعها وتوفري كميات كبرية من املياه التي يمكن است، إن كفاءة استخدام املياه يف قطاع الزراعة متدنية  - 5

  .وبعضها اآلخر لزيادة الرقعة الزراعية، بعضها ألغراض الرشب
وأصبح من الرضوري أن تغطي األسعار  .ال تعكس أسعار املياه لكافة االستعامالت كلفتها احلقيقية املرتفعة  - 6

مايل مريح وضع إىل  وال، التوفري والرتشيد يف االستهالكإىل  فسياسة الدعم احلالية ال تدعو، الكلفة احلقيقية
  .خاصة فيام يتعلق بالصيانة واإلصالح، مما ينعكس سلبًا عىل أدائها، ملؤسسات تزويد املياه
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من التلوث رضورة وطنية جيدر البدء بتنفيذها ) ختصيص مناطق محاية(أصبحت محاية املياه السطحية واجلوفية   - 7
  .تقليل مصادر املياه املتاحةإىل  ألن التلوث يؤدي، فوراً 
  تنفيذيملخص 

  .االستمرار يف جر مياه الديسة مع إغالق املشاريع الزراعية الكربى هناك  - 1
وذلك بإدخال التقنيات وأنظمة الري املوفرة ، وضع الربامج التنفيذية لرفع كفاءة استخدامات املياه يف الّري  - 2

، باستخدام أفضل تقنيات الريوذلك من خالل إعطاء املزارع حاجتها املقننة ، وزراعة حماصيل بديلة، للمياه
ويمكن ختصيص قروض للمزارعني لتأمني (ويتطلب هذا توفري األدوات واملعدات املوفرة للمياه بأسعار معقولة 

  .بحيث يقنن تزويد مياه الزراعة طبقًا الحتياجات أفضل التقنيات رشطًا للقرض) توفري تلك املعدات
بمياه ال تصلح للرشب حيثام كان أو ، ملستخدمة للري بمياه عادمة معاجلةاستبدال املياه العذبة الصاحلة للرشب ا  - 3

حتى لو كانت كلفة تأمني ، دينار للمرت املكعب 1.5ال تقل عن  ردناجلوفية العذبة يف األ ألن كلفة املياه، ذلك ممكناً 
  .تلك املياه أقل من ذلك

) أمهها آليات األسعار(إال أن هناك آليات مطبقة يف دول أخرى ، فاملزارع يفضل املياه العذبة، ولن يتأتى ذلك اختيارياً   
  .جتعل املزارع يقبل عىل استعامل املياه العادمة بدالً من املياه العذبة

التوجه الكامل والرسيع ألن تعتمد مدينة العقبة عىل مياه التحلية من البحر األمحر لكافة االستخدامات املنزلية   - 4
التي تقع عىل  - ألن مياه الديسة ، وجعل الزراعة تعتمد فقط عىل املياه العادمة املعاجلة، والصناعية والسياحية

 40و م ارتفاعاً  900العقبة تعادل ضخ املياه إىل  حتوي طاقة عند إسالتها- م فوق سطح البحر  900ارتفاع حوايل 
علًام ، العقبةإىل  املياه حاليًا عند إسالتهاوال يستفاد من طاقة ، فلسًا للمرت املكعب 250وهذه تعادل حوايل ، كم أفقياً 

  . وأجيال املستقبلردينبأن املياه تباع يف العقبة بسعر بخٍس جدًا عىل حساب الشعب األ
التخطيط وتنفيذ مشاريع لفصل املياه العادمة املعاجلة وغري املعاجلة عن مياه السدود واألودية التي جتري فيها مياه   - 5

أما  .وهي مياه جيده النوعية، )الينابيع(ومياه اجلريان الدائم ، د أنشئت جلمع مياه الفيضاناتعذبه؛ إذ إنَّ السدو
ففيها خطر ، التي جتري فيها مياه عذبه، السدود واألوديةإىل  السامح للمياه العادمة املعاجلة وغري املعاجلة بالوصول

التي لو مل تتم إضافة املياه العادمة إليها ، جيدة النوعية تلويث تلك املياهإىل  ألهنا تؤدي، عىل مياه السدود واألودية
  .بعد تنقية بسيطة، لكان باإلمكان استخدام بعضها ألغراض الرشب

كلفة إنتاجها ، بأي صورة من الصور، أسعار املياه لألغراض املنزلية والصناعية والزراعية كافة ال تعكس   - 6
فكلفة مياه الزراعة يف  .يتطلب زيادة األسعار لتعكس كلفة املياه احلقيقيةفقد أصبح األمر ، املستهلكإىل  وإيصاهلا

أما التسعرية  .األغوار واآلتية من السدود واألودية جيب أن تعكس كلفة التشغيل والصيانة والكلفة الرأساملية
  .ديثة املوفرة للمياهوال حتفز املزارع عىل إدخال التقنيات احل، املدعومة احلالية فال تساعد عىل احلد من الطلب
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ضمن معطيات ، وهنا تتوفر الفرصة لصانع القرار بأن خيصص لكل مساحة مروية كمية املياه الرضورية للري
وأما املزارع غري القادر عىل ذلك ، مما سيحفز املزارع عىل إدخال تلك التقنيات، استخدام أفضل التقنيات املوفرة للمياه

، برشاء األجهزة وتركيبها ردنبحيث تقوم سلطة وادي األ، نحه القروض امليرسة لذلكفيمكن إجياد وسائل مل، حالياً 
  .وتقسيط أثامهنا

لتغطي يف مرحلتها األوىل ، هي البدء برفع أسعار املياه للّري يف منطقة األغوار، التي تتبع ذلك واخلطوة األخرى
  .ويف مرحلة قادمة لتغطية الكلفة الرأساملية أيضاً ، الخ ....الكلفة التشغيلية ألنظمة مياه الري من سدود وقنوات

إذ ال جيوز أن نستمر يف اإلنتاجية احلالية ملياهنا بينام هناك دول أخرى جماورة تتجاوز فيها إنتاجية وحدة املياه إنتاجيتها   
ومضاعفه أثامن املياه ال تضري أي  .من سعر املنتج% 1علًام بأن أثامن مياه الري حاليًا تقل عن ، بثالثة أضعاف ردنيف األ
  .مزارع

علًام ، فيجب أن تعكس كلفة تعويض تلك املياه، أما املياه اجلوفية املستخدمة ألغراض الري يف املناطق املرتفعة والبادية
دينارًا  1.5والتي تكلف حوايل ، مواقع املياه اجلوفيةإىل  بأن إمكانية التعويض تلك هي من خالل حتليه مياه البحر وضخها

، دينارًا للمرت املكعب 1.5لتصبح بعد فرتة تعادل ، ولذا؛ جيب وضع سياسة لرفع األسعار وتطبيقها تدرجيياً  .للمرت املكعب
املعتمدة عىل املياه اجلوفية الصاحلة ، وهذا يعني اإلغالق التدرجيي للمشاريع الزراعية كافة يف املناطق املرتفعة والبادية

  .هبدف االستمرار يف املشاريع حيثام أمكن ذلك، ا بمياه عادمة معاجلةاستبداهلأو ، للرشب
لذا جيب البدء ، انعكس وينعكس سلبًا عىل أداء مؤسسات املياه، إن االستمرار يف التسعرية الرمزية ملياه الرشب

ات املجتمع؛ إذ إن حوايل من فئ% 80التي متثل حوايل ، وخاصة عىل الفئات قليلة االستهالك للمياه، الفوري برفع األسعار
فإن أثامن مياه ، ردنويف دول العامل ذات املستوى املعييش كاأل .يني يدفعون أقل من دينار شهريًا ثمنًا للمياهردنمن األ% 80

  .من دخل الفرد% 3- 2الرشب هي 
  .ثمنًا ملياه الرشب يفوق الكلفة الرأساملية والتشغيلية احلقيقية ردنأما فئة االستهالك العليا فتدفع يف األ  
وال يشجع عىل صيانة أنظمة ، املواطنني عىل التوفري فإن انخفاض أسعار املياه ال يشجع، ردناملياه شحيحة يف األ وألنَّ   

  .التزويد املنزلية وتطويرها
أصبحت إعادة النظر ، عاماً  15تخرجة ألغراض الصناعة بحوايل بعد البدء بتطبيق استيفاء أثامن املياه اجلوفية املس - 7 

تضاعف  وبعضها، يف تسعرية تلك املياه رضورة ملحه؛ إذ إن أسعار املواد الصناعية والزراعية كافة قد تضاعفت
 كي تعكس، تدرجيياً  لذا جيب إعادة النظر يف تسعرية املياه اجلوفية املستخرجة للصناعة ورفعها .مرات متعددة
  .قيمتها احلقيقية

الضخ الكامل ملياه الينابيع التي أو ، األودية دائمة اجلريان بعد أن جفت نتيجة إنشاء السدودإىل  إعادة بعض املياه  - 8
تتعلق بخدمات ، سلبيات بيئية كبريةإىل  ألن حرمان األودية من جرياهنا الدائم أدى، كانت ترفد تلك األودية
  .ومجاليات املناظر،  النبات واحليواناملياه البيئية وتأثريها عىل
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  .املختلفة رضورة الستباق الزمن ردنأنحاء األإىل  أصبحت دراسة حتليه املياه يف خليج العقبة وضخها  - 9
من خالل سياسة ختصيص املياه اجلوفية املتجددة ألغراض الرشب فقط أن يؤجل تزويد مياه  ردنو باستطاعة األ  

ويتطلب هذا برناجمًا لوقف ضخ املياه اجلوفية العذبة يف املناطق ، مياه البحر لعقدين قادمني الرشب من حتلية
فبإمكان الزراعة املروية يف املناطق املرتفعة عند ذلك احلصول عىل مياه معاجلة ، املرتفعة ألغراض الزراعة

  .ألغراض الّري
) شامل البحرية(العلوي  ردنعىل مياه بحرية طربية وهنر األتدين اعتامد إرسائيل إىل  تلوح يف األفق بوادر تشري   - 10

 ردنلالتفاق مع إرسائيل لالستفادة من مياه بحرية طربية وهنر األ ردنوهنا تكمن فرصة األ .موردًا ملياه الرشب
  .لزيادة كميات املياه املتاحة ألغراض الرشب، العلوي

التي ستعوض عن استخدام مياه الديسه ، وضع برنامج توسع يف الزراعة املعتمدة عىل املياه العادمة املعاجلة - 11
  .عىل امتداد األودية التي سترصف إليها املياه العادمة املعاجلةأو ، لألغراض املنزلية يف مواقع االستعامل

  مقدمة
وقوع معظم أراضيها ضمن املناخ ، بخاصة ردنقد تكون أهم اخلصائص الطبيعية ملنطقة الرشق األوسط بعامة ولأل  

وبعد التطورات التي جرت يف النصف الثاين من القرن  .بطبيعته شحيح املوارد املائية ردنوهلذا السبب فإن األ، شبه اجلاف
وأن مستقبل وضعه املائي سيكون حرجًا ، من عجز مزمن يف موارده املائيةيعاين  ردنأصبح باإلمكان القول إن األ، املايض

ًا لكثري من طموحاته يف تنمية موارده الزراعية والصناعية تزويد املواطنني بالكميات الكافية من املياه املنزلية و، وحادَّ
  .للمحافظة عىل الصحة العامة

وبدأت مرحلة ، التمدنيةأو  الصناعيةأو  سواء الزراعية منها، ةلقد تلوثت املصادر املائية بسبب النشاطات البرشي  
  .التصحيح البيئي وعالج ما تلف من مياه سطحية وجوفية

عام يف / مم  600و، عام يف املناطق اجلنوبية الرشقية/مم 30ية كمية أمطار ترتاوح بني ردنوتستقبل األرايض األ  
  .ردنأن هذه املعلومة وحدها قد ال تكفي لبيان وضع املوارد املائية يف األ إال .املناطق الشاملية الغربية

قد يعطي صورة أوضح عن ، عام/مم 300تستقبل معدل أمطار يزيد عىل  ردنفقط من مساحة األ% 3.2و معرفة أن 
% 83كام أنه يبني أيضأ أن  .حتت ظروف الزراعة البعلية، فهذه الكمية هي احلد األدنى الرضوري لنمو القمح، الوضع املائي

ال يستطيع  ردنوهذا يعني أن األ، عام/مم 300هتطل عىل مساحات تقل فيها كمية األمطار عن  ردنمن األمطار يف األ
من مياه األمطار فيستفاد منها جزئيًا يف % 83أما ، فقط من مياه األمطار التي هتطل فوقه% 17االستفادة املبارشة إال من 

وهناك خاصية أخرى ملوقع  .املياه اجلوفية ويرفدهاإىل  أو يترسب، القيعانأو  السدودإىل  ن القليل منها ينسابأأو ، املراعي
عام يف املناطق /مم 4200إىل  عام يف املناطق الشاملية الغربية/مم 1800وهو أن مقدرة املناخ عىل التبخر ترتاوح من ، ردناأل

  .ضعفًا كمية األمطار يف تلك املناطق 140إىل  أضعاف 3وهذه األرقام تساوي ، اجلنوبية الرشقية
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  تشخيص املشكلة
أزمة إىل  - يف ضوء ازدياد أعداد السكان - وتفاقم هذه املشكلة يؤدي ، يف منطقة فقر يف مصادره املائية ردنيقع األ - أ 

  .تزويد حميل للغذاء تزداد صعوبة يومًا بعد يوم
، وألن ملياه الرشب أولوية عىل بقية االستعامالت، ية إال لري جزء بسيط من أراضيهردناملياه األال تكفي مصادر  - ب

، واالزدياد يف عدد السكان، فإن االستعامل املتزايد لألغراض املنزلية الناتج عن االرتفاع يف مستويات املعيشة
  .وخاصة الزراعية منها، سيتم عىل حساب االستعامالت األخرى

، ضمنها بقيمة وأمهية تفوقان تلك التي تتوافر يف دول املناخ املعتدل ردنتتمتع املياه يف املناطق اجلافة التي يقع األ - ج
  .تغيري نوعيتهاأو ، ولذلك فإن حماذير مشددة جيب أن تالزم أي ختطيط الستغالل املصادر املائية

فالنمو السكاين  .ي والنمو السكاينجتامعي واالقتصاداال يف عنارص التطور ردنتكمن مشكلة املوارد املائية يف األ - د
واختالل  .ي كافةجتامعي واالقتصادوما يتضمنه يف معادلة املوارد والسكان هو املحدد الرئييس ألوجه التطور اال

مستويات أفضل من إىل  هو العائق الرئييس يف الوصول، معادلة املوارد والسكان وعىل رأسها املوارد املائية
  .املستوى اجليدإىل  يف رسعة الوصولو، التطور

وإنام يف املحاولة املزدوجة اهلادفة أيضًا ، ختصيص األموال وحسبأو ، إن اخللل الرئيس ليس يف تنفيذ املشاريع
  :للتخطيط لآليت

تتناسب مع التي ، تغطية الفروق بني املستوى احلايل لالستهالك واملستوى املرغوب فيه للحياة الصحية املتمدنة  .1
   .ردنمستوى املعيشة يف األ

واملزيد من املشاريع ، املزيد من املوارد املائيةإىل  وهذه معادلة مركبة حيتاج حلها: تغطية احتياجات الزيادة السكانية  .2
  .واملزيد من الرسعة يف التنفيذ، واألموال

أي (فوق املحاولة املزدوجة اهلدف  - يرتاكم وإذا ما حدث نقص يف توفري هذه العنارص فإن األزمة سوف تتفاقم؛ إذ   
هو تغطية ، عنرص جديد - ) تغطية زيادة االستهالك الناتج عن ارتفاع مستوى املعيشة واحتياجات الزيادة يف عدد السكان

 ألن أي نقص مائي يلحق بتغطية الزيادة عىل الطلب يف عدد من السنوات يسجل عجزًا عىل السنوات، التقصري يف املشاريع
  .التي تليها
وبسبب بعض ، تلوث الكثري من مصادر املياه السطحية واجلوفية بالنشاطات الزراعية والصناعية واإلسكانية - هـ

   .السياسات الفاشلة يف قطاعي املياه والبيئة
وإذا مل ، إنشائهاجتديد واستبدال بعد انقضاء فرتة عىل إىل  تتفاقم أزمة املياه أيضًا ألن شبكات املياه واملشاريع حتتاج - و

، بسبب اهرتاء الشبكة وتآكلها، فستكون النتيجة زيادة يف إنتاج املياه لتغطية الفاقد، يؤخذ هذا األمر باحلسبان
  .وتردي نوعية املياه نتيجة دخول امللوثات إليها
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يمثل العائق األكرب يف وهذا ، عدم تغطية أثامن املياه للكلفة التشغيلية فقط عدا عن الرأساملية للمشاريع املائية - ز
   .وتطوير املصادر اجلديدة، سياسة تنفيذ املشاريع

  ردنموارد املياه يف األ
م م م  275وكميات املياه اجلوفية املتجددة بحوايل ، م م م سنوياً  400بحوايل  ردنتقدر كميات املياه السطحية يف األ

   .سنوياً 
واستغالهلا ، فقد أنشئت سدود كثرية جلمع مياه الفيضانات، الكثري من املشاريع لتطوير املصادر املائية ردنوقد نفذ األ

ووصلت  .عرشات الكيلومرتاتإىل  وأنشئت قنوات الري املمتدة، وحفرت مئات اآلبار اجلوفية، لألغراض املختلفة
وأصبحت ، ات معاجلة املياه العادمة املنزلية والصناعيةوأنشئت حمط، من السكان% 98ما يقارب إىل  شبكات التزويد املائي

ووضعت الترشيعات املائية والبيئية خلدمة املصادر املائية واحلفاظ عليها من التلوث ، من السكان% 65ختدم حوايل 
  .والنضوب

مرشوع سد مثل ، فقد أتى بعضها دون الطموحات وفشل بعضها اآلخر، ومل حيالف احلظ كافة املشاريع املنفذة
مثل مرشوع استخدام املياه غري ، ردن والبيئة والصحة يف األرديناأل قتصادعىل اال"وأصبح بعضها اآلخر عالة ، الكرامة

مثل حمطة اخلربة السمراء ومادبا والرمثا ، وحمطات املعاجلة العاملة بطريقة التنقية الطبيعية، املتجددة ألغراض الزراعة
  .املحطات اجلديدة الفعالة قبل إنشاء، والعقبة وغريها

يبقى شح املصادر املائية هو ، وإجراءات احلامية املتبعة، وعىل الرغم من كل املشاريع املنفذة والترشيعات املوضوعة
، باةافهو تطبيق الترشيعات املائية عىل اجلميع دون حم، أما العائق الرئيس اآلخر .ردنالعائق والتحدي األساس يف تطور األ

   .عيل دور اجلهات املسؤولة عن التنفيذ القضائي واألمنيوذلك بتف
خاصة يف ، يقتصاداال ردنويضع هذا التحدي األخصائيني والسياسيني حتت ضغوط شديدة وقلق عىل مستقبل األ

وتسعرية ، والتلوث، ونضوب املصادر، وازدياد الطلب، مثل شح املوارد، ضوء املشاكل الكثرية التي يعاين منها هذا القطاع
  .دون األخذ باحلسبان حقوق أجيال املستقبل يف هذه املصادر، واالستغالل اجلائر للمياه غري املتجددة، املياه املدعومة بقوة

  استعامالت املياه احلالية وتوقعات االحتياجات املستقبلية
باعتبار أن نمو السكان  - لألغراض املنزلية والصناعية  2020و، 2015تبلغ االحتياجات املائية املتوقعة يف عام   

   .مليون مرت مكعب سنوياً  550و 475 - طبيعي؛ أي دون موجات اهلجرة
مثل الضليل ، وتعاين معظم األحواض املائية اجلوفية، سنوياً / م م م 580أما احتياجات األغراض الزراعة فهي حاليًا  

وكذلك فإنَّ املصادر املائية القابلة للتطوير قليلة وشحيحة  .من الضخ اجلائر، ةواألزرق والديسه ووادي العرب واملخيب
وتراجع ، تردي نوعية مياههاإىل  وقد أدى االستغالل غري املدروس واجلائر لبعض األحواض .ومشرتكة مع دول أخرى
  .نسبة كميات املخزون منها
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إىل  أدى، بالقليل منها يف الزراعة يف منطقة األزرقواستغالل جزء ليس ، عّامنإىل  فاستغالل مياه األزرق بجلبها
وكذلك أتلف  .أحواض املياه اجلوفية تظهر يف املناطق املختلفةإىل  وبدأت عالمات ترسب املياه املاحلة، انخفاض سطح املاء

نظرًا ألن ، وأصبح وضع منطقة الضليل حرجًا جداً ، يف الستينات والسبعينات حوض اجلفر بالضخ اجلائر غري املدروس
  .الكمية املستخرجة من املياه تزيد عىل معطيات احلوض املائي وإمكانياته

الذي حيوي مياهًا ليست كلها متجددة؛ أي إن ، وسهل الصوان، منطقة قاع الديسةإىل  وقد امتد االستغالل أيضاً 
  .أخذ يستنزف احتياطي مياهه غري املتجددة أيضاً  ردناأل

وتستغل حاليًا لزراعة احلبوب ، مياه عذبة صاحلة لالستعامالت املنزلية، املدورة - وسهل الصوان –ومياه الديسة - 
  .وال خيدم مصالح الوطن عىل املدى البعيد، يًا باملقاييس العامليةاقتصادوهو مرشوع غري جمد ، وغريها

صادر املائية ويلوثها هو حمطات وأصبح العامل الرئييس الذي حيد من امل، وكذلك تعرضت املوارد املائية للتلوث
  .األودية والسدودإىل  وما ترصفه من مياه شبه معاجلة، العادمة معاجلة املياه املنزلية

إىل ، تلوث وادي الضليل وسيل الزرقاء وسد امللك طاللإىل  منها خربة السمراء التي أدت، واألمثلة عىل ذلك كثرية
وجعلت احلياة عىل امتداد هذه املجرى املائي الرئييس يف ، الزراعةدرجة أصبحت مياهها غري صاحلة حتى ألغراض 

  .وغري مستوفية للرشوط الصحية، صعبة ردناأل
وقد لوثت املياه ، وأبو نصري وغريها، واملفرق، والرمثا، والكرك، والطفيلة، والعقبة، جرش: ومن األمثلة أيضًا حمطة

وجعلت كمية املياه املتوفرة لالستعامالت املختلفة يف ، ية رئيسيةاملرصوفة من هذه املحطات موارد مياه سطحية وجوف
  .ألن تلويث هذه املصادر جعلها غري صاحلة ملعظم االستعامالت، أكثر شحاً  ردناأل

 .تلف أحواض مائية سطحية وجوفية متعددةإىل  أخذت تؤدي، فإن املياه املنزلية العادمة شبه املعاجلة، وباإلمجال
ومل ، تلويث مصادر املياه السطحية واجلوفية يف مناطق خمتلفة من اململكةإىل  وكذلك أخذت مكبات النفايات الصلبة تؤدي

   .وسوء إدارة املياه والبيئية، تأت هذه النتائج إال حمصلة لسوء الفهم
ياه ومشاريع املياه املنزلية وهذا يعني رضورة مضاعفة كميات امل، عاماً  23طبيعيًا كل حوايل  ردنويتضاعف سكان األ
وإصالح الشبكات ، املستويات املقبولة صحياً إىل  ذلك رفع كميات التزويد للوصولإىل  يضاف .يف الفرتة نفسها عىل األقل

  .واملشاريع املائية القائمة وصيانتها
املستويات املقبولة صحيًا بعد إىل  للوصول - واملشاريع، ويمكن تقدير كمية اجلهد واملعدات واألجهزة الرضورية

  .بأضعاف ما هو موجود حاليًا يف مرشوعات التزويد املنزيل - عاماً  23حوايل 
التي يمكن جعلها متاحة أو  وأن زيادة كمية املياه املتاحة، يعاين من نقص يف موارده املائية ردنيتبني مما سبق أن األ

    .ممكنةأو  لكلفة مل تعد موجودةأصبحت ذات كلفة عالية؛ أي إن املرشوعات معتدلة ا
مع بقاء ، أصبحت ال تغطي االحتياجات املنزلية والصناعية املتزايدة، فاملوارد املائية املتاحة والتي يمكن تطويرها  

  .االستعامالت الزراعية ثابتة
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لضامن استمرارية عطاء ، وإيقاف الزراعة يف منطقة الديسه، التجمعات السكانيةإىل  وبعد تنفيذ جّر مياه الديسه
يف الزراعة مما ، وبالطبع سوف تستخدم املياه العادمة املرصوفة بعد االستعامالت املنزلية وبعد معاجلتها(احلوض املائي 

ّحل سوى حتليه مياه  ردنلن يبق لأل) سوف يعوض عن فقدان إنتاجية منطقة الديسه ولربام ستزيد اإلنتاجية عن ذلك بكثري
  .ومن مشاريع التحلية مرشوع قناة البحرين، الحتياجات املتزايدةالبحر لتغطية ا

 .رفع كفاءة االستعامل أكثر من حماولة إجياد واستغالل مصادر جديدةإىل  لقد أصبح األمر يتطلب تغيري سياسات املياه
ومعاجلة ، كام أصبح التحدي الذي يواجهنا هو تطوير التكنولوجيا الرضورية لتلبية حاجات أنظمة تزويد املياه واستعامهلا

نتيجة ، أما إذا استمر الوضع احلايل فإنَّ األحواض املائية ستتهاوى واحدًا تلو اآلخر .املياه العادمة وإعادة استعامهلا
  .يجتامعحالة من عدم االستقرار االإىل  وهو ما قد يؤدي، لوضع املائي أكثر صعوبةمما سيجعل ا، لالستنزاف والتلوث

وقد ، إذا مل يكن شبه مستحيل، إنَّ الزيادة املطردة يف عدد السكان ستجعل من مواجهة هذا التحدي أمرًا صعباً 
إدارة إىل  املائية وطرق اإلدارةوأصبح تغيري السياسات ، استنزفت إمكانيات السياسة التقليدية يف تطوير مصادر جديدة
  .أهم ما يتطلبه هذا القطاع، احللول اجلذرية وإىل وضع االسرتاتيجيات الديناميكية الواقعية

مثل مدينة خادم احلرمني يف ، حديثًا جمموعة من املشاريع اإلسكانية واملدن واملناطق الصناعية ردنوقد بدأت يف األ
ووضعت هذه مجيعًا يف مناطق يتعذر معها تأمني املياه عىل نحو ال يؤثر سلبًا يف  .ومنطقة املفرق الصناعية، الزرقاء

وربام جيدر بنا التفكري يف أن املشاريع اإلسكانية اجلديدة واملشاريع  .االستعامالت القائمة حاليًا عىل تلك املوارد املائية
  .قرهباأو  الصناعية يمكن أن تنشأ حيث تتوفر املياه

وجعل السكان ، فهل أجريت أية دراسة عىل إمكانية إنشاء تلك املشاريع الصناعية واإلسكانية بالقرب من الديسه
ية قتصادوهبذا نقلل من الضغوط البيئية واال، التجمعات السكانيةإىل  واالستغناء عن جر مياه الديسه، هناكإىل  ينتقلون
لية؟ لقد كان يف إمكان ذلك توفري كلفة جر مياه الديسه الستخدامها يف ية عىل مناطق التجمعات السكانية احلاجتامعواال

وهي ، كم 40) ميناء التصدير(تبعد عن العقبة ) الديسه –القويرة (الصناعات اإلنتاجية والتصديرية يف منطقة مناخها جيد 
   .ردنوهو أفضل مصيف يف األ، كم 10مشتى جيد وتبعد عن رأس النقب 

أال وهو تسعرية ، أصبحت دراسته وتقييمه وتغيري طرق معاجلته رضورة وطنية، املائية عنرص هاميف إدارة املوارد و
   .فأسعار املياه لالستخدامات كافة جيب أن يعكس الكلفة احلقيقية هلذه املياه .املياه

فاالستمرار يف سياسة الدعم  .ومن املتوقع أن يستغل املزارع املياه بحرص أكرب إذا ما كان ثمنها يعكس كلفتها احلقيقية
وكذلك فإن مستغيل موارد املياه غري املتجددة يف الضليل  .عدم املقدرة عىل تلبية االحتياجاتإىل  احلالية سيؤدي بنا

وال يدفعون أي يشء مقابل استنزاف موارد ، يدفعون فقط كلفة ضخ املياه، سهل الصوان وغريها –واألزرق وقاع الديسه 
  .واألجيال القادمة من هذه املوارد، حتياجات املستقبلوا، مياه الشعب
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وقد يؤدي ، توفري جزء من الكميات املستغلةإىل  إن وضع أسعار حمددة وعادله ملثل هذه املوارد املائية سيؤدي حتامً 
العقود القادمة وستصبح مرشوعات املياه الضخمة يف ، ية للمرشوعات الزراعيةقتصادإعادة النظر يف اجلدوى االإىل  أيضاً 

ومن هنا فإن السياسة املائية أصبحت ، والتأثريات البيئية السلبية أقل جاذبية وأصعب تطبيقاً ، يف ضوء شح امليزانيات
  .رفع كميات التزويد تتطلب التقليل من االستهالك بدالً من

علًام بأن ، التغري جيب أن يبدأ ويستمرإالّ أن هذا ، ية مائية أكثر كفاءة لن تكون مهمة سهلةاقتصادسياسة إىل  إن التوجه
وهلذا فإن ختصيص األموال واالستثامر يف رفع كفاءة استعامالت املياه ستجعل  .التكنولوجيات لتحقيق هذا التغيري متوافرة

وقد أصبح  .غري رضورية، مثل تلك التي نفذت يف أواخر القرن املايض، وغري املناسبة بيئياً ، بعض املرشوعات املكلفة
 .وجتاه البيئة الطبيعية التي نعيش فيها، ا املائية املتناقصة أوال بأولأردناملطلوب أيضًا إجياد معادلة لاللتزام األخالقي جتاه مو
بل جتاه البيئة بعنارصها كافة من ، ليس فقط جتاه األفراد واملجتمع، وهذا االلتزام األخالقي يفرض علينا حتمل املسؤولية

  .وكائنات حية تعيش يف هذه البيئة، مياه وتربة وهواء
فوق اإلشباع "إن حالة  .مواطنني حمبني نحميهاإىل  ويفرض االلتزام األخالقي علينا التحول من غزاة لألرض

، ونقص املقدرة يف مؤسساتنا، ضعف التعامل األخالقي مع مياهناإىل  باإلضافة، والتمدن والتصنيع العشوائي "بالسكان
وضياع األمن املائي ، ا املائية وشحهاأردننقص موإىل  هي أسباب تؤدي، وتضارب مصاحلهاوتعدد هذه املؤسسات 

  .والغذائي الالزم لألجيال القادمة
  تقييم اإلجراءات والسياسات احلكومية

 من% 98منازل حوايل إىل  ووصلت املياه، الكثري من املشاريع املائية الزراعية والصناعية واملنزلية ردنأنجزت يف األ
  .ية املختلفةردنوكان هذا نتيجة جهود وسياسات احلكومات األ، السكان

ووضع ، إذ إن السياسات يف الدول املجاورة ومل تكن اخلطط احلكومية كافة قابلة للتنفيذ خالل العقود األربعة املاضية؛
مما ، الرصف الصحي فورًا ومبارشةوأنظمة ، املياهإىل  موجات كبرية من الالجئني الذين احتاجواإىل  املنطقة السيايس أدى

  .إدارة أزمات املياه وأنظمة الرصف الصحيإىل و، عدم القدرة عىل تنفيذ اخلططإىل  أدى
مثل مرشوع سد ، يةقتصاداالأو  البيئيةأو  مشاريع متعددة مل تكن موفقه من الناحية املائية ردنوكذلك أنجزت يف األ

، يةردنوإنشاء حمطات معاجلة ال تعمل بطريقة تناسب البيئة األ، السدودإىل  املعاجلة وحتويل املياه العادمة، الكرامة
   .وترخيص الكثري من املشاريع الزراعية التي تعتمد عىل املياه اجلوفية الصاحلة للرشب الخ

فأنشأت ، مل تلتزم احلكومات املختلفة بتلك اخلطة GTZ (GIZ(من قبل  1977ية العام ردنبعد وضع خطة املياه األ
عندما وضعت اللجنة امللكية للمياه ، واستمر الوضع عىل حاله حتى وقت قريب، مشاريع ناجتة عن قرارات غري مدروسة

  .للمياهسرتاتيجية اخلطة اإل
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  :ومنها، وأداء القطاع ككل، يةانعكست عىل أداء السياسة احلكوم، وتعاين اإلدارة احلكومية للمياه من مشاكل متعددة
متثل نوعًا من االزدواجية  ردنفقد أصبحت سلطة وادي األ، وجود أكثر من جهة داخل الوزارة تعمل ألهداف خمتلفة

  .وأصبح األمر يتطلب إنشاء إدارة واحدة ضمن الوزارة، لسلطة املياه
علًام بأن عدد موظفي القطاع ، اسات والتخطيطويعاين قطاع املياه من نقص كبري يف املختصني املشهود هلم يف الدر

  .%100يفوق احلاجة بأكثر من 
 .عىل مستوى القطاعأو  سواء عىل مستوى املرشوع، أهم مشاكل قطاع املياه وإدارته هي سياسات التخطيط الشاملو

تصحيحية مكلفة لكثري من إجراءات إىل  وأدى ذلك) Piece meal(ومن هنا أخذ عدد من املشاريع السابقة طابع االجتزاء 
  .وفشل بعضها، املشاريع

التزويد واملعاجلة أنشأت مشاريع ختدم إىل  وحتت مربر احلاجة، إن سياسات وإجراءات القطاع مل تكن دائًام سليمة
  .عالية إلعادة تأهيلها دفع أكالفأو ، فشل تلك املشاريعإىل  وأدى ذلك وما زال يؤدي، ية خاصةاجتامعية واقتصادأهدافًا 

لقد نفذت بعض مشاريع املياه ومنها مشاريع كربى مثل مرشوع جر مياه دير عال ألغراض الرشب دون دراسات 
، يًا كبريًا عىل ميزانية احلكومةاقتصادوأصبحت عبئًا بيئيًا و، فجاءت هذه املشاريع دون التوقعات، ية كافيةاقتصادبيئية و

  .يةقتصادلب إعادة الدراسات وتصحيح األمور البيئية واالوأصبحت هذه املشاريع تتط
الستعامهلا ، ردنفعىل سبيل املثال تم جّر مياه قناة امللك عبد اهللا املخصصة أصًال ألهداف الزراعة املروية يف غور األ

عدة إىل  - املرشوع خالل فرتة عمل - ية وصحية كبرية أدت اقتصادوهذه مشكلة بيئية و .ألغراض الرشب بعد معاجلتها
وهي ، علًام بأن بدائل املرشوع كانت متاحة، ية الضخمة لتشغيل املرشوعقتصادعدا عن الكلفة اال، كوارث صحية وبيئية

إىل  وال حتتاج، وهي مياه جيدة النوعية، استغالل املياه اجلوفية يف املناطق املرتفعة املحيطة بمدينة عامن ألغراض الرشب
كلفة املعاجلة واألخطار الصحية التي تعرض هلا املرشوع منذ إىل  وال، املرتفعة مثل مرشوع جر مياه دير عالكلفة الضخ 

  .إنشائه وما زال
وربام ! وينتهي األمر بأن يتم بعد ذلك ترخيص آبار يف املنطقة املحيطة بعامن الستخراج املياه اجلوفية ألغراض الزراعة

اجلوفية يف املرتفعات ألغراض الرشب وترك مياه دير عال امللوثة والعالية الكلفة لتخدم كان من األجدر استخدام املياه 
  الزراعة يف األغوار؟

، منطقة زي بام حتمله تلك املياه من عوالق وترسبات يتم التخلص منها يف حمطة زيإىل  وتضخ املياه من دير عال
ف عىل امتداد األودية زيادة التلوث وامللوحة يف سد امللك طالل وهنر إىل  ومؤدية ،مسببة مشاكل بيئية ضخمة، ولترصَّ

التي تقدر ، وتوفري كلفة ضخ العوالق والرتسبات وامللوثات، وكان من من األجدر وضع حمطة املعاجلة يف دير عال .الزرقاء
  .لوثوكذلك احلفاظ عىل مياه األودية وسد امللك طالل من الت، من الكمية املضخوخة% 15كميتها بحوايل 
  .يًا وبيئياً اقتصاداملثال الوارد هو احد األمثلة عىل التخطيط اجلزئي غري املتكامل فنيًا وإداريا و إن هذا
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من  - التي تم تنفيذها خالل العقود املاضية  - ومن هنا أصبحت هناك رضورة قصوى إلعادة دراسة املشاريع 
  .ية والبيئةقتصادالنواحي الفنية واال

فقد تم يف بداية الثامنينات إدخال سياسة الضخ املنقطع ، وهو القرار اإلداري بوقف الضخ املستمر، وهناك مثال آخر
أن التقصري  إال .عهدهإىل  ليعود الضخ املستمر، حني تأمني مياه إضافيةإىل  وذلك كسياسة مؤقتة، منازل املواطننيإىل  للمياه

وغدت هذه السياسة غري مناسبة للوضع  .يف تطوير مشاريع جديدة ويف إصالح الشبكات أبقي الضخ املتقطع حتى اآلن
  .وأصبحت إعادة الضخ املستمر رضورة ملحة، ردني والبيئي لألقتصادي واالجتامعاال

زانات األسطح واخلزانات اإلسمنتية مثل خ(وتقدر كلفة وسائل تزويد املياه اخلاصة للتعايش مع الضخ املتقطع 
وبكلفة إمجاليه تقدر ب ، سنوات 10يتم استبداهلا وجتديدها بمعدل كل ، أرديندينارًا لكل  120بحوايل ) واملضخات الخ

  .سنوات 10 كل أردينمليون دينار  750
املواطن إىل  تم حتويل املوضوعفقد ، ودفع كلفتها، وهذا يعني أنه بدالً من أن تقوم احلكومة بتطوير مصادر مياه جيدة

  .الذي قام بإجراءات احتياطية لسد عجز احلكومة عن تزويد املياه باستمرار
 .وهلذا ال بد تغيري هذه السياسة، ية ونفسية كبريةاجتامعية واقتصادوللضخ املتقطع عواقب بيئية و
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  ملحق
  ليس هلا أية مربرات علمية ردنمفاهيم خاطئة وشائعات تتعلق بأمور املياه يف األ

   .االستفادة من احلصاد املائي لتلبية احتياجاته املائية ردنيستطيع األ  - 1
، كميات املياه املتاحة حالياً إىل  مليون مرت مكعب سنوياً  25- 20واحلقيقة هي أنَّ احلصاد املائي يمكن أن يضيف   

، أن احلصاد املائي يعتمد عىل كمية األمطارإىل  إضافة .سنويًا من مياه ردنفقط مما يستغله األ% 2.5- 2وهذه متثل 
  .ألنه غري مضمون يف كل سنة، ومن هنا فإنه ال يمكن االعتامد عليه

  .ردنإن إغالق املشاريع الزراعية يف منطقة الديسه سيؤثر يف إنتاج الغذاء يف األ  - 2
مليون مرت مكعب  100قيد التنفيذ بواقع وهو مرشوع  - إن استخدام مياه الديسه ألغراض الرشب : واحلقيقة هي  

 .مياه الزراعةإىل  التي ستتم معاجلتها وإضافتها، م م م سنويًا من املياه العادمة 80إنتاج حوايل إىل  سيؤدي - سنويًا 
، هي ضعف إنتاجيتها يف مناطق الديسه) شامل الكرك( ردنوألنَّ إنتاجية املياه الزراعية يف املناطق الشاملية من األ

الزراعة يعني إنتاجًا يعادل ضعف  مناطق الشامل ومعاجلة وإعادة استخدام املياه الناجتة يفإىل  فإن جر مياه الديسه
م م م من املياه العذبة يف  80وحيث أن رشكات اجلنوب تستخدم حوايل ، نفسها يف اجلنوب ما تنتجه كمية املياه

  . الشامل ستكون ضعف تلك التي تنتج حاليًا يف الديسهاإلنتاج فإن إنتاجية املياه العادمة املعاجلة يف
   .سلبياً  ردنإن استغالل السعودية للمياه املشرتكة يف تكوين الديسه سيؤثر عىل موجودات املياه يف األ  - 3

باالستخراج  ردنولن تشعر املياه اجلوفية يف األ، يةردنإن آبار السعودية بعيده عن احلدود األ: واحلقيقة هي  
وال يمكن ترسيعها إال بالقرب ، وذلك ألن حركة املياه اجلوفية بطيئة جداً ، عام عىل األقرب 500السعودي قبل 
والسعودية تقيض بأنه ال جيوز  ردنبني األ 1965ذلك أن اتفاقية تبادل األرايض لعام إىل  يضاف .من آبار اإلنتاج

ولذا فإن املسافة بني ، إال باالتفاق بني الطرفني، تبادلة ومنها املياهاستخراج املصادر الطبيعية يف األرايض امل
علًام بأن السعودية أوقفت الكثري من مشاريع ، تقاس بعرشات الكيلومرتات ردنمشاريع السعودية ومشاريع األ

  .الّري
الفاقد الفني يرفد املياه اجلوفية إن معظم : واحلقيقة هي، إن الفاقد الفني من الشبكات وأنظمة التوزيع يضيع هدراً   - 4

  .ال يعني هذا عدم إعادة تأهيل أنظمة التزويد املختلفة للتقليل من ذلك الفاقدو .وهو ليس باملفقود، ثانية
  .استغالل املياه اجلوفية العميقة سيزيد كمية املتاح من املياه  - 5

تكّون القاعدة ، الشامل من رأس النقبإىل  الواقعة نردإن املياه اجلوفية العميقة يف كافة أنحاء األ: واحلقيقة هي   
كافة ؛ أي إهنا متثل العمود الفقاري للمياه اجلوفية القريبة  ردنالتي ترتكز عليها وتعلوها موارد املياه اجلوفية يف األ

تعويضها من املياه اجلوفية إىل  إن استخراج املياه اجلوفية العميقة سيؤدي .أي التي تعلو العميقة منها من السطح؛
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فإن استخراجها وترسب املياه ، وألن املياه اجلوفية العميقة ماحلة يف جمملها .األسفل إىل التي تعلوها بانسياهبا
   .متلح املياه العذبةإىل  سيؤدي، مناطق املياه العميقة للتعويض عنهاإىل  العذبة التي تعلوها

تضاف إليها مشكلة متلح املياه العذبة ، النتيجة استخراج للمياه التي تعلوهاإنَّ استخراج املياه العميقة هو يف   
  .يةاقتصادوهذا مرفوض من وجهة نظر علمية وبيئية و، االناجتة عن مثل هذه السياسات

 وزارة املياه والّري الستخراج مياه جوفية يفإىل  تقدمت رشكات أجنبية يف السنوات القليلة املاضية بطلب  - 6
ال يؤثر يف ما هو متوفر ومعروف من مياه جوفية  وأنَّ استخراجها، مدعية أن ال أحد يعرف عن تلك املياه، ردناأل

  .ردنيف األ
فليست هناك ، وإن ادعاء هذه الرشكات باطل، من أكثر الدول املدروسة بني دول العامل ردنإن األ: واحلقيقة هي  

إال ويعرف عنها ) وهو العمق األقىص للمياه اجلوفية(كم  5- 3عمق إىل  مياه جوفية من سطح األرض
وليست هناك من مياه جوفية يمكن استغالهلا دون التأثري سلبًا يف املصادر املعروفة من حيث الكم ، املختصون
  .والنوع
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4 -3   
4 -3 -1  

  املقدمة
القضايا "ي إلعداد تقرير سنوي شامل حتت عنوان جتامعاالو يقتصادتم إعداد هذه الورقة ضمن نشاط املجلس اال

عىل  التغريات التي طرأتو، ية اهلاشميةردنتوضيح حالة البيئة يف اململكة األإىل  هتدف الدراسة ."يةجتامعية االقتصاداال
تقديم و، السياسات احلكومية املوضوعة للتحسني من حالة البيئةو كذلك تقييم اإلجراءات .القطاعات البيئية كافة

   .احللول املستقبليةو املقرتحات
واألجيال املقبلة يف صياغة سياسات التنمية ، توقعات حالتها مستقبًال يساعد متخذي القرارو إن بيان واقع البيئة

وجتمع هذه  .تعزيز مشاركة اجلميع لتحقيق األهداف املرجوةو، يساهم يف رفع الوعي يف املجتمعو، محاية البيئةو، املستدامة
من خالل دراسات شاملة للقطاعات البيئية واملوارد الطبيعية ، ااملشكالت التي تم حتديدهاو الدراسة بني أوجه التحديات

   .يةقتصاداالو الزراعيةو يةجتامعوالنشاطات االومدى تأثرها بالتغريات السكانية ، كافة
للبدء بتحقيق ، من جهود املختصني املتميزة، مجع املعلومات اإلحصائيةو، وتعد التقارير الدورية عن حالة البيئة

 علمية والتقارير املعدة بمنهجيات، الدقيقة عن حالة البيئة احلاليةو كام أن وجود املعلومات الشاملة .االستدامة البيئية
 إن محاية البيئة .القادمة من أجل وضع اخلطط والتطبيقات السليمةو يوفر مرجعا رسميًا إلرشاد األجيال احلالية، حتليليةو
يتضح أن اجلهود الفردية احلالية و .بشكل غري مبارشأو  استدامتها هي مسؤولية مجيع األفراد واملؤسسات املعنية مبارشةو

 أما جهود املؤسسات فتكاد تكون متشاهبة .نتائج ملحوظة عىل مستوى اململكةإىل  يشريحجمها ال و، تتسم بالضعف
يقلل و، بطء يف إعداد القوانني املالزمة للتغريات الرسيعةإىل  ويؤدي، مما يضعف وضوح األدوار واألولويات، مكررةو

وقد جاء تأسيس وزارة متخصصة .بيقاهتاتطو من رسعة تبلور وتطور اإلطار الترشيعي واملؤسيس املتعلق بقوانني البيئة
حتديات كبرية أمام القطاع اخلاص والرشكات الكفؤة إىل  إن ضعف هذه القاعدة يؤدي.بالبيئة خطوة لتحسني هذا الواقع

  .املشاركة يف جمال محاية البيئةيف املؤسسات االستثامرية الراغبة و، الدولية
، مليون دينار 332- 143تم احتساب تكلفة التدهور البيئي ليرتاوح بني  2006بناء عىل دراسة أجريت العام 

إذا و .)كام يوضح الرسم البياين التايل(من الناتج املحيل اإلمجايل % 2.35وهو ما يعادل ، مليون دينار 237بمعدل 
املجتمع ردن وتفع عىل األفإن التكلفة تر، ردناحتسبت التأثريات السلبية العاملية الناجتة عن التدهور البيئي يف األ

  .مليون دينار 393إىل  العاملي
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Ref: Document of the World Bank: Hashemite Kingdom of Jordan Country Environmental Analysis ,  Sustainable Development 

Sector Department (MNSSD) , Middle East and North Africa Region , August 2009 
  

املؤسيس والسياسات و اإلرساع يف تطوير اإلطار الترشيعيو، إن مسؤولية األجيال املقبلة هي نرش الوعي بني األفراد
وأن تتم بطرق ، بحيث تكمل بعضها بعضاً ، اخلططو الرتكيز عىل حتسني إدارة اجلهود لتطبيق هذه السياسات جيبو .البيئية
   .املستقبل القريب والبعيد معاً إىل  وبأهداف تنظر، بتكاليف مدروسةو، عملية

 :املتعلقة بالقضايا اآلتية ردنأهم التحديات وااملشكالت البيئية يف األإىل  وتتطرق هذه الدراسة
 .اإلطار التنظيميو ضعف اإلدارة البيئية •
 .مياه الرصف الصحيو النفايات الصلبة واخلطرة •
  .اهلواء تلوث •
  .)شح املياه، التصحر، املحميات، التنوع احليوي(الثروة الطبيعية  •

، عدد من املتخصصني يف هذا املجالوالتي جاءت نتيجة مشاركة ، وقد اعتمدت الدراسة عىل املراجع املوجودة أصالً 
  .االطالعو املتابعةو سوى ما كان من اخلربة املرتاكمة، مل تأِت بالكثري من القضايا اجلديدةو

  )السياسات البيئيةو املؤسيسو الترشيعي(اإلطار التنظيمي  .1
خالل العقود املاضية من كونه جمموعة متعددة من النصوص الواردة يف  ردنتطور اإلطار الترشيعي حلامية البيئة يف األ

، املتجانسة يف النصوصو منظومة متطورة من الترشيعات املتكاملةإىل ، مل يكن يسودها االنسجام، ترشيعات قطاعية خمتلفة
قد و .ردنات البيئية الرئيسة يف األالتحديو االستجابة للمستجدات العلميةو، املعتمدة عىل التطور الترشيعي الوطني والعاملي
من ثم مصادقة جملس النواب عليه يف العام و، 2003 كقانون مؤقت العام ردينمتيزت هذه املنظومة بصدور قانون البيئة األ

  .البيئة التعليامت التفصيلية املختلفة املتعلقة بحاميةو حيث وفر هذا القانون املظلة الترشيعية املناسبة إلصدار األنظمة، 2006
املهم أن يتم  منو .ية اهلاشمية باملصادقة عىل أغلب املعاهدات واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالبيئةردنوقامت اململكة األ
إجراء التعديالت الترشيعية الالزمة لتتواءم مع و، قانونية وطنية نصوصإىل  املبادئ الواردة فيهاو حتويل هذه االتفاقيات

  .االتفاقياتو تلك املعاهدات
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 مع مستجدات الشأن البيئي عىل املستوى الدويل ردنوتتواكب مراحل تطور اإلطار املؤسيس حلامية البيئة يف األ 
بدءًا من قسم للبيئة يف وزارة ، يتضح ذلك جليًا من خالل املراحل التي مرت هبا مأسسة العمل البيئيو .املحيلو اإلقليميو

التى ، 2003وانتهاء إنشاء وزارة البيئة يف العام  2003- 1995ا باملؤسسة العامة حلامية البيئة مرورً ، القرويةو الشؤون البلدية
وتعد اجلمعية العلمية امللكية من املؤسسات غري احلكومية التي هلا صبغة  .متر بدورها بمراحل خمتلفة من التطور املؤسيس

إدارهتا لكافة و تكمن أهم مواطن قوهتا بامتالكهاو، البيئيهي من املؤسسات الرائدة يف العمل و، دور حكوميأو  حكومية
 .وكذلك فإهنا تزود صانعي القرار بمعلومات بيئية .أنواع املختربات التي تعنى بالعمل البيئي واملجهزة عىل مستوى عالٍ 

التي تقوم ، امية الطبيعةنذكر أيضًا اجلمعية العلمية حلو .أكرب يمكن االستفادة من برامج اجلمعية يف العمل البيئي بصورةو
  .بدور رئيس يف إدارة املحميات البيئية بتكليف حكومي

أفردت هلا يف األجندة و، أوردهتا يف خطاب التكليف للحكومات املتعاقبةو، وقد عنيت القيادة يف اململكة بشؤون البيئة
حلامية البيئة واستدامتها ضمن إطار حيث يتضمن وضع أهداف ، الوطنية قسًام خاصًا ضمن حمور تطوير البنية التحتية

وعىل رأسها ، تتناول األجندة الوطنية معظم القضايا التي يعاين منها قطاع البيئة عىل املستوى الوطنيو .التنمية املستدامة
 .ايضاستخدامات األرو املوارد الطبيعيةو، اهلواءو تلوث املياهو، إدارة النفايات بأنواعهاو، املؤسيسو اإلطار التنظيمي

برامج و دمج األولويات البيئية يف سياساتو، أمهية حتقيق التكامل بني القطاعات املختلفةإىل  أشارت يف أكثر من مكانو
  .غريهاو التنمية الصناعيةو الطاقةو الزراعةو مثل النقل، القطاعات التنموية ذات األثر االكرب عىل البيئة

  اإلطار التنظيمي - وصف املشكلة   .1.1
توفري املوارد املالية الكافية جلهود و، ية لتحقيق التنميةاقتصادشأنه شأن مجيع الدول النامية من ضغوطات  ردنيعاين األ
مع االرتفاع الكبري يف و .الطاقةو التعليمو تعزيز خدمات الصحةو، زيادة اإلنتاجيةو تأمني الوظائفو، مكافحة الفقر

فإن املوازنة العامة للبالد باتت تواجه حتديات العجز عن ، الغذائيةسرتاتيجية الكثري من السلع اإلو أسعار املشتقات النفطية
  .مما ساهم يف تقليص قدرة الدولة عىل ختصيص املوارد الكافية حلامية البيئة، تأمني املتطلبات األساسية

  املؤسسات املعنية .1.1.1
، ولتحقيق التوازن يف اجلهود .التنظيمي تواجه املؤسسات الرئيسة مشكلة يف توزيع األدوار األساسية لنجاح القطاع

التنظيم  من حيث، سياسات ورؤى املؤسسات بني كل السياساتو جيب توزيع مهام، التقصري يف اجلهودو جتنب التكرارو
  .الخ...وإدارة النفايات، الدراساتو والبحوث، والتطبيق، والرقابة، والتنسيق، والترشيع

  :جمال البيئة فهي أما املؤسسات الرئيسة التي تعمل يف
 وزارة البيئة •

 الريو وزارة املياه •

 وزارة الزراعة •
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 ية اخلاصةقتصادسلطة منطقة العقبة اال •

 وزارة البلديات •

 اجلمعية العلمية امللكية •

 اجلمعية امللكية حلامية الطبيعة •

 يةردنمجعية البيئة األ •

 مجعية أصدقاء البيئة •

 الباديةتطوير و ية ملكافحة التصحرردناجلمعية األ •

 احلياة الربيةو اجلمعية الوطنية للبيئة •

 ية للغوص البيئيردناجلمعية امللكية األ •

 اإلدارة امللكية حلامية البيئة •

 مجعية الشجرة •

 مجعيات معنية أخرىو وزارات •

ففي السابق ، التي هلا عالقة مبارشة بالعمل البيئي، وال يوجد إطار مؤسيس تنظيمي جيمع هذه املؤسسات املتعددة
يف العادة جلان تؤلَّف  وتقررها، أما اآلن فاآللية املؤسسية الوحيدة تنبثق من جملس الوزراء، املجلس األعىل للبيئة وجد

ال يمكن أن يكون للعمل البيئي تأثري إجيايب دون أن يكون هنالك تكامل و .كردة فعل حمددةأو  للتعامل مع حاالت خاصة
  .غريهاو، النقلأو  الطاقةأو  املياهأو  الصناعيةأو  سواء الزراعية، مع باقي القطاعات

يتضح هذا الضعف من خالل و .يف اإلطار التنظيمي البيئي ردنالتي يعاين منها األ، مواطن الضعف الرئيسة وتكمن
  :املؤرشات التالية

، املستوياتمدى حتسن هذه و، املؤرشات التي تشمل مدى احلفاظ عىل النظم البيئية احليوية بمستويات صحية •
  :مثل
o نوعية اهلواء. 

o  احليويالتنّوع.  

o الرتبةو محاية األرايض.  

o نوعية املياه وكميتها. 

 :مثل، إحلاق رضر بالنظم البيئية التي يعيش فيهاإىل  بام يؤدي، مستويات الظروف البيئية العسرية التي يتسبّب هبا اإلنسان •

o  اهلواءّ تلوث.  

o ضغوط عىل النظام البيئي.  
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o  إدارة املوارد الطبيعيةضعف.  

o الضغط السكاين.  

o ضغوط النفايات واالستهالك.  

o النوعيةو الكمية ضغوط املياه. 

o البعد اإلقليمي. 

 :مثل، ضد التحّديات البيئية الفعالةوالسلوكات التي تعزز االستجابة  ضعف املهارات املؤسسية واملجتمعية األساسية  •

o الكفاءة البيئية.  

o اإلدارة البيئية.  

o تفاعل القطاع اخلاص. 

o تقّدم العلم والتكنولوجيا.  

  حتليل أسباب مشاكل اإلطار التنظيمي .2.1.1
  : ااملشكالت املتعلقة بالقوانني البيئية وتطبيقاهتامن 

مثل (غري مبارشة والبيئة بصورة مبارشة  التي تؤّثر يف، يف القطاعات املعنيّة السياساتبني صنّاع التنسيق  ضعف •
  )إلخ، النقل، الصناعة، السياحة، النفط والغاز، مياه الرصف الصحّي ، املياه، والزراعة، الصّحة

  .البيئة القوانني التي تعنى بقضايايف السلطات واملسؤوليّات يف تطبيق  االزدواجية •

  .بالعكسو، ّية املتكاملة يف صياغة القوانني البيئيّة اجلديدةقتصاديّة االجتامعاالعدم دمج خطط التنمية  •

  .االتفاقيّات اإلقليميّة والدولية يف أثناء صياغة القوانني البيئيّةإىل  عدم اإلشارة •

 .تفعيله مالترشيع القائم وعدصعوبة تطبيق  •

 .بني املؤّسسات البيئّية املختلفة املعنيّة بتفعيل القوانني البيئيّة وتطبيقها واملهامر املسؤوليّات اوتكرّ  التنسيق ضعف •

بام يف ذلك ، ختلفةالبيئية املاملرتكبة يف املجاالت ملخالفات وعدم اختاذ عقوبات جتاه ا، اإلرشاف واملراقبة ضعف •
  .قانون محاية البيئة

  .الرضورّية لتطبيق القوانني البيئيّة سن األنظمة والتعليامتبطء عمليّة  •

  :املشكالت التقنية
 .أداء املؤّسسات العاّمة حلامية البيئة مبارشة يفما يؤّثر ، ارتفاع مستويات البريوقراطيّة •

وحتديدًا يف جمال إدارة السياسات ، عدم قدرة املؤّسسات التقليدّية عىل التكيّف مع االبتكارات يف جمال العلوم البيئيّة •
  .والبيئة

  .التي تعاين من كثري من الثغرات التقنّية، التدابري البيئيّة اكتاملعدم  •



  336 

مع أنه تم إعداد نظام ، تيش التقنّي التي تضمن االلتزام بالتدابري البيئيّة يف املنشآت واملصانعضعف برامج التف •
 .تأسيس الرشطة البيئيةو، تفتيشو برنامج مراقبةو، خاص بذلك

 ) 14000 ايزو مثل(اإلدارة البيئّية  وأساليبعدم اإلملام بالتكنولوجيات البيئيّة احلديثة  •
 .ونرشهانظام فّعال جلمع املعلومات عن البيئة إىل  االفتقار •
  .ضعف املراقبة ومؤّرشات التقييم املتعّلقة باملحافظة عىل البيئة •
  .التي ال تلوث البيئةاألنظف اإلملام املحدود بأساليب اإلنتاج  •
  .ضعف حتديد األدوات التي تربط بني التلّوث البيئّي واملبادرات التنموّية بعامة •
  .قتصادالبيئيّة وعالقتها باملجتمع واال ملعرفةاإىل  االفتقار •
  .حمدودّية عدد املوّظفني الذين يتمتّعون باخلربة يف املجاالت البيئّية •
 .ضعف اخلطط الوقائيّة فيام يتعّلق بالبيئة •
  .ضعف مشاركة القطاع اخلاّص يف املجاالت البيئّية •
 .األكاديمّي حمدودية البحوث البيئيّة التطبيقّية ضمن القطاع  •

  اإلطار التنظيمي - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات  3.1.1
 :عىل القوانني البيئّية ةتنسيق وصياغمهام تقسم 

 :وتعنى ب، وزارة البيئة •
o مراجعة الترشيعات احلاليّة وصياغة السياسات البيئية.  
o وضع معايري ملزمة.  
o  ّاإلرشاف عىل التعاون الدويل.  

والترشيعات ، واملواّد الكياموية، واملياه، وتعنى بالتنسيق مع وزارة البيئة بشأن تغّري املناخ، الوزارات األخرى  •
  .والطاقة، والتخطيط، واملحافظة عىل الطبيعة بام يف ذلك التنّوع احليوّي ، البيئيّة

 الت يف االستمراريةولكنها كبقية االسرتاتيجيات تواجه مشك، الوطنية حلامية البيئةسرتاتيجية وقد تم إعداد اإل
هو وضع  - بعد إعداد هذه اخلطط - إن املطلوب .ذلك بسبب اإلحباط لدى العاملني يف هذا القطاعو، املراجعة الدوريةو

   .توثيق هذه اإلجراءاتو، املراجعة الدوريةو املصادر املطلوبة للتنفيذ
ولكن ال ختصص هلا املبالغ الكافية لتنفيذ هذا العمل ، وتقوم وزارة البيئة بالواجبات املطلوبة منها ضمن املصادر املتاحة

  .اخلططو الذي يكمل بدوره مرحلة إعداد االسرتاتيجيات، ردنولقد أصدرت الوزارة تقرير حالة البيئة يف األ .بكفاءة
شاملة هلذه وأحد املهام املطلوبة هي مراجعة ، ترشيعيةو إن تنفيذ القوانني املتعلقة بالبيئة تواجه حتديات تنظيمية

حيث تم من خالل أحد املشاريع وضع خريطة ترشيعية مل يتم تنفيذ األجزاء ، والسري بربنامج لتحسينها، الترشيعات
  .الكبرية منها
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وفيها أدوار ، أهدافًا حمددة يمكن حتقيقهاو، مشرتكة واألجندة الوطنية من الوثائق اهلامة التي وضعت غايات
ضمت و، املياهو قد أنشئت جلنتان ملكيتان ملراجعة االسرتاتيجيات املتعلقة بالطاقةو .حتقيقهااملؤسسات املختلفة للسري يف 

لكن ال يوجد حاليًا إطار يشمل و، قد أكملت عملهاو، القطاع اخلاصو مشاركني من القطاع األكاديميو الوزراء املعنيني
توجد جلان وزارية قطاعية بل جلان عامة مثل جلنة البنية فإنه ال ، وحتى يف جملس الوزراء .هذا املزيج خلدمة هذه القطاعات

، وهذه اللجان تتعامل مع القضايا التي تأيت هبا كل وزارة معنية، وهي تضم الوزراء املعنيني باخلدمات، اخلدمةو التحتية
  .غريهاأو  مؤرشاتأو ، تراجع أهدافًا قطاعية بالرضورةأو  ولكنها ال تضع

 أمهها جلنة للرتاخيص البيئية تضم يف عضويتها الوزارات، فتوجد آليات تنسيق حمددة، أما عىل مستوى الوزارة
نقلة مهمة لدعم ) الرشطة البيئية(قد كان لتأسيس اإلدارة امللكية حلامية البيئة و .اجلهات املعنية من املجتمع املدين البيئيو

تضم يف عضويتها و، جنة العليا لإلدارة ويرأسها وزير البيئةمثل الل، ووضع آليات للتنسيق، تطبيق القوانني املتعلقة بالبيئة
   .املؤسسات املعنيةو معظم العاملني يف الوزرات

 إدارة النفايات .2

  :هيو أربع فئات رئيسيّة حسب معايري واضحة التعريفإىل  يمكن تقسيم النفايات
غري و، التخلص منهاأو  جيب معاجلتهاشبه الصلبة النامجة عن أي أنشطة و هي املواد الصلبةو، النفايات الصلبة •

املعمول ، تداوهلاو نقلهاو اخلطرةو اخلطرة الوارد يف نظام إدارة املواد الضارةو مدرجة يف تعريف النفايات الضارة
وما ينتج من ، الزراعيّةأو ، والتعدينيّة، والتجارّية، شبه صلبة ختلفها النشاطات الصناعّيةأو  فهي أية مواد صلبة .به
  .فات املجتمعات املحليةخمل

شبكات الرصف أو  هي مواد ال يمكن التخلص منها يف مواقع طرح النفايات العامةو، النفايات الكياموية واخلطرة •
وسائل خاصة إىل  حتتاجو، آثارها الضارة عىل سالمة الكائنات احليةو ذلك بسبب خواصها اخلطرةو، الصحي

مزجيًا من أو  والنفايات اخلطرة يمكن أن تكون نفايات صلبة .هنائياً التخلص منها و معاجلتهاو للتعامل معها
أو ، البيئة عندما تعالجأو  تشّكل خطرًا حمتمًال عىل صّحة البرشأو  التي يمكن أن تسبّب املرض، النفايات الصلبة

  .يتّم التخّلص منها بطريقة غري صحيحةأو ، تنقلأو  ختّزن

عن األبحاث أو ، احليواناتأو  البرش، وتلقيح، ومعاجلة، صلبة ناجتة عن تشخيصهي نفايات و، النفايات الطبيّة •
 .اختبارهاأو  عن إنتاج املواّد البيولوجيّةأو ، ذات الصلة

وتشمل النفايات السائلة التي تّرصفها ، وهي مياه تأّثرت نوعيّتها بأي تأثري ناتج عن البرش، مياه الرصف الصحي •
 .الزراعيّةأو  اعيّةوالعمليّات الصن، املنازل
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  إدارة النفايات الصلبة - وصف املشكلة  . 1.2
وتوجد  .الترصيفو املعاجلةو والنقل، واجلمع، الفرزو يتكون نظام اإلدارة املستدامة للنفايات الصلبة من اإلنتاج

وكذلك من ناحية ، الفرز عند املصدر بعد عملية اإلنتاجو من ناحية التدوير ردنفجوات عميقة يف هذا النظام يف األ
االهتامم املطلوب ، اخلاصو القطاعان العامو وال يبدي السكان .صناعة السامد الطبيعي بعد مرحلة اجلمعو استعادة املواد

يف املكبات  ردنويتّم التخّلص حاليًّا من مجيع النفايات يف األ .إعادة استخدامهاأو  تدويرهاأو  لتخفيض حجم النفايات
تفتقر لإلجراءات البيئية السليمة قبل وبعد طرحها يف  ردنوال تزال إدارة النفايات يف األ .حاء البالداملوجودة يف كل أن

و تتم معاجلة .مكبًا للنفايات) 21(حيث يوجد حاليًا ، وذلك لعدم توفر البنية التحتية املناسبة هلذه املكبات، املكبات
توسيع بدائل التخلص من إىل  التي تسعى، ول األكثر تقدماً بعكس الد، احلرق املبارشأو  النفايات عن طريق الطمر

   .لتشمل احلرق وإعادة التدوير واالستخدام وتقليل النفايات، النفايات
خصوصًا ضمن مناطق أمانة ، ردنكمياهتا يف األو وتتفاوت الدراسات التي أجريت عىل مكونات النفايات الصلبة

وهذه النسبة تزيد يف املناطق الواقعة  .مكونات النفايات عبارة عن مواد عضويةمن % 52قد تبني أن ما يقارب من و .عامن
إىل  تصل كمية النفايات املتولدة يف اململكةو .ذلك بسبب اختالف أنامط املعيشةو، املناطق الريفيةو خارج أمانة عامن

مستمر بسبب ارتفاع عدد السكان يف هي يف تزايد و، يوم/طن 2000إىل  أما يف مناطق أمانة عامن فتصل .يوم/طن3850
  .اختالف النمط االستهالكيو، اململكة

أما ضمن مناطق العاصمة عامن ، إن مسؤولية مجع النفايات املجمعة يف هذه احلاويات يف اململكة تقع عىل البلديات
، آلياتو طاحناتو، ابساتتقوم بلديات اململكة بجمع هذه النفايات بواسطة كو .فتقع املسؤولية عىل أمانة عامن الكربى
ذلك عىل عدة فرتات خالل و، غريهاو املجمعات التجاريةو الشوارع الرئيسةو حسب برنامج معني للمناطق السكنية

املرافق ، املنازل(يتم حتميلها للمنتجني ألّن التكاليف مرتفعة وال ، بعامة ردنخترس إدارة النفايات الصلبة يف األو .اليوم
إىل  ال ينظرو .بحيث تتميز مراحلها بالكفاءة، تطويرإىل  كام أن إدارهتا بحاجة) ........الخ، الزراعية، الصناعية، التجارية

يبدأ و، وإذا ما تم ذلك فستكون النظرة الشاملة إلدارة النفايات الصلبة خمتلفة، يةاقتصادالنفايات الصلبة كمصدر له قيمة 
  .حتسني إدارهتا ليكون العائد مناسبًا هلاو، اهتامم القطاع اخلاص باالستثامر هبا

الذي يقع ، ما عدا مكب الغباوي، بأهنا غري مصممة حسب املواصفات العاملية ردنوتتصف مكبات النفايات يف األ
 مما يسبب مشكالت، فمثالً يقع مكب األكيدر التابع ملحافظة إربد عىل احلدود يف مناطق هنر الريموك .ضمن مناطق أمانة عامن

هو غري و حيث يستخدم الستقبال مياه املصانع، ويشكل خطرًا عىل مياه هنر الريموك، سياسية مع سوريا يف بعض األحيان
أما  .مما يلوث املياه اجلوفية، شق جيولوجيو وكذلك يقع مكب احلصينات التابع ملحافظة املفرق عىل كرس .مؤهل لذلك

تتدفق العصارة و، قع عىل منطقة صخرية ال يتوفر فيها تراب لتغطية النفايات يومياً فإنه ي، مكب احلمراء التابع ملحافظة البلقاء
  .املياه اجلوفيةو تلوث الرتبةو، الصحة العامة هتديدإىل  مما يؤدي، خارج املكبإىل  الناجتة عن حتلل النفايات
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  : وتوضح النقاط التالية معلومات جديرة بالذكر عن موقع الغباوي
  :الغباوي مكبخصائص  •

o مليون طن من النفايات الصلبة 32: السعة اإلمجاليّة. 
o تبلغ مساحته مليوين مرت مرّبع.  
o  خاليا 9يتكّون من.  
o تّم عزل اخلاليا لضامن عدم تلّوث الرتبة. 
o يتّم تركيب نظام مجع عمودّي للغازات، عندما تغلق خليّة ما.  

 املكبهو و .وعّامن والرصيفةالصلبة القادمة من مناطق الزرقاء  ردنمن نفايات األ% 60حاليًّا نحو  الغباوييعالج  •
  :هيو منّظمة الصحة العامليّة معايري االنتقاء املالئمة التي وضعتها يعتمدالوحيد الذي 

o  كيلومرتات 7.5عدم وجود مناطق سكنيّة ضمن دائرة نصف قطرها.  
o اجليولوجيا واملناخ مماثلة ملنطقة شبه صحراوية.  
o التشغيل خصائص. 

  .سنة 40إىل  35حدود طاقته االستيعابيّة خالل إىل  سيصل املوقع •
إال أن رشكة  .اهلندسيةو رشكتا الزوايت :أما الرشكات التي سامهت يف إدارة القطاعات الصلبة من القطاع اخلاص فهام

  :إهناء العقود القائمة ومنهاإىل  خماوف دفعتهااهلندسية عربت عن 
 .الوعي فيام يتعّلق برشوط العقود وطبيعتها وجمال تغطيتهاإىل  البلدّيةافتقار عّامل  •
 .غياب التوجيهات الواضحة التي حتكم العالقة مع البلدّيات •
  .ما حيّمل اهلندسيّة أعباء استخدام مواردها، حاوياهتاو ترّدي نوعيّة مرافق البلدّيات •

وافتقار ، لكنّهم خيشون من عدم تنفيذ العقود، ردنمشّغلون دولّيون يف املنطقة عن رغبتهم يف العمل يف األ و عّرب 
  .املصداقّيةإىل  القطاع العامّ 

، البدء بمناطق حمددةو، حملية إلدارة النفايات الصلبةو لقد توجهت احلكومة قبل عدة سنوات لدعوة رشكات عاملية
حيث طلب جملس الوزراء يف هيئة التخاصية السري باإلجراءات املشاهبة لإلجراءات التي اتبعت يف موضوع النفايات 

ومل  .ووضع رشوط العطاء، واضحةإسرتاتيجية وقد طلبت األمانة االنتظار حلني استقدام مستشار لعمل  .الطبيةو اخلطرة
 .يتم إنجاز هذا املوضوع لغاية إعداد هذه الدراسة

  حتليل مشاكل إدارة النفايات الصلبة. 1.1.2
  :تنبع مشاكل إدارة النفايات من األسباب اآلتية

ويمكن أن ترتفع هذه التكاليف يف  .إن إعادة التدوير وإعادة االستخدام طريقتان مكلفتان للتعامل مع النفايات •
 .ألّن هذا النوع من النفايات غري متجانس، حالة النفايات املنزلية
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ويمكن احلصول عىل  .بسبب عدم جتانسها، الصعب معاجلة النفايات البلدّية الصلبة املختلطة عىل نحو جيّد من •
  .جودة أعىل باملعاجلة عن طريق فصل املواد القابلة إلعادة املعاجلة عند املصدر

من أجل التعامل مع ، املواطننياجلهات املعنية األخرى بنرش الوعي بني و يتطّلب تقليل النفايات التزام احلكومة •
  .النفايات بمسؤوليّة أكرب

  :منهاو، وجود مشكالت يف إدارة النفاياتإىل  و هناك أيضًا حتديات ترشيعيّة وتنظيميّة تؤدي
ع املسؤوليّات بني عّدة سلطات •   .وعدم وجود جهة تنسيق مركزّية، توزُّ

مع أن وزارة ، عىل األغلببوزارات خمتلفة  مسؤولية تطبيقهاتناط ، ضعف الترشيع وتشتّته بني عّدة قوانني قديمة •
  .لكن مل يتم إقرارهو، البيئة أعدت قانونًا خاصًا بالنفايات

  .وعدم وجود أموال كافية لالستثامر يف املعّدات احلديثة، حمدودية املوارد املاليّة •

  .تدّين القدرة املؤّسسيّة واملهارة يف إدارة النفايات •

االفتقار العاّم للمعايري إىل  باإلضافة، بسبب وجود مواطن ضعف ترشيعيّة ومؤّسسيّة، راقبة والتنفيذاملىل إ االفتقار •
 .واألهداف واإلجراءات التشغيليّة

والطرح غري املرشوع لنفايات اإلنشاءات ، املكباتمواقع توزيع من خالل سوء ، للطمر تأثري سلبّي عىل البيئة •
 .غري مرشوعة لطرح النفاياتواستخدام مناطق ، اهلدمو

وال يشارك منتجو النفايات الصلبة بفّعاليّة يف إعادة ، النفايات وفرزها وتقليلها تدويريف إعادة  التداخلعدم كفاية  •
  .تقليلهاأو  معاجلة النفايات

املستقبلّية يف بالرغم من حتديد بعض األهداف ، سياسة وطنيّة خاّصة بإدارة النفايات الصلبة ردنال يوجد يف األ •
  ."نحو التنمية املستدامة -  للقرن احلادي والعرشين ردنأجندة األ" وثيقة

  :منها، تواجه إدارة النفايات الصلبة حتّديات إجرائيّة، و من جانب آخر
  .وهي إحدى أكرب بنود اإلنفاق بالنسبة للبلدّيات، تتكبّد إدارة النفايات خسائر مالّية •

وحتسني احلامية ، املتوّقع أن ترتفع التكاليف بسبب الطلب عىل ارتفاع مستوى اخلدماتمن ، يف الوقت نفسه •
  .والتنظيامت البيئيّة الناشئة التدويرورفع مستويات إعادة ، الصحيّة

يف حني ال حيصل عىل هذه ، من السّكان يف أمانة عّامن الكربى% 90تتوفر خدمات النفايات الصلبة ألكثر من  •
ويكمن التحّدي يف زيادة املجال الذي تغّطيه هذه  .من السّكان عىل املستوى الوطنّي % 75اخلدمات سوى 

  .مع أخذ النمّو السّكاين باحلسبان، اخلدمات

تتفاوت مستويات خدمات مجع النفايات وكنس الشوارع من جيّدة جّدًا بحسب املعايري الدوليّة يف بعض مناطق  •
  .ىغري كافية يف مناطق أخرإىل ، عّامن
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تصاعد إىل  األمر الذي يؤّدي، احلاوياتتلقى النفايات يف الشوارع يف بعض مناطق عّامن التي ال تضّم ما يكفي من  •
 .الروائح الكرهية

بحيث تفيض عن ، غريمها تضّم كميّات كبرية من النفايات غري املجموعةو الزرقاءو بعض األماكن يف عامن •
  .احلاويات

 20 -  10وهناك  .عىل اجلدارة والتوظيف غري القائماالستخدام إىل  النفايات الصلبةيرجع تدّين كفاءة مجع  •
 .مستخدم لكل مركبة جلمع النفايات يف نوبة العمل الواحدة

  .وال حتظى بصيانة مالئمة، النفايات متدّنياً  مجع يعد استغالل مركبات •

 : مثل، ثمة عدد من مشاكل الوقاية الصحيّة يف القطاع •

o  بفرز النفايات يف املكبات بدون ارتداء مالبس واقية) املمتهنني لتجارة النفايات(قيام.  
o املكباتإىل  إلقاء النفايات عىل نحو غري مرشوع عىل الطرقات التي تؤّدي.  
o عدم فصل النفايات الطبّية عن النفايات الصلبة. 

  النفايات الصلبة - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 2.1.2
  :اإلجراءات التالية، اقرتحت اجلهات املعنية، حسب األجندة الوطنية

  : تنظيم سياسات النفايات •
o وهي عبارة عن أسلوب متدّرج إلدارة النفايات بحسب ، تتبع معظم سياسات إدارة النفايات هرميّة معيّنة

  :لنفاياتوفيام ييل املبادئ العاّمة هلرميّة ا -  األولوّية البيئيّة للنفايات املختلفة

  .تقليل النفايات وتدويرها 3

  .الترصيف النهائّي اآلمن 3

o  تشّكل هذه اهلرميّة أساسًا جيّدًا لوضع سياسة للنفايات إذا طبّقت بمرونة وأخذت باحلسبان املعايري
  .ّيةجتامعّية واالقتصاداال

o أساس التخطيط ، )جانب اإلطار القانوينّ  إىل(، أو اإلقليميّة/جيب أن تشّكل سياسة النفايات الوطنيّة و
  .املحيلّ أو  للنفايات عىل املستوى اإلقليمّي 

o إجراءات ملموسةإىل  جيب أن تتحّول السياسة العاّمة. 

   :اإلطار القانوّين والتطبيق  •
o لدى وزارة  علًام بأنه يوجد، يساعد اإلطار القانوّين املفّصل جيّدًا يف التطبيق الفّعال ألهداف إدارة النفايات

ويشمل القضايا اإلدارية ، ولكنه لغاية اآلن مل يتم إقراره من قبل جملس الوزراء، البيئة قانون معني بالنفايات
 .والصالحيات ومشاركة القطاع اخلاص
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o جيب أن يقّدم اإلطار القانوّين آلّية تطبيق فّعالة.  
o  عىل الترشيعات الوطنية تتفّوق ترشيعات االحتاد األورويبّ ، يف سياق الترشيع البيئّي. 
o  االستجابة للمشاكل البيئيّة قبل حدوثها إىل  يقّدم االحتاد األوروّيب مثاالً جيّدًا لإلطار القانوّين الذي يبادر

 .بدالً من االكتفاء برّد الفعل

  :توسيع نطاق إدارة النفايات •
o من توسيع عملية مجع النفايات وخدمات لتمكني اجلهات املختصة ، توفري القدرات املالية والتقنيّة والبرشّية

  .لتشمل كاّفة السّكان يف املناطق احلرضّية والريفيّة، التخّلص منها
o إعادة و ونقلها، ومجع النفايات الصلبة، تشجيع مشاركة القطاع اخلاّص يف توفري معّدات مجع النفايات

  .الدراسةومل يتم ذلك لغاية إعداد هذه  .لضامن مستويات خدمة أفضل، تدويرها

   :التخلص ومعاجلة النفايات بطريقة سليمة بيئياً  •
o فحالتها البيئية يف معظمها غري سليمة، إجراء تدقيق بيئي ملكبات النفايات القائمة. 

   :التقليل من إنتاج النفايات الصلبة •
o احلّث عىل إجراء تغيريات يف أنامط احلياة وأنامط اإلنتاج واالستهالك.  
o خاصة غري القابلة للتحلل، العلب ومواّد التغليف خفض إنتاج واستهالك. 
o إرشاك القطاع اخلاّص عن طريق زيادة وعي اجلمهور والربامج التعليميّة.  
o تشجيع آليات النتاج األنظف يف القطاع اخلاص بام فيه اخلدمايت والصناعي. 

 :واستخدامها معاجلة النفايات الصلب •

o لتسهيل معاجلتها ، النفايات الصلبة املختلفة يف مرحلة اإلنتاج وضع وتطبيق برامج للفرز الفّعال ألنواع
  .واستخدامها

o وضع برامج وطنيّة إلعادة معاجلة واستخدام النفايات الصلبة.  
o توفري احلوافز الالزمة لتشجيع عملية إعادة التدوير. 

  .ياتمرتبط بالنتائج املطلوبة يف إدارة النفا، وهذا يتطلب برنامج توعية تعليمي وطني

  إدارة النفايات اخلطرة - وصف املشكلة . 2.2
املدارس والوزارات و، تتولد النفايات اخلطرة يف املصانع واملستشفيات واجلامعات ومراكز البحث العلمي

الصادرة ، وفقًا لتعليامت إدارة وتداول النفايات اخلطرة، ويتم ختزينها مبدئيًا يف موقع تولدها، واملؤسسات احلكومية
وهي الترشيعات البيئية التي تنظم إدارة النفايات اخلطرة يف اململكة من نقل ومجع ونقل وختزين (بموجب قانون محاية البيئة 
ومن ثم ختاطب  .درجة خطورهتاو كمياهتاو، بعد تعريفها بملصقات خاصة توضح ماهيتها) ومن ثم التخلص النهائي

الكائن يف ، مركز معاجلة النفايات اخلطرةإىل  هذه النفايات من مواقع تولدهااجلهات املولدة للنفايات وزارة البيئة لنقل 
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معاجلة و ذلك بعد استيفاء أجور نقلو، تتم عملية النقل حاليًا بسيارات غري مرخصة لنقل النفايات اخلطرةو .سواقة
  .وفقًا لتعليامت استيفاء األجور الصادرة بموجب قانون محاية البيئة، النفايات
وذلك ، التي تكون آلية التخلص النهائي منها بالطمر، فيتم طمر النفايات، داخل مركز معاجلة النفايات اخلطرة أما

أو  فيزيائيةو معاجلة كيامويةإىل  أما النفايات التي حتتاج .املياه اجلوفيةأو  الرتبةإىل  بحيث ال تصل هذه املواد، بحفر مبطنة
حلني االنتهاء من مرحلة اخلصخصة ، هزة بأدوات السالمة للعاملني باملوقعفيتم ختزينها يف خمازن خاصة جم، حرق

 .للمرشوع بمشاركة احلكومة ممثلة بوزارة البيئة

 .ونقلها بالطرق املثىل، ومراقبة التخلص منها، كونه طرفًا يف اتفاقية بازل بتقليل إنتاج النفايات اخلطرة ردنلقد التزم األ
غري أّنه ال توجد حاليًّا قوانني وطنيّة تنّظم  .ملعاجلة النفايات الطبية والصناعيةالعتامد اآلليات املناسبة  التباحث حالياً وجيري 

التفعيل عىل نحو و مستوى التطبيقإىل  وهي ال ترقى، ولكن توجد تعليامت هبذا اخلصوص، ردنالنفايات اخلطرة يف األ
خماطر بيئّية  حدوثإىل  سيؤديمما ، سنوّيًا باملتوّسط% 5ألكثر من  والكيامويةيتوّقع أن ترتفع النفايات اخلطرة و .كامل

  .جسيمة
  النفايات اخلطرة - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 1.2.2

الذي انسحب يف ، يف حماولة جادة الستقدام القطاع اخلاص، ال يزال هذا املوضوع يشكل أحد أهم املشكالت البيئية
ويكمن التحدي القائم يف أن تستمر احلكومة هبذا الربنامج كون أي تاخري سوف يؤثر سلبًا يف  .متعددة ألسبابهناية األمر 

وفيام ييل عدد من املقرتحات  .وسيؤخر احللول املطلوبة عدة سنوات إضافية، الطبيةو اإلدارة الكفؤة للنفايات اخلطرة
  :إلدارة النفايات اخلطرة

  :التخزين •
o  التجميع والنقل كمرافق ختزين للنفايات اخلطرةاستخدام حمّطات.  

  :التجميع  •
o إىل  باإلضافة، جيب أن يتّم مجع النفايات الصناعيّة اخلطرة عند املصدر بواسطة مركبة خمصصة جلمع النفايات

  .إنشاء خمازن دائمة للنفايات وحمّطات ترحيل
o الناجتة عن الصناعات الصغرية واملنازل يمكن استخدام خمازن النفايات املحلّية جلمع النفايات اخلطرة.  
o رصد ومتابعة استخدام النفايات الكياموية واخلطرة حتى التخلص منها. 
o   استكامل إنجاز مرشوع سواقة ملعاجلة النفايات اخلطرة والسامة عىل أساسBOT  

  :التنظيم •
o تأهيل املواقع امللّوثة بام يف ذلك الترشيعات إلعادة ، وضع ترشيعات وطنية إلدارة النفايات اخلطرة

  .واالستجابة للحاالت الطارئة
o تطوير إجراءات الرقابة عىل حركة النفايات اخلطرة عرب احلدود  
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  :التطبيق •
o علًام بأنه توجد بعض التعليامت اجليدة، وضع تعليامت واضحة لتحديد كمية ومواقع النفايات اخلطرة. 
o م معاجلتها بحيث ال تشّكل خطرًا عىل البيئةتعديل املعايري لتشجيع استخدام املواد التي تت. 
o االلتزام باالتفاقيات واملعاهدات الدولية اخلاصة بنقل وتداول النفايات اخلطرة والكياموية. 

  :املعلومات/البيانات •
o تكثيف مجع وتبادل املعلومات بني أوساط اجلهات املعنية حول مصادر وكمية النفايات وطرق التخلص منها.  
o  املشاركة الكاملة بني األطراف املعنيّة يف إدارة النفايات اخلطرةحتقيق.  
o إنشاء برامج توعية عامة بشأن ااملشكالت املتعّلقة بالنفايات اخلطرة.  

  إدارة النفايات الطبية - وصف املشكلة .  3.2
تعد و .مرحلة التخلص النهائيإىل  الفرزابتداء من عملية ، تتم عملية إدارة النفايات الطبية يف اململكة عىل عدة مراحل

تتم و، تتم عملية الفرز يف أقرب نقطة من مكان توليد النفايات عملية الفرز من أهم العمليات يف إدارة النفايات الطبية؛ إذ
خالل  من، كام يتم يف بعض املستشفيات معاجلة أولية للنفايات شديدة العدوى، التعبئة حسب الدليل اللوينو عملية الفرز

نقل النفايات الطبية بواسطة عربات خاصة ذات لون خاص بالنفايات و بعد عملية الفرز يتم مجعو .تعقيمها بطريقة التبخري
التي حتتوي عىل اسم الوحدة والقسم الناتج عنه و، ضع بطاقات البيان عليهاو بعد، الطبية من قبل عامل خمصصني هلذه الغاية

ية اخلاصة ردنبعد نقلها يتم ختزين النفايات الطبية حسب املواصفة القياسية األو .ريخ اجلمعتاو نوع النفاياتو، النفايات
وبعيدا عن ، التي تتطلب أن يكون موقع التخزين منفصًال عن بقية أقسام الوحدة، باالحتياطات الوقائية خلزن املواد اخلطرة

ساعة  24و ساعة شتاء 48بحيث ال تزيد فرتة ختزين النفايات عىل ، عن عنابر املرىضو، مستودعات وأماكن حتضري الطعام
جيب أن تكون و .أماكن التخلص النهائي بواسطة سيارات خمصصة هلذه الغايةإىل  بعد ذلك يتم نقل النفايات الطبيةو .صيفاً 

بحيث ال تقل درجة حرارة ، تتم عملية التخلص النهائة يف حمارق خاصةو .ال تستخدم لغري هذه الغايةو سيارة النقل مالئمة
  .درجة مئوية 1200- 900يف الغرفة الثانية ال تقل عنو، درجة مئوية 900- 800احلرق يف الغرفة األوىل عن 

ال تعالج مراكز الرعاّية الصحيّة األوليّة نفاياهتا و، ترتك دون معاجلة ردننصف النفايات الطبيّة الناجتة يف األإال أن 
وتقوم معظم املختربات يف املستشفيات  .النفايات من املستشفيات مرافق ملعاجلة% 65يف حني ال متلك ، حترقهاأو  الطبيّة

 .وهو ما ال يمتثل ملبادئ ضامن جودة املختربات، أوتو كليفالكبرية بالتسخني املسبق لنفاياهتا الشديدة العدوى باستخدام 
تّرصف معظم و .للمعاجلة األوليّة للنفايات شديدة العدوىتكنولوجيا أخرى أو  أوتو كليفجيب مجع األموال لرشاء و

ثمة مشاكل و .مؤّسسات الرعاية الصحيّة سوائل التثبيت والتظهري الناجتة عن وحدات التصوير باألشّعة يف املجارّي 
  :هيو، متعددة مرتبطة بمحارق النفايات الطبيّة

  .والثانية ال تفي بدرجات احلرارة الدنيا املطلوبة درجات احلرارة املتدّنية يف احلجرتني األوىل •
وذلك يشّكل خطرًا عىل صّحة الناس يف ، ما يعني طول فرتات التخزين، تدّين السعة مقارنة بكميّة النفايات املتوّفرة •

  .املستشفيات وخارجها
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  .رو املستشفياتكام أفاد مدي، األمر الذي يثري الشكاوى، توجد الكثري من املحارق يف مناطق مأهولة •
 .هناك نقص يف الصيانة واملهارات الالزمة لتشغيل املحارق •

اخلطرة يف و ودعوة القطاع اخلاص إلدارة النفايات الطبية، لقد أقرت احلكومة منذ عدة سنوات السري يف إجراءات
التخاصية لدعوة املختصني قد تم طرح العطاء عن طريق هيئة و .من كميات اململكة% 95املنطقة الوسطى؛ أي حوايل 

يبدو أن و، لكنها انسحبتو، تم االتفاق مع الرشكة التي رسى عليها العطاءو، لالستثامر بالبنية التحتية وإدارة هذا املوضوع
ما ، اخلطرة تعاين من الضعفو وظلت إدارة النفايات الطبية، احلكومة فضلت أن توقف هذا املوضوع يف الوقت احلايل

  .ردنمن أبرز ااملشكالت البيئية التي يعاين منها األجيعلها واحدة 
  ردنحتليل مشكالت إدارة النفايات الطبية يف األ. 1.3.2

  :األسباب اآلتية إىل تعود مشكالت إدارة النفايات الطبية
  :هيو، حتديات عىل مستوى الفرز •

o فرز النفايات الطبيّة عن النفايات  سوءإىل  األمر الذي يؤدي، التدريببرامج و املؤهلني املوّظفنيإىل  االفتقار
  .الصلبة

o  ًعدم وجود أكياس وحاويات حمددة باأللوان يزيد مشكلة الفرز تعقيدا.  
o التفتيش والرقابة عىل سلوك املوّظفني وأدائهمإىل  االفتقار.  

 :هيو، حتديات عىل مستوى النقل •

o عدم وجود عربات مالئمة جلمع النفايات ونقلها يف الداخل.  
o التعّطل املتكّرر للعربات املوجودة بسبب عدم الصيانة.  
o القطاع أو  خارج مؤّسسات الرعاية الصحّية عن طريق مركبات تابعة للمستشفياتإىل  نقل النفايات الطبيّة

  .يف الغالب العالمة اخلاّص ال تفي بمتطّلبات السالمة

  :هيو، حتديات عىل مستوى التخزين •
o متلك معظم مؤّسسات الرعاية الصحيّة مناطق ختزين مركزّية للنفايات الطبيّة واملواد الكياموية اخلطرة ال.  
o يف اهلواء أو  ختزن أكياس النفايات الطبّية بشكل يسء يف غرف املحارق، يف بعض مؤّسسات الرعاية الطبية

  .الطلق
o  العامة بمتطّلبات السالمة) إن وجدت(ال تفي معظم مناطق التخزين.  

 :هيو، حتديات عىل مستوى املعاجلة •

o  ردنالفصل بني النفايات اخلطرة والنفايات العاّمة يف معظم مراكز الرعاية الصحيّة يف األال يتم.  
o  إىل  غري أّهنا نفتقر، )إن وجدتهذا (تتوّىل رشكات خاّصة يف معظم احلاالت العمل داخل مرافق املعاجلة

 .اخلربة يف بعض احلاالت
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  النفايات الطبّية - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 2.3.2
يمكن تقديم النقاط التالية كاقرتاحات إلدارة النفايات ، ما ورد ذكره بخصوص برنامج القطاع اخلاصإىل  باإلضافة

  :الطبية
  :الفصل •

o  بالعدوى يف مؤّسسات التدريب املكثّف عىل إدارة النفايات الطبيّة وما يصاحبها من إجراءات التحّكم
  .وبخاصة يف مراكز الرعاية الصحيّة األولية يف املناطق ذات الدخل املتدّين ، الرعاية الصحيّة

o  للتحكم بالنفايات الطبّية بطريقة آمنة ) أكياس بالستيكيّة وحاويات ملونة(تقديم معّدات عالية اجلودة
 .ومنّظمة

o مع تركيز االهتامم عىل مراقبة سلوك املوّظفني، الطبية تدريب وبناء القدرات اخلاّصة بإدارة النفايات.  

  :النقل •
o حتقيق املستوى األمثل لنظام إدارة النفايات الطبيّة يف الداخل.  
o  املعاجلةأو  مرافق التخزينإىل  استخدام مركبات خمّصصة للنقل اخلارجّي.  
o واالستثامر ، القطاع اخلاص عىل إدارة عمليات مجع ونقل ومعاجلة والتخلص من النفايات الطبية تشجيع

 .فيها

  :التخزين 
o إنشاء غرفة ختزين مركزية يف كل مؤّسسة للرعاية الصحيّة.  
o لوقف ترصيف هذه املواد يف شبكة الرصف الصحي ، إنشاء غرفة منفصلة ذات هتوية للنفايات الكياموية

   .جلتهاحلني معا
  :املعاجلة •

o إنشاء جلنة ملراقبة العدوى وتكليفها بمسؤوليّة إدارة النفايات الطبيّة. 
o  تكنولوجيا أخرىأو  باستخدام أجهزة أوتوكالف(إجراء معاجلة مسبقة لتطهري للنفايات شديدة العدوى (

 .خاصة النفايات الناجتة عن مؤّسسات الرعاية الصحيّة
o  ال يوجد موقع للنفايات الطبية يف منطقة الوسط(عىل مستوى األقاليم  إنشاء مراكز معاجلة مركزّية(.  
o سيكون للقطاع اخلاص الدور الرئيس بالتعامل و .التعاقد مع رشكات تتمتّع باخلربة من أجل القيام باملعاجلة

 .مع معظم هذه النقاط املذكورة

  :ويف اإلطار القانوّين إلدارة النفايات الطبيّة جيب أن يتم
إلدارة النفايات الطبيّة وما يصاحبها من إجراءات احرتازية ) وتطويرها حسب احلاجة(إصدار الترشيعات الالزمة  •

  .بام يف ذلك املتطّلبات األساسية لتطبيقها يف مراكز الرعاية الصحيّة يف املناطق النائية ودون احلرضّية، ملراقبة العدوى
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  .ت البيئية ذات العالقةتنفيذ التعليامت عن طريق تطبيق الترشيعا •

  .تقوية نظم الرقابة والتفتيش التابعة لوزارة البيئة يف جمال إدارة النفايات الطبيّة •

 .وحدة بيئيّة يف كل حمافظة للعمل عىل تقوية نظام التفتيش القائم يف وزارة البيئةأو  إنشاء إدارة •

لتكنولوجيا من أجل نقل النفايات الطبيّة الناشئة عن تطبيق االتفاقية املوقعة بني وزارة الصّحة وجامعة العلوم وا •
 .مستشفيات وزارة الصّحة يف الشامل

 اخلاصو علًام بأنه تم شمول مستشفيات القطاع العام، وقد تم وضع اخليارات التالية إلنشاء حمطات املعاجلة املركزية
 :ملعاجلة هذا املوضوع اخلدمات الطبية يف العطاء الذي طرحته هيئة التخاصيةو

o ويتطّلب ذلك دفع رسوم إلجراءات إدارة  .حيث يوجد مرفق مركزي تديره أمانة عّامن الكربى، الغباوي
 .)من القطاعني العام واخلاص(النفايات الطبيّة 

o الصّحة  اتفاق بني اخلدمات الطبيّة امللكيّة ووزارةإىل  غري أّن ذلك يتطّلب التوّصل، اخلدمات الطبيّة امللكيّة
  .والقطاع اخلاّص 

o  وهذه ، ويتوىل جملس اخلدمات املشرتكة إدارة املحطة املركزية، )باستثناء عّامن(املكبات القريبة من املحافظات
نّص قانوّين يوّسع مسؤوليّة جملس اخلدمات املشرتكة لتشمل معاجلة النفايات الطبيّة وحتديد إىل  حتتاج
  .الرسوم

o ويتطّلب ذلك  .ّية اخلاّصة إدارة املحطةقتصادىل أن تتوّىل سلطة منطقة العقبة االع، ختصيص أرض يف العقبة
ّية اخلاّصة ووزاريت الصّحة والبيئة والقطاع قتصادنصًا قانونيًا يبني العالقة بني سلطة منطقة العقبة اال

  .من أجل مجع النفايات ونقلها ومعاجلتها، اخلاّص 
o حيث تتوّىل اجلامعة املعاجلة املركزّية، يف جامعة العلوم والتكنولوجيا.  

  إدارة مياه الرصف الصحي - وصف املشكلة  .4.2
من إمجاّيل مياه % 85يف حني يّرصف أكثر من ، ياه بنظام املجارياملتتصل ثلث الرشكات الصناعّية التي تراقبها سلطة 

تبلغ نسبة املواطنني املخدومني بشبكات ، ذلكإىل  باإلضافة .)2004(املناطق املنخفضة أو  الوديانأو  الرصف يف اجلداول
  .نسبة متدّنية مقارنة بالبلدان األخرىهذه و، %58الرصف الصحي حوايل 

فالطاقة القصوى ملعامل معاجلة مياه  .االستيعابيةفوق طاقتها  الصحي معاجلة مياه الرصف حمطاتوتدار كثري من 
 257.809التي تعالج حاليًّا هو  الصحي احلجم اإلمجاّيل ملياه الرصفو، مرت مكعب يف اليوم 167.705 الصحي هي الرصف

أي إن متوّسط (مرت مكعب يف اليوم  124.749فجوة يف الطاقة االستيعابيّة بمقدار تولد إىل  مما يؤدي، مرت مكعب يف اليوم
  .)من الطاقة االستيعابيّة 1.53نسبة االستغالل هو 
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، أكثر تشّدداً  ةالدوليّ  االنظمة تإذا أصبح، الرصف املعاجلة يف الزراعة عىل الصادراتويمكن أن يؤّثر استخدام مياه 
  .كام يتوّقع بالنسبة لالحتاد األورويبّ 

  إدارة مياه الرصف الصحي - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 1.4.2
 :وهي، الرتكيز عليهافهنالك جمموعة من النقاط جيب ، عىل الرغم من تطبيق جمموعة من املبادرات 

من ، صياغة األنظمة لوضع حتديدات لرتكيز مياه الرصف الصناعيّة املّرصفة يف نظام املجارّي وكميّتها اإلمجاليّة •
  .أجل احلؤول دون التهّرب من األنظمة

  .أن تكون أنظمة إدارة مياه الرصف ذات عالقة باملصانع •
 .يف يف أنظمة جماري البلدّياتفرض املعاجلة املسبقة خلفض التلّوث قبل الترص •
 .منع ترصيف الفوائض الصناعّية يف األهنار والوديان •
 .إنشاء وحدة ملراقبة مياه الرصف الصحي وفحصها •
  .القيام بجوالت تفتيش منتظمة عىل الرشكات للتأكد من امتثاهلا لألنظمة •

ور وزارة البيئة يف املوافقة البيئية ملحطات ويبقى د، ويتم التعامل مع هذا املوضوع بشكل رئيس من قبل وزارة املياه
كام قامت وزارة البيئة  .املصادر املائيةو الرتبةو التي متنع تلوث الوديان، الضغط باجتاه إنشاء املزيد من املحطاتو، التنقية

من التلوث بشكل محايتها و تتمثل بوضع برنامج كامل إلدارة املوارد املائيةو، بطرح مبادرة إعادة إحياء سيل الزرقاء
  .غريهاو التمويلو وهلا عالقة باملوقع، لكن يواجه هذا املرشوع حتديات كبرية مؤسسيةو، متكامل
  إدارة النفايات - االقرتاحات و األهداف. 5.2
النجاح من خالل تقرير حالة البيئة ألجل قياس و، البيئةإسرتاتيجية و من األهداف يف إطار األجندة الوطنية جمموعة وضعتم ّ

 األهدافإىل  لكن لألسف مل يتم السري يف اإلجراءات الالزمة للوصولو، يف تعزيز اإلطار املؤّسّيس وحتسني إدارة النفايات
  : هذه املؤرشات هيو، وضع أهداف جديدة تتناسب مع املتغريات التي حصلتأو ، مل يتم تقييمهاو النسب املئوية املوضوعةو

  

حالياًمؤشّرات األداء الرئيسية
الهدف

)2012(
الهدف

)2017(

إدارة النفايات

  في منها التخلّص يتم التي الصلبة لنفاياتا من المئوية النسبة3
%75%90%100المكبات

%75%50%14الصحي الصرف بشبكة المتصلة المصانع من المئوية النسبة3

 الصرف بشبكات المخدومين المواطنين من المئوية النسبة3
%80%70%58الصحي

53%100%100% المعالجة الطبية لنفاياتا من المئوية النسبة3

 فعال بشكل تعالج التي الخطرة لنفاياتا من المئوية النسبة3
%100%100%5- 0الخطرة خصائصها إلزالة

%90%125%153الصحي الصرف مياه معالجة محطات استغالل نسبة3

%25%10%5- 0واستخدامها معالجتها يعاد التي الصلبة لنفاياتا من المئوية النسبة3
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  تلوث اهلواء .3
وتوليد الطاقة واحلرارة ، النقل وسائلتعد و .اهلواء من الغازات املؤذية واجلسيامت الدقيقة الصلبة والسائلةينتج تلوث 

 من أهم املبادرات التي حصلت يف هذا املجالو .أهم مصادر تلوث اهلواء، وحرق النفايات الصلبة، الصناعية والعمليات
لعدم قدرة املصفاة ، اليزال الديزل حيتوي عىل نسب عالية من الكربيتو، اإليقاف الكيل الستخدام الرصاص يف الوقود

علًام بأن  .السامح باالسترياد بشكل تنافيسو بسبب عدم السري بشكل أرسع نحو فتح السوق، عىل إنتاج نوعية أفضل
 بالتوزيعللبدء  - من ضمنها رخصة للمصفاة  - إعطاء ثالث رخص و، احلكومة قررت السري يف إجراءات فتح السوق

  .االسترياد التدرجيي للمشتقات النفطيةو
  تلوث اهلواء -  وصف املشكلة. 1.3

مثل مصفاة البرتول ، هي جمموعة الصناعات الثقيلة واملتوسطة ردناملصادر الرئيسة الثابتة لتلوث اهلواء يف األ
قطاع إنتاج و قطاع النقل بشكل أسايسفتتمثل يف ، أما املصادر املتحركة لتلوث اهلواء .والفوسفات واالسمنت وغريها

  :الصناعات املختلفة املنترشة يف كافة أرجاء اململكة التي تصدر ملوثات اهلواء األساسيةومن  .الطاقة
   .البرتولمصفاة  •
   .الخ، املركبات، للطاقة احلرارية احلسنيحمطة  •
  .مصانع اإلسمنت •
  .مناجم الفوسفات •
   .حتميل الفوسفات والبوتاس •
  .وتفريغ صوامع املحاصيل الزراعية حتميل •
   .املدن الصناعية •
  .واملواد املنظفة الكيميائية والبطاريات والصباغة، مصانع الفوالذ واحلديد •
   .ومزج اإلسفلت املحاجر •
  .النفايات والعشب واإلطارات حرق •
   .مصنع األسمدة •
   .حمطات املعاجلة •
   .مصانع البوتاس •
   .الزيت اخلام حتميل •
   .البرتولحمطات  •
   .رش املبيدات، التنظيف، الطبخ: النشاطات املنزلية •
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  نسب انبعاث الغازات الدفيئة من القطاعات

  

 .الغبار، ، CO ،CO2 ،H2S ،SO2 ،NOx ،F2 ،SiO2 ،NH3: املواد التالية ردنو تتضمن امللوثات األساسية يف األ
وبخاصٍة يف املناطق املحيطة بمصفاة ، املعيارية املقبولة املقاييس )H2S( يد اهلدروجنيكربيتوغالبًا ما تتخطى انبعاثات 

وتقاس  .الصناعيةيف كثري من املناطق  ال توجد قراءات عن االنبعاثات، ذلكإىل  باإلضافة .واخلربة السمراء البرتول
  .1997يف بعض هذه املناطق الصناعية منذ العام  االنبعاثات

) HC(و) CO(ارتفعت انبعاثات و .للسنوات العرشين املاضية سنوياً % 6بنسبة  ردنوقد ارتفع عدد املركبات يف األ
 COمن املركبات املستخدمة حاليًا ال تتقيد بمعايري انبعاث % 40بّني أن أكثر من تو .)2004( نتيجة ازدياد عدد السيارات

جزء يف  600الذي يبلغ HC به منمن هذه السيارات تصدر كميات تفوق احلد املسموح % 25كام أن  .الصادرة عنها
بالبيئة وبصحة  مما يرض، يرتكز فيها الكربيت بشكل كبريديزل رديئة  نوعيةمن املركبات % 30أكثر من  تستهلكو.املليون

  .يعد مرتفعًا نسبياً و تلوث اهلواءلوهو مؤرش ، )وسط البلد( مركز عامن مستوى اجلسيامت يف هواءيصنف  كام أنه.املواطنني

  مشكلة تلوث اهلواء حتليل . 2.3
 :تنبعث مشاكل تلوث اهلواء عن األسباب االتية

تدهور خطري يف إىل  أدى النمو السكاين الرسيع وما نتج عنه من ارتفاع عدد املركبات واستهالك الطاقة يف اململكة •
  .نوعية اهلواء يف العديد من املناطق

 .يف إفساد نوعية اهلواء، والتجارية املناطق السكنيةإىل  التي وصلت تدرجيياً ، ت الصناعةسامه •

  .عدم السري بالرسعة املطلوبة بالسياسة املعنية بفتح االسترياد للمشتقات النفطية امللتزمة باملعايري الدولية •
 .بني املؤسسات التي تعنى بمراقبة نوعية اهلواء وتقييمها يف اململكة ضعف التنسيق •

%7.90, الصناعة

%74, الطاقة

%0.90, الزراعة

,  االراضي و الحراج
3.70% ,  النفایات

13.50%
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  .والشموليةبعدم االستمرارية  لذلك تتسم، مراقبة نوعية اهلواء أحياًنا وبشكل تعاقدي يف بعض أرجاء اململكة تمي •

 .األنظمةو املخالفات ووجود فجوات يف القواننيو ضعف التفتيش الدوري •

  تلوث اهلواء - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 3.3
تم و .قد بدأت بالتحضري لهو، وزارة البيئة مع املساعدات الفرنسية لتأسيس برنامج وطني لرصد تلوث اهلواء عملت

  :االتفاق عىل العمل عىل املبادرات التالية ضمن اإلطار املؤسيس ملراقبة تلوث اهلواء

 .هذا املجالتقييم املؤسسات الوطنية التي تعنى بمراقبة نوعية اهلواء هبدف حتديد قدراهتا يف  •

وتفويض ومتويل أكثر ، الدعم املايل الرضوريإىل  باإلضافة، باملعدات والدعم التقني تزويد أكثر املؤسسات كفاءة •
بغية القيام بمراقبة النشاطات وتقييمها بشكل شامل ودوري يف ، املؤسسات كفاءًة لتكون الذراع الفني لوزارة البيئة

 .كافة أرجاء البلد

  .لتعامل مع انبعاثات امللوثات يف اجلووضع خطط طوارئ ل •

 .حتديد مراكز املراقبة لتغطية كافة املواقع احلساسة يف اململكة •

  .وضع اآلليات ملراقبة احلرائق مثل حرق اإلطارات والنفايات •

  .احلرشاتو معاجلة مشاكل القوارض  •

 .عمل تقارير عن مراقبة نوعية اهلواء واملعلومات املتعلقة هبذا املوضوع •

  :يف املدنوقد تم االتفاق عىل العمل عىل املبادرات التالية لضبط التلوث 

  ISO 14001كمنظمة املقاييس العاملية ، واعتامد أنظمة اإلدارة البيئية العاملية، ترويج استخدام التكنولوجيا النظيفة •

شبكتها التي تربط عامن باملدن الكربى وحتسني ، تشجيع استعامل وسائل النقل العامة املتطورة وذات الكفاءة البيئية •
  .يف اململكة

  .والطرقات الفرعية للتخفيف من ازدحام السري يف عامن واملدن الكربى األخرى بناء األنفاق •

  .توسيع محالت الوعي البيئي العام بحيث تشمل أنظمة السري •

  .تشجيع زراعة األشجار املالئمة للبيئة وتوسيع املساحات اخلرضاء •

 .معايري عالية لهو وضع مواصفاتو، وافز مالية الستبدال السيارات القديمة بأخرى جديدةوضع ح •

 .فرض فحص فني للسيارات بشكل دوري •

حسب  (Quota)االستفادة من جتارة الكربون و، خفض انبعاثات الكربونإىل  تشجيع إقامة املشاريع التي هتدف •
 .Kyotoبروتوكول 

  .حتسني نوعية الديزل •
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كام ، اململكة يف مدنالتلوث  تقليلجل قياس نجاح أمن األهداف يف إطار األجندة الوطنية من  وضع جمموعةوقد تم ّ
  :يف اجلدول اآليت

  
 :جيب، من الصناعةو لضبط التلوث 

، إجراء دراسات تقييم األثر البيئي يف مرحلة التخطيط األولية ملواقع املصانع ومياه الرصف ورمي النفايات الصلبة •
 .التأكيد عىل ذلك دون استثناءو

  .اخلدماتية القائمةو إجراء التدقيق البيئي الالزم يف مواقع املصانع واملنشآت واملرافق الصناعية •

 .التعدينيةو تطبيقها قبل تأسيس املناطق الصناعيةو وضع خمطط الستعامل األرايض •

  .كام هي احلال يف االحتاد األورويب ”مبدأ امللّوث يدفع“تطبيق  •

  .تطبيق معايري تلوث اهلواء بام فيه معايري االنبعاثات الصادرة عن املداخن الصناعية •

  .القيام بجمع عينات عن الصحة العامة التي تشمل فحوصات طبية للمقيمني يف املناطق الصناعية •

حيث تم ، والغازوتشجيع استعامل مصادر الطاقة البديلة كالشمس والرياح ، إنتاج واستعامل وقود عايل اجلودة •
كام أن احلكومة تسري يف إجراءات لتشجيع القطاع اخلاص لالستثامر يف ، 2010إصدار قانون الطاقة املتجددة العام 

 .طاقة الرياحو خاصة الشمسيةو، الطاقة املتجددة

، لضجيجتقليل تلوث اهلواء واملاء واقياس نجاح لمن األهداف يف إطار األجندة الوطنية  جمموعة وضعوقد تم ّ
ولكن لتشاهبه يف موضوع إدارة ، تم أيضًا وصف الوضع احلايل للتلوث يف تقرير حالة البيئةو .املوضحة يف اجلدول اآليت

  .تعديل اخلطة باستمرارو ال توجد مراجعة دورية مؤسسية لتقييم الربامج، النفايات

حالياُمؤشرات األداء الرئيسية
الهدف

)2012(
الهدف

)2017(

في المدنتلوث الهواء 

4.322.0المركبات عن الصادر CO تركز متوسط3

1.500350200)المليون في جزء( الديزل في الكبريت معدالت3

  ميكرو( التجاري عمان وسط في الهواء في الجسيمات تركز3
1656020)المكعب المتر في غرام

520400300)المليون في جزء( المركبات عن الصادرة HC تركز متوسط3

3.0
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  الثروة الطبيعية .4

املستوى  :هي، ويتم قياسه ضمن مستويات ثالثة، الكائنات احليةيعرف التنوع احليوي بأنه جمموعة االختالفات يف 
منها األسباب املتعلقة ، وقد ازداد االهتامم عامليًا للمحافظة عىل التنوع احليوي لعدة أسباب .اجليني واألنواع والنظم البيئية

وإنتاج املاّدة ، عىل ختزين الطاقة حيث متتاز الكائنات احلية بمجموعها بقدرهتا عىل لعب أدوار خمتلفة تعمل، بالكائنات
وتثبيت ، اآلفاتأو  والسيطرة عىل التآكل، وإمتام الدورة املائية ودورة املواد املغّذيِة يف النظام البيئي، وحتليلها، العضوية

املحافظة عىل التنوع ي الذي تؤديه أمهية قتصادللدور االو .وتساعد عىل َتنظيم املناِخ وغريها من األدوار، الغازات اجلوية
الدور إىل  باإلضافة، واألشجار واألسامك، واملاشية، فهو يعد املزود الرئيس للغذاء كاملحاصيل، احليوي األثر الكبري

  .الذي جعل من اهلام جدًا املحافظة عىل التنوع احليوي والدور اجلاميل والعلمي من خالله، األخالقي
نظرًا ملوقعه االسرتاتيجي بني ثالث ، النسبية من الدول الغنية بالتنوع احليويبالرغم من صغر مساحته ، ردنويعد األ
مما ساعد يف توفري ظروف مناخية متعددة تتشابه مع تلك املوجودة يف تلك ، آسيا وأوروبا وإفريقيا: هي، قارات رئيسة

النمط االستوائي واإليراين طوراين : يه، إن تعدد الظروف املناخية قد أتاح توفري أربعة أنامط جغرافية حيوية .القارات
وقد سامهت هذه االختالفات يف توفري ثالثة عرش نمطًا نباتيًا ساعدت يف احتضان  .والسوداين وإقليم الصحراء العربية
، نوعًا من الزواحف 97و نوعًا من الثدييات 81و نوعًا نباتياً  2514وقد تم تسجيل ، كثري من األنواع احليوانية والنباتية

نوع من أسامك املياه  800وما يزيد عىل ، نوعًا من أسامك املياه العذبة 15و نوعًا من الطيور 431و وثالثة أنواع من الربمائيات
  .والكثري من أنواع الالفقاريات، البحرية

عات وقد سامهت بشكل سلبي يف تدهور جمتم، إن املخاطر والتحديات التي أحاطت بالتنوع احليوي متعددة ومتنوعة
من أوائل الدول السباقة يف  ردنكانت األ، ومن أجل املحافظة عىل التنوع احليوي .ويف انقراض جزء آخر، كثري من األنواع

حاليامؤشرات األداء الرئيسية
الهدف

)2012(
الهدف

)2017(

من تلوث الهواء 
الصناعة

ESI(-0.62-0.14 ( الغازات انبعاث مؤشر 3

ESI(0.240.651.0( الهواء نوعية مؤشر3

3*%1%1% الصناعية المناطق في SO2  انبعاثات نسبة3

  الحدود تتعدى والتي الصناعية المناطق في H2S انبعاثات نسبة3
%1%10%*53المعيارية

ESI(-0.240.921.2( الماء نوعية مؤشر3

2.7902.2001.800للفرد CO2 انبعاث نسبة3

تلوث الماء

-0.17

555045))أ(بالديسيبل( السكني الضجيج معدل متوسط3 الضجيج
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كام متت ، 1964قد تم تأسيس اجلمعية امللكية حلامية الطبيعة العام و .تأسيس املحميات الطبيعية يف منطقة الرشق األوسط
تم ، وبفضل اجلهود املستمرة للجمعية امللكية عرب السنني املتتالية .1979صياغة أول تقرير لشبكة املحميات الطبيعية عام 

التي تم ، املحافظة عىل نسبة ممثلة من األنامط النباتيةإىل  تأسيس شبكة من املحميات الطبيعية تضم عرش حمميات تسعى
مما جعلها ، ية للمحمياتاجتامعية اقتصادمشاريع تنمية و لت اجلمعية برامج السياحة البيئيةقد أدخو .ردنتسجيلها يف األ

واإليامن بحامية ، بالتايل زيادة الدعم هلاو، تقوم بدور رئييس يف توفري فرص عمل للمجتمعات املعتمدة عىل هذه املحميات
  .الطبيعة من قبل سكان املناطق املجاورة

، واحدا من الدول األكثر تقّدًما عىل صعيد محاية احلياة الّربية واملحافظة عىل الطبيعة واملواطن الطبيعية ردنيعد األو 
  :وأّمهها، بام ينسجم مع املعايري الدولية، شهد إنشاء عّدة حمميّات طبيعيةحيث 

o حمميّات احلياة الّربية الطبيعية. 
o حمميّات الغابات والسهول.  
o املنتزهات الوطنية.  

  :هيو 2كلم 1144تغّطي مساحة إمجاليّة تعادل  ردنيوجد سبع حمميّات طبيعية يف األ، ويف الوقت احلارض
أرايض السهول الصحراوية يف إىل  ردنسلسلة جباٍل ووديان متتّد من رشقّي غور األ): 2كلم 308( ضاناحمميّة  •

 وحيويتنيوهي تتأّلف من منطقتني جغرافيتني  .مرت 1600فينخفض مستوى االرتفاع بأكثر من ، وادي عربة
  .وأربع مناطق متميّزة لنمّو النباتات، رئيسيتني

، ومستنقع يفيض موسميًا، يتأّلف من عّدة بركو، يةردنمستنقع يقع يف قلب الصحراء األ): 2كلم 12(األزرق  •
جمموعة خمتلفة من الطيور املحميّة كّل سنة إّما هبدف التوّقف لراحٍة  وتزور .عىل مساحٍة واسعةأرض منبسطة و

  .ويتزاوج بعضها يف املستنقع، لتميض فصل الشتاءأو ، قصرية خالل رحلة هجرهتا الطويلة بني إفريقيا وأوروبا

املها العريب املعرضة أنشئت لتكون موطنًا آمنًا حليوان  .ردنأوىل حمميّات احلياة الّربية يف األ): 2كلم 22( الشومري •
أو ، طر االنقراضخل معرضةأيًضا مركًزا لتزاوج حيوانات أخرى  الشومريوتعد حممّية  .خلطر االنقراض

  .الدرقّيةوالغزالن ، وطيور النعام، الفاريس األخدريبام فيها حيوان ، احليوانات الصحراوية املنقرضة حمليًا

وتتألف من جبال رمليّة تقع عىل حدود البحر  .يف العاملاملحميّة الطبيعية األكثر انخفاًضا ): 2كلم 212( املوجب •
وأحد أهم  .املتدفقة يف الوديان الضيقة العميقة التي تكتنفها صخور صخرية شديدة االنحدار املياهومن ، امليت

آكلة وتشتهر املحميّة باحتوائها احليوانات  .احليوانات التي تتّخذ املحميّة كموطن طبيعي الوعل اجلبيل النويبّ 
  .وعّدة أصناف من الطيور، اللحوم

 وتعد حمميّة عجلون .غابة سنديان دائمة االخرضار غنيّة باألزهار الربيعيّة وطيور الغابات): 2كلم 20(عجلون  •
  .املوطن الطبيعي للامعز اجلبيل
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شديدة االنحدار عىل اجلوانب ، البارزالغرانيت ومن صحراء تتشّكل من جبال صخرّية ): 2كلم 560(وادي رم  •
 .ية اخلاصةقتصادتديرها منطقة العقبة االو .وهي كذلك من الوديان الرمليّة الواسعة، مرت 1700 ارتفاعها يبلغو

وفيها تسعة أجناس  .الصنوبر يف جرش تّم إنجازها وفتحها مؤخًرا أمام اجلمهور شجرغابة من ): 2كلم 10(دبني  •
  .صنفًا من الطيور 79وأكثر من  آكلة اللحوممن احليوانات 

 ثامينومتلك وزارة الزراعة  .اجلمعية امللكية حلامية الطبيعةحتت إدارة  مقرتح إنشاؤها عرش حمميّات أخرى وهناك
وأثر احلامية يف وفرة الغطاء  التنوع احليوييف األربعينات ألجل دراسة  ردنيف األ املراعيأنشئت حممّيات و .ن حمميةيعرشو

وتنطوي األهداف الرئيسة احلافزة عىل إنشاء  .وهي خاضعة لسلطة وزارة الزراعة، ومتلك احلكومة هذه األرايض .النبايت
  :هذا النوع من املحميّات عىل

  .احلصاد املائي يف املواقع للمحافظة عىل الغطاء النبايتو خطوط نرش املياهو إدارة الغطاء النبايت •

  .حتسني نوعيّة احليوانات واملزاوجة فيام بينها •

هبدف دراسة األجناس ومجع البذور ، تطوير املحميّات الطبيعيةبزيادة االهتامم  املراعي معوترافق إنشاء حمميّات 
  :نذكر منها، حمميّة 28قد أنشأت وزارة الزراعة حتى اآلن و .وتقدير الكأل ومحاية الرتبة

 .1946وهي األقدم وتّم افتتاحها يف العام ، حمميّة اخلنارصي •

 .1992وهي األحدث وتّم افتتاحها يف العام ، حمميّة املدورة •

  .2كلم 300وهي األوسع ؛ إذ يبلغ جمموع مساحتها ، حمميّة األزرق الصحراوية •

 .2كلم 3ومها األصغر مساحًة ؛ إذ يبلغ جمموع مساحة كّل واحدة منهام ، واملصطبة حمميّات املنشيّه •

 100من (ومراعي السهول ، )ملم 100أمطارها أقل من (مراعي البادية : إىل ردنوتقسم أرايض املراعي الطبيعية يف األ
دونم من احلراج الطبيعي تابعة إلدارة ألف  258كام أن هنالك حوايل ، )ملم 200 أكثر من(واملراعي اجلبلية ، )ملم 200–

هنالك أرايض و، كم 2200وعىل جوانب الطرق ، ألف دونم من التحريج الصناعي 470هناك مساحة و، وزارعة الزراعة
وأرايض خزينة ، ألف دونم 112وأرايض صاحلة لتطوير املراعي مساحتها، ألف دونم 180تقدر ب عارية صاحلة للتحريج

 .ألف دونم 120عليها أشجار حرجية طبيعية بمساحةو وأرايض مستثناه من التسوية، آالف دونم 3مساحتها عليها حراج
 .تعد األرايض املصنفة حراجًا حممية بحكم القانونو

  التنوع احليوي -  وصف املشكلة. 1.4
يتمثل يف كثري من املامرسات البرشية والسلوكات التي ، بالرغم من أمهية التنوع احليوي إال أنه يرزح حتت ضغط شديد

مثل املها العريب ، انقراض كثري من األنواع احليوانيةإىل  مثل الصيد اجلائر الذي أدى، تنعكس سلبًا عىل واقع التنوع احليوي
األخرى يف مرحلة األنواع وضع كثري من األنواع إىل  وأدت، والنعام ذي الرقبة احلمراء والنمر العريب والفهد الصياد

ويعد الرعي اجلائر والتحطيب املستمر  .غريهاو مثل الغزالن، محاية مبارشة ورسيعةإىل  والتي حتتاج، املهددة باالنقراض
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والنفايات وما تسببه من ، يف الرقعة الزراعية التوسعو، من مساحة اململكة% 1للغطاء الشجري الذي ال تزيد مساحته عىل
  :وتلخص التحديات التي يواجهها التنوع احليوي يف النقاط التالية .من املهددات التي حتيط بالتنوع احليوي، لتدمري للموائ

لقد توسعت النشاطات اإلنسانية يف السنوات األخرية : توسع النشاطات اإلنسانية غري الرفيقة بالتنوع احليوي .1
، ية اهلاشميةردنمما هيدد آخر املوائل والبيئات الطبيعية يف اململكة األ، املناطق األكثر غنى بالتنوع احليويإىل  لتصل

 :وقد نتج عن هذه النشاطات .وذلك يف غياب خطط وطنية شمولية لتنظيم استعامالت األرايض

  .التي تعتمد عىل الكيامويات، الزراعة املكثفةو تدهور األرايض •
  .الفقرو االستثامر غري املستدامو الزحف العمراين •
  .ارتفاع أسعار املوارد الطبيعية •
  .الرعي اجلائر وقطع األشجار •
  .الصيد اجلائرو الربيةو مجع النباتات الطبية •
 .احلرائق  •

  .استهالك مفرط للامء •
  .اختفاء أماكن عيش النباتات واحليوانات •
  .زيادة التلوث بأشكاله كافة •
  .ظهور الصناعات غري الرفيقة بالبيئة •
  .السياحة املكثفة •

ولكن لألسف يعاين ، ية مناسبة نسبيًا للحفاظ عىل التنوع احليويردنوتعد القوانني األ: تطبيق القوانني ضعف .2
  .من ضعف يف تطبيق هذه القوانني ردناأل

 .ضعف الدعم السيايس واملايل لتمويل برامج محاية التنوع احليوي .3

  املحميات الطبيعية  -  وصف املشكلة. 2.4
 : هي، باملحميات الطبيعية ثمة مشاكل متعددة مرتبطة

  .التوّسع احلرضي الذي هيدد املحميات •

  .ضعف السياسات الواضحة املتعلقة باستصالح األرايض املحيطة باملحميّات •

 .واالّجتار باحليوانات الّربية املحميّة بموجب املعاهدات الدولية، ممارسة الصيد غري القانوين •

 .وصعوبة تطبيق كافة مبادئ اإلدارة العلمية املعروفة، املحميّاتضعف السياسات اإلدارية املوّحدة يف  •

  .غياب التمويل واملوارد البرشّية والقدرات •

  .ضعف اخلطة الوطنية حول استخدام األرايض •
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  .ضعف األبحاث حول املواضيع املتعلقة بالطبيعة •

  .غياب اإلدارة والتوعية •

 .واملصادر الطبيعيةحمدودّية التوعية إزاء أمهية احلياة الّربية  •

  .ضعف الترشيعات والقوانني اخلاصة بإدارة املحميّات •

  .وتدمري النباتات بسبب النشاطات البرشّية يف املناطق املحيطة باملحميّات، تآكل الرتبة بسبب الرعي اجلائر •

حواض املائية وغياب السياسات الواضحة إلدارة األ، الضّخ اجلائر للمياه السطحّية واجلوفّية يف املحميّات •
 .واعتبارها وحدات بيئية

  املحميّات الطبيعية - االقرتاحات و املبادراتو االجراءات. 1.2.4
ويتم يف كل دولة اختيار  .تعد املحميات الطبيعة خط الدفاع األخري ملواجهة خطر االنقراض املستمر لألحياء الربية

 .املوجودة عىل األرض كافة ويف النهاية متثل البيئات واألنواع، فيها كافةاملحميات الطبيعية متثل البيئات املوجودة  شبكة من
  .فإذا ضاعت األنواع املوجودة خارجها يبقى عىل األقل عينات حمفوظة يف هذه املحميات

فكانت عقلية السياج هي املسيطرة كأداة ، وبدأت إدارة املحميات من خالل احلامية ومنع االستخدام واالستعامل
ولكن بعد فرتة من الزمن وجد محاة  .وهذا يعني رضب سياج حول املحمية ومنع الناس من استخدامها، املحميات إلدارة

لذا ظهرت سياسة جديدة يف ، عزل املحميات عن حميطها املجاور هلاإىل  ألهنا أدت، الطبيعة أن عقلية السياج مل تكن احلل
املبنية عىل فهم املصادر الطبيعية املوجودة يف املحميات من نباتات هي اإلدارة املتكاملة للمحميات و إدارة املحميات

ومن ثم حتليل حاجة هذه املصادر لالستمرار والتخلص من ، تفاعلها مع بعضها بعضًا يف املكان الذي جيمعهاو وحيوانات
  .وال ترض هبا بل والعمل عىل تطوير نشاطات متوافقة مع البيئة، النشاطات واألعامل التي توقف استمراريتها

التي تضمن ، فصارت املحميات أماكن لتطوير السياحة البيئة، لذا ظهرت أنواع خاصة من النشاطات مرتبطة بالبيئة
، يجتامعي االقتصادانترشت يف املحميات مشاريع التطوير االو .االستمتاع والتنزه يف األماكن الطبيعية دون اإلرضار هبا

وصارت  .التي تعمل عىل توفري مصادر دخل للسكان املحليني مرتبط بالطبيعة وباملحميات كبديل للنشاطات املرضة هبا
تبيان عالقة و، حيث يتم استخدامها كمختربات حية للتوعية البيئية، املحميات الطبيعية أماكن للتوعية والتثقيف البيئي

  :ويمكن تلخيص بعض املنافع املحلية للمحميات فيام ييل .يف محايتها مما ُحيدث أثرًا إجيابياً ، اإلنسان بالطبيعة
  .ي للسكان املحلينيجتامعي االقتصادالتطوير اال •

إن الكثريين من هؤالء  .هنالك كثري من السكان املحليني الذين يعيشون حول املحميات الطبيعية وداخلها
ونظرًا ملدى تدهور  .االحتطاب وغريهاأو  الصيدأو  الرعيسواء ، يعتمدون يف حياهتم اليومية عىل هذه املحميات

وهلذا فإن هذه  .األمر الذي يتطلب تنظيمها، فإن هذه األنشطة سوف تزيد من تدهورها، املحميات الطبيعية
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ازدياد الفوائد إىل  مما يؤدي يف املحصلة، ية جمزية هلذه األنشطة املختلفةاقتصاداملحميات الطبيعية تقدم بدائل 
  .ية والبيئيةجتامعية واالقتصاداال

يعملون يف جماالت اإلدارة واحلامية ، ففي حممية ضانا ما يقرب من األربعني موظفًا ومجيعهم من السكان املحليني
هذه الوظائف فقد وفرت فرصًا كثرية أخرى من خالل تطوير بعض إىل  وباإلضافة .والسياحة واخلدمات

وتشمل هذه األعامل  .مائة موظفإىل  التي يصل عدد موظفيها، رتبطة باملحميةية الصغرية املقتصاداألعامل اال
  .السياحةو احلرف اليدوية واملنتجات الزراعية املصنعة

  تطوير برامج للسياحة البيئية •
بعيدًا عن غبار ، أصبحت املحميات اآلن أماكن جذب للكثري ممن ينشدون الراحة واالسرتخاء يف أجواء الطبيعة

 قتصادما يسمى بالسياحة البيئية من أهم روافد االأو  فأصبحت سياحة املحميات، والبيوت اإلسمنتيةاملدن 
   .إذ تساهم يف تشغيل الكثريين من أبناء البلد ؛ ردناملحيل يف األ

أصبحت بعض مناطق املحميات الطبيعية كوادي رم وضانا جتذب أعدادًا متزايدة من ، فعىل سبيل املثال ال احلرص
العدد يف حممية ضانا الطبيعية من  وازداد، زائراً  136.000 منزار حممية وادي رم أكثر  2011ففي العام ، زوارال

  .2011أكثر من مخسني ألفًا يف العام إىل  1996أربعة آالف يف العام 
مثال حممية ضانا هنا يبني أن من املمكن للمحميات الطبيعية تطوير السياحة دون إحداث أي أرضار بأي من  إن

توفري مصادر دخل  - من خالل هذه السياحة املنظمة- ويف الوقت نفسه يتم ، عنارصها احليوية والبيئية والطبيعية
  .للسكان املحليني وإلدارة هذه املحمية وصوهنا

  البيئي يف املحميات تشجيع التعليم •
حيث توفر املكان األنسب للتعلم عن البيئة الطبيعية وعالقاهتا بحياة ، تعد املحميات الطبيعية مدارس طبيعية

ففي حممية الشومري يوجد  .عىل برامج ومراكز تعليمية ردنوحتتوي مجيع املحميات الطبيعية يف األ، اإلنسان
ففي هذه املراكز والربامج  .وأعيد إدخاله إليه ردنالعريب الذي انقرض من األ برنامج شيق حيتوي عىل قصة املها

مما سيؤدي ، للتعلم عن بيئاهتم الطبيعية واكتشافها وعشقها ردنوتتيح الفرص ألبناء األ، التعليمية نوع من احلياة
 .فهمهم وتقديرهم هلاإىل  يف النهاية

  التصحر -  وصف املشكلة. 3.4
ويرتاوح  .يتفاوت توّزع تساقط األمطار فيها وفًقا للموقع والطوبوغرافياو .ردنمن مساحة األ% 90تشكل البادية نسبة 

ملم يف الصحارى  200نسبة أقّل من و الشامل الغريبملم يف  600إمجايل معّدل تساقط األمطار السنوي بني نسبة عالية تناهز 
  .من املساحة% 91التي تشّكل حوايل ، الرشقيّة واجلنوبيّة
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تدهور هذه إىل  ويمكن أن يؤدي التدّخل البرشي، هلا نظام بيئي هش) ردنكاأل(واملناطق القاحلة وشبه القاحلة  
 زيادةإىل  الرتبة املرتبط باملامرسات الزراعية يف املناطق املروّية ُيعزى تدين نوعيةو .إن مل تتّم إدارهتا بحذٍر وعناية األنظمة
التوّسع و الرتبة انجرافو تدهور املناطق اهلامشيةإىل  الرتبة تدين نوعية تعود أسباب، مناطق أخرىيف و .الرتبةملوحة 
  .العمران

 األسباب الرئيسة للتصّحر

  :ظاهرتنيإىل  ُيعزى تدهور الرتبة يف املناطق اهلامشية •

o الرعي اجلائر الناجم عن التغيريات يف إدارة املوايش.  
o مزيٍج من العوامل الطبيعية وعوامل إدارة استخدام األرايضإىل  ردنيمكن أن ُيعزى انجراف الرتبة يف األ. 
o تؤّثر ندرة املوارد املائية يف هناية املطاف يف خصوبة الرتبة.  
o االنجراف الرحيي واملائيإىل  ممّا يعّرض الرتبة، خترس األرض غطاءها النبايت عندما تصبح أقّل خصوبة.  
o  يف املناطق  التي عادة ما توجد، إلنتاج احلبوب واخلرضاوات ردنيف األاألرايض البعلية  ¼يستخدم نحو

  .املنحدرة املعّرضة لتآكل الرتبة

  .)الواجهات العشائرية(بالبيئة الطبيعية هلذه األرايض إحلاق الرضر إىل  تؤدي النزاعات حول استخدام األرايض •

، واهلامشية ممّا يفرض املزيد من الضغوط عىل األرض الزراعية، األرايض الزراعية امتّد التوّسع احلرضي ليشمل •
 .ويرسع يف عملية التصحر

  .تدخل العوامل البرشية كالزيادة يف عدد السكان •

  .من املهّم مالحظة أّن التصّحر عامل طبيعي غري متوّقع ؛ إذ يمكن أن تتمّدد الصحارى عشوائيًا •

  التصّحر - االقرتاحات و املبادراتو اإلجراءات. 1.3.4
 :اقرتحت اجلهات املعنية اإلجراءات التالية ملعاجلة التصحر، حسب األجندة الوطنية

 .الوطنية ملكافحة التصحرسرتاتيجية وضع خطط لتطبيق اإل •

  .ورسم خرائط لتلك املناطق، إجراء مسح وحتديد املناطق املهددة بالتصحر •

  .بفعاليةوضع نظام مراقبة واستخدامه  •

باستخدام أنظمة املعلومات ، اعتامد تطبيق اخلطط الوطنية الستخدامات األرايض واستدامة الرتبة واملوارد املائية •
  .االستشعار عن بعدو اجلغرافية

 .صياغة سياسة طويلة األجل ملكافحة التصّحر ودجمها بالسياسات الوطنية للتنمية املستدامة •

 .عرب اعتامد التقنيات املتطورة يف أنظمة الرّي ، فعاليّة استخدام املياه حتسني •

 .القيام بعمليات التشجري ومحاية الرتبة يف املناطق املعّرضة لتآكل الرتبة •
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فتح أسواق و، التصحرو تطوير سبل معيشة مستدامة تعتمد عىل مصادر دخل بديلة يف املناطق املعرضة للجفاف •
  .ريفيةمستدامة للمنتجات ال

  .تعزيز األبحاث املتعلقة باملحاصيل الزراعية التي تتحمل عوامل طبيعية صعبة كاجلفاف وامللوحة •
 .حل مشكلة الواجهات العشائرية يف املناطق الرعوية بام فيها متليك األرايض ملستحقيها •
متهيدًا لتحويل ما ، احلراج تسجيل األرايض الرعوية باسم وزارة الزراعة لتحديد ملكيتها كام هو احلال يف أرايض •

   .وتفويضها ألهايل املنطقة، حمميات رعويةإىل  يناسب منها
لكن ال تزال توجد و .املاليةو خطة عمل لضعف اإلمكانيات البرشيةإىل  مكافحة التصحرإسرتاتيجية مل ترتجم و

مليون دوالر  160عىل مبلغ  ردننتيجة حلصول األ، فرصة كبرية للتعامل مع املوضوع خاصة يف مناطق الصحراء الرشقية
خلق فرص عمل بديلة حتافظ عىل و و للرتكيز عىل تنمية املراعي، نتيجة حرب اخلليج، من األمم املتحدة كتعويض بيئي

  .الطبيعة يف املنطقة
 شّح املياه -  وصف املشكلة. 4.4

وهي أقل بكثري من ، مرتًا مكعبًا يف السنة 150متثل حصة الفرد من املياه و، من أفقر دول يف العامل يف املياه ردنيعد األ
حيث يقدر معدل طاقتها ، شحيحة ومتذبذبة ردنموارد املياه يف األو .مرت مكعب سنوياً  1000مستوى الفقر العاملي للمياه 

مليون مرت مكعب من  275و مليون مرت مكعب من املياه السطحية 505منها ، مليون مرت مكعب 780املتجددة السنوية بنحو 
سنويًا من حويض  3مليون م 140إضافة لوجود خمزون جويف غري متجدد يمكن استغالله بحدود ، موارد املياه اجلوفية

مقارنة بدول العامل العريب  ردنيصف الرسم اآليت موقع األو .ذلك مصادر املياه غري التقليديةإىل  يضاف، اجلفرو الدييس
  .ملتجددةمن ناحية مصادر املياه ا
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كلفة و، كلفة التدهور البيئي ملوضوع املياه بشكل رئييسإىل  و قد تطرق تقرير وزارة البيئة املدعوم من البنك الدويل
من خالل استخدام أسلوب ، 2008يف العام  ردنيبني اجلدول اآليت كلفة التدهور البيئي يف األو .غريهاو الضخ اجلائر

يتضح أن قطاع و .واملقدر ملعاجلة التأثريات الصحية والبيئية للتلوث البيئي يف عدة قطاعاتعلمي لقياس اإلنفاق الفعيل 
  :املياه يأتى عىل رأس القائمة كالتايل

  %النسبة من الناتج املحيل   مليون دينار سنويا  القطاع

 %1.36 89.46 املياه

 %0.78 51.28 األرايض

 %0.73 48.35 اهلواء

 %0.15 10.19 النفايات

 %0.09 5.91 مناطق أخرى

 %3.98 205.19 املجموع

  2008، من قبل البنك الدويل ردنإعادة دراسة احتساب كلفة التدهور البيئي يف األ :املصدر
  :و يمكن تلخيص أهم التأثريات النامجة عن شح املوارد املائية عىل القطاعات املختلفة يف القضايا التالية

تذبذب مستمر يف إىل  وأدى، إن شح املياه قد أثر بشكل مبارش عىل هذا القطاع: والرشبقطاع االستخدام املنزيل  •
 .برامج تزويد املواطنني باملياه بشكل مستمر ومنتظم وكاٍف 

انحسار إىل  مما أدى، تنافس شديد بني القطاعات املختلفة املستخدمة للمياهإىل  إن شح املياه أدى :القطاع الصناعي •
 .التوسع يف املشاريع املستخدمة للمياه بحجم كبري لصالج القطاعات األخرى

إال أنه مل يالحظ أي تراجع يف حجم ، تأثر القطاع السياحي كبقية القطاعات بشح املياه :القطاع السياحي •
ة يف هذا القطاع تساوي أن كمية املياه املستخدمإىل  ويرجع السبب .نتيجة لشح املياه، االستثامرات يف هذا القطاع

 .ردنمن حجم املياه املستخدمة يف األ% 1

تدين مستوى نوعية مياه الري يف منطقة الغور إىل  أدى شح املصادر املائية وتعاقب سنيِّ اجلفاف :القطاع الزراعي •
، الواديخارج إىل  مع إمكانية حدوث مزيد من التدهور بسبب الضخ املتزايد من مياه الري العذبة، األوسط

، ذلك حدث انخفاض يف إنتاجية املحاصيل الزراعيةإىل  وباإلضافة، واستبداهلا بمياه الرصف الصحي املعاجلة
كام أن متلح الرتبة ينذر بتدهور رسيع يف القدرة اإلنتاجية  .التوقف عن زراعتهاأو ، وخصوصًا احلساسة للملوحة

 .التي تؤثر مبارشة يف البيئة، بيداتاستخدام األسمدة واملإىل  باإلضافة، ألرايض الوادي
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يقدر جمموع و .ويتم تلبية احلاجة املتصاعدة للمياه باستخراج كميات أكرب من احلد اآلمن لالستخراج من املياه اجلوفية

 293.5من الكمية اآلمنة وهي % 50ما يعادل (مليون مرت مكعب  128.8الكميات املستخرجة خارح احلد اآلمن ب 
  .)مليون
  .ردنيبني الرسم البياين اآليت احلدود اآلمنة لكل من األحواض يف األو 

  
  الريو وزارة املياه: املصدر

 التعليم البيئيو التوعية –البيئة مسؤولية األجيال املقبلة 
اخلطط التي وضعت و يف معظم االسرتاتيجياتو .الطالبو من أهم املستهدفني يف حتسني الواقع البيئي هم الشباب

من خالل برامج المنهجية أوالعمل  تشمل نرش التوعية، التعليم البيئيو للعمل البيئي توجد دائًام فصول خاصة بالتوعية
  .اجلامعيةو عىل إدخال املفاهيم البيئية يف املناهج املدرسية

، األهلية املتخصصةخاصة من خالل اجلمعيات و، و قد تم إنجاز الكثري من املشاريع التي هلا عالقة بالتوعية البيئية
قامت بعض و .قد تم إدخال كثري من املفاهيم البيئية يف املناهج املدرسيةو .التي نرشت الوعي يف مواضيع بيئية متعددة

، التي استهدفت هذه الرشحية اهلامة جيدة، غريهاو وكل هذه اجلهود .ية بإضافة ختصصات بيئية متعددةردناجلامعات األ
  .لكنها غري كافيةو

برامج إىل  باإلضافة، الذي غالبا ما يتم متويله من جهات دولية، فاملطلوب برامج مستمرة ال تنتهي بانتهاء املرشوع
  .املعنية بقضايا حمددة، التوعية التي ذكرت سابقا
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  :و يمكن تلخيص بعض املقرتحات األخرى يف التايل
 .التعليم البيئيو و ضع خطة عملية وطنية شاملة لالتصال •

 .اجلمعيات األهلية البيئيةإىل  االنضاممو، الطالب يف برامج تطوعيةو انخراط الشباب تشجيع •

 .مأسسة هذا اإلجراءو استكامل برنامج إدخال املفاهيم البيئية يف املناهج من خالل مراجعة دورية للمناهج •

 .النظر عن ختصصاهتمبغض ، يستهدف طالب اجلامعات كافة، إضافة مساق اإلدارة البيئية كمتطلب جامعي عام •

  اخلالصة
من خالل عمل ، يف الوقت نفسه البد من تنميتهو، ال يمكن النظر إليه كقطاع منفصل، إن العمل البيئي عمل متكامل
مع وجود و، وجود وزارة للبيئة له أمهية كبرية ملأسسة العمل البيئيو .تتابع إنجازهو مؤسيس تتبناه الوزارة املختصة

حيث ، لكن هلذا الضم املقرتح سلبيات كثرية أكرب من اإلجيابياتو، وزارات أخرىإىل  هذه الوزارة حماوالت مستمرة لضم
إن الستقاللية وزارة البيئة كفاءة أكرب للعمل  .يتأثر سلبًا بهو ومن املمكن أن يرتبط بقطاع دون آخر، سيتأثر العمل البيئي

وقد ذكرنا سابقًا ارتباطها بمختلف ، ملها مع القطاعات األخرىضامن تكاو، البيئي بحيث تستطيع تنسيق اجلهود البيئية
  .تتأثر بالبيئة املحيطةو القطاعات التي تؤثر

يتبع ذلك االستمرار و، املؤسسات العاملة يف البيئة كخطوة رئيسةو و لذلك جيب االستمرار يف بناء قدرة هذه الوزارة
فيجب الرتكيز عىل ، املشكالت البيئية التي تم ذكرهاو تعلق بالتحدياتأما فيام ي .القدرات لتنفيذهاو يف تطوير الترشيعات

لذلك  .بل تواجه الكثري من البلدان ولكن بمستويات متفاوتة، وحسب ردنفهذه التحديات ال تواجه األ، األولويات منها
ذكر اإلنجازات التي و، دوريمراجعتها بشكل و، البناء عليهاو جيب االلتزام بتنفيذ اخلطط املوضوعة ملعاجلة التحديات

  .برامج تنفيذية واضحة ملعاجلتهاو لوضع آليات، وإظهار ااملشكالت، حتققت
، فالبيئة جيب أن تواكب هذه الربامج، التحديثو إن العمل البيئي ال ينتهي طاملا نحن مستمرون يف برامج التطوير

  .تكون جزءًا رئيسًا من عملية التخطيط الوطنيو
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  الفصل اخلامس
  القطاع الصناعي 

  
  

5 -1     
 :ملخص تنفيذي

وينبع هذا االهتامم من ، ية وحتقيق األهداف اإلنامئية األساسيةقتصادبدور حاسم يف عملية التنمية االتقوم الصناعة 
 .وقدرهتا العالية عىل استيعاب التكنولوجيا اجلديدة، وقدرهتا عىل االبتكار والتجديد، دورها املتزايد يف خلق فرص عمل

من الناتج املحيل اإلمجايل % 22 ؛ إذ يساهم بحوايل رديناأل قتصادفالقطاع الصناعي ُيعدُّ من أهم القطاعات املكونة لال
  .مبارشبشكل 

حيث يستعرض البحث واقع ، ُتعدُّ الصناعات التحويلية من أمهها، ثالثة أقسامإىل  ردنينقسم القطاع الصناعي يف األ
واألسعار للقطاع ، والكميات، ومكونات قطاع الصناعة؛ والناتج اإلمجايل للصناعات التحويلية، ردنالصناعة يف األ

فكانت تقلبات أسعار النفط وإزالة الدعم التدرجيي له من املسببات الرئيسة ، وبالنسبة ألسعار املستهلك .الصناعي
يف أكثر من نصف  ردنوقد أثر تذبذب سعر رصف الدوالر عامليًا يف أسعار املستهلك يف األ، ردنالرتفاعها يف األ

  .1994الذي ارتبط الدينار به منذ أواخر العام ، دوالرالواردات غري مقوم بال
؛ إذ 2011ارتفاع الصادرات الكلية خالل العام إىل  فقد أشارت اإلحصاءات، وفيام يتعلق بالصادرات واملستوردات

خالل العام  99412كام بلغت قيمة املستوردات ، 2010مقارنة مع العام % 13.3بنسبة ارتفاع ، مليون دينار 6545بلغت 
وبذلك ، مليون دينار 3407وبلغ العجز يف امليزان التجاري ، 2010مقارنة بالفرتة نفسها من العام % 17.6بارتفاع بلغ  2011

لوحظ أن ، ذلكإىل  باإلضافة .2010مقارنة مع العام % 21.1بنسبة مقدارها  2011يكون العجز قد ارتفع خالل العام 
بينام تشكل اآلالت ، يف غالبيتها تعتمد عىل صناعة املحيكات واأللبسة وحمرضات الصيدلة واملواد اخلام ردنصادرات األ

   .والسيارات جزءًا كبريًا من املستوردات
امليزة "فقد استخدم البحث أداة ، من خالل الصادرات ردنومن أجل التعمق بشكل منهجي يف حتليل تنافسية األ

 2011- 2006وقد تم حتليل األرقام التجارية للفرتة ، عد أحد أهم معايري حتليل تنافسية الصادراتالتي ت "النسبية الظاهرة
حسب أرقام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة ، ردنمن أجل الوقوف عىل امليزات النسبية جلميع السلع التي يصدرها األ
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عىل تصدير املواد  ردنإال فسيستمر اعتامد الصناعة يف األو ردنوتبني أنه ال بد من حتسني مستويات االبتكار يف األ، والتنمية
 .الوطني ككل قتصادوبالتايل اال، بل يدل عىل ضعف تنافسية الصناعة، الذي ال ُيعدُّ مصدرًا للتنافسية، اخلام

، للتنافسيةحيث يعد التقرير العاملي ، يف التقارير الدولية وحتليل وضع الصناعة ردنتم تصنيف األ، ذلكإىل  باإلضافة
ولوحظ  .من أهم التقارير التي تستخدم لوضع املقارنات، وتقرير مؤرش االبتكار العاملي، وتقرير سهولة ممارسة األعامل

مما يدل عىل ، 142بني  71فهو يف املرتبة ، )2012- 2011(يف تقرير التنافسية العاملية  ردنأيضًا أنه قد انخفض تصنيف األ
حتركه  اقتصادأي إنه  ؛"املرحلة الثانية" عىل أنه يف رديناأل قتصادفيُصنف اال، فسية يف اململكةوجود ضعف يف البيئة التنا

   .يةقتصادفعالية املوارد اال
يف  ردنكان أفضل أداء لأل، 2011أجريت يف العام ، أحدث دراسة تقييم وردت يف تقرير ممارسة األعاملإىل  واستناداً 

 .عىل التوايل 92، 77، 29التي جاءت يف املراكز ، والتعامل مع تصاريح البناء، عرب احلدودوالتجارة ، جماالت دفع الرضائب
 .وخصوصًا يف جماالت االبتكار وإمكانيات الرشكات فيام يتعلق بالقدرة التنافسية، من نكسات كبرية ردنوقد عانى األ

وفيام يتعلق بمؤرش  .وتسهيل البدء باألعامل، يف السيطرة عىل التضخم ردنوتتمثل االنتصارات الرئيسة التي شهدها األ
  .38.41بدرجة ) عاملياً  38واملركز (املركز السادس عربيًا  ردناحتلت األ، ترتيب االبتكار العاملي
 قتصادبسبب طبيعة اال، هناك الكثري من التحديات واملشكالت التي تواجه القطاع الصناعي، ويف ظل ما سبق

فأغلب  .ية العامليةقتصادالتحديات التي تقع عىل عاتقه من ناحية الركود العاملي واألزمة االإىل  باإلضافة، رديناأل
كان ، باالعتامد عىل وضع سياسة صناعية، ي بتوفري الدعم للصناعة الوطنيةقتصاداحلكومات تعمل عىل زيادة النمو اال

ولكن هذه ، ي املحيلقتصاددفع عجلة النمو االوالتي تعمل عىل خدمة القطاع الصناعي من أجل ، 2010آخرها يف العام 
، لعدم وجود سياسة صناعية مدعومة بالقرار السيايس والتمويل احلكومي، السياسات ال تزال دون دعم حقيقي للصناعة

 فإن الكثري من التحديات واملشكالت ال تزال تعيق الصناعة، لذا .إال من خالل الدول املانحة واملساعدات التنموية منها
  :ومن أهم هذه املشكالت، وعىل األخص الصناعات التحويلية، يةردناأل

واالبتكار ، والتمويل والتسهيالت االئتامنية، ودائم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجمعدم وجود تعريف موحد 
   .تزايد هجرة العقولو ،والبطالة والعاملة غري الرسمية يف القطاع، والنظام الرضيبي، والبحث والتطوير يف جمال الصناعة

من أن يعمل عىل النهوض ومتكني  ردنإال أنه ال بد لأل، وعىل الرغم من تعدد املشكالت التي يواجهها هذا القطاع
من خالل تفعيل أفضل ، القيام بإجراءات تعمل عىل احلد من تفاقم هذه املشكالت ردنوجيب عىل األ .قطاع الصناعة فيه

وذلك برتكيزه عىل ، ولكي يصبح أكثر تنافسية عاملياً ،  يف كل املجاالترديناأل قتصاداال املامرسات للعمل عىل تنمية
  .ألنه يملك ميزة تفضيلية يف العنرص البرشي، املحتوى املعريف يف صناعاته خاصة
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   :املقدمة
ووفر فرص عمل  )1(،مبارشمن الناتج املحيل اإلمجايل بشكل % 22بحوايل  2010يف العام  ردنساهم قطاع الصناعة يف األ

الذي يعاين نسبيًا من شح املوارد الطبيعية والغني نسبياً ، ردنوتعد الصناعة يف األ )2(.من القوى العاملة املحلية% 19ألكثر من 
   .خاصة يف توفري فرص العمل، يقتصادمن الركائز األساسية للتنمية واالستقرار والتطور اال، برأسامله البرشي
وبخاصة ، دولة خدمية دون أن حيقق نجاحًا أكيدًا يف الصناعة ردنالبعض خطأ أن ال ضري يف أن يصبح األوقد يعتقد 

ويستشهد البعض لتأكيد هذه املقولة بأن الدول املتقدمة أصبحت دوالً ، الصناعات التحويلية ذات القيمة املضافة املرتفعة
عىل الرغم من انتقال بعض - ملضافة الصناعية يف هذه الدول فالقيمة ا، وهو اجتهاد خاطئ، خدمية أكثر منها صناعية

   )3(.ال تزال تفوق تلك املتحققة من القطاع اخلدمي - ناشئةأو  دول ناميةإىل  الصناعات فيها
بل اإلجراءات والوصفات التي ، جيب أن ال تنقل التجارب احلالية للدول املتقدمة ردنكام جيدر التنويه بأن دوالً نامية كاأل

أو  فالدول املتقدمة قامت مجيعها عىل التفوق .وتنهض من صفوف الدول النامية، قامت هبا هذه الدول لكي تصبح دوالً متقدمة
فعىل سبيل املثال كانت بريطانيا تنتج يف  .وأملانيا ومؤخرًا اليابان وكوريا والصني، وأمريكا، ومنها بريطانيا، الريادة يف الصناعة

كانت حصتها من التجارة العاملية من البضائع  1870ويف العام  )4(، مما ينتجه العامل من البضائع املصنعة% 20حوايل  1860العام 
ويف أواخر القرن  .ومل تقم بتحرير التجارة إال بعد أن أصبحت مهيمنة يف الصناعات التحويلية عىل مستوى العامل، %46املصنعة 

   )5(.تفقد بريطانيا موقع الصدارة الصناعية حتى احلرب العاملية األوىلومل ، بدأت أمريكا وأملانيا تنافسها 19
ها منظمة التجارة العاملية صناعة ، ويالحظ مثًال أن الدول األوروبية األكثر اعتامدًا عىل دخلها من السياحة والتي ُتعدُّ

ُتعدُّ موسمية وتتأثر هبوطًا وارتفاعًا بتقلبات  ردنوبام أن السياحة يف األ .هي األفقر بني دول االحتاد، خدمية تصديرية
بحيث يستهلك السائح منتجات حملية ، وتنوعه قتصادأن الفائدة من السياحة تزداد مع كرب حجم االو، واضطرابات املنطقة

، عدُّ متدنيةمن السياحة تُ  ردنفإن صايف استفادة األ، التي تستورد غالبية ما يطلبه السائحون، أكثر منه يف الدول الصغرية
ال يمكن االعتامد عىل السياحة يف توليد معدالت ، لذا .خارج البلد عىل شكل وارداتإىل  بسبب ترسب ما ينفقه السائح

  .وهو أحد رشوط التنمية، نمو مرتفعة مستدامة
رضب من اخليال ، اخلدمية دون الدخول يف مرحلة الصناعة والتصنيعإىل  االعتقاد بأن الدول النامية تستطيع أن تقفز 

اإلنتاجية وحتسينها يف قطاع اخلدمات حمدود جدًا بالنسبة لقطاع الصناعة؛ كام أن  أن إمكانية نمو: أمهها، لعدة عوامل

                                                                        
  2012، "النرشة اإلحصائية الشهرية"البنك املركزي األردين،  ) 1(
 2012البنك الدويل، مؤرشات التنمية يف العامل، )  2(

(3)  HA- Joon Chang,  23 Things they Don’t Tell you about Capitalism, Allen Lane, page 92-95,  201 0 

(4)  B. Alfrad, ‘De-industrialization’, ReFRESH, Autumn 1997, p. 6, table 1. 
(5)  B. Rowthorn and K. Coutts, “De-Industrialization and the Balance of Payments in Advanced Economies”, 

Cambridge Journal of Economics “. 5.  



  370 

اخلدمي عىل أن يكون مصدرًا هامًا للعمالت  قتصاديقلل من قدرة اال، انخفاض إمكانية تصدير اخلدمات بالنسبة للصناعة
إىل  وهبذا فإن ضعف الصادرات اخلدمية وقلتها يؤدي )1(، الصناعي قتصادكام يف حال اال، األجنبية والدخل التصديري

وعدم توفر ، وتنمية البلد قتصادوهي عنارص هامة وأساسية لتحديث اال، انخفاض قدرة الدولة عىل رشاء التقنيات احلديثة
معدالت نمو أبطأ وغري إىل  يؤدي بالتايل، القدرة عىل رشاء هذه التقنيات ونقل االبتكارات واإلبداعات البرشية

   )2(.مستدامة
من أن يعمل عىل النهوض ومتكني قطاع الصناعة فيه لكي يصبح أكثر تنافسية  ردنال بد لأل، ويف ظل ما سبق، لذا

   .ومنافسة عاملياً 
   ردينواقع الصناعة األ

مكونات قطاع الصناعة؛ والناتج اإلمجايل للصناعات  ردنيستعرض البحث يف احلديث عن واقع الصناعة يف األ
   .واألسعار للقطاع الصناعي، والكميات، التحويلية

  ملخص مكونات قطاع الصناعة
  : من ثالثة أقسام رئيسة ردنيتكون القطاع الصناعي يف األ

  :الصناعات التحويلية  - 1
والصناعات العالجية ، اجللدية واملحيكاتوالصناعات ، وتضم الصناعات الكياموية ومستحرضات التجميل

، والصناعات البالستيكية واملطاطية، والصناعات اهلندسية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات، واللوازم الطبية
وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم ، والصناعات اخلشبية واألثاث، والصناعات اإلنشائية

من الناتج % 20بام يقارب  2010وقد سامهت هذه الصناعات يف العام  .ت التموينية والغذائيةوالصناعا، املكتبية
   )3(.فأكثر 15من املشتغلني من سن % 10.4وشغلت ، املحيل اإلمجايل

  :الصناعات االستخراجية - 2
  4.فأكثر 15من املشتغلني من سن % 0.9وشغلت ، من الناتج املحيل اإلمجايل% 3بحوايل  2010وسامهت يف العام 

  :الكهرباء واملياه - 3
  )5(.فأكثر 15من املشتغلني من سن % 1وتشغل ، من الناتج املحيل اإلمجايل% 2وتشكل ما يقارب 

                                                                        
(1) K. Coutts, A. Glyn and B. Rowthorn, ‘Structural change under New Labor’, Cambridge Journal Of Economics, 

2007, vol. 31, NO. 5.  

(2)  The term is borrowed from the 2008 report by the British government’s Department for BERR (Business, 
Enterprise and Regulatory Reform), Globalization and the Change UK Economy (2008). 

 2010دائرة اإلحصاءات العامة، التوزيع النسبي للمشتغلني األردنيني )  3(
 ذات املصدر )  4(
 ذات املصدر)  5(
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  :واألسعار للقطاع الصناعي، والكميات، الناتج اإلمجايل للصناعات التحويلية
مليون دينار يف  5075.9إىل ، ردينإحصاءات البنك املركزي األحسب ، ارتفع الناتج اإلمجايل للصناعات التحويلية

يف تلك الفرتة % 24.5فقد كان متوسط معدل النمو السنوي ، 2006مليون دينار خالل العام  1814.8مقارنة مع  2011العام 
 مقارنة بالعام 2011للعام  %2.2يف حني انخفض الرقم القيايس لكميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة ، 2011- 2006

وارتفع الرقم القيايس ألسعار املنتجني الصناعيني  .152.4فقد بلغت  2011أما يف ، 155.9؛ إذ بلغت كمية اإلنتاج  2010
 .2010مقارنة مع العام  2011للعام % 16.1؛ أي بنسبة 2011يف العام  208.9إىل  2010يف  180للصناعات التحويلية من 

   .وهبذا فإن جزءًا كبريًا من النمو يف قيمة اإلنتاج كان سببه ارتفاع األسعار للمنتجات الصناعية
مليون  264مقارنة مع  2010مليون دينار يف العام  621.8إىل  اإلمجايل للصناعات االستخراجية وكذلك ارتفع الناتج

 2011ومن اجلدير بالتنويه حدوث انخفاض يف العام  .%27.7إذ كان متوسط معدل النمو السنوي ، 2006دينار خالل العام 
أما كميات اإلنتاج للصناعات  .2010مليون دينار مقارنة بمستواه يف العام  519.1إىل  يف إنتاج الصناعات االستخراجية
مما يدل عىل ، 99.4إىل  بينام وصل مؤرش معدل إنتاج الكميات خالل الفرتة الكلية، %16.5االستخراجية فقد ارتفعت بنسبة 
ولكن ، 2010يف العام  103.7مقارنة مع  2011يف العام  120.8 فقد بلغت كمية اإلنتاج .انخفاضها عن الرقم األساس

؛ 2008خالل  104.1مقارنة مع  74.3؛ إذ بلغت كمية اإلنتاج  2009حدث انخفاض ملحوظ يف هذه الصناعات يف العام 
مقارنة مع  2011يف العام  297فبلغت أسعار املنتجني الصناعيني  %9.7بنسبة  بينام ارتفعت أسعارها، %28أي بانخفاض 

تتأثر بعوامل ، التي تشكل الصادرات جزءًا كبريًا منها، ومن الواضح أن الصناعات االستخراجية .2010يف العام  270.7
وهو دليل أيضًا عىل تدين نسبة املحتوى ، ية العامليةقتصادمما جيعلها عرضة للتقلبات اال، الطلب العاملي عىل نحو مبارش

   .املعريف والتقني فيها
مليون  663.3فوصلت كمية املشاركة يف الناتج املحيل ، 2011فقد حدث ارتفاع ملحوظ يف العام ، أما الكهرباء واملياه

 2006 وإذا قورن اإلنتاج بالعام .خالل عام واحد% 74.55؛ أي بارتفاع 2010مليون دينار خالل العام  380دينار مقارنة مع 
 .2010و 2008وأدنى نسب نمو جاءت يف ، %29فإن معدل النمو السنوي كان ، مليون دينار 205.6حني كان الناتج 

 2010يف العام  166.9فكانت كمية اإلنتاج ، %4.5حدث ارتفاع يف كميات إنتاج الكهرباء واملياه بنسبة ، ذلكإىل  باإلضافة
 2011أما يف ، 2010يف العام  155.9وكانت أسعار املنتجني الصناعيني للكهرباء واملياه ، 2011يف العام  174.4وأصبحت 

  .%9.7وكانت نسبة االرتفاع يف هذه األسعار ، 170.4فبلغت 
، 2011يف العام  130إىل  2005يف العام  94.1من % 38.84ويف ذات الفرتة ارتفع الرقم القيايس ألسعار املستهلك بنسبة 

يف  104.7؛ إذ ارتفعت أسعار املستهلك من  2008وحدث ارتفاع ملحوظ يف  .2010مقارنة مع العام  2011يف % 4.4وبنسبة 
فقد بلغت الزيادة يف ، 2010- 2009وكان ثاين أكرب ارتفاع يف الفرتة ما بني ، 14.6؛ أي بزيادة قدرها  119.3إىل  2007العام 



 

بأهنا الفرتة الوحيدة التي حدث فيها انخفاض يف أسعار 
  .وذلك نتيجة انخفاض حاد يف أسعار النفط يف ذلك العام

التدرجيي له هو املسبب الرئيس الرتفاع أسعار املستهلك 
يف أكثر من نصف الواردات  ردنوقد أثر تذبذب سعر رصف الدوالر عامليًا يف أسعار املستهلك يف األ

التي تؤثر يف ، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بنسب أعىل من أسعار املستهلك
دولة ذات  ردنكون األ، ردنكام أن أسعار الصناعة التحويلية ال تؤثر كثريًا يف أنامط االستهالك يف األ

الناتج ، )1(يبني الشكل  .من الثلث بقليلأكثر 
   .اإلمجايل للقطاعات الصناعية والكميات الصناعية وأسعارها وأسعار املستهلك

  2011- 2006الناتج اإلمجايل للقطاعات الصناعية والكميات الصناعية وأسعارها وأسعار املستهلك 

  
 اإلنتاج الصناعيكميات 

  
 أسعار املستهلك

بأهنا الفرتة الوحيدة التي حدث فيها انخفاض يف أسعار  2009- 2008بينام امتازت الفرتة ما بني   5.9أسعار املستهلك 
وذلك نتيجة انخفاض حاد يف أسعار النفط يف ذلك العام، 0.8أي بمقدار   ؛ 118.5 إىل 119.3 املستهلك؛ إذ انخفضت من

التدرجيي له هو املسبب الرئيس الرتفاع أسعار املستهلك ومن اجلدير بالذكر أن تقلبات أسعار النفط وإزالة الدعم 
وقد أثر تذبذب سعر رصف الدوالر عامليًا يف أسعار املستهلك يف األ، خالل هذه الفرتة

  .1994غري مقوم بالدوالر الذي ربط الدينار به يف أواخر العام 
بنسب أعىل من أسعار املستهلك وجتدر املالحظة أن أسعار الصناعة ارتفعت

كام أن أسعار الصناعة التحويلية ال تؤثر كثريًا يف أنامط االستهالك يف األ، الصناعة مبارشة
أكثر إىل  الواردات فيهإىل  وتصل نسبة الصادرات، عجز مزمن يف ميزاهنا التجاري

اإلمجايل للقطاعات الصناعية والكميات الصناعية وأسعارها وأسعار املستهلك
الناتج اإلمجايل للقطاعات الصناعية والكميات الصناعية وأسعارها وأسعار املستهلك : 1

  
 الناتج اإلمجايل للقطاعات الصناعية

  
  أسعار املنتجني الصناعيني

  2012النرشة اإلحصائية الشهرية ، ردينالبنك املركزي األ
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أسعار املستهلك 
املستهلك؛ إذ انخفضت من

ومن اجلدير بالذكر أن تقلبات أسعار النفط وإزالة الدعم 
خالل هذه الفرتة

غري مقوم بالدوالر الذي ربط الدينار به يف أواخر العام 
وجتدر املالحظة أن أسعار الصناعة ارتفعت

الصناعة مبارشة
عجز مزمن يف ميزاهنا التجاري

اإلمجايل للقطاعات الصناعية والكميات الصناعية وأسعارها وأسعار املستهلك
1الشكل 

البنك املركزي األ: املصدر
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% 13.3بنسبة ارتفاع ، مليون دينار 6545فقد بلغت 
مقارنة بالفرتة نفسها من العام % 17.6بارتفاع بلغ 

بنسبة مقدارها  2011وبذلك يكون العجز قد ارتفع خالل العام 

إىل  2006مليون دينار العام  4984من ، 2007ارتفاع العجز التجاري بأعىل قيمة سنوية يف العام 
كانت أقل نسبة نمو للعجز ، ويف الوقت ذاته

مليون دينار يف العام  5581إىل  2008مليون دينار العام 
الذي ساد ، ن أحد أسباب ذلك ما حصل من تشدد يف السياسة النقدية ذلك العام عىل خلفية مبدأ التحّوط

الواليات إىل  من املحيكات ردنوتراجع صادرات األ

وهي أعىل ، عن العام الذي سبقه% 38.6مسجلة بذلك نمّوا بمقدار 
وبلغت  .هلا خالل الفرتة%) 24.1(بأعىل نسبة 

منخفضة بذلك من ، من القيمة الكلية للصادرات
  .من القيمة الكلية للصادرات% 15.4ما يعادل 

والبوتاس ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من األلبسة وتوابعها
أما املستوردات  .فيام انخفضت قيمة الصادرات من األسمدة وحمرضات الصيدلة

، واحلديد ومصنوعاته، واآلالت واألدوات اآللية وأجزائها
يف حني انخفضت قيمة املستوردات من العربات 

 .)2011- 2006(الصادرات واملستوردات وامليزان التجاري 
  )2011- 2006(قيمة الصادرات واملستوردات وامليزان التجاري 

  

  الصادرات واملستوردات
فقد بلغت ، 2011ارتفاع الصادرات الكلية خالل العام إىل  تشري اإلحصاءات

بارتفاع بلغ  2011خالل العام  99412كام بلغت قيمة املستوردات ، 2010
وبذلك يكون العجز قد ارتفع خالل العام ، مليون دينار 3407وبلغ العجز يف امليزان التجاري 

   .2010مقارنة مع 
ارتفاع العجز التجاري بأعىل قيمة سنوية يف العام ) 2(لشكل كام يوضح ا

ويف الوقت ذاته .%25.8؛ أي بام نسبته  2011 – 2006مليون دينار وذلك يف الفرتة 
مليون دينار العام  6427فقد انخفض العجز التجاري من ، 2009يف العام 

ن أحد أسباب ذلك ما حصل من تشدد يف السياسة النقدية ذلك العام عىل خلفية مبدأ التحّوطوقد يكو
وتراجع صادرات األ، ية نتيجة التخوف من تداعيات األزمة املالية العامليةقتصاد

   .ي لدهياقتصاداملتحدة ذلك العام نتيجة الرتاجع اال
مسجلة بذلك نمّوا بمقدار ، 2008ارتفعت قيمة الصادرات الكلية العام 

بأعىل نسبة  2008ثم ارتفعت الواردات خالل العام  .2011- 2006نسبة نمو يف الفرتة 
من القيمة الكلية للصادرات% 15.5أو ، مليون دينار773ما يقارب  2010نسبة إعادة التصدير يف العام 

ما يعادل أو ، مليون دينار 874بينام بلغت نسبة إعادة التصدير ، 2009يف العام 
فقد ارتفعت قيمة الصادرات من األلبسة وتوابعها، كيب السلعي ألبرز السلع املصدرة واملستوردة

فيام انخفضت قيمة الصادرات من األسمدة وحمرضات الصيدلة، اخلام واخلضار والفوسفات اخلام
واآلالت واألدوات اآللية وأجزائهافقد سجلت ارتفاعًا يف مستوردات البرتول اخلام 

يف حني انخفضت قيمة املستوردات من العربات ، واآلالت واألجهزة الكهربائية وأجزائها، واللدائن ومصنوعاهتا
الصادرات واملستوردات وامليزان التجاري  قيمة) 2(ويبني الشكل  .والدراجات وأجزائها

قيمة الصادرات واملستوردات وامليزان التجاري : 2الشكل 

 2012، قاعدة البيانات اإلحصائية، ردينالبنك املركزي األ

الصادرات واملستوردات
تشري اإلحصاءات

2010مقارنة مع 

وبلغ العجز يف امليزان التجاري ، 2010
مقارنة مع % 21.1

كام يوضح ا
مليون دينار وذلك يف الفرتة  6595

يف العام %) 13.2(
وقد يكو .2009

قتصاداإلدارة اال
املتحدة ذلك العام نتيجة الرتاجع اال

ارتفعت قيمة الصادرات الكلية العام 
نسبة نمو يف الفرتة 

نسبة إعادة التصدير يف العام 
يف العام % 20.9

كيب السلعي ألبرز السلع املصدرة واملستوردةأما الرت
اخلام واخلضار والفوسفات اخلام

فقد سجلت ارتفاعًا يف مستوردات البرتول اخلام ، السلعية
واللدائن ومصنوعاهتا
والدراجات وأجزائها

البنك املركزي األ: املصدر
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، تعتمد عىل صناعة املحيكات واأللبسة وحمرضات الصيدلة واملواد اخلام يف غالبيتها ردنمن املالحظ أن صادرات األ
وبام أن القيمة املضافة واملحتوى املعريف تتدنى يف صناعة  .تشكل اآلالت والسيارات جزءًا كبريًا من املستوردات  بينام

كام تتدنى نسبة املحتوى املعريف يف صناعة األدوية التي تعتمد جل بحوثها عىل ، األلبسة كام أشارت الكثري من الدراسات
فإن هذا يف جمموعه يدل عىل تدين املحتوى املعريف ، ا وليس اكتشاف أدوية جديدةالتوليف ألدوية انتهت فرتة براءة اخرتاعه

حتسني ميزان التجارة  ردنإذا أراد األ، تطوير هذا املحتوى يف قطاع الصناعات التحويليةإىل  واحلاجة املاسة، يف الصادرات
   .ردنتنافسية األوبالتايل ، وحتقيق معدالت نمو مطردة ومستدامة، يةردنوالصناعة األ

  يةردنحتليل امليزة النسبية الظاهرة للصادرات األ
امليزة النسبية "يستخدم البحث معادلة ، من خالل الصادرات ردنمن أجل التعمق منهجيًا يف حتليل تنافسية األ

معايري حتليل تنافسية وهي أحد أهم ، لقياس امليزة النسبية للصادرات، )(Revealed Comparative Advantage  "الظاهرة
  :وحتسب كام ييل، الصادرات

 =امليزة النسبية الظاهرة 
 جمموع صادرات البلد/صادرات البلد من سلعة ما

 جمموع صادرات العامل/صادرات العامل من ذات السلعة

أي تتامشى مع ، القيمة حمايدةُتعدُّ ، 1وإن ساوت ، فيُعدُّ أن للبلد ميزة نسبية يف السلعة، 1ويف حال فاقت قيمة النسبة 
  .فال توجد ميزة نسبية، 1وإن قلت عن ، النسب العاملية لتصدير هذه السلع

تم الوقوف عىل امليزات النسبية جلميع السلع التي يصدرها  2011- 2006ومن خالل حتليل األرقام التجارية للفرتة 
ي قاعدة البيانات املستخدمة عادة يف حتليل التجارة اخلارجية وه، حسب أرقام مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ردناأل

  .)2011- 2005(ية ردنوتظهر نتائج التحليل يف اجلدول أدناه حتليل امليزة النسبية للصادرات األ .ألي بلد
  )2011- 2006(ية ردنحتليل امليزة النسبية للصادرات األ: 1اجلدول 

 مالحظات 2011 2010 2009 2008 2007 2006 صادراتال

 يوجد ميزة نسبية 1.8 1.7 1.5 1.1 0.6 1.6 املوايش واملنتجات احليوانية

 يوجد ميزة نسبية تتناقص 1.2 1.6 1.5 1.8 2.5  2.4 املرشوبات والتبغ

 ال يوجد ميزة نسبية 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 املواد اخلام الزراعية

 نسبية تزداد ببطءيوجد ميزة  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 بضائع مصنعة

 يوجد ميزة نسبية 3.1 3.1 2.6 3.3 2.6 2.2 املنتجات الكياموية

 ميزة نسبية ال يوجد 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 اآلالت ومعدات النقل

 لدينا ميزة نسبية مكشوفة 2.3 1.8 2.4 2.4 1.5 2.1 اخلامات واملعادن
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 نسبيةال يوجد ميزة  0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 املحروقات

 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 احلديد والصلب
ال يوجد ميزة نسبية عىل الرغم من 

 حتسنها

ألياف النسيج والغزول واألقمشة 
 واملالبس

5.3 4.8 3.5 3.1 3.1 2.9 
يوجد ميزة نسبية كبرية ولكنها 

 انخفضت

اللؤلؤ واألحجار الكريمة والذهب غري 
 النقدي

 ميزة نسبية تتناقصيوجد  1.3 1.4 1.8 0.7 0.9 2.9

كثيفة العاملة واملصنوعات القائمة عىل 
 املوارد

 يوجد ميزة نسبية 2.0 2.1 1.9 2.1 2.7 2.9

املصنوعات ذات الكثافة املنخفضة 
 للمهارات والتكنولوجيا

 ال يوجد ميزة نسبية 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5

املصنوعات ذات الكثافة املتوسطة 
 للمهارات والتكنولوجيا

 ال يوجد ميزة نسبية 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4

املصنوعات ذات الكثافة املرتفعة 
 للمهارات والتكنولوجيا

 يوجد ميزة نسبية غري مرتفعة 1.5 1.4 1.2 1.6 1.3 1.0

اجلري واالسمنت وتصنيع مواد البناء 
 )باستثناء الزجاج والطني(

 يوجد ميزة نسبية 3.3 3.4 3.0 3.6 3.2 2.8

، األرقام جممعة وحمسوبة من موقع وقاعدة بيانات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية: املصدر
aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en.org/ReportFolders/reportFolders.unctad.http://unctadstat 

وهي متذبذبة ، )2.3(واخلامات واملعادن ، )3.1(يالحظ من التحليل وجود ميزات نسبية قوية يف املنتجات الكياموية 
واللؤلؤ ، مع أهنا يف انخفاض شبه مستمر) 2.9(وألياف النسيج والغزول واألقمشة واملالبس ، حسب الطلب العاملي

واجلري واإلسمنت وتصنيع مواد البناء ، وهي يف وضع متذبذب ومنخفض) 1.3(يمة واملصوغات الذهبية واألحجار الكر
كام أن أعىل ميزة نسبية من حيث التصنيف للعاملة والتكنولوجيا تكمن يف تلك الصناعات  .ُتعدُّ صناعات تعدينيةو )3.3(

من الواضح كذلك وجود ميزة نسبية يف املصنوعات ذات الكثافة املرتفعة  .)2.0(التي تعتمد عىل الواردات ، كثيفة العاملة
مما يدل عىل وجود قصور يف تدريب العاملة شبه ، املهارات الوسيطة واملتدنيةإىل  ردنبينام يفتقر األ، للمهارات والتكنولوجيا

  .املاهرة
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، وإال فسيستمر اعتامد الصناعة عىل تصدير املواد اخلام ردنال بد من حتسني مستويات االبتكار يف األ: ويف املحصلة
  .الوطني كله قتصادوبالتايل اال، بل يدل عىل ضعف تنافسية الصناعة، الذي ال ُيعدُّ مصدرًا للتنافسية

 يف التقارير الدولية وحتليل وضع الصناعة يف هذه املؤرشات ردنتصنيف األ
أحد أهم وسائل قياس إنجازات هذه الدول يف ظل العوملة واالنفتاح ُيعدُّ تصنيف الدول يف التقارير الدولية  

فالتنمية واجلهود اهلادفة هلا جيب أن تتمحور يف التحسني  .وبيان الثغرات والفجوات الواجب التعامل معها، يقتصاداال
ويعد التقرير العاملي للتنافسية وتقرير سهولة  .نقاط مرجعية عامليةإىل  نحو أهداف حمددة ال يمكن وضعها دون اإلشارة

  .وبدرجة أقل تقرير مؤرش االبتكار العاملي من أهم التقارير التي تستخدم يف املقارنات، ممارسة األعامل
  تقرير التنافسية العاملي

بمعنى أنه يعتمد عىل ، يةقتصادحتركه فعالية املوارد اال اقتصاد؛ أي إنه "املرحلة الثانية" عىل أنه يف رديناأل قتصادُيصنف اال
   .2011- 2009من ترتيب التنافسية العاملي يف الفرتة  ردنموقع األ) 2(ويبني اجلدول .استخدام ما لديه من موارد بفعالية كبرية

  )2011- 2009(تقرير التنافسية العاملي : 2 اجلدول

 دولة 133من  دولة 139من  دولة 142من  املؤرشات الرئيسة 2010-2009 2011-2010 2012-2011  فرق األداء

 املتطلبات األساسية  46 57 61 4-
 املؤسسات 25 41 45 4-
 البنية التحتية 42 61 59 2+
 الكيل قتصادبيئة اال 105 103 97 6+
 الصحة والتعليم األسايس  57 65 72 7-
 حمسنات الكفاءة  66 73 78 5-
 التعليم العايل والتدريب  42 57 59 2-
 كفاءة السوق 43 46 54 8-
 كفاءة سوق العمل  106 112 107 5+
  تطور سوق املايل 52 54 65 11-
  االستعداد التكنولوجي 61 62 59 3+
 حجم السوق 82 84 88 4-
 عوامل االبتكار والتطوير  51 65 70 5-
 تطور بيئة العمل 49 66 68 2-
 االبتكار 59 68 77 9-

 ي العامليقتصاداملنتدى اال، 2012- 2010، تقارير التنافسية العامليجممع من : املصدر



  377 

 65كان يف املرتبة (دولة  142بني  71فجاء يف املرتبة 
يف  ردنالذي حققه األ 45مرتبة عىل املركز  26

وذلك بناء عىل الكثري من املؤرشات ، وجود ضعف يف البيئة التنافسية يف اململكة
، "البنية التحتية"و، "املؤسسات"و، "املتطلبات األساسية

، انخفاضًا مماثالً  ردنولقد شهد كل مكون من مكونات مؤرش التنافسية العاملية لأل
تغيريات طفيفة خالل  "تطور األعامل"و "حجم السوق

وباألخص يف ، فإن املؤرشات الفرعية تبني وجود بعض التحسينات مقابل ما حققته يف العام املايض
وقد كان  .2012- 2011وعامي  2009- 2008

تراجعًا كبريًا يف مراكزها ، ومرص واجلزائر وليبيا عىل حد سواء
ومن  .بينام أظهرت قطر واململكة العربية السعودية وتونس وُعامن والكويت حتسنًا يف أداء كل منها

يف حني أن الدول العربية غري املنتجة ، هي الدول املنتجة للنفط
بالرغم من ، التنافسية الرئيسة يف مؤسساهتا الراسخة

  ترتيب الدول العربية

  

فجاء يف املرتبة ، )2012- 2011(يف تقرير التنافسية العاملية  ردنانخفض تصنيف األ
26وجود انخفاض بإىل  ويشري ذلك .)دولة يف العام الذي سبقه

2005/2006.   
وجود ضعف يف البيئة التنافسية يف اململكةإىل  71املرتبة إىل  ردنويعود تراجع األ
املتطلبات األساسية"، وليس عىل وجه احلرص، بام يف ذلك، التي تدل عىل ذلك

ولقد شهد كل مكون من مكونات مؤرش التنافسية العاملية لأل ."االبتكار"و، "سوق العمل
حجم السوق"وشهد  .التي بقيت عىل حاهلا "فعالية أسواق السلع

فإن املؤرشات الفرعية تبني وجود بعض التحسينات مقابل ما حققته يف العام املايض، عىل ذلك
2008وجود حتسن مطرد بني عامي إىل  مما يشري، "ية الكليةقتصاد

  .االنخفاض يف جوانب أخرى كبريًا جداً 
ومرص واجلزائر وليبيا عىل حد سواء ردنفقد سجل كل من األ، العربيةأما بالنسبة للدول 

بينام أظهرت قطر واململكة العربية السعودية وتونس وُعامن والكويت حتسنًا يف أداء كل منها، خالل السنة املاضية
هي الدول املنتجة للنفط اجلدير بالذكر أن معظم الدول التي أظهرت حتسنًا يف األداء

التنافسية الرئيسة يف مؤسساهتا الراسخة ردنوتكمن ميزة األ .للنفط أظهرت مستويات تنافسية أضعف
  .انخفاض مسامهة هذه املؤسسات يف التنافسية خالل العامني املاضيني

ترتيب الدول العربية، مؤرش التنافسية العاملي: 3الشكل 

 ي العامليقتصاداملنتدى اال، 2010/2011، تقرير التنافسية العاملي

انخفض تصنيف األ
دولة يف العام الذي سبقه 139من بني 

2005تقرير عام 

ويعود تراجع األ
التي تدل عىل ذلك

سوق العمل"و
فعالية أسواق السلع"باستثناء 

  .هذه الفرتة
عىل ذلك عالوةً 

قتصادالبيئة اال"
االنخفاض يف جوانب أخرى كبريًا جداً 

أما بالنسبة للدول 
خالل السنة املاضية

اجلدير بالذكر أن معظم الدول التي أظهرت حتسنًا يف األداء
للنفط أظهرت مستويات تنافسية أضعف

انخفاض مسامهة هذه املؤسسات يف التنافسية خالل العامني املاضيني

تقرير التنافسية العاملي: املصدر
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 تقرير ممارسة أنشطة األعامل

ففي إطار سهولة ، جوانب بيئة األعامل التي تؤثر يف أداء الرشكات 2011يتناول تقرير ممارسة أنشطة األعامل للعام 
 .2011يف العام  111املركز إىل ، 2005يف العام  73تراجعًا مطردًا يف مرتبته لتنخفض من املركز  ردنشهد األ، ممارسة األعامل

كام شهد ، حمافظًا عىل مرتبته فيام يتعلق بسهولة البدء بإنشاء املشاريع ردنفقد بقي األ، 2011إىل  2005أما يف الفرتة ما بني 
تظهر مجيع املؤرشات األخرى انخفاضًا يف ، وخالفًا لذلك .والتجارة عرب احلدودحتسنًا طفيفًا فيام يتعلق بتسجيل األمالك 

 .2011و 2005مركزًا بني عامي  57االنخفاض األكرب؛ إذ انخفض  "إنفاذ العقود"وشهد بند  .ردناملراكز التي تبوأها األ

  .)2011- 2005(يف تقرير ممارسة أنشطة األعامل  ردنترتيب األ 3ويبني اجلدول 
  )2011- 2005(تقرير ممارسة أنشطة األعامل : 3اجلدول 

 املؤرشات الرئيسة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  سهولة ممارسة األعامل 73 74 78 80 101 100 111

 بدء األعامل 127 133 133 133 119 125 127

  التعامل مع رخص البناء 68 71 70 71 116 92 92

 توظيف العامل  30 45 30 45 48 51 - 

  تسجيل املمتلكات 110 106 110 109 105 106 106

 احلصول عىل االعتامد 76 80 83 84 125 127 128

  محاية املستثمرين 114 105 118 107 114 119 120

 دفع الرضائب  16 19 18 19 22 26 29

 التجارة عرب احلدود 85 51 78 59 77 71 77

 إنفاذ العقود 72 128 75 128 129 124 129

  إغالق منشئة 79 84 84 87 96 96 98

 دول مشاركة 135 155 175 178 181 183 183

 WWW.GCR.Org، 2011- 2005ممارسة أنشطة األعامل جممع من تقارير : املصدر
يف جماالت  ردنكان أفضل أداء لأل، 2011أحدث دراسة تقييم وردت يف تقرير ممارسة األعامل أجريت يف العام إىل  استناداً 

ويمكن أن يعزى  .عىل التوايل 92، 77، 29والتعامل مع تصاريح البناء؛ إذ احتل املراكز ، والتجارة عرب احلدود، دفع الرضائب

http://www.GCR.Org
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وإلغاء أنواع ، الذي أصبح ينص عىل خفض النسب الرضيبية، عملية تعديل القانون الرضيبيإىل  التحسن يف جمال دفع الرضائب
  .أصبح إيداع الدخل وإيرادات رضيبة املبيعات إلكرتونياً أمراً ممكناً ، عىل ذلكوعالوة ، من الرضائب

 أرديندينار  30000عىل خفض احلد األدنى من رأس املال املطلوب للبدء باملشاريع من  ردنعمل األ، 2008يف العام 
شهدت ، من جهة أخرى )1(.تلتهايف السنة التي % 18األمر الذي ساهم يف نمو عدد الرشكات بنسبة ، دينار 1000إىل 

فقد حققت ، 2011والبدء باملشاريع أسوأ أداء يف العام ، واحلصول عىل االعتامد، املجاالت األخرى مثل إنفاذ العقود
   .يف اجلوانب املذكورة سابقاً ، عىل التوايل127، 128، 129اململكة املراكز 

جماالت االبتكار وإمكانيات الرشكات فيام يتعلق بالقدرة  وخصوصًا يف، عانى من نكسات كبرية ردنوال خيفى أن األ
ومن أجل  .وتسهيل البدء باألعامل، يف السيطرة عىل التضخم، ردنوتتمثل االنتصارات الرئيسية التي شهدها األ .التنافسية

يف ، املواطنني وقدراهتمفإن القطاع العام بحاجة لالستثامر يف جمال حتسني مهارات ، عكس توجه تناقص القدرة التنافسية
وهذا مؤرش للرشكات الصغرية واملتوسطة بأنه سوف يكون لدى رجال األعامل سهولة أكثر يف الرشوع يف ، وعليه .اململكة

 .إال أن سياسات االبتكار والقدرة عىل النمو ما تزال ضعيفة، بدء األعامل

 مؤرش ترتيب االبتكار العاملي

من خالل ، رسة التي يتم من خالهلا حتسني قيمة املنتجات واخلدمات عىل نحو ملحوظُيعّرف االبتكار عىل أنه املام
عن طريق إدخال حتسينات تدرجيية صغرية يف أو ، 'كاخرتاق'ويمكن لالبتكار أن حيدث  .عملية خمططة ومنفذة

ويبني  )2(.متقدمةعمليات إنتاجية أو  مطورةأو  خدمات جديدة/قد يأيت االبتكار عىل شكل سلعو .اخلدمات/السلع
 .INSEADترتيب الدول العربية حسب مؤرش االبتكار العاملي الذي تصدره ) 4(اجلدول 

   

                                                                        
(1)  UNDP. 2011. “Jordan Human Development Report ،2011 ،Small Businesses and Human Development ،in Jordan.” 

(2)  Tarde ،G. (1903). The laws of imitation (E. Clews Parsons ،Trans.). New York: H. Holt & Co. 
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  مؤرش ترتيب االبتكار العاملي: 4اجلدول 
 الدرجة املرتبة الدولة

 47.74 26  قطر

 41.99 34 اإلمارات العربية املتحدة

 38.43 41  األردن

 37.8 46  البحرين

 37.11 49  لبنان

 36.64 52  الكويت

 36.44 54 اململكة العربية السعودية

 35.51 57  عامن

 33.89 66  تونس

 29.21 87  مرص

 28.73 94  املغرب

 28.41 95 إيران

 24.82 115 سورية

 20.72 123  اليمن

 19.79 125  اجلزائر

 تم التجميع من، INSEAD "، مؤرش االبتكار العاملي" 2011: املصدر
cfm?vno=a.org/gii/main/analysis/rankings.globalinnovationindex.http://www 
املركز  ردنيف حني حيتل األ، دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا فيام خيص االبتكار) 4(كام يبني اجلدول ، تتصدر قطر

 فيبني اجلدول، بني عنارص االبتكار) Linkages(أما بالنسبة للروابط  )1(.38.43وذلك بدرجة ، )عاملياً  41واملركز (الثالث 
ووجود ، كالتعاون بني اجلامعات تشبيك العنارص املختلفةأو  يف جمال ربط ردنترتيب الدول العربية ومن بينها األ) 5(

  .من أجل حتقيق دورة ابتكار فضىل ووجود مشاركة يف العمل واملنشورات العلمية، جمال االبتكار استثامرات عامة أكثر يف
                                                                        

(1)  2011 “Global Innovation Index ،” INSEAD ،retrieved from 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a
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  الروابط ، مؤرش ترتيب االبتكار العاملي: 5اجلدول 
 الدرجة املرتبة الدولة

 63.84 4 عامن

 63.42 5 اإلمارات العربية املتحدة

 54.2 13 قطر

 46.78 24 اململكة العربية السعودية

 38.41 38 األردن

 37.17 41 إرسائيل

 36.57 42 تونس

 34.63 53 البحرين

 29.23 77 إيران

 27.52 85 الكويت

 26.82 87 لبنان

 25.81 90 مرص

 21.68 109 املغرب

 18.79 114 اجلزائر

 14.82 120 سورية

 تم التجميع من، INSEAD "، مؤرش االبتكار العاملي" 2011: املصدر

cfm?vno=a.org/gii/main/analysis/rankings.globalinnovationindex.http://www  
 ردنحيتل األبينام ، )5(كام يبني اجلدول ، و تتصدر ُعامن منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا فيام خيتص بالروابط

كلام ارتفعت ، أنه يف نظام الدرجات هذاإىل  وجتدر اإلشارة )1(.38.41بدرجة ) عاملياً  38واملركز (املركز السادس عربيا 
  .كانت الدولة أكثر تقدمًا فيام خيتص بنظام الروابط لدهيا، الدرجة

                                                                        
(1)  2011 “Global Innovation Index ،” INSEAD ،retrieved from 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a 

http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/analysis/rankings.cfm?vno=a
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  احلكوميةاملشكالت التي يواجهها قطاع الصناعة وتقييم لإلجراءات والسياسات 
التحديات التي تقع عىل عاتق إىل  باإلضافة، رديناأل قتصادحتديات ضخمة بسبب طبيعة اال يواجه قطاع الصناعة

فأغلب احلكومات تعمل عىل زيادة النمو  .ية العامليةقتصادالقطاع الصناعي من ناحية الركود العاملي واألزمة اال
وتعمل عىل خدمة القطاع الصناعي من ، باالعتامد عىل وضع سياسة صناعية، بتوفري الدعم للصناعة الوطنية، يقتصاداال

سياسة صناعية بعد عدة حماوالت بدأت يف  2010يف العام  ردنولقد وضع األ .ي املحيلقتصادأجل دفع عجلة النمو اال
شح موارد الدولة وسوء أو ، انعدام التخطيط االسرتاتيجيأو  بسبب تغري القائمني عليها، أواخر التسعينات مل تر النور

فإن هذه السياسات ال تزال دون دعم ، وبالنتيجة .2005كام أشارت األجندة الوطنية يف العام ، توزيع اإلنفاق احلكومي
 ردنوهي املؤسسة املعنية يف األ، يةقتصادية لتطوير املشاريع االردناملؤسسة األحتى إن غالبية دخل ، حقيقي للصناعة
ومؤخرًا من الواليات املتحدة ، وخاصة من االحتاد األورويب، يأيت من املساعدات، يةقتصادؤسسات االبتطوير أنشطة امل

 .بدالً من موازنة احلكومة

فإن الكثري من التحديات ، وباإلضافة لعدم وجود سياسات صناعية مدعمة بالقرار السيايس والتمويل احلكومي
لذا من املهم أن نذكر أهم هذه ، وعىل األخص الصناعات التحويلية، يةردنوااملشكالت ال تزال تعيق الصناعة األ

  :ااملشكالت
 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة .1

ومنها أن ال يتجاوز ، توجد خصائص مقبولة بعامة لكي تصنف املؤسسة دوليًا ضمن املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 250بينام يبلغ يف دول أخرى ، األقىص يف بعض الدول مائة موظفيبلغ احلد (عدد املوظفني يف مؤسسة حدًا معينًا 

وتصنِّف الوكالة الدولية لضامن االستثامر  .جيب أن ال تتجاوز إيرادات وأصول هذه املؤسسات مستويات معينةو، )موظف
)Multilateral Investment Guarantee Agency ،MIGA( ، ومؤسسة التمويل الدولية)International Finance 

Corporation --IFC ( ومتتلك أصوالً ، موظف 300الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل أهنا الرشكات التي لدهيا أقل من
  )1(.مليون دوالر 15وال يتجاوز دخلها السنوي ، مليون دوالر 15تقل قيمتها عن 

، باملصادقة عىل تعريف الرشكات الصغرية واملتوسطة الصناعية ردنقامت رئاسة الوزراء يف األ، 2005ويف أيلول 
توظف الرشكات الصغرية ما بني : كتعريف وطني موحد تستخدمه مجيع الدوائر احلكومية ذات العالقة عىل النحو التايل

إىل  50 فام فوق؛ وتوظف الرشكات املتوسطة ما بني أرديندينار  30000ولدهيا رأس مال مسجل بقيمة ، موظفاً  49إىل  10
بام (وتم تعريف الرشكات الصغرية واملتوسطة  )2(. فام فوقأرديندينار  30000ولدهيا رأس مال مسجل بقيمة ، موظفاً  249

                                                                        
(1)  Dababneh ،R ،Tukan ،F. August 2007. “Booklet of Standardized SME Definitions ،” USAID 

(2)  USAID. 25 Aug 2007.“Booklet of Standardized Small and Medium Enterprises Definition.”  
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عىل أهنا تلك الرشكات  2011 ردنيف التقرير الوطني الثالث للتنمية البرشية يف األ ردنيف األ) يف ذلك املؤسسات امليكروية
   .موظف 100التي تشغل أقل من 

ينص عىل أن و، بوضع تعريف جديد تم اإلعالن عنه 2011كانون الثاين من العام  13 يف ردينوقام البنك املركزي األ
رشكة وساطة مالية؛ وأن أو ، رشكة تأمنيأو ، الرشكات الصغرية واملتوسطة ال جيب أن تكون رشكة مسامهة عامة

تقل إيراداهتا السنوية عن مليون أو ، أردينالرشكات الصغرية هي تلك التي تكون قيمة األصول فيها أقل من مليون دينار 
 3إىل  1أما الرشكات املتوسطة فهي تلك التي تكون قيمة األصول فيها ما بني  .موظفاً  20إىل  5ويعمل فيها ما بني ، دينار

  .موظف 100إىل  21ويعمل فيها ما بني ، مليون دينار 3إىل  1تبلغ إيراداهتا السنوية ما بني أو ، أردين مليون دينار
وقامت املؤسسة ، بوضع تعريف جديد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم 2012ثم قام البنك املركزي يف العام 

ية تعريفًا قتصادية لدعم املشاريع االردنقدمت املؤسسة األو .ية بوضع تعريف جديد آخرقتصادية لتطوير املشاريع االردناأل
آخر يف السياسة الصناعية ثم وضعت تعريفًا جديدًا عند توقيع اتفاقية االستفادة من منحة ضامن القروض األمريكية يف 

  .الكثري من التعريفات هلذه املؤسسات ردنوهكذا يصبح لدى األ، 2011
من هذه % 90فإن من املتفق عليه أن عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يفوق ، وبغض النظر عن التعريف املستخدم

 يعدُّ نسبة متدنية مقارنة مع تلك التي تقدمها هذه املؤسسات يف رديناأل قتصادما تقدمه من قيمة مضافة لالو، املؤسسات
يف  ردن؛ إذ ال تعتمد هذه املؤسسات يف األ)2011( الثالث ردينالدول املتقدمة حسب ما أشار إليه تقرير التنمية البرشية األ

، املصادر لتطبيقهاأو  وحتى يف حال توفرها فإن رياديي األعامل ال يتوفر لدهيم الوقت، االبتكار والتقنيات احلديثة، غالبيتها
واملجتمعات املحيطة أو يف األقاليم ، أن منتجات هذه املؤسسات ال تصدر يف الغالب وتذهب لالستهالك املحيل فضًال عن

      .هبا
، عدم استقرار البيئة الترشيعية اخلاصة باألعاملإىل  وتغريها يف فرتات متقاربة ردنوقد يعزى تنوع التعريفات يف األ
ألن الدعم ، دليل عىل قلة االهتامم هبا، حتى العام بكثرة وتعدد هذه التعريفاتأو  وعدم وجود اهتامم من القطاع اخلاص

ية يف هذا املجال ُيعدُّ غري موجود بالنسبة اقتصادأي سياسة أو  للصناعة وتنفيذ السياسة الصناعية ردن األاحلكومي يف
 .التي تتميز بأهنا متقطعة وغري مستقرة، ويعتمد إن وجد عىل املعونات األجنبية، ملستويات الدعم العاملية

  التسهيالت املالية والتمويل .2
ولقد ارتفعت قيمة االئتامن التي قدمها القطاع ، )28(من البنوك التجارية اخلاصة عدد كبري نسبياً  ردنيعمل يف األ

نمو سنوي باملتوسط إىل  مما يشري، 2010يف العام  مليار دينار 14.5إىل  2006مليار دينار يف العام  9.8من  ردناملرصيف يف األ
فإن نسبة ضئيلة من القروض تذهب للرشكات الصغرية ، النمووبالرغم من هذا املستوى املرتفع من  1.%12يقارب 

                                                                        
(1)   “Credit Facilities Extended by Licensed Banks” Central Bank ،Monthly Statistical Bulletin ،November ،2011 
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حيث تسيطر احلكومة ومؤسساهتا والرشكات الصناعية والتجارية الكربى عىل حمافظ القروض يف ، واملتوسطة احلجم
ت فقط من إمجايل التسهيال% 10 ردنتتلقى املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف األ 1، فوفقًا لألرقام الرسمية، ردناأل

إىل  )2010اعتبارًا من العام ( ردنفقط من التسهيالت االئتامنية يف األ %13ويذهب  2، االئتامنية التي تقدمها البنوك التجارية
أن إىل  وجتدر اإلشارة 4.احلكومةإىل  2010العام  ردنمن القروض يف األ% 39.9قدمت البنوك  بينام 3، قطاع الصناعة

ألن إمكانية السداد أعىل لدى ، األموال االستثامرية املوجودة لالستعامل يف القطاع اخلاصاالقرتاض احلكومي يقلل من 
 ومتابعتها أقل منها يف القروض احلكومية) Transaction Cost(كام أن كلفة حتضري القروض ، القطاع العام من اخلاص

ولقد أثبتت البحوث أن هناك مشكالت منهجية تواجه الرشكات الصغرية  .مقارنة بالقروض املقدمة للقطاع اخلاص
  :منها، واملتوسطة عند البنوك

  .وهي ليست بمتناول الرشكات الصغرية واملتوسطة، أنَّ أسعار الفائدة وتكاليف اإلقراض مرتفعة جداً  •
وهي فرتة قليلة جدًا ، سنوات 5- 4حيث ترتاوح عمومًا بني ، أن الفرتة الزمنية منخفضة لسداد القروض  •

  .للرشكات حديثة التأسيس

 .وهي ال تكفي لتوليد تدفق نقدي إجيايب لدى الرشكات، )شهور 9نحو (حمدودية فرتات السامح للقروض  •

  .غالبًا ما تكون الضامنات املفروضة عالية جدًا من حيث النسبة املئوية للحصول عىل القروض •

فنوعية املتطلبات والتدريب واالستجابة ال ، صغرية واملتوسطة والبنوكهنالك فجوة يف احلوار بني الرشكات ال •
 .ختتلف عن تلك املوجودة للرشكات الكبرية

وتطلب ، الذي عادة ما يكون عقاراً ، بل عىل قيمة الرهن، ال تعتمد البنوك عىل خطط األعامل عند تقييم القروض •
اخلربة الالزمة لتقييم إىل  لك تفتقر البنوك يف أغلب األحيانوكذ، غالبيتها مؤخرًا أن يكون العقار يف العاصمة عامن

  .مبدعةأو  فكرة جديدة

  .يظلم التصنيف االئتامين احلايل املحدود الرشكات الصغرية واملتوسطة أحيانًا بالنسبة للحصول عىل القروض  •

ضعفت حوافز ، بشكل أكرب وشكلت عالقات وثيقة معها، وكلام زادت البنوك التجارية أعامهلا مع قطاعات معينة
ويتم حتديد قدرة حصول الرشكات الصغرية واملتوسطة عىل رأس مال بناًء عىل ما  .قطاعات أخرىإىل  البنوك يف التوسع

                                                                        
 2011، النرشة الشهرية اإلحصائية، ترشين الثاين، "التسهيالت االئتامنية التي تقدمها البنوك املرخصة")  1(

(2)   “Workshop Examines Ways to Implement Program to Fund SMEs ،” Jordan Times ،June 5 ،2011 ،Retrieved 

from http://www.jordantimes.com/?news=38140 
(3)  “Credit Facilities Extended by Licensed Banks” Central Bank ،Monthly Statistical Bulletin ،November ،2011 

(4)   “Credit Facilities Extended by Licensed Banks” Central Bank ،Monthly Statistical Bulletin ،November ،2011 

http://www.jordantimes.com/?news=38140
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لذا ينبغي عىل البنوك التعامل يف وسط تندر فيه البيانات املوثقة حول  .تراه البنوك من خماطر وتكاليف معامالت أقل
مما خيلق إشكالية يف ، مع نظام قانوين ونظام حمكمة غري فعال يستغرق إجراءات وفرتات زمنية طويلةوتتعامل ، املقرتضني

   .إدارة العقود
األمر الذي من شأنه أن تعاقب ، )أو سوء فهمها(وهنالك أيضًا بعض الصعوبات النامجة عن قيود اإلرشاف املفرطة 

الذي كان يشكل أحد ، فإن بنك التنمية الصناعية، جانب ذلك إىل .البنوك إلقراض رشكات ال متتلك ضامنات تقليدية
وهبذا أصبحت اخليارات املتوفرة للرشكات الصغرية واملتوسطة ، بدائل التمويل للرشكات الصغرية واملتوسطة قد تم حله

  .حمدودة جداً 
دول الرشق األوسط مقارنة مع ، بشكل كبري"توافر رأس املال املغامر"بمتوسط متدٍن يف درجة  ردنو حيظى األ

فإن ، ردنوبام أن الرشكات الصغرية واملتوسطة تشكل الغالبية العظمى من الرشكات يف األ، ومع ذلك .وشامل إفريقيا
ليس فقط ألنه سيساعد جزئيًا الرشكات يف التعويض عن صعوبات  ي أيضًا؛قتصادرأس املال املغامر رضوري للنمو اال

من كافة % 18(بل ألنه أيضًا سيسهل الريادية يف األعامل؛ إذ ال يمكن متويل ريادة األعامل ، ردناحلصول عىل االئتامن يف األ
ويف حني أنه يوجد هنالك جمموعة متنوعة وواسعة من  .من خالل القروض البنكية وأموال األرسة فقط )1()األعامل

  .تركز عىل نحو مستقل عىل هذه القضية حمدودةإال أن املنظامت التي ، املنظامت التي تساعد يف زيادة رأس املال املغامر
فعىل سبيل  .فإهنا تفضل أن تستثمر يف الرشكات األكرب واألكثر مؤسسية، ويف حني أنه يوجد بعض صناديق استثامرات

صندوق البنك العريب "جنب مع البنك العريب يف إنشاء إىل  جنباً ، لقد سامهت رشكة جمموعة أطلس االستثامرية، املثال
قام صندوق و .بام يف ذلك بورصة عامن، لالستثامر يف أسواق مالية رشق أوسطية خمتلفة، "ق األوسط وشامل إفريقياللرش

تم و )2(.مليون دوالر يف الرشكات الكبرية 272باستثامر ، 2005الذي أنشأته رشكة ديب كابيتال الدولية العام ، ردنديب األ
أن معظم الصناديق إىل  وجتدر اإلشارة )3(.2005والعام  1994مليار دوالر يف الرشق األوسط بني العام  5.8استثامر 

تشكل عملية احلصول عىل ، وعليه ."النمو"ومتخصصة يف متويل مرحلة ، هي صناديق إقليمية ردناالستثامرية يف األ
التي يتم متويل الغالبية العظمى منها  )4(حتديًا بالنسبة ملعظم الرشكات الصغرية واملتوسطة ردنالرأس املال االبتدائي يف األ

إال أن هذا املصدر غري قادرعىل حتفيز قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة لتحقيق املزيد من ، عن طريق األرسة واألصدقاء

                                                                        
(1)  “National Investment Reform Agenda ،Jordan ،” MENA OECD Investment Program. 

 .السابق ذات املصدر ) 2(
 .السابق ذات املصدر)  3(
 .السابق ذات املصدر)  4(
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للرشكات % 21بنسبة (ية تأيت من أفراد األرسة ردنفجزء كبري من متويالت الرشكات الصغرية واملتوسطة األ )1(، النمو
  .مما جيعلها غري خاضعة للتدقيق يف أعامهلا، )احلديثة التأسيس

  االبتكار .3
لالبتكار لدى الصناعة  فإن أي حتليل، ردنبام أن املشاريع الصغرية واملتوسطة تشكل غالبية املؤسسات اإلنتاجية يف األ

بشكل  ردنحيث تتكون املشاريع الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية كاأل، جيب أن يركز عىل هذه املؤسسات ردنيف األ
بينام تعد الرشكات الصغرية واملتوسطة ، أسايس من مزودي منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة متدنية وحمدودة االبتكار

   .ز ابتكار ذات قيمة مضافة عاليةيف الدول املتقدمة مراك
حيث تشكل االستثامرات التكميلية يف برامج ، ويتطلب االبتكار أكثر من جمرد االستثامر يف عمليات البحث والتطوير

وتنفق أكثر الدول يف  .احلاسوب والتعليم وتطوير املؤسسات القوية مجيعها عوامل حيوية وأساسية لتحسني االستفادة
وتتطلب عملية ، من الناتج املحيل اإلمجايل يف عمليات البحث والتطوير%  3.63و % 1.73ما بني  العامل تشجيعًا لالبتكار

تعمل حكومة الواليات املتحدة من خالل ، ويف املقابل )2(.يوماً  23إىل  أيام 3افتتاح أي مرشوع يف هذه الدول ما بني 
والربامج ، واملنظامت اخلريية، ومراكز البحوث، بام يف ذلك اجلامعات، ضمن القطاع األكاديميرشاكات متنوعة 

أنه من بني إىل  وجتدر اإلشارة .اإلرشادية بغية التأكيد عىل حصول أصحاب املشاريع عىل املهارات املالئمة لعامل الصناعة
من هذا % 12.8يتم إنفاق ، دة يف عمليات البحث والتطويرمن الناتج املحيل اإلمجايل الذي تنفقه الواليات املتح% 2.79

عىل البحث  ردنمن الناتج املحيل اإلمجايل الذي ينفقه األ% 0.42فإنَّ من ضمن ، ومع ذلك .املبلغ يف قطاع التعليم العايل
تستخدمها احلكومة  وتتضمن األساليب األخرى التي )3(.مبالغ ال تذكر عىل قطاع التعليم العايل ردنينفق األ، والتطوير

األمريكية لتعزيز دور التعليم يف الصناعة توفري مرشدين للرشكات الصغرية؛ إذ توفر إدارة الرشكات الصغرية مستشارين 
تم تطوير نظام يتم من خالله تعزيز امللكية الفكرية يف اجلامعات من خالل ، ويف اليابان .ملا يزيد عىل مليون صاحب مرشوع

الشكل  ويبني.مما نتج عنه تفاعل أكرب بني النظامني،  اجلامعات والرشكات التي تعمل يف جمال التكنولوجيازيادة التعاون بني
، األمهية املتدنية للبحث والتطوير يف العامل العريب، مستوى اإلنفاق عىل البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحيل)4(

   .ردنلتطوير يف األويالحظ من الشكل تدين مستوى اإلنفاق عىل البحث وا
   

                                                                        
 .السابق ذات املصدر)  1(
 CapGemini Consulting" ،2009 "وضع املعايري يف سياسات االبتكار، دراسة ")  2(

(3)  UNESCO. 2011.“Science and Technology ،” Institute for Statistics ،2010 
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  * 2008، اإلنفاق عىل عمليات البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل

  

وهي نسبة  )1(، %0.42، الناتج املحيل اإلمجايلكنسبة مئوية من 
باملقارنة مع أو ، %1.13ويف تونس تبلغ ، من الناتج املحيل اإلمجايل

   )2(.%2املعيار الدويل الذي يبلغ 
تضاعف اإلنفاق الصناعي عىل عمليات البحث والتطوير يف الواليات املتحدة 
بينام ارتفع اإلنفاق خالل هذه الفرتة عىل عمليات البحث 
ا يعني استئثار الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات الكبرية 

ي قتصادوفق منظمة التعاون اال، ويف فرتة السنوات العرش املاضية
املؤسسات الصغرية واملتوسطة من يف النامجة عن عمليات البحث والتطوير 

   )3(.خالل الفرتة%  3.1إىل  % 3.5انخفضت هذه النسبة من 

(1)  UNESCO. 2008. “Data Center ،” UNESCO Institute for Statistics

http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document

(2)  World Bank. 2007. “World Development Indicators”

(3) June 2000 ،“Enhancing the Competitiveness of SMEs through Innovation

http://www.oecd.org/dataoecd/20/1/2010176

اإلنفاق عىل عمليات البحث والتطوير كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل: 4الشكل 

 2010، معهد اإلحصاء "، العلوم والتكنولوجيا"، يونسكو
 2006، باستثناء املغرب

كنسبة مئوية من ، ردنويبلغ متوسط اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف األ
من الناتج املحيل اإلمجايل% 0.64منخفضة مقارنة بنظريهتا يف املغرب التي تبلغ 

املعيار الدويل الذي يبلغ أو ، من الناتج املحيل اإلمجايل %2.79نظريهتا يف أمريكا التي تبلغ 
تضاعف اإلنفاق الصناعي عىل عمليات البحث والتطوير يف الواليات املتحدة ، وباملقارنة مع الدول املتقدمة

بينام ارتفع اإلنفاق خالل هذه الفرتة عىل عمليات البحث ، 1995و 1985األمريكية ثالثة أضعاف تقريبًا بني العامني 
ا يعني استئثار الرشكات الصغرية واملتوسطة والرشكات الكبرية مم، فقط% 20والتطوير يف املؤسسات األكرب حجًام بنسبة 

ويف فرتة السنوات العرش املاضية .نسبيًا باجلزء األكرب من الزيادة يف اإلنفاق يف هذه الفرتة
OECD( ، النامجة عن عمليات البحث والتطوير  بيعاتاملارتفعت نسبة

انخفضت هذه النسبة من ، يف حني أنه يف املؤسسات األكرب حجامً ، 

                                                                        
” UNESCO Institute for Statistics ،Retrieved from  

org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=136&IF_Language=eng&BR_Topic=

“World Development Indicators” 

“Enhancing the Competitiveness of SMEs through Innovation ،” OECD ،Retrieved from  

2010176.pdf  

يونسكو: املصدر
باستثناء املغرب*

ويبلغ متوسط اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف األ
منخفضة مقارنة بنظريهتا يف املغرب التي تبلغ 

نظريهتا يف أمريكا التي تبلغ 
وباملقارنة مع الدول املتقدمة

األمريكية ثالثة أضعاف تقريبًا بني العامني 
والتطوير يف املؤسسات األكرب حجًام بنسبة 

نسبيًا باجلزء األكرب من الزيادة يف اإلنفاق يف هذه الفرتة
OECD(والتنمية 

، %3.9إىل  3.4%

                               

&IF_Language=eng&BR_Topic=0 

Retrieved from  

http://stats.uis.unesco
http://www.oecd.org/dataoecd/20/1/
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 92ليحتل بذلك املركز ، 2.73االبتكارية التي بلغت  ردندرجة قدرة األ) 2012- 2011(ويبني تقرير التنافسية العاملية 
أن إىل  مما يشري، دولة 142من بني  59ليحتل بذلك املركز  3.81بينام بلغت درجة استعداده التكنولوجي ، دولة 142من بني 

، وعالوًة عىل ذلك .إال أن هنالك عوامل أخرى تعيق عملية االبتكار، قد يكون جاهزًا من الناحية التكنولوجية ردناأل
مما وضعه يف ، 2011جدًا من براءات االخرتاع يف العام  عددًا ضئيالً  ردنسجل األ، تقرير التنافسية العامليةإىل  واستنادا

، لكل مليون شخص براءة اخرتاع 1.5، فقد سجلت دولة اإلمارات العربية املتحدة، وللمقارنة .دولة 142من بني  90املركز 
   .دولة 142عىل مستوى العامل من أصل  50مما وضعها يف املركز 

  النظام الرضيبي  .4
 بجميع عنارصه يف أنه تنافيس وصديق لالستثامر عند مقارنته باملعدالت الرضيبية يف ردينيتميز النظام الرضيبي األ

ويعد إمجايل  .وكفاءة اإلدارة ُتعدُّ أفضل مما هي عليه يف دول املنطقة، ومعدالت الرضيبة، كام أن عدد الدفعات، املنطقة
من الدول  اً واحد ردنكام ُيعدُّ األ )1(.)3%2.1(أقل بقليل من املعدل اإلقليمي ) 27.7%(معدل الرضيبة كنسبة من الربح 

بينام تظهر اإلمارات العربية املتحدة وعامن وقطر والبحرين فعالية أكرب يف ، التي يستغرق االمتثال الرضيبي فيها وقتًا متدنياً 
بناًء عىل ، يةجتامعالرضيبة االأو  رضيبة الدخل(إعفاءات رضيبية للموظفني األجانب  ردنويمنح األ .دفعات الرضائب

إذ ، متثل املناطق احلرة حماولة أخرى لزيادة االستثامر من خالل التقليل من الرضائب املفروضة، وكذلك األمر .)القطاع
   )2(.إعفاءات رضيبية خمتلفة للرشكات املوجودة يف املناطق احلرة ردنيمنح األ

بالنسبة  ردنومع كل ما سبق فإن كلفة االمتثال الرضيبي بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ُتعدُّ مرتفعة يف األ
عدم استقرارها وتثبيط قدرات الرياديني الصناعيني إىل  كام أن وترية تغيري الترشيعات الرضيبية تؤدي، ألفضل املامرسات

  )3(.وضوح يف الرؤية ولسنوات طويلةإىل  اإلنتاج الصناعية حتتاجخاصة وأن عملية ، عىل التخطيط
  العاملة غري الرسمية يف قطاع الصناعة .5

حسب دائرة ، من العاملني كافة% 78عامًال أي بنسبة .715 977 يةقتصادبلغ عدد العاملني لكل القطاعات اال
 حيث بلغ عدد العاملني يف القطاع الصناعي، )2010ي للعام قتصادمسح العاملني حسب النشاط اال(اإلحصاءات العامة 

وبلغ عدد العاملني يف الصناعات ، ية كافةقتصادمن جمموع العاملني يف القطاعات اال% 22عامًال ؛ أي بنسبة  412.212
وكان عدد العاملني يف ، 5.208أما يف الصناعات االستخراجية فقد بلغ عدد العاملني ، عامالً  188.015 التحويلية ما يقارب

  .عامالً  87.815الكهرباء واملياه ما يقارب 

                                                                        
 2012تقرير ممارسة األعامل، املؤسسة الدولية للتمويل، )  1(
 .2012تقرير ممارسة األعامل، املؤسسة الدولية للتمويل، )  2(
 .السابق ذات املصدر)  3(
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% 12.3كحد أعىل وبني % 15.3فقد تراوحت نسبة البطالة بني ، رديناأل قتصادوُتعدُّ البطالة من ااملشكالت املزمنة يف اال
وحسب دراسة غري منشورة لوزارة التخطيط والتعاون الدويل حول العاملة غري الرسمية  )1(.كحد أدنى خالل العقد املايض

  .من العاملة يف قطاع الصناعات التحويلية% 18.6فإن العاملة غري الرسمية تشكل  )2(، ردنيف األ
  كلفة الطاقة .6

بدأ رفع أسعار الطاقة منذ العام  ردنوألن األ، ردنمن كلفة اإلنتاج الصناعي يف األ% 20تشكل كلفة الطاقة ما يفوق 
تبني دراسة منصور و، ية تواجه حتديًا كبريًا بالنسبة للحفاظ عىل تنافسيتها يف هذا املجالردنفإن الصناعة األ، 2005

تراجع كميات اإلنتاج الصناعي حسب معيار اإلنتاج إىل  يؤدي% 10أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة ، )2009(واحلسامي 
إما : ية ستجد نفسها أمام أحد خيارينردنفإن الصناعة األ، وإذا استمرت أسعار الطاقة يف االرتفاع )3(.%1.6ي ب الصناع

، حيث تقل كلفة الطاقة هناك، مرصأو  دول اجلوار كاخلليجإىل  اهلجرةأو ، االنكامش والتقوقع مع فقدان تنافسيتها
وتتمتع هذه الدول باتفاقيات حترير جتارة شبيهة بتلك التي يتمتع ، ردنكون األسواق هناك أكرب من سوق األإىل  باإلضافة

   .ردنهبا األ
  هجرة العقول .7

مية األمن بني األفضل يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا؛ إذ يبلغ معدل حمو  ردنيعد رأس املال البرشي يف األ
معدالت االلتحاق باملدارس التي إىل  يعزى جزء من ذلك ويمكن أن، لكبار السن والشباب عىل التوايل%  99.1و % 92.8
  )4(.% 97.6تبلغ 

 ردنوقدحققت جهود القطاع العام والرشكات يف القطاع اخلاص التي تم بذهلا لالستفادة من قدرات السكان يف األ
بلغت درجة اململكة ؛ إذ ردنخارج األإىل  نتائج ضعيفة يمكن أن تعزى جزئيًا لوجود مستويات كبرية من هجرة العقول

 73ليحتل بذلك املركز ، )حمتملة 7من أصل ( 3.3، 2012- 2011وفقًا لتقرير التنافسية العاملية ، فيام يتعلق هبجرة العقول
وباملقارنة نجد أن دولة اإلمارات ، أنه أقل قليًال من املتوسط العاملي يف هذا الصددإىل  مما يشري، )دولة 142من أصل (

  .)دولة 142من أصل ( 10حتتل املركز ) ممكنة 7من أصل ( 5.2ة التي بلغت درجتها العربية املتحد

                                                                        
 2012دائرة اإلحصاءات العامة،   (1)

تعرف الدراسة العامل غري الرسميني يف االقتصاد األردين بأهنم العاملني يف القطاع اخلاص بأجر ودون عقد أو اشرتاك يف الضامن (2)  
 .لني حلساهبم اخلاص، أو العاملني لدى األرس دون أجراالجتامعي، أو العام

(3)  Mansur, Y. and Husamy, N., "The Impact of Energy Prices and Pricing Policy on the Jordanian Industry", June-

July 2009 Issue, Geopolitics of Energy. Canadian Energy Research Institute, 2009. 
(4) UNDP. 2011. “Jordan Human Development Report 2011, Small Businesses and Human Development, ” United 

Nations Development Program  



  390 

ال بد من التعامل مع هجرة العقول من منظور واسع عىل أن هذه العقول هي أحد مرتكزات النمو املستدام وبالتايل 
نقص يف اخلربات املحلية املتوفرة إىل  فهذه اهلجرة ال تؤدي فقط، ردينوعىل أهنا جزء من رأس املال الصناعي األ، التنمية

ومستهلكني ، بل تقلل أيضًا من إمكانية توسيع سوق حميل حذق، للصناعة لكي تعمق قيمتها املضافة وحمتواها التقني
إضعاف فرص حتسبن تنافسية إىل  مما يؤدي، يتطلبون أفضل ما هو موجود نتيجة خسارة كميات وأنامط استهالكهم

  .عىل املدى املتوسط والقصريية ردنالصناعة األ
   التوصيات

  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم .1
 .اعتامد تعريف موحد ودائم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم من خالل قانون  . أ

 .وضع سياسة صناعية مدعمة بالتمويل الذايت احلكومي  . ب

 :التمويل .2

املكاتب تشكل جزءًا من اإلجراءات القياسية واملرجعية ؛ فهذه (Credit Bureau)إنشاء مكاتب تصنيف لالئتامن   . أ
فمن خالل إنشاء مكاتب  .ردنمع أن أمهيتها أكرب بالنسبة للدول النامية وخاصة األ، املتبعة يف الدول املتقدمة

وأن حتصل البنوك عىل تصور ، يمكن أن يقف املقرضون من خالهلا عىل تاريخ االئتامن والسداد، تصنيف لالئتامن
وهكذا يتم خفض أسعار الفائدة للرشكات التي تتميز بأداء ، ضل حول قدرة الرشكات عىل سداد القروضأف

وأظهرت نتائج الدراسة  .كام حيث الرشكات عىل عدم التأخر يف دفعات السداد املستحقة عليهم، ائتامين متميز
املقرتضني يعتقدون بأهنم سامهوا يف بأن أكثر من نصف مكاتب تصنيف  2004التي أجراها البنك الدويل يف العام 

فإن الدول ، وكمتوسط عاملي .جانب تقليل التكاليف بام يتجاوز الربعإىل ، تقليل الوقت الذي تستغرقه املعامالت
بينام ترتفع هذه ، من الناتج املحيل اإلمجايل% 16التي ال متتلك سجًال ائتامنيًا تظهر مستويات ائتامن خاصة تعادل 

 )1(.للدول ذات السجالت العامة واخلاصة عىل التوايل% 67و% 40إىل  النسب

لتمكني الرشكات الصغرية ، من الرضوري أن يكون التبني واضحًا ومستقرًا ملبدأ توفري رأس املال املغامر  . ب
  .%)93(يأيت من القطاع املرصيف ردنالتمويل الرسمي يف األ حيث أن معظم، واملتوسطة يف اململكة من النمو

وإطالة ، من خالل السياسة النقدية، بد من ختفيض تكاليف اإلقراض وتسهيل إجراءات احلصول عىل قروضال   . ت
ملا يكتنفها من منافسة دولية ، وذلك خلصوصية الصناعة وخاصة التحويلية منها، فرتات السامح للصناعيني

 .مع دول تدعم صناعاهتاأكثر الدول انفتاحًا والتزامًا باتفاقياهتا التجارية  ردننجمت عن كون األ
                                                                        

(1)  Malhorta ،M ،et. al. August 2006. “Expanding Access to Finance: Good Practices and Policies for Micro ،
Small and Medium Enterprises ،” August ،2006 ،World Bank Institute 
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حل مجيع ااملشكالت العالقة بالنسبة لتفعيل تطبيق قانون التأجري التموييل ملا للتأجري التموييل من فوائد يف حترير   . ث
ومتكينه من توظيف رأس املال التشغييل بدالً من جتميده يف آليات ومعدات يمكن استئجارها ، رأس املال
 .ية الالزمة للتوسعردنال الستقطاب العاملة األوبالتايل حترير رأس امل، وتوظيفها

ية التي يشكل القطاع ردنوألن أموال الضامن هي مدخرات العاملة األ، فقد بنك اإلنامء الصناعي ردنوألن األ  . ج
إنشاء مثل هذا البنك بتمويل جزئي من الضامن ورشاكة مع القطاع إىل  فال بد من العودة، الصناعي أحد روافدها

ومتويلها بأسعار منافسة لتلك التي ، ليعمل عىل أسس ربحية غري جمحفة بالصناعة، وربام الدول املانحةاخلاص 
والتي تم ذكر ، عمالً بتجارب الدول الصناعية يف هذا املجال، يةردنتتلقاها الصناعة يف الدول املنافسة للصناعة األ

إىل  وحيتاج، إليه الكثري من الباحثني وأصحاب العالقةوُيعدُّ هذا املرشوع مطلبًا أشار  .بعضها يف بداية البحث
  .دعم سيايس لتحقيقه

صعوبة كبرية يف احلصول  ردنختفيف رشوط االعتامدات املرصفية ؛ إذ تواجه الرشكات الصغرية واملتوسطة يف األ  . ح
املتوسطة جتعل عملية حصول الرشكات الصغرية و، إال أن الدول األخرى .عىل قروض بمعدالت فوائد معقولة

مما يوفر هلذه الرشكات مرونة أكرب يف استخدامات مواردها ، عىل القروض أسهل بكثري من غريها من املؤسسات
، ويف الواليات املتحدة األمريكية .)ومن بني هذه االستخدامات عمليات اإلنفاق عىل البحث والتطوير(املالية 

ي تستطيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالهلا يف ختفيض رسوم املعامالت الت "قانون اإلنعاش"ساعد 
فتوفر مؤسسات البحوث ، أما يف الدنامرك .كام قدم ضامنات لقروض الرشكات الصغرية، احلصول عىل القروض

مليون  40(يف القطاع العام التمويل للرشكات الصغرية واملتوسطة إلجراء دراسات إثبات اجلدوى من االبتكار 
DKK  يدعم القطاع العام الرشكات الصغرية واملتوسطة يف ، ويف هولندا .)إلثبات اجلدوىخلمسني دراسة

 .احلصول عىل القروض عندما ال يملكون الضامنات الالزمة للحصول عليها

  :االبتكار .3
أو  سياسات ختتص باالبتكار يف املشاريع ردنفال يوجد يف األ، جيب إجياد سياسة ختتص بتحفيز االبتكار ودعمه  . أ

   .الرشكات الصغرية واملتوسطة
هنالك حاجة جلعل الربط بني خمرجات نظام التعليم العايل يف اململكة والقطاع اإلنتاجي جزءًا من العملية   . ب

حيث تشكل عملية الربط بني الصناعة واملؤسسات األكاديمية واحدة من أهم الثغرات التي ، ردنالتعليمية يف األ
ية عىل التدريس ردنتركز اجلامعات األ، ذ إنه يف الغالبية العظمى من احلاالتإ، ردنيواجهها االبتكار يف األ

يف تنفيذ أو ، استخدام أبحاثهم ملصلحة القطاع اخلاصأو ، يف حني أن إمكانية التسويق، والتعلم والبحث
بحوث فإن السلع والعمليات النامجة عن ، لذا .املشاريع باالشرتاك مع القطاع اخلاص تكاد تكون معدومة

  .حمدودة جداً ، تعزيزهأو  التي يمكن أن تساهم يف متكني القطاع اخلاص، يةردناجلامعات األ
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، واملامرسات االبتكارية، من الرضوري أن يكون للقطاع العام دور أكرب يف تعزيز عمليات البحث والتطوير  . ت
   .وإنشاء احلاضنات املشجعة لعمليات االبتكار، وحتسني املنافسة

األمر الذي من شأنه تشكيل عناقيد متخصصة تتكون ، رشاكات بني الرشكات الصغرية واملتوسطة حتفيز إنشاء  . ث
ولكي تتواصل ، يةقتصادحد كبري من قدراهتا االإىل  مما يزيد، من جتمعات تضم الرشكات الصغرية واملتوسطة

والتطوير؛ إذ ترتكز  الرشكات الصغرية واملتوسطة مع الرشكات الكبرية للمساعدة يف تعزيز عمليات البحث
الصناعات أو  عىل القضايا القائمة عىل جتارة التفرقة ردنأنشطة معظم الرشكات الصغرية واملتوسطة يف األ

يف حني يتمحور جل اهتامم هذه الرشكات عىل ، مما جيعل االبتكار مسألة غري هامة من الناحية الفنية، البسيطة
  .متشاهبةأو  تسويق بضائع مستوردة

  الرضائب .4
وهو األسلوب ، هبدف تعزيز قدرات هذه الرشكات، منح اإلعفاءات الرضيبية للرشكات الصغرية واملتوسطة  . أ

وال يسمح هلا ، مما ال يمّكن هذه الرشكات من تقليل تكاليف االمتثال الرضيبي لدهيا، ردنغري املفعل يف األ
منفعة كبرية ، ردنإن استحدث يف األ، نامجوسوف يشكل مثل هذا الرب .باستخدام هذه األموال ألغراض أخرى

   .للرشكات الصغرية واملتوسطة ويمكنها من حتسني الكفاءة واإلنتاجية
  ، )وبالتايل توفري الوقت عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة(عمل تدابري لتبسيط إجراءات االمتثال الرضيبي   . ب
اعات رضيبية لالستثامر يف الرشكات الصغرية إدخال مبدأ االقتطاعات الرضيبية؛ أي أن متنح احلكومة اقتط  . ت

   .واملتوسطة
 .جعل الرضائب تصاعدية وحسب ربح الرشكة  . ث

 العاملة غري الرسمية يف قطاع الصناعة .5

دراسة منظومة كاملة تعتمد عىل التحفيز والتسهيل والرتغيب يف تسجيل العاملة وليس الرتهيب من أجل معاجلة   . أ
   .هذه املشكلة املزمنة

ية عىل مهارات متخصصة حتتاجها الصناعة بدالً من ردنإنشاء مراكز متيز متخصصة لتدريب العاملة األمتويل   . ب
وإن مل يكن ذلك ممكنًا فباإلضافة هلا ومن خالل رسوم أذون ، مراكز التدريب التقليديةأو  رشكة التدريب الوطني

 .العمل التي حتصلها احلكومة من العاملة األجنبية

املظالت الرضيبية إىل  وتسهيل إجراءات التسجيل واالنضامم، يف الضامن وإعالم العاملة بحقوقهاحتفيز املشاركة   . ت
 .يجتامعواالمتثال بالرضائب والضامن اال

ومنح التفضيل ملشغيل ، وخاصة يف العطاءات احلكومية، وضع معايري تفضيلية للمؤسسات التي تسجل موظفيها  . ث
 .يةردنالعاملة األ
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 كلفة الطاقة .6

 .السامح للموزعني باسترياد مشتقات الطاقة  . أ

  .2008حتفيز إنتاج الطاقة من خالل تفعيل قانون الطاقة البديلة   . ب
 2008والذي انتهى يف العام ، ية فعلياً ردنأكثر إلهناء احتكار رشكة املصفاة األأو  السامح بإنشاء مصفاة جديدة  . ت

  .ومدد من خالل قرارات إدارية
وال زالت ، 1998حيث أن طلبات االستثامر يف القطاع بدأت فعليا منذ العام ، الصخريالترسيع يف إنتاج الزيت   . ث

 .املفاوضات وتوقيع االتفاقيات تأخذ الكثري من الوقت دون داع

استخدام التمويل اخلارجي واملساعدات اخلارجية إلنشاء مصادر إنتاج طاقة متجددة كالطاقة الشمسية لتزويد   . ج
 .املصانع هبا

 لهجرة العقو .7

تتبعها مشاريع تدريبية وإعادة التعريف ، ووضع خطة عمل، ينيردنوضع اسرتاتيجية جلذب املغرتبني األ  . أ
أسوة ، لالستفادة رسيعًا من توظيف الكفاءات املهاجرة وانخراطها يف سوق العمل، وفرص االستثامر قتصادباال

 .بام تقدمه دول أخرى كاهلند مثالً 

وخاصة ، مدخرات وحواالت العاملني يف اخلارج يف مشاريع صناعيةاستخدام سندات متويلية لتوظيف   . ب
 حيث وصلت حواالت، النفقات االستهالكية فقطأو  بدالً من أن تذهب لسوق العقار، الصناعات التحويلية

  .مليار دينار يف األشهر الثامنية األوىل من هذا العام 1.7إىل  املغرتبني
من مهارات وقدرات فنية  ردنلتعريفهم بالتفصيل بام يتوفر خارج األ، املحلينيتشبيك املغرتبني مع املستثمرين   . ت

  .وعلمية ومالية
للرتويج للصناعات ، وخاصة أولئك املغرتبني منذ زمن بعيد، يني يف اخلارج والداخلردنتشبيك املصنعني األ  . ث

  .ية ومتكني نقل املعرفةردناأل
وتعريفهم بالفرص من خالل املواقع ، متقدمة ومستقرة حتفيز عودة املغرتبني من خالل خلق بيئة أعامل  . ج

  .اإللكرتونية
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5 -2   
  املقدمة 

حيث تعد تدفقات االستثامرات اخلارجية من الركائز ، عىل االستثامرات اخلارجية املبارشة عىل نحو كبري ردنيعتمد األ
ورؤوس أموال وخربات ، خاصة يف توفري فرص العمل، ردني يف األقتصادوالتطور االاألساسية للتنمية واالستقرار 

وتعديل وضع ميزان املدفوعات الذي يعاين من عجز مزمن وكبري يف امليزان ، وجذب العملة الصعبة، إدارية وفنية جديدة
ع نسبة تدفقات االستثامر األجنبي بارتفا ردنيتميز األو .التجاري؛ إذ ال يتعدى حجم الصادرات نصف الواردات تقريباً 

مقارنة مع الدول املجاورة؛ إذ بلغ متوسط صايف التدفقات خالل السنوات العرش املاضية ، الناتج املحيل اإلمجايلإىل  املبارش
   )2(.لبلدان الرشق األوسط وشامل إفريقيا% 2.4مقارنة ب  )1(، من الناتج املحيل اإلمجايل% 10.27حوايل 

أسواقًا جاذبة لرؤوس األموال األجنبية من حيث مبدأ العائد عىل ، يةقتصادحسب النظرية اال، الناميةوتعد الدول 
حيث يكون العائد عىل رأس املال يف هذه الدول أعىل منه بالنسبة للدول املتقدمة لشح رؤوس األموال يف ، رأس املال

غري أن الواقع  .األموال يكون مرتفعًا فيها بالنسبة للدول املتقدمةمما يعني أن الدخل الناجم عن استثامر ، الدول النامية
تناول فيه مسألة عدم ) 2001(ويف بحث جيفري نيوجنت  .واألرقام تبني أن الدول املتقدمة هي األكثر جاذبية لالستثامر

، وقعات نمو السوقوت، جاذبية منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لالستثامرات األجنبية املبارشة كحجم السوق
وجد أن العامل الرئيس لعدم جاذبية املنطقة لالستثامرات األجنبية ، وغريها من العوامل التي تؤثر يف القرار االستثامري

إذ تؤخذ القرارات يف غالبية هذه ، هو آلية اختاذ القرارات اخلاصة بالترشيعات، املبارشة بالنسبة لغريها من مناطق العامل
عىل الرغم من  - وبام أن رأس املال جبان فإن املنطقة ، مما يفاجئ أصحاب األعامل، أحادي وغري مؤسيس الدول عىل نحو

كام أن غالبية االستثامرات يف املنطقة ، ال تزال دون حجم تدفق االستثامرات املمكنة - حتسن نسبة ما جتذبه من استثامرات 
  )3(.د عىل الصناعات اهليدروكربونيةالدول التي تعتمإىل  وتتوجه، تتمحور يف قطاع البناء

، وبيئة األعامل القائمة فيها، يةقتصادعىل الظروف اال ردنوتعتمد االستثامرات األجنبية املبارشة يف الدول النامية كاأل
جهود تشجيع االستثامر يف إىل  باإلضافة، واإلطار التنظيمي ومدى حصافته وحرصه يف التعامل مع االستثامرات ومتكينها

وحتديث الترشيعات عىل نحو ، ألن آلية وضع القرارات، وتزداد هذه األمور أمهية بالنسبة للدول النامية الصغرية .الدولة
تتغري فيه احلكومات بعد فرتات ال ، ردنخاصة يف بلد كاأل، يعد معادلة هامة ال ختلو من الصعوبة، متوازن مع استقرارها

  .ية الربيع العريبكام حدث مبارشة مع بدا، تتعدى شهوراً 
                                                                        

 البنك املركزي األردين، قاعدة البيانات اإللكرتونية )  1(
(2) World Bank, 2012, Development Policy Review, Reducing Unemployment Through Improved Growth-

Enhancing Policies. April 2012  

(3)  World Investment Report 2004, UNCTAD.  

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR2012_WebFlyer.aspx 

http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR2012_WebFlyer.aspx
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عىل الرغم من أن التوجه قد يكون (البطالة  كام هو حاله يف تصدير العاملة لدول اخلليج كأحد حلول، ردنويعتمد األ
فإذا ما استثنينا  .عىل االستثامرات اخلليجية املبارشة كمصدر رئيس للتدفقات االستثامرية، )أحد مسببات البطالة لديه

فإن غالبية االستثامرات األجنبية املبارشة ، االستثامرات النامجة عن ختاصية رشكات االتصاالت والبوتاس والفوسفات
ومن  .والسعودية ودولة اإلمارات، كالكويت، تعتمد عىل فائض االستثامرات املتدفقة من الدول اخلليجية املصدرة للنفط

واملتغريات ، دول اخلليج أدرى من الدول الغربية وأكثر تقبال منها للمعادلة السياسية واحلضاريةمسببات هذا االعتامد أن 
دون ، رضورة الرتكيز أكثر عىل هذه االستثامرات يف املدى القصريإىل  مما يشري بطريقة غري مبارشة، ردنالنامجة عنها يف األ

ملا يف ذلك من ، ة تلك ذات املحتوى التقني واإلداري املتميزوخاص، فقدان الوازع الستضافة االستثامرات غري العربية
، كام أنه دليل نجاح ورقي يف التخطيط والتنفيذ، ردنداللة عىل حذاقة وتطور الرتويج لالستثامرات وبيئة األعامل يف األ

   .وبعض دول رشق آسيا، وهي عادة ما تنبع من الغرب، أفضل املامرساتإىل  واستفادة من الوصول
وكيفية تغريها خالل ، ردنيتناول هذا البحث صايف تدفقات االستثامرات األجنبية املبارشة يف األ، وبناء عىل ما سبق

 قتصادتأثري االستثامر األجنبي املبارش عىل االإىل  باإلضافة، هذه التغرياتإىل  واألسباب التي أدت، )2011- 2002(الفرتة 
ومسببات الرتاجع ، ومدى االستفادة من ارتفاع معدالت االستثامر األجنبي، حيل اإلمجايلباملقارنة مع نمو الناتج امل، املحيل

توصيات حول كيفية إزالة العقبات التي تعنى هبذه إىل  وينتهي البحث .يف هذه االستثامرات يف السنوات الالحقة
لعمل عىل تشجيع استثامرات جديدة يف ل، وإىل رضورة حتسني البنية التحتية وبيئة األعامل املخصصة هلا، االستثامرات

  .ردناأل
   ردنصايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف األ

حسب إحصاءات ، بينام كان هناك ارتفاع يف صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل
 .2011يف العام % 5.13إىل  2010يف العام % 6.44من  انخفضت التدفقات، 2006- 2002خالل الفرتة ، البنك الدويل

ثم تبعه انخفاض يف ، %23.54إىل  فقد وصلت، 2006كانت أعىل نسبة لصايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف العام و
   .2011عام إىل  واستمر هذا االنخفاض، %15.32حيث بلغ  2007بداية عام 

التي ادعى الكثريون من املحللني وصانعي القرار بأهنا أثرت سلبًا ، املالية العامليةعام إعالن األزمة ، 2008واملالحظ يف 
حني  2007؛ أي حدث ارتفاع ملقدارها ونسبتها مقارنة مع العام  دينارمليون  2,005.7 كان صايف التدفقات )1(، ردنعىل األ

                                                                        
الصحف واملنابر عن أن األزمة العاملية كان من املمكن هلا أن تفيد بدالً من أن ترض األردن، كون حتدث الكاتب كثريا ويف كثري من    (1)

األردن دولة مستوردة وليست مصدرة أو مستثمرة يف الدول الغربية أو ديب، أكثر دول اخلليج تأثرًا باألزمة، وألن النظام املرصيف 
وألن األردن مستورد للطاقة التي انخفض سعرها نتيجة التوقعات هببوط وترية  األردين ال يستخدم أدوات املشتقات االستثامرية،

  .اإلنتاج العاملي مع األزمة



 

حيث كان  2010- 2009وكان أكرب انخفاض يف صايف التدفقات يف الفرتة ما بني 

وهي تداعيات الربيع العريب حيث بلغت نسبة االستثامرات من 
يعد  ردنبالرغم من أن األ )2(، )أدناه 1انظر الشكل 

والتي كانت تنافسه يف جذب (فهناك دول مثل مرص وسوريا وتونس ولبنان 
وق ما شهده بكثري ونجم عن هذه التغريات 

إىل  كان من املتوقع أن يرفع الربيع العريب من نسبة االستثامر األجنبي املبارش
لالستثامر  "أكثر أماناً "بسبب الربيع العريب كمالذ 

   .وحاضن بديل لدول املنطقة لالستثامرات الفائضة عن دول اخلليج
وأي نتائج تدل عىل غري ، 2011أن يتلقى استثامرات تفوق ما استقبل يف 

يف عدم جذب  ردنمل يقم به األأو  وما قام
وغري مستقر وغري ،  لتشجيع االستثامر ال يزال منقوصاً 

شهد زيادة يف االستثامر  2012أن العام ، ردن
من جمموع % 38مليون دينار ؛ أي بنسبة  304

، 1ويبني الشكل )3(.2011مليون دينار لنفس الفرتة من العام 

  صايف تدفقات االستثامر األجنبي كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل

 
 2012، مؤرشات التنمية يف العامل

   2012البنك الدويل، مؤرشات التنمية يف العامل، 

  .أشهر 7حجم االستثامرات يتخطى املليار دوالر خالل 

وكان أكرب انخفاض يف صايف التدفقات يف الفرتة ما بني  .مليون دينار 1859.1بلغ صايف التدفقات 
  )1(.31.5 %معدل متوسط االنخفاض 

وهي تداعيات الربيع العريب حيث بلغت نسبة االستثامرات من ، تأثر سلبًا من أزمة أخرى ردنوقد يدعي البعض أن األ
انظر الشكل  - للمقارنة مع السنوات السابقة ( 2011يف العام % 5.13الناتج املحيل اإلمجايل 

فهناك دول مثل مرص وسوريا وتونس ولبنان ، من دول املنطقة األقل تأثرًا بالربيع العريب
وق ما شهده بكثري ونجم عن هذه التغريات وشهدت اضطرابات تف، تأثرت بشدة، )االستثامرات األجنبية املبارشة إليها

كان من املتوقع أن يرفع الربيع العريب من نسبة االستثامر األجنبي املبارش، لذا .اضمحالل يف تدفق االستثامرات األجنبية إليها
بسبب الربيع العريب كمالذ  ردناألإىل  التي تنظر، )من منافسيه(مع نزوح االستثامرات اخلليجية 

وحاضن بديل لدول املنطقة لالستثامرات الفائضة عن دول اخلليج، األجنبي املبارش من الدول املجاورة
أن يتلقى استثامرات تفوق ما استقبل يف  ردنكان من املمكن لسوق األ، 

وما قام، أن تدل عىل وجود خلل يف املبادرات واإلجراءات الداخلية
 لتشجيع االستثامر ال يزال منقوصاً ردينخاصة وأن اإلطار القانوين والترشيعي األ

ردنات عن األوكدليل عىل عدم أمهية الربيع العريب يف حرس االستثامر
304.1فقد بلغت حوايل ، وفقًا ملؤسسة تشجيع االستثامر، األجنبي املبارش

مليون دينار لنفس الفرتة من العام  266.6بينام بلغت االستثامرات األجنبية ، االستثامرات الكلية
  .صايف تدفقات االستثامر األجنبي كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل

صايف تدفقات االستثامر األجنبي كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل: 1الشكل

مؤرشات التنمية يف العامل، البنك الدويل/ "النرشة اإلحصائية الشهرية"، ردينالبنك املركزي األ

                                                                        
البنك الدويل، مؤرشات التنمية يف العامل، / "النرشة اإلحصائية الشهرية"البنك املركزي األردين، 

  2012البنك الدويل، مؤرشات التنمية يف العامل، 
حجم االستثامرات يتخطى املليار دوالر خالل : ، الشديفات16/08/2012جريدة الغد، 

 396 

بلغ صايف التدفقات 
معدل متوسط االنخفاض 

وقد يدعي البعض أن األ
الناتج املحيل اإلمجايل 

من دول املنطقة األقل تأثرًا بالربيع العريب
االستثامرات األجنبية املبارشة إليها

اضمحالل يف تدفق االستثامرات األجنبية إليها
مع نزوح االستثامرات اخلليجية  ردناأل

األجنبي املبارش من الدول املجاورة
، وبناء عليه

أن تدل عىل وجود خلل يف املبادرات واإلجراءات الداخليةذلك جيب 
خاصة وأن اإلطار القانوين والترشيعي األ، االستثامرات

وكدليل عىل عدم أمهية الربيع العريب يف حرس االستثامر .شفاف
األجنبي املبارش

االستثامرات الكلية
صايف تدفقات االستثامر األجنبي كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل

البنك املركزي األ: املصدر

                               
البنك املركزي األردين،   (1)

البنك الدويل، مؤرشات التنمية يف العامل، ) 2(
جريدة الغد،   (3)
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تتصف األوىل منهام بنمو رسيع يف نسبة االستثامرات األجنبية املبارشة للناتج ، وجود مرحلتني، ويالحظ من الشكل
حمسوبة كنسبة من (حني بدأت هذه االستثامرات ، 2006أما الثانية فبدأت بعد العام  .2004املحيل اإلمجايل وخاصة بعد 

   .باهلبوط) الناتج املحيل اإلمجايل
أعىل مستوياهتا يف العام إىل  فقد وصلت، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف صايف التدفقات، ة للمرحلة األوىلأما بالنسب

  : ويمكن أن ُتعزى لألسباب التالية، من الناتج املحيل اإلمجايل% 23.54بنسبة  2006
، من الطبقة الوسطىأو  املورسينوالذين كان غالبيتهم من ، اندالع حرب العراق وموجة املهاجرين النامجة عنها  -  أ

ليشّكلوا إضافة هامة للطلب الكيل من حيث النفقات االستثامرية ، من مدخراهتم ردنوما تدفق لأل
   .وخاصة يف سوق العقار واألنشطة التجارية واإلنتاجية، واالستهالكية

 2007- 2000أكثر من ملياري دوالر بني عام  ردناألإىل  دخل، حسب حتليل البنك الدويل: جهود التخاصية  -  ب
، )2002، 2000(ية ردنجراء بيع احلكومة حلصصها يف أكثر من رشكة حكومية عامة كرشكة االتصاالت األ

وعدة رشكات ، )2007(ية ردنوامللكية األ، )2005(ورشكة مناجم الفوسفات ، )2003(ورشكة البوتاس العربية 
  .وميناء احلاويات يف العقبة وتطوير مطار امللكة علياء الدويل، )2007(إلنتاج وتوزيع الكهرباء 

ارتفاع الفائض يف عدد من إىل  أدى 2008- 2002شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا من العام : ارتفاع سعر النفط   -  ت
  .والعقاراتمنها البنوك ، يف عدة قطاعات ردنالتي بدورها رفعت من حجم استثامراهتا يف األ، دول اخلليج

بارتفاع نسبة السيولة املتوفرة لدى املستثمرين  2007- 2004امتازت الفرتة ما بني : فرتة السيولة السهلة يف العامل  -  ث
ية املمتازة آنذاك البنوك عىل زيادة نسب اإلقراض قتصادحيث حفزت املؤرشات اال، ردنوبالتايل يف األ، عاملياً 

  .مما قلل من كلفة رأس املال عىل املستثمرين، اع العقار واألسهمجراء حركة التداول غري املسبوقة يف قط
متيزت هببوط جذري يف االستثامر األجنبي املبارش و 2011- 2008فامتدت عىل مدار الفرتة ما بني ، أما املرحلة الثانية

 :السالبة فعًال عن العوامل التاليةبينام نجمت اآلثار ، التي ادعى البعض أهنا من تداعيات األزمة املالية العاملية، املتأثرة

إىل  مما أدى، 2008شح السيولة املقدمة من البنوك للمستثمرين وسياسة التحوط غري املربرة التي بدأت منذ هناية   -  أ
خاصة أن املستثمر األجنبي يبحث بالرضورة عن سبل متويل ، ردنإضعاف االستثامرات املحلية واألجنبية يف األ

وأي متابعة ألرقام  .منها تقليل انكشاف استثامره لتقلبات سعر رصف العملة مع عملته الوطنية، داخلية لعدة أسباب
وخاصة يف ، التسهيالت املمنوحة للقطاع اخلاص ستبني أنه تراجع عىل حساب التسهيالت املقدمة للقطاع العام

اختناق التمويل لدى إىل  مما أدى، كام تبني نرشات البنك املركزي الصادرة يف تلك األعوام، 2010- 2009األعوام 
  .وبعض الرشكات الصناعية ذات املشاريع العمالقة، وخاصة رشكات العقارات، الرشكات الكربى

التي ، بدء مرحلة صعوبة ومجود اختاذ القرارات احلكومية بعد أن بدأ التذمر من القرارات الرسيعة واملتالحقة  -  ب
بدأت عملية ، فيها فمع بدء فرتة التحّوط املبالغ .سنوات قبل ذلك كانت تتضارب أحيانًا األمر الذي استمر لعدة
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ومع قدوم الربيع العريب تفاقمت هذه املراجعة وابتدأت معها االهتامات ، مراجعة شعبية للقرارات السابقة
 لنيوتعالت املطالبات الشعبية بمكافحة الفاسدين وما نتج عن هذه املطالبات من ختوف من قبل املسؤو، بالفساد

، تراخيصإىل  التي حتتاجأو ، وتباطؤ القرارات احلكومية املتعلقة باالستثامرات الكبرية، املستثمرين اخلليجينيو
وبالرغم من أن نتائج فرتة صيد الفاسدين مل ينجم عنها استعادة تذكر للامل العام  .وما قد ينجم عنها بتهم بالفساد

  .ان كبرياً فإن أثرها يف ترهيب املستثمرين ك، املهدور

تقليص حجم نفقات احلكومة عىل املشاريع والنفقات إىل  احلكومية املعلنة التي أدت "التقشف"سياسة   -  ت
وخاصة من ، نتيجة التوجه لالقرتاض، وارتفاع نسب الدين اخلارجي والداخيل، 2009االستثامرية منذ العام 

يف وقت كان من املفروض أن تزيد فيه ومزامحة احلكومة للمستثمرين يف احلصول عىل القروض ، الداخل
ومن الرضوري التأكيد  .املحيل قتصادإلعادة وترية االنتعاش لال، وليس التشغيلية، احلكومة من نفقاهتا الرأساملية

فاإلنفاق احلكومي استمر يف ، عىل أن ما يسمى بسياسة التقشف يف اإلنفاق احلكومي مل تسفر عن تقشًف فعيلً 
وهبذا تراجعت نسبة ، لكنه تركز عىل النفقات التشغيلية وليس الرأساملية، األرقام الرسميةاالرتفاع كام تظهر 

واستمر اإلنفاق الرأساميل عىل نحو حمدود جدًا عىل املشاريع التي كانت ، املشاريع احلكومية التي أوقف طرحها
، ض النفقات يف بعض السنواتهبدف خف، مل تسدد احلكومة ديوهنا للكثري من اجلهاتو .احلكومة قد بدأت هبا

  .وتراكم الدين العام، السنوات الالحقةإىل  ترحيل العجوزاتإىل  مما أدى
بينام كانت ، وانقباض السيولة )Fiscal Cliff(عانى يف هذه الفرتة مما يسمى باهلاوية املالية  ردنوال بد من التنويه بأن األ

وهو ما كانت وال زالت متارسه بعض الدول كاالحتاد األورويب ، السيولة غالبية دول العامل تقوم برفع وترية اإلنفاق وضخ
وبام أن التعديل الوحيد يف املجال الترشيعي خالل هذه الفرتة كان بالنسبة  .هبدف حتفيز معدالت النمو لدهيا، وأمريكا

وألغت ، 2003لقت يف العام فقد تراجع عن قوانني كانت قد أط، إللغاء ما سمي يف حينه باهليكل التنظيمي لالستثامر
التي نجمت عن دراسات استمرت ، (JAED)ية قتصادية لتنمية البيئة االستثامرية واألنشطة االردنحكومة الذهبي اهليئة األ

بينام مل يتم إنجاز نظام ، وخاصة التجربة األيرلندية، مخس سنوات ملحاكاة أفضل املامرسات العاملية يف تشجيع االستثامر
ثم أطلقت حكومة  .وهبذا استمر العمل بالنظام القديم املوروث منذ التسعينات، 2003جديد لتفعيل قانون االستثامر للعام 

بل ركز عىل ضم وجتميع املؤسسات ، حيسن عليهأو  لالستثامر مل خيالف ما قبلهجديد مرشوع قانون  2012الطراونة يف العام 
ومل يأخذ باحلسبان الثقافات ، ومل حيسن عمل النافذة املفتوحة للمستثمرين، التقليل من تكاليف عملها ودجمها دون

 .فأوجد هياكل بريوقراطية جديدة دون حتسني الكفاءة، املؤسسية السائدة فيها من حيث طبيعة ونوعية العمل واحلوافز
  .وخاصة بالنسبة لدول العامل، إنه تراجع بل يمكن القول، وبالنتيجة مل يتحسن يشء يف اإلطار املؤسيس
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 املحيل قتصادتأثري االستثامر األجنبي املبارش يف اال

 "توافق واشنطن"وما يدعى ب  )1(يو مدرسة شيكاغواقتصاد" يني وخاصة من يسمونقتصادبينام يعتقد بعض اال
(Washington Consensus) زيادة رأس املال وإدخال أفضل املامرسات إىل  بأن االستثامرات األجنبية املبارشة تؤدي

إىل  يعتقد آخرون بأن هذه االستثامرات تؤدي أحياناً  )2(، وبالتايل التنمية، واخلربات يف اإلنتاج واإلدارة من اخلارج
وحتيز لصالح املستثمر األجنبي األقدر عىل التفاوض مع حكومات الدول النامية من املستثمر ، تشوهات يف األجور

   )4(.ويف املحصلة فإن األدبيات ال تزال غري واضحة بالنسبة ألثر االستثامرات األجنبية املبارشة يف التنمية )3(،املحيل
، ردنومع مقارنة نسبة تغري الناتج املحيل اإلمجايل ألسعار السوق مع صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش يف األ

وهو أمر ، نالحظ أن هناك عالقة طردية بينهام، 2011- 2003للوقوف برسعة عىل أي عالقة ربطية بني االثنني يف الفرتة 
 قتصادوتأيت عادة يف املرتبة الثانية بعد حجم اال، ألن نسب النمو تعترب وازعًا جلذب االستثامر األجنبي يف أي بلد، متوقع
وجهود التخاصية ، كان الرتفاع أسعار النفط عاملياً  2007 - 2004ففي الفرتة ، يف الشكل أدناه وكام هو موضح .الكيل

وبذلك ارتفعت نسبة التغري ، وأيضًا اندالع حرب العراق أثر يف ارتفاع صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش، احلكومية
فبدأ  ور األزمة املالية العاملية وتبعاهتا حملياً ومع ظه، 2008أما يف العام  .يف الناتج املحيل اإلمجايل بعالقة طردية واضحة

أن هذه االستثامرات تدخل مبارشة  ومع .انخفاض جذري للناتج املحيل وصايف التدفقات معًا يف األعوام الثالثة الالحقة
أن عوامل مما يدل عىل ، فإن العالقة يف السنوات الثالث األخرية ليست طرديةعىل نحو واضح، يف حساب الناتج اإلمجايل

   .بالتقدم عن األثر املتوقع لالستثامراتأو  إما بالرتاجع، أخرى حملية أثرت يف معدالت النمو
   

                                                                        
عىل االقتصاديني الذين يتبعون مبادئ املدارس الكالسيكية والنيو كالسيكية واملدرسة النقدية يف  "مدرسة شيكاغو"يطلق اصطالح )  1(

حيث عمل بعض أهم مفكري هذه املنهجية الفكرية بل ومؤسسيها من أمثال علم االقتصاد، وهو الفكر السائد يف جامعة شيكاغو، 
ميلتون فريدمان صاحب النظرية النقدية التي شاعت يف السبعينات، وتسيطر هذه املدرسة بشكل عام عىل فكر صندوق النقد الدويل 

  .والبنك الدويل وغريها من مؤسسات التنمية العاملية

(2)  Henrik Hansen ،John Rand ،“ On the Causal Links Between FDI and Growth in Developing Countries” ،The 

World Economy ،Vol. 29 ،Issue 1 ،pages 21–41 ،January 2006 

(3)  Shiva S. Makki and Agapi Somwaru ،“Impact of Foreign Direct Investment and Trade on Economic Growth: 

Evidence from Developing Countries” ،American Journal of Agricultural Economics (2004) 86(3): pg 795-801 

(4)  Bitzer ،Jürgen and Görg ،Holger. “The impact of FDI on Industry Performance ،” Leverhulme Centre for 

Research on Globalisation and Economic Policy (GEP) ،University of Nottingham ،27-Feb-2009.  



 

  صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش مقارنة بنسبة تغري الناتج املحيل اإلمجايل ألسعار السوق

  

حيث ، متنوعةأو  ية صناعية متينةاقتصادمل يستغل فرتة ارتفاع التدفقات لبناء قاعدة 
التي تراجعت ، مما يدل أيضًا عىل عدم حتسني القدرة التنافسية

كام ، وخاصة بني الشباب، كام أن ارتفاع االستثامر ومعدالت النمو مل يرافقهام انخفاض يف معدالت البطالة
ثالثة أسباب إىل  وقد يعزى ذلك )1(.وهو ما حدث أيضًا يف دول املنطقة التي ازداد تدفق االستثامرات إليها

، والفنادق، والزراعة، ي الكيل يف قطاع الصناعة
 .وهو ما حدث يف غالبية دول املنطقة، ولكن تركز معظمها يف قطاع العقارات
نسبة عالية من  ردنفإنه يوظف يف األ، االستثامر يف قطاع الصناعات التحويلية

قطاع العقار دليل عىل عدم ثقة املستثمر باستقرار البيئة 
تشجيع األنامط االستهالكية إىل  رى بالرضورة إال

 أن فرص العمل النامجة عنهاإىل  باإلضافة، فحركة األرايض والبناء هي أنشطة ذات قيمة مضافة متدنية
معدالت ارتفاع إىل  وبالتايل تؤدي، وظائف مستدامة كام يف جمال الصناعات التحويلية

وذلك ، حني ينتهي األثر التشغييل لالستثامر العقاري ويبقى التضخم

(1)  Navtej Dhillon ،Djavad Salehi-Isfahani

the Boom ،Hurt by the Bust: Making Markets Work for Young People in the Middle East

Initiative ،13 May 2009. http://www.shababinclusion

صايف تدفقات االستثامر األجنبي املبارش مقارنة بنسبة تغري الناتج املحيل اإلمجايل ألسعار السوق: 2الشكل 

 2012، "الشهريةالنرشة اإلحصائية "، ردينالبنك املركزي األ
مل يستغل فرتة ارتفاع التدفقات لبناء قاعدة  ردنومن املالحظ هنا أن األ

مما يدل أيضًا عىل عدم حتسني القدرة التنافسية، بالتذبذب حسب التطورات اخلارجية قتصاد
كام أن ارتفاع االستثامر ومعدالت النمو مل يرافقهام انخفاض يف معدالت البطالة

وهو ما حدث أيضًا يف دول املنطقة التي ازداد تدفق االستثامرات إليها

  تركز االستثامرات يف قطاعات معينة
ي الكيل يف قطاع الصناعةقتصادساهم االستثامر األجنبي املبارش يف حتقيق النمو اال

ولكن تركز معظمها يف قطاع العقارات، واملستشفيات والنقل وغريها من القطاعات
االستثامر يف قطاع الصناعات التحويليةأقل خطورة من  االستثامر يف العقار

قطاع العقار دليل عىل عدم ثقة املستثمر باستقرار البيئة إىل  كام أن توجه االستثامرات، العاملة األجنبية والعاملة غري املاهرة
رى بالرضورة إالأرض أخإىل  وال يؤدي انتقال أموال املستثمرين من أرض

فحركة األرايض والبناء هي أنشطة ذات قيمة مضافة متدنية، 
وظائف مستدامة كام يف جمال الصناعات التحويليةإىل  وال تؤدي، 

حني ينتهي األثر التشغييل لالستثامر العقاري ويبقى التضخم، التضخم وربام تراجع معدالت النمو الحقًا وبرسعة

                                                                        
Isfahani ،Paul Dyer ،Tarik Yousef ،Amina Fahmy ،Mary Kraetsch

Hurt by the Bust: Making Markets Work for Young People in the Middle East ،Middle East Youth 

shababinclusion.org/content/document/detail/1352/ 
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الشكل 

البنك املركزي األ: املصدر
ومن املالحظ هنا أن األ

قتصاداستمر اال
كام أن ارتفاع االستثامر ومعدالت النمو مل يرافقهام انخفاض يف معدالت البطالة .خالل الفرتة
وهو ما حدث أيضًا يف دول املنطقة التي ازداد تدفق االستثامرات إليها، سنبني الحقاً 

  :رئيسة
تركز االستثامرات يف قطاعات معينة - 1

ساهم االستثامر األجنبي املبارش يف حتقيق النمو اال
واملستشفيات والنقل وغريها من القطاعات

االستثامر يف العقار وبام أن
العاملة األجنبية والعاملة غري املاهرة

وال يؤدي انتقال أموال املستثمرين من أرض .االستثامرية
وغري اإلنتاجية
، قصرية األمد

التضخم وربام تراجع معدالت النمو الحقًا وبرسعة

                               
Mary Kraetsch ،Missed by 

Middle East Youth 
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ويف بعض األحيان ، حيث يالحظ أهنا قد ترتفع برسعة ولكنها ال هتبط بذات الرسعة

، يف قطاع التعدين خارج العاصمةأو  تثامرات الصناعية فكان معظمها أيضًا يف مناطق حمافظة العاصمة
تقدم العاصمة يف املجاالت اخلدمية والتقنية والفنية وغريها عىل حساب املحافظات األخرى يف بقية أنحاء 

وحماولة توزيع املشاريع ، خلطط واإلجراءات املتعلقة باالستثامر
هبدف ، 2009كام قامت مؤسسة تشجيع االستثامر بوضع اخلارطة االستثامرية يف العام 

وطرحها ، مشاريع استثامريةإىل  لرتمجتها، وحتديد الفرص االستثامرية املتاحة
مما قد يساعد عىل إجياد تنمية متوازنة يف ، عىل املستثمرين والتعرف عىل املعيقات والعقبات املتعلقة هبذه االستثامرات

حتديث إىل  بحاجةو، غري أن هذه اجلهود ظلت حمصورة يف اخلارطة االستثامرية عىل موقع املؤسسة
إىل  وألن احلوافز الرضيبية ال تعد دافعًا للمستثمرين للتوجه

فإن ، ذلكإىل  وباإلضافة .فإن هذه اجلهود ال تزال غري كافية
األخذ بمخرجاهتا يف صياغة أو ، ويبدو جليًا عدم االهتامم هبا
فبالرغم من أن احلكومة أوجدت  .حتى املشاركة يف جهود احلكومة الالمركزية املتعثرة

وال تزال مركزية القرار ، التي تتميز بعدم االستقرار
مواقع العمل هو التوجه إىل  وحسب أفضل املامرسات العاملية يعد إحضار العاملة

ولعدم توفر شبكة ، إال يف حال توفرت البنية التحتية اجلاذبة للمستثمرين يف املحافظات األخرى
مقارنة بني االستثامرات  3ويوضح الشكل  .االستثامرات ستظل حتايب العاصمة وتتمركز فيها

  2011- 2002الرقم القيايس للصناعات التحويلية للسنوات واالستثامر األجنبي املبارش 

  

حيث يالحظ أهنا قد ترتفع برسعة ولكنها ال هتبط بذات الرسعة، ردنلُلزوجة األسعار هبوطًا يف األ

تثامرات الصناعية فكان معظمها أيضًا يف مناطق حمافظة العاصمةأما بالنسبة لالس
تقدم العاصمة يف املجاالت اخلدمية والتقنية والفنية وغريها عىل حساب املحافظات األخرى يف بقية أنحاء 

خلطط واإلجراءات املتعلقة باالستثامرمما جعل مؤسسة تشجيع االستثامر تعيد النظر يف ا
كام قامت مؤسسة تشجيع االستثامر بوضع اخلارطة االستثامرية يف العام  .االستثامرية عىل املحافظات كافة

وحتديد الفرص االستثامرية املتاحة، حتليل واقع البيئة االستثامرية للمحافظات
عىل املستثمرين والتعرف عىل املعيقات والعقبات املتعلقة هبذه االستثامرات

غري أن هذه اجلهود ظلت حمصورة يف اخلارطة االستثامرية عىل موقع املؤسسة .املحافظات كافة
وألن احلوافز الرضيبية ال تعد دافعًا للمستثمرين للتوجه، وبام أن املواصالت العامة غري مالئمة .يتم وهو ما مل

فإن هذه اجلهود ال تزال غري كافية، الكثري من أسس الرفاهية والتنميةإىل  مناطق ال تزال بحاجة
ويبدو جليًا عدم االهتامم هبا، يةاخلارطة مل تصبح جزءًا من املنظومة الترشيع

حتى املشاركة يف جهود احلكومة الالمركزية املتعثرةأو ، االسرتاتيجيات التنموية
التي تتميز بعدم االستقرار، إال أنه ظل يمول من املساعدات األجنبية، صندوق تنمية املحافظات

وحسب أفضل املامرسات العاملية يعد إحضار العاملة .إحدى معيقات تنمية املحافظات
إال يف حال توفرت البنية التحتية اجلاذبة للمستثمرين يف املحافظات األخرى، الصحيح وليس العكس
االستثامرات ستظل حتايب العاصمة وتتمركز فيهافإن ، مواصالت عامة كفؤة

  .ردنونمو الصناعات التحويلية يف األ
الرقم القيايس للصناعات التحويلية للسنوات واالستثامر األجنبي املبارش : 3الشكل 

 2012، دائرة اإلحصاءات العامة

لُلزوجة األسعار هبوطًا يف األ
   .ال هتبط أبداً 

أما بالنسبة لالس
تقدم العاصمة يف املجاالت اخلدمية والتقنية والفنية وغريها عىل حساب املحافظات األخرى يف بقية أنحاء إىل  وأدى هذا

مما جعل مؤسسة تشجيع االستثامر تعيد النظر يف ا، اململكة
االستثامرية عىل املحافظات كافة

حتليل واقع البيئة االستثامرية للمحافظات
عىل املستثمرين والتعرف عىل املعيقات والعقبات املتعلقة هبذه االستثامرات

املحافظات كافة
وهو ما مل، مستمر

مناطق ال تزال بحاجة
اخلارطة مل تصبح جزءًا من املنظومة الترشيع

االسرتاتيجيات التنموية
صندوق تنمية املحافظات

إحدى معيقات تنمية املحافظات
الصحيح وليس العكس
مواصالت عامة كفؤة

ونمو الصناعات التحويلية يف األ
الشكل 

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر



 

كام أن  .ية املختلفة يف حتفيز االستثامر يف قطاعات أخرى غري قطاع العقار
الرشكات الكربى يعد أو  ما تم احتسابه يف بعض السنوات عىل أنه استثامر يف قطاعات أخرى كرشاء األسهم يف البنوك

غري أنه أيضًا دليل عىل عدم  )1(، )منظمة أونكتاد
 Green Field) حيث يرى البعض أن ما يسمى باستثامرات السهل األخرض

 رشكاتإىل  أما انجذاب املستثمرين يف الغالب
أن املستثمر األجنبي جيد صعوبة يف البدء بمرشوعه إال من خالل 

  .غريها من املعيقاتأو ، وربام الفساد، وصعوبة البدء يف العمل
بل عىل الرغم من هذه التدفقات ارتفعت وترية 

، وهي ظاهرة عامة يف مجيع الدول العربية، التي شهدت أعىل نسب تدفقات االستثامر
معدالت البطالة  4ويبني الشكل  )2(.وهم غالبية سكان املنطقة

  2011- 2002معدالت البطالة واالستثامر األجنبي املبارش كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل 

  
 2012، "اإلحصائية الشهرية

(1)  http://archive.unctad.org/Templates/Page

(2)  Navtej Dhillon ،Djavad Salehi-Isfahani

the Boom ،Hurt by the Bust: Making Markets Work for Young People in the Middle East

Initiative ،13 May 2009. http://www.shababinclusion

ية املختلفة يف حتفيز االستثامر يف قطاعات أخرى غري قطاع العقارقتصادالتوجهات واإلدارات االوهنا فشلت 
ما تم احتسابه يف بعض السنوات عىل أنه استثامر يف قطاعات أخرى كرشاء األسهم يف البنوك

منظمة أونكتاد حسب تعريف(من قيمة رأس املال % 10 استثامرًا مبارشًا فقط ؛ إذ فاق
حيث يرى البعض أن ما يسمى باستثامرات السهل األخرض، تطور اإلطار الترشيعي واملؤسيس

أما انجذاب املستثمرين يف الغالب، قتصادهي دليل عىل حداثة واستقرار الترشيعات وتقدم اال
أن املستثمر األجنبي جيد صعوبة يف البدء بمرشوعه إال من خالل إىل  إذ يشري ومؤسسات قائمة فهو دليل عىل العكس؛

وصعوبة البدء يف العمل، وجود ضبابية يف الترشيعاتإىل  مما يشري، 
بل عىل الرغم من هذه التدفقات ارتفعت وترية ،  تؤثر يف ختفيض البطالةكام أن االستثامرات األجنبية املبارشة مل

التي شهدت أعىل نسب تدفقات االستثامر، معدالت البطالة خالل الفرتة ذاهتا
وهم غالبية سكان املنطقة، توظيف الشبابإىل  حيث مل تؤِد فرتات االستثامر املرتفع

 .2011- 2002خالل الفرتة  ردنوتدفقات االستثامرات يف األ

معدالت البطالة واالستثامر األجنبي املبارش كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل : 4الشكل 

اإلحصائية الشهريةالنرشة "، ردينالبنك املركزي األو 2012، دائرة اإلحصاءات العامة

                                                                        
org/Templates/Page.asp?intItemID=3147&lang=1 

Isfahani ،Paul Dyer ،Tarik Yousef ،Amina Fahmy ،Mary Kraetsch

Hurt by the Bust: Making Markets Work for Young People in the Middle East ،Middle East Youth 

shababinclusion.org/content/document/detail/1352/ 
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وهنا فشلت 
ما تم احتسابه يف بعض السنوات عىل أنه استثامر يف قطاعات أخرى كرشاء األسهم يف البنوك

استثامرًا مبارشًا فقط ؛ إذ فاق
تطور اإلطار الترشيعي واملؤسيس

Investment)هي دليل عىل حداثة واستقرار الترشيعات وتقدم اال
ومؤسسات قائمة فهو دليل عىل العكس؛

، رشاكات حملية
كام أن االستثامرات األجنبية املبارشة مل

معدالت البطالة خالل الفرتة ذاهتا
حيث مل تؤِد فرتات االستثامر املرتفع

وتدفقات االستثامرات يف األ
الشكل 

دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

                               

Mary Kraetsch ،Missed by 
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ألن معظم االستثامرات ، تركزت معظم االستثامرات األجنبية يف السنوات العرش األخرية يف حمافظة العاصمة
تدفقات الذي تأثر عىل نحو ملحوظ جراء ارتفاع 

أعىل مستوياته إىل  2008- 2005فقد وصل حجم التداول خالل الفرتة 
الذي يدل عىل وجود عالقة مبارشة بني تدفقات االستثامرات األجنبية وحجم 

بدالً من ، ية قائمةأردناملستثمرين األجانب االستثامر يف حصص لرشكات 

  حجم التداول يف سوق عامن املايل بالدينار

  

وهي عالقة بدأت ، الطردية القوية بني تدفق االستثامرات وحركة السوق املايل
ربام البتعاد االستثامرات عن السوق املايل بسبب املناخ السوداوي والتشاؤم الذي 

ألن ، ظر أوالً للسوق املايلفأي مستثمر ين، 
كام أن أي مستثمر أجنبي سيستفرس عن صحة وسالمة السوق 

وألن تراجع االستثامر ، وألن احللول جيب أن تكون شمولية
والترصحيات التشاؤمية ، ال بد من حل مشاكل السوق كشح السيولة

(1)  El Said ،H. and F. McDonald (2002).

Jordan.” Journal for Institutional Innovation

(2)  Amman Stock Exchange (www.ase.com

  تركز االستثامرات يف حمافظة العاصمة
تركزت معظم االستثامرات األجنبية يف السنوات العرش األخرية يف حمافظة العاصمة

الذي تأثر عىل نحو ملحوظ جراء ارتفاع ، انحرصت يف قطاع العقار يف حمافظة العاصمة وسوق عامن املايل
فقد وصل حجم التداول خالل الفرتة ، 5كام هو مبني يف الشكل ، االستثامر األجنبي

الذي يدل عىل وجود عالقة مبارشة بني تدفقات االستثامرات األجنبية وحجم ، كام حدث مع االستثامر األجنبي
املستثمرين األجانب االستثامر يف حصص لرشكات وذلك لتفضيل كثريمن ، التداول يف السوق

   )1(.ردنتأسيس رشكات تابعة مملوكة بالكامل هلم يف األ
حجم التداول يف سوق عامن املايل بالدينارصايف تدفقات االستثامر األجنبي و:5الشكل 

   )2(سوق عامن املايل
الطردية القوية بني تدفق االستثامرات وحركة السوق املايل ويالحظ من الشكل أعاله العالقة

ربام البتعاد االستثامرات عن السوق املايل بسبب املناخ السوداوي والتشاؤم الذي ، 2011-2010تضعف يف العامني 
، ومن هنا فال بد من معاجلة مشاكل السوق املايل .يقود التعامل يف السوق

كام أن أي مستثمر أجنبي سيستفرس عن صحة وسالمة السوق ، ي للبلدقتصاداألخري يعد مرآة تعكس الوضع اال
وألن احللول جيب أن تكون شمولية، ليضمن كيفية وآلية اخلروج من البلد املستضيف

ال بد من حل مشاكل السوق كشح السيولة، القصورظاهرة ناجتة عن كثري من مواطن 
   .واإلجراءات البريوقراطية املتحفظة

                                                                        
. “Institutional Reform and Entry Mode by Foreign Firms: The Case of 

Innovation ،Development and Transition [JIIDT] 6. 
com.jo) 

تركز االستثامرات يف حمافظة العاصمة - 2
تركزت معظم االستثامرات األجنبية يف السنوات العرش األخرية يف حمافظة العاصمة

انحرصت يف قطاع العقار يف حمافظة العاصمة وسوق عامن املايل
االستثامر األجنبي

كام حدث مع االستثامر األجنبي، التارخيية
التداول يف السوق

تأسيس رشكات تابعة مملوكة بالكامل هلم يف األ

سوق عامن املايل: املصدر
ويالحظ من الشكل أعاله العالقة

تضعف يف العامني 
يقود التعامل يف السوق

األخري يعد مرآة تعكس الوضع اال
ليضمن كيفية وآلية اخلروج من البلد املستضيف، املايل

ظاهرة ناجتة عن كثري من مواطن 
واإلجراءات البريوقراطية املتحفظة

                               
“Institutional Reform and Entry Mode by Foreign Firms: The Case of 
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  غياب القيمة املضافة لالستثامرات - 3
و يقصد هبا أنه عندما ، انخفاض القيمة املضافة لالستثامرات، من أهم األنامط التي لوحظت يف اآلونة األخرية 

مل يتم االستغالل األمثل هلذا التدفق لالستفادة من اخلربات الفنية  ردنتثامر األجنبي املبارش يف األازدادت تدفقات االس
التي من املفرتض أن تعمل عىل حتسني مهارات ، وتوفر املعلومات احلديثة املقدمة من جهة املستثمرين األجانب، والتقنية

، وبالنسبة لقطاع الصناعة .املعلومات والتكنولوجيا احلديثة واملتقدمةوتزويدها بأفضل ، وخربات األيدي العاملة املحلية
مل تنجح الصناعات التحويلية يف جذب ، %)20حوايل (حيث حتتل النسبة األكرب من الناتج املحيل اإلمجايل للقطاعات كافة 

   .تدفقات االستثامرات األجنبية
مثل حتسني : حاجة ماسة إلجراء التعديالت الالزمةوهناك ، وجيب االستفادة من تدفقات االستثامر األجنبي

وتيسري ، وتوفري مرافق تدريب أفضل للعاملني، خصوصًا الرشكات ذات املسؤولية املحدودة، إجراءات تسجيل الرشكات
وتوحيد رموز املرجعية ، املعلوماتإىل  وحتسني فرص الوصول، وحتسني فرص احلصول عىل التمويل العام، االئتامن
والتفعيل األفضل ، وحل معيقات قانون التأجري التموييل، البيانات واملعلومات احلالية عىل القطاعات املختلفة لقواعد

هنالك حاجة ماسة لتحسني التعليم ، ذلكإىل  باإلضافة .حيز الوجودإىل  وإخراج قانون اإلعسار املايل، لقانون املنافسة
كمهارات التفكري ، جيع تطوير العقلية الريادية واملهارات الالزمة للعمللتش، واملناهج الدراسية يف املدارس واجلامعات

وهي مهارات منقوصة يف التدريب املالئم لسوق ، وحتفيز العمل كفريق، ومهارات التواصل كالكتابة، النقدي التحلييل
ين يف صنع السياسات وهناك حاجة ماسة إلقامة رشاكات مؤسسية بني القطاعني العام واخلاص واملجتمع املد .العمل

   .وخاصة شبكة مواصالت متطورة لتشجيع نمو التكتالت والعناقيد اإلنتاجية، وتأمني البنية التحتية املتطورة، يةقتصاداال
  التوصيات

  إزالة العقبات أمام تدفقات االستثامر األجنبي املبارش 
احلفاظ عىل بيئة إىل  واحلاجة، واإلجراءاتحتديث السياسات والقوانني إىل  جيب أن يكون هناك توازن بني احلاجة

كام أن عدم ، فآفاق التخطيط لريادة األعامل ال ينبغي أن ختضع النتكاسات القرارات املتكررة للمسؤولني .ترشيعية مستقرة
من ومعقده ، غري ذات صلة، إجراءات مفاجئةإىل  االهتامم الفعيل برشاكات مستدامة بني القطاعني العام واخلاص يؤدي

ويتفق مع هذا التنويه الرأي الذي تبناه فريق  )1(.دون داع قتصادحيث التنفيذ واإلرضار بمصالح القطاع اخلاص واال
وهو أن التخطيط للمدى الطويل يتطلب احلداثة واالستقرار ، 1999العمل الذي شكله امللك عبد اهللا الثاين يف العام 

وإعادة هيكلة ، ولقد كان من النتائج التي توصل إليها فريق العمل إعادة هيكلة نظام احلوافز االستثامرية .والشمول
                                                                        

(1)  Petkoski ،Djordjija ،Michael Jarvis ،and Gabriela de la Garza (2006). “The Private Sector as a True Partner in 

Development.” Responsabilidad Social Empresaria. Hacia un Pacto Global en el Agro. Gustavo Secilio ،ed. 

Buenos Aires: University of Buenos Aires ،Etic Agro ،and UN Global Compact. 
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وحتسني البيئة ، تدعم االستثامرأو  وإصالح اهليكل املؤسيس للمنظامت التي تشجع، الرضائب لتخفيضها وتوحيدها
أهنا  بالرغم من، لوقت احلايل مل يتم تطبيق أي من املقرتحاتيف او .الترشيعية التي تؤثر يف سهولة ممارسة أنشطة األعامل

التي كان القصد منها أن تكون الرؤية ، يةردناستخدمت كحجر الزاوية يف جزئية حتسني االستثامر يف األجندة الوطنية األ
  .2015- 2005يف العقد  قتصاداملوحدة لال

هبدف ضامن أن تصبح تدفقات ، ردناألإىل  األجنبي املبارشوفيام ييل مقرتحات تفصيلية لتحسني تدفقات االستثامر 
  .وأن تكون السياسات شاملة ومتوافقة مع التطلعات الوطنية، االستثامر األجنبي املبارش مستدامة

وفقًا جلزئية االستثامر يف األجندة الوطنية  :يةردنتنفيذ التوصيات ذات الصلة باالستثامر من األجندة الوطنية األ - 1
  :ينبغي تنفيذ التوصيات التالية، 2006التي أطلقت يف فرباير  (JNA)ية ردناأل

  .خلق رشاكات مستدامة بني القطاع اخلاص والعام واملجتمع املدين     .أ
   تنسيق اجلهود التي تبذهلا اهليئات األربع الرئيسة التي تتعامل مع االستثامر وتشجعه  .ب
أو  لكي ال ترض السياسة، السياسات يف جماالت التجارة والصناعة واالستثامرإنشاء مؤسسة فكرية لتحليل    .ت

، عىل األقل اختاذ القرارات عىل نحو يعظم املنفعة الوطنية بأقل التكاليف واألرضارأو ، القرارات أحدها باآلخر
والوقوف عىل املعيقات املتعلقة ببيئة  ردنوإنشاء مرصد للتنافسية لقياس تنافسية األ .وخاصة الفئات األقل حظاً 

  .وبالتايل جهود جذب االستثامر، األعامل
ية لتنمية البيئة االستثامرية واألنشطة ردنية عىل وجه الرسعة متكني إنشاء اهليئة األردناقرتحت األجندة الوطنية األ  .ث

وأيرلندا وكوستاريكا يف جذب التي تم توصيفها حسب أفضل املامرسات يف سنغافورة ، (JAED)ية قتصاداال
ورصد األداء ، ية عن تلك املعنية بالتنفيذقتصادوفصل أجهزة وضع السياسات اال، االستثامر األجنبي املبارش

الوكالة األيرلندية  "فورفاس"ولقد بني املفهوم الرئيس هلذه املنظمة عىل نمط  .والقدرة عىل املنافسة، التنافيس
ونرش تقرير سنوي ، يةقتصادبمثابة مؤسسة فكرية للحكومة بشأن السياسة اال دقتصالتشجيع االستثامر واال

ويتم هذا ، ووضع السياسات واألنظمة والتوقعات بشأن مجيع املسائل املتعلقة باملرشوع، يةردنللمشاريع األ
ونرش هذا ، يةردنالتحليل ألنشطة التجارة والصناعة واالستثامر هبدف تيسري األطر التي تشجع الرشكات األ

وكان من املفروض أن تقوم  .التقرير السنوي حتت إرشاف جلنة توجيهية تتألف من ممثلني من القطاع اخلاص
(JAED)  بدور فعال يف حتقيق أقىص قدر من تدفقات االستثامر األجنبي املبارش وتعظيم االستفادة من هذه

لتسهيل  (JAED)الصلة تعتمد عىل تطوير إطار  وكانت األطر الترشيعية واإلدارية للمنظامت ذات، االستثامرات
ومع تعاقب احلكومات ، 2004وبعد والدة ضعيفة للمؤسسة يف أواخر العام ، ولكن .هذا اهلدفإىل  الوصول

   .ثم إبطال قانوهنا الحقاً ، تم إلغاؤها فعلياً ، عليها دون أن تولدعىل نحو مكتمل
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  جتديد حوافز االستثامر - 2
 .حيث يقوم فقط عىل منح اإلعفاءات الرضيبية والتخفيضات للمستثمرين، التطويرإىل  االستثامريةحيتاج نظام احلوافز 

واحلد من تعقيد الرموز اجلمركية والرضائب بحيث تصبح ، واحلل هو خفض الرضائب ورسوم اجلامرك يف مجيع املجاالت
من منظور ، ملخطط حوافز االستثامر املعقدة حالياً  نردكام ينبغي النظر يف إعادة هيكلة األ .احلوافز الرضيبية غري رضورية

وعىل الرغم من ، لألسف .ردنالسياسة العامة كخطوة أوىل نحو خلق بيئة رضيبية مرغوب فيها الستثامر رأس املال يف األ
واملحاولة الفاشلة يف ، 2003، 2000، 1995، 1988، 1987، 1984التغيريات يف قانون تشجيع االستثامر خالل األعوام 

   .فقد ظلت احلوافز غري كافية، 2012ومؤخرًا يف العام ، 2006العام 
وحيدد بناء عليها احلوافز اإلضافية ألي من ، يفضل أن تكون هناك سياسة حتفيز استثامر معروفة ومتفق عليهاو

، واملبدأ هو ختفيض الكلفة عىل املستثمر .األنشطةية بالنسبة للقرارات التي يمنحها جملس الوزراء هلذه قتصاداألنشطة اال
يني كحافز يقلل من فاتورة ردني للموظفني األجتامعاإلعفاءات املؤقتة من رسوم الضامن االأو  من خالل منحه األرايض

رات جزٍء منها يف حالة الرغبة يف جذب استثامأو  حتى توفري رؤوس األموالأو ، ينيردنويشجع عىل توظيف األ، العاملة
وهنالك ممارسات كثرية أصبحت معروفة عامليًا إلنجاح جتارب جذب  .ردنلتعزيز تنافسية األ وإسرتاتيجيةتعد هامة 

الذي ينص عىل دمج مهام مؤسسة  2012أن مرشوع قانون االستثامر اجلديد إىل  ونريد التنويه هنا .االستثامر األجنبي املبارش
ية لتطوير ردنواملهام املتعلقة برتويج الصادرات وإقامة املعارض من املؤسسة األ، نمويةوهيئة املناطق الت، تشجيع االستثامر

كام أنه مل جيعل ، مثل هذه احلوافزإىل  مل يتطرق، ية بجهة واحدة تسمى هيئة تنمية وتشجيع االستثامرقتصاداملشاريع اال
مما كان سيقلل من التأخري ويعجل يف سري ، شفافةالقرارات اخلاصة بتحفيز االستثامر تلقائية من خالل نظام وتعليامت 

حيث يؤخذ عىل مرشوع قانون االستثامر أنه يتطلب بأن يكون التنسيب باإلعفاء من وزيري الصناعة والتجارة ، األمور
قرار وزير  يتفوق يف غالب األحيان قرار وزير املالية عىل - لتضارهبام يف املهام - اللذين يف حال عدم االتفاق، واملالية معاً 

والثاين يعنى بشكل غري مبارش بتعظيم ، فاألول حياول حتصيل أكرب قدر من املال عىل املدى القصري، الصناعة والتجارة
  .حوافز ماديةإىل  األمر الذي قد حيتاج، حجم االستثامرات

خالفًا ملا تم حتديده  ، أيضاً ردينبل عىل األ، وجيب احلرص عىل أن ال تنحرس احلوافز عىل االستثامر األجنبي فقط
وحسب أفضل املامرسات العاملية أن يصبح ، كام يفرتض .الذي يعنى باالستثامر األجنبي فقط "رأس املال األجنبي"بقانون 

قد بدأ  ردنوهبذا يكون األ، الكتامل رشوط الرتخيص، كستة شهور مثالً ، ثم يمنح املستثمر فرتة حمددة، التسجيل ترخيصاً 
   .واستثمر، مبكرًا وشغل أبناء البلد برسعة

مثل هذه إىل  فالدول املتقدمة ال حتتاج، ال يعد حتسيناً  "النافذة االستثامرية"والتحسني الذي أتى به مرشوع القانون عىل 
ألن بعض ، يل باالستثامركام أن النافذة احلالية ال حتل مشكلة التعج .بسبب سهولة وشفافية املناخ االستثامري فيها، النافذة
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، مما يعني تعطيل االستثامر حلني حصول املوافقة، بل وصًال باستالم الطلب، اجلهات املمثلة فيها ال متنح موافقات هنائية
   .وبذلك تضعف هذه اجلهات معنى النافذة والفائدة املرجوة منها

  ستثامر عىل نحو صحيح يف الداخل واخلارجالرتويج لال - 3
سياسة واضحة مبنية عىل اسرتاتيجيه  لمن خال، ثم املستثمرين العرب، يني املغرتبني أوالً ردنالرتكيز عىل األال بد من 

فاالستثامر ، واملفروض أيضًا أن تتضافر اجلهود داخلياً ، تتعامل مع االستثامر والصناعة والتجارة يف قالب واحد متكامل
، خاصة مع صغر حجمه وشح موارده، ردنتتفوق بيئة األعامل يف األ، بل، نوما مل تتحس، يرتبط عىل نحو وثيق ببيئة العامل

يتم التعامل معها اسرتاتيجيًا يف ، مصائب إقليميةأو ، فإن االستثامرات لن تتحسن إال من خالل هبات يف أسعار النفط
  .ردناأل
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  الفصل السادس

  ي ــاع الزراعــالقط
  

  

6 -1   

الغذائي الوطني من خالل عرض األدبيات وحتليل البيانات املنشورة التي  األمنتقدم هذه الورقة تقييًام أوليًا لقضية 
ية من ردنما اختذته احلكومات األإىل  ويعرض هذا التقييم .تناولت هذا املوضوع عىل الصعيد العاملي واإلقليمي واملحيل

وقد اعتمدت هذه الورقة عىل البيانات اإلحصائية  .الغذائي الوطني األمنسياسات وبرامج خمتلفة وختطيط يف سبيل حتقيق 
 األغذيةومنظمة ، البنك الدويل، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة، الصادرة عن كل من دائرة اإلحصاءات العامة

  .FAO والزراعة العاملية
 األمنأما اجلزء الثاين فيحوي عىل فهم ومعاجلة واقع ، اإلطار املفاهيمي والتعريفات يف اجلزء األول من الورقةيقع 

الغذائي الوطني من جانب قطاع  األمنويف اجلزء الثالث تم طرح قضية ،  من جانب قطاع اإلنتاج الزراعيردينالغذائي األ
 ردنالغذائي الراهنة يف األ األمنة فيقدم أهم النتائج التي تلخص أوضاع وأما اجلزء األخري من الورق، التسويق الزراعي

الغذائي يف كثري من  األمنمزيد من جماالت البحث حيث ال تزال هناك الكثري من التحديات التي تواجه حتقيق إىل  واحلاجة
ويمكن القيام بحمالت لرفع  .مناطق اململكة حيث العديد من األرس ال جتد سبًال كافية للحصول عىل حاجتها من الغذاء

وأخريًا اقرتاح  .مستوى الوعي الصحي وفائدة الغذاء املتوازن من أجل خفض معدالت األطفال املصابني بسوء التغذية
  .الغذائي الوطني األمنالتي قد تساعد عىل حتقيق عدد من التوصيات العملية 

نتيجة لذلك تضع احلكومات ، الغذائي من أمهها األمنويعترب ، ويواجه العامل اليوم مشكالت وحتديات كثرية
الغذائي عندما يتمتع  األمنحيث يتحقق ، سياسات زراعية وغذائية ملواجهة نقص الغذاء والتوازن يف املحتوى الغذائي

عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي ، يةقتصادمن الناحيتني املادية واال، افة يف مجيع األوقات بفرص احلصولالبرش ك
   .حاجاهتم وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر هلم النشاط والصحة

بسبب االرتباط الوثيق بني كل من الغذاء ) الغذائي األمن(ونظرًا ملا لتوفر الغذاء من بعد أمني فقد شاع مصطلح 
يف ، إال أن الغذاء يعترب أمهها، فالغذاء هو أحد حاجات اإلنسان الرضورية التي تتمثل يف املأكل وامللبس واملسكن، األمنو

عكس حيث ي) من ال يملك طعامه ال يملك قراره(: كام قيلو .}الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف{سورة قريش 
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وإيصاهلا ، الغذائي قدرة الدولة بمواردها الطبيعية واملالية عىل تامني االحتياجات الغذائية الكمية والنوعية ملواطنيها األمن
أي وصوهلا حتى للفقراء ، يةجتامعية واالقتصادهلم يف الوقت املناسب ويف أماكن تواجدهم مهام كانت أوضاعهم اال

   .هتم الغذائيةومتكينهم من احلصول عىل احتياجا
فهو  ...ية لإلنسانجتامعية واالقتصادالقوانني الدولية فإن حق الغذاء يندرج وصفيًا يف قائمة احلقوق االإىل  وبالرجوع

حق سيايس ألنه يفرض عىل الدولة  - أيضا - وهو ، حق مدين ألنه يرتبط مبارشة بكفاءة أداء نشاطات املجتمع املدين
الدولة من الرعية تقديم واجباهتم فإن عليها لزامًا صيانة حياة الرعية وتوفري سبل العيش  فكام تطلب، واجبات ومسئوليات
  .الكريم هلا بحرية وأمان

فحسب تقرير البنك ، الغذائي يغلب عليها التشاؤم والسوداوية األمنإن أغلب التحليالت واملؤرشات العاملية لواقع 
فان نامذج التحليل احلسابية تتوقع ارتفاع أسعار املواد  "الزراعة من أجل التنمية" 2008الدويل عن التنمية يف العامل للعام 

وختلق احتامالت جمهولة متزايدة بشأن حتقيق ، وينعكس مسار هبوطها القائم منذ زمن طويل، الغذائية يف األسواق العاملية
يتطلب  2030والعام  2000يقدر تقرير البنك الدويل أن مواجهة الطلب العاملي املتوقع ما بني العام و .الغذائي العاملي األمن

أيضًا وفق  .ال يدخل يف ذلك الطلب املتزايد عليها إلنتاج الوقود احليوي، ألغراض الغذاء% 50زيادة إنتاج احلبوب بنسبة 
وبذلك يقدر  2006عام كانت عليه يف العام % 40بنسبة  2007عام تقديرات صندوق النقد الدويل ارتفعت أسعار الغذاء يف ال

فقد بلغ السعر العاملي ، ووفق تقديرات الفاو، ومن جهة أخرى .مليار دوالر 25.3تبلغ نحو  2007أن قيمة الفجوة يف العام 
جوة من القمح وحده من وبذلك ترتفع تقديرات قيمة الف .2005العام يف  مما كان عليه%  210نحو  2008للقمح يف العام 

هذا وتؤكد أرقام دائرة اإلحصاءات العامة أن  .2008مليار دوالر للعام  9.5حوايل إىل  2005مليار دوالر للعام  4.5حوايل 
يومًا فقط بحسب إحصاءات أجرهتا دائرة اإلحصاءات العامة يف  17ملدة  ردنإنتاج اململكة من القمح يكفي حاجة األ

يف حني تم استرياد ، من االحتياجات خالل العام فقط%  5فيام تبني أن اإلنتاج الوطني من حمصول القمح يوفر ، 2010
  .اجلزء املتبقي من اخلارج

واملصحوبة يف نفس الوقت بتزايد عدد ، من املعروف أن اململكة تعاين ندرة املوارد املائية واألرايض الصاحلة للزراعة
من السلع الغذائية  إسرتاتيجيوعليه فإن توافر خمزون ، الطلب عىل املواد الغذائية وارتفاع أسعارهاالسكان وبالتايل زيادة 

 األمنبام حيقق  .وعدم ارتفاعها طوال العام، يضمن استمرار تدفق السلع لألسواق املحلية ومن ثم استقرار األسعار
     .الغذائي للمملكة وحيول دون نشوء أزمات غذائية مستقبالً 

كبقية الدول العربية يعاين من اتساع الفجوة بني اإلنتاج الغذائي املحيل واالستهالك املتزايد كنتيجة طبيعية  ردنواأل
%  10فوق مساحة من األرض ال تزيد نسبة أراضيها الصاحلة للزراعة عىل ، % 2.6ما نسبته إىل  للنمو السكاين الذي يصل

من نقص حاد يف كميات  ردنكام يعاين األ، 2004، مليون 5.3يقطنها نحو ، 2ألف كم  89.3من إمجايل مساحتها البالغة نحو 
كتلك التي تعرض ، تقلبات األحوال املناخية وظروف اجلفافإىل  باإلضافة، املياه إذ تعّد من أفقر عرش دول يف العامل باملياه
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ية اهلاشمية منذ أكثر من ردنمل تشهده اململكة األحيث تزامن هذا اجلفاف الذي ، 1998/1999يف العام املطري  ردنهلا األ
والتقلبات احلادة يف ، ردنية التي يشهدها األقتصادواألزمة اال، %12نحوإىل  عامًا مع ارتفاع يف نسبة البطالة وصلت 40

   .وتفاقم املديونية، وما رافقها من تقلبات يف أسعار الرصف العاملية، ي العامليقتصادالنظام اال
  :عدة تساؤالت من أمهها )والتسويق اإلنتاج من جانبي ردينالغذائي األ األمنواقع (تطرح ورقة العمل  
 ما هو الوضع الراهن واملتوقع لألمن الغذائي يف اململكة؟ •

واالسترياد واالستثامر الزراعي اخلارجي يف حتقيق مستويات ) اإلنتاج(ما األمهية النسبية لكل من الزراعة املحلية   •
  ة؟سرتاتيجيالغذائي ألهم السلع اإل األمنخمتلفة من 

  الغذائي الوطني؟ األمنما مدى نجاعة سياسات  •
أبرزها الظروف السياسية ، ردنالغذائي يف األ األمنوعىل املستوى الوطني هنالك سلسلة عوامل مؤثرة يف 

إحداث إىل  اهلجرات القرسية أدت موجات منإىل  ردنتعرض األإىل  التي أدتو، ية السائدة يف املنطقةقتصادواال
، تشمل عدد السكان وتوزيعهم بني الريف واحلرضو جانب العوامل الديمغرافيةإىل  التغريات السكانية غري املنتظمة

عوامل اخرى أبرزها املوارد و %)3(كانت أكثر من ، ردنحيث إن نسبة النمو السكاين يف األ، كذلك معدل النمو السكاينو
ا االستغالل األمثل ردناتشمل ضعف قاعدة املوارد الزراعية وخصوصًا املياه وهذا حيتم علينا استغالل موو، الطبيعية

   .واملحافظة عليها قدر اإلمكان إلدامتها
يزيد العبء املزدوج لسوء التغذية ، ترتفع أسعار املواد الغذائيةأنه حني   WHO وتؤكد منظمة الصحة العاملية

وتستبدل األرس الفقرية  .وقد تظهر البدانة ونقص التغذية يف نفس األرسة املعيشية ونفس الشخص، واألمراض املزمنة
تزيد هذه األغذية اخلالية من ، ومع تغري التمثيل الغذائي ."خالية من السعرات احلرارية"الطعام املغذي برشاء أغذية 

  .سمنةالسعرات احلرارية من معدالت التقزم وفقر الدم وزيادة الوزن وال
عن طريق االحتفاظ بمخزون ، الغذائي Food Security األمنحتقيق مستوى معني من إىل  وحيث تسعى اململكة

ويتم تكوين هذا املخزون عن ، يكفي االحتياجات االستهالكية ملدة ستة أشهر عىل األقل، من السلع الغذائية إسرتاتيجي
خاصة وأن منطقة الرشق ، ملواجهة الظروف الطارئة، الزراعي اخلارجيطريق اإلنتاج املحيل والواردات واالستثامر 

   .ياً اقتصاداألوسط متوج بأحداث وتطورات جعلتها غري مستقرة عسكرًيا وسياسيًا و
 الغذائي قادرة عىل حتديد اإلمكانات واألولويات األمنٍة وطنيٍة خاصٍة بإسرتاتيجيإىل  أننا بحاجةٍ ، وخالصة القول   

الغذائي  األمنة ستحدد رؤية الدولة لتحديات سرتاتيجياإل أنجانب استكشاف الفرص املتاحة واملمكنة حيث إىل 
وتوسيع ، وعىل أن تنفذ من خالل اآللية املشرتكة اجلامعة للجهات العاملة يف املجال، والزراعة واملياه ومعاجلة سوء التغذية

الغذائي هو جزء ال  األمنانطالقا من أن ، ملختلفة ومؤسسات املجتمع املديندائرة املشاركة فيها بإدخال وإرشاك املنظامت ا
  .الوطني األمنيتجزأ من 
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 :الغذائي األمنإطار وأبعاد مفهوم 

حيث ارتفعت أسعار الطاقة وواكبها ارتفاع ، حوايل منتصف السبعينات من القرن املايض حدثت أزمة غذاء عاملية
 –وقد اجتهت غالبية الدول  .قدرة العديد من دول العجز الغذائي عىل استرياد احتياجاهتاوتراجعت كثريًا ، أسعار الغذاء

 األمنوتركز السعي لتحقيق  - احللول القائمة عىل تعزيز القدرات عىل االعتامد عىل الذات يف توفري الغذاءإىل  –آنذاك 
يف إطار املتغريات و .ة الغذاء بصفة أساسيةاخلاص بإتاحوانصب االهتامم عىل البعد ، عىل سياسات االكتفاء الذايت الغذائي

جانب البعد اخلاص إىل ، الغذائي واتسع ليشمل القدرة عىل احلصول عىل الغذاء األمنواملستجدات العاملية تطور مفهوم 
اإلنسان التي أقرها أصبح حق اإلنسان يف غذاء مناسب ضمن حقوق ، يف إطار االهتامم املتزايد بقضية الغذاء .بإتاحة الغذاء

املتفق حوله عامليًا لألمن الغذائي يدور حول املفهوم الذي استقرت عليه منظمة األغذية  أصبح املفهوم، املجتمع الدويل
الغذائي عندما يكون كل األفراد يف كل األوقات هلم القدرة عىل  األمنيتحقق ":عىل النحو التايل )الفاو(والزراعة 

من أجل حياة تتسم ، وآمن حيتوي قيمة غذائية من الطعام لتلبية احتياجاهتم وفق تفضيالهتماحلصول عىل قدر كاٍف 
  ."بالصحة والنشاط

نتيجة لذلك تضع احلكومات سياسات ، الغذائي من أمهها األمنويعترب ، يواجه العامل اليوم مشكالت وحتديات كثرية
الغذائي عندما يتمتع البرش كافة يف  األمنحيث يتحقق ، الغذائي زراعية وغذائية ملواجهة نقص الغذاء والتوازن يف املحتوى

عىل أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاهتم وتناسب ، يةقتصاداال من الناحيتني املادية، مجيع األوقات بفرص احلصول
   .أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر هلم النشاط والصحة

بسبب االرتباط الوثيق بني كل من الغذاء ) الغذائي األمن(ونظرًا ملا لتوفر الغذاء من بعد أمني فقد شاع مصطلح 
يف ، إال أن الغذاء يعترب أمهها، فالغذاء هو أحد حاجات اإلنسان الرضورية التي تتمثل يف املأكل وامللبس واملسكن، األمنو

إن السيطرة ) من ال يملك طعامه ال يملك قراره(: وكام قيل .}ن خوفالذي أطعمهم من جوع وآمنهم م{سورة قريش 
ويعكس  .ية مبهمةاقتصادعىل موارد إنتاج الغذاء يف العامل تشوه استخدامه عىل استغالل الوضع العتبارات سياسية و

وإيصاهلا ، الغذائي قدرة الدولة بمواردها الطبيعية واملالية عىل تامني االحتياجات الغذائية الكمية والنوعية ملواطنيها األمن
أي وصوهلا حتى للفقراء ، يةجتامعية واالقتصادهلم يف الوقت املناسب ويف أماكن تواجدهم مهام كانت أوضاعهم اال

القوانني الدولية فإن حق الغذاء يندرج وصفيًا يف قائمة إىل  وبالرجوع .ئيةومتكينهم من احلصول عىل احتياجاهتم الغذا
فالقائمة تسلك يف إطار العالقات بني مؤسسات ، إال أنه ال يسلك تطابقًا معها ..ية لإلنسانجتامعية واالقتصاداحلقوق اال

حق سيايس ألنه  - أيضا - وهو ، املدينفهو حق مدين ألنه يرتبط مبارشة بكفاءة أداء نشاطات املجتمع  .املجتمع املدين
فكام تطلب الدولة من الرعية تقديم واجباهتم فإن عليها لزامًا صيانة حياة الرعية ، يفرض عىل الدولة واجبات ومسئوليات
  .وتوفري سبل العيش الكريم بحرية وأمان
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 :املحاور الرئيسة لألمن الغذائي

عىل توفري اإلمدادات الكافية من ) الدولة(وتقاس بقدرة املجتمع ، ومتثل جانب العرض Availabilityاإلتاحة  -  1
  .من األسواق اخلارجيةأو  الغذاء لسكاهنا سواء من إنتاجها املحيل

وتقاس بقدرة كافة األفراد يف املجتمع عىل تدبري ، وتتمثل يف جانب الطلب Accessibilityإمكانية احلصول  - 2
ية ذات جتامعية واالقتصادوأيضًا وفق ما يتبع من السياسات اال، املادية احتياجاهتم من الغذاء وفق إمكاناهتم

  .العالقة
  .ويتمثل يف االعتبارات املتعلقة بالنوعية واملواصفات التي تضمن سالمة الغذاء، Safetyاألمان  - 3
، والقدرة عىل احلصول، اإلتاحة(ويتمثل يف االستدامة والتواصل لألبعاد الثالثة السابقة ، Stabilityالستقرار ا - 4

وذلك وفق ما يتبع من السياسات ، أالزماتأو  عرب خمتلف الفرتات الزمنية دون التعرض للتقلبات) واألمان
  .والربامج والتدابري ذات العالقة

  :الوطني الغذائي األمناملحيل و قتصادتقلب األسعار عىل الصعيد الدويل وأثره عىل اال
ات املناخية وازدياد تواتر صدمات األحوال اجلويةمنها ، نتيجة ألسباب عدة وازدياد الصالت بني أسواق ، التغريُّ

وازدياد التوظيف املايل للسلع الغذائية والزراعية التي ، الطاقة واألسواق الزراعية نتيجة الزدياد الطلب عىل الوقود احليوي
وقد سجل اهنيار السوق املالية يف  .تقلبات كربى الغذائية األسواقشهدت ، توحي كلها بأن تقلب األسعار سيظل مستمراً 

حيث ُدفع املاليني ، تعتمده منظمة األغذية والزراعة الدوليةأعىل ارتفاع يف مؤرش أسعار الغذاء الذي  2008 – 2007الفرتة 
  .صفوف اجلياع فزاد عددهم آنذاك عىل املليار شخصإىل  من البرش

عام كانت عليه يف العام % 40بنسبة  2007العام يف  الدويل فقد ارتفعت أسعار الغذاءووفق تقديرات صندوق النقد 
ووفق تقديرات الفاو فقد بلغ ، وكذلك .مليار دوالر 25.3تبلغ نحو  2007وبذلك يقدر أن قيمة الفجوة للعام ، 2006

وبذلك ترتفع تقديرات قيمة الفجوة من القمح  .2005مما كان عليه يف العام %  210نحو  2008السعر العاملي للقمح للعام 
  .2008مليار دوالر العام  9.5حوايل إىل  2005مليار دوالر العام  4.5وحده من حوايل 

ولكن مؤرش  .نتيجة الستقرار السوق 2008وسجل بعد ذلك انخفاض ملحوظ يف األسعار منذ منتصف العام  
وبقي يف ، بالتزامن مع فيضانات باكستان وحرائق حقول القمح يف روسيا، 2010األسعار بدأ بالتصاعد مرة أخرى يف العام 

أن مؤرش أسعار الغذاء لشهر إىل  )فاو(فقد أشار آخر تقرير من منظمة األغذية والزراعة الدولية  .أعىل مستوياته حتى اليوم
وال  .2010مقارنة بشهر حزيران لعام %) 39(سجل ارتفاعًا بنسبة ، وبالرغم من أنه ليس األعىل هلذا العام، 2011حزيران 

  .2008مستويات ما قبل إىل  توجد اليوم معطيات بأن أسعار املواد الغذائية يف السوق العاملي ستعود
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  )2012 – 2002(نسبة التغري يف أسعار النفط واملواد الغذائية 

  
بفرض رسوم مجركية عالية وفرض قيود عىل قامت بعض الدول املصدرة للمنتجات الزراعية ، ويف ظل األزمة العاملية 

وأصبحت منطقة الرشق األوسط خالل السنوات األخرية غري مستقرة سياسيًا ، يةقتصادصادراهتا يف ظروف األزمات اال
تلبية مطالب مواطنيها وحتسني مستوى معيشتهم وتوفري السلع الغذائية بأسعار إىل  وبالتايل تسعى مجيع الدول، يااقتصادو

من السلع الغذائية أصبح من  إسرتاتيجيب مع دخوهلم يف ظل األوضاع الراهنة وبالتايل فإن االحتفاظ بمخزون تتناس
  .الغذائي للمملكة األمناالعتبارات الرضورية لتحقيق 

ات الرسيعة النمو قتصادسوف يزداد الطلب من املستهلكني يف اال .من املرجح أن يستمر ارتفاع وتقلب أسعار األغذية
فرض ضغوط إضافية عىل إىل  وسوف تؤدي أي توسعات أخرى يف إنتاج الوقود احليوي، ظل استمرار الزيادة السكانية يف

   .نظام األغذية
ي يف قتصادارتفاع أسعار الغذاء العاملية نتيجة االندماج االإىل  وعىل املستوى الوطني يرجع سبب ارتفاع أسعار الغذاء 

انخفاض الكميات املنتجة من املحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غري املالئمة كذلك بسبب ، العاملية األسواق
ونمو عدد السكان مع عدم االستقرار النسبي للمعروض ، وارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج الزراعي والنقل ، للزراعة

  .من املواد الغذائية مما يسبب عجزًا يف الطلب عىل املواد الغذائية
انب السياسات التي اتبعت ملواجهة ارتفاع األسعار عن طريق تعبئة املوارد الزراعية وترشيد استهالكها أما عىل ج

وإنشاء  وتبني سياسات زراعية مالئمة مثل ختفيض تعريفة االسترياد خاصة للقمح وكذلك ختفيض رسوم اجلمركية
ص للعمل ومراقبة األسعار وتبني نظام املنح والعمل عىل مواجهة الفقر وتوفري فر، الرشكة الوطنية لألمن الغذائي

  .ية ومواجهة التحديات البيئيةجتامعواملساعدات اال
إن ارتفاع أسعار األغذية عامليًا زاد من نفقات ، الصادر عن البنك الدويل "2012الرصد العاملي للعام "يقول تقرير 

ومن جانب آخر فأن جلوء الدولة ، إضافيًا عىل ميزانيتهاما يشكل ضغطًا ، % 40إىل  % 20ية بنسب ترتاوح بني ردناألرس األ
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يعني بأن ارتفاع األسعار العاملية يمكن أن يضغط بشكل 

ولتلبية احتياجات ، رشاء سلع منخفضة النوعية والسعر
كام جلأت ، ختفيض مشرتياهتا من السلع الكاملية لتوفري النقود لرشاء السلع األساسية

وبطبيعة احلال حيدث تغري يف نمط ، اجلملةأسواق 
إذ تقوم نسبة من املستهلكني أحيانًا بتغيري نمط استهالكها من السلع 

 من مكتٍف  ردنأن األ، الغذائي الوطني األمن

  
وجود إىل  كام أشارت البيانات .الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة

وتنبع أمهية  .القمح التي ال يكفي االنتاج املحيل منها االحتياجات االستهالكية
 .2011من النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية الكلية يف العام 

  .فرد من السعرات احلرارية الكليةمن النصيب اليومي لل
من % 95حيث استورد ما نسبته ، يعتمد بشكٍل شبه كيل عىل املستوردات من القمح

بذلك تبقى النسبة مرتفعة من حيث و %98إىل 
% 20.1فقد ارتفعت من ، أما نسبة االكتفاء من اللحوم احلمراء

يعني بأن ارتفاع األسعار العاملية يمكن أن يضغط بشكل ، يةجتامعلتقديم الدعم للسلع األساسية ضمن برامج احلامية اال
  .كبري عىل ميزانية الدولة التي تعاين اصالً من عجوزات وتشوهات كبرية

رشاء سلع منخفضة النوعية والسعرإىل  ض املستهلكني أحياناً بع ويف ظل ارتفاع األسعار يلجأ
ختفيض مشرتياهتا من السلع الكاملية لتوفري النقود لرشاء السلع األساسيةإىل  األرسة تلجأ نسبة من املستهلكني

أسواق إىل  تغيري مكان الرشاء من أسواق التجزئةإىل  نسبة من املستهلكني
إذ تقوم نسبة من املستهلكني أحيانًا بتغيري نمط استهالكها من السلع ، االستهالك عندما ترتفع أسعار السلع الغذائية

  :ردينالغذائي األ األمنواقع ومؤرشات 
األمنو تؤكد أحدث بيانات دائرة اإلحصاءات العامة املتعلقة بواقع الغذاء

  .املائدة وبيض الطازج واحلليب والبندورة الزيتون 

الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامة 2011ظهر هذا يف نرشة امليزانية الغذائية للعام 
القمح التي ال يكفي االنتاج املحيل منها االحتياجات االستهالكيةفجوة غذائية يف مواد احلبوب وخاصة مادة 
من النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية الكلية يف العام % 47احلبوب ومنتجاهتا من أهنا تساهم بام نسبته 

من النصيب اليومي لل% 81حيث يساهم بام نسبته ، وتربز أمهية القمح ومنتجاته
يعتمد بشكٍل شبه كيل عىل املستوردات من القمح ردنأن األإىل  وتشري البيانات

إىل  2011وارتفعت هذه النسبة يف العام  2010احتياجاته من القمح يف العام 
أما نسبة االكتفاء من اللحوم احلمراء .املستوردات يف توفري االحتياجات من القمح

  .2011يف العام % 28.8إىل 

لتقديم الدعم للسلع األساسية ضمن برامج احلامية اال
كبري عىل ميزانية الدولة التي تعاين اصالً من عجوزات وتشوهات كبرية

ويف ظل ارتفاع األسعار يلجأ
األرسة تلجأ نسبة من املستهلكني

نسبة من املستهلكني
االستهالك عندما ترتفع أسعار السلع الغذائية

   .الغذائية
واقع ومؤرشات 

تؤكد أحدث بيانات دائرة اإلحصاءات العامة املتعلقة بواقع الغذاء
 وزيت الزيتون

ظهر هذا يف نرشة امليزانية الغذائية للعام 
فجوة غذائية يف مواد احلبوب وخاصة مادة 
احلبوب ومنتجاهتا من أهنا تساهم بام نسبته 

وتربز أمهية القمح ومنتجاته
وتشري البيانات

احتياجاته من القمح يف العام 
املستوردات يف توفري االحتياجات من القمحاالعتامد عىل 

إىل  2010يف العام 



 

  

يف  3713.4إىل  2010سعرًا حراريًا يف العام  2873
كام يتبني أيضًا ارتفاع النصيب  .2010عن العام 

سعرًا حراريًا مقارنة  712.4بمقدار  2011اليومي للفرد من السعرات احلرارية من املنتجات النباتية واحليوانية يف العام 
حيث شكلت ، ردينوبينت النتائج هيمنة املنتجات النباتية عىل نمط االستهالك الغذائي للفرد األ
كام هو احلال يف  2011من النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية الكلية يف العام 

سعرًا من املنتجات  437و، سعرًا حراريًا من املنتجات النباتية

تظهر البيانات أن ، )النباتية واحليوانية(وعن النصيب اليومي للفرد من الربوتينات والدهون حسب جمموعات الغذاء 
ما قيمته أو  % 66وشكلت املنتجات النباتية ما نسبته 

النباتية (أما بالنسبة لنصيب الفرد اليومي من الدهون حسب جمموعات الغذاء 
من كمية % 76أي ما نسبته ، غراماً  84.6وكان نصيب املنتجات النباتية منها 

   

  دائرة االحصاءات العامة
2873.4 من السعرات احلرارية من ردينكام ارتفع النصيب اليومي للفرد األ

عن العام % 29وبام نسبته ، سعرًا حراريًا بني العامني 840بارتفاع بلغ 
اليومي للفرد من السعرات احلرارية من املنتجات النباتية واحليوانية يف العام 

وبينت النتائج هيمنة املنتجات النباتية عىل نمط االستهالك الغذائي للفرد األ .2003بنصيبه يف العام 
من النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية الكلية يف العام % 88املنتجات النباتية مصدرًا حلوايل 

سعرًا حراريًا من املنتجات النباتية 3276.4وبلغ النصيب اليومي للفرد  .السابقة
  .2011احليوانية يف العام 

وعن النصيب اليومي للفرد من الربوتينات والدهون حسب جمموعات الغذاء 
وشكلت املنتجات النباتية ما نسبته  .2011غرامًا يف العام  98.1وتينات بلغ النصيب اليومي للفرد من الرب

أما بالنسبة لنصيب الفرد اليومي من الدهون حسب جمموعات الغذاء  .غرامًا من كمية الربوتينات الكلية
وكان نصيب املنتجات النباتية منها ، 2011غرامًا يف العام  122فقد بلغ 

.  
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دائرة االحصاءات العامة: املصدر
كام ارتفع النصيب اليومي للفرد األ

بارتفاع بلغ ، 2011العام 
اليومي للفرد من السعرات احلرارية من املنتجات النباتية واحليوانية يف العام 

بنصيبه يف العام 
املنتجات النباتية مصدرًا حلوايل 

السابقةالسنوات 
احليوانية يف العام 

وعن النصيب اليومي للفرد من الربوتينات والدهون حسب جمموعات الغذاء 
النصيب اليومي للفرد من الرب

غرامًا من كمية الربوتينات الكلية 64.8
فقد بلغ ، )واحليوانية

.الدهون الكلية
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6 -2    
  :حمور االنتاج: أوالً 

 ملخص تنفيذي .1

وبوجود ميزة مؤسسة ، ية اهلاشمية ضمن منطقة الرشق األوسط امللتهبة واملولدة لألزماتردنإن وجود اململكة األ
الذي ظهر عىل ، ويف زمن الربيع العريب .التي حافظت عىل ليربالية الدولة يف منطقة انترشت فيها الدكتاتوريات، العرش

وباطنها فقر وبطالة وعجز كامل من قبل الدولة عن استيعاب نسبة نمو سكاين ، شكل حركات ظاهرها طموحات سياسية
كل ذلك زاد احلاجة  .الزراعي عامده يف هذه اململكة قتصادوالذي يشكل اال، ي املتواضعةقتصادتتجاوز معدالت النمو اال

التي يشكل صغار املزارعني ،  حتقق أمنًا غذائيًا للطبقات املسحوقةردينة متكاملة لألمن الغذائي األإسرتاتيجيللتوافق عىل 
  .الغالبية العظمى منها يف كل من الريف والبادية

بعد تأمني كميات كافية من املياه من خالل ، ة عىل تنظيم وتنويع ورفع اإلنتاج املحيل للغذاءسرتاتيجيوتعتمد هذه اإل
وتوفري التمويل لتمكني األرس واجلمعيات التعاونية من استخدامها يف نشاطات اإلنتاج النبايت ، مشاريع احلصاد املائي

من خالل حتسني هيكلة الرتبة واحلفاظ ، قوية للزراعات البعلية وكذلك إعطاء دفعة .واحليواين يف مناطق الريف والبادية
وباستخدام مصادر أخرى للمياه ، عن طريق مشاريع احلصاد املائي واستخدام الري التكمييل بصورة كفؤة، عىل رطوبتها

، تي توفر يف كمية مياه الريوإحداث نقلة نوعية يف الزراعات املروية باستخدام التقنيات احلديثة ال .كاملياه العادمة املعاجلة
   .وترفع انتاجية وحدة املساحة املزروعة

واإلهتامم بربامج الزراعة احلرضية ألمهيتها يف ، ة بإنشاء رشكة تأمني للمخاطر الزراعيةسرتاتيجيكام تويص هذه اإل
الذي ، شاهبة ملرشوع احلاكورةوالتوسع يف برامج مكافحة الفقر الزراعية وامل، الغذائي عىل مستوى األرس األمندعم برامج 

ية قتصادلتصبح جزءًا رئيسًا يف الربنامج الوطني ملكافحة الفقر والبطالة والتنمية اال، يتم تنفيذه من خالل وزارة الزراعة
  .املحلية

لضامن استدامة أية إنجازات ، وال هنمل هنا ذكر احلاجة حلامية ما تبقى من مصادرنا الزراعية واملائية والطبيعية
، البدء الفوري يف االستثامر يف إنتاج حماصيل العجز خارج حدود اململكة، ويف نفس الوقت .األجيال القادمة الستخدام

ية أردنويقرتح إنشاء رشكة  .الغذائي الوطني األمن إسرتاتيجيةمن املستوردات كجزء رئيس من % 50وبنسب ال تقل عن 
مع توفري طرق آمنة للمنتوجات الزراعية بام فيها توفري ميناء ، حماصيل العجز خارج حدود اململكةقابضة إلنتاج 

  .عىل البحر األبيض املتوسط إسرتاتيجي
  املقدمة  .2

بني حاالت اجلفاف ، سلسلة طويلة من التغريات املناخية التي يصعب توقع نتائجهاإىل  تعرض العامل منذ سنوات
وأصبح ، حاالت من الفيضاناتأو  والذي يسبب اجلفاف، وبني اهلطول غري املنتظم لألمطار، سنة الذي قد يمتد ألكثر من
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 األمنوقد أثر ذلك بشكل كبري عىل موضوع  .من الصعوبة بمكان التنبؤ باألحوال اجلوية عىل املديني القريب والبعيد
 حيث تعرضت مناطق يف اململكة، ة اهلاشمية بالتحديديردنكام طال هذا التغيري منطقة الرشق األوسط واململكة األ .الغذائي

مناطق إىل  زحف التصحرإىل  وأدى، األمر الذي أثر بشكل سلبي عىل الغطاء النبايت يف اململكة، انحسار كميات األمطارإىل 
وقد  .كه البعليةوانحسار املساحات املزروعة باملحاصيل احلقلية واخلضار البعلية واألشجار ومنها الزيتون والفوا، جديدة

 .نتيجة الزحف احلرضي والعمراين وتوسعة مناطق التنظيم، تزامن ذلك مع خسارة ملساحات من أفضل األرايض الزراعية
يف حني تأثرت نوعية املياه اجلوفية سلبُا من حيث ارتفاع ، وزاد املشكلة الرتاجع الكبري يف كمية املياه املخزنة بالسدود القائمة

الغذائي  األمنوقد وضح تقرير تم إعداده حول  .يها ونضوب الكثري من اآلبار اإلرتوازية يف اململكةنسبة امللوحة ق
، إال أن تذبذب األسعار العاملية وصعوبة التنبؤ هبا، 2008أنه وبرغم انخفاض بعض أسعار الغذاء عامليُا بعد العام  )1(العريب

   .ردنسيؤثر بشكل واضح عىل الدول العربية ومنها األ
 - فقد قامت احلكومة  .)2(اإلنساين األمنالرتباطه الوثيق ب، الوطني األمنالغذائي أحد عنارص  األمنوحيث أصبح 

 األمنحتسني مستوى إىل  بتنفيذ العديد من الربامج التي هدفت - بالتعاون مع العديد من املؤسسات املحلية والعاملية
ة الوطنية للتنمية الزراعية سرتاتيجيضمن اإل، تسعى لتحقيق هذا اهلدفكام تم إدراج عدد من املشاريع التي ، الغذائي

2002 -2010.   
او /هناك حاجة لوجود برنامج إقليمي و، ولتواضع اإلنتاج الزراعي املحيل وبرامج التنمية املحلية يف أوسع صورها

يقع ضمن املستوى النسبي  ردنح يف األوجيب التوضيح هنا بأن أي برنامج أمن غذائي يقرت .عاملي ملساندة الربنامج املحيل
ألنه يتطلب إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة بام ، ردنالغذائي املطلق غري واقعي يف األ األمنذلك أن ، )3(وليس املطلق

توفري السلع "الغذائي النسبي  األمنيف حني يستهدف  .وبام حيقق االكتفاء الذايت الكامل، يفوق الطلب املحيلأو  يعادل
وضامن احلد األدنى من ، جزئيًا من خالل توفري احتياجات املجتمع من السلع الغذائية األساسيةأو  واملواد الغذائية كلياً 
وال يعني بالرضورة إنتاجها بالكامل حمليًا بل توفري بعضها من خالل منتجات أخرى تتمتع فيها  ."تلك االحتياجات

   .زة نسبية عىل الدول األخرىالدولة بمي
  وصف وحتليل املشكلة .3

فمن ، واكب الظواهر البيئية السلبية خالل األعوام اخلمسني املاضية سلسلة من التغريات الديموغرافية يف اململكة
إىل ، يف اململكةاملدن الرئيسة إىل  اهلجرات الطبيعية من القرى والباديةإىل ، سنوياً % 2.2نسب الزيادة السكانية التي تبلغ ال 

 االستهالكما أثر بشكل جوهري عىل  .أجانبأو  عربأو  يةأردنسواء كانت ، اهلجرات القرسية من خارج اململكة
                                                                        

(1) Improving Food Security in Arab Countries” dated January 2009 by IFAD ،WB and FAO  
 ويكيبيديا -اجليش واألمن الوطني/ األمن الوطني األردين ) 2(
 سعد عبداهللا حممد بن باز .د -21/8/2012/ منتدى اإلمارات اإلقتصادي/ األمن الغذائي)  3(
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مما رفع معدالت الطلب عىل ، وازداد نتيجة متازج الثقافات والعادات بني الفئات املختلفة من السكان، الغذائي كًام ونوعاً 
ي السائدة يف مراحل عمر اململكة قتصادتبعًا ملراحل املد واجلزر اال االستهالكوتنوعت ثقافة  .الغذاء بشكل مطرد

  .املختلفة
حيث ان ، "بلد ناٍم مستورد للغذاء"من قبل جلنة الزراعة التابعة ملنظمة التجارة العاملية عىل أنه  ردنتم تصنيف األ

مما ، التجمع حول خط الفقرإىل  ومتيل غالبية السكان .لفقر املطلقهنالك تزايد مستمر يف عدد األرس التي تعيش حتت خط ا
 .من دائرة الفقرأو  خترج أعدادًا كبرية من األرس يفأو  يمكن أن ُتدخل، تنفيذ مشاريع تنمويةأو  يةاقتصاديعني أن أية هزات 

فرص التشغيل يف املناطق الريفية  وزيادة، ردنالغذائي لألرس الفقرية يف األ األمنوعىل الرغم من وجود برامج لتحسني 
، إال أن معظم هذه املشاريع مل تكن موجهة بشكل دقيق للفئات املستحقة، من خالل تشجيع ودعم مشاريع مولدة للدخل

  .ومل تكن جيدة التوزيع إقليمياً 
  السياسة املائية  1.3

حيث يعتمد يشكل رئيس عىل املياة ، )الرابع يف العامل من حيث شح املوارد املائية(من أفقر الدول مائيًا  ردنيعترب األ - 
ويبلغ املعدل السنوي ملا يتوفر للمواطن من املياه الصاحلة  .)1(مم 200اجلوفية مع هطول مطري ال يزيد معدله عىل 

ويؤثر  .2025يف العام ) فقط 3م 91(أكثر تواضعا  رقمإىل  سيصل وفق تقديرات البنك الدويل، 3م 150للرشب 
 .الغذائي واملائي بشكل كبري األمنتواضع كميات املياه املتوفرة عىل 

  ويتم استخدام ما يقارب  .3مليون م 850يتوفر منها ما ال يزيد عىل ، 3بليون م 1.15تبلغ احلاجة السنوية من املاء  - 
يواكب االخفاض  ردنوقد أوضحت الدراسات بأن زيادة استخدام املياه يف األ .منها لألغراض الزراعية% 70 ـال

  .)2()2000- 1985يف الفرتة % 5إىل  وصل(التدرجيي يف حصة القطاع الزراعي 
وتم  .تقوم وزارة املياه بوضع السياسات املائية وتوزيع املياه عىل القطاعات املختلفة بمعزل عن وزارة الزراعة - 

، االستعامل املنزيل(حتويل استعامل كميات متزايدة من املياه املخصصة لإلنتاج الزراعي الستعامالت أخرى 
 .)السياحة والصناعة

  .الغذائي األمنسياسة الدعم املعتمدة يف تسعري املياه للقطاعات املختلفة بحاجة إلعادة النظر بام خيدم القطاع الزراعي و - 
 .)3(%50إىل  للمياه تصل هناك هدر وفاقد ورسقة - 

                                                                        
(1) Jordanian Investments in Agriculture Abroad and at Home: the  quest for secure access to food- Draft 

Report/2012- Justa Hopma 

 2010-دراسة مفدمة من قبل حممد طابية وعالء احلوراين -ختليل اقتصادي خول وضع املياه يف األردن)  2(
(3)  Jordanian Investments in Agriculture Abroad and at Home: the  quest for secure access to food- Draft 

Report/2012- Justa Hopma 
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كلفة املياه املرتفع يف ، نقص األعالف، تعاقب فرتات اجلفاف، نظرًا ملحدودية املوارد املائية خاصة يف مناطق البادية - 
إال أن  .تم طرح أمهية موضوع احلصاد املائي، مناطق النائية لعدم االستغالل األمثل ملياه األمطار والفياضانات

وقد قامت وزارة الزراعة الحقًا ، احلاجات والطموحاتإىل  اإلهتامم هبذا املوضوع وتوفري التمويل له مل يرتِق 
وبموازنة متواضعة جدًا ال تتجاوز النصف مليون ، بتأسيس مديرية خاصة باحلصاد املائي بمعزل عن وزارة املياه

  .2012 )1(للعام

املائية تلزم احلكومة بتوفري مصادر مائية غري تقلبدية ومنها املياه العادمة بعد  إن شح املياه وحمدودية املوارد - 
خاصة يف منطقة وادي ، وهناك تركيز حايل عىل التوسع يف استعامل املياه العادمة املعاجلة يف الري .)2(معاجلتها

 .ردناأل

  الزراعة املحلية  2.3
مليون دونم  88.7والبالغة  من املساحة الكلية للمملكة) مليون دونم 3.8% ( 4.3فق بيانات وزارة الزراعة فإن و - 

 0.742ومساحة املراعي  مليون دونم 8.9إىل  الصاحلة للزراعة األرايضمساحة يف حني تصل  .مستغلة زراعياً 
 .مليون دونم

من األرايض املعتمدة عىل األمطار تتلقى % 80 .والباقي عىل الري، من األرايض الزراعية تعتمد عىل مياه املطر% 84 - 
 .)3(ملم كمعدل هطول مطري 100ما يقل عن 

هناك تناقص كبري يف إنتاج احلبوب واملحاصيل احلقلية ، مع قلة مساحة األرايض الصاحلة للزراعة وتفتت ملكيتها - 
املساحات املزروعة بالفواكه والزيتون حوايل  يف حني ارتفعت نسبة .2001- 1992يف الفرتة % 32ما نسبته إىل  وصل

وفق بيانات اجلمعية  2010كمية اإلنتاج من اخلضار والفاكهة للعام  - 6- ويوضح امللحق رقم  .يف نفس الفرتة% 64
 .ية ملصدري اخلضار والفواكهردناأل

أن إنتاج السلع الغذائية إال  .بنوع من اإلكتفاء الذايت يف توفري حلوم الدواجن والبيض واخلضار ردنيتمتع األ - 
مد بدرجة كبرية عىل تيع ردنوما زال األ .األساسية ال يغطي سوى نسبة حمدودة من إمجايل اإلستهالك املحيل

املحيل عىل  اإلنتاجالزيوت النباتية واألعالف التي يعتمد ، السكر، األرز، األسواق اخلارجية لتوفري القمح
 )4ملحق رقم (بليون دينار  2.37 ـما يقارب ال 2011وقد بلغت قيمة املستوردات الغذائية للعام  .استريادها

الفلفل إىل  الباذنجان والبطاطا باإلضافة، اخليار، البطاطا، بشكل رئيس البندورة(يرتكز اإلنتاج املحيل عىل اخلضار  - 
أما الفواكه واألشجار  .ألف طن 872اع يصل حيث أن معدل اإلنتاج هلذه األنو) وغريها والباميةوالفاصوليا 

                                                                        
 2011-التقرير السنوي لوزارة الزراعة)  1(
 نزار مجال حداد .د -2011/التغيري املناخي واألمن الغذاء األردين)  2(

(3)  Improving Food Security in Arab Countries” dated January 2009 by IFAD, WB and FAO  



  423 

ويمكن القول أن هناك  .)املوز والعنب وغريها، التفاح، البطيخ، احلمضيات(ألف طن  634 ردناملثمرة فينتج األ
  .)5- ملحق رقم (تركيزًا عىل زراعة اخلضار والفواكه ذات اإلستهالك املائي املرتفع 

  .)1(الف دونم فقط 121إىل  متواضعة حيث تصلتعترب كمية انتاج املحاصيل احلقلية  - 

 361ما يقارب  2011حيث وصلت قيمة التصدير الزراعي للعام ، يتم تصدير جزء كبري من منتج املزارعني الكبار - 
ذات اإلنتاج املبكر وخارج املوسم  ردنمن امليزة النسبية لزراعات منطقة غور األ ردنويستفيد األ .مليون دينار

، خيار، بندوره(ويوضح امللحق املنتجات التصديرية والتي تعترب اخلضار  .للتصدير لدول أوروبا القريبة نسبياً 
من ) بطيخ وشامم وبعض احلمضيات، دراث بأشكاله(والفواكه  )كوسا وامللفوف، باذنجان، بامية، زهرة، فاصوليا

 خرس جزءاً ، ونتيجة لألزمات السياسية بشكل رئيس، ردناألومن املهم ذكره هنا أن  .زيتونالإىل  باإلضافة، أمهها
حيث انخفضت ، والكويت، والسعوديه، واملتمثله يف أسواق العراق، من أكرب أسواقه التصديريه اإلقليمية

عىل القطاع اإلنتاجي األمر الذي انعكس ، هذه االسواق بسب املقاطعه واحلصارإىل  بشكل كبري ردنصادرات األ
 .)2(وتراجع أدائه

كام تم إغالق بعض  .هناك نقص كبري يف تنظيامت املزارعني ومؤسسات القطاع اخلاص العاملة يف الزراعة - 
ية للتسويق الزراعي مما أثر عىل ردنومنها الرشكة األ، بيعها للقطاع اخلاصأو  مؤسسات القطاع العام التسويقية

ة الوطنية للزراعة سرتاتيجيووضعت اإل .تسويق منتجاهتم وهجرهم العمل يف القطاعقدرة صغار املزارعني يف 
 .توصية برضورة إعادة تأسيس رشكة وطنية للتسويق الزراعي

خاصة يف مناطق األرايض املرتفعة واملجاورة للمدن مشكلة خطرية حتول دون ، يعترب تفتت األرايض الزراعية - 
 .االستعامل الكفؤ هلذه األرايض

تدين العائد ، انجراف الرتبة، صغر احليازات، قلة وتذبذب األمطار: تواجه الزراعة البعلية معوقات أمهها - 
وتقليدية أساليب اإلنتاج الزراعي املتبعة من قبل مزارعي مناطق الزراعة ، ي من الزراعة البعليةقتصاداال

  .)3(البعلية
وازدياد ملوحة مياه الري يف املناطق ، املياه وتراجع املتاح منها للريفتعاين من حمدودية موارد ، أما الزراعة املروية - 

ومشاكل ، وتدين كفاءة نقل وتوزيع املياه عىل مستوى املزرعة، ردنوتدهور نوعية مياه الري يف وادي األ، املرتفعة
 .)4(إنتاجية وتسويقية لضعف خدمات اإلرشاد والتنظيامت الزراعية

                                                                        
 2011-التقرير السنوي لوزارة الزراعة)  1(
 .49، 48، ص 2010للسكان  األعىلتقرير املجلس )  2(
 2004)/الربنامج التنفيذي( األردنالغذائي يف  لألمنالربنامج اخلاص )  3(
 2004)/الربنامج التنفيذي( األردنالغذائي يف  لألمنالربنامج اخلاص )  4(
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 العاملة الزراعية 3.3

فقد قام العديد من أبناء ، وعدم تبلور أي إرادة سياسية لتطويره، نتيجة ما حلق بالقطاع الزراعي من تراجع  - 
واعترب هؤالء أن  .والرغبة يف التحصيل العلمي املهني يف جماالت غري املجال الزراعي، املزارعني األوائل باهلجرة

وال حيتاج إال ملهارات متواضعة يمكن تأمينها من ، دوىمتدين األجور قليل اجل، العمل يف القطاع الزراعي متعب
فقط %  8.5بنسبة (الفًا  122يف قطاع الزراعة ب حيث تقدر دائرة اإلحصاءات القوى العاملة  .خالل العاملة الوافدة

  .)من املجموع الكيل للقوى العاملة
كان ، العاملة الوافدة بسياسات متناقضة تعاملت احلكومات املتعاقبة مع موضوع، خالل السنوات الثالثني األخرية - 

% 13خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة املحلية التي بلغت حوايل ، هدفها الرئييس إحالل العاملة املحلية مكان الوافدة
 .)1( 2009يه العام ردنمن قوة العمل األ) نسبه املتعطلني من اإلناث% 24.1نسبه املتعطلني من الذكور و10.3%(

 .إال أن السياسات املذكورة رفعت كلفة إستقدام العاملة الوافدة، وبالرغم من تواضع نتائج حتقيق هذا اهلدف
) الصناعة وغريها، اإلنشاءات(القطاعات األخرى إىل  ترسب العاملة الزراعية، وسببت ضمن نتيجة عكسية

اإلنتاج املحيل سواء يف القطاع الزراعي  رفع كلفإىل  وأدى ذلك .وانترشت جتارة العاملة والسمرسة بشكل سافر
  .أم القطاعات األخرى

فقط من حجم القوى العاملة يف % 4حيث تبلغ مسامهتها ، تدين دور املرأة يف القطاع الزراعيإىل  جتدر اإلشارة هنا - 
 .والباديةخاصة يف املناطق األقل حظُا والريف ، مع وجود فرصة كبرية لرفع هذه املسامهة، القطاع هذا

  )2(الثروة احليوانية 4.3
  .لوزارة الزراعة 2011مليون دينار سنوياً وذلك وفق التقرير السنوي) 820(تقدر إنتاجية قطاع الثروة احليوانية بحوايل  - 
وقد تم  .)25866(مليون رأس يف حني بلغ عدد املربني ) 2.83(بحوايل  2011قدرت أعداد الضأن واملاعز عند هناية العام  - 

طن حلم  3672ألف ذبيحة مربدة و 760، مليون رأس حي 0.48: وتم يف املقابل استرياد .ألف رأس منها 390تصدير 
   .ألف طن حلم جممد 10.5آالف طن ذبيحة مربدة و 10، ألف رأس حي 740وتقدر احلاجة السنوبة لالسترياد  .جممد

 .ألف طن حلم جممد 29.7و، ألف رأس حي من البقر 19.866تم استرياد  - 

والتي حققت ، من إمجايل اإلنتاج املحيل من اللحوم احلمراء%) 69.4(يساهم هذا القطاع يف إنتاج ما ال يقل عن  - 
) 7.2(معدل نصيب الفرد من اللحوم احلمراء حوايل  بلغو .2011خالل العام %) 27.6(اكتفاًء ذاتيًا قدر بحوايل 

  .السنة/كغم

                                                                        
 2009 اإلحصائيالكتاب السنوي  -العامة اإلحصاءات)  1(
 2011-مصدر األرقام الواردة يف هذا البند هو التقرير السنوي لوزارة الزراعة)  2(
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وذلك نتيجة تراجع يف كمية احلليب املنتج من ، ألف طن 22بحوايل  2010انخفض إنتاج احلليب الكيل عن العام  - 
وازدياد اإلقبال عىل الصناعة ، جراء تراجع أعداد األبقار يف ظل ارتفاع أسعار العلف واملحروقات، مزارع األبقار

ألف طن يف العام  319حيث تم استرياد  %50ويقدر اإلكتفاء املحيل من احلليب اخلام ب  .من احلليب املجفف
 .ألف طن 323إىل  مقابل إنتاج حميل وصل، 2011

وقد قدر حجم االستثامرات يف هذا ، حاجة السوق املحيل من حلوم الدواجن مغطاه تقريبًا من خالل اإلنتاج املحيل - 
عامل يف املزارع املختلفة ويف القطاعات ) 30000(وتشغيل عاملة تقدر بحوايل ، أردينالقطاع بحوايل مليار دينار 

عن %) 5(وبزيادة مقدارها  2011مليون دينار خالل العام ) 435(وقد ساهم قطاع الدواجن بحوايل  .املساندة
   .2010اإلنتاج يف العام 

وقد انخفضت حصة الفرد من ، ام الواحدبيضة يف الع) 130(بلغ معدل استهالك الفرد من بيض املائدة حوايل  - 
) 31.5(وبلغ معدل استهالك الفرد من حلوم الدواجن حوايل  .االستهالك بسبب تراجع اإلنتاج وارتفاع األسعار

 .يف قطاع حلوم الدواجن%)  87(وحوايل ، يف قطاع بيض املائدة%) 100(وقد حتقق االكتفاء الذايت ، كغم

من ، زيادة اإلنتاج املحيل من األعالف واملحاصيل العلفيةهناك حاجة ل، اللحوم احلمراءلزيادة اإلنتاج املحيل من  - 
، تشجيع االستثامر يف قطاع تربية األبقار واألغنامو، املحافظة عىل املساحات املتبقية من املراعي الطبيعيةخالل 

ودعم مجعيات مريب األبقار ، تاجزيادة اإلنو واستخدام بعض التقنيات احليوية احلديثة التي تساعد يف حتسني
او استرياد األغنام واألبقار /تشجيع انتشار وو، للمساعدة ليكون القطاع أكثر تنظيًام وفعالية يف اإلنتاج والتسويق

ثم العمل عىل نرشها بني مزارعي ، يةردنودراستها ومعرفة مدى مالئمتها للبيئة األ، ذات الصفات الوراثية املميزة
  .تطويرها هبدف زيادة إنتاجيتها األغنام وكذلك

يتوجب عىل وزارين الزراعة والصناعة والتجارة العمل عىل توفري أكرب عدد من مناشئ الدول املنتجة للحوم  كام - 
لتمكني القطاع اخلاص من التنافس احلر يف استرياد ، )روسيا وغريها، مولدافيا، رومانيا، اثيوبيا، السودان(احلمراء 

مع توفري الفرصة  .واحلد من االحتكار بقدر اإلمكان، د من اللحوم احلمراء من خراف وعجولاحتياجات البال
األمر الذي سيتيح تلبية املقدرة ، )Vacuum(من حية ومربدة وجممدة ومغلفة ، السترياد اللحوم بأشكاهلا كافة
  .املالية ملختلف رشائح املجتمع

 دول اخلليج ملريب املوايش باعتبارها سوقًا خاصةإىل  اخلراف واملاعزوجيب استمرار سياسة فتح باب تصدير ذكور  - 
  .تضمن ديمومة تربية اخلراف واملاعز )Niche Market(جمدية 

حيث أن  .خاصة يف حال اخلراف واملاعز البلدي املعد للتصدير، إعادة نظرإىل  سياسة الدعم املقدم لألعالف بحاجة - 
يباع (وبالتايل يمكن هلا أن تعوض ارتفاع سعر األعالف ، لعرض والطلباألسواق اخلارجية ختضع لعنارص ا

  .)دينار 170مقابل كلفة نربية تقدر بحوال ، دينار 220كغم فام فوق بأكثر من  40رأس اخلراف وزن 
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للحفاظ ، وهناك حاجة العتامد سياسات ثابته وواضحة، تقدر الصناعات الغذائية احليوانية بأكثر من مليار دينار  - 
أم صناعات ، سواء تربية األبقار احللوب لصناعات األلبان واألجبان، عىل اإلستثامرات القائمة يف اململكة

والتأكد من  .كذلك توفري احلامية الالزمة هلذه الصناعات من سياسة اإلغراق، الدواجن الالمحة وإنتاج البيض
ات اللحوم احلمراء التي تستخدم اللحوم احلمراء يضاف إليها مصانع ملنتج .أرحيية هذا القطاع الستدامته

  .املستوردة واملعاد صناعتها
مما انعكس سلبًا عىل اإلنتاج املحيل ، بطء تطور قطاع األسامكإىل  للمسطحات املائية الطبيعية ردنأدى افتقار األ - 

استرياد هذه املادة من اخلارج إىل  األمر الذي حدا باحلكومة، من إمجايل االستهالك%) 4(يكاد ال يغطي، لألسامك
الطازجة واملربدة واملجمدة واملدخنة واململحة ، األسامك بكافة أشكاهلا ردنويستورد األ .لسد الطلب املحيل

  .واملعلبة
حيث ازداد  .طن) 1000(بينام اإلنتاج املحيل بقي ثابتًا بحدود ، إن كميات األسامك املستوردة يف ازدياد مستمر - 

يف حني ازداد استهالك األسامك ، 2011طن للعام ) 30485(إىل  2000طن للعام ) 13909(ك من استهالك األسام
نتيجة زيادة كميات ، طن) 30043.4(والبالغ  2010عن استهالك العام  2011طن يف العام ) 441.6(بمقدار 

 .األسامك املستوردة وزيادة السكان الطبيعي والقرسي

وهو متدن جدًا مقارنة املعدل ، الفرد/سنة/كغم 4.7– 2.7تذبذب معدل االستهالك السنوي من األسامك بني  - 
 .مليون دينار) 55.8(وقد بلغت فاتورة استرياد األسامك هلذا العام حوايل  .كغم) 15(العاملي الذي يبلغ 

حيث يغطي اإلنتاج املحيل ما (طن ) 28315( إن الفرق الكبري بني كميات األسامك املستوردة واملنتجة يقدر بحوايل - 
سيام وأنه يوجد مناطق ، يعني أن باإلمكان االستثامر يف هذا املجال، )من إمجايل االستهالك فقط%) 3.6(نسبته 

  .تتوفر فيها مياه صاحلة لرتبية األسامك ردنعديدة يف األ

  األعالف  5.3
، وزيادة أعداد األغنام واألبقار، والتطور الذي شهده قطاع الدواجن، نتيجة لقلة اإلمكانات العلفية املحلية املتاحة - 

حيث ، استرياد املواد العلفيةإىل  دفع كل من القطاع العام واخلاص، ولسد االحتياجات العلفية هلذا القطاع املهم
بينام يقوم القطاع اخلاص ، تستورد وزارة الصناعة والتجارة مادة الشعري وتقوم ببيعها ملريب األغنام بالسعر املدعوم

  .باالسترياد باألسعار العاملية التي هي يف ازدياد مستمر
املراعي اجلافة : ثالث مناطق بيئيةإىل  يمكن أن تقسمو، ردنمن املساحة الكلية لأل%) 90(تشكل املراعي ما نسبته  - 

املراعي ، ملم سنوياً ) 200- 100(وترتكز يف املناطق التي ترتاوح نسبة هطول األمطار فيها ما بني ) السهول(
املراعي اجلبلية و ومراعي الغابات، ملم سنوياً ) 100(وترتكز يف املناطق التي تقل أمطارها عن ) البادية(الصحراوية 

  .ملم سنوياً ) 350- 200(التي ترتكز يف املناطق التي يرتاوح معدل األمطار فيها 
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  :وتشتمل املصادر التقليدية عىل .تقليديةتقليدية وغري : مصادر األعالف املحلية نوعان - 
، ردنمن حماصيل العلف الرئيسة يف األ) ألفصة(ويعترب الربسيم والربسيم احلجازي : األعالف اخلرضاء §

  .)ألف طن من الربسيم اجلاف) 35(ما يقارب (ألف طن ) 264.6(حوايل  ردنوينتج األ
ألف ) 31.8(من مادة الشعري حوايل  ردنويقدر إنتاج األ :)البيقياو الكرسنة، الذرة الصفراء، الشعري(احلبوب  §

 .ألف طن) 2.2(البيقيا و من الكرسنةو، ألف طن) 30.8(من مادة الذرة الصفراء و، طن

وقد ، وتضم هذه األعالف األتبان ومنها أتبان القمح والشعري والعدس والكرسنة: األعالف املالئة اجلافة §
 .ألف طن) 45(حوايل  2006قدرت الكميات املنتجة منها للعام 

  :أما املصادر غري التقليدية فتشمل - 
من كمية األتبان املنتجة حيث بلغت يف %) 50- 30(وتقدر نسبة هذه املخلفات بني : رعي احلقول بعد احلصاد §

   .ألف طن) 21- 12.6(ما بني  2006العام 
ث يمكن ملريب املاشية االستفادة من املخلفات اخلرضية للعديد من حي: بقايا حصاد حماصيل اخلرضوات §

  .)آالف طن بقايا جافة 8حوايل (ألف طن ) 63(حيث يبلغ جمموع إنتاجه من البقايا ، املحاصيل اخلرضية
، يف توفري اجلزء األكرب من احتياجاته من املواد العلفية عىل االسترياد ردنيعتمد األ، لضعف إنتاج األعالف حملياُ  - 

، ومركزات األعالف من أصل حيواين ونبايت، حيث يستورد القطاع اخلاص كسبة فول الصويا والذرة الصفراء
كام ، عالفواإلضافات العلفية التي تدخل يف تركيب خلطات األ، والكسب النباتية املختلفة، واملساحيق احليوانية

لضامن توزيعها ، يف حني تقوم وزارة الصناعة والتجارة باسترياد مادة الشعري .يستورد القش والتبن والربسيم
 .بالشكل الصحيح عىل مريب املاشية بالسعر املدعوم

ألف طن من األعالف موزعة وفق التوزيع املوضح يف امللحق ) 1351.749(استرياد ما يقارب  2011تم يف العام  - 
  .ألف طن 2250ويمكن تقدير كامل احتياجات قطاع الثروة احليوانية من األعالف بشكل عام  .7قم ر

 التوسع احلرضي 6.3

تواجد مخسه : ردينحسب التعريف األ(بوجود نسبه عاليه من السكان يعيشون يف جتمعات حرضيه  ردنيتصف األ  - 
بلغ ما نسبته (يفوق مثيله يف أي بقعه يف العامل  ردنحيث ان معدل التحرض اآلن يف األ، )آالف نسمه يف التجمع

  .)1()2009يف العام % 82.6
بام  احلرضيإىل  وانتقل الناس بمعيشتهم من الطابع الريفي .ردنالرتكيز عىل التطوير احلرضي كأولوية يف األتم   - 

وأمهل التخطيط هلذا النمو  .التعليميةوتوفر املرافق واملؤسسات احلرضية والفرص ، يةقتصادجذهبم من ظروفه اال
                                                                        

 .االلكرتوينموقع برتا )  1(
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 .بام فيها األرض الزراعية، للمحافظة عىل املوارد املحدودة ما أمكن، احلرضي وتلبية متطلباته رضورة التوازن
عىل حساب األرايض التي تعد من أكثر الرتبة ، حيث تراجعت مساحة األرايض الزراعية بسبب التوسع العمراين

   .)1(ة يف املناطق الشاملية والوسطىخاص، خصبًا يف اململكة
إال أن الواقع تضّمن العديد من املامرسات غري السليمة بحق ،  للبيئة واملياه والزراعةردينرغم صيانة الدستور األ  - 

ومتنزه اربد أصبح جامعة ، استغلت جبال اجلبيهة الزراعية، ية مثالردنفاجلامعة األ، البيئة واملوارد الزراعية
 .)2(منطقة صناعية ضمن أمثلة كثرية يطول ذكرهاإىل  أما حمطة الرمثا الزراعية فتحولت .الريموك

ال زالت هناك رضورة لضبط الزحف احلرضي عىل حساب العديد من املوارد الطبيعية املحدودة من األرايض   - 
بخارطة استعامالت األرايض ولن يتم ذلك إال من خالل االلتزام ، واملصادر املائية واملناطق الطبيعية، الزراعية

، التي قامت وزارة الشؤزن البلدية بتطويرها بالتعاون الوثيق مع وزاريت الزراعة واملياه، واملخططات الشمولية
 .والتي تضمن محاية ما تبقى من املوارد مدار البحث

يكفي السكان من املنتجات  لن يتمكن من إنتاج ما، بمصادره املتواضعة ردنفإنه يتضح أن األ، بناًء عىل كل ما سلف
   .)3(الغذائي يعترب غاية يف اخلطورة االستهالكمن % 90بام يقارب  ردنإن ارتفاع نسب االسترياد يف األ .الزراعية

الغذائي ضمن خطة  األمنوالتعامل مع موضوع ، موضوع اإلنتاج الغذائي األولوية املناسبة إلبالءلذا هناك حاجة 
 :االعتبارمتكاملة تأخذ بعني 

o رفع اإلنتاج املحيل 

o والزراعة اخلارجية، التعاون اإلقليمي العريب. 

  الغذائي عىل مستوى األرسة األمن .4
، 2340إىل  أن ما حيتاجه الفرد من السعرات احلرارية يصل 2008أوضحت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة للعام  - 

 20(السنة /دينار  239تم حتديده ب ، السعراتوعند احتساب خط فقر الغذاء باالعتامد عىل كلفة هذه 
عند احتساب ) الشهر/دينار 26(السنة /دينار 317يضاف إليها ، )للعائلة شهرياً /دينار 114أو  الفرد/دينار

 552أو (الشخص /دينار 46وبالتايل تم حتديد خط الفقر وفق دخل شهري ، احلاجات األساسية غري الغذائية
ويبلغ معدل  .فرداً  5.7وذلك باعتامد حجم العائلة  العائلة سنوياً /دبنار 3146 ما يساوي وهو .)الفرد سنويا/دينار

  .%13 ردناألرس حتت خط الفقر يف األ
                                                                        

 وزارة الشؤون البلدية -2010/بلدية إربد الكربى/ خطة النمو)  1(
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، %)31.9(املفرق : حيث سجلت أعىل نسب الفقر يف حمافظات، تتفاوت نسبة الفقر عىل مستويات املحافظات - 
األقضية التي يزيد معدل عدد من هم حتت خط (وقد تم حتديد جيوب الفقر  .%)21.1(ثم الطفيله %) 24.2(معان 

فإن معظم ، 1ووفق امللحق رقم  .2006عن العام  10بزيادة  جيباُ  32ب ) من جمموع السكان% 25الفقر فيها عن 
ولكون معدل الفقر يف هذه األقضية ال يتجاوز  .هذه األقضية تقع عىل جوانب املدن ويف مناطق الريف والبادية

  .غري مبارشة قد متكن خروج العديد منها من كوهنا جيوبُا للفقرأو  فإن تنفيذ تدخالت تنموية مبارشة، 29%
 .دينارًا سنوياً  711 والفرد، دينار سنوياً  3815ما مقداره  2010متوسط إنفاق االرسة السنوي عىل الغذاء للعام بلغ  - 

لكن هذه ، )2006عن العام % (2.6عىل السلع الغذائية بمعدل نسبي  2008قد انخفض إنفاق األرسة يف العام و
بسبب اهتامم الفرد بحاجاته ، حيث ترتفع هذه النسبة مع زيادة الفقر، النسبة اختلفت وفق اختالف الدخل

أن بنود اإلنفاق تزداد عىل املواد األساسية مع تدين  2008دراسة إنفاق األرسة  وقد أوضحت .األساسية يف البدء
األلبان ، اخلضار، السجائر :ثم، ويرتكز إنفاق األرس األفقر عىل اللحوم والدواجن ثم احلبوب ومنتجاهتا، الدخل

وذلك بعكس نمطإانفاق األرس األوفر ، وكانت األسامك واملكرسات وغريها من البنود يف آخر اجلدول، واألجبان
  .حظاً 

حيث زادت نسبة اإلنفاق عىل الغذاء لدى ، وكان أثر ارتفاع أسعار املواد الغذائية خمتلفُا عىل األرس وفق دخلها - 
 .األرس األقل حظُا بعكس األوفر حظاُ 

وما يمكن تقديمه من دعم من قبل ، عادة ما تعتمد األرس يف الريف عىل الدخل املتأيت من التقاعد :األرسة الريفية
ومما ال شك فيه أن برامج مكافحة الفقر وحتسني الدخول املنفذه من  .العاملني يف الوظائف العامة املدنية والعسكريةأبنائهم 

الذي طبق يف خمتلف مناطق الريف ومناطق الفقر والبطالة من أنجح املشاريع يف ) احلاكورة(ويعد مرشوع ، وزارة الزراعة
دجاجة  50و وبضعة رؤوس ماعز 3م 50توفري بئر جتميعي للمياه بحجم حيث تم من خالله ، استهداف مثل هذه الفئة

مما مكن الكثري من هذه األرس من إنتاج احتياجاهتم من الغذاء اليومي ، 2م 250وبناء بيت بالستيكي زراعي بمساحة تصل 
إنتاجهم وحتسني من بيع فائض ، وقد مكن هذا املرشوع بشكل عام األرس .من بيض وحليب وأنواع اخلضار املختلفة

وباالعتامد عىل نقاط هذا املرشوع ، األمر الذي يوجب اإلستمرار بمثل هذه املشاريع عىل املدى البعيد، دخوهلم بشكل عام
 .)8-  ملحق رقم(والدروس املستقاه منه 

إال أن  .فقد كانت هناك حماوالت متنوعة ورؤية من قبل الدولة لتوطني البدو، كام هو معروف :األرس يف البادية
وقد أثر ذلك ، وهي تربية احلالل، موجات اجلفاف املتالحقة أودت بمصدر الدخل الوحيد يف حياة األرسة يف البادية

وهلذا السبب متت التوصية يف موقع آخر من هذه  .ردينبشكل سلبي عىل مستوى معيشة هذه الرشحية من املجتمع األ
، يتم الرتكيز من خالله عىل مناطق تواجد املجتمعات املحلية، د املائيالورقة برضورة تبني الدولة ملرشوع وطني للحصا

وستساهم مثل هذه اخلطط املمنهجة يف مناطق البادية يف تثبيت  .كي يستعيد ابن البادية ما فقده بسبب موجات اجلفاف
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اجلزم انه كلام زادت ويمكن  .ويف مكافحة التصحر الذي رضب املناطق املأهولة عرب سنوات خلت، السكان يف مناطقهم
فإن الدولة ستتمكن من إعادة النظر يف ختصيص األرايض املستصلحة ، مسطحات املياه السطحية النامجة عن احلصاد املائي

بنقل أرس من ، حتى إحداث تغيريات ديموغرافيةأو ، مجعيات زراعية أعضاؤها من نفس املنطقةإىل  وحتويلها، يف البادية
هبدف ختصيص املزيد من األرايض هلم للعمل ، املناطق اجلديدة املستصلحة يف الباديةإىل ، يف اململكة مناطق الفقر والبطالة
  .إنتاج األعالفأو  هبا سواء برتبية احلالل
من دخلها عىل شبكة التزويد والتي مصدرها % 35تعتمد األرسة يف غذائها الذي يستهلك أكثر من  :األرسة يف املدينة

الغذائي من استدامة  األمنوحيث وضعت هذه الورقة تصورًا واضحًا ملا جيب عليه أن يكون وضع  .متاجر التجزئة
ية خارج أردنبعد إنتاجه من خالل استثامرات (واسترياد جزء من اخلارج ، إلنتاج ما نستطيع إنتاجه من غذاء حملياً ، الزراعة
  .املنافسة الرشيفة وبالتايل ختفيض األسعار بام يعمق، وحتسني إطار اإلسترياد ملا تبقى من غذاء) البالد

يضاف اليه فائض ، عىل أن اإلهتامم بقطاع الزراعة احلرضية، إن كل ما ذكر سيساهم يف تأمني غذاء األرس يف املدن 
من  مستويات قريبةإىل  استقرار األسعار واقرتاهباإىل  سيؤدي) وهو ما تم تفصيله سابقاً (إنتاج الريف والبادية من غذاء 

  .ية يف املدنردنقدرة الرشاء لألرس األ
  تقييم لإلجراءات والسياسات احلكومية .5

إال أن تلك  .يجتامعبالرغم من تعامل احلكومات املتعاقبة مع الفقر والبطالة يف سياقه املعلن ضمن مشاريع الرفاه اال
جاءت بشكل مشتت بني وزارات التنمية وإنام ، السياسات مل تكن ترتبط أبدًا بخطط لألمن الغذائي عىل مستوى األرس

 دعم مؤسيس جلمعيات تعاونية زراعيةإىل  صناعات خفيفةإىل  فام بني مشاريع زراعية بسيطة .ية والتخطيط والزراعةجتامعاال
حيث عجزت عن فهم كون جمتمعات الريف والبادية إنام هي ، األمر الذي تاهت معه بوصلة احلكومات .سياحية وخالفهأو 

وأنه حتى خطط تنمية املجتمعات املحلية يف الريف والبادية كانت لتنجح لو تم تصميم تلك ، ات زراعية بامتيازجمتمع
من خالل حفز األرس يف العمل ،  تعالج البطالة عىل مستوى الريف والباديةردينة لألمن الغذائي األإسرتاتيجيضمن ، اخلطط

لتمكني هذه ، الدولة املعنية بإنجاز مشاريع للحصاد املائي يف هذه املناطق بعد أن تقوم مؤسسات، يف مشاريع زراعية إنتاجية
   .األرس من العمل يف اإلنتاج النبايت واحليواين ومن ثم تطوير شبكة تسويق ملنتجات املجتمعات اجلديدة

كذلك ، موازنة الدولةأولوية يف توزيع ، يةاجتامعية من برامج صحية وتعليمية وجتامعواحتلت قضية توفري اخلدمات اال
مع كوهنم من رشائح الفقر ، دون أي تركيز عىل القطاع الزراعي واملزارعني .احلال بالنسبة لربامج مكافحة الفقر واحلد من البطالة

فقد كان للدولة دور رئيس ، كام مل حيظ القطاع الزراعي بنفس االهتامم الذي حظى به قطاعي الصناعات والسياحة مثالً  .الرئيسة
 .يف حني ترك القطاع الزراعي ينمو نمواً متواضعًا عىل رغم استخدامه للكميات األكرب من املياه، يف تسويق هذين القطاعني عاملياً 

كذلك ، وكان األوىل أن تقوم املؤسسات احلكومية بتوفري بيئة مناسبة الستخدام التقنيات احلديثة التي توفر يف استخدام املياه مثالً 
  .إال أن ذلك كان يتم دائًام بطريقة خجولة مل حتقق الكثري .ذات املردود األعىل املحاصيلإىل  اتتوجيه الزراع
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ة لألمن إسرتاتيجيعىل رضورة قيام الدول بإعداد خطة  2009وبرغم إمجاع العامل خالل مؤمتر عقد يف روما يف العام 
برنامج وطني هلذه الغاية يف أو  يتم اعتامد أي خطة متكاملةإال أنه ولغاية اآلن مل ، الغذائي عىل مستوى الدولة واإلقليم

وبرامج ، وما تم حتى اآلن مل يتجاوز تنفيذ مشاريع ضمن برامج مكافحة الفقر يف وزارة التخطيط والتعاون الدويل .ردناأل
  :كان من أمههاو، الغذائي لبعض العائالت األقل حظًا من قبل وزارة الزراعة بشكل رئيس األمنتوفري إىل  هتدف
تطوير املحاصيل ، الذي تضمن مشاريع متنوعة يف إدارة املياه 2004/ردنالربنامج اخلاص لألمن الغذائي يف األ - 

   .)1(ومشاريع الصناعات اليدوية املنزلية مشاريع تنمية الثروة احليوانية لدى األرس الريفية، احلقلية والبستانية
واستهدف مناطق الفقر وجيوب الفقر  2008مرشوع زيادة دخل األرس الريفية الفقرية الذي بدأ العمل به يف العام   - 

وزيادة احلصة الغذائية ألفراد األرسة ، املحددة من قبل الدولة من أجل إجياد وتنويع مصادر الدخل لألرس الفقرية
ساسية يف اإلنتاج الزراعي واالعتامد عىل الذات يف حتسني وإكساب األرس الريفية املهارات األ، وخاصة األطفال

تم احلديث عنه ، الغذائي عىل مستوى األرس األمنوألمهية أثر هذا املرشوع عىل  .ظروف املعيشة ومكافحة الفقر
  .- 8- بتفصيل أكرب يف امللحق رقم 

قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج من ) ملدة مخس سنوات(ة لألمن الغذائي إسرتاتيجيومع أنه يتم حاليُا إعداد 
أنه ال زال التعامل معها ضمن مستوى  إال .ومع اجلهات الرسمية وغري الرسمية املختلفة) UNDP(األمم املتحدة للتنمية 

  .وبدون تدخل مبارش عىل مستوى رثاسة الوزراء، تنظيمي ال يتناسب مع أمهيتها عىل املستوى الوطني
  :)2(الغذائي من خالل األمنية تعاملت مع موضوع ردنمة األويمكن القول أن احلكو

 .ردينتمع األجالطعام والفيتامينات عىل الرشائح املحتاجة من امل، توزيع الدعم املايل: مثل، يةجتامعمبادرات احلامية اال - 
إلغاء فوائد ، إلغاء الرضائب عن السلع األساسيةأو  ختفيض: مثل، يةقتصادالتعامل اآلين مع بعض األحداث اال - 

وهو البند األوضح ويوفر الدعم املبارش  .دعم بعض السلع وختفيف الدعم حول أخرى، القروض الزراعية
 .للقطاع الزراعي

التدريب ، الدعم السيايس للزراعة وللمشاريع الزراعية املدرة للدخل: مثل، التدخالت طويلة املدى ملكافحة الفقر - 
 .عتقد بكوهنا غري ممنهجةوتوفري التمويل ولكن ضمن إجراءات ن

الصغرية واملتوسطة والذي : املهتم بتحفيز االستثامرات املحلية، صندوق تنمية املحافظاتومن املتوقع أن يوفر 
الغذائي  األمنة إسرتاتيجيفرصة لتنفيذ مشاريع تقرتحها ، سيعمل بالتوازي مع نوافذ متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

  .)3(من حجم البطالة ضمن القطاع الزراعي يف املحافظات املستهدفةويقلل ، حتت اإلعداد

                                                                        
 نزار مجال حداد .د -2011/التغيري املناخي واألمن الغذاء األردين)  1(

(2)  Improving Food Security in Arab Countries” dated January 2009 by IFAD ،WB and FAO  
 14/7/2012عمون  ةجريد)  3(
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وفق  –الغذائي الوطني هلذا العام  األمنويمكن تقدير الدعم املايل الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي ولرفع مستوى 
  :بالتايل - بيانات وزارة الصناعة والتجارة

 دينارمليون   155.423            دعم مبارش ملادة القمح - 
  مليون دينار     11.45            دعم مبارش ملادة النخالة - 
 مليون دينار     42.413          )أعالف(دعم مبارش ملادة الشعري  - 
 مليون دينار     0.996            فرق دعم للمخابز احلجرية - 

 2012الدعم للعام  إمجايلفإن ، )مليون دينار 2.874واملقدرة ب (وإذا أضفنا الكلف اإلدارية والعمومية هلذا الدعم 
 .مليون دينار 213.16: يبلغ

وإعفاء جتار التجزئة  .هذا باإلضافة إلعفاء مستثمري القطاع الزراعي التصديري من رضيبة الدخل ورضيبة املبيعات
الشعبية وختفيض رضيبة املبيعات واجلامرك عىل بنود غذاء رئيسة وعىل املطاعم ، للمنتوجات الغذائية) الف دينار 99حتت (

دعم القروض الزراعية املقدمة من قبل إىل  باإلضاقة .2008مليون دينار للعام  35قدرت بمجملها ب ، غري السياحية
مليون  15.6بمبلغ إمجايل قدرته املؤسسة ب  2011و 2008حيث تم إعفاء املزارعني لعامي (مؤسسة اإلقراض الزراعي 

  .ة هلا فوائد مستدامة وطويلة املدىإسرتاتيجيمنها يف تنفيذ وهي مبالغ يمكن إعادة استغالل جزء  .)دينار
، لتأمني السلع الغذائية األساسية بأسعار مقبولة للمستهلكني 1974وهنا يلزم التذكري بأن إنشاء وزارة للتموين العام 

وتقديم ، وحتديد أسعار املواد الغذائية واألعالف .وضبط التجارة اخلارجية للمواد الغذائية واسترياد املواد الغذائية األساسية
أو ، مل يتم استبدالة بجهة تتابع هذا املوضوع، الدعم لزيادة اإلنتاج لعدد من املنتجات الزراعية ملعظم السلع الغذائية األساسية

ي إجيايب واحلد من داقتصاي التي اعتمدهتا الدولة هبدف حتقيق نمو قتصادة توازن نتائج برامج التصحيح االإسرتاتيجي
حيث  .ية من خالل حترير السوق وختفيض العجز يف املوازنة وميزان املدفوعاتقتصادوزيادة الكفاءة اال، ضغوط التضخم

كانت هذه السياسات وراء قرار احلكومة اإللغاء التدرجيي للدعم املقدم لبعض السلع االستهالكية وهي اخلبز واألرز 
  .)1(توقف الدعم هبذه الصورة وحّلت وزارة التموين إثر ذلك 1996أواخر العام  ويف، والسكر وحليب البودرة

ومنها التوقيع عىل اتفاقية منطقة التجارة احلرة ، اختذت احلكومة كذلك عدة إجراءات لتحرير التجارة، ويف خط مواز
وقد نجم عن  .منظمة التجارة العامليةإىل  2000واالنضامم يف العام ، األوروبية –ية ردنواتفاقية الرشاكة األ، العربية الكربى

كثري من  وتراجع دخول، ية يف السوق املحيلردنجراءات زيادة يف املستوردات وتنامي حدة املنافسة للمنتجات األهذه اإل
الفقر بام فيها العائالت التي تعيش حتت خط ، ردنوتزايد العدد اإلمجايل للفقراء يف األ، ردناألرس واألعامل يف األ

   .)2(املطلق

                                                                        
 2004)/الربنامج التنفيذي(الربنامج اخلاص لالمن الغذائي يف االردن )  1(
 2004)/الربنامج التنفيذي(الربنامج اخلاص لالمن الغذائي يف االردن )  2(
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  صندوق املخاطر الزراعية وبرامج ائتامن الصادرات الزراعية
فإن وجود مظلة تأمينية ، الغذائي أصبح مقرونُا بالتغيريات املناخية وأثرها عىل اإلنتاج الزراعي األمنبام أن احلديث عن 

 .اجلفاف وأية خماطر هلا عالقة بالتغيريات املناخيةجينب املزارعني خماطر الفياضانات ومواسم ، محائية للمنتجني الزراعيني
كرشط  )Good Agriculture Practice(وحيث سيلتزم املنتفعون من هذا الصندوق بربامج املامرسة الزراعية احلسنة 

  .صديرفإن ذلك سيساعد عىل اإلرتقاء بنوعيه املنتج وسالمته لإلستهالك املحيل والت، لشموهلم بربامج الصندوق التأمينية
فقد تم اجتزاؤه ليكون أحدى مديريات وزارة ، هذا املستوىإىل  أن قانون صندوق املخاطر الزراعية مل يرق بالفكرة إال
أن الظروف  إال، ومع أنه تم تقدير احتياجات رأس املال املطلوب هلذا الصندوق بخمسة عرش مليون دينار .الزراعة

األمر ، ومل تتمكن احلكومة من إيداع أكثر من ثالثة ماليني دينار هلذه الغايةيةمل متكن الصندوق من اإلنطالق قتصاداال
  .الذي عطل الفكرة بالكامل

رشكة تأمني للمخاطر الزراعية متلك إىل  ومن األمهية بمكان إعادة تقييم القانون املذكور بحيث يتيح حتويل الفكرة
وأن تقوم  .مائة مليون دينارإىل  حيث يتم رفع رأس املالوب، الدولة نصف أسهمها ويملك القطاع اخلاص النصف اآلخر

تبدأ بعدها الرشكة العمل من خالل نظام ، )أو خليجية(هذه الرشكة بعمل رشاكة إلعادة التأمني مع رشكات تأمني عاملية 
املظلة التأمينية  ويمكن ربط برامج .يتحكم بمامرسة املزارعني لإلنتاج باجلودة العالية وسالمة الغذاء املطلوبة، داخيل

التي ستمكن املزارعني امللتزمني من احلصول عىل ضامنات كافية للحصول عىل ، للمزارعني بربامج رشكة ضامن القروض
وكذلك إنشاء خمازن مربدة وغري مربدة معتمدة من  .قروض لتمويل أعامل جتهيز مزارعهم من مدخالت زراعية وغريها

ويمكن املزارع من  .)مثالً (يمكن للمزارعني ختزين منتجهم حلني حتسن األسعار بحيث ، قبل رشكة املخاطر الزراعية
 Warehouse Receipt(ويطلق عىل هذا النظام  .احلصول عىل متويل لضامن املنتج املخزن يف املخازن املعتمدة

System/WRS (ني كام بإمكان املزارع .وهو معتمد يف مجهورية رصبيا وبعض الدول األوروبية األخرى) التجار
الذي يمنح سقوفًا آمنة ، الصادرات ائتامناإلستفادة من برامج رشكة ضامن القروض من خالل برنامج ) واملصدرين

  .يةردنمع الرشكات التي تستورد املنتوجات الزراعية األ لالجتار
  احلاكورة - مرشوع زيادة دخل األرس الريفية الفقرية 

  )2011- وفق التقرير السنوي لوزارة الزراعة(
من تدين وحمدودية مصادر ، ية وكل مناطق جيوب الفقر يف اململكةردنتعاين األرس الريفية يف مناطق الريف والبادية األ 

انعكاسات سلبية عىل إىل  نتيجة ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج النباتية واحليوانية والتي أدت، كل الدخولآالدخل وت
  .بعض األرس مصدر رزقها الوحيد من املهن الزراعيةوفقدان ، ي لألرسقتصاداملردود اال

للتخفيف من  2008الذي بدأ العمل به يف العام ، الغذائي األمن/وقد جاء مرشوع زيادة دخل األرس الريفية الفقرية 
واملحافظة  األرسةالغذائي عىل مستوى  األمنواملسامهة يف تأمني الغذاء و، ظاهريت الفقر والبطالة ورفع املستوى املعييش

  .عىل ديمومة وسالمة املوارد الطبيعية املستخدمة ضمن احليازات الزراعية الصغرية
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  منطقة عمل املرشوع
 .الفقرية والنائية وخاصة مناطق جيوب الفقر املحددة من قبل رئاسة الوزراء) مجيع املحافظات(مناطق اململكة كافة 

   .وان تراعي املناطق األشد فقرًا يف أقاليم اململكة، طق اململكة كافةعىل أن تشمل أنشطة املرشوع الفقر الريفي يف منا
  :يعمل املرشوع ضمن األولويات التالية

استهداف الفقر الريفي يف القرى وتستثنى املدن ومراكز املحافظات واأللوية لكوهنا تقع ضمن مفهوم الفقر  - 1
 .احلرضي

  .قبل جملس الوزراءأن تعطى األولوية ملناطق جيوب الفقر املعتمدة من  - 2
أن يتم حتديد عدد القرى املستهدفة يف كل منطقة وفقًا للمخصصات املالية املتوفرة للمرشوع عىل أن تراعى القرى  - 3

  .ذات النسب األعىل من الفقر يف املنطقة
يف القرى  وان تعطى أفضلية بزيادة عدد األرس، تبعًا لنسبة ألفقر، أن يتم حتديد عدد األرس املستهدفة يف كل قرية - 4

عىل أن تكون مجيع األرس املستهدفة يف املرشوع من األرس األشد فقرًا يف القرى ، الواقعة ضمن مناطق جيوب ألفقر
  .املستهدفة

وذلك ، أرسة من قرية تم شموهلا سابقاً أو  وال جيوز إعادة شمول أي قرية، ملرة واحدةيستهدف املرشوع القرية  - 5
  .الل عمر املرشوعلغاية شمول أكرب عدد من القرى خ

  املرشوع  مربرات
 .تدين وحمدودية مصادر الدخل - 

 .ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج النباتية واحليوانية - 

 .قلة وحمدودية املستوى املعريف يف إدارة املشاريع الصغرية - 

  هداف املرشوع أ
  .إجياد وتنويع مصادر الدخل لألرس ألفقرية  - 
  .األرسة من خالل املنتجات الزراعية وخاصة األطفالزيادة احلصة الغذائية ألفراد   - 
  .إكساب األرس الريفية املهارات األساسية يف اإلنتاج الزراعي  - 
 .االعتامد عىل الذات يف حتسني ظروف املعيشة ومكافحة ألفقر   - 

  الفئات املستهدفة من املرشوع
  :وتعطى األولوية لألرس التالية، الريفية الفقريةاألرس الريفية الفقرية حمدودة ومتدنية الدخل يف املناطق  - 
ولدهيا أفراد بأعامر أقل من ) األرامل واملطلقات واملهجورات ونساء املسجونني(التي ترأسها النساء ألفقرية  األرس - 

  .سنة 16
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  .سنة 16لدهيا إعاقات ولدهيا أفراد بأعامر أقل من أو  األرس ألفقرية التي يرأسها املعوقون - 
والتي يعيلها أشخاص ال يستطيعون ، عىل أربعة) سنة 16دون سن (األرس ألفقرية الكبرية التي يزيد عدد أفرادها  - 

 .العمل

عىل أربعة ومعيلها ) سنة 16دون سن (والتي يزيد عدد أفرادها ، األرس ألفقرية التي يرأسها املصابون العسكريون - 
  .غري قادر عىل العمل

  املرشوع واختيار األرس ألفقرية لالستفادة من املرشوع مكونات 
وتأكد اللجان امليدانية من توفر العديد من العوامل ، يتم اختيار األرس ألفقرية حسب آلية املرشوع املعتمدةبعد أن  - 

م أحد يقوم املرشوع بتقدي .ألفنية الرضورية لنجاح أنشطة املرشوع املقدمة وضامن ديمومتها املرتبطة بالنواحي
 :األنشطة املبينة يف اجلدول أدناه حيث يوضح الكلفة التقديرية لألنشطة املقدمة لألرس املستفيدة ومكوناهتا

 التمويل ومدة عمر املرشوع

 ) 2011دينار  ألف 250الكلفة اإلمجالية للمرشوع حوايل (ية اهلاشمية ردنيمول املرشوع من خزينة اململكة األ - 

  زيادة دخل األرس الريفية الفقريةآلية تنفيذ أنشطة مرشوع 
 )البيوت الزراعية املحمية، احلظائر، أقنان الدواجن(يقوم املرشوع بدعم األرس الريفية ألفقرية بالبنية التحتية لألنشطة   

كذلك ، لنشاط تربية الدواجن) واملعالف واملشارب، الدجاج البياض واألعالف املركزة(وتوفري مستلزمات تلك األنشطة 
وخاليا النحل ، وكذلك األبقار احللوب واألعالف ملدة ثالثة شهور، شهور 6ثالثة رؤوس من املاعز واألعالف ملدة 

  :يتم تنفيذ أنشطة املرشوع كام ييلو .)وخزانات املياه، ومستلزماهتا لنشاط تربية النحل
  للمرشوع  اإلنجازات السنوية

 2011فقد بلغت خمصصات املرشوع املقدرة يف املوازنة العامة للعام  2011نظرًا ملحدودية املخصصات املالية للعام  - 
   .دينار) 1750000(دينار علًام بأن املوازنة املقرتحة كانت نحو ) 250000(نحو 

كام ، 2011قرية فقط يف مخسة حمافظات لتنفيذ خطة العمل للعام ) 15(أرسة ريفية يف ) 121(شمول  لذلك فقد تم - 
  .الفقرية عىل نشاط تربية املاعز فقط املمنوحة لألرساقترصت األنشطة 

وهكذا فقد  .بنشاط تربية األبقار 2010حيث كان قد تم شموهلا يف العام ، أرسة نشاط املاعز أيضاً  52تم تسليم كام  - 
  .أرسة ريفية 173بلغ عدد األرس املستفيدة نحو 

  عىل املستوى املحيل
استغالل املوارد البرشية والطبيعية من ماء وتربة محاية وإىل ، الغذائي األمنجيب أن هتدف السياسات املحلية اخلاصة ي

إلنتاج ما حيتاجه الفرد من غذاء نبايت ، أفقيُا وعمودياُ  ردنمن أجل استدامة وتنمية الزراعة قي األ، ومناخ استغالالً أمثل
  .وخارج اململكةالتمويل واملساندة الفنية والتسويقية الالزمة داخل مع توفري ، وحيواين
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فإن احلاجة ، وبام أن االكتفاء الذايت إلنتاج الغذاء غري متاح بسبب عوامل التصحر وندرة املياة والتغيريات املناخية
   .فهناك رضورة للعمل عىل املستوى اخلارجي .من الغذاء يف املستوى اخلارجي ردنتتطلب معاجلة مستوردات األ

  )لعاملياإلقليمي وا(عىل املستوى اخلارجي 
من ) أرز وسكر، شعري، قمح(من احلبوب والسلع األخرى  ردنمعاجلة اإلحتياجات الرئيسية ملستوردات األ - 

 .خالل االستثامر يف إنتاجها خارج اململكة لتأمني تزويد اململكة بصفة مستمرة باحتياجاهتا من هذه السلع

وخلق أجواء منافسة ، التي ال يمكن انتاجها حملياً اإلستمرار يف سياسة تسهيل استرياد املواد الغذائية األخرى  - 
 .ومنع اإلحتكار حتت أي ظروف، من أجل توفريها كًام ونوعًا بأسعار معتدلة صحية

  .ضامن طرق جتارة آمنه وجمدية للمنتوجات الزراعية - 
  ؟ردينالغذائي األ األمنما املطلوب عمله يف املرحلة املقبلة لتحقيق 

 إن توفرت إرادة سياسية ردينيمكن حتقيق إنجازات عىل األرض تساهم يف توفري الغذاء لكل فئات الشعب األ 
  : بحيث تعتمد عىل ما ييلردينة الوطنية لألمن الغذائي األسرتاتيجيلصياغة اإل

  :حملياً  .أ
وتصنيف هذه املشاريع مسبقًا ، البدء فورًا بوضع خطط جادة لتنفيذ مشاريع للحصاد املائي يف مجيع أنحاء اململكة - 

وتوفري مياه سطحية للرشب  .توفري مياه سطحية للزراعة بشقيها النبايت واحليواينأو  لتغذية املياه اجلوفية(
السدود اخلرسانية التي تعتمد إىل  وترتاوح هذه املشاريع من حفائر وسدود ترابية .)واإلستخدامات األخرى

 .من كميات اهلطول السنوي الرتاكمي% 10مجيعها حجز ما ال يقل عن 

% 10اهلدف حلجز إىل  من أجل الوصول، ومن املتوقع أن تستمر مثل هذه املشاريع لعرش سنوات عىل األقل
وتقدر كلفة احلفائر وتنفيذ السدود الرتابية فقط  .مليون مرت مكعب سنوياً  700- 400إىل  املذكورة بحيث تصل

أما السدود اخلرسانية فيجب وضع تقدير كلفتها وفق التصاميم  .)ينار سنوياً مليون د 50أي (بنصف مليار دينار 
  .الالزمة لذلك

لتصنيف مناطق الزراعة يف ) يتم سنويًا إعادة تقييمها(يتم وضع خطة مرنة ، يف ضوء نجاح فكرة احلصاد املائي - 
اصيل الزراعية التي تالئم كل منطقة حيث يتم حتديد األهداف من املح، حسب توفر املياه فيها كًام ونوعاً ، اململكة

 .عىل حده

اإلستغالل األمثل للميزة إىل  للوصول، إن هذه اخلطة تقيض تقسيم اململكة حمصوليًا وحسب موسم اإلنتاج 
كلفة إنتاج حملية هلذه املحاصيل تقل عن كلفة استريادها حتت أية إىل  وتضمن كذلك الوصول .النسبية املناطقية

حتى أو  دول اإلقليمإىل  يف حال تصديرها، وهذا يعني أن تلك املحاصيل ستكسب ميزة تنافسية أيضاً  .ظروف
  .ولكن يتوجب أن يتم االستثامر يف حتديث البنية التحتية لتحقيق امليزتني النسبية والتنافسية، عاملياً 
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لذا يتوجب أن تستمر الدولة  .وق املحيل فقطإن اإلنتاج الزراعي بشقية النبايت واحليواين لن يكون جمديًا انتاجه للس - 
وهذا يتأتى فقط من خالل  .وعائدًا عىل املرت املكعب للمياه، يف تشجيع الصادرات التي حتقق عائدًا عىل اإلستثامر

أي بمعنى استخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج لرفع إنتاجية وحدة اإلنتاج ، التكثيف الزراعي/التوسع الرأيس
 .)املربع يف حالة اإلنتاج النبايت وكلفة الرتبية يف حالة اإلنتاج احليوايناملرت (

، واملوسمية مثل القروض الدوارة، يتوجب إجياد مصادر متويل بربامج منوعة، ولتحقيق هدف التوسع الرأيس - 
يشمل التمويل  وجيب أن .وغريها من برامج متكن املزارع من اإلرتقاء بإنتاجه كًام ونوعاً ، والتمويل باملشاركة

 .كذلك متويل الصناعات الغذائية، تشجيع قيام مراكز للبحث والتطوير واإلرشاد الزراعي يمتلكها القطاع اخلاص

، املنظامت الزراعية املحلية ومجمعيات التعاون الزراعي التي تضم صغار املزارعنيإىل  وجيب أن يتم توجيه التمويل
حيث تتيح ، سيكون وسيلة فاعلة للتغلب عىل تفتت امللكية الزراعيةلتشجيعهم عىل العمل اجلامعي الذي 

ومن ثم ُمتكن ، تلك اجلمعياتإىل  فرص االنضامم، اجلمعيات التعاونية لكافة املالكني مهام صغرت حصصهم
وسوف يستفيد األعضاء من األرباح ، )عاماً  20أو  10(اجلمعية من استئجار وحدات اعضاءها ملدد طويلة 

أن أعامل هذه اجلمعيات معفاه من رضيبة إىل  وجيدر اإلشارة هنا .ة ألعامل اجلمعيات كل حسب مسامهتهاملتحقق
  .الدخل واملبيعات

فيجب إنشاء حماجر متتلكها مجعيات ، لتطوير الثروة احليوانية واالستفادة منها خللق فرص عمل حملية أما بالنسبة - 
حيث تتوىل أجهزة الدولة املختصة  .ملستورة واملصدرة للثروة احليوانيةتعاونية زراعية قريبة من املعابر احلدودية ا

بإدارة ، فيام تقوم جمالس إدارة تابعة للجمعيات .حلجر ما يستورد ويصدر من حيوانات حية، اإلرشاف عليها فنياً 
 .هذه املحاجر لتحقيق عوائد وإيرادات تستفيد منها املجتمعات املحلية

حيث ستشكل هذه املشاريع نواة ، يةردنمشاريع مناطق حرة لتجارة الثروة احليوانية يف البادية األكام جيب تشجيع إقامة 
 وتساعد عىل تشغيل أبناء املجتمعات ردينالغذائي األ األمنوتعترب هذه املشاريع جزء من  .لتجارة إقليمية للثروة احليوانية

  .املحلية
تبدأ بتغيري خارطة ، ية اهلاشمية سيكون له فوائد مجةردناخل اململكة األإن ما تم ذكره من خطة عمل اإلنتاج الزراعي د

، األسواق التصديرية ونمط االستهالك يف، التي سرتتبط باالستهالك املحيل وعوامل العرض والطلب، اإلنتاج املحصويل
األعالف اجلافة مثل الذرة مثلام ستحفز مشاريع احلصاد املائي عىل إنشاء املراعي وتوسع حمدود يف إنتاج بعض أنواع 

يمكن ) نتيجة احلصاد املائي(حيث تبني أنه يف حالة توفر مياه سطحية ، مثل الربسيم، واألعالف اخلرضاء العلفية والشعري
ويف كلتا احلالتني فإن  .دوالر للطن 65إىل  يف حني تصل يف حالة الذرة، دوالر للطن 280إىل  أن تصل كلفة إنتاج الشعري

  .كلف استريادها من األسواق العاملية أعىل حاليًا من هذه الكلف
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وسرتتفع صادراتنا من املنتوجات ، %20إىل  %15النتيجة املتوقعة أن ترتفع نسبة ما نستهلكه من انتاجنا املحيل من 
ونويص هنا السعى  .خلرضاوات والفواكه بأنواعهاوتشمل هذه الصادرات ا .نتيجة تنافسية منتوجاتنا% 25الزراعية باملقابل 

  :جلرس الفجوة املتشكلة من حجم مستورداتنا من الغذاء من خالل خطوتني رئيستني
o  التي توفر استهالك املياه) التقنيات(زيادة صادرتنا من املنتوجات الزراعية باستخدام التوسع الرأيس. 
o  ينيأردنوتشجيع هذا االستثامر سواء من خالل مستثمرين ، اململكةاإلستثامر يف إنتاج حماصيل العجز خارج حدود 

 .أجانبأو 
 :اإلنتاج خارج اململكة. ب

حيث تعتمد هذه املشاريع عىل نفس مبدأ امليزة ، هناك حاجة كبرية لالستثامر يف إنتاج حماصيل العجز خارج اململكة
الدول واملناطق التي سيتم اعتامدها كمناطق إنتاج حلساب اململكة ويتم اختيار ، النسبية وامليزة التنافسية هلذه املحاصيل

وقد كان للمملكة مبادرة مبكرة يف األرايض السودانية  .لضامن أن تكون كلفة اإلنتاج أقل ما يكون، ية اهلاشميةردناأل
أرض املرشوع إىل  ن هنر النيلكومي يف اإلستثامر بنقل املياه ما فشلت بسبب عدم قيام اجلانب احلإال أهن، املفوضة للمملكة
ية تكاليف إنشاء البنى قتصادكذلك احلال بالنسبة للطاقة الكهريائية حيث قدرت دراسة اجلدوى اال .يف شامل اخلرطوم

وبرغم علم احلكومة أن هذه  .)1998تم تقديرها يف العام (التحتية من نقل املياه والكهرباء بحوايل مائة مليون دوالر 
كل أو  الذين من املفرتض أن يقبلوا اإلستثامر يف إنتاج أحد) يني واألجانبردناأل(التكاليف مسرتدة من املستثمرين 

 .مما أطاح بالفكرة، ية املتعاقبة رفضت االستثامر يف البنية التحتيةردنإال أن احلكومات األ، حماصيل العجز
 .يكية مثُال تستثمر يف إفريقيا بباليني الدوالرات من أجل خلق مصادر غذاء خارج حدودهاالواليات املتحدة األمر

بولندا وكازاخستان ، أوكرانيا، روسيا(كذلك احلال يف دول غرب أوروبا التي أصبحت تستثمر زراعيًا يف رشق أوروبا 
فإن أزمة الغذاء ، ارة الصناعة والتجارةوحتى من خالل نظام العطاءات العاملية التي تطرح عادة من قبل وز .)وغريها

  .املقبلة لن متكن الدول من احلصول عىل احتياجاهتا حتى لو توفرت اإلمكانيات املالية
وتعتمد الفكرة عىل تأسيس رشكة ، ية قابضة إلنتاج حماصيل العجز خارج حدود اململكةأردنمقرتح إنشاء رشكة 

مشرتكة مع القطاع العام تبحث عن أو  /املسامهة اخلصوصية للقطاع اخلاصية مسجلة يف سجل الرشكات أردنقابضة 
، ية للمحاصيل املنوي إنتاجهااقتصادحيث تبدأ الرشكة بعمل دراسات جدوى ) Venture Capital(متويل بنظام املشاركة 

  :ومن واقع هذه الدراسات يتم اختاذ اخلطوات التالية .وحتديد الدول املنوي االستثامر فيها
، ألف طن من الشعري خارج اململكة 500كذلك ، ألف طن من القمح سنوياً  500التوجه للحكومة بعرض إلنتاج  - 

ومقابل التزام احلكومة ، )عن أسعار البورصة يف لندن مثالً (حلساهبا واإلتفاق عىل آلية للتسعري بإعطاء نسبة خصم 
 .املالية الالزمة إلثبات اإللتزام وحسن التنفيذتقدم الرشكة القابضة الكفاالت ، برشاء تلك الكميات

، يتم عمل دراسة إلنتاج قصب السكر والبنجر يف مناطق مناسبة يف العامل حلساب الرشكة القابضة، يف نفس الوقت - 
ليتم ، ومصفاة لتكرير السكر اخلام يف منطقة العقبة الصناعية، تنشىء بموجبها رشكة متخصصة إلنتاج السكر

 . هبذه املادة احليويةرديناجلملة داخل السوق األتزويد جتارة 
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ويتم اتباع نفس  .يمكن التوسع يف إنتاج سلع أخرى مثل الرز والصويا وغريها من النباتات املنتجة للزيوت النباتية - 
 .الطرق املذكورة أعاله يف تأسيس رشكات متخصصة تابعة للرشكة األم

  طرق التجارة للمنتوجات الزراعية. ت
كذلك العراق ، وجات الزراعية استريادًا وتصديرًا بأن النقل الربي من وإىل دول اخلليجتحركة جتارة املن يتضح من

وذلك من خالل ، يشكل العمود الفقري الرئيس لنجاح هذه احلركة وجدواها، وسوريا ولبنان ودول وسط ورشق أوروبا
لكن ذلك تأثر سلبًا بانفجار  .باليني الدوالراتإىل  حيث كان يصل حجم هذه التجارة اإلقليمية.وسائط النقل املربد

ية متثلت بالسوق السوري الستهالك املنتوجات الزراعية اقتصادرئة  ردنالتي كانت متثل بالنسبة لأل، األزمة يف سوريا
بام فيها احلبوب (يستورد من سوريا الكثري من املواد الغذائية رخيصة الثمن  ردنمثلام كان األ، ية كافةردنوالغذائية األ

ومن جانب آخر كانت سوريا  .حيث كان فرب اجلغرافيا عامًال كبريًا يف تفعيل النشاط التجاري بني البلدين، )املختلفة
التي كانت كلها ، دول رشق ووسط أوروبامن ، من املواد الغذائية استريدُا وتصديراً  ردندولة عبور بالرتانزيت لتجارة األ

  .تتم عن طريق الرب
فقد أصبحت طريق  . مل يتسن تقديرها حتى اآلنرديناأل باالقتصاداألزمة السورية خسائر فادحة  أحلقت لقد

 املستوردةية املصدرة والسلع ردنمغلقه أمام السلع األ، برتكيا ودول أوروبا ردنالرتانزيت الدويل يف سوريا الذي يربط األ
  .من دول أوروبا الوسطى والرشقية

يتوجب عىل احلكومة مفاوضة اجلانب اإلرسائييل للسامح بمرور البضائع من كافة أنواع املنتوجات  يف املدى القصري
 .ردنمن وإىل األ إرسائيلوبحيث يتم خفض رسوم العبور بالرتانزيت داخل ، الزراعية واملواد الغذائية الواردة والصادرة

ية من ردناألجنبية واأل املربدةبالرسو يف املوانئ اإلرسائيلية لتتمكن الشاحنات ، أن يتم السامح للعبارات القادمة من تركياو
  .يف حال استمرار األزمة السورية) أو خياراً (وليشكل طريقًا بديُال ، ردنالعبور من وإىل األ

 عىل البحر املتوسط شامل قطاع غزة بمحاذاة حدودها مع أردينفنقرتح دراسة جدوى إنشاء ميناء ، أما عىل املدى البعيد
ليتعامل مع مجيع البضائع من وإىل ، بحيث تتم مفاوضة الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل عىل إنشاء هذا امليناء، إرسائيل

 أفريقيايا ودول جنوب يف حني يبقى ميناء العقبة يتعامل مع رشق آسيا واسرتال .إفريقياأوروبا واألمريكيتني ودول شامل 
   .املعرب اجلنويب القريب من مدينة العقبةإىل  وعىل أن يتم ربط هذا امليناء بطريق آمن داخل منطقة وادي عربه .واخلليج العريب
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6 -3   
  :ردنالغذائي يف األ األمنواقع : أوالً 

  تقديم - 1
 Net Foodمستورد صايف للغذاء (عىل أنه بلدWTO   وفقًا للجنة الزراعة يف منظمة التجارة العاملية ردنيصنف األ

importer( يف توفري معظم احتياجاته الغذائية وبخاصة األساسية منها ، نظرًا ألنه يعتمد) احلبوب والزيوت والسكر واألرز
عبء توفري الغذاء ) 2012(ويقع عليه اليوم  .األخرىعىل ما يستورده من البلدان  )واحلليب واألعالف واللحوم احلمراء

أن يوفر الغذاء لنحو %)  2.2(بينام سيكون عليه إذا ما سار معدل النمو السكاين عىل النحو الذي هو عليه ، ةنسم  6.2لنحو 
   .2020مليون نسمة يف العام  7ر5

عجز عن تقليص ، مثل معظم الدول النامية ردنالتحذيرية وتكرار أزمات الغذاء الدولية فإن األ اإلشاراتوبرغم كل 
نتيجة ، ففي مقابل الزيادة األفقية والعمودية يف الطلب عىل الغذاء .الفجوة بني معدل النمو السكاين ومعدل إنتاج الغذاء

ية حتقيق زيادات يف ردنمل يكن بمقدور الزراعة األ، الغذائيواالرتفاع النسبي للدخول وتطور الوعي ، زيادة عدد السكان
وتفاقم االجتاه املتزايد للمستوردات الغذائية التي قفزت من ، إنتاج الغذاء تكفي عىل األقل لعدم اتساع الفجوة الغذائية

  .2011 مليون دينار العام 1818إىل 2007العام  مليون دينار 1322إىل  2000مليون دينار العام  894
نتيجة ، وينطبق عىل التسويق الزراعي ما ينطبق عىل اإلنتاج الزراعي من تقصري يف املسامهة يف تقليص الفجوة الغذائية

والنهوض بالصادرات ، واالجتاه نحو املنتجات األقل استهالكًا للموارد، تنويع املنتجاتإىل  عدم قدرته عىل دفع نظام اإلنتاج
وقد كرس الضعف الشديد يف االتصال والتكامل  .والنهوض بالزراعة التصنيعية، تغطية املستورداتكًام وقيمة للمسامهة يف 

ونشأ عن ذلك فوائض يف بعض  .الغذائي األمنإخفاق الزراعة يف اإلسهام الفعال يف تعزيز ، بني نظامي اإلنتاج والتسويق
التي وجدت نفسها تعاين من إخفاق سياساهتا يف ، حلكومةكام ألقى مزيدًا من العبء عىل ا .املنتجات وعجز يف بعضها اآلخر

إنشاء وزارة إىل  مما اضطرها .الغذائي األمناملستوى املطلوب لتعزيز إىل ، دفع مسامهات القطاع الزراعي إنتاجًا وتسويقاً 
واالستمرار يف ، األسعار وحتديد، والتدخل يف األسواق، وإدارة رشاء بعض املواد الغذائية األساسية، 1974التموين يف العام 

  .دعم السلع الغذائية اهلامة منذ منتصف السبعينات وحتى مطلع التسعينات من القرن املايض
واالختالل يف توزيع عوائد ، % 2ر8والتزايد السكاين حتى هناية التسعينات بنسبة ، تواضع نسب النمو أدىلقد 

فارتفعت نسبة األرس التي تعيش حتت  .الغذائي تبعًا لذلك األمنوانخفاض مستوى ، زيادة نسبة الفقراءإىل ، التنمية
%  21.3إىل  1987للعام % 18.7من  )1993الصقور وآخرون (بحسب  )Absolute poverty(مستوى خط الفقر املطلق 

كام ارتفعت نسبة األرس التي حتت خط الفقر  .)1998اخلصاونة وآخرون (بحسب  1996للعام %  26وإىل ، 1992للعام 
 1998للعام % 0.9إىل  1992للعام % 0.6إىل  1987من إمجايل عدد السكان للعام % 0.15من  )Abject poverty line(املدقع 

فقد بلغت نسبة  العامة اإلحصاءاتوبحسب دائرة  .)اجلديد للدراسات ردنمركز األ/  رديناأل قتصادتقرير حول أداء اال(
من إمجايل السكان % 0.6نحو  2006العام ) سنه/فرد/دينار 292وهو القريب من الفقر الغذائي املقدر (الفقر املدقع 
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الذين يشكلون ، الغذائي أكثر شدة بني سكان الريف والبادية األمنويعترب تراجع  .%0.25إىل  2008وانخفض يف العام 
  .سكان مناطق البادية والزراعة البعلية واألغوار اجلنوبيةوبخاصة بني ، من السكان% 23نحو 

  :عامة أساسيةمؤرشات  - 2
 :االكتفاء الذايت 1- 2

ال يزال بعيدًا عن  ردنفإن األ، وزيت الزيتون وحلوم الدواجن تقريباً  املائدةباستثناء معظم اخلضار الفواكه وبيض 
هذا ما تبينه أرقام دائرة اإلحصاءات  .واحلبوب واألعالف كاللحوم، االكتفاء الذايت من أغلب املواد الغذائية األساسية

  .2010- 2006للسنوات اخلمس  )2011، 13العدد ، باألرقام ردناأل(العامة 
  % 2010  % 2009  % 2008  % 2007  % 2006  السنة                 املادة

 2.8 2.0 0.7 2.0 4.6  القمح
 2.1 2.7 1.5 1.6 2.1  الشعري
 15.5 15.9 22.6 16.8 12.2  بقارحلوم األ

 35.0 45.4 45.0 46.0 41.7  حلوم الضأن
 6.1 4.0 3.6 4.8 5.0  سامكاأل

 

  :تزايد االعتامد عىل املستوردات    2- 2
للعام  وهو ما تشري إليه بوضوح أرقام البنك املركزي يف تقريره، ال تزال قيم املستوردات من الغذاء تأخذ اجتاهًا متزايداً 

  .2011- 2007 الفرتةعن  2011
  مليون دينار/ املستوردات  السنة
2007  1322  
2008  1734  
2009  1489  
2010  1681  
2011  1818  

  :االعتامد عىل الذات  3- 2
وبحسب تقرير البنك  .مل ترتفع قيم الصادرات الغذائية بام يكفي لتقليص الفجوة بني املستوردات والصادرات

  .مليون دينار 730و 404 بني 2001 – 2007 الفرتةترواحت قيمة الصادرات السنوية يف  2011املركزي للعام 
  مليون دينار/الصادرات  السنة
2007 404 
2008 507 
2009 513 
2010 621 
2011 730 
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 :تزايد قيمة الفجوة الغذائية 4- 2

بالنظر للتفاوت الكبري بني قيم املستوردات والصادرات الغذائية السنوية فقد زادت قيمة الفجوة الغذائية يف السنوات 
  .مليون دينار 1088إىل  2011 كام يبني اجلدول التايل باملليون دينار حتى وصل يف العام األخريةاخلمس 

  مليون دينار/قيمة العجز الغذائي 
  2011  2010  2009  2008  2007  ةالسن

 1818 1681 1489 1734 1322  قيمة املستوردات مليون دينار 
 730 621 513 507 404  قيمة الصادرات مليون دينار 

 1088 1060 976 1227 918  الفجوه مليون دينار قيمة 
 

 :احلبوب أنواع ألهمامليزان السلعي  5- 2

االختالل الكبري يف امليزان السلعي ألهم إىل  )2010و 2007السنوي  اإلحصائيالتقرير (تشري أرقام وزارة الزراعة 
-  2003 للفرتةوهو ما يبينه اجلدول ، واالعتامد شبه الكامل عىل املستوردات، نظرًا لقلة اإلنتاج املحيل وتذبذبه، احلبوب

  .مقدرًا باأللف طن 2010
  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنه  املادة

 22.12 12.48 7.83 39.49 26.38 52.69 16.57 69.55  انتاج حميل  القمح

 693.20 624.60 1065.81 1011.1 591.21 712.90 670.40 720.00  استرياد

  الشعري
  

 10.66 17.06 10.33 24.34 16.39 36.86 8.36 68.00  انتاج حميل

 541.02 613.87 661.53  876.80 627.10 764.80 561.00  استرياد

الذره 
 .525 525.30 447.88 449.99 477.20 430.20 427.30 513.10  استرياد  الصفراء

  العدس
 0.245 0.105 0.178 1.53 1.39 1.73 0.68 2.90  انتاج حميل

 9.18 7.48 8.63  9.50 8.70 8.20 6.40  استرياد

  احلمص
 3.93 1.200 6.76 3.37 2.38 1.73 1.75 2.60  انتاج حميل

 27.49 28.64 24.56  24.90 22.10 24.50 21.10  استرياد
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  :كميات اإلنتاج املحيل واملستوردات ونسب االكتفاء الذايت من املنتجات احليوانية 6- 2

 2010- 2005 للفرتةونسب االكتفاء الذايت ألهم املنتجات احليوانية ، يبني اجلدول التايل كميات اإلنتاج واالسترياد
  ):2010و 2007السنوي للعامني  اإلحصائيالتقرير ، الزراعةوزارة (

  امليزان السلعي للمنتجات احليوانيه 
  السنة                                     النوع 

2005  2006  2007  2008  2009  2010  
  حلوم
  أبقار

  الف طن

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

5.89 

27.4 

17.7 

6.68 

33.0 

16.8 

6.28 

32.1 

16.3 

6.28 

30.3 

17.2 

5.80 

29.8 

16.3 

6.20 

33.8 

15.5 
  حلوم

  وماعز أغنام
  طن ألف

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

10.0 

12.7 

43.9 

9.7 

12.3 

44.0 

11.9 

12.9 

48.0 

22.6 

30.2 

42.8 

21.6 

21.1 

50.9 

17.9 

33.2 

35.0 
  منتجات
  ألبان

  الف طن

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

230.7 

306.4 

50.7 

269.5 

348.7 

45.8 

292.8 

335.9 

48.0 

368.4 

424.6 

50.1 

330.3 

476.1 

44.1 

345.0 

176.2 

79.5 
  حلوم
  دواجن
  الف طن

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

115.4 

11.9 

91.0 

144.8 

16.9 

89.7 

130.1 

24.3 

84.6 

134.6 

41.9 

79.6 

144.0 

39.4 

81.2 

168.9 

49.3 

80.9 
  بيض

  مائده باملليون
  إنتاج
  % اكتفاء

785.7 

100 
863.1 

100 
865.1 

100 
975.4 

100 
870.0 

100 
934.0 

100 
  اسامك
  بالطن

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

1072.0 

17402.0 

5.8 

1080.0 

21523.0 

4.8 

1018.0 

20700.0 

4.7 

1040.0 

27294.6 

3.7 

1009.0 

28868.5 

3.4 

1238.4 

19171.6 

6.1 
  عسل
  نحل
  بالطن

  إنتاج
  استرياد
  % اكتفاء

150.0 

602.3 

20.0 

130.0 

666.0 

16.4 

200.0 

658.6 

23.3 

200.0 

774.4 

21.0 

200.0 

856.5 

19.0 

200.0 

774.0 

21.0 
  

  :ردندور التسويق الزراعي لألمن الغذائي يف األ أمهية  :ثانياً 
 :الغذائي بأبعاده الثالثة األمنمن أمهية مسؤولياته جتاه  ردنالغذائي يف األ األمنتنبع أمهية دور التسويق الزراعي جتاه 

  .الغذاء وإتاحة، الغذاءتوفري ، سالمة الغذاء
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 :املسؤوليات جتاه سالمة الغذاء - 1
والتي سوف تعرض ، يف السوق عىل الغذاء املعروض الرقابةتتمحور مسؤوليات التسويق لضامن مأمونية الغذاء حول 

التي تتناول ) TQM(وتتوزع الرقابة عىل الغذاء عىل امتداد جمال إدارة اجلودة الشاملة  .منتجًا حملياً أو  فيه سواء كان مستورداً 
 :إخضاع الغذاء لإلجراءات الرقابية التالية

  .Inspectionالتفتيش والكشف احليس   - 
  .Quality Control  مراقبة اجلودة  - 
  .Quality Assurance  تأكيد اجلودة  - 
  .اجلودةعالمات / إصدار شهادات   - 
  .والسالمة الصحية اجلودة للتأكد من االلتزام بالقواعد الفنية الضامنة ملواصفات )Conformation(إجراء املطابقة   - 
    :املسؤوليات جتاه توفري الغذاء - 2

 :تنحرص مسؤوليات التسويق يف جمال توفري الغذاء فيام ييل
  .املحيلتوفري أكرب قدر ممكن من احتياجات السوق من اإلنتاج  - 
  .توفري أكرب قدر ممكن من قيمة باقي احتياجات السوق التي ال يوفرها اإلنتاج املحيل من عوائد صادرات الغذاء - 
 .األساسيةمن املواد الغذائية  سرتاتيجيللمخزون اإل الكافيةتوفري املخازن واملرافق  - 
 .حفظ املنتجات الغذائية بالتصنيع إلطالة فرتة صالحيتها لالستهالك - 
 .لتجارة الغذاء عند اللزوم توفري الرشكات واملؤسسات احلكومية املساندة - 
 :املسؤوليات جتاه إتاحة الغذاء ليكون يف متناول اجلميع - 3

 :وتتضمن هذه املسؤوليات اإلجراءات التالية
والشحن  إدارة املشرتيات احلكومية للسلع األساسية املستوردة من األسواق العاملية عىل نحو رشيد يف العطاءات - 

  .والتنبؤ باألسعار والتحوط املطلوب
  .صيانة حرية السوق املحيل لضامن سالمة املنافسة ومنع االحتكار - 
 .يف السوق املحيل يف ظل أفضل رشوط املنافسة الغذائيةلتشكل أسعار املواد  املناسبةتوفري العوامل  - 
 .غريهم دعم األسعار عند الرضورة ضمن آلية تضمن وصول الدعم ملستحقيه دون - 
 .توفري الرشكات واملؤسسات احلكومية املساندة لتجارة الغذاء عند اللزوم - 

  :ارتباط سياسات التسويق بالسياسات العامة وسياسات التجارة الدولية - ثالثا
والسياسات التجارية والتسويقية ، ية العامة للدولةقتصادبالسياسات اال ردنترتبط سياسات التسويق الزراعي يف األ

وفيام  .2000هلا يف العام  ردنمنذ انضامم األ، WTOالتي باتت بدورها ختضع لقواعد منظمة التجارة العاملية ، خاص بشكل
العامة  االتفاقيةفإن قواعد املنظمة تلك قد وردت يف  )متييزًا عن اخلدمات(خيص جتارة وتسويق عموم السلع حتديدًا 
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ثم جرى ختصيص تطبيقات  .اتفاقية الزراعة تيالزراعية باتفاقية سمّ  كام خصت السلع .GATT 1994والتعرفات  للتجارة 
  .)SPS( الغذائي بموجب اتفاقية الصحة والصحة النباتية األمن

  .2000لسنة  4بالوفاء بالتزاماته جتاه تلك االتفاقيات بموجب قانون انضاممه للمنظمة رقم  ردنويقوم األ
  :GATT 1994 بموجب اتفاقية ردناأل التزامات - 1

 :بام ييل االتفاقيةيف إطار  ردنالتزم األ

  .ختيل احلكومة عن السياسات املشوهة ألداء السوق كالدعم والتدخل يف األسعار 1- 1
 .صيانة حرية السوق وضامن رشوط املنافسة فيه ومنع االحتكار 2- 1

، وأسعارها غري إغراقية، مدعومةحرية االسترياد ومعاملة املستوردات معاملة املنتجات املحلية طاملا هي غري  3- 1
 .وكمياهتا ال تزداد بصورة غري طبيعية

 .االلتزام بعدم دعم الصادرات بشكل عام 4- 1

 .2010 أقصاهيف موعد % 20ربط الرسوم اجلمركية عند سقف  5- 1

 Agreement on Agriculture :الزراعةبموجب اتفاقية  ردنالتزامات األ - 2

  :بام ييل االتفاقيةبموجب  ردنلتنظيم جتارة السلع الزراعية بشكل خاص التزم األ
  .عدم دعم صادرات السلع الزراعية 1- 2
الصندوق (حرص الدعم للقطاع الزراعي يف جمال مشاريع البنى التحتية والبحث العلمي واإلرشاد الزراعي  2- 2

 .)األخرض

وتقديم الدعم للمنتجات الزراعية  .من قيمة انتاجه% 10تقديم الدعم ملنتج زراعي معني بام ال يزيد عىل  3- 2
 .)استثناءات احلد األدنى( .من القيمة اإلمجالية هلا% 10بصورة إمجالية بام ال يزيد عىل 

وعىل معونات مالية وفنية ، بلدًا مستوردًا صافيًا للغذاء مما يتيح له احلصول عىل معونات غذائية ردناعترب األ 4- 2
 .ميرسة لتصدير واسترياد الغذاءقروض إىل  باإلضافه، لزيادة االنتاجية

 :SPSبموجب اتفاقية الصحه والصحه النباتيه  ردنالتزامات األ - 3

وتنظيم محاية صحة إواحليوان والنبات من كافة املخاطر ، الغذائي األمنبتطبيقات  ردنبموجب هذه االتفاقيه يلتزم األ
برشط أن تكون متوافقة مع املواصفات الدولية وضامن أن ال  )املواصفات اإلجبارية(  بوضع القواعد الفنية الالزمة

  .تستخدم إلعاقة جتارة السلع الزراعية والغذائية
  :سياسات تسويق السلع الزراعية الغذائية يف ضوء االلتزامات السابقة - 4

فقد جاءت سياساته التسويقية يف ، السابقة التي حددت سياساته التجارية والتسويقية العامة ردنيف ضوء التزامات األ
  :الغذائي عىل النحو التايل األمنجمال السلع الزراعية الغذائية من أجل حتقيق أهدافه يف املحافظة عىل 
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 :يف جمال توفري الغذاء  -  أ

  .حرص رشاء مادة القمح باحلكومة باعتبارها السلعة الغذائية األكثر امهية 1- أ
  .أشهر عىل األقل  لالحتفاظ بمخزون من القمح يكفي لثالثة توفري السعة التخزينية الكافية  2- أ
  .جانب القطاع اخلاص لتوفريه كامدة علفية أساسية وبخاصة ملريب األغنامإىل  استرياد الشعري  3- أ
  .%15رشاء القمح من املنتجني املحليني بأسعار تزيد عىل ما تشرتي به القمح من األسواق الدولية بنسبة   4- أ
ومن الرشكة الوطنية لألمن ، توفري املواد الغذائية من خالل املؤسستني االستهالكيتني املدنية والعسكرية  5- أ

  .الغذائي والتموين
 :يف جمال إتاحة الغذاء ضمن القدرات الرشائية لغالبية املستهلكني   -  ب

مليون  120دعم أسعار رغيف اخلبز التي كلفت اخلزينة كمعدل سنوي للسنوات اخلمس االخرية نحو   1- ب
  .دينار

   .مليون دينار 65- 60االخرية بني  دعم أسعار الشعري ملريب األغنام بمعدل سنوي تراوح يف السنوات اخلمس  2- ب
املنتج واملستورد (القطاع اخلاص  وحتذير، األساسيةمتابعة الرقابة التأشريية عىل أسعار املواد االستهالكية  3- ب

   .جتاوز رشوط املنافسة حتت طائلة املساءلة القانونيةأو ، املغاالة باألسعارإىل  من النزوع )والسوق
كالرز والسكر واللحوم احلمراء واألعالف (إعفاء معظم السلع الغذائية واألساسية منها بشكل خاص  4- ب

  .من الرسوم اجلمركية )والزيوت
  .متعددة إعفاء معظم مدخالت اإلنتاج الزراعي من الرسوم اجلمركية ما عدا ما له استخدامات 5- ب
  .%إخضاعها لنسبة صفرأو  إعفاء السلع الغذائية األساسية من رضيبة املبيعات 6- ب
  .%إخضاع معظم مدخالت اإلنتاج الزراعي لرضيبة مبيعات بنسبة صفر 7- ب
ويف الرشكة الوطنية ، توفري املواد الغذائيه بأسعار منافسة يف املؤسستني االستهالكيتني املدنيه والعسكرية 8- ب

  .لألمن الغذائي والتموين
  :يف جمال سالمة الغذاء  - ج

  .للمواد الغذائية تتناسب مع املواصفات الدولية )مواصفات إجبارية(إعداد قواعد فنيه   1- ج
     .  2002 لسنة 44قانون الزراعة رقم إىل  الصحة والصحة النباتيةإضافة متطلبات   2- ج
  .توفري األجهزه واملختربات الالزمة ملطابقة السلع الغذائية للقواعد الفنيه  3- ج
  .توفري األجهزه املختصة بإصدار شهادات اجلودة للسلع الغذائية  4- ج
  .شهادات اجلودةتوفري األجهزه املعتمدة دوليًا املخولة باعتامد إصدار   5- ج
املؤسسة العامة للغذاء و تطبيق الرقابة عىل سالمة الغذاء املعروضة يف األسواق من قبل كل من وزارة الصحة  6- ج

  .بموجب قانون كل منها واللوائح الصادرة بموجبه، والدواء وأمانة عامن والبلديات
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  :املتبعة اتسرتاتيجيواإل الغذائي األمنالتطبيق العميل للسياسات التسويقية اخلاصة ب - رابعاً 
 :التطبيق يف جمال سالمة الغذاء - 1

لضامن صالحيته لالستهالك باالشرتاك ، يتم الكشف احليس بالتفتيش عىل الغذاء املستورد يف نقاط احلدود 1- 1
ويدخل  .ودائرة اجلامرك، وزارة الزراعة، املؤسسة العامة للغذاء والدواء، دائرة املواصفات واملقاييس :ما بني

، مرشوطًا بعدم عرضه يف األسواق إال بعد إجراء االختبارات التكميلية الرضورية لدى اجلهات املختصة
  .الصلةلضامن مطابقتها للقواعد الفنية ذات 

، املستورد منه واملنتج حملياً ، وصالحيته لالستهالك) Quality Control(تتم عملية مراقبة جودة الغذاء  2- 1
من خالل خمتربات اجلهات الرسمية املختصة يف ، ية قبل عرضه يف األسواقردنفنية األبمطابقته للقواعد ال

  .وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة
تتم عملية مراقبة وصالحية الغذاء لالستهالك عند عرضه يف األسواق من قبل املؤسسة العامة للغذاء  3- 1

 .والبلدياتوأمانة عامن الكربى ، ووزارة الصحة، والدواء

من خالل مديرية خمتصة يف وزارة الصناعة ، يتم إصدار شهادات اجلودة للغذاء وبناء عىل طلب املنتجني 4- 1
 .والتجارة بعد التأكد من توافر متطلبات اجلودة

، وهو ما يقع يف حدود اختيار املؤسسات اخلاصة إذا ما رغبت بذلك )Quality Assurance(تأكيد اجلودة  5- 1
 .باستخدام نظام تأكيد اجلودة عىل شهادة اجلهات الرسمية بتميزها ويمكنها احلصول

 :األداء يف جمال توفري الغذاء - 2

وتدعمه ، مليون طن سنوياً إىل  ألف 800تستورد احلكومة كامل االحتياجات من القمح التي تقدر ما بني  1- 2
  .مليون دينار سنوياً  120حاليًا بمعدل 

بتوفري معظم السلع الغذائية للمواطنني بأسعار ، كمؤسسة حكوميةتساهم املؤسسة االستهالكية املدنية  2- 2
 .منافسة

تساهم املؤسسه االستهالكية العسكرية كمؤسسة حكومية بتوفري معظم السلع الغذائية للمواطنني بأسعار  3- 2
 .منافسة ايضاً 

اجلويدة وإربد من خالل صوامع احلبوب املوجودة يف العقبة و، ًا كافياً إسرتاتيجيتوفر احلكومة خمزونًا  4- 2
هي ، وقد أنشأت احلكومة رشكة عامه متلك أسهمها بالكامل .الف طن 540والرصيفة بطاقة استيعابية 

 .ية للصوامع والتموينردنالرشكة العامة األ

 :رشكة مسامهة خاصة متلك أسهمها كل من، الرشكة الوطنية لألمن الغذائي 2009انشأت احلكومة يف العام  5- 2
 .ية للصوامع والتموينردنوالرشكة العامة األ، القوات املسلحة، احلكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة



  449 

ضامن استمرار توافر املواد الغذائية بأسعار إىل  وهتدف الرشكة.ويمتلك القطاع اخلاص جزءًا من أسهمها
بل من حيث رضورة وجودها أمام ، لكن أداء الرشكة ال يزال حمط انتقاد من حيث شفافية أدائها .منافسة

 .وجود املؤسستني االستهالكيتني املدنية والعسكرية

- %79(ماعدا اخلضار ، مل ينجح التسويق الزراعي يف دفع اإلنتاج الزراعي املحيل لتوفري الغذاء بنسب معنوية 6- 2
- %80(وزيت الزيتون % 100وبيض املائده %) 95- %85(وحلوم الدواجن %) 75- %59(والفاكهة %) 90

وبحسب نفس املصدر تدنت  .)2011، 13العدد ، باألرقام ردناأل(بحسب دائرة االحصاءات العامة%) 100
- %12.2ومن حلوم األبقار ، %2.7- %1.5ومن الشعري ، %4.6- %0.7إىل  نسب االكتفاء الذايت من القمح

 .%5.0- %3.6ومن األسامك ، %46.0- %41.7ومن حلوم الضأن % 22.6

فإن االكتفاء الذايت ألهم  2011و 2008وبحسب التقريرين اإلحصائيني السنويني لوزارة الزراعة للعامني  7- 2
حلوم ضأن وماعز ، %17.7- %10.9حلوم أبقار  :قد تراوح كام ييل 2010و2002املنتجات احليوانية بني العامني 

بيض مائده ، %98.1- %79.6حلوم دواجن ، %50.7- %30.5حليب /منتجات ألبان إنتاج حميل، 50.9%- 35%
 .%38.5- %16.4عسل ، %7.3- %3.4أسامك ، 100%

حسب التقرير السنوي للبنك املركزي  2011-  2007أما العجز يف امليزان التجاري الغذائي فقد بلغ يف الفرتة  8- 2
 .عىل التوايل 1088و 1060و 976و 1227و 918 :مقدرًا بامليون دينار 2011للعام 

 :جمال إتاحة الغذاءاألداء يف  - 3

أو  مدعوماً  أو Hةهلم بأسعار منافس بأن يتاح، يقصد بإتاحة الغذاء أن يكون يف متناول قدرة املستهلكني عىل الرشاء
  .تربعًا حيثام لزم يف املناطق األشد فقراً 

 :نظام تشكل األسعار 1- 3

بتأثري من الرتكيب السوقي وسلوك قوى السوق  Formation Priceيتم تشكل أسعار معظم املواد الغذائية   
والشعري الذي ، وتسعره احلكومة ما عدا القمح الذي حتتكر استرياده وتدعمه، دون أي تدخل من احلكومة

واحلليب الطازج الذي تتدخل احلكومة يف ، خصيصًا لتبيعه بأسعار مدعومة ملريب األغنام احلكومةتستورده 
   .ع األلبانتسعريه بني املنتجني ومصان

 :حرية التنافس يف السوق املحيل 2- 3

لكن القانون مل .من االحتكارات حلامية السوق املحيل 2002لسنة  49سنت احلكومة قانون املنافسة رقم   
  .يستخدم جديًا من قبل اجلهات املختصة يف فحص سوق املنتجات الغذائية

  :الرقابة عىل األسعار 3- 3
 .فقط عىل إلزام البائعني بوضع ملصق مثبت عليه سعر املادة املعروضة للبيعرقابة احلكومة عىل األسعار تقترص   
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 :دعم أسعار الغذاء 4- 3

كام تقوم برشاء الشعري  .وحتتكر رشاءها لتوفري اخلبز بأسعار مدعومة، تتدخل احلكومة برشاء مادة القمح  
تبلغ  2012وبحسب البيانات احلكومية فإن قيمة دعم الغذاء هلذا العام  .لبيعه بأسعار مدعومة ملريب املاشية

  .مليون دينار 184
 :موازنة األسعار يف السوق 5- 3

ويتم ذلك كام  .فيها لتوفري املواد الغذائية بأسعار منافسة املسامهةعرب مؤسساهتا والرشكات  احلكومةتتدخل   
والرشكة الوطنية لألمن الغذائي ، واملؤسسة االستهالكية العسكرية، أسلفنا عرب املؤسسة االستهالكية املدنية

  .والتموين
  

    اخلالصة والتوصيات  :اجلزء الثالث
  :اخلالصة - 1

ال تسمح له بإنتاج ما يكفي حاجته من بعض املواد ، واملائية منها األرضيةوكذلك موارده وبخاصة  ردنمناخ األ
اكتفائه منها كلحوم الدواجن وبيض املائدة واخلضار والفاكهة إىل  وما وصل .واألعالفالغذائية األساسية مثل احلبوب 
هلا مستورده من  اإلنتاجيةن معظم مدخالت اإلنتاج للغالبية منها وبخاصة األصول إف، وزيت الزيتون واحلليب السائل

كاألرز والسكر والزيوت لذات  ،أن ثمة مواد غذائية أساسية عديدة تقع خارج قدرته عىل اإلنتاجإىل  باإلضافة .اخلارج
استرياد إىل  ةضافباإل أنه إىل  وتشري أحدث املؤرشات اإلحصائية كمعدل للسنوات اخلمس األخرية .األسباب املذكورة آنفاً 
ويف مقدمتها القمح ، فإن احلبوب، باستثناء زيت الزيتون الصفراء والصويا والزيوت النباتية والذرةكامل لألرز والسكر 

   .يتم استريادها بصورة شبه كاملة تقريباً ، والشعري والعدس واحلمص
لبعض املواد الغذائية األساسية بحسب اإلحصاءات العامة  2010- 2006وتقدر نسبة االكتفاء الذايت كمعدل للفرته 

 87.9%حلوم الدواجن ، %44.5حلوم الضأن ، %17حلوم األبقار % 100زيت الزيتون ، %1.9 الشعري، %2.3القمح  :كام ييل
  .%4.3واألسامك ، %100 املائدةوبيض 

مثل ، إن إنتاج الغذاء وتسويقه يتحمالن معًا وزر اإلخفاق املتمثل يف العجز عن تقليص الفجوة الغذائية يف بعض املواد
التقصري املشرتك إىل  اإلشارةويف  .مثل احلبوب واألعالف، األخرىووقفها عن التوسع يف بعض املواد ، حلوم األبقار واألغنام

بدالً من تقديم أداء متكامل يؤمن تبادل ، عملهام كنظامني منفصلني بشكل كبريإىل  فإنه يعود) اإلنتاج والتسويق(لكال النظامني 
بعض  وتاليف اختناقات الفائض يف، وبام يضمن ربط اإلنتاج باحتياجات السوق املحيل، الرسائل املفيدة املطلوبة فيام بينهام

وبام يضمن أيضًا بناء زراعة تصديرية توفر من الصادرات ما يساعد عىل رفع مستوى  .املنتجات والعجز يف بعضها اآلخر
حتفظ الغذاء  تصنيعيةزراعة إىل  باإلضافة .من خالل رفع نسبة تغطية الصادرات لفاتورة املستوردات، عىل الذات االعتامد

  .ومن مسامهة التصنيع الغذائي يف سد فاتورة املستوردات من الغذاء، ة املضافةوتزيد من القيم، وتوفره لفرتة أطول
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، توفري الغذاء :فهو ينطوي بالتحديد عىل ثالثة أبعاد هي، الغذائي األمنوفيام يتعلق بدور التسويق الزراعي يف حتقيق 
وقد سعت السياسات التسويقية احلكومية  .وسالمتهواملحافظة عىل جودة الغذاء ، مناسبة بأسعارإتاحته لغالبية املستهلكني 

يف إطار السياسات ، الغذائي األمنللتعامل مع األبعاد الثالثة لتحقيق أفضل مستوى ممكن من ، ات حمددةإسرتاتيجيعرب 
نبثقة عن جتاه السياسات التجارية الدولية امل ردنويف ظل املمكنات التي تتيحها التزامات األ، ية العامة للدولةقتصاداال

  .للمنظمةعضويته يف منظمة التجارة العاملية وقانون انضاممه 
، جانب القطاع اخلاصإىل  واسترياد احلكومة للشعري، تشمل سياسات توفري الغذاء حرص استرياد القمح باحلكومة

وتوفري ، تفضيليةورشاء القمح من املزارعني بأسعار ، أشهرللحبوب تغطي حاجة السوق لنحو ستة  ختزينيةوتوفري سعة 
التي متلك ، ويف الرشكة الوطنية لألمن الغذائي والتموين، املواد الغذائية يف املؤسستني االستهالكيتني املدنية والعسكرية

  .احلكومة غالبية أسهمها
 وإعفاء معظم، وأسعار الشعري ملريب األغنام، وتشمل سياسات إتاحة الغذاء لغالبية املستهلكني دعم أسعار اخلبز

كذلك إعفاء معظم مدخالت اإلنتاج ، مدخالت اإلنتاج الزراعي ومجيع السلع الغذائية األساسية من الرسوم اجلمركية
والرقابة عىل ، إخضاعها لرضيبة مبيعات بنسبة صفرأو ، الزراعي ومجيع السلع الغذائية األساسية من رضيبة املبيعات

وتوفري السلع الغذائية بأسعار منافسة ، االحتكار واملغاالة يف األسعاربموجب قانون املنافسة الذي يسمح بمنع ، األسعار
  .ويف الرشكة الوطنية لألمن الغذائي والتموين، يف املؤسستني املدنية والعسكرية

وتضمني قانون ، إعداد القواعد الفنية للمواد الغذائية بمواصفات دولية :أما سياسات جودة الغذاء وسالمته فتشمل
وتوفري االحتياجات اإلدارية والفنية الوطنية الالزمة ، SPSحول الصحة والصحة النباتية  WTOالزراعة متطلبات اتفاقية 

وإلصدار شهادات اجلودة للسلع ، )Conformation(إلجراء مطابقة السلع الغذائية للقواعد الفنية جلودة وسالمة الغذاء 
الرقابة عىل السلع الغذائية  وأخرياً  .(Accredited) اجلودة من قبل أجهزة وطنية معتمدة دولياً  والعتامد شهادات، الغذائية

  .وأمانة عامن الكربى والبلديات، من قبل وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء، املعروضة يف السوق
ولكن ، نجحت يف توفري الغذاء، اآلنات املتبعة حتى سرتاتيجيالتطبيق العميل للسياسات التسويقية املذكورة عرب اإل

وبخاصة للسلع األساسية ، االعتامد يف ذلك كان يف األساس عىل املستوردات التي تأخذ اجتاهًا متزايدًا سنة بعد أخرى
منها إما  كام أن نسب االكتفاء .والسكر، واألرز، والزيوت، واأللبان، واللحوم احلمراء، )القمح والشعري(املتمثلة باحلبوب 

والسكر واألرز والذرة الصفراء ، %4.3حلوم الضأن ، %17.8حلوم األبقار ، %1.9الشعري ، %2.3القمح  .متناقصةأو  ثابتة
إخفاق إىل  وهو ما يشري .ما يعني ثبات الفجوة الغذائية يف بعض املنتجات وتوسعها يف بعضها اآلخر .%والصويا صفر

   .باحلاجات الفعلية للسوق وزيادة الصادراتالتسويق يف املزيد من تنويع اإلنتاج وربطه 
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، عىل االكتفاء الذايت من اخلضار والفواكه وحلوم الدواجن وبيض املائدة املحافظة الصعوبةويمكن االستنتاج أن من 
خاصة إذا ما ترافق ذلك مع حصول ارتفاع يف الدخول يف ظل وعي  .%2ر2ما استمر نمو السكان كام هو عليه بنسبة  إذا

  .عىل التسويق الزراعي وسياساته متزايدةمما يلقي أعباء  .غذائي متنام
 إبقاءحد ما يف إىل  فقد نجحت السياسات التسويقية، أما بالنسبة إلتاحة الغذاء بأسعار مناسبة لغالبية املستهلكني

لكن ذلك كان بكلفة عالية عىل اخلزينة التي من املقدر  .أسعار املواد الغذائية وبخاصة األساسية منها داخل حدود السيطرة
وارتفاع أسعار ، وهو رقم مرشح للزيادة مع تزايد عدد السكان .مليون دينار 184إىل  2012يف العام  أن يصل دعم أسعارها

  .وأخرى صاعده غنيةتنافسنا فيها عىل الغذاء دول التي  العامليةالغذاء يف األسواق 
ويعود  .يعترب من الدول قليلة املعاناة من املشاكل يف هذا املجال ردنفإن األ، جلودة وسالمة الغذاء وأخريًا بالنسبة  

 .املراكز احلدوديةوإىل حد كبري يف الرقابة اجليدة لدى ، وقدراهتا يف مطابقة عنارص اجلودة، أعداد األجهزة املختصةإىل  ذلك
والضعف يف ، بسبب تعدد جهات الرقابة، لكن املشكلة هي يف الرقابة عىل السلع الغذائية املعروضة يف السوق املحيل

   .ويف جانب التنسيق أيضاً ، وضوح العالقة فيام بينها
  :لتوصياتا - 2

كام هو احلال ، ردنالغذائي يف األ األمنتزايد عدد السكان وارتفاع أسعار الغذاء عامليًا يلقى مزيدًا من التحدي عىل 
  :وعليه يمكن أن نويص بام ييل .لدى أي دولة نامية

 :يف جمال توفري الغذاء  2.1

استخدام السياسات السعرية والدعم لتوجيه اإلنتاج لزيادة إنتاج القمح وحرص ذلك يف املناطق التي يبلغ  2.1.1
وكذلك زيادة إنتاج الشعري يف املناطق ذات معدالت األمطار السنوية  .ملم فأكثر 300معدل أمطارها السنوية 

  .ملم 150ملم ولغاية  300األقل من 
واملناطق املروية من املياه  ردناستخدام السياسات السعرية والدعم لتطبيق دورة زراعية ثالثية يف وادي األ 2.1.2

ألف طن  320= ألف دونم  x 800دونم/طن .و4 ما يعني إنتاج، بحيث يكون القمح أحد مكوناهتا، اجلوفية
 .ألف طن سنوياً  80من القمح كل ثالث سنوات بمعدل 

وتطوير إمكانيات النقل اجلوي للخضار ، مراجعة اتفاقيات النقل مع دول العبور لصادراتنا االوربية 2.1.3
مع باقي الصادرات  ،باعتبار النقل هو التحدي االكرب لتطوير صادراتنا الزراعية التي يعول عليها، والفواكه

 .يف رفع نسبة االعتامد عىل الذات وسد العجز التجاري الغذائي

من نسبة % 1يف اخلضار والفواكه حيث ان خفض  Post Harvest Technology تعزيز تقنيات ما بعد احلصاد 2.1.4
 .ألف طن 20الفقد والتلف يعني توفري 
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توزيع اهلوامش الربحية للمنتجني وللوسطاء إصالح آليات تشكل األسعار بام يضمن نزاهتها وعدالة  2.1.5
هبدف استخدام األسعار والسياسات السعرية لزيادة فعالية نظام التسويق يف ربط اإلنتاج ، التسويقيني

وإنشاء أسواق مجله ، وهذا يتطلب حتسني إدارة أسواق اجلملة للخضار والفاكهة .باحتياجات االسواق
 .ومراقبة آليات البيع فيها، وإدارهتا علمياً  للموايش والدواجن واحلبوب واألعالف

مقابل دعم دوري املؤسسة االستهالكية املدنيه واملؤسسة ، الغاء الرشكة الوطنية لألمن الغذائي والتموين 2.1.6
 .مع ضامن شفافية عطاءاهتام املحلية واخلارجية، االستهالكية العسكرية

من ضمن واجباهتا مراقبة ، ة للتجارة الداخليةمؤسسة مستقلأو  رضورة إنشاء وزارة للتجارة الداخلية 2.1.7
التخزين والتصنيع (يف كافة مراحل التسويق ، املستوردة منها واملنتجة حملياً ، التجارة الداخلية للمواد الغذائيه

 .وضامن سالمة العرض واملنافسة وصيانة حرية السوق، )والبيع

  :يف جمال إتاحة الغذاء 2.2
، يعنى بشؤون التجارة الداخلية ومنها جتارة الغذاء )دائره مستقله –وزاره (إنشاء جسم حكومي متخصص  2.2.1

    :وبحيث يتوىل
  .متابعة أسعار الغذاء يف العامل وتكاليف الشحن وإصدار نرشة اسرتشادية لذلك - 
 .إدارة املشرتيات احلكومية من القمح والشعري - 

 .تطبيق قانون املنافسه ملنع االحتكار واملغاالة باألسعار - 

وإصدار نرشات اسرتشادية تبني التوزيع النسبي للهوامش ، حلقات التسويق واهلوامش التسويقيةمراقبة  - 
 .الربحية

 .التأكد من دقة أسعار املستوردات - 

مما يوفر عىل اخلزينة ويعطيها مرونة وقدرة ، تطبيق آليات لدعم القمح والشعري تضمن وصوله ملستحقيه فقط 2.2.2
 .املستحقني دون غريهمعىل التوسع يف الدعم لصالح 

ودراسة توحيد ، واالكتفاء باملؤسستني املدنية والعسكرية، الغاء الرشكة الوطنية لألمن الغذائي والتموين 2.2.3
هبدف توحيد اإلدارة وزيادة إمكانياهتا ، املؤسستني يف مؤسسة واحدة حتت مسمى املؤسسة العامة للتموين

 .وتطويرها

ومراقبة املزادات ، ما يلزم من أسواق للجملة للمواد الغذائية بتوفري، إصالح آليات تشكل األسعار 2.2.4
 .هبدف ضامن تشكل األسعار يف ظروف تنافسية غري متحيزة، وعمليات البيع والرشاء فيها
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  :يف جمال جودة وسالمة الغذاء 2.3
ومؤسسة ، توفري العدد الكايف من املوظفني املختصني لدى النقاط احلدودية من كل من وزارة الزراعة 2.3.1

  .واملؤسسة العامة للغذاء والدواء، املواصفات واملقاييس
وتوفري أجهزة الفحص ، التأهيل الفني املستمر ملوظفي النقاط احلدودية من األجهزه احلكوميه املشار إليها 2.3.2

 .الالزمة ألعامهلم
قة التابعة للوزارات مقابل املختربات املتفر، دراسة امكانية إحياء فكرة خمتربات الغذاء املركزية املوحدة 2.3.3

 .النزاع عىل مرجعيتها بني وزارة الزراعة ووزارة الصحة 2000التي حال دون تطبيقها يف العام ، املختلفة
وقانون ، وقانون الزراعة، وقانون الصحة العامة، قانون البلديات(إعادة النظر بالقوانني ذات العالقة بالغذاء  2.3.4

وحتقيق التكامل يف غاياهتا وأدائها ، وإحكامها وإزالة االزدواجيه فيام بينهاهبدف حتديثها ، )الرقابة عىل الغذاء
 .)توحيد املرجعيات(

  
  :أهم االستنتاجاتو اخلالصة

، ية السائدة يف املنطقةقتصادأبرزها الظروف السياسية واال، ردنالغذائي يف األ األمنهنالك سلسلة عوامل مؤثرة يف 
إىل ، إحداث التغريات السكانية غري املنتظمةإىل  أدت، موجات من اهلجرات القرسيةإىل  ردنتعرض األإىل  التي أدتو

حيث ، كذلك معدل النمو السكاين، تشمل عدد السكان وتوزيعهم بني الريف واحلرضو، جانب العوامل الديمغرافية
 خالل السياسات السكانيةمن و، لكن خالل السنوات األخريةو، %)3(أكثر من  ردنكانت نسبة النمو السكاين يف األ

تشمل ضعف قاعدة املوارد الزراعية و، كام حتدثت عن عوامل أخرى أبرزها املوارد الطبيعية .%)2.8(الصحية وصلت إىلو
وتوجد عدة  .واملحافظة عليها قدر اإلمكان إلدامتها، ا االستغالل األمثلردناوهذا حيتم علينا استغالل مو، خصوصًا املياه

 حمدودية املوارد املاليةأو  مثل ندرة، غري مبارش عىل اإلنتاج واإلنتاجية واستغالل الطاقات املتاحةأو  تأثري مبارشعوامل هلا 
إىل  ردنفضًال عن تعرض األ، وعدم االهتامم بالزراعة ضمن خمططات التنمية، عدم نجاعة اهلياكل اإلدارية والتنظيميةأو 

تراجع إنتاج بعض املنتوجات الزراعية خصوصًا إىل  مما أدي، اخية غري املناسبةالظروف املنو موجات متتالية من اجلفاف
  .املحاصيل احلقلية

التي تتذبذب كمياهتا من عام آلخر ومل  عىل األمطار، حد كبريإىل  ذلك بينت أوراق العمل اعتامد القطاع الزراعيإىل 
وانعكس ، واملراعي والثروة احليوانية، تاج األرايض البعليةبشكل مبارش عىل إن مما أثر، تنتظم خالل املوسم الزراعي نفسه

عدم استقرار إىل  األمر الذي أدى، أيضًا عىل الزراعة املروية نتيجة تأثريها عىل خمزون السدود واملياه اجلوفية والينابيع
وحمدودية األرايض الصاحلة ، املائيةشح املوارد إىل  تعود ردنواستنتجت ورقتا العمل أن الفجوة الغذائية يف األ .اإلنتاج
، وتضاؤل سياسات محاية اإلنتاج املحيل، وحمدودية نصيب هذا القطاع من حصص االستثامر القطاعي، للزراعة

  .واالختالل بني اإلنتاج واالستهالك وبني الصادرات والواردات من السلع الغذائية
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ا احلد من ارتفاع أسعار السلع واملواد التموينية وحتقيق استهدفت هب، ية عدة قراراتردنكام اختذت احلكومات األ
) يف السودان وروسيا(اخلارجي  باإلضافة ملبادرة االستثامر الزراعي، إسرتاتيجيمن خالل تكوين خمزون ، الغذائي األمن

مع عدد من ، تكامليةوبناء رشاكات ، الغذائي األمنحيث استهدفت مبادرة االستثامر الزراعي اخلارجي املسامهة يف حتقيق 
ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية وإدارة االستثامرات الزراعية يف عدد من ، الدول يف خمتلف أنحاء العامل

  .ضامن استدامتهاإىل  إضافة، بكميات كافية وأسعار مستقرة، ةسرتاتيجياملحاصيل الزراعية اإل
يتضح أنه ال توجد مشكلة أمن ، رديناأل لغذائي عىل مستوى الفردا األمنومن خالل املؤرشات الوصفية لقياس حالة 

ولكن أبرز خماطر املشكلة تكمن يف ضعف وانعدام ، غذائي عىل مستوى الفرد من حيث نصيبه من السعرات احلرارية
، هذه املحاصيلوالناجم عن ضعف قاعدة اإلنتاج الزراعي يف ، ةسرتاتيجياالكتفاء الذايت يف عدد من السلع الغذائية اإل

الغذائي  األمنجانب عدم كفاءة السياسات الزراعية يف حتقيق إىل ، وندرة املوارد املالية، ألسباب تتعلق بالعوامل الطبيعية
، وختفيف تأثري االرتفاع احلاد هلا عىل املجتمع، إن مراقبة أسعار املواد الغذائية .بمفهومه الشامل عىل املستوى الوطني

  .ردنالغذائي يف األ األمنة وطنية لتحقيق إسرتاتيجيوة أوىل لتطوير رضورة قصوى وخط
  :أهم االستنتاجات

فيام ال تتعدى نسب االكتفاء الذايت ، وخاصة القمح ردنحتتل احلبوب األمهية النسبية األكرب يف السلة الغذائية يف األ •
 .%5من احلبوب 

وتزداد الفجوة باملقارنة مع ، مقارنة مع دول اجلوار، منخفضاً يعترب النصيب اليومي للفرد من السعرات احلرارية  •
 .الدول املتقدمة

تشري البيانات املتعلقة بنصيب الفرد اليومي من السعرات احلرارية املتحصل عليها من املجموعة النباتية واملجموعة  •
طردية بني رفاهية الشعوب واستهالكها علًام ان هناك عالقة ، ردينالنمط الغذائي النبايت للمواطن األإىل ، احليوانية

  .من املنتجات احليوانية
لذلك فإن االعتامد عىل املستوردات من السلع ، منخفض جداً ، ان نسب االكتفاء الذايت من السلع الغذائية •

 .ردنالغذائي يف األ األمناألساسية يعدُّ عامالً رئيسًا ومهددًا الستقرار 

يعني مزيدًا من التبعية املالية ، ريد املحاصيل الرئيسة إلدامة حياة املستهلكاالعتامد عىل السوق العاملية لتو •
  .ية والسياسيةقتصادواال

وحيث ، القدرات اخلاصة بقطاع التجارة اخلارجيةإىل  إن جانب اإلتاحة يتجاوز حدود القدرات اإلنتاجية املحلية •
 .الغذائي الوطني من خالل االستثامر الزراعي خارج احلدود األمنتتوفر فرص حتقيق 
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  املالحق
   : 1  ملحق رقم

  حسب جمموعات األصناف املستوردات 
 القيمة سيف بالدينار األردين: مستوردات السنة وصف التصنيف

 496.094.109 2011 حيوانات حية ومنتجات اململكة احليوانية

 986.169.752 2011 منتجات اململكة النباتية

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية منتجات 
شموع من اصل . دهون غذائية حمرضة. تفككها

 حيواين أو نبايت

2011 148.413.207 

مرشوبات سوائل . منتجات صناعة االغذية
 تبغ وابدال تبغ مصنعة. كحولية وخل

2011 738.482.810 

    2.369.159.878 
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  : 2 رقمملحق 
  )مسح نفقات األرسة( األرسة األردنية الغذائيإنفاق 

 املحافظة
متوسط انفاق األرسة السنوي 

 )بالدينار(عىل الغذاء 

متوسط انفاق الفرد السنوي عىل 
 )بالدينار(الغذاء 

 820.9 4175.7 العاصمة

 608.8 3251.0 البلقاء

 651.1 3482.4 الزرقاء

 754.5 4174.7 مادبا

 637.0 3584.2 اربد

 568.4 3381.1 املفرق

 769.6 4475.5 جرش

 515.8 3100.4 عجلون

 773.7 4350.8 الكرك

 607.5 3213.0 الطفيلة

 495.7 2866.1 معان

 621.2 3493.3 العقبة

 710.6 3814.7 اململكة
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  :املراجع
عىل  للرقابةبشأن إقامة نظام وطني فعال  إرشادية  مبادئ، ةالعاملي ةمنظمة الصح، FAO ةوالزراع ةغذيمنظمة األ - 1

  .1979، االغذيه
   .1996عىل االغذيه وحقوق املستهلك  الرقابةدليل ، FAO والزراعةمنظمة االغذيه  - 2

 .2004، مبادىء التسويق الزراعي، عاكف الزعبي .د - 3

 .2000، األوىل الطبعة، الشاملة اجلودة إدارة، د خضري كاظم محود.أ - 4

  2003، الغذائي لألمنوثيقة الربنامج اخلاص  )الفاو( الدولية والزراعةمنظمة االغذيه ، الزراعةوزارة  - 5

 .2011التقرير السنوي للعام ، ردينالبنك املركزي األ - 6

 .2010، ردنتقرير حالة سكان األ، للسكان األعىلاملجلس  - 7

 .2011، 13العدد ، باألرقام ردناأل، العامة اإلحصاءاتدائرة  - 8

 .2010، السنوي اإلحصائيالتقرير ، الزراعةوزارة  - 9

 .2011، احليواين اإلنتاجالتقرير السنوي ملديرية ، الزراعةوزارة  - 10

     .2011، ةالتقرير السنوي ملديرية البيطر، الزراعةوزارة   - 11
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  الفصل السابع
  ردينالعمل األسوق 

  
  

  حتدي البطالة 1- 7
 ملخص تنفيذي 

وتشمل قوة عمل  .وقوة العمل املمتدة، قوة عمل السوق :ية تعريفني لقوة العمل مهاقتصادتستخدم األدبيات اال
ويستخدم  .من يبحثون عن مثل هذا العملأو ، ي ألغراض التبادل التجارياقتصادالسوق كل املنخرطني يف نشاط 

  : مها، يةقتصاديف األدبيات اال تعريفان للبطالة
الذين تنطبق عليهم اخلصائص  األشخاص وبموجب هذا التعريف يعترب عاطًال عن العمل :للبطالة التعريف املعياري

أنه و، مستعد لهو مل يكن مرتبطًا بوظيفة ولكنه يريد العملو –يف األسبوع السابق للمقابلة  عىل اإلطالق –مل يعمل  :التالية
هذه املجموعة من الباحثني عن عمل بوصفهم إىل  تتم اإلشارةو .قد بحث عن عمل خالل األشهر الثالثة السابقة للمسح

  .عاطلني نشطني
   .تم توسيع متطلبات البحث عن عمل لتشمل العاطلني عن العمل املحبطني :التعريف الواسع
   .والتعريف املعياري للبطالة يف األجزاء التالية، قوة عمل السوق هذه الدراسة مفهوم سوف تستخدم

وقد ، طويلة املدىو، فهي بطالة هيكلية، رديناأل قتصادتعد مشكلة البطالة من املشكالت املعقدة التي تواجه اال
، نحو رئييسهي بطالة تصيب الشباب عىل و، نصف قرنإىل  قد تكون امتدت لتصل، لعدة عقود %10جتاوزت معدالهتا 

  .ترتفع يف صفوف اإلناث من خمتلف األعامر والفئات واملستويات التعليميةو
ألف  185فقد جتاوز هذا العدد ، يني يف ارتفاع مستمرردنومما هو جدير بالذكر أن أعداد املتعطلني عن العمل من األ

أما معدالت البطالة فإهنا مل تتغري  .باملتوسط خالل العقد املايض %1.5نموًا سنويًا بمعدل  وقد شهد، 2011 متعطل يف العام
 %15- %11 قد كان هذا املعدل يف حدودو، %15 -  %12 وقد تراوحت ما بني، عىل نحو ملحوظ خالل العقد املايض

 تنخفضو، %25حوايل إىل  سنة 25ويصل معدل البطالة بني الذكور الذين تقل أعامرهم عن  .لإلناث %25- %21للذكور و
عند سن  %20إىل  ينخفضو، أقلأو  سنة 25بني اإلناث من عمر  %40إىل  ويصل معدل البطالة، عند سن الثالثني %10إىل 
تراوحت معدالت و )أقل من ثانوي(من غري املتعلمني و وتركزت البطالة بني الذكور يف محلة الشهادات اجلامعية .سنة 30
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أما بالنسبة لإلناث فإن أعىل معدالت بطالة كانت بني اجلامعيات خالل  .سنويا %10البطالة هلاتني الفئتني حول معدل 
   .خالل هذه الفرتة %30 و %20 تذبذبت ما بنيو، العقد املايض
  .مل تشهد أي حتوالت رئيسةو، معدالت البطالة واجتاهاهتا الرئيسة بالثبات النسبي خالل فرتة الدراسة واتسمت
   :البطالة حتديات

معدالت و يقتصادالدراسة ضعف االرتباط بني معدالت النمو اال بينت :التشغيلو يقتصادالعالقة بني النمو االضعف  - 
نسبة  ومع ذلك فإن، ية عالية جدًا يف بعض السنواتاقتصادالذي شهد معدالت نمو ، البطالة خالل العقد املايض

  .ي املرتفعةقتصادكانت أكثر استجابة ملعدالت النمو اال، والتي تعرب عن نمو التشغيل، املشتغلني للسكان يف سن العمل
من أهم أسباب ارتفاع ، عرض العملو، الزيادة الرسيعة يف السكانو يعد اهلرم السكاين :العوامل الديمغرافية - 

سنويًا  %3فقد بات من الواضح أن نمو قوة العمل بحدود  .استمرارها مرتفعة لفرتات طويلةو معدالت البطالة
، ويتطلب كذلك نموًا عاليًا جدًا يف التشغيل، يًا أعىل مما حتقق خالل السنوات املاضيةاقتصاديتطلب نموًا 

االنتفاخ "و "اهلبة السكانية"خصوصًا أنه من املتوقع أن تستمر مرحلة ، سوق العملإىل  ليستوعب الداخلني اجلدد
  .لعدة سنوات قادمة "الشبايب 

 يني خالل العقد املايضردناملتوسط السنوي لصايف عدد املشتغلني األ بلغ :الطلب عىل األيدي العاملة اجتاهات - 
 بصغر حجم املؤسسات رديناأل قتصاديتصف االو .%2.6إىل  بمتوسط نمو سنوي يصل، ألف مشتغل 27.3حوايل 

من  %90مشتغلني أكثر من  9- 1التي تشغل من  حيث متثل الرشكات املايكروية، العاملة فيه مقاسًا بعدد املشتغلني
إن نسبة  .من جمموع املشتغلني يف القطاع اخلاص %47 إىل وتصل نسبة العاملني فيها، جمموع الرشكات املسجلة

وتنخفض هذه النسبة يف اجلزء غري ، ال تتجاوز ثلث العاملني فيه قتصاداستخدام اجلامعيني يف اجلزء املنظم من اال
 بعامة ما زال تقليديًا يف نمط إنتاجه قتصادمن جمموع املشتغلني ؛ أي إن اال %10أقل من إىل  قتصاداالاملنظم من 

ومن ناحية  .املهارية الدنياو وإن أغلب فرص العمل التي يوفرها هي من املستويات التعليمية، أساليب تشغيلهو
 .خالل العقد املايض قتصادوفرها االسيطر العامل الوافدون عىل نسبة مهمة من فرص العمل التي  أخرى

قد دفع هذه الفئات للتشبث ، إن كرم القطاع العام يف الدفع للفئات األقل تعليامً  :سياسات التشغيل يف القطاع العام - 
، االمتيازات اإلضافيةو فارق األجور بني القطاعني بالنسبة لإلناث باإلضافة لرتتيبات العملو، بالعمل احلكومي

وبينت دراسة للبنك الدويل  .قد شجع املرأة عىل اإلقبال عىل العمل يف القطاع العام، يةجتامعإليها النظرة االمضافًا 
ومع ذلك فإنه يشهد ، تبقى ثابتةأو  الذي ترتاجع فيه اإلنتاجية قتصاديعد القطاع الوحيد يف اال أن القطاع العام

  .2009- 2000 للفرتة %6.5إىل  وصلت زيادة كبرية يف معدالت األجر احلقيقي
     :عدم كفاءة برامج دعم التشغيل - 

ختفيض معدالت و، ينيردنزيادة تشغيل األإىل  هتدف بمجملها، مشاريعو تبنت وزارة العمل تنفيذ عدة برامج
تلك التي تواجه صعوبات حقيقية عند دخول و، الفقريةو خصوصًا بني الفئات املهمشةو، البطالة يف سوق العمل
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مل ترتك أثرًا  مع ذلك فإهناو، مليون دينار خالل سبع سنوات 100وأنفقت هذه املشاريع حوايل  .سوق العمل
نسب الفقر راوحت حول و بل عىل العكس من ذلك إن معدالت البطالة، البطالةأو  سواء يف جمال الفقر، ملموساً 

  .معدالهتا العالية أصأل قبل تنفيذ هذه املشاريع وبعدها
تطوير خدمات التشغيل و، الداعمة للتشغيلو رة توجيه السياسات لدعم املشاريع الصديقةأوصت الدراسة برضو

وزيادة فرص ، فتح الفرصة للقطاع اخلاص لتقديم خدمات التشغيلو، بام فيها قواعد بيانات سوق العمل، العامة
 ودعم املشاريع الصغرى، خصوصًا ذات اإلنتاجية العالية، تشجيع تصدير اخلدماتو، يني يف اخلارجردنعمل األ

تقييم للربامج الداعمة و وبناء أنظمة متابعة، وزيادة التنسيق، خصوصًا املصدرة للسلع واخلدمات، املتوسطةو
ووضع سياسات أكثر كفاءة لتنظيم العاملة ، ووضع الضوابط عىل زيادة أجور التشغيل يف القطاع العام، للتشغيل
 .الوافدة

  مقدمة 
كيف نفرس فشل  :تشغيل الشباب يف الوطن العريبو الرزاز السؤال التايل حول حتديات البطالةأثار الدكتور عمر 

فاملنطقة العربية بمجملها تعاين من تدين نسب املشاركة يف سوق  ؟الدول العربية قاطبة يف خلق فرص عمل كافية للشباب
  .خصوصا بني الشباب، ارتفاع نسب البطالةو، العمل

، )وبالتايل البنيوي(املستمر و أمام هذا اإلخفاق العام "يقول الدكتور الرزاز ، التساؤل بة عن هذاويف حماولته لإلجا
وبالرغم من  ."ي متكامل جزءًا من املشكلة ال من احلل اقتصاد/ اجلزئي يف غياب منظور سيايس / يضحي املنظور التقني 

إال أهنا تؤمن بطرح الدكتور الرزاز ، ردنلتحديات البطالة يف األالكمي  التقني أن هذه الورقة تأيت ضمن إطار التحليل
  .لتنمية املوارد البرشية ضمن إطار أوسع، الشامل للمعاجلة اجلذرية ملشكلة البطالة

تشمل قوة عمل و .قوة العمل املمتدةو، قوة عمل السوق :ية تعريفني لقوة العمل مهاقتصادتستخدم األدبيات اال
تشمل قوة و .من يبحثون عن مثل هذا العملأو ، ي ألغراض التبادل التجارياقتصاداملنخرطني يف نشاط  السوق مجيع
، الستهالكهم اخلاصأو ، املقايضةأو ، سواء للسوق، جتهيز املنتجات األوليةو أولئك املنخرطني يف إنتاج العمل املمتدة

التاميز بني التعريفني واضح بخاصة بني النساء يف بعض و .اخلدمات األخرى من أجل السوقو إنتاج كافة السلعو
ألغراض استهالك األرس  األلبان جتهيز منتجاتو، التي تنخرط فيها النساء برتبية احليوانات الداجنةو، املجتمعات
   .)ERF ،2010 :اسعد(وفقًا للتعريف املمتد لقوة العمل ، مشتغالت حيث حيتسبن باعتبارهن، املعيشية

   :يةقتصاديف األدبيات اال تعريفان للبطالةو يستخدم 
  :الذين تنطبق عليهم اخلصائص التالية األشخاص، وبموجب هذا التعريف يعد عاطالً عن العمل :للبطالة التعريف املعياري

أنه قد بحث عن و، مستعد لهو مل يكن مرتبطًا بوظيفة ولكنه يريد العملو –يف األسبوع السابق للمقابلة  عىل اإلطالق –مل يعمل 
   .هذه املجموعة من الباحثني عن عمل بوصفهم عاطلني نشطنيإىل  تتم اإلشارةو .عمل خالل األشهر الثالثة السابقة للمسح
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   .تم توسيع متطلبات البحث عن عمل لتشمل العاطلني عن العمل املحبطني :التعريف الواسع
لذلك فإن العاملني من و، السوق وحده الذي يعد عمالً فإن العمل يف ، يقتصادبموجب تعريف السوق للنشاط االو 

إذا كان باقي عنارص التعريف ينطبق ، أجل إنتاج مستلزمات لغرض استهالك األرسة يمكن اعتبارهم عاطلني عن العمل
 ال يعد العاملونو، فإن أي عمل إلنتاج مستلزمات لغرض استهالك األرسة يعد عمالً ، بموجب التعريف املمتدو .عليهم

   .حتى لو كانوا يبحثون عن عمل يف السوق، يف مثل هذا العمل عاطلني
صغر حجم القطاع إىل  ويرجع ذلك أساساً ، ردنكبريا يف األ بني املقياسني مل يكن وقد وجدت دراسة سابقة أن الفرق

يقضني بعض الوقت واجلهد  اللوايت، وبخاصة اإلناث، عددًا كبريًا من العامل غري النظاميني الذي عادة ما يوظف، الزراعي
يني ردنومن ناحية أخرى فإن اعتامد أرباب العمل األ.معاجلة وختزين املواد الغذائية والسلع األساسية األخرى ألرسهن يف

 قد قلل من حجم العمل للدوافع غري السوقية، اخلدماتو وبخاصة يف قطاعي الزراعة، عىل نحو كبري عىل العامل األجانب
   .)ERF، 2011: مريان(

التعريف املعياري للبطالة يف األجزاء و فإن هذه الدراسة سوف تستخدم مفهوم قوة عمل السوق، وبناء عىل ما سبق
   .التالية

 اجتاهات البطالة 

فهي بطالة هيكلية؛ أي إهنا تؤكد عىل عدم ، رديناأل قتصادتعد مشكلة البطالة من املشكالت املعقدة التي تواجه اال
كام أهنا طويلة ، سوق العملإىل  النوع الكافيني الستيعاب الداخلني اجلددو عىل توفري فرص العمل بالكم قتصادقدرة اال
بالرغم من كل التحوالت ، نصف قرنإىل  قد تكون امتدت لتصل، لعدة عقود %10حيث جتاوزت معدالهتا ، املدى

غري املتعلم و املتعلم، عىل نحو رئيس، بطالة تصيب الشباب وهي .ينيردناملجتمع األقتصاد ووالتطورات التي شهدمها اال
  .املستويات التعليميةو الفئاتو وترتفع يف صفوف اإلناث من خمتلف األعامر، عىل حد سواء

احلكومية و مع السياسات الوطنية - الطلب و عوامل العرض - لتفاعل قوى السوق  وظاهرة البطالة هي نتيجة
كذلك العوامل و، ية السائدةجتامعالقيم االو املفاهيمو، التكنولوجي التقدمو واألنظمة التعليمية، يةجتامعاالو يةقتصاداال

كبرية عىل صعيد ختفيض معدالت و لذلك فإن حتقيق إنجازات مهمة .دولياً و وهجرة األيدي العاملة إقليمياً ، الديمغرافية
ويف الوقت نفسه فإنه جيعل من ، عالقتها مع بعضها بعضاً و هلذه املتغريات يتطلب وجود رؤية وطنية شاملة، البطالة

 وال تلقي هبذه املسؤولية، موضوع مكافحة البطالة مسؤولية وطنية تتحملها األطراف ذات العالقة باملوضوعات املحددة
 الربامجو توتنفيذ السياسا، التنسيق بني األطراف املختلفة التي ال بد أن تكون مسؤولة عن، عىل وزارة العمل لوحدها

  .احلد من معدالت البطالةو، زيادة التشغيلإىل  املبارشة واهلادفة
حتوالهتا خالل عقد من و لدراسة اجتاهات البطالة، 2011، 2006، 2001ثالث سنوات  وقد حددت هذه الدراسة

  .ية خالل هذه الفرتةقتصادالسياسات االو كذلك درجة استجابتها للمتغريات، الزمان
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 185حيث جتاوز هذا العدد ، يني يف ارتفاع مستمرردنأن أعداد املتعطلني عن العمل من األإىل  1الشكل رقم  ويشري
هذا العدد إىل  وإذا ما أضيف .باملتوسط خالل العقد املايض %1.5نموًا سنويًا بمعدل  وقد شهد، 2011 ألف متعطل يف العام
استيعاب هذه  يصبح موضوعو، فإن املسألة تزداد تعقيداً ، من النساءخصوصًا ، الشباب من قوة العمل أعداد املنسحبني

، أمرًا يف غاية التعقيد، ألفاً  80الذين يقدر عددهم بحوايل ، اجلدد سنوياً  باإلضافة للداخلني، األعداد من املتعطلني تراكمياً 
كذلك يف ظل ، ردينسوق العمل األ هيكل الطلب عىل العمل يفو، يقتصاديف ظل املعطيات احلالية املتعلقة بالنمو اال

  .سيطرة العاملة الوافدة عىل نسبة كبرية من فرص العمل التي تستجد سنوياً إىل  التي تفيض، املامرسات السائدةو الترشيعات
، 2001( والتي تقيس معدالت البطالة لثالث سنوات، املرفقة 6- 2كام يتضح من األشكال  - أما معدالت البطالة 

فقد راوحت هذه ، بل ربام عىل العكس من ذلك، فإهنا مل تتغري عىل نحو ملحوظ خالل العقد املايض )2011، 2006
 أن 2ويبني الشكل رقم .6- 2تداخالت الرسومات املمثلة للسنوات يف األشكال و املعادالت مكاهنا كام تعكسه تقاطعات

- %21للذكور و %15- %11 كان هذا املعدل يف حدودقد و، خالل العقد املايض %15 -  %12 معدل البطالة قد راوح ما بني
حيول دون ، جود خلل هيكيل يف سوق العملو تعكسو، وتعد معدالت البطالة هذه عالية بكل املقاييس .لإلناث % 25

ناتج عن عدم ، يةقتصادجود هدر كبري يف املوارد االو يعكس معدل البطالة املرتفعو .حتقيق التوازن يف هذا السوق
   .خصوصًا املتعلمني منهم، االستفادة من رأس املال املعريف املرتاكم لدى هؤالء املتعطلني

هي ظاهرة  ردنأن ظاهرة البطالة يف األإىل  ويشري، الذكور حسب أعامرهم معدالت البطالة بني 3ويبني الشكل رقم 
عند سن  %10إىل  تنخفضو، 25%حوايل إىل  سنة 25حيث يصل معدل البطالة بني الذكور الذين تقل أعامرهم عن ، شبابية
   .ما يزيدأو  سنة 35فأقل عند عمر  5%تستقر عند مستويات منخفضة و، الثالثني

وهنا تربز املشكلة عىل نحو أكرب مما هي عليه بني ، يقيس معدالت البطالة بني اإلناث حسب العمر 4والشكل رقم 
، سنة 30عند سن  %20إىل  ينخفضو، أقلأو  سنة 25بني اإلناث من عمر  %40إىل  فقد وصل معدل البطالة، الذكور

   .سنة 35+لفئة  %10يستقر عند و
أن البطالة بني الذكور قد تركزت يف محلة إىل  5فيشري الشكل رقم ، أما معدالت البطالة حسب املستوى التعليمي

 %10وتراوحت معدالت البطالة هلاتني الفئتني حول معدل ، )أقل من ثانوي(ويف غري املتعلمني ، الشهادات اجلامعية
تذبذبت بني و، يبني أن أعىل معدالت بطالة كانت بني اجلامعيات خالل العقد املايض 6أما اإلناث فإن الشكل رقم  .سنوياً 

   .خالل هذه الفرتة %30و  20%
جود مشكلة حقيقية و إىل يشري جزئياً  هذاو، معدالت مذهلةإىل  تصل ومن الواضح أن معدالت البطالة بني الشباب

عملية و، تفصيالً و ويؤكد أن سوق العمل أصبح أكثر تعقيداً ، مواقع العملإىل  يف االنتقال من املؤسسات التعليمية
وتدخل جهات وسيطة متخصصة بتقديم خدمات التشغيل ، حتضريًا من الباحث عن العملو الدخول إليه تتطلب إعداداً 

  .يف سوق العمل
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تعد مرحلة دخول سوق العمل ألول مرة مرحلة مفصلية و، األملو النشاطو ون الشباب عادة مفعًام باحليويةيك
لذا ، يجتامعواال، املايل مستقبلهو ومساره الوظيفي، ترتك آثارًا بعيدة املدى عىل نمط حياة الشابو، للعديد من الشباب

يكون مصدرًا لإلحباط عند الشباب و، آثارًا نفسية بعيدة املدىيرتك ، تعثرهأو  سوق العملإىل  فإن الفشل يف الدخول
الكليات يف الدول ذات و تقوم اجلامعات، سوق العملإىل  ولتسهيل عملية انتقال الشباب من مرحلة التعليم .املتعطل

والعمل يف اإلجازة ، من خالل برامج تدريبية، بإحلاق الطلبة يف أثناء الدراسة بمواقع العمل، أسواق العمل املتقدمة
ويستفيد الطلبة من هذه التجارب من  .الكليةأو  كذلك العمل داخل اجلامعةو، والعمل التطوعي يف أثناء الدراسة، الصيفية

، وتوعيتهم بحقوقهم يف العمل، بناء عالقات مع اآلخرينو، ثقافة العمل معرفةو، خالل اكتساهبم مهارات جديدة
   .البحث عن العمل كام أهنم يطورون مهاراهتم يف، العمل املتاحة فرصو معرفتهم أماكن التشغيلو

أن الرجال حيصلون عىل عمل أرسع من ، ردنالعمل يف األإىل  وقد بينت دراسة نرشت حديثًا عن االنتقال من املدرسة
بينام حتتاج ، التعليميةفنصف الرجال حيصلون عىل أول فرصة عمل بعد سنتني من ترك املؤسسة ، ردينالنساء يف سوق العمل األ
كام أن اختالف املستوى التعليمي عند الرجال ال  .األوىل ثالث سنوات للحصول عىل فرصة العملإىل  النسبة نفسها من النساء

إذ يزيد تقدم مستوى املرأة التعليمي يف رسعة ، لكن األمر خيتلف لدى النساءو، يف رسعة حصوهلم عىل فرصة العمل يؤثر
 5، 4، 3إىل  ترتفع هذه الفرتةو، مدة سنتني لاللتحاق بفرصة العمل األوىلإىل  وحتتاج نصف النساء اجلامعيات، بالعملالتحاقها 

   .)ERF ،2012 :عامر(دون الثانوية العامة عىل الرتتيب و، الثانوية العامةو، سنوات خلرجيات كليات املجتمع
مل تشهد أي و، مما سبق أن معدالت البطالة واجتاهاهتا الرئيسية قد اتسمت بالثبات النسبي خالل فرتة الدراسة يتضح

أن معدالت البطالة بني الذكور من الفئات العمرية املختلفة تكاد ، تبني اجلداول املرفقة عىل سبيل املثالو .حتوالت رئيسية
التي تشهد تقاربًا شديدًا و، اإلناث حسب العمر احلال بالنسبة ملعدالت بطالةكذلك و، تكون متطابقة للسنوات الثالث

 2006شهدت معدالت بطالة أقل من سنة  2001ومن ناحية أخرى فإن سنة ، لنفس الفئة العمرية يف السنوات املختلفة
تشري و .ة بالنسبة لإلناثملعظم الفئات العمري 2011شهدت معدالت بطالة أعىل من  2006ولكن ، ألغلب الفئات العمرية

وعدم وجود فروقات ، وجود نمط واحد هلذه املعدالت خالل السنوات الثالثإىل  معدالت البطالة للمستويات التعليمية
   .وتداخل منحنيات البطالة بني السنوات الثالث، مهمة بني معدالت البطالة لنفس املستوى التعليمي من سنة ألخرى

، رديناأل قتصادهي أن البطالة هيكلية وبعيدة املدى يف اال، الوصول إليها من العرض السابقإن النتيجة التي يمكن 
واجتاهات البطالة يف ، ية عىل إحداث حتول مهم عىل معدالتقتصادالربامج االو ويبدو غياب األثر الواضح للسياسات

     .خالل الفرتة املاضية ردناأل
   :البطالة حتديات

  التشغيل و يقتصادالنمو االضعف العالقة بني  - 
قبل أن يرتاجع و، 7كام يبن الشكل رقم  نام الناتج املحيل اإلمجايل بمعدالت عالية خالل النصف الثاين من العقد املايض

ي من قتصادارتفعت معدالت النمو اال، 2009و 2008األزمة املالية العاملية خالل العامني  عىل نحو حاد يف أعقاب
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بالرغم من و .2007و 2004ما بني  %8.5- %8معدالت نمو متميزة إىل  2003- 2000ما بني  %6- %4 مستويات جيدة
، يف بداية العقد %14إىل  التي وصلت، فإن معدالت البطالة، ي العالية عىل مدى سنواتقتصادمعدالت النمو اال

 %12أقل من إىل  انخفضت مرة أخرىومن ثم ، 2005 يف العام %14ومن ثم عاودت االرتفاع لتتجاوز ، %12إىل  انخفضت
ي قتصادوخصوصًا يف ظل معدالت النمو اال، ي الكيلقتصادوكانت ضعيفة االستجابة للنمو اال، بقليل عند هناية العقد
  .2007- 2004العايل خالل األعوام 

املشتغلني للسكان يف فإن نسبة ، ي باخلمولقتصادويف الوقت الذي اتصفت فيه استجابة معدالت البطالة للنمو اال
،  8ي املرتفعة كام يبني الشكل رقم قتصادكانت أكثر استجابة ملعدالت النمو اال، التي تعرب عن نمو التشغيل، سن العمل

وقد ، 2004و 2003ي قد حقق قفزة بني العامني قتصادالنمو اال يوضح أن 8والشكل  .مع وجود فجوة زمنية بينهام
ولكن  %38.5إىل  %35الذي حقق ارتفاعًا من ، الناتج املحيل اإلمجايل عىل معدل نمو التشغيلانعكست هذه القفزة يف نمو 

بدأ ينعكس  2009ي يف العام قتصادوكذلك فإن الرتاجع يف النمو اال .يقتصادبعد سنتني من حصول القفزة يف النمو اال
   .8عىل معدالت التشغيل يف السنة التالية كام يبينه الشكل رقم 

التشغيل يف سوق العمل مع النمو و اجتاهات متعاكسة لكل من معدالت البطالة وجودإىل  التحليل السابقيشري 
انخفاض إىل  ولكن هذه األخرية مل تؤد، زيادة يف التشغيلإىل  يقتصادفمن ناحية تؤدي الزيادة يف النمو اال، يقتصاداال

يمكن أن يتحقق ذلك من و .ينيردنأي إن الزيادة يف التشغيل ربام تتم من خارج طابور املتعطلني األ  معدالت البطالة ؛
التي ال يتم شموهلا بالنسبة احلقيقية املمثلة لواقع وجودها عىل األرض يف ، يتمثل يف العاملة الوافدةو األول، مصدرين

، يًا لسوق العمل يف أوقات الذروةاقتصادمن غري النشيطني خالل دخول بعض األفراد  الثاين منو، املسوحات اإلحصائية
   .)ERF ،2012: اسعد(ي قتصادزيادة النشاط االو

 قد متت تعبئتها بالعامل ردينأن الكثري من فرص العمل املستحدثة يف سوق العمل األإىل  وأشارت دراسة للبنك الدويل
قد ذهبت لغري  2005و 2001من فرص العمل املستحدثة ما بني العامني  %63فقد قدرت الدراسة أن حوايل  ، الوافدين

يني يف االلتحاق بفرص ردنقد عزت الدراسة عدم رغبة الباحثني عن عمل من األو .(Razzaz: WB, 2008)يني ردناأل
يف أسواق أو ، املحيلمواصفات أفضل يف القطاع العام و، بأجر أعىل توقعاهتم باحلصول عىل أعاملإىل ، العمل املتاحة
سبب آخر يشجع الباحثني عن إىل  أشارت الدراسةو .نمط التفكري السائد بني املتعلمني هذا األخري هوو، العمل املجاورة

والذي تشكل ، التعطل وهو اعتامدهم عىل الدعم األرسي يف أثناء، العمل عىل االنتظار لفرتة أطول يف مرحلة التعطل
   .يف اخلارج أحد مصادره الرئيسة لنيالعام ينيردنحواالت األ

  العوامل الديمغرافية  - 
خالل  %2.9وقد بلغ معدل النمو السنوي للسكان  2012مليون نسمة يف منتصف  6.3إىل  ردنوصل عدد سكان األ

يف كرواتيا خالل العقد  %1.7و يف تركيا %1.3 السنوي للسكان وعىل سبيل املقارنة فقد بلغ معدل النمو .العقد األخري
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، من جمموع السكان %38سنة  15 بأنه جمتمع شاب ؛ إذ بلغت نسبة السكان من دون ردينيتصف املجتمع األو .األخري
 %20إىل  سنة) 24- 15(يف حني وصلت نسبة الشباب ، %4إىل  سنة يف السنوات األخرية لتصل 64+زادت نسبة املعمرين و

 4.4إىل  ومن املتوقع أن يصل هذا العدد، %58إىل  )64- 15(نسبة السكان يف سن العمل ارتفعت و، من جمموع السكان
   .من السكان %67بنسبة و 2020مليون نسمة يف العام 

من  %60يرتكز و، من السكان %81بنسبة   يف املراكز احلرضيةرديناملجتمع األ وباإلضافة ملا سبق تعيش نسبة عالية من
أن قيمة املنوال للتوزيع إىل  ومن ناحية أخرى يشري التوزيع العمري للسكان .السكان يف إقليم الوسط حول العاصمة عامن

وزيادة ، زيادة عدد املواليد اجلدد سنوياً إىل  يؤرش 9والشكل رقم ، أقلأو  سنوات 3اإلناث كانت عند و العمري للذكور
، هذا املجال الظاهرة األخرى الالفتة لالنتباه يفو .باستمرار عىل األقل لعقدين قادمنيسوق العمل إىل  عدد الداخلني اجلدد

أن عدد سنوات إىل  تشري الدراسات إذ، نوعيةو بل، سوق العمل ال يشكلون زيادة كمية فقطإىل  هي أن الداخلني اجلدد
سنة  13و 1960سنة للذكور من مواليد  11إىل  قفزت، سنوات 6إىل  من الذكور قد وصل 1930الدراسة ملواليد العام 

فقد ، لنفس السنواتو علًام بأن معدل الزيادة يف سنوات الدراسة لإلناث قد كان أرسع منه عند الذكور، 1987ملواليد عام 
   .)ERF ،2012 :مريان(عىل التوايل  1987و 1960سنة ملواليد  13، 8 إىل 1930سنوات ملواليد  5قفز من 
 ويعزى سبب تدين املشاركة، باملعايري الدولية %66ية متدنيًا إذ يبلغ ردنية لقوة العمل األقتصادمعدل املشاركة اال ويعد

وترتفع مشاركة الذكور يف سوق  .والتي تأيت يف مؤخرة الدول عاملياً ، انخفاض معدالت مشاركة املرأة يف قوة العملإىل 
، 45مرتفعة حتى سن  تستمرو، 25تى يكاد يصل حد املشاركة الكامل عند سن ح، العمل بعد االنتهاء من سنوات الدراسة

، وتبدأ مشاركة اإلناث يف سوق العمل باالرتفاع عند سن العرشين .تبدأ بعدها بالرتاجع احلاد بعد هذه السن املبكرةو
وتبدأ بالرتاجع احلاد بعد هذا السن كام يف الشكل رقم ، %30لكنها مع ذلك ال تتجاوز نسبة و، 25تصل ذروهتا عند سن و

فهي تتجاوز ، املشاركة يف سوق العملو وجود ارتباط قوي بني مستويات التعليمإىل  ناحية أخرى تشري البيانات منو .10
حوايل إىل  ثانوي فام دون(لذوي املؤهالت العلمية الدنيا لكنها تنخفضو، %80 معدالت مشاركة الذكور اجلامعيني بنسبة

إىل  ففي الوقت الذي تصل فيه مشاركة اجلامعيات، يبدو أثر التعليم أكثر وضوحًا يف مشاركة املرأة يف سوق العملو .)60%
  .11كام يشري الشكل رقم، فإن النساء األقل تعليًام يكدن ينسحبن بالكامل من سوق العمل، %60حوايل 

، %3.3  سنوي نمو بمتوسط، 2011مليون يف العام  1.4إىل  2001مليون شخص يف العام  1وقد نمت قوة العمل من حوايل 
خالل العقد  %2.7مقابل ، %6.4وقد كانت الزيادة يف عدد اإلناث يف قوة العمل أعىل منها عند الذكور ، 12كام يف الشكل رقم 

  .)2010، املنار :آخرونو مريان( 79000بحوايل  2010يف العام  سوق العملإىل  قد قدر عدد الداخلني اجلددو .األخري
 من أهم أسباب ارتفاع معدالت البطالة، عرض العملو، الزيادة الرسيعة يف السكانو ويعد اهلرم السكاين

يًا أعىل اقتصاديتطلب نموًا ، سنوياً  %3فقد بات من الواضح أن نمو قوة العمل بحدود  .استمرارها مرتفعة لفرتات طويلةو
، سوق العملإىل  ليستوعب الداخلني اجلدد، يتطلب كذلك نموًا عاليًا جدًا يف التشغيلو، حتقق خالل السنوات املاضيةمما 
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إن معدالت التشغيل العالية خالل  .من املتوقع أن تستمر لعدة سنوات قادمة "االنتفاخ الشبايب"خصوصًا أن مرحلة 
 فامليض لإلمام يتطلب لذلك، مل تكن كافية إلحداث انخفاٍض ملموس يف معدالت البطالة 2009 -  2000 السنوات

 ية ذات اإلنتاجية العاليةقتصادخصوصًا يف القطاعات اال، ويف التشغيل، معدالت نمو أعىل يف الناتج املحيل اإلمجايل
املؤهلة الستيعاب أعداد أكرب من و )العالجية الصحة بام فيها السياحة، الوساطة املالية، املعلومات واالتصال، األدوية(

   .)2012، البنك الدويل(الذين يتزايدون باستمرار ، محلة املؤهالت التعليمية األعىل
  اجتاهات الطلب عىل األيدي العاملة - 

 2011- 2002للسنوات  معدالت نمو هذا التشغيل سنوياً و، ينيردنصايف التشغيل السنوي لأل 13يبني الشكل رقم 
كبرية يف أعداد  وتظهر البيانات وجود اختالفات .)من السلسلة الزمنية ألن بياناهتا غري طبيعية 2007وقد تم استثناء سنة (

ألف  15حوايل إىل  ينخفضو، 2009ألف مشتغل يف العام  48حوايل إىل  إذ يصل عددهم، صايف املشتغلني من سنة ألخرى
يف  %4.5التي هبطت من ، هذا التفاوت يف أعداد املشتغلني السنوي انعكس عىل معدالت نمو التشغيلو .2011يف العام 

يني خالل العقد املايض يقدر ردنولكن املتوسط السنوي لصايف عدد املشتغلني األ .2011يف العام  %1.2إىل  2004العام 
وامللفت للنظر تراجع التشغيل اإلضايف الصايف يف  .%2.6إىل  وبمتوسط نمو سنوي يصل، ألف مشتغل سنوياً  27.3بحوايل 
نذير ، هذه املستويات املتدنيةإىل  ويعد تراجع التشغيل .ألف مشتغل يف السنة 15الذي قدر بحدود ، 2011و 2010العامني 
   .تبعاهتا يفاقمو مما سيعمق من مشكلة البطالة، سوق العملإىل  وبخاصة يف ظل توقع زيادة الداخلني اجلدد، خطر

متثل الرشكات املايكروية التي و،  بصغر حجم املؤسسات العاملة فيه قياسًا بعدد املشتغلنيرديناأل قتصادويتصف اال
من جمموع  %47إىل  تصل نسبة العاملني فيهاو، من جمموع الرشكات املسجلة %90مشتغل أكثر من  9- 1تشغل من 

من جمموع  %30حوايل ، عامالً  99- 10التي تشغل من ، املتوسطةو الصغريةوتشغل الرشكات  .املشتغلني يف القطاع اخلاص
 وتشكل التجارة .عامل فأكثر 100تاركة أقل من ربع املشتغلني للعمل يف املؤسسات الكربى ، املشتغلني يف القطاع اخلاص

من هذه الرشكات يملكها مالك  %80كام أن ، الصغرية واملتوسطةو من نشاطات املؤسسات املايكروية %85اخلدمات و
   .)2011 :الوطنية للتشغيل اإلسرتاتيجية(واحد 
عدم القدرة عىل تشغيل و، االستثامرو التمويل نقص منها، نموهاو وتواجه هذه املؤسسات عقبات كبرية تعيق تقدمها 

وعدم القدرة عىل تصدير منتجاهتا ، اإلداريةو نقص الفرص يف احلصول عىل املساعدات الفنيةو، العاملة املاهرة املتعلمة
   .لألسواق الدولية

بروز القطاع إىل ، ية املذكورةقتصادوقد أدى تزامن ارتفاع نسبة خرجيي اجلامعات يف العقدين األخريين مع البنية اال
 لدراساتوتشري ا .خصوصًا بني اإلناث، ارتفاع معدالت البطالة بني اخلرجينيإىل و، العام كمشغل رئييس يف سوق العمل

من املشتغلني يعملون يف القطاع اخلاص  %20وأن حوايل  ، من جمموع املشتعلني %38 إن القطاع العام يشغل حوايلإىل 
من املشتغلني يف األعامل غري  %25بينام يعمل حوايل ، )أو لدهيم عقود عمل/ي وجتامعمشرتكون يف الضامن اال( املنظم
  .)ERF ،2012: اسعد(يعملون أعامالً خاصة  %20حوايل و، املنظمة
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من محلة  %30و، من العاملني يف القطاع احلكومي هم من مستوى الثانوي فام دون %55أن إىل  14ويشري الشكل رقم 
بينام تصل نسبة ، %33إذ تبلغ نسبة اجلامعيني ممن يعملون فيه ، كذلك احلال للقطاع اخلاص املنظمو، الشهادات اجلامعية

يف القطاع غري  %84إىل  وتصل نسبة األقل تعليًام من مستوى ثانوي فام دون، %51إىل  العاملني من مستوى ثانوي فام دون
فإن أغلبهم من غري ، أما الذين يعملون حلساهبم اخلاص، فقط %9إىل  وتنخفض نسبة اجلامعيني العاملني فيه، املنظم

   .%13إىل  وانخفضت نسبة اجلامعيني، %77إىل  الثانوي فام دونوقد وصلت نسبة من هم من مستوى ، املتعلمني
تنخفض هذه النسبة يف اجلزء و، ال تتجاوز ثلث العاملني فيه قتصادإن نسبة استخدام اجلامعيني يف اجلزء املنظم من اال

بعامة ال يزال تقليديًا يف نمط  قتصادمن جمموع املشتغلني يف القطاع ؛ أي إن اال %10أقل من إىل  قتصادغري املنظم من اال
   .املهارية الدنياو وإن أغلب فرص العمل التي يوفرها هي من املستويات التعليمية، أساليب تشغيلهو إنتاجه

 ملروناتو، ية املختلفةقتصادتتضمن تقديرًا إلنتاجية العامل يف القطاعات اال أجرى البنك الدويل دراسة حديثة
ية ذات مرونة التشغيل قتصادأن القطاعات االإىل  وقد توصلت الدراسة .التشغيل بالنسبة لنمو الناتج يف هذه القطاعات

، العقاراتو هي يف قطاعات اإلنشاءات )نسبة نمو التشغيل يف نفس القطاعإىل  نسبة نمو القيمة املضافة يف القطاع(العالية 
كام بينت  .وقد كان قطاع اإلنشاءات األكثر توليدًا لفرص العمل يف العقد املايض، النقلقطاع و، والقطاع العام، والتعليم

 املعلوماتو، بينام كانت قطاعات صناعة األدوية، املتدنية الدراسة أن هذه القطاعات هي من بني القطاعات ذات اإلنتاجية
علًام بأن هذه القطاعات هي من ، تشغيلية متدنيةمرونة و، متتع بإنتاجية عالية، الصحةو، الوساطة املالية، االتصالو

وقد بينت  .املعرفة اقتصادنحو  قتصادواألمل معقود عليها لقيادة اال، املاهرةو القطاعات الرئيسة يف تشغيل العاملة املتعلمة
فإن هذا الدور ، عاليةية ذات اإلنتاجية القتصادي الكبري الذي تقوم به القطاعات االقتصادالدراسة أنه بالرغم من الدور اال

افرتاضيًا  أنه حتى لو نمت هذه القطاعاتإىل  قد توصلت الدراسةو، يعد رضوريًا وليس كافيًا ملواجهة مشكلة البطالة
فإن معدل البطالة ، )و هذا افرتاض غري معقول( %7والذي بلغ  2010-  2000بضعف معدالت نموها خالل الفرتة 

   .)2012 :البنك الدويل( 2016يف العام  %11- %10سيبقى يف حدود 
فبلغت نسبة ، خالل العقد املايض قتصادوقد حصل العامل الوافدون عىل نسبة مهمة من فرص العمل التي وفرها اال

واملنسوجات  %35قد تركز هؤالء العامل يف قطاع اإلنشاءات و، 2011من جمموع قوة العمل يف العام  %19العاملة الوافدة 
   .)2012 :قاعدة بيانات املنار( %12املفرق و وجتارة اجلملة، %28املطاعم و والفنادق، 30%

  سياسات التشغيل يف القطاع العام - 
 ملا يقدمه من امتيازات مالية، وجيذب العمل يف القطاع العام الباحثني عن عمل من اجلنسني من خمتلف املناطق

وما يقدمه ، ساعات العمل اليومية مقارنة بالقطاع اخلاص قرصو، من أبرزها االستقرار الوظيفي، معنوية للعاملني فيهو
   .يةجتامعاالو أنظمة التأمينات الصحية وما يوفره من، التعليم للعاملني من الفئات العلياو القطاع العام من فرص للتدريب
 - 2 اخلدمة املدنيةاملؤسسات اخلاضعة لنظام و الوزارات - 1 : من ثالثة قطاعات فرعيةردينويتكون القطاع العام األ
   .)2011تسع رشكات يف العام إىل  وصل عدد هذه الرشكات(الرشكات اإلنتاجية  - 3 املؤسسات احلكومية املستقلة
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 من املشتغلني الذكور %36إذ يعمل ، من املشتغلني يف سوق العمل %38أن القطاع العام يشغل  15ويبني الشكل رقم 
أما تارخييًا فقد ارتفعت باستمرار حصة الوظيفة احلكومية  .2011 من املشتغالت اإلناث يف القطاع العام كام يف العام %45و

إىل  حتى وصلت 1960يف العام  %5وقد قفزت هذه النسبة من ، سوق العملإىل  للداخلني اجلدد كأول فرصة عمل بالنسبة
وبدأت بعدها بالرتاجع احلاد حتى ، احلصة مرتفعة حتى منتصف التسعيناتقد بقيت هذه و، عند منتصف السبعينات 50%

بدا أن هناك زيادة يف دور احلكومة و .؛ أي نصف ما كانت عليه عند نقطة الذروة %25إىل  وقد وصلت، 2000العام 
 %33دد حوايل إذ بلغت حصة احلكومة من املشتغلني اجل، حتى هناية العقدو 2000كمشغل للداخلني اجلدد منذ العام 

   .)ERF ،2012 :اسعد(خالل العقد املايض 
حسب املؤهل ، اخلاصو مقارنة بني متوسطات األجر الشهري للعاملني بأجر يف القطاعني العام 16ويف الشكل رقم 

للعاملني يف يبلغ متوسط األجر الشهري ، ويبني اجلدول أن الذكور املتعلمني من مستوى الثانوي فام دون .اجلنسو العلمي
فإن متوسط األجر الشهري ، أما اإلناث .لنفس املستويات التعليميةو القطاع العام منهم أعىل منه يف القطاع اخلاص

 .فام دون أعىل منه بالنسبة للعامالت يف القطاع اخلاص) كلية جمتمع(للعامالت يف القطاع العام من مستوى دبلوم متوسط 
 جيعل القطاع العام، العام عنه يف القطاع اخلاص بالنسبة للفئتني املذكورتني من املشتغلنيوتفوق األجر الشهري يف القطاع 

وبخاصة يف ظل االمتيازات اإلضافية التي يوفرها هذا القطاع للعاملني ، بالرضورة أكثر جاذبية للعمل من القطاع اخلاصو
يف القطاع اخلاص عنه يف القطاع  %17يزيد بحدود  الشهري فإن متوسط أجرهم، أما الذكور من محلة كليات املجتمع .فيه
  .مما قد جيعل العمل يف القطاع اخلاص أكثر جاذبية هلذه الفئة من املشتغلني، العام

مما جيعل القطاع ، بفارق مهمو فإن متوسط أجرهم يف القطاع اخلاص أعىل منه يف القطاع العام، أما اجلامعيون الذكور
ذلك أن متوسط ، وخيتلف الوضع نسبيا بالنسبة لإلناث اجلامعيات .هلذه الفئة من املشتغلنياخلاص أكثر جاذبية للعمل 

وربام ال تكون هذه الزيادة يف األجر الشهري  .فقط %10لكن بحدود و، أجرهن يف القطاع اخلاص أعىل منه يف القطاع العام
مما جيعل هذا ، خصوصًا أوقات العمل وترتيباته، كافية للتعويض عن االمتيازات اإلضافية التي يقدمها القطاع العام

  .بغض النظر عن املؤهل العلمي، األخري أكثر جاذبية لعاملة اإلناث
كام أن فارق األجور ، إن كرم القطاع العام يف الدفع للفئات األقل تعليًام قد دفع هذه الفئات للتشبث بالعمل احلكومي 

قد شجع ، يةجتامعمضافًا إليها النظرة اال، االمتيازات اإلضافيةو لرتتيبات العملبني القطاعني بالنسبة لإلناث باإلضافة 
 قتصادكام بينت دراسة للبنك الدويل أن القطاع العام يعد القطاع الوحيد يف اال .املرأة عىل اإلقبال عىل العمل يف القطاع العام

 %6.5إىل  يادة كبرية يف معدالت األجر احلقيقي وصلتمع ذلك فإنه يشهد زو، تبقى ثابتةأو  الذي ترتاجع فيه اإلنتاجية
قد دفعت هذه العوامل بعض الباحثني عن عمل لالنتظار مدة سنوات يف و  .)2012 :البنك الدويل( 2009- 2000 للفرتة

أي ما يزيد عىل عدد  ؛ 2011 ألفًا يف العام 220حوايل إىل  الذين وصل عددهمو، طوابري املنتظرين أمام ديوان اخلدمة املدنية
   .املتعطلني الكيل يف تلك السنة
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  عدم كفاءة برامج دعم التشغيل  - 
بتمويل من صندوق دعم ، التي تنفذ حتت إرشاف وزارة العمل، سوف يتناول هذا اجلزء أبرز مشاريع دعم التشغيل

بموجب  2001التقني يف العام و تم إنشاء جملس التعليم والتدريب املهني وقد .التقنيو التدريب املهنيو التشغيل والتعليم
وحددت مصادر  .التقنيو التدريب املهنيو التعليمو وقد نص القانون عىل إنشاء صندوق دعم التشغيل، قانون خاص به

  :إيرادات الصندوق عىل النحو التايل
  )2010تم إلغاء هذا البند من قانون رضيبة الدخل يف العام (من صايف أرباح الرشكات املوزعة  %1  -  أ
 .الرسوم اإلضافية عىل العاملة الوافدة  -  ب

من  %22من اإليرادات الرضيبية و %73منها ، مليون دينار 128حوايل  2011بلغ جمموع إيرادات الصندوق حتى هناية 
   .)2012 :منظمة العمل الدولية(الرسوم اإلضافية عىل العاملة الوافدة 

ختفيض معدالت البطالة و، ينيردنزيادة تشغيل األإىل  مشاريع هتدف بمجملهاو وتبنت وزارة العمل تنفيذ عدة برامج
وقد .تلك التي تواجه صعوبات حقيقية عند دخول سوق العملو، الفقريةو خصوصًا بني الفئات املهمشة، يف سوق العمل

فيام ييل استعراض رسيع و .التقني تقديم الدعم هلذه املشاريعو املهنيالتدريب و التعليمو توىل صندوق دعم التشغيل
   :ألبرزها

  :وهيدف املرشوع إىل :مرشوع الوحدات االنتاجية .1
 .الفقرو خارجها يف املناطق التي تعاين من ارتفاع معدالت البطالةو املؤهلة املناطق الصناعيةإىل  نقل االستثامر  - أ
  .مناطق سكناهمتشغيل الباحثني يف و تدريب  - ب
  .تشغيل النساءو الرتكيز عىل تدريب  - ج
  .اعتامد منهج التدريب يف مواقع العمل  - د

ويدفع املرشوع ، دينار بدل مواصالت 50- 25و، 50- %30املشتغلني بنسبة / ويوفر املرشوع دعًام ألجور املتدربني 
كام يقدم املرشوع مبنى املصنع بدون إجيار لصاحب  .دينارًا شهريًا بدل غذاء 35و، يجتامعمشاركة املوظف يف الضامن اال

  .2011مليون دينار حتى هناية  1.4  وقد أنفق عىل املرشوع حوايل .ومن ثم يتقاىض أجرًا خمفضاً ، العمل مدة مخس سنوات
  :وهيدف املرشوع إىل :مرشوع تدريب حديثي التخرج يف ختصص املعلومات وتكنولوجيا االتصال .2
 .ختفيض البطالة بني صفوف خرجيي ختصص املعلومات وتكنولوجيا االتصال  - أ
  .االتصالو دعم الرشكات العاملة يف جمال املعلومات  - ب
  .اعتامد منهج التدريب يف مواقع العمل  - ج

طور املرشوع موقعًا إلكرتونيًا مفتوحًا ألصحاب  وقد .املشتغلني مدة سنة/ من أجور املتدربني  %50ويدفع املرشوع 
وقد أنفق عىل .لتقديم طلبات البحث عن عملو، لإلعالن عن فرصة العمل املتوافرة لدهيم، للباحثني عن عملو، العمل
  .2011مليون دينار حتى هناية  0.8  املرشوع
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  :وهيدف املرشوع إىل :كليات املجتمعو مرشوع تدريب املمرضني الذكور من خرجيي اجلامعات .3
الذين و، اجلامعات العاطلني عن العملو التشغيل للممرضني الذكور من خرجيي الكلياتو توفري التدريب  -  أ

  .سوق العملإىل  يواجهون صعوبات حقيقية يف الدخول
  .اعتامد منهج التدريب يف موقع العمل  -  ب

   .مليون دينار 1.0وبلغت تكاليف املرشوع .من أجور املتدربني املشتغلني مدة سنة %50يدفع املرشوع 
  :املرشوع إىل وهيدف :مرشوع دعم املشتغلني بأجر .4
  .يف مؤسسات القطاع اخلاص واإلناث التشغيل للمتعطلني عن العمل من الذكورو توفري التدريب  - أ
   تزويد مؤسسات القطاع اخلاص باأليدي العاملة املاهرة املدربة  - ب
  )سنة 38- 18(الشباب من بني املتعطلني الرتكيز عىل فئة   - ج
   .تبني منهج التدريب يف موقع العمل  - د

ويتحمل كذلك مسامهة املشتغل يف الضامن ، بدل املواصالتو، املشتغلني/ من أجور املتدربني  %50يدفع املرشوع 
  .2011دينار حتى هناية  مليون 2.6 وبلغ إمجايل اإلنفاق عىل املرشوع .وتستمر مدة الدعم ألربعة أشهر .يجتامعاال

  :وهيدف املرشوع إىل :مرشوع التدريب الوطني .5
   .تشغيل املدنيني من خالل القوات املسلحةو تدريب  - أ
   .الرتكيز عىل قطاع اإلنشاءات هبدف إحالل العاملة املحلية مكان العاملة الوافدة  - ب
  .إعداد الكوادر الوطنيةو جمال تدريب القطاع اخلاص يفو بناء رشاكة بني القوات املسلحة ووزارة العمل  - ج
املرحلة الثانية و، حيث تبدأ املرحلة األوىل منه يف موقع املرشوع يف شويعر "التدريب الثنائي  "اعتامد أسلوب   - د

  .لدى صاحب العمل
 املواصالتو، يجتامعالضامن االو، التأمني الصحيو، املشتغلني رواتب شهرية/ ويقدم املرشوع للمتدربني 

  .ويقدم الدعم مدة اثني عرش شهراً  .مكان إقامة يف شويعرو، الوجباتو
  .2011مليون دينار حتى هناية  90وقد وصل جمموع اإلنفاق عىل املرشوع 

   :وهيدف املرشوع إىل :مرشوع سياحة -  6
 السياحةحسب متطلبات سوق العمل املحيل يف قطاعات و توفري التدريب للباحثني عن عمل بمعايري دولية   –أ 

   .الضيافةو
  .أصحاب العمل يف قطاع السياحةو بناء رشاكات بني مؤسسة التدريب املهني  - ب
  .)سنة فأكثر 15(عمل  الرتكيز عىل فئة الشباب من الباحثني عن  - ج
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ويدفع املرشوع  .ستة أشهر يف موقع العملو ستة أشهر يف مكان التدريب :"يف التدريب الثنائية"اعتامد منهج   - د
دينارًا بدل مواصالت مدة ستة  25و، دينارًا للمتدرب يف أثناء التدريب يف مراكز مؤسسة التدريب املهني 50

   .2011مليون دينار حتى هناية العام  3.7وقد بلغت تكاليف املرشوع  .أشهر
مليون دينار خالل  100أن هذه املشاريع قد أنفقت باملجمل حوايل إىل  وأشارت دراسة حديثة ملنظمة العمل الدولية

مع ذلك فإن هذه و .البطالةو الفقر حماربةو، خصوصًا بني الشبابو، زيادة التشغيلإىل  عىل مشاريع هتدف، سبع سنوات
نسب الفقر و فإن معدالت البطالة، بل عىل العكس من ذلك، البطالةأو  سواء يف جمال الفقر، املشاريع مل ترتك أثرًا ملموساً 

بينت الدراسة أن الكثريمن هذه املشاريع يعاين من و .العالية قبل تنفيذ هذه املشاريع وبعد تنفيذها راوحت حول معدالهتا
وعدم انسجامها مع االحتياجات ، مما يدلل عىل ضعف يف تصميمها، نسبة ترسب عالية بني املشاركني تتجاوز النصف

 ووجود تباينات كبرية يف التكاليف بني مرشوع، املشاريعارتفاع تكاليف التدريب يف هذه إىل  باإلضافة، الفعلية للمتدربني
مما يثري الشك يف قدرهتا عىل ، التدريب لتمويل نفقاهتاو قد اعتمدت هذه املشاريع عىل صندوق التشغيلو .آخرو

للنقابات  رئيساً  فهي ال متنح دوراً ، ومن ناحية أخرى بينت الدراسة أن هذه املشاريع غري تشاركيه عىل األغلب .االستمرار
يف املشاركة يف ختطيط هذه ، عائالت املتدربنيأو ، ال ملنظامت املجتمع املدين وال ألصحاب العملو، املهنيةأو  العاملية

   .)2012:منظمة العمل الدولية(املشاريع وتنفيذها 
 خالل مديريات التشغيلتقوم وزارة العمل من ، قائمة املشاريع التي تم ذكرهاإىل  باإلضافة :خدمات التشغيل العامة

  قد نام اهتامم الوزارةو .املنترشة يف حمافظات اململكة املختلفة بتقديم بعض خدمات التشغيل العامة للباحثني عن عمل
، قسم تشغيل متخصص 14و مديريات 6إنشاء إىل  فعمدت، 2006 حتسني أدواهتا منذ العامو بتطوير خدمات التشغيل

   .الباحثني عن عملو، حتسني التواصل مع أصحاب العملو تعلمة لزيادةزودهتا بالكوادر الشابة املو
تواجه حتديات من و، ضعف قدراهتا املؤسسيةو فإن خدمات التشغيل العامة تعاين من حمدودية املوارد، و مع ذلك

مكاتب التشغيل من تعاين ، ومن ناحية أخرى .كرب حجم القطاع غري املنظمو، أمهها ارتفاع مستوى البطالة بني الشباب
حديثة و معلومات موثوقة وجود أزمة ثقة بينها وبني زبائنها ؛ إذ يعتقد الباحثون عن عمل أن هذه املكاتب غري معدة لتقديم

وال تربطها عالقات عمل مع مؤسسات التمويل ، وال تقدم خدمات اإلرشاد للمهنة، عن فرص العمل يف القطاع اخلاص
مل يسبق حلوايل و، اك إال القليل مما يشجع الباحث عن عمل عىل التسجيل يف هذه املكاتبوليس هن، للمشاريع اجلديدة

بل إهنم يعتمدون عىل التوصية من ، يني أن استفاد من خدمات مكاتب التشغيلردنمن الباحثني عن عمل من األ 90%
منظمة (املعلومات التي حيصلون عليها من خالل القنوات غري الرسمية للبحث عن فرصة العمل و األصدقاءو املعارف

ال يلجأون إليها لإلعالن عن فرص و، العمل فال يثقون بخدمات هذه املكاتب أما أصحاب .)2007:التدريب األوروبية
   .العمل املتوافرة لدهيم

الذين يقومون بتقديم خدمات التشغيل للباحثني ، موظفي التشغيلعدد إىل  ويستخدم مؤرش نسبة املتعطلني عن عمل
يف  800و، تركياو يف كل من كرواتيا 400إىل  وقد وصل هذا املؤرش، للداللة عىل كفاءة مكاتب التشغيل، عن عمل مبارشة
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أما يف ، )2011 :األوروبيةمنظمة التدريب (100 أقل منإىل  يف حني يصل املؤرش يف دول االحتاد األورويب، أملانياو البوسنة
الدور احلقيقي الذي تؤديه مكاتب  ردنيف األ وربام تعكس قيمة املؤرش املرتفعة، 2125فتقدر قيمة املؤرش بحدود  ردناأل

   .بمعنى أدق عدم خدمة الباحثني عن عملأو ، التشغيل يف خدمة الباحثني عن عمل
وإن تعددت وارتفعت ، برامج دعم التشغيلو، ما يزال حمدوداً يني ردندوائرها يف تشغيل األو إن دور وزارة العمل

كام أن خدمات التشغيل العامة غري ، املزيد من املراجعة والتدقيق والتوجيه لرفع كفاءهتاإىل  فام زالت بحاجة، تكاليفها
    .مؤهلة ملواجهة مشاكل البطالة الكبرية وحتدياهتا

  توصيات و نتائج
رشط أسايس ملواجهة أزمة ، يةقتصادالشامل لكافة القطاعات االو املستمرو، عاليةي بمعدالت قتصادالنمو اال - 

اهلبة "ذلك يف ظل و، سوق العملإىل  والستيعاب األعداد املتزايدة من الداخلني اجلدد، ردنالبطالة املزمنة يف األ
  .حالياً  ردنالذي يمر به األ "االنتفاخ الشبايب  "و "السكانية 

وكذلك فإن توجيه السياسات  .املشاريع الصديقة للتشغيلو يةقتصادالرتكيز عىل السياسات االلذلك البد من 
رشط أسايس لتشغيل املزيد من الباحثني ، ية ذات اإلنتاجية العاليةقتصاداإلنتاج يف القطاعات االو لزيادة االستثامر

لذلك ال بد من ، ىل معدالت البطالةولكنه لن يكون كافيًا إلحداث ختفيضات كبرية ع، عن عمل من املتعلمني
مقدرة و، التي تتمتع بمرونات تشغيل عاليةو، أيضاً  ية ذات اإلنتاجية املتدنيةقتصادتوجيه االهتامم للقطاعات اال

 .عىل توفري فرص عمل بأعداد كبرية

مغيبًا عنها ، ردينال يزال التعامل مع ظاهرة البطالة كظاهرة إحصائية عىل كافة املستويات يف سوق العمل األ - 
بقائها مرتفعة لسنوات بل لعقود من و عىل الرغم من ارتفاع معدالهتاو .اإلنسانية للمتعطلنيو اجلوانب الشخصية

 التعطلو فام تزال املسوحات اإلحصائية املنفذة بالعينات هي املصدر األسايس ملعلومات البطالة، الزمن
سجالت املتعطلني إىل  انتفت احلاجة، ات التشغيل املنظمةخدمو ففي ظل غياب تعويضات البطالة .املتعطلنيو

حتى عندما تم بناء قواعد بيانات للراغبني يف العمل و .ذهن صناع سياسات التشغيلإىل  هكذا تبادرأو ، الشخصية
تشغيل الذين ال تقدم إليهم أي خدمات ، طوابري للمحبطنيإىل  فقد تم حتويلها، احلكومي يف ديوان اخلدمة املدنية
دون أن يكون لذلك الرقم أي و، سوى إبالغهم بأرقامهم يف طوابري املنتظرين، للمساعدة يف دخوهلم سوق العمل

  .معنىأو  داللة

وتقديم ، دراستهاو ويف الوقت الذي أنشأت فيه احلكومة صندوق املعومة الوطنية ملتابعة حاالت الفقر الفردية
، حتدد اجلهة املسؤولة عن وضع بيانات املتعطلنيأو  فإهنا مل توجد، هااملساعدة املناسبة لكل حالة حسب ظروف

وربام  .بناء مسار مهني ومستقبل وظيفيو، سهولةو تقديم خدمات التشغيل الالزمة لدخوهلم سوق العمل بيرسو
التي ، مكاتب التشغيلو تقديم خدمات التشغيل قد ترك ملديريات العملو يكون بناء قواعد بيانات سوق العمل
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 نقص إمكاناهتا الفنيةإىل  باإلضافة، الباحثني عنهو ما تزال من قبل أصحاب العملو، تعاين من أزمة ثقة مرت هبا
  .فعاليةو األمر الذي حيرمها من أداء هذا الدور بكفاءة، البرشيةو

، خصية للمتعطلنيالشو والرتكيز عىل املعلومات الفردية، ال بد من تطوير أنظمة معلومات سوق العمل وحتديثها
 كذلك تطوير خدمات التشغيلو .املهتمني يف سوق العملو وإتاحتها بصورة إلكرتونية سهلة لكل املعنيني

وربام يكون الوقت قد حان ، إمكانات الفئات املختلفة من الباحثني عن عملو وتوفريها بام ينسجم مع متطلبات
خدمات التشغيل للباحثني عن عمل يف السوق املحيل واألسواق لفتح املجال أمام القطاع اخلاص واألهيل لتقديم 

   .املجاورة
بمفرده عىل استيعاب  عدم قدرة هذا السوقإىل  ردينالطلب عىل العمل يف سوق العمل األو تشري عوامل العرض - 

  .سوق العملإىل  والتدفقات السنوية الكبرية من الداخلني اجلدد، األعداد الكبرية من املتعطلني
الكفايات املطلوبة يف أسواق و، جيب عىل سياسات تنمية املوارد البرشية الرتكيز عىل املهارات بناء عليه؛ فإنهو 

يني العاملني يف ردنإجياد الوسائل الكفيلة لزيادة عدد األو، املتوسطو العمل اخلليجية والليبية يف املدى القصري
 بميزة تنافسية ردنفيلة بتصدير اخلدمات التي يتمتع هبا األكام أنه أصبح من الرضوري وضع اآلليات الك .اخلارج

تطوير و، التدريبو، السياحة العالجيةو، الثانوي والعايلو كالتعليم األسايس، خارجهاو دول اإلقليمإىل 
مما سيوفر فرص عمل أكرب ، االستشاراتو اخلدمات اهلندسية واحلاسوبيةو، خصوصًا باللغة العربيةو الربجميات

  .خلق سوق إضافية لعاملة النساء املتعلامتإىل  قد يؤديو، يني من أصحاب املهارات العاليةردنلأل

والتي توصف بأهنا تقليدية من ، رديناأل قتصاداملتوسطة عىل اهليكل اإلنتاجي يف االو تطغى املؤسسات الصغرى  - 
وكذلك ، تركيبة عوامل اإلنتاجو، املنتجوطبيعة ، ونمط امللكية، ورأس املال، حيث عدد املشتغلني ومؤهالهتم

   .أسواق منتجاهتا
الطابع و املتوسطة ذات اإلنتاجية العاليةو دعم املبادرات الكفيلة بدعم املشاريع الصغرىو، البد من وضع اآلليات

  .التصديري

مليون دينار خالل سنوات  100وبالرغم من أن اإلنفاق عليها قد جتاوز ، برامج دعم التشغيل املدعومة حملياً  - 
أو  مل حتدث األثر املتوقعو، وغري مالئمة ملتطلبات السوق، ومرتفعة التكاليف، إال أهنا ما زالت مشتتة، معدودة

قائمة املشاريع هذه جمموعة أخرى من املشاريع الداعمة للتشغيل يف سوق إىل  ويضاف .املرغوب يف سوق العمل
مستويات اإلنفاق عىل إىل  ومن املرجح أن تصل مبالغ اإلنفاق عليها .ممولني أجانبوالتي يتم متويلها من ، العمل

   .برامج التشغيل املحلية
ترشيد برامج و لذلك ال بد من إعادة توجيه، مل حتقق مشاريع الداعمة للتشغيل نتائج تذكر يف سوق العمل، وبعامة

، وجعلها مفتوحة لكل فئات الباحثني عن عمل، ةاألجنبيو دعم التشغيل املستفيدة من مصادر الدعم املحلية
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وزيادة التنافسية يف سوق ، تنظيمها وتنفيذهاو وزيادة دور أصحاب العمل ومنظامت املجتمع املدين يف تصميمها
تقييم و ومن الرضوري أن جتري عمليات متابعة .والرتكيز عىل املتدرب أكثر من االهتامم بجهة التدريب، التدريب

وأن تناط هبيئة وطنية مسؤولية التنسيق واألرشاف والتقييم ، التشغيل بغض النظر عن مصدر متويلهالربامج دعم 
تطوير يف القدرات إىل  فإن خدمات التشغيل احلكومية بحاجة، ومن ناحية أخرى .ملشاريع دعم التشغيل

ليتوىل ، للقطاع اخلاصوقد يكون مناسبا تشجيع وتقديم الدعم ، وحتديث وتوسيع يف اخلدمات واإلمكانات
  .تطوير وتقديم خدمات التشغيل يف سوق العمل املحيل واألسواق املجاورة

ية وأخريًا واجتامع ويتم التشغيل فيه ألسباب سياسية، ردينالقطاع العام هو املشغل الرئييس يف سوق العمل األ - 
خلق تشوهات يف سوق  مما، احلقيقيوبالرغم من تدين إنتاجيته فقد شهد ارتفاعًا يف معدل األجر ، يةاقتصاد
   .سوق العمل وأطال أمد البطالةإىل  ورفع األجر التحفظي عند الداخلني، العمل

وأصبح  .وربطها بتوفر فرص عمل حقيقية وبإنتاجية القطاع، البد من مراجعة سياسات التشغيل يف القطاع العام
واملحددات القاسية عىل اإلنفاق ، املستوى الكيلية السائدة عىل قتصادمن الرضوري انسجامًا مع الظروف اال

  .منع تضخمها فوق حجمها املتضخم أصالً و السيطرة عىل فاتورة األجور يف القطاع العام، احلكومي

 .وإىل دول اجلوار بشكل رئييس، للداخلني واخلارجني من الدول املحيطة : مفتوح باجتاهنيردينسوق العمل األ - 
بسبب ، وحالت دون توازنه حتى يف املدى الطويل، خلق تشوهات يف سوق العملإىل  وقد أدت هذه الظاهرة

 يةردنتؤدي هجرة العقول األو .وحرمان أبناء البلد منها، فرص العمل املتاحة سيطرة العاملة الوافدة عىل الكثري من
  .نتائج عكسية عىل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية يف املدى الطويلإىل 

 حتقيق نتائج مهمة يف ختفيض معدالت البطالة يف ظل سياسات وإجراءات رديناأل قتصادولن يستطيع اال
وكذلك يف ظل تعدد رسوم إقامات العمل التي ، واملجاملة لبعض اجلهات االستقدام للعاملة الوافدة املتساهلة

 .جلهة العمل - يقتصادحسب النشاط اال - يدفعها العامل الوافدون

  
  



 

2001 ،2006 ،2011  

 

2001 ،2006 ،2011  

 

  قائمة األشكال
2001تطور أعداد العاطلني للسنوات ) 1(رقم شكل 

 )مسح العاملة والبطالة

2001معدل البطالة حسب النوع للسنوات ) 2(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
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قائمة األشكال

مسح العاملة والبطالة(

مسح العاملة والبطالة(
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2001 ،2006 ،2011 

 

2001 ،2006 ،2011  

 

   

2001معدالت بطالة الذكور حسب العمر ) 3(شكل رقم 

 )مسح العاملة والبطالة

2001اإلناث حسب العمر  معدالت بطالة) 4(شكل رقم 

 )مسح العاملة والبطالة

مسح العاملة والبطالة(

مسح العاملة والبطالة(



 

  2011، 2006، 2001معدالت بطالة الذكور حسب املستوى التعليمي 

 

   2011، 2006، 2001معدالت بطالة اإلناث حسب املستوى التعليمي 

 

   

معدالت بطالة الذكور حسب املستوى التعليمي ) 5(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
معدالت بطالة اإلناث حسب املستوى التعليمي ) 6(شكل رقم 

  )العاملة والبطالة
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مسح العاملة والبطالة(

العاملة والبطالةمسح (
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  2011- 2001معدالت نمو الناتج املحيل اإلمجايل ومعدالت البطالة 

  

  والتشغيل  معدل نمو ناتج املحيل اإلمجايل

 

   

معدالت نمو الناتج املحيل اإلمجايل ومعدالت البطالة ) 7(شكل رقم 

  )حسابات الدخل القوميو مسح العاملة والبطالة
معدل نمو ناتج املحيل اإلمجايل) 8(شكل رقم 

  )حسابات الدخل القوميو مسح العاملة والبطالة

مسح العاملة والبطالة(

مسح العاملة والبطالة(



 

   2011اجلنس للعام 

  

  2011، 2006، 2001ية للذكور حسب العمر 

 

   

اجلنس للعام و السكان حسب العمرتوزيع ) 9(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
ية للذكور حسب العمر قتصادمعدل املشاركة اال) 10(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
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مسح العاملة والبطالة(

مسح العاملة والبطالة(
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   2011، 2006، 2001حسب العمر 

 

   2011، 2006، 2001ية للذكور حسب املؤهل العلمي 

 

حسب العمر  ية لإلناثقتصادمعدل املشاركة اال) 11(شكل رقم 

  )والبطالةمسح العاملة 
ية للذكور حسب املؤهل العلمي قتصادمعدل املشاركة اال) 12(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة

مسح العاملة (
شكل رقم 

مسح العاملة والبطالة(
 



 

  2011، 2006، 2001ية لإلناث حسب املؤهل العلمي 

  

  2011، 2006، 2001ية حسب النوع 

 

ية لإلناث حسب املؤهل العلمي قتصادمعدل املشاركة اال) 13(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
ية حسب النوع ردنحجم قوة العمل األ )14(شكل رقم 

 )مسح العاملة والبطالة
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شكل رقم 

مسح العاملة والبطالة(

مسح العاملة والبطالة(
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  معدل نمو التشغيل السنوي

  

   2011املستوى التعليمي 

  

معدل نمو التشغيل السنويو ينيردنصايف التشغيل اإلضايف لأل) 15(شكل رقم 

  )مسح العاملة والبطالة
املستوى التعليمي و توزيع العاملني حسب نوع التشغيل )16(شكل رقم 

  )2009املسح التتبعي لسوق العمل 

مسح العاملة والبطالة(

املسح التتبعي لسوق العمل (



 

   2010واجلنس لعام 

  

  متوسط أجر املشتغلني الشهري 
   2010اجلنس والقطاع لعام 

  

واجلنس لعام  توزيع املشتغلني حسب القطاع )17(رقم  شكل

  )مسح العاملة والبطالة
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  .2012نيسان ، واشنطن، الدويل
، واشنطن، البنك الدويل، يةردنالتجربة األ :نمو التشغيل دون ختفيض البطالة، فاروق، إقبال، سوزان، رزاز )3

  .2008نيسان 
املركز العريب لألبحاث ، ي عريب جديداجتامعالطريق الصعب نحو عقد  :اإلنتاجإىل  من الريع، عمر، رزاز )4

   2012آذار ، الدوحة، ودراسة السياسات
، 686ورقة عمل رقم ، يةقتصادمنتدى البحوث اال، العملإىل   من املدرسةردينانتقال الشباب األ، منى، عامر )5

  .2012حزيران ، القاهرة
، 670ورقة عمل رقم  :يةقتصادمنتدى البحوث اال، البطالةو املشاركة يف قوة العمل، الديمغرافيا، نادر، مريان )6

  .2012أيار ، القاهرة
  .2012أيلول ، واشنطن، قيد النرش، البنك الدويل، اخلارجي لسوق العملو ما بعد الرتكيب الداخيل، نادر، مريان )7
  .2012أيلول ، بريوت، قيد النرش، منظمة العمل الدولية، ردنتقييم مشاريع دعم التشغيل يف األ، نادر، مريان )8
الرشيكة يف االحتاد من أل  14رأس املال البرشي والقابلية للتوظيف يف الدول ال ، منظمة التدريب األوروبية )9

   .2009ترشين ثاين ، إيطاليا - تورين املتوسط
مواءمة فرص العمل و، التدريب، حتسني التعليم، قابلية التوظيف يف الرشق األوسط، منظمة التدريب األوروبية )10

 .2007كانون األول ، إيطاليا–تورين ، ورقة عمل، يف سوق العمل
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  .التقني لتلبية احتياجات سوق العملو التدريب املهني  2- 7
   :مقدمة

مستوى متقدم إىل  وصلت به، اهلاشمية تطورات مهمة عرب العقود املاضية يةردناأل يف اململكة شهد التعليم والتدريب
وكان دومًا أحد املحاور املهمة للتنمية ، أثبتت خمرجاته متيزًا يف األداء عىل املستوى الوطني واإلقليميو، يف املنطقة العربية
ومل يكن قارصًا عىل التعليم العام وإنام شمل مجيع ، الربنامج التنفيذي/ومنها األجندة الوطنية واخلطة ، وخطط التطوير

   .إضافة للتعليم املهني والتدريب، املراحل التعليمية يف الكليات اجلامعية املتوسطة واجلامعات
ومن خصائصه املرونة للتكيف ، عوائق حتد من تسارع تطويره كًام ونوعاأو  يعني ذلك عدم وجود حتديات وال

 تحيث ال تزال هناك فجوة بني األكاديميا، واالقتصاديةية جتامعواملواءمة مع حاجات الفرد واملجتمع بمؤسساته اال
   .لتحقيق مواءمة أكرب، تقوم املؤسسات املعنية بالعمل عىل جرسها، وعامل العمل

وإمكانياهتا وقدراهتا  ،إلقاء الضوء عىل مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريبإىل  وهتدف هذه الدراسة
واإلجراءات وخطوات التطوير واإلصالح التي تقوم ، املشكالت التي تواجه قطاع التدريب املهنيو، وخصائص براجمها

، وأدوات وآليات تعاوهنا مع الرشكاء والقطاع اخلاص، هبا اجلهات املرجعية من وزارات ومؤسسات وجمالس وهيئات
 – Demand  الطلبإىل  ن شأهنا بناء نظام للتعليم املهني والتقني والتدريب يستندتوضح احللول واملقرتحات التي مو

Driven   
ي بدراسة وحتليل املشكالت الرتبوية واملالية جتامعي االقتصاديأيت إعداد هذه الدراسة يف ضوء اهتامم املجلس االو
من شأهنا ، املعنية يف القطاعني العام واخلاصيف خطوة نحو تقديم النصح واملشورة للجهات ، يةقتصادية واالجتامعواال

  .يةقتصادمعاجلة املشكالت ومواجهة التحديات التي تعرتض سبيل إصالح القطاعات اال

وأساس لتنمية املوارد البرشية وتعزيز ، يةجتامعية واالقتصادوالتدريب والتعليم املهني والتقني أداة مهمة للتنمية اال
 ردنوجدير بالذكر أن تناول موضوع التدريب املهني يتم يف الوقت الذي ترتاوح فيه نسبة البطالة يف األ .إنتاجيتها كًام ونوعاً 

األمر الذي ، ألف )500(بينام تبلغ العاملة الوافدة ، ألف )200(؛ إذ يزيد عدد العاطلني عن العمل عىل  )%13 – 11(من 
ألف ) 70(إىل  تصل ردنوبخاصة أن فرص العمل املستخدمة سنويًا يف األ، إمكانية التعامل مع البطالة واحلد منهاإىل  يشري

   .يذهب نصفها للعاملة الوافدة
هو إحدى اآلليات ، وبني حاجات سوق العمل، إن املواءمة بني خمرجات مؤسسات التعليم العام منها واملهني والتقني

  .لالحتياجات احلقيقية لسوق العمل واالستجابة، واحلد من البطالة، املهمة نحو توفري فرص العمل

يمكن أن يتناوهلا املجلس واملؤسسات ، ومتهد لدراسات أكثر تفصيالً ، هذه الدراسة إضاءات حول املوضوع وتقدم
   .لتكون عونًا يف اختاذ القرارات املناسبة ملواجهه املشكلة، ية يف املستقبلقتصاداال
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   :امللخص التنفيذي
مستوى إىل  وصلت به، تطورًا واضحًا خالل العقود املاضية ردنقطاع التعليم املهني والتقني والتدريب يف األ شهد

وتوسعت الدولة يف بناء وجتهيز املدارس واملعاهد املهنية وكليات املجتمع حتى شملت مجيع ، متقدم يف املنطقة العربية
   .حمافظات اململكة

برناجمًا واسعًا للتعاون والتنسيق مع املؤسسات الدولية واملانحة لتبادل اخلربات والوقوف عىل أفضل  نسقتو
   .التجارب يف هذا املجال

 :وهي، وهناك مؤسسات تدريب وتعليم مهني وتقني رئيسة أخذت عىل عاتقها مسؤولية اإلدارة واإلرشاف والتنفيذ
والرشكة الوطنية للتشغيل  )جامعة البلقاء التطبيقية(وكليات املجتمع  املهني ومؤسسة التدريب، وزارة الرتبية والتعليم

   .والتدريب
فال تزال هناك ، غري أن هذا القطاع مل يستطع حتى اآلن تلبية حاجات سوق العمل من النواحي الكمية والنوعية

أن مستوى اخلرجيني تنقصهم بعض الكفايات إىل  إضافة، ختصصات مهنية يطلبها السوق وال توفرها مؤسسات التدريب
جرس الفجوة بني إىل  وحيتاج األمر، وبالتايل يواجهون بعض الصعوبات لدى التحاقهم بالعمل، واملهارات الوظيفية

   .الكفايات التي وفرهتا مؤسسات التدريب والكفايات التي يطلبها أصحاب العمل
 Demand(وليس الطلب  (Supply Driven)عىل جانب العرضفإن برامج التدريب املهني تركز ، وطبقًا لذلك

driven( ،ذلكإىل  ويرتكز السعي اآلن ضمن خطط إصالح القطاع للوصول.   
جملس التشغيل  :من بينها، شكلت الدولة جمموعة من املجالس واهليئات واألدوات لتسهم يف قيادة القطاع وتطويرهو

وأمانه رس جملس ، ومركز االعتامد وضبط اجلودة، وصندوق التشغيل والتدريب، والتدريب والتعليم املهني والتقني
   .التشغيل والتدريب

وال ، لتعدد املرجعيات ملزودي التعليم املهني والتقني، ت املرتبطة بالقطاع مل تتغرياغري أن حالة التفرد يف اختاذ القرار
   .العاملون يف قطاع التعليم املهني والتقني والتدريبيتم تنفيذ قرارات املجلس بالصورة التي يطمح إليها 

حتى يمكنها تلبية احتياجات سوق ، والتقني، واملهني، واملاهر، حمدد املهارة :وتتنوع برامج التدريب يف مستوياهتا وهي
يح تت، خلق رشاكات وعقد اتفاقيات مع مؤسسات القطاع اخلاص املعنيةوحتاول وزارة العمل واملؤسسات  .العمل

مستوى إىل  غري أن الرشاكة مل تصل، للرشكاء املسامهة يف التصميم واإلرشاف والتنفيذ لربامج التعليم املهني والتقني
  .املؤسسية واالستدامة

، وحتسني التجهيزات، رفع كفاءة املدربني، ويتضمن دعم القدرات اإلدارية والتقنية ملؤسسات التعليم املهني والتقني
وحتسني ، لتعاون الدويلاو، وتطوير الربامج، والرصد والتقييم، والتوجيه واإلرشاد املهني، التمويلوتنويع مصادر 

وهذه كلها ركائز مهمة نحو تطوير التعليم املهني كي يلبي احتياجات  )Optimization( معامالت االستخدام للمرافق
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ومستويات العاملة املطلوبة أحد األدوات ، املتوفرةكام أن توفري قاعدة بيانات ومعلومات عن فرص العمل ، سوق العمل
   .التي يعتمد عليها تطوير القطاع

بالتنسيق مع  On – the job trainingوهناك حاجه ملحه لتنفيذ جانب مهًم من التدريب العميل يف مواقع العمل 
لتمكني العامل   (Lifelong learning(وأن يتم االهتامم بالتدريب املستمر مدى احلياة ، يةقتصادالرشكات واملؤسسات اال

   .املامرسني من متابعة املستجدات التكنولوجية يف عامل العمل
تصب يف حتقيق أهداف تطوير قطاع التعليم ، إن اإلجراءات التي قامت هبا احلكومة من خالل الوزارات ذات العالقة

حتى بعد انتهاء املشاريع املرتبطة ، والفعالية واالستدامةغري أن هذه اإلجراءات جيب أن تتصف بالكفاءة ، املهني والتقني
   .هبا واملمولة من املؤسسات الدولية

وإنام جيب ، إن خطط التطوير جيب أن ال تظل جمال مناقشة بني املستويات العليا يف مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب
   .لدهيا تواصل مبارش مع املتدربني يف املعاهد واملراكز والكليات التقنية وتلك التي، املستويات اإلدارية الوسطىإىل  أن يصل ذلك

إن أثر التطوير لن حتقق أهدافه دون مالحظة التغيريات والتحسينات يف األداء لعملية التعليم والتدريب وانعكاسها 
   .عىل خمرجات القطاع

يقودها جملس التشغيل ، املهني والتقني والتدريبولعل الفرتة مواتية اآلن للدخول يف حوار بني مؤسسات التعليم 
لبحث إمكانية إدماج هذه املؤسسات يف إدارة واحدة ترشف عىل التعليم املهني والتدريب يف وزارة الرتبية ، والتدريب
 إن من شأن هذا اإلدماج، والرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب، وكليات املجتمع، ومؤسسة التدريب املهني، والتعليم

إىل  هذا النمط تشريو، وتعزيز إدارات اإلرشاف والتقييم لنشاطاهتا واستثامرًا أفضل ملرافقها، خفض تكاليف تنفيذ الربامج
   .نجاحه أفضل املامرسات الدولية
، يعد عامًال مهامً ، وقدراهتم اخلاصة بأساليب التدريب، وتطوير قدراهتم الفنية والعلمية، إن االهتامم بمستوى املدربني

ومعهد التطوير والتدريب يف ، )جامعة البلقاء(التعزيز واالهتامم باملعهد الوطني لتدريب املدربني  مزيد منإىل  ويدعو
  .وهناك إشارات لرضورة دعمهام، مؤسسة التدريب املهني

 :للقيام بمهام كربى هي 2012يف حزيران  نظامهوفيام يتعلق بمركز االعتامد وضبط اجلودة الذي أقر جملس الوزراء 
فإنه ، وتنفيذ قانون تنظيم العمل املهني وغري ذلك من املهام واألنشطة، وإعداد االختبارات، وإعداد املعايري املهنية، االعتامد

 ويف هذا املضامر ال بد من تعزيز قدراته اإلدارية، احلاليةال يستطيع حتقيق املهام املخولة له بموجب النظام بإمكانياته 
ذلك أن املوارد املالية التي ختصصها احلكومة ملؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب غري  .وموارده البرشية واملالية

حيث ، أن هنالك تباينًا يف احلوافز املقدمة للمتدربني كام، ال تبنى عىل أساس األداء وإعداد املتدربني امللتحقني هباو، متوازنة
عدا عن وجود ، ال تقدم يف مؤسسات أخرى أي حوافز للمتدربني بينام، دينار شهرياً ) 400( ما يفوقإىل  يصل بعضها

ألن تعدد ، ويف املوقع الواحد، تقوم بتنفيذ الربامج املتعددة يف آن واحد، دمج هذه املؤسسات يف مؤسسة واحدةإىل  حاجة
  .املرجعيات يرفع كلفة التدريب ويقلل من كفاءته
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   :ردناأل النظام التعليمي يف
   :ويتكون من مراحل ثالث هي

، وهي إلزامية تستهدف مجيع الطالب ممن هم يف سن التعليم، سنوات )10(ومدهتا  :مرحلة التعليم األسايس - 1
   .وجمانية ال يتحمل معها األفراد أي نفقات

إمكانيات الوزارة عىل وفيها يتوزع الطلبة وفق ، وهي ليست إلزامية، ومدهتا سنتان :مرحلة التعليم الثانوي - 2
  :منها، مسارات تعليمية متعددة

  .الرشعي، املعلوماتية، الصحي، العلمي، األديب :التعليم الثانوي الشامل :أ

   .الفندقي، املنزيل قتصاداال، الزراعي ، الصناعي :التعليم الثانوي الشامل املهني :ب
   .)المتحان الثانوية العامةوال يتقدم طلبته (التدريب بطريقه التلمذة املهنية : ج

  :مرحلة التعليم العايل
  .سنة )2- 1(الكليات اجلامعية املتوسطة ومدة براجمها : أ

   .الدكتوراه، املاجستري، البكالوريوس: اجلامعات بمستويات التعليم الثالثة: ب
وزارة الرتبية والتعليم التي تنفذ  :ويتضح مما تقدم أن التعليم املهني والتقني والتدريب يتم من خالل جهات متعددة هي

وكليات املجتمع التي ، ومؤسسة التدريب التي تنفذ التلمذة املهنية يف معاهدها ويف مواقع العمل، التعليم الثانوي املهني الشامل
  .الرشكة الوطنية للتدريب والتشغيل) منذ مخس سنوات(وقد تأسست مؤخراً  .ترشف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

   :والشكل أدناه يوضح املراحل التعليمية ومسارات التعليم وارتباطها بمستويات العمل املهني
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   :مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب
   :التعليم املهني يف وزارة الرتبية والتعليم .1
، زراعي(يوفر هذا التعليم فرص التدريب للطلبة الذين أهنوا مرحلة التعليم األسايس وملدة سنتني يف الفروع املهنية  

طالب  )25500(مدرسة ثانوية مهنية شاملة يلتحق هبا )190(حيث متلك الوزارة ، )فندقي، منزيل، ياقتصاد، صناعي
  .طالبًا وطالبة )4010(كام توفر برناجمًا للتعليم الصحي تم إحلاقه بالتعليم العام ويضم  )2012 – 2011(وطالبة 

) 55845(وأحلقته بالتعليم العام بمسمى فرع املعلوماتية الذي يضم ، كام أوقفت الوزارة العمل بالتعليم التجاري 
  .طالبًا وطالبة

   )جامعة البلقاء التطبيقية( :كليات املجتمع .2
وهناك ، تتبع إدارة جامعة البلقاء التطبيقية) 14(منها ، كلية) 52(وعددها ، وترشف عليها جامعة البلقاء التطبيقية

ألف طالب  )29(ويدرس يف الكليات ، وكذلك كليات تتبع القوات املسلحة، وأخرى تابعة لوزارة الصحة، كليات خاصة
   ...الخ، والرشيعة، واللغات، والفندقية، والطبية املساعدة، واهلندسية، وطالبة يف مجيع الربامج الرتبوية ؛ واإلدارية املالية

، وجيري اآلن إعداد خطة لتطوير كليات املجتمع لتصبح أكثر جاذبية لاللتحاق هبا من خالل تعزيز الربامج التقنية
إضافة لتطوير الربامج واخلطط ، وفتح براجمها عىل صورة مسارات متعددة لقبول الطلبة، لياتوبناء حاكمية جديدة للك

غري أن بعضها الخياطب حاجات سوق العمل كام تتضمن الكثري من اجلوانب ذات االرتباط الضعيف بتلك ، الدراسية
   .احلاجات

   :مؤسسة التدريب املهني. 3
البالغ عددها  وتتوزع معاهدها.تدريبها عىل التطبيقات العملية يف مواقع العملوتركز يف ، 1976تم إنشاؤها العام 

ألف متدرب ومتدربة لرباجمها يف  )20(وتبلغ طاقتها االستيعابية القصوى السنوية  .معهدًا يف مجيع حمافظات اململكة )42(
وقد استحدثت مؤخرًا برناجمًا للتعليم التقني بالتنسيق مع جامعة  )مهني، ماهر، حمدد املهارة(مستويات العمل األساسية 

   .البلقاء التطبيقية
 تطوير أدائها ضمن نامذج جديدة للحاكمية واألعاملإىل  هيدف، وتنفذ املؤسسة اآلن مرشوعًا إلعادة اهليكلة 

  .بدعم من مؤسسات دولية متخصصة، والتدريب والتمويل
   .متدربًا ومتدربة )5768( 2010بينام كان عدد خرجييها للعام ، متدربًا ومتدربة )291819(ودربت املؤسسة حتى تارخيه 

   :الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب .4
وقد جرى إنشاؤها بمبادرة ملكية سامية خللق فرص عمل ، دعم التدريب والتشغيل يف قطاع اإلنشاءاتإىل  وهتدف

إضافة خلدمات النقل واإلقامة ، وتوفر الرشكة حوافز مالية للمتدربني .القطاعتلبية الحتياجات ، ألف )30(عددها 
وتنسق الرشكة مع القطاع اخلاص ليكون التدريب يف  .وقد جهزت مراكز تدريب ضخمة، يجتامعوالتأمني الصحي واال

   .الحتياجات السوق واالستجابةويتصف عملها باملرونة ، وتدعم تشغيلهم يف املستقبل، مواقع العمل
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   :حاكمية التعليم املهني والتقني والتدريب
من ، هناك منظومة متكاملة من الوزارات واملجالس واملؤسسات ترشف عىل قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب 

   :وهي، خالل القوانني واألنظمة والتعليامت اخلاصة هبا
وعضوية ممثلني عن الوزارات ، التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني برئاسة معايل وزير العمل جملس •

   .والقطاع اخلاص، واملؤسسات املعنية
  .التعليم املهني يف الوزارة/ جملس الرتيبة والتعليم  •

  .التطبيقيةالتعليم التقني وإرشاف جامعة البلقاء /جملس التعليم العايل والبحث العلمي  •

  .جملس إدارة مؤسسة التدريب املهني •

  .كليات التمريض/ وزارة الصحة  •

  .الكليات العسكرية الفنية :القوات املسلحة •

  .التعليم املهني والتقني والتدريبو صندوق متويل التشغيل •

  .)وزارة العمل(مركز االعتامد وضبط اجلودة للتعليم املهني والتقني  •

  .لتنمية املوارد البرشيةاملركز الوطني  •

  .املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا •

يكون اجلهة املرجعية ملجلس التعليم ، وقد تضمنت األجندة الوطنية التوصية بإنشاء جملس أعىل للموارد البرشية
   .املجلس مل ينشأ بعدإال أن هذا ، وجملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، وجملس الرتبية والتعليم، العايل

   :املوارد املالية لربامج التعليم املهني والتقني والتدريب
   :يتم متويل مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب من خالل

  .وتشكل احلجم األكرب للتمويل، احلكومة/ املوازنة العامة  •
  .)تصاريح العمل ورسوم، رضائب عىل الرشكات(صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني  •

  .األعامل اإلنتاجية واخلدمات التدريبية •

  .وبرامج التعليم املستمر، الرسوم التي يدفعها الطلبة •

  .املشاريع الدولية/ املساعدات اخلارجية  •

  .الخ ...، القروض •

وال تساعد عىل ، ريبوال توفر املخصصات املالية لربامج التعليم املهني والتقني احلد األدنى ملتطلبات التدريس والتد
تساعد عىل تنفيذ املشاريع الرأساملية  كام ال، وتدريب املدربني، وتطوير املناهج، وصيانة املرافق، جتديد التجهيزات وحتديثها

   .للتوسع والتطوير
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صندوق التشغيل والتدريب بالتعليم املهني والتقني أو  ويالحظ أن املخصصات املالية التي ترصدها احلكومة
وهي بصورة ، حيث تعتمد معايري للدعم يقرها جملس التشغيل والتدريب، تتفاوت من مؤسسة ألخرى، ملؤسسات القطاع

باستثناء كليات (وتصل خمصصات التعليم املهني والتقني والتدريب  .عامة أقل من املتطلبات التي حتقق الكفاءة والفعالية
  .تقريبًا من صندوق التشغيل والتدريبنصفها ، مليون دينار سنوياً ) 35(إىل  )املجتمع

   :أولويات تطوير قطاع التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
 )2013 -  2010(أقر جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني خطة تنفيذية لتطوير القطاع للفرتة الزمنية 

   :التي متثل أولويات، لتحقيق األهداف اآلتية
بناء عىل فهم واضح لألدوار ، جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني بالتعاون مع املعنينيتنظيم عمل  - 1

   .واملسؤوليات
تطوير نظام للتعليم املهني والتقني والتدريب يكون مبنيًا عىل إىل  إعداد سياسات واسرتاتيجيات للتشغيل تؤدي - 2

  .طالةوحيد من الب، ويلبي حاجات سوق العمل، أساس الطلب

، وتعزيز مراكز التميز، تطوير نظام فعال للتعليم املهني والتقني يشتمل عىل إعادة هيكلة مؤسسة التدريب املهني - 3
  .تؤهل املخرجات لتلبي حاجات سوق العمل من الناحية الكمية والنوعية، وتوفري نامذج ناجحة للتدريب

ليتمكن من ، ومنها صندوق دعم التدريب والتشغيل، والتقنيتقوية وتعزيز آليات وأدوات متويل التدريب املهني  - 4
ويكون للصناعة فيه دور مهم يف حتديد ، تنفيذ مبادرات إبداعية للتدريب تبنى عىل االحتياجات الصناعية

  .األولويات

معايري وطنية لتنفيذ برامج التعليم املهني والتقني وفق ، املتابعة والتقييم، املراقبة، استحداث نظام لالعتامد - 5
  .وضمن إطار وطني للمؤهالت، للمستويات

يمّكن وزارة العمل من تطوير ، تطوير نظام لقاعدة البيانات واملعلومات خاصة بالتشغيل والتعليم املهني والتقني - 6
  .وتعريف جملس التشغيل والتدريب باملكونات الالزمة له، قطاع التدريب

بحيث يدرك املجتمع خصائص هذا التعليم ، عليم املهني والتقنيية للتدريب والتجتامعتعزيز الصورة اال - 7
  .وجيعل الطلب أكثر رغبة يف االلتحاق به واعتباره االختيار األول هلم، وإمكانياته وفرصه

  .زيادة نسبة مشاركة اإلناث يف سوق العملإىل  إعداد إجراءات وحوافز هتدف - 8

اته عىل تنفيذ هذه األهداف وفق خطة تنفيذية اجتامعوالتقني يف ويركز جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني 
 .بفعالية ردنوتشارك فيها غرفة صناعة األ، وضعت هلذه الغاية

ويتم ترمجتها ، املجلس وسياساته وخططه التنفيذية تتمحور دائًام حول هذه األولويات إسرتاتيجيةوهكذا فإن 
  .ووحدات إدارية تنبثق عن أمانة الرس فيه، والتقنيومتابعتها من خالل مؤسسات التعليم املهني 
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  :املشكالت التي تواجه التعليم املهني والتقني والتدريب

ومرحلة التعليم ، وفرت احلكومة فرص التعليم املهني والتقني والتدريب للطلبة الذين ينهون مرحلة التعليم األسايس
 190فهنالك ، وكليات جمتمع يف كافة املحافظات واملناطق اجلغرافيةيف معاهد مهنية ومدارس مهنية وشاملة ، الثانوي

معهدًا مهنيًا تتبع مؤسسة التدريب  42و، مدرسة مهنية وشاملة توفر التعليم الثانوي املهني الشامل يف وزارة الرتبية والتعليم
   .جتمع التي أنشأها القطاع اخلاصإضافة لكليات امل، كلية جمتمع حكومية تتبع جامعة البلقاء التطبيقية 14و، املهني

ومن هذه  .مقارنة بغريه يف الدول العربية، إال أن هذا التعليم اليزال يواجه مشكالت متعددة بالرغم من اعتباره متميزاً 
   :املشكالت

، حيث يلتحق به الطلبة ذوو التحصيل األكاديمي املتدين، ية له ليست جاذبه لاللتحاق بهجتامعالصورة اال - 1
مع أن تغريات إجيابية متت ، أمام الطلبة الذين ينهون مرحلتي التعليم األسايس والثانوي خيارًا أخرياً  ويصبح

   .مالحظتها مؤخرًا لاللتحاق هبذا التعليم
يستطيع طلبة وزارة الرتبية والتعليم  حيث ال، مفتوح جزئيًا لاللتحاق بربامج التعليم العايلأو  النظام مغلق - 2

، وكذلك احلال أمام طلبة كليات املجتمع، اجلامعي إال بتحقيق رشوط ليس من السهل توفرها االلتحاق بالتعليم
  .أما طلبة املؤسسة فالتعليم العايل مغلق أمامهم

يقوم جملس التشغيل والتعليم املهني والتقني بإعداد وإقرار السياسات  :حاكمية التعليم املهني والتقني - 3
غري أن هناك جمالس أخرى مثل جملس ، نفيذ أولويات اإلصالح هلذا القطاعواإلرشاف عىل ت، واالسرتاتيجيات

وكذلك جملس التعليم العايل ، الرتبية والتعليم الذي يقوم بنفس املهمة عندما يتعلق بالتعليم املهني بالوزارة
  .وجامعة البلقاء التطبيقية فيام يتعلق بالتعليم التقني

كام ، لتعليم املهني والتقني الذي يرأسه وزير العمل ليست فاعلة ومؤثرةوهكذا تصبح حاكمية جملس التشغيل وا
أن متثيل وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل يف املجلس املذكور مل يعد كافيًا العتامد خطط تتصف 

 .بالتناغم والتكامل

وليس بناء عىل طلب املنشآت  Supplyبرامج التعليم املهني والتقني والتدريب يتم وصفها بأهنا تعتمد العرض  - 4
نتيجة لعدم توفر نظام يوفر قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة حلاجات سوق (  Demand – Driven(ية قتصاداال

   .العمل
متثل احلكومة مصدر التمويل األسايس ملؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب من حيث البناء  :التمويل - 5

وبالتايل فإن املخصصات واملوازنات السنوية التي ترصد ال تكاد ، واألرض والتجهيزات ومتطلبات التشغيل
عوبات تؤدي ملخرجات ليست وتواجه ص، مما جيعل الربامج أقل كفاءة وفعالية، توفر احلد األدنى للمتطلبات

ولقد تأسس صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني ؛إذ ، بالنوعية التي يطلبها سوق العمل
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غري أن اإلنفاق منه استأثرت به بعض ، تتمثل موارده من األرباح الصافية للرشكات ومن تصاريح العاملة الوافدة
  .القطاع اخلاص ال تتناسب مع حجم األموال التي يدفعها هذا القطاعكام أن عائداته عىل ، املؤسسات

بالرغم من متثيل القطاع اخلاص ، الرشاكة مع مؤسسات القطاع اخلاص مل تأخذ بعد مداها من املؤسسية والفعالية - 6
تبلورت مؤخرًا وقد ، يف اهليئات واملجالس واللجان التي تشارك يف تطوير قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب

تأخذ يف ، رشاكات بني مؤسسة التدريب املهني والقطاع اخلاص عىل صورة إنشاء وإدارة معاهد للتدريب
 احلسبان احتياجات سوق العمل 

فمؤسسات التعليم والتدريب ُتِعد ، جودة برامج التعليم املهني والتقني والتدريب يعرتهيا الكثري من السلبيات - 7
ويتم ذلك دون ، وتقوم باالختبارات يف الوقت نفسه، وتقوم بالتدريب والتدريس، يميةاملناهج واملواد التعل

  Monitoring and Evaluation وجود جهة مرجعية حمايدة تعنى بالرصد واملتابعة

املستوى الذي يستجيب إىل  القدرات اإلدارية والفنية ملؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب مل تصل بعد - 8
وينطبق احلال عىل مستوى املدربني واملرشفني الذين ، ية والتكنولوجيةجتامعية واالقتصادت التطورات االملتطلبا

وبالتايل ال يتوفر للمؤسسات التدريبية فرصة استقطاب املوارد ، حتكمهم أنظمة اخلدمة املدنية يف االختيار والرتقية
  .التي حتتاج لوجود نظام للحوافز، البرشية املميزة

هناك مركزية يف إعداد الربامج واملناهج واالختبارات ورشاء التجهيزات تقف حائًال أمام  :مركزية القرارات - 9
وهي أيضًا تستغرق ، إدارات املعاهد واملدارس والكليات دون تلبية مرونة كافية تستجيب حلاجات سوق العمل

  .وقتًا طويالً إلحداث تعديالت مهمة عىل بنية الربامج

وال تتوفر معلومات وبيانات ، صورة التعليم املهني والتدريب ليست جاذبه للمجتمع :واإلرشاد املهنيالتوجيه  - 10
بأس به من الطلبة  وبالتايل فالنتيجة أن قطاعًا ال، كافية أمام الطلبة وأرسهم تساعدهم عىل اختيار نوع التعليم
  .مهميلتحق بربامج التعليم املهني والتقني والتدريب كخيار وحيد أما

جزئية من جهد أكرب جيب أن  غري أن ذلك يشكل، وهناك جهود تبذهلا مؤسسات القطاع للتعريف بمزايا براجمها 
  .يتم عىل مستوى اإلعالم الثقافية ووسائل االتصال املرئي واملسموع

ملؤسسات  نتيجة للموازنة املحدودة التي ختصص، عةضتزال متوا جتهيزات التدريب يف املشاغل واملختربات ال  - 11
تستطيع معها هذه املؤسسات تأمني جتهيزات حتاكي ما هو متوفر يف  التعليم املهني والتقني والتدريب ؛ إذ ال

فال ، كام أن فرص التدريب يف مواقع العمل حمدودة .اخلدميةأو  سواء اإلنتاجية منها، مؤسسات القطاع اخلاص
   .تستطيع تعويض النقص احلاصل يف التجهيزات

فتوفري متطلبات التشغيل الذايت ، خرجيي التعليم املهني والتقني والتدريب يف إجياد فرص عمل مالئمة هلم دعم  - 12
  .يعملون يف اختصاصاهتم التي تدربوا عليها وبالتايل فإن بعض اخلرجيني ال، تزال متدنية ال
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فالطاقات االستيعابية للمدارس واملعاهد والكليات أكرب من ، معامل االستخدام لتسهيالت التدريب متدنية - 13
وال يتم استثامرها بعد ، أن اإلفادة من هذه التسهيالت تتم لساعات حمدودة يومياً إىل  إضافة، أعداد امللتحقني هبا

   .مما يشكل هدرًا لإلمكانيات، ليالً أو  الظهر
ذوي التحصيل العايل لاللتحاق بالتعليم الثانوي املهني  وقد لوحظ خالل السنوات الثالث األخرية ميل من الطلبة

تؤهل الطلبة للتقدم تنافسيًا ، بعد أن متت إضافة مواد تتعلق بالعلوم األساسية، الشامل يف وزارة الرتبية والتعليم
 .للجامعات

   :أنواع برامج التعليم املهني والتقني والتدريب
   :وزارة الرتبية والتعليم - 1

 قتصادواال، والفندقي، والصناعي، برامج للتعليم الثانوي املهني الشامل يف جماالت التعليم الزراعيتوفر الوزارة 
ومدة الربنامج سنتان تنتهي بالثانوية  .حتى يمكن تلبية احتياجات سوق العمل، وتتنوع االختصاصات يف كل جمال .املنزيل

، اجلامعاتأو  متابعة الدراسة يف كليات املجتمعأو ، سوق العملحيث يمكن ملخرجات النظام التوجه نحو ، العامة املهنية
 أبرزها يف التعليم الصناعي، وقد أجرت وزارة الرتبية والتعليم مؤخرًا تعديالت عىل التخصصات .طبقًا للرشوط املعتمدة

يضة من قاعدة عرإىل  بعد أن تم دمج بعض هذه التخصصات للوصول، 19إىل  ختصصاً  31حيث انخفض عددها من 
 .وتتميز الربامج بشموهلا مباحث علمية ومهنية ولغات وتطبيقات عملية .املهارات حيتاجها السوق

 .األمر الذي يتطلب تطوير التدريب ليتم يف مواقع العمل، ويتم التدريب العميل يف معظمه يف مشاغل املدارس املهنية
وتؤهل برامج التعليم املهني الطلبة ملستوى العامل املاهر  .من اخلطة الدراسية% 40ويصل حجم التطبيقات العملية 

 .وفق قانون تنظيم العمل املهني، واملهني
   :كليات املجتمع - 2

فمنها ، وتتنوع الربامج يف مدهتا .ويلتحق هبا من أهنى الثانوية العامة، ترشف عىل هذه الكليات جامعة البلقاء التطبيقية
يتقدم طلبته و، أما الربنامج الرئيس فهو اجلامعي املتوسط ومدته سنتان، درايس كاملوأخرى لعام ، ما هو لفرتات قصرية
  .ويتابع من تنطبق عليهم رشوط التجسري الدراسة يف اجلامعات، ثم يلتحقون بسوق العمل، لالمتحان الشامل

   .كل منها تتعدد اختصاصاته الفرعية، برناجمًا رئيساً ) 12(وتوفر كليات املجتمع  
   :الربامج هي وهذه

   .برنامج اللغات •
  .الربنامج الرتبوي •
  .الربنامج اهلنديس •
  .الربنامج الزراعي •

  .برنامج املهن الطبية املساعدة •
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  .برنامج األعامل اإلدارية واملالية •
  .برنامج إدارة املعلومات واملكتبات •
  .برنامج الفندقة •
  .برنامج الفنون التطبيقية •
  .برنامج العلوم التطبيقية •
  .برنامج علوم الرشيعة والعامرة اإلسالمية •
  .يجتامعبرنامج العمل اال •

وهو حلقة الوصل بني املستوى االختصايص ، وتؤهل هذه الربامج طلبتها للمستوى التقني يف سلم املستويات املهنية
 .اجلوانب العملية والعلمية واإلداريةوتشمل ، )ساعة معتمدة 72(تنفذ عىل أساس الساعات املعتمدة ، ومستويات العمل األساسية

 .وتقوم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي حاليًا بالعمل عىل تطوير التعليم التقني بمدخالته وعملياته وخمرجاته 
وقد شكلت مؤخرًا فريق عمل قدم مقرتحات تفصيلية حول كثري من القضايا التي جتعل من الكليات أكثر استجابة 

واإلدارة ، ومسارات القبول، وتطوير الربامج، والتمويل، احلاكمية :وشملت املقرتحات، لعملحلاجات سوق ا
، وتطوير قدرات هيئات التدرب والتدريب، وتعزيز التجهيزات، يةقتصادوالعالقة مع املؤسسات اال، واإلرشاف واملتابعة

   .والتوجيه واإلرشاد املهني، والترشيعات
ووكالة األمم املتحدة إلغاثة ، والقوات املسلحة، الكليات تتبع إداريًا لوزارة الصحةوجدير بالذكر أن بعض هذه 

تنوعت الربامج التي يوفرها و، كام أن القطاع اخلاص قد وسع من مشاركته يف إنشاء كليات املجتمع .وتشغيل الالجئني
  .ألف طالب وطالبة 28كلية تزيد طاقتها االستيعابية السنوية عىل ) 30(يملك القطاع و .استجابة حلاجات السوق

   :مؤسسة التدريب املهني - 3
وتأخذ طابع التدريب ، تنفذ مؤسسة التدريب املهني جمموعة من الربامج يف جماالت خمتلفة ومستويات مهنية متعددة

يتضمن تطويرًا لنامذج ، مرشوع إلعادة اهليكلةوتقوم املؤسسة اآلن بتنفيذ  .يف مواقع العمل بالتعاون مع القطاع اخلاص
شهرًا ينتهي ) 30(جامعة ماليزية من خالل برنامج زمني مدته إىل  عهد بذلكو، والتدريب واألعامل، والتمويل، احلاكمية

املؤسسة يف تنفيذ براجمها مع مواقع العمل؛ إذ تشكل حجم التطبيقات العملية يف براجمها  وتتعاون .2013يف منتصف العام 
 .من خطتها الدراسية% 70

  :وتقدم املؤسسة الربامج التدريبية اآلتية
لاللتحاق  )حمدد املهارات، املاهر، املهني(للتدريب يف مستويات العمل األساسية الثالث  :برنامج اإلعداد املهني •

   .الالزمة االستخداميةواملهارات ، بسوق العمل بعد تزويدهم باملهارات األدائية واملعرفية واالجتاهية
  .وهي برامج يلتحق هبا العامل املامرسون يف سوق العمل لرفع كفاءهتم الفنية يف جمال ختصصهم، برنامج رفع الكفاءة •
  .برامج التدريب املستمر وخدمة املجتمع املحيل •
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  .برامج يف جمال السالمة والصحة املهنية •
  .برامج تدريب املدربني •
  .برامج تدريب املرشفني •
  .برامج إعداد وتدريب السواقني •
  .برامج الدبلوم التقني والدبلوم املهني •

ألف متدرب ومتدربة كحد  20معهدًا يف مجيع حمافظات اململكة يمكنها استيعاب ) 42(ومتلك مؤسسة التدريب املهني 
 .ألف متدرب ومتدربة) 290(وقد استطاعت املؤسسة منذ تأسيسها إمداد سوق العمل بام يزيد عىل  .أقىص

ساعة ) 1400(وترتاوح فرتات التدريب لربامج املؤسسة ابتداء من ساعات حمدودة حتى تصل يف حدها األقىص 
   .هطبقًا للمستوى املهني املطلوب الوصول إلي، تدريب

ومن حيث فرص العمل املتاحة ملخرجات ، ولربامج املؤسسة إجيابيات متعددة من حيث التدريب يف مواقع العمل
مؤسسات أو  يتمكن متدربوها من االلتحاق بكليات املجتمع إذ ال، أمهها انغالق الربامج، غري أهنا تواجه حتديات، براجمها

   .التعليم العايل
ية قتصادتغطي املستويات املهنية واملجاالت اال، ختصصاً  )254(عدد التخصصات املتوفرة يف معاهد املؤسسة  ويصل
   .املتنوعة
   :الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب - 4

 وقد بارشت عملها يف العام، تم تأسيس الرشكة بمبادرة ملكية تستهدف تلبية قطاع اإلنشاءات من العاملة املاهرة
 .جملس لإلدارة يمثل الرشكاء واملعنيني من القطاع اخلاصو، بإرشاف وإدارة القوات املسلحة) 2007(

والتبليط ، البناء والطوبار والتسليح والقصارة: ألف عامل يف مهن اإلنشاءات وهي) 30(وختطط الرشكة لتدريب 
   .التخصصات ذات العالقةوغريها من ، وأعامل األملنيوم، والتمديدات الكهربائية، وأعامل الدهان

والتطبيقات العملية يف مراكز التدريب ، والعلوم املهنية، ويتضمن الربنامج التدريبي مهارات عسكريه تعزز االنضباط
   .بالتعاون مع القطاع اخلاص واملقاوالت اإلنشائية، ويف مواقع العمل، التي متلكها الرشكة

ويتم اعتامد الشهادات التي متنح ، ينيأردنالل رشكة فرنسية وخرباء وجرى إعداد املناهج واملواد التعليمية من خ
   .ية واألوروبيةردنللخرجيني من املؤسسات األ

والوجبات ، إضافة خلدمات النقل واإلقامة، ديناراً ) 191(وتتكفل الرشكة بإعطاء حوافز شهرية للمتدربني قدرها 
وجيري متويل التدريب واخلدمات  .ديناراً ) 489(املتدرب الواحد شهريًا تبلغ كلفة و .ية والصحيةجتامعوالتأمينات اال

   .بصورة أساسية من صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني
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   :يقتصادخمرجات التعليم املهني والتقني والتدريب التي حيتاجها القطاع اال
البد من االعرتاف أنه بالرغم من كل اخلطط التي جيري تنفيذها لتطوير قطاع التدريب والتعليم املهني والتقني 

إال أن خمرجات هذا النظام ُتشعر ، وبالرغم من أن نجاحات متعددة يمكن مالحظتها، بمدخالته وخمرجاته ومكونات
األمر ، وبني تلك التي حيتاجها سوق العمل، ز واملعاهد املهنيةبالفجوة بني الكفايات التي اكتسبوها يف املدارس واملراك

أو  إعادة تدريبهم لفرتات تطولإىل  وتدعو احلاجة، الذي جيعل إنتاجيتهم متدنية عند بدئهم العمل يف املنشآت الصناعية
   .لتهيئتهم لإلنتاجية املطلوبة، تقرص
   :ومن واقع التعرف عىل وجهات نظر أصحاب األعامل فإهنم يبحثون عن خرجيني تتوفر لدهيم الكفايات اآلتية 

   Occupational Competencies :الكفايات املهنية - 1
  وطرق الفك والرتكيب واملعايرة والصيانة، هي املتعلقة باملهنة وجتهيزاهتا وأدواهتا وموادها

  Employable Competencies :الكفايات الوظيفية - 2
 ..واحلاسوب، والرسم الفني، وقراءة الكتالوجات، اللغات: وهي التي حتتاجها ظروف التوظيف والعمل مثل 

  .الخ

  Administrative Competencies :الكفايات اإلدارية - 3

، وحتليل املشكلة، واالتصال الفعال وكتابة التقارير، وهي التي تتعلق بالقوانني والترشيعات وأنظمة السالمة
  .واختاذ القرار

   Interpersonal Competencies :الكفايات الوجدانية- 4
  .والدقة، والعمل بروح الفريق، واملرونة، وهي التي تشمل التكيف

   :Knowledge Economy :املعريف قتصاداال - 5
وتقليل ، يةقتصادواملنافسات اال، والطاقة، واملواصفات، وهي التي تتعلق بالكفايات اخلاصة بفهم املنشأة الصناعية

 .الفواقد واهلدر

هدفها جرس ، ية يف توفري برامج تدريبية ختاطب املهارات احلياتية والوطنيةردنوقد بارشت كثري من املؤسسات األ
  :ومنها، سوق العملو الفجوة بني األكاديميا

   .برامج إنجاز •
  .برنامج مهارات •

  .شباب العمل •

  .)إجادة(اخلرجيون واملؤسسات  •
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، ومراكز التدريب، وهناك حماوالت نشطة لتضمني هذه الكفايات ضمن خطط التدريس واملناهج يف املدارس املهنية
بالرغم من األعداد املحدودة التي متكنت  - هذه الربامج  أنإىل  وتشري الدراسات والتقارير، واجلامعات، وكليات املجتمع
  .حققت نجاحات مشهودة-  من االلتحاق هبا

ية ومؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب أمهية الرشاكة يف بناء وتنفيذ برامج قتصادلقد أدركت املؤسسات اال
حيث تتعاون فيام بينها من خالل املجالس واهليئات واللجان يف رسم السياسات وإعداد ، الطلبإىل  التدريب التي تستند
  .وتبادل اإلفادة من خربات الفنيني واملهندسني، واستخدام التسهيالت املشرتكة، ليميةاملناهج واملواد التع

خالل السنوات املاضية حتى اآلن  European Training Foundation (ETF)وقد عملت هيئة التدريب األوروبية 
  .وحققت نجاحات ملحوظة، والتدريبيني يف تطوير قطاع التعليم املهني جتامععىل تنفيذ مرشوع لتعزيز دور الرشكاء اال

  .كام قامت مؤسسة التدريب املهني بإنشاء معاهد مهنية بإدارات مشرتكة مع القطاع اخلاص يف جماالت رئيسة متعددة
  :تقييم لإلجراءات والسياسات احلكومية

فأمكن ، متيزت خطط احلكومة بالتوسع يف توفري فرص التدريب والتعليم املهني والتقني يف مجيع مناطق اململكة .1
، وهي نقطة جديرة بالتقدير، عىل كافة املستويات، حاجات الراغبني يف االلتحاق بربامج التدريب املهني تلبية

أي إن  اغل واملختربات وتشغيلها يتصف بالكلفة العالية ؛وبخاصة أن بناء املعاهد واملدارس املهنية وجتهيزها باملش
  .بل جمانية، كام أن براجمها متاحة بأقل التكاليف، املدارس واملعاهد املهنية أصبح ميرساً إىل  الوصول

، لنجاحهاالتأمني الكامل ملتطلبات تنفيذ الربامج وتأمني املوارد البرشية واملالية والفنية ، مل يصاحب هذا التوسع .2
وهي ، تكاد تؤمن رواتب املدربني واهليئات التدريبية بحيث أصبحت موازنات مؤسسات التعليم املهني والتقني ال

  .ال ترتك جماالً لتنفيذ مبادرات رأساملية لتطوير األبنية والتجهيزات واملواد األولية
املهني والتقني ال تأخذ يف احلسبان أداء هذه كام لوحظ أن إجراءات احلكومة يف تقدير املوازنات ملؤسسات التعليم 

فمخصصات التعليم ، فأصبح التاميز يف رصد املخصصات واضحاً ، املؤسسات وإعداد املتدربني امللتحقني هبا
وكليات املجتمع  .ويف الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب هي األكرب، املهني يف وزارة الرتبية والتعليم هي األقل

وترتاوح نسب اإلنفاق عىل  .وما تقدمه جامعة البلقاء التطبيقية هلا، طالهبا والربامج املوازية فيهاتنفق من رسوم 
 .بمعنى أن خمصصات حتديث التجهيزات التطوير تظل متدنية نسبياً %) 80- 60(الرواتب 

فقد تم إقرار نظام مركز االعتامد ، التأخري يف استحداث بعض األنشطة واملراكز الداعمة للتعليم املهني والتقني .3
وكان هلذا املركز أن يقوم  .بعد أن استغرقت دراسته سنتان، 2012والرتخيص وضبط اجلودة خالل شهر حزيران 
   .واالعتامد، واالختبارات، واملعايري املهنية، بخطوات رضورية يف جمال إطار املؤهالت املهنية

إال أنه يعمل ، موظفاً ) 35(تقل عن  فحاجته ال، البرشية واملالية إلنجاح مهمتهدعم موارده إىل  وحيتاج املركز اآلن
كام أن النظام اخلاص الذي أقره جملس الوزراء ال حيقق له استقاللية العمل  .وفق ظروف صعبه إداريًا ومالياً 

 .ورسعة اإلنجاز
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إىل  يرمي للوصول باملؤسسة، مرشوع طموحوهو ، تأخر البدء يف مرشوع إعادة اهليكله ملؤسسة التدريب املهني .4
وسيتم االنتهاء من  .وفقًا لنامذج جديدة للحاكمية واألعامل والتمويل والتدريب، تقديم خدمات تدريبية مميزة

  .من املؤمل اعتامد نامذج جديدة للحاكمية والتمويل والتدريب واألعاملو، 2013إعادة اهليكلة يف أواخر 
إنشاء جملس للتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني يمثل أطرافًا ، من أهم اإلنجازات التي قامت هبا احلكومة .5

مجيع و .وكذلك صندوق متويل ودعم التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني، أمهها القطاع اخلاص، متعدة
 .أن نصف أعضائه يمثلون القطاع اخلاصإىل  إضافة، لسمؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب ممثلة يف املج

واخلطط التنفيذية لكثري من ، وقد استطاع املجلس أن يؤسس قاعدة لألولويات والسياسات واسرتاتيجيات العمل
غري أن الطريق أمامه طويل ، لدعم برامج التعليم والتدريب، املشاريع واستقطاب الوكاالت الدولية املتخصصة

   .عملية التخطيط واإلرشاف عىل تنفيذ خطط إصالح القطاعإلحكام 
استفاد منها مؤسسات ، كام استطاع صندوق التدريب دعم كثري من مشاريع التدريب والتعليم املهني والتقني

   .ومتكنت هذه املؤسسات من تطوير إمكانياهتا وقدراهتا اإلدارية والفنية، القطاع العام والقطاع اخلاص
، سات التي نفذهتا جهات دولية ووطنية أن كليات املجتمع احلكومية واخلاصة مل توفر الربامج الناجحةتدل الدرا .6

كام أن جامعة البلقاء التطبيقية بحكم إرشافها عىل الكليات قد ركزت اهتاممها ، التي تلبي حاجات سوق العمل
دامها لألبنية واملرافق والتجهيزات التي من خالل استخ، عىل الربامج اجلامعية عىل حساب برامج كليات املجتمع

   .كانت متلكها أساسًا تلك الكليات
وتطوير ، وتقوم وزارة التعليم العايل اآلن بدراسة معمقه تستهدف تطوير حاكميه ومتويل وبرامج هذه الكليات

وسع يف اجلوانب والتوجه نحو الت، وفتح مسارات متعددة أمام الطلبة، وحتسني التجهيزات، أداء هيئات التدريس
   .والتقليل من الربامج الرتبوية األكاديمية، التقنية

إن التأخري يف إقرار هذه  .وهي تنتظر تطوير الترشيعات واألنظمة، غري أن هذه اإلصالحات مل يبدأ تنفيذها بعد
  .الترشيعات قد أفقد الوزارة دعًام فنيًا وماليًا كان مؤكدًا من بعض املؤسسات الدولية

حيث قامت بذلك مؤسسة ، ت احلكومة عددًا من مشاريع التدريب والتشغيل خالل السنوات األخريةنفذ .7
ونفذت كذلك مشاريع  .ووزارة األشغال العامة، ينيردنونقابة املهندسني األ، ووزارة العمل، التدريب املهني

، صندوق دعم التدريب والتشغيل و إدارة بعضها كان مموالً جزئيًا من احلكومة ومن.وإنجاز، مهارات: دوليه مثل
   .لكنها مل تأخذ الصورة املستدامة، وقد حتققت أهداف هذه املشاريع بصورة نسبية

من حيث املكافآت واملزايا التي ، ويعد التعامل مع املتدربني طبقًا هلذه املشاريع عىل نحوخيتلف كل منها عن اآلخر
التعليم املهني والتقني والتدريب االعتيادية يف وزارة الرتبية يقلل من الرغبة لاللتحاق بربامج ، حيصلون عليها

وجيعل أعداد املسجلني فيها أقل من الطاقات االستيعابية ، وكليات املجتمع، ومؤسسة التدريب املهني، والتعليم
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 بحيث يكون الدعم ملن التحق، وكان األجدر قيام احلكومة بدعم برامج التشغيل وخلق فرص عمل جديدة .هلا
  .بالربامج عن رغبة وقناعة منه

وهيئة ، ILOمتثلت إجراءات احلكومة بدعم املشاريع التي تنفذها املؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية  .8
، CIDAوالوكالة الكندية للتعاون الدويل ، JICAوالوكالة اليابانية للتعاون الدويل ، ETFالتدريب األوروبية 

ووفرت هلا إدارات موازية يف ، وغريها من املؤسسات والوكاالت، GIZوالوكالة األملانية للتعاون الدويل 
   .ينيأردنالوزارات واملؤسسات املعنية للعمل مع نظراء 

وتعرفهم عىل أفضل ، وتدريب املدربني، يني خربات جيدة يف جمال التعليم املهني والتقنيردنوقد أكسب ذلك األ
  .)Decent Work(والتزامهم باحلقوق املعيارية األساسية للعمل الالئق ، ت الدوليةاملامرسا

جتنبًا الزدواجيه األنشطة ، ية والدوليةردنغري أن وزارة التخطيط والتعاون الدويل مطالبة بتنسيق اجلهود األ
   .وحتقيقًا للتكامل والتناغم بني هذه املشاريع، واألهداف

ومعهد التدريب ، وتدريب إدارات مؤسسات التعليم املهني، احلكومة موضوع تدريب املدربني املهنيني دعمت .9
   .حيث تعقد هذه املعاهد دورات تدريبية للمدربني يف جماالت متعددة، والتطوير يف مؤسسة التدريب املهني

ومل يتم اعتامد براجمة بصورة تنعكس عىل رتب املدربني ، غري أن تدريب املدربني مل يأخذ بعد املؤسسية واالستدامة
  .ودرجاهتم وامتيازاهتم وحوافزهم

يني يف أعامل جتامعمسامهة مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب والرشكاء اال، ومن اإلجراءات املهمة .10
 يعكس أمهية املواءمة بني خمرجات التعليماألمر الذي كان دائًام ، الفريق الذي أعد االسرتاتيجية الوطنية للتشغيل

 .حاجات سوق العملو
ألف ) 200(حيث يعاين ، ينيردنوخلق فرص عمل موجهة لأل، إن من شأن هذه االسرتاتيجة التقليل من البطالة

، ألف شخص) 800(بينام تصل العاملة الوافدة املرصح هبا وغري املرصح ما يفوق ، ممن هم يف سن العمل من البطالة
 .من فرص العمل املستحدثة سنوياً % 50بأخرى عىل أو  وهذه العاملة حتصل بصورة

  :األدوات واآلليات الداعمة لربامج التعليم املهني والتقني والتدريب
   E- TVET Council :جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  .1

Employment – Technical and Vocational Education and Training Council  
   .2008لعام ) 46(قانونه رقم إىل  يعمل املجلس استناداً 

وغرفة صناعة ، ممثًال عن مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب) 15(ويرأس املجلس وزير العمل وبعضوية 
وأربعة ممثلني عن القطاع ، العاملواحتاد نقابات ، واملركز الوطني لتنمية املوارد البرشية، ردنوغرفة جتارة األ، ردناأل

وتوفري ، االرتقاء بمستوى التدريب والتعليم املهني والتقنيإىل  وهيدف املركز .اخلاص من ذوي اخلربة واالختصاص
   .بام حيقق متطلبات التنمية الشاملة يف اململكة، فرص التشغيل لتنمية املوارد البرشية
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   :وصالحيات املجلس وصالحياته التي ترتكز عىل ما يأيتوقد حدد القانون املشار إليه مهام 
واخلطط والربامج الالزمة لتنفيذها عىل ، السياسة العامة للتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني اقرتاح  •

   .املستوى الوطني
  .وضع أسس تطوير نظم وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  •
  .العام للربامج الدراسية والتدريبية يف مؤسسات التعليم املهني والتدريباعتامد اإلطار   •
  .إقرار املعايري املهنية وأسس االعتامد للربامج الدراسية والتدريبية  •
  .التنسيق بني اجلهات املعنية بالتشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني  •
  .وتقييمها بام يتالءم واحتياجات سوق العملدراسة نواتج التدريب والتعليم املهني والتقني   •
  .إقرار السياسة العامة ملركز الرتخيص واالعتامد وضبط اجلودة  •
  .إقرار السياسة العامة لصندوق دعم التدريب والتشغيل والتعليم املهني والتقني  •
  .الدوليةتعزيز التعاون بني املؤسسات الوطنية ومثيالهتا من املؤسسات العربية واإلقليمية و  •
  .تشكيل أي جلنة متخصصة ملساعدته يف قيامه بعمله  •
  Accreditation and Quality Assurance Center :مركز االعتامد وضبط اجلودة .2
إقرار نظامه رقم  حيث تم، يعد إنشاء هذا املركز أحد العالمات البارزة لتطوير قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب 

   .)2008(للعام ) 46(قانون جملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني رقم إىل  الذي يستند، )2012(لسنه ) 35(
إإل أنه يظل خطوة ، وبالرغم أن املركز مل يعط صالحيات تؤمن له استقاللية العمل من الناحية اإلدارية واملالية والفنية

من خالل األدوات واآلليات ، التدريب وإطار املؤهالت املهنيةمهمة لضبط جودة خمرجات التعليم املهني والتقني و
   .لرتخيص واعتامد املؤسسات وبراجمها

   :ومن مهامه
   .إعداد معايري االعتامد وضبط اجلودة لقطاع التدريب والتعليم املهني والتقني وتطويرها - 1
  .إعداد املعايري الواجب توافرها يف املعلمني واملدربني املهنيني العاملني  - 2
  .إعداد االختبارات املهنية وتنظيم إجرائها وتطويرها للمستويات املهنية األساسية - 3
، تأسيس بنك وطني لالختبارات النظرية والعملية ذات العالقة بعمل املركز وتطويره مع املؤسسات ذات العالقة - 4

  .اع اخلاصوالقط
  .متابعة التزام مؤسسات التدريب بتطبيق أحكام نظام املركز - 5

وقد أنجز أعامالً ، 2012الذي تم يف حزيران  نظامهوكان املركز قد بارش مهامه األولية يف وزارة العمل قبل إقرار 
  .حتضريية لالنطالق بعمله

شكل وزير العمل جلنة توجيهية برئاسة أمني عام وزارة العمل وممثلني عن مؤسسات التعليم املهني والتقني  وقد 
   .25/7/2012ها األول يف اجتامععقدت و، والتدريب والقطاع اخلاص
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   :صندوق دعم التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .3
من قانون جملس التشغيل والتدريب ) 4(املهني والتقني بمقتىض املادة  تأسس صندوق التشغيل والتدريب والتعليم

  .)2008(لسنة ) 46(والتعليم املهني والتقني رقم 
اقترصت نشاطاته و، )2002(لسنة ) 95(بدأ الصندوق أعامله يف مرحلة مبكرة من العقد املايض بموجب النظام رقم 

انسجامًا مع التغيريات ، وجرى التعديل عىل مهامه ليشمل التشغيل أيضاً ، عىل دعم التدريب والتعليم املهني والتقني فقط
  .عىل مهام املجلس وقانونه ونظامه

ثم أصبحت ، الصافية من األرباح% 1وتتشكل موارد الصندوق من الرضيبة التي تدفعها املؤسسات والرشكات بنسبة 
  .دينارًا عن كل ترصيح عمل) 70(حيث يتقاىض الصندوق ، من املبالغ التي تدفع كرسوم تصاريح عمل

ويعد الصندوق أيضًا من األدوات واآلليات اجلديدة التي اعتمدهتا الدولة لدعم مشاريع التشغيل والتدريب والتعليم 
   .ويعمل الصندوق بإرشاف جملس التشغيل والتدريب الذي يرأسه وزير العمل .املهني والتقني

   :ومن أبرزها، التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وقد مّول الصندوق عددًا من مشاريع دعم
   .الرشكة الوطنية للتشغيل والتدريب •
  .دعم مركز تدريب مفتيش العمل يف وزارة العمل •

  .ية للطباعة والتغليفردناألكاديمية األ •

  .الفروع اإلنتاجية •

  .مرشوع السياحة البيئية •

  .التدريب يف الصناعات الدوائية •

  .التدريب والتشغيل الوطني مرشوع •

 .األكاديمية امللكية لفنون الطهي •

 .تدريب وتشغيل املهندسني حديثي التخرج •

  .أكاديمية التدريب والتشغيل يف جمال تصميم وبيع األلبسة •

 .التدريب يف جمال أنظمة اجلودة والسالمة املهنية والسالمة الغذائية والبيئية •

  .وجيا املعلوماتالتدريب خلرجيي االتصاالت وتكنول •

  .تدريب املمرضني وتشغيلهم •

 أخرى  •

ما يزيد عىل إىل  إجياد موارد مالية وصلت بمجموعها –من خالل إنشاء هذا الصندوق - لقد استطاعت احلكومة 
يقوم هذا القطاع و، وشكل أداة رشاكة مع القطاع اخلاص، مليون دينار لتنفيذ عدد من مشاريع التشغيل والتدريب) 120(
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لتعود عىل صورة خدمات تقدم ملؤسسات التشغيل والتدريب والتعليم املهني ، بمسامهات رضيبية تدفع للصندوق
والرتتيبات ، ومن املؤمل قيام هذا الصندوق بدعم أكرب ملشاريع التشغيل والتدريب يف ضوء املستجدات األخرية .والتقني

  .ردنلعاملة يف األالتي أعدهتا وزارة العمل للسيطرة عىل تنظيم وإدارة ا
   :املقرتحات واحللول

، وكل منها له عنارصه ومكوناته، إن نظام التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني له مدخالته وعملياته وخمرجاته
   .وبالتايل فإن مشكالته تشكل السلبيات والعوائق املرتبطة بتلك املدخالت والعمليات واملخرجات

   .أن ارتباط النظام بحاجات السوق وكفاءته وفعاليته واستدامته هي انعكاس ملدى التغلب عىل هذه املشكالت كام
وحتاول وزارة العمل وجملس التشغيل والتدريب ومؤسسات التدريب والتعليم املهني والتقني وبالتعاون مع الرشكاء 

وتعمل أيضًا ، التي حتقق احلصول عىل اخلصائص الناجحة للنظاماعتامد األدوات واآلليات ، والقطاع اخلاص ينيجتامعاال
   .اهلدفإىل  عىل اكتساب اخلربات الدولية وأفضل املامرسات للوصول

  :تناوله بإجياز وبالتايل سيتم هنا، إن موضوع عرض املقرتحات واحللول يصعب تناوله بالتفصيل 
   :نه الرس فيهجملس التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني وأما .1

وأعدت ، تم تنفيذ كثري من األنشطة من خالل منظامت دولية لدعم القدرات اإلدارية والفنية للمجلس وأمانة الرس
وبذلت أمانة الرس جهودًا ، واختذ املجلس الكثري من القرارات االسرتاتيجية، جمموعة من الدراسات واملقرتحات
بزيادة ، الدعم كًام ونوعاً إىل  موارد أمانة الرس البرشية واملالية حتتاجغري أن ، خملصه ومتميزة لإلدارة واإلرشاف

  .وهو ما مل يتوفر ألمانة الرس بعد، أعداد اخلرباء فيه
، وكان من األجدر استحداث وحدات فنية تتبعه كل منها، كام أن أمانه الرس أنيطت هبا متابعة جمموعة من املشاريع

إن أمانة  .وهكذا فإن األداء كان أقل من املتطلبات لألسباب املذكورة، ع وتقييمهايتوىل مهمة متابعة هذه املشاري
إلعداد دراسات وتقديم ، الرس مدعوة لتفعيل دور مؤسسات التعليم املهني والتقني ومؤسسات القطاع اخلاص

 .تعكس حاجاهتا احلقيقية، مقرتحات للتطوير
تضع تصورها ، مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب يقرتح أن يقوم املجلس بتشكيل جمموعات عمل متثل .2

 فنجاحات املجلس كانت حمدودة يف الوصول، ليتم إقرارها بام يوجب االلتزام بتنفيذها، لتنفيذ سياسات املجلس
   .التزام مؤسسات التدريب بقراراتهإىل 

واإلطار ، برامج التعليم املهني والتقنيعىل املجلس أن يدرس مع اجلهات املعنية موضوع إقرار خطة للقبول يف  .3
عىل أن ، وأن تتم مساءلة املؤسسات عن تنفيذها بدقة، املؤسيس هلا من حيث اإلعداد والتخصصات واملستويات

، بدعم من القطاع اخلاص، يصاحب ذلك محلة إعالمية وطنية تشارك فيها وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة
والتخلص من اعتبار التدريب اخليار األخري للطلبة ذوي ، لتعليم والتدريب املهنيية لجتامعلتحسني الصورة اال
  .التحصيل املتدين
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وأساليب ، يني بدعم دويل للقيام بمهام تطوير اخلطط الدراسية واملناهج واملواد التعليميةأردنتكليف خرباء  .4
وأن تراعي هذه اخلطط  .معتمدة وحمايدةوإجراء االختبارات من خالل مؤسسات ، التدريب وتسهيالته وجتهيزاته

  :مثل، أساسها الكفايات، نتاجات متميزةإىل  الوصول

   .الكفايات املهنية املرتبطة بأساسيات املهنية  - 
  .الكفايات االستخدامية التي حيتاجها اخلريج لالندماج وااللتحاق بسوق العمل  - 

وحل ، والعمل ضمن فريق، والدقة، والتكيف، واالتصال، املرونة ؛مثل:الكفايات الشخصية الوجدانية  - 
  .والتفكري الناقد، واختاذ القرارات، املشكالت

  .والرتكيز عىل التدريب املستمر، إطار للمؤهالت املهنية ونتاجات التعليمإىل  و جيب أن يستند ذلك
إلدارات مؤسسات التعليم املهني والتقني والقدرات اإلدارية والفنية واملالية ، تدربني املدربني وإدارات املرشفني .5

يتعرضون خالهلا لظروف مواقع العمل ، وأن يصبح تدريب املدربني مؤسسيًا عىل فرتات متقاربة، والتدريب
  .يستطيع إنتاج خريج ناجح انطالقًا من أن املدرب غري الناجح ال، وأساليبه والتقدم التكنولوجي، واإلنتاج

لتتمكن من إدارة املؤسسية التدريبية وفق أفضل نامذج ، التدريب املتقدم لإلدارات العلياوجتب العناية بإعطاء 
بمن فيهم ، آالف مدرب ومدربة) 10(ما ال يقل عن  ردنويعمل يف األ .احلاكمية واألعامل والتمويل والتدريب
  .تطوير كفاياهتمإىل  هم مجيعًا بحاجةو، املنسقون وضباط التدريب واملرشفون

ومعهد التدريب والتطوير يف مؤسسة ، ويقتيض ذلك دعم معاهد تدريب املدربني يف جامعة البلقاء التطبيقية
  .وإدارة التدريب يف وزارة الرتبية والتعليم، التدريب املهني

إىل  لضامن تصميم برامج تدريب تستند، ينيجتامعتعزيز الرشاكة مع مؤسسات القطاع اخلاص والرشكاء اال .6
وتنفيذ برامج تدريب تعاونية ، واإلفادة من مواقع العمل لتدريب املتدربني، (Demand – Driven)الطلب 
   .تصمم خصيصًا لسد فجوات معرفية ومهارية حيتاجها قطاع األعامل، وتعاقدية

إضافة لتعزيز برامج ، وإنشاء معاهد رشاكة قطاعية مع القطاع اخلاص، وكذلك املسامهة يف تكاليف التدريب
جيب تشجيع و .وبني الرشكات واملصانع الكربى، التوأمة بني مؤسسات التعليم املهني والتقني والتدريب

وأن تضع يف حسباهنا ، مؤسسات القطاع اخلاص من رشكات ومصانع عىل استحداث دوائر ومراكز للتدريب فيها
 .أولوية االستثامر يف املوارد البرشية

، يعمل وفق مؤرشات مهنية واضحة لألداء Monitoring and Evaluationقييم اعتامد نظام للرصد واملتابعة والت .7
وأن يتم الرتكيز عىل ، هذه املؤسسات تعتمد كمعيار لدعم، وأن تعد تقارير نصف سنوية عن أداء تلك املؤسسات

إىل  بأن يعهد، إن احلاجة تبدو ماسة للمساءلة حول حتقيق األهداف وتطوير األداء .املؤرشات الكمية والنوعية
  .مؤسسات استشارية متخصصة القيام بذلك بحيادية وشفافية
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حزيران (الذي تم إقرار نظامة مؤخرًا ، اإلرساع يف توفري متطلبات عمل مركز الرتخيص واالعتامد وضبط اجلودة .8
، للمؤسسات بمهامه املتعددة اخلاصة باالختبارات واالعتامد ليتمكن من القيام، املالية منها والبرشية، )2012

وأن ، والعمل مستقبًال عىل إعطائه الصالحيات التي متكنه من العمل بحيادية واستقاللية، وإعداد املعايري املهنية
   .1999لسنة ) 27(يتم التوسع يف تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل املهني رقم 

ومن الرضوري اإلرساع يف  .موارد ماليةالتدريب وإىل إىل  فرق عمل يف جماالت متعددة حتتاجإىل  وحيتاج املركز
، مساحات إضافية تلبي التوسعات يف املوارد البرشيةإىل  وسيكون قريبًا بحاجة، إعداد التعليامت الناظمة لنشاطاته

   .التي ستعمل فيه بصورة دائمة وجزئية
بيانات متعددة يف وزارة بالرغم من توفر قواعد  :نظام خاص بقاعدة البيانات اخلاصة بجانبي العرض والطلب .9

ومؤسسات التعليم املهني والتقني ، ودائرة اإلحصاءات العامة، واملركز الوطني لتنمية املوارد البرشية، العمل
تنسيق هذه البيانات واملعلومات بصورة ختدم تنفيذ خطط إىل  إال أن األمر حيتاج، والتدريب وجهات أخرى

والقطاعات اإلنتاجية ، من حيث فرص العمل املستحدثة، ت التشغيلمؤسسات التعليم املهني والتقني ومؤسسا
 .واملؤرشات املهنية، وتكاليف التدريب، وأعداد اخلرجيني، والتخصصات املطلوبة، والبطالة، ذات األولوية

 .وإدارهتا وإعدادها ويتمتع بالكفاءة لتأمني البيانات، ويمتلك املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية اخلربة الكافية

وكذلك دعم القطاع ، يقرتح استمرار الدعم احلكومي له :صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .10
عىل الصندوق أن يمول املشاريع يف ضوء خطة جملس التشغيل والتدريب و .ينيجتامعاال اخلاص والرشكاء

وأن يعاد النظر يف قيمة الدعم التي تقدم سنويًا بصورة ثابته لبعض ، والتعليم املهني واسرتاتيجياته وأولوياته
وأن يزيد من مسامهته لصالح القطاع اخلاص الذي ، التي يشكل الصندوق املصدر الرئيس ملوازناهتا، املؤسسات

ية كام أن هذا الصندوق مدعو العتامد خطط تنمية موارده املال .يمول الصندوق أصًال من رسوم تصاريح العمل
 .واستثامرها ضامنًا لالستدامة

وأن تكون كفاءة وفعالية واستدامة ، هو إعادة النظر يف معايري الدعم للمؤسسات واملشاريع أي أن املطلوب
  .املشاريع املمولة أساسًا للدعم

ال يوجد وحدة للدراسات والبحوث اخلاصة بالتشغيل والتدريب والتعليم املهني  :الدراسات والبحوث .11
ويقرتح أن يقوم جملس  .ويكاد هذا اجلهد يقترص عىل املؤسسات والوكاالت الدولية املتخصصة واملانحة، والتقني

ع التعليم املهني التشغيل والتدريب بإنشاء هذه الوحدة لتقوم بتحديد املشكالت والتحديات التي يواجهها قطا
   .وتقديم التوصيات ملعاجلتها، والعمل عىل التعمق يف دراستها وحتليلها، والتقني

عىل أمانه رس املجلس  :مؤمتر وطني حول التميز واإلبداع يف جمال التشغيل والتدريب والتعليم املهني والتقني .12
وبدعم من املؤسسات ، والتقني والتدريببالتعاون مع مؤسسات التعليم املهني ، ووحدة الدراسات والبحوث



  509 

وعامل العمل ، تبحث فيه مستجدات التعليم، أن تعقد مؤمترًا وطنيًا كل ثالث سنوات مرة عىل األقل، الدولية
  .والنهوض بمشاريع تطوير قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب

لتواكب التجهيزات ، وحتديثهاحتديث التجهيزات للمشاغل واملختربات وفق خطة تعمل عىل جتديدها  .13
لتحقيق تكافؤ فرص ، وأن يتفق عىل قوائم معيارية هلذه التجهيزات، املستخدمة يف القطاعني العام واخلاص

إن التجهيزات املتوفرة يف املشاغل واملختربات ال  .وتأمني جتهيزات كافيه هلم للعمل عليها، التدريب للمتدربني
  .خطط للصيانة واإلدامة املستمرةإىل  كام حتتاج، ينتفي بأغراض إعداد مهنيني متميز

، إجياد آليات لفتح القنوات األفقية والعمودية بني مسارات التعليم املهني والتقني ومسارات التعليم األخرى .14
   .حتى ال يكون نظام التعليم املهني والتقني مقفالً أمام خمرجات هذا القطاع

، والقبول، والتمويل، دعم جهود وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف إنشاء كليات تقنية وتطوير احلاكمية .15
حتى تصبح خمرجات ، وضبط اجلودة، ومتابعة اخلرجيني، والترشيعات، والرشاكة مع القطاع اخلاص، والربامج

عليم العايل عىل اعتامد أدوات احلفز وأن تعمل وزارة الت، هذه الكليات متميزة وتلبي حاجات سوق العمل
   .للملتحقني هبذه الربامج

، ومؤسسة التدريب، مل يعد مربرًا تعدد مرجعيات التعليم املهني والتقني والتدريب كام هو اآلن للرتبية والتعليم .16
خدام إن هذا التعدد يقلل من كفاءة ومعامل االست .والرشكة الوطنية للتدريب والتشغيل، والتعليم العايل

باستثناء (يف الوقت الذي تتشابه فيه خمرجات هذه املؤسسات ، ويزيد من كلفة الربامج، للتسهيالت واملرافق
وهناك جتارب دولية لتنفيذ برامج بمستويات متعددة يف ، كام أن بعضها متجاورة ال فواصل بينها، )كليات املجتمع

  .موقع واحد للمعهد واملدرسة
ولعل مؤسسة التدريب ، ، وإدارة جهة واحدة وضع مجيع هذه املؤسسات ضمن مسؤوليةويف هذا السياق نقرتح 

إضافة ملا ، بحكم خربهتا وتعاوهنا مع القطاع اخلاص والتدريب يف مواقع العمل، املهني مؤهلة للقيام بذلك
  .ستقدمة خطط إعادة هيكلتها من جتديدات يف أنظمة وأساليب العمل فيها

وتوفري ظروف العمل ، جهود وزارة العمل لتحقيق التقيد بأحكام قانون العملمن املهم تعزيز ودعم  .17
ي واملفاوضات واالتفاقيات جتامعوتشجيع احلوار اال، واحلد من عمل األطفال والعمل اجلربي، الالئق
وتعزيز ، فيها بني اجلنسني وإنصاف األجور واملساواة، والتقيد بأنظمة السالمة والصحة املهنية، اجلامعية

حيث ، خصوصًا النساء، إن إجراءات كهذه من شأهنا زيادة معدل املشاركة يف العمل .قدرات املفتشني املهنيني
  .%14معدل مشاركتهن ال يزيد عىل 
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   :اخلالصة
يوفر من الناحية الكمية أعدادًا كبرية من  Supply Drivenال يزال قطاع التعليم املهني والتقني والتدريب  •

كام أن كفايات خرجييه تتواءم جزئيًا مع حاجات ، لكنها ال تغطي كثريًا من التخصصات النادرة، املخرجات
   .السوق

تكون أفضل من اخلربات  لكن معظمها تصمم وتنفذ من خالل خربات وافدة قد ال، يشهد القطاع خططًا للتطوير •
يشهد تكرارًا هلذه املشاريع وال يصل أثرها للطالب األمر الذي ، ولكن متويلها يتم من مؤسسات دولية، يةردناأل

  .واملدرب واملعهد التدريبي

ودراسة إمكانية اخلروج ، هنالك حاجه إلعادة النظر يف املرجعيات املتعددة للتعليم املهني والتقني والتدريب •
، ة الكفاءة والفعاليةحيث يسهم ذلك يف زياد، بمؤسسة واحدة تقوم بتنفيذ الربامج املتعددة يف املوقع الواحد

  .ويعمل عىل رفع نسبة استخدام التجهيزات واملرافق، وخيفض من كلف تنفيذ تلك الربامج

  :يف هذا املجال ردنحاجات األ

   .نظام يقوم عىل الطلب وليس عىل العرض •
  .نظام مرن يتصف بالمركزية التخطيط والقرار •

  .تتوفر فيه الكفاءة والفعالية واملساءلة والتنسيق الوطني نظام •

  .نظام ال يقدم شهادات وإنام كفايات •

  .نظام يعتمد اجلودة واملؤهالت •

  .نظام حيقق رشاكة يف التخطيط والتنفيذ والتقييم •

  .نظام تتوفر لديه إدارات واعية ومدربني أكفاء •
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 2010 -  2006أهم املؤرشات اإلحصائية اخلاصة بسوق العمل األردين لألعوام 

 القيمة  املؤرش

2006 2007 2008 2009 2010 

 1.412.134 1.400.805 1.342.815 1.312.649 1.227.237 حجم قوة العمل األردنية 

 1.235.948 1.220.521 1.172.701 1.140.446 1.055.847  املشتغلون 

 1.033.015 1.024.529 991.990 961.059 912.065 ذكور /املشتغلون

 202.933 195.991 180.711 179.387 143.782 إناث /املشتغلون

 34.5 % 35.0 % 34.5 % 34.6 %  32.4 % نسبة التشغيل 

 176.186 180.284 170.114 172.203 171.390 املتعطلون 

 119.838 118.122 111.916 110.413 123.479 ذكور /املتعطلون 

 56.348 62.163 58.198 61.790 47.911 إناث /املتعطلون 

 12.5 % 12.9 % 12.7 % 13.1 % 14.0 % معدل البطالة 

 10.4 % 10.3 % 10.1 % 10.3 % 11.9 % معدل البطالة للذكور 

 21.7 % 24.1 % 24.4 % 25.6 % 25.0 % معدل البطالة لإلناث 

 54.4 % 56.9 % 58.1 % 58.0 % 62.7 % عن عمل ثانوي فام دون  نسبة العاطلني

 39.5 % 40.1 % 39.5 % 39.8 % 37.7 % معدل املشاركة االقتصادية املنقحة 

 63.5 % 64.8 % 64.0 % 64.4 % 36.1 % ذكور /معدل املشاركة االقتصادية املنقحة 

 14.7 % 14.9 % 14.2 % 14.7 % 11.9 % إناث /معدل املشاركة االقتصادية املنقحة 

 38.0 % 31.4 % 36.0 % 49.0 % 62.0 % نسبة التشغيل من خالل مديريات التشغيل التابعة للوزارة 

 76.316 69.092 70.356 35.166 فرص العمل املستحدثة 
25.122 

 النصف األول
 298.342 335.707 303.325 313.962 289.724 حجم العاملة الوافدة املسجلة 

 21.1 % 23.9 % 22.6 % 23.9 % 23.6 % نسبة العاملة الوافدة املسجلة إىل قوة العمل األردنية 

 150 150 110 110 110 احلد األدنى لألجور 

 35.941 33.082 43.072 50.048 54.062 عدد العاملني يف املناطق الصناعية املؤهلة 

 77.4 % 75.4 % 75.6 % 73.5 % 68.5 % نسبة العامل الوافدين إىل إمجايل العامل يف املناطق الصناعية املؤهلة 

 22.6 % 24.6 % 24.4 % 26.6 % 31.5 % نسبة العامل األردنيني إىل إمجايل العامل يف املناطق الصناعية املؤهلة 
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   :قائمة املراجع
   .)2010(املهني مؤسسة التدريب /التقرير السنوي  - 
  .2008لسنة  46قانون جملس التشغيل والتدريب رقم  - 

  .1999لسنة ) 27(قانون تنظيم العمل املهني رقم  - 

  2012لعام ) 35(نظام مركز االعتامد وضبط اجلودة رقم  - 

 وزارة العمل ) / 2010(التقرير السنوي للعام  - 

  2011/ الوطنية للتشغيل  اإلسرتاتيجية - 
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  القضية السكانية وسوق العمل   3- 7
  :مقدمة

إن دراسة العالقة بني السكان وسوق العمل وحتليلها من أكثر املواضيع أمهية ِيف تشخيص الكثري من ااملشكالت 
، ينيردنواملجتمع األ قتصادالتي يعاين منها اال، وما ينجم عنها من اختالالت هيكلية يف توازن سوق العمل، الديموغرافية

ذات ، وفعالية اإلجراءات االتي تتخذها أجهزة احلكومة املختلفة، وتلقي املزيد من الضوء عىل كفاءة السياسات العامة
ويف مقدمتها وزارة العمل ، ووضع احللول املناسبة، يف معاجلة املشكالت اإلسرتاتيجيةالعالقة املبارشة بصناعة القرارات 
واملجلس ، العامة اإلحصاءاتدائرة  :مثل، وبعض اجلهات املشاركة يف هذا املجال، ووزارة التخطيط والتعاون الدويل

ثم تأطري العمل هبا من قبل ، ومنظامت املجتمع املدين، وبعض مؤسسات القطاع اخلاص، والنقابات املهنية، األعىل للسكان
ية التكاملية يف ترسيخ مبدأ العمل وذلك باتباع أسلوب اإلدارة التشارك، السلطة الترشيعية عىل شكل قوانني وأنظمة

الدولة القصرية واملتوسطة  إسرتاتيجيةوتنسيق جهود اجلهات املعنية كاملة يف حتقيق أهداف ، املؤسيس القائم عىل التعاون
  .املعدل الطبيعيإىل  وتقليص نسبة البطالة، التي من أمهها تقليص فجوة العرض بزيادة نسب التشغيل، وبعيدة املدى

، يف تقدير فرص التوظيف املتوفرة يف سوق العمل، وحتليلها، ينيردندراسة اخلصائص الديموغرافية للسكان األ وتفيدُ 
ويشكُل موضوع تشغيل القوى العاملة  .وبيان مدى مناسبتها من حيث احلجم والنوع مع سامت قوة العمل الوطنية

ويأيت ذلك بالعمل املستمر يف ، القرار يف وقتنا احلارضوأصحاب ، ية وتوظيفها أمهية كبرية جدًا لدى السياسينيردناأل
وإحالهلا حمل العاملة ، هبدف رفع نسبة تشغيل القوى العاملة الوطنية من جهة، وبرامج العمل، اإلسرتاتيجيةوضع اخلطط 

يًا اقتصادتعطل حالة املإىل  التي تيسء، واحلد من آثارها السلبية، جتنبًا لتفيش ظاهرة البطالة، الوافدة من جهة أخرى
وبالتايل املساس ببنية املجتمع وخمتلف مؤسسات ، حالة من انعدام األمن واالستقرارإىل  مما يؤدي، يًا ونفسياً اجتامعو

  .الدولة
يأيت انطالقًا من مبدأ حق العمل لكل مواطن قادر عىل ، إن االهتامم بدراسة قضية السكان وسوق العمل وحتليلها

وذلك بتفعيل نصوص األنظمة والترشيعات ، يعُد العمل مطلبًا أساسيًا ألفراد املجتمع كلهمالعمل ويبحث عنه؛ إذ 
كام جاء ، ردينرضورة توفري العمل الالئق واملناسب للمواطن األإىل  وااللتزام بالنص الداعي، الوطنية والعربية والدولية

وحق احلامية من ، إنسان حق العمل وحرية اختياره لكل " 1 فقرة 23يف نص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف البند 
سامت القوى العاملة و فالعمل وفقًا هلذا النص يتطلب الوقوف عىل تأثريات التغيري يف اخلصائص السكانية ."التعطل

 ومحاية من مل يسبق له، الوطني يف استحداث فرص عمل جديدة قتصادوانعكاس ذلك عىل قدرة اال، )املشتغلة واملتعطلة(
، الذين حصلوا عىل فرص عمل جديدة، فقد بات من الرضوري التعرف عىل حجم وخصائص األفراد .العمل من التعطل

 .وهم قادرون ويبحثون عنه، الذين مل يسبق هلم احلصول عىل فرصة عمل واألفراد، واألفراد الذين تركوا عملهم احلايل



  514 

راءات احلكومية الناظمة لعالقة البعد الديموغرايف يف تقليل تقييم السياسات واإلجإىل  من وقت آلخر ردنوحيتاج األ
هبدف تعزيز عالقة التعاون الثنائي مع ، والداعمة لقوى طلب العمل اخلارجي، فجوة العرض يف سوق العمل املحيل
إذ  العريب؛وخاصة يف سوق عمل دول اخلليج ، وزيادة فرص استخدامها، يةردناألشقاء يف فتح الباب لليد العاملة األ

التي يمكن ، النتائج املنشودةإىل  ويمكنها الوصول، ية عىل التكامل بني القطاعات اإلنتاجية املختلفةقتصادتعتمد التنمية اال
، والقوى العاملة وسوق العمل من جهة أخرى، أن تقيض عىل االختالل اهليكيل بني السكان والقوى العاملة من جهة

ويعني هذا أن ، باعتبار أن العمل قيمة تساوي األجر مقابل اإلنتاج املتقن، نتاجية العملوالتي تؤثر سلبًا يف معدل إ
فمعدل ، وإنام لقضاء ساعات عمل يف اإلنتاج، ليس لقضاء ساعات إثبات وجود يف مكان العمل، االلتحاق بالوظيفة
  .تكاد يكون األدنى يف العامل كله، كباقي الدول العربية ردناإلنتاجية يف األ

يكون من خالل إعطاء أمهية لعنرص العمل كأحد أهم ، إن تاليش االختالل يف التوازن بني السكان وسوق العمل
وبالتايل يكون االهتامم بقيمة مردوده ، يًا يف سوق العملاقتصادوذلك باعتباره يمثل القوة السكانية النشطة ، اإلنتاج عنارص

وكلام كان متوسط عدد أفراد ، فكلام كانت إنتاجيته عالية زاد مردوده، ودوحصة كل فرد يعيله من هذا املرد، يقتصاداال
وكلام كانت إنتاجيته منخفضة انخفض ، ومن الدخل ومن اإلنفاق أيضاً ، أرسته قليًال زاد متوسط نصيبه من اإلنتاج

 وقد أدت هذه احلالة .واإلنفاقًا قل متوسط نصيبه من اإلنتاج والدخل وكلام كان متوسط عدد أفراد أرسته كبري، مردوده
، وزيادة شدة املنافسة بني العارضني خلدماهتم من القوى العاملة يف سوق العمل من جهة أخرى، زيادة البطالة من جهةإىل 

   .واختالل توازن سوق العمل، وبالتايل زيادة فجوة العرض
، ومن ثم تدين معدل األجر، معدل اإلنتاجية يأيت من تدين، ردينإن تفاقم مشكلة القوى العاملة يف سوق العمل األ

انخفاض حصة الفرد من إىل  وهو ما أدى، وبالتايل انخفاض املستوى املعييش، اإلنفاقوانخفاض ، وانخفاض الدخل
وهكذا تتكرر احلالة نفسها يف  .أجرهو، وكذلك إنتاجيته، وبالتايل انخفاض قدرته عىل العطاء يف العمل، الغذاء الصحي

  .ردينبدون أي تغيري يذكر يف حياة املجتمع واملواطن األ، ية تراوح مكاهناقتصادوتبقى التنمية اال، مفرغة دائرة
  ملخص تنفيذي

والتي متثلت بحجم جممل ، ردنتناولت الدراسة املحاور الرئيسة املتعلقة بالقضية السكانية وسوق العمل يف األ
وخصائص القوى العاملة ، يًا وخصائصهماقتصادوحجم السكان النشيطني وغري النشيطني ، السكان وتوزيعهم

وحتديد خصائص وحجم فرص ، وحتديد أهم مؤثرات التغيري يف خصائص السكان يف سن العمل، )املشتغلني واملتعطلني(
وحتديد ، راد الذين تركوا العملبتقدير الفرق بني عدد األفراد الذين حصلوا عىل عمل جديد وعدد األف العمل املستحدثة

وحتديد منظومة السياسات املقرتحة ، أهم إجراءات وسياسات احلكومة املنظمة لعالقة البعد الديموغرايف يف سوق العمل
  .ردنبالرتكيز عىل جانب العرض من خدمات القوى العاملة يف األ، لتقليل فجوة التوازن يف سوق العمل

نتجت عن زيادة صايف اهلجرة اخلارجية ، قد مر بتغريات كبرية، ردنالنتائج أن اجتاه النمو يف حجم سكان األ وأبرزت
% 2.2فقد استقر معدل النمو بعامة خالل السنوات القليلة املاضية عند ، للسكان بمعدالت كبرية خالل فرتات زمنية خمتلفة
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 6.249نحو  ردن؛ إذ بلغ حجم السكان يف األ) ايف اهلجرة اخلارجيةص% 0.1، معدل الزيادة الطبيعية% 2.1(وتوزع بني 
 وهو أقرب، يقع يف مصاف الدول العربية األقل نموًا يف السكان ردناأليمكن القول إن و .2011خالل العام  مليون نسمة

وذلك ، الوطني قتصاديف االليصبح أكثر إنتاجًا ومسامهة ، الدول التي تشهد حتوالً يف اخلصائص الديموغرافية للسكانإىل 
مما حيسن من مستوى الرفاه ، وزيادة نسبة املسامهني فعًال يف اإلنتاج من قوة العمل، ياً اقتصادبزيادة نسبة السكان النشيطني 

  .وبالتايل خيفض من معدل اإلعالة، يةردنوخيفض من األعباء عىل األرسة األ، يقتصادي واالجتامعاال
ويرتكز السكان يف  .%17.4وعىل املناطق الريفية بنسبة ، %82.6عىل املناطق احلرضية بنسبة  ردنويتوزع السكان يف األ

إال أنه يرتبط مع حجم ، وإن اختلف نوعه وحجمه من منطقة ألخرى، ياً اقتصادالتي تشهُد نشاطًا ، املناطق اجلغرافية
ويرتكز ، للسكان أنفسهم يف تلك املناطقومن ثم مع حجم ما يوفره سوق العمل من فرص عمل ، السكان يف كل منها
عىل التوايل؛ أي ما % 14.9و %17.8و %38.7عّامن وإربد والزرقاء بنسب :هي، يف ثالثة حمافظات ردنأغلب سكان األ

مما يعني  .يف املحافظات التسع األخرى% 28.6ويتوزع باقي حجم السكان  .ردنمن جممل سكان األ% 71.4جمموعه 
ية يف توطني األيدي العاملة يف قتصادوالقائمني عىل تبني السياسات السكانية واال، رضورة تركيز اجلهود احلكومية

حتد من حجم اهلجرة ، من خالل إقامة مشاريع استثامرية وصناعية موطِنة وجاذبة للسكان، املحافظات قليلة السكان
  .يًا مثل عامن واربد والزرقاءاقتصاداحلجم سكانيًا و الداخلية باجتاه املدن واملحافظات كبرية

ونسبة ، %37ونسبة السكان ممن هم دون سن العمل ، %63سنة فأكثر 15تشكل نسبة السكان ممن هم يف سن العمل و
ونسبة ، %21.3ونسبة املشتغلني ، %61.8يًا اقتصادونسبة السكان غري النشيطني ، %38.2يًا اقتصادالسكان النشيطني 

فرص العمل التي استحدثها القطاع وقد شكلت نسبة صايف  .ردنمن إمجايل السكان يف األ% 2.8املتعطلني عن العمل 
، )يف القطاع اخلاص غري املنظم% 5.2و يف القطاع اخلاص املنظم% 39.5(توزعت % 44.7رديناخلاص يف سوق العمل األ

ويعمل كمستخدم يف منظامت ، %5.2وصاحب عمل ، %9وملن يعمل حلسابه ، %39فيام شكلت هذه النسبة يف القطاع العام 
من % 84.4تكون نسبة املشتغلني بأجر  وهبذا، %0.1ويعمل دون أجر ، %0.3ويعمل لدى األرسة دون أجر ، %0.7أخرى 

  .جممل املشتغلني
من خالل استثامر عوائد ، ردينيًا إجيابًا يف هيكل سوق العمل األاقتصادويؤثر تغيري خصائص السكان النشيطني 

وينتج عنها زيادة يف معدالت ، الفرصة السكانية الناجتة عن التغيري املستمر يف الرتكيبة العمرية للسكان ممن يف سن العمل
يقع حاليًا يف نطاق الفرصة السكانية من قبل املجلس  ردنأن األإىل  وأشري .نمو السكان ممن هم يف سن العمل واإلنتاج

واالستفادة منها ستكون عىل خمتلف ، 2009العام ) ردنالفرصة السكانية يف األ(سكان يف وثيقة سياسات األعىل لل
وذلك عند إعداد خطط وبرامج عمل مستمرة يف التدريب املهني ، ية والتنموية يف اململكةجتامعية واالقتصاداملستويات اال

ومتكينها من ، يةردنوتعزيز فرص تشغيل املرأة األ، والتقني لتأهيل وتطوير خصائص السكان ممن هم يف سن العمل
% 14.7ية املنقح لإلناث قتصادملعاجلة خلل التوازن بني اجلنسني؛ إذ بلغ معدل املشاركة اال، احلصول عىل الوظيفة املالئمة
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توى الصحة ية هبدف حتسني مسردنوكذلك تنظيم األرسة األ .ياً اقتصادمن جممل السكان النشيطني  2011فقط يف العام 
ودعم ، وختفيض معدالت اخلصوبة لزيادة نسبة السكان يف سن العمل من جهة أخرى، اإلنجابية لألم والطفل من جهة

ونسبة ، من جممل السكان ككل% 30واإلنتاج؛ إذ تبلغ نسبتهم  سنة يف العمل 29- 15مشاركة فئة الشباب ممن هم يف سن 
وتصويب اخللل اهليكيل يف توزيع القوى العاملة عىل السلم املهني يف سوق ، من جممل السكان ممن هم يف سن العمل% 49

بحيث تتفق مع احتياجات سوق العمل الفعلية ، من خالل اعتامد نسب حمددة من خمرجات نظم التعليم والتدريب، العمل
والعامل ، لعامل املهنيوا، )الّتقني(والفنّي ، االختصايص: وهي، )سلم املهارات(من مستويات العمل املهني اخلمسة 

بناء ثقافة و، التي ستقلل من فجوة التوازن بني جانبي العرض والطلب يف سوق العمل، والعامل حمدود املهارات، املاهر
زيادة تشغيل القوى العاملة املهنية واملاهرة وشبة إىل  ممايؤدي، ردينوالتخلص من ثقافة العيب يف املجتمع األ، قيم العمل
تشغيل القوى  دعم دور القطاع اخلاص يفو، وإحالهلا حمل العاملة الوافدة، الكثري من األعامل واملهن احلرفيةاملاهرة يف 
وتقديم املساعدة الالزمة لتنشيط ، وذلك من خالل منحه حوافز مشجعة نظري توفري فرص العمل للعاملة الوطنية، العاملة

ة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العاملة وتوظيفها يف وهو ما خيدم سياس، عملية تأسيس املرشوعات الصغرية
 .سوق العمل

ية عرب مسريهتا التنموية السابقة مل حتقق املستوى املطلوب من التعاون بني اجلهات احلكومية ردنإن جتربة احلكومة األ
وذلك يف الكثري من األنشطة املتعلقة بربط خصائص ، مع املدينتواجلهات املعنية يف القطاع اخلاص ومنظامت املج، نفسها

وطنية شاملة حمددة األهداف والربامج لتحقيق  إسرتاتيجيةكام ال توجد ، البعد الديموغرايف وتغرياته يف سوق العمل
، من جهة أخرى العمل يف توفري فرص يقتصادسوق العمل والنشاط االو، بني السكان وسوق العمل من جهة التوازن

وتكون يف أغلب األحيان مؤقتة ، وإن وجدت فهي مهمشة، سياسات احلكومة مل تكن واضحة املعامل عطي انطباعًا بإنيمما 
مغيب  اإلسرتاتيجيةفام يزال مفهوم اإلدارة ، جهزة الدولةأوليست راسخة يف بيئة العمل لدى الكثري من ، وغري مربجمة

 .البريوقراطي هو املنهج التقليدي املتبعواإلدارة املركزية باألسلوب ، التطبيق

  املشكلة وأسئلتها
، وخصائصهم، وتطور حجم السكان، يني املعنيني بالقضايا املتعلقة بالنمو السكاينردنإن ترصحيات املسؤولني األ

، وحمدودية حجم سوق العمل، قتصادوقلة املوارد وصغر حجم اال، يقتصادومعدل النمو اال، ومشكلة السكان
تعُد من أكثر القضايا تكرارًا عىل ألسنة املسؤولني يف ، القطاع اخلاصأو  وانحصار خلق فرص العمل يف القطاع العام

 وكأن هذه احلالة متثل مشكلة مستعصية يصعب حلها يف غضون سنة، خمتلف وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة
ألهنا ليست هي الوحيدة املعنية ، حلها من قبل وزارة العمل لوحدها يستحيلأو ، حتى يف عرشين سنةأو  مخس سنواتأو 
تلبية احتياجات أو ، معاجلة اختالالت التوازن يف سوق العملأو ، ختطيط ورسم السياسات ملعاجلة مشكلة البطالة مثالً  بل

استقدام العاملة الوافدة  تنظيمأو ، خلق فرص وظيفية حمليًا وعربياً أو ، سوق العمل من التخصصات املهنية املختلفة
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فرض أمرها الواقع عىل أصحاب العمل إلعطاء األولوية أو ، إحالل العاملة الوطنية حمل العاملة الوافدةأو ، واستخدامها
  .منع استخدام العاملة الوافدة يف مهن ووظائف معينة وحمددة بدقةأو ،  يف التوظيفردينللعامل األ
وخصائصهم متثل  ما حييط باجلهود التي تبذهلا احلكومة وأجهزهتا املختلفة من تغريات رسيعة يف حجم السكان إن

وجود عدد من االستفسارات تتعلق بالقضية السكانية وسوق العمل يف إىل  ويعود السبب يف ذلك، املشكلة األساسية
  :ومن أمهها ما ييل، وحتاول الدراسة اإلجابة عنها .ردناأل

 ؟ردنما حجم وتوزيع السكان يف األ .1
 ؟ردينيًا يف سوق العمل األاقتصادما حجم وخصائص السكان النشيطني وغري النشيطني  .2
 ؟ردينيف سوق العمل األ) املشتغلني واملتعطلني(هل تؤثر خصائص السكان يف حجم القوى العاملة  .3
 ما هي مؤثرات التغيري يف خصائص السكان ممن هم يف سن العمل؟ .4
 ؟ردينجم وخصائص صايف فرص العمل املستحدثة يف سوق العمل األما ح .5
 ؟ردينما هي إجراءات وسياسات احلكومة املنظمة لعالقة البعد الديموغرايف يف سوق العمل األ .6
 ؟ردينما هي منظومة السياسات واحللول املقرتحة لتقليل فجوة التوازن يف سوق العمل األ .7

   ردنحجم وتوزيع السكان يف األ: أوالً 
، وتوزيعهم حسب اجلنس واملحافظة والعمر واجلنسية، نلقي الضوء يف هذا البند عىل اجتاه تطور حجم السكان

 )1(مليون نسمة 6.249بنحو  ردنيقدر حجم السكان يف األحيث ، ردنوحتديد املالمح األساسية خلصائص السكان يف األ
صايف اهلجرة % 0.1وبمعدل ، معدل الزيادة الطبيعية% 2.1(يتوزع بني % 2.2 بمعدل نمو سنوي، 2011خالل العام 

ومعدل النمو السكاين العاملي ، %2.5 حوايلإىل  يف العامل العريب يصلأن معدل النمو السكاين إىل  وجتدر اإلشارة، )اخلارجية
، يقع يف مصاف الدول العربية األقل نموًا يف السكان ردنمما يعني أن األ، %2.0املعدل يف الدول النامية يقارب و، 1.5%

ليصبح أكثر إنتاجًا ومسامهة يف ، التي تشهد حتوالً يف اخلصائص الديموغرافية للسكان، الدول الناميةإىل  واألقرب
، من قوة العملوزيادة نسبة املسامهني فعًال يف اإلنتاج ، ياً اقتصادوذلك بزيادة نسبة السكان النشيطني ، الوطني قتصاداال

وبالتايل انخفاض ، يةردنوانخفاض األعباء عىل األرسة األ، يجتامعوينجم عن ذلك تغري ملموس يف مستوى الرفاه اال
  .معدل اإلعالة

، ألف نسمة 586.2والذي بلغ آنذاك نحو ، 1952منذ العام  ردناجتاه تطور حجم السكان يف األ 1يوضح الشكل
ثالثة مرات  وتضاعف حجم السكان، 1961ألف نسمة يف العام  900.8وارتفع بعد أقل من عرش سنوات ليصبح نحو 

 10.5واستمر احلجم يف الزيادة ليتضاعف أكثر من ، 1975ألف نسمة خالل العام  1810.5سنة ليصبح  25خالل أقل من 
   .2011ألف نسمة يف العام  6249ليصبح نحو ، مرة خالل ستني سنة

                                                                        
  .يمثل حجم السكان األردنيني وغريهم من العرب واألجانب املقيمني داخل حدود الدولة)  1(
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  ردنتطور حجم السكان يف األ: 1شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

فنجد مثًال أن ، ردنإن املتتبع الجتاه الزيادة يف حجم السكان يقف عند أكثر من حمطة خالل مسرية النمو السكاين يف األ
الفرق بني املواليد (الزيادة بالتأكيد مل تنجم عن الزيادة الطبيعية وهذه ، هناك زيادة كبرية جدًا حتدث من حني آلخر

وهو ما تدل عليه ، التي حتصل عادة عند انتقال السكان من بلد آلخر، بل تنجم عن صايف اهلجرة اخلارجية) والوفيات
ل النمو السكاين كان فنجد أن متوسط معد، ردنبيانات دائرة اإلحصاءات العامة يف تقديرهم لتطور حجم السكان يف األ

  .وقلام جتد مثل هذه احلالة يف أي دولة أخرى، متذبذبًا عىل نحو كبري وملفت لالنتباه
ثم انخفض هذا ، %5.98بلغت نسبته 1961- 1952ان متوسط النمو السنوي للسكان يف الفرتة األوىل  2يوضح الشكل

ليصبح  1970- 1966وعاد لريتفع عىل نحو كبري جدًا خالل الفرتة ، 1965- 1962يف الفرتة الثانية % 3.53إىل  املتوسط
، ونزح عىل أثرها مئات اآلالف من الفلسطينيني، 1967وهي الفرتة التي شهدت نكبة فلسطني يف حرب عام ، 9.34%
ما إىل  لينخفضثم عاد متوسط النمو السنوي للسكان ، آنذاك ردنزيادة حجم السكان يف الضفة الرشقية من األإىل  وأدت

خالل فرتة أحداث لبنان الداخلية يف عقد % 4.67إىل  وعاد لريتفع قليالً ، 1975- 1971يف الفرتة املمتدة % 4.01يقارب 
إىل  ثم انخفض متوسط النمو السنوي للسكان، ردناألإىل  التي نتج عنها هجرة عرشات اآلالف من اللبنانيني، السبعينات

إىل  ثم عاد لريتفع من جديد، بني العراق وإيران 1985- 1981ي شهدت حرب اخلليج األوىل الت، مع بداية الفرتة% 4.18
التي شهدت يف السنة األخرية منها مع بداية عقد التسعينات اضطرابات كبرية يف ، 1990- 1986 خالل الفرتة% 5.69

 قتصادعنها حالة من عدم االستقرار يف االوالتي نجم ، 1990الكويت يف العام إىل  املنطقة العربية عىل أثر دخول العراق
ويمثلون العاملة املغادرة وذوهيم ممن ، ينيردنألف من السكان األ 300وذلك بسبب عودة ما يقارب ، ردنوالسكان يف األ
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 ية عىلقتصادمما زاد من الضغط عىل اخلدمات واملوارد اال، وخاصة يف دولة الكويت، كانوا يعملون يف دول اخلليج العريب
- 1991خالل الفرتة % 4.59وعاد لينخفض متوسط النمو السكاين ليصبح بنسبة ، نحو كبري خالل فرتة قصرية غري متوقعة

وبعدها أخذ متوسط النمو ، ردناألإىل  التي زاد فيها حجم السكان نتيجة قدوم عرشات اآلالف من العراقيني، 1995
خالل % 2.78ولكنها بمعدالت متناقصةتراوحت من ، ادة سنويةيستقر بالتدريج حمققًا زي ردنالسنوي للسكان يف األ

وإىل معدل نمو سكاين ، 2010- 2006خالل الفرتة  2.34وإىل  2005- 2001خالل الفرتة % 2.54إىل  2000- 1996الفرتة 
  .2011و 2010بني العامني % 2.22قدره 

   ردنتطور متوسط النمو السنوي للسكان يف األ: 2شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، اإلحصاءات العامةدائرة : املصدر

 وقدرته رديناأل قتصادأثرت بمجملها يف البنية الكلية لال، موجات متتالية من اهلجرات السكانيةإىل  ردنتعرض األ
يكون  التي، وتوازنات األسواق األخرى، بني اإلنتاج واإلنفاق والدخل قتصادارتداداهتا وعىل توازنات اال استيعابعىل 

الذي ، ومن أمهها توازن سوق العمل، عىل السلع واخلدمات) املستهلكني(الطلب فيها مشتقًا من الطلب الكيل للسكان 
ويرافق  .عانى وما زال يعاين من اختالل هيكيل يف حتقيق التوازن بني املعروض واملطلوب من خدمات العمل كًام ونوعاً 

التي ترفد جانب العرض لسوق ، ية ونوعية خمرجات نظم التعليم والتدريبتفاقم هذه األزمة ضعف سياسات مواكبة كم
 من األيدي العاملة الوطنية وفق احلاجة الفعلية لسوق العمل املحيل من املهن والتخصصات عند خمتلف ردينالعمل األ

عنرص العمل بوصفه أهم عنارص باالعتامد عىل ، الكيل قتصادمما أحدث انحرافًا عن قاعدة توازن اال، املستويات الوظيفية
سوق العمل من الناحية إىل  ومعاجلة الزيادة يف أعداد الداخلني منهم، اإلنتاج يف معاجلة الزيادة السكانية من الناحية الكمية

بلدًا مصدرًا ومستوردًا  ردنمتثلت يف أن أصبح األ، ردينفحصلت مشكلة اختالل التوازن يف سوق العمل األ، النوعية
 ويعاين يف الوقت نفسه من تزايد أعداد األيدي املتعطلة عن العمل وبمئات، وبمئات اآلالف يف آن واحد، العاملة لأليدي
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 اإلسرتاتيجيةويمكن القول إننا مل نلمس من خالل اخلطط  .يندر وجودها يف أي بلد يف العامل السمةوهذه ، اآلالف
ال توجد و، وجود حلول مقنعة ملثل هذه املشكلة، سؤولني أية جدّيةالرؤية املستقبلية لترصحيات املأو ، للجهات املعنية
يمكن أن تعالج ما ينجم عن القضية السكانية من اختالل يف سوق ، سياسات مثمرة يف املنظور القريبأو ، مقرتحات فعالة

  .ردينالعمل األ
لغاية  1952من الذكور كانت هي األعىل طوال الفرتة املمتدة من العام  ردنأن نسبة السكان يف األ 3ويوضح الشكل

، ردينولذلك تأثري يف حجم القوة العاملة من الذكور يف سوق العمل األ، %52.2و %51.5وانحرصت نسبتهم بني ، اآلن
   .وما تزال نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل بمعدالت متواضعة وحمصورة يف مهن حمددة

  حسب اجلنس  ردنتطور توزيع السكان يف األ: 3شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

مما يعني أن تركز ، %17.4وعىل املناطق الريفية بنسبة % 82.6عىل املناطق احلرضية بنسبة  ردنويتوزع السكان يف األ
إال أنه ، وإن اختلف نوعه وحجمه من حمافظة ألخرى، ياً اقتصادالتي تشهُد نشاطًا ، السكان يكون يف املناطق اجلغرافية
ومن ثم مع حجم ما يوفره سوق العمل من فرص عمل للسكان أنفسهم يف تلك ، يرتبط مع حجم السكان يف كل منها

بد والزرقاء عّامن وإر :هي، يرتكزون يف ثالث حمافظات ردنأن أغلبية سكان األ 4ويوضح الشكل، املحافظات
ويتوزع باقي حجم السكان ، ردنمن جممل سكان األ% 71.4عىل التوايل؛ أي ما جمموعه % 14.9و %17.8و %38.7بنسب
والقائمني عىل تبني السياسات ، مما يدل ذلك عىل رضورة تركيز اجلهود احلكومية، يف املحافظات التسع األخرى% 28.6

وذلك من خالل إقامة مشاريع استثامرية ، العاملة يف املحافظات قليلة السكانية يف توطني األيدي قتصادالسكانية واال
واحلد من اهلجرة الداخلية باجتاه املدن واملحافظات كبرية احلجم سكانيًا ، وصناعية موطِنة وجاذبة للسكان من جهة

  .يًا من جهة أخرىاقتصادو

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1952 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011

ف
الل

د با
عد

ال

ذكور إناث



  521 

  2011حسب املحافظة للعام  ردنالتوزيع النسبي للسكان يف األ: 4شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

،  جمتمع فتيردينأن املجتمع األإىل  5حسب خصائصهم العمرية كام يف الشكل ردنتفيد بيانات توزيع السكان يف األو
الكيل؛ إذ ترتفع نسبة السكان صغار السن ممن هم دون  قتصادويغلب عىل سكانه طابع االستهالك أكثر من اإلنتاج يف اال

 64- 15ونسبة السكان ممن هم يف سن العمل ، %3.2فأكثر  65وتبلغ نسبة السكان ممن هم كبار السن ، %37.3سنة لتبلغ 15
خدماهتا  وهي الفئة التي يمكن توظيف،  عىل السكان يف هذه الفئة العمريةرديناأل قتصادويكون اعتامد اال، %59.5سنة 

فكلام زادت ، وخاصة عند مستوى التوظيف الكامل لعنرص العمل، قتصادالتي يمر هبا اال، بأعىل نسبة ممكنة حسب احلالة
مما ، %68.2حاليًا بنحو  ردنوانخفضت نسبة اإلعالة؛ إذ تقدر نسبة اإلعالة يف األ، نسبة املشتغلني انخفضت نسبة البطالة

 ردنكام أنه ال خيفى عىل أي مسؤول يف األ، ويعتمدون عىل باقي النسبة يف إعالتهم، منتجني يني غريردنأن السكان األ يعني
 وتزيد من أعبائه، ردنالتي يعاين منها األ، العامة املشكالتأن القضية السكانية مرتبطة عىل نحو كبري يف الكثري من 

، وهنا يكون االستهالك أكرب من اإلنتاج، ارد املتاحةومن الضغط عىل املو، ومن عجز املوازنة العامة للدولة، يةقتصاداال
اقرتاح احللول لكثري من أو ، أن اخلصائص العمرية للسكان مل تؤخذ باألمهية يف وضع االسرتاتيجياتإىل  إضافة

من السكان أقل من % 50سنة ؛ أي إن  20.3يقدر بنحو  ردنوخاصة إذا علمنا أن وسيط العمر للسكان يف األ، املشكالت
  .فرد 5.4وهو ما يزيد من متوسط حجم األرسة املقدر بنحو ، هذا العمر

التي تفرض عليها بذل املزيد اجلهود املدروسة ، شوطًا طويًال من الزمن لتحقيق أهدافها ردنإن أمام احلكومة يف األ
وعندها نقول إن ، انالديموغرافية للسكحتى يتم إحداث التغيري اإلجيايب املنشود يف اخلصائص ، واملخطط هلا بدقة

 وحركة اهلجرة السكانية الداخلية، والرضاعة الطبيعية، والتباعد بني األمحال، السياسات السكانية املتبعة يف تنظيم النسل
زيادة نسب أو ، وغريها من السياسات واإلجراءات كان هلا تأثري ملموس يف تقليل نسب السكان غري املنتجني، واخلارجية
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من ، رديناأل قتصادوعندها يمكن أن نقول إن هناك حتوالً إجيابيًا حصل يف اال، من هم يف سن العملأو  السكان املنتجني
وعندها تصبح الفرصة السكانية ، وبالتايل حتسن املستوى املعييش، املنتجإىل  ناحية حتول سمة السكان ككل من املستهلك

وإن كان هناك من ، بنسبة أعىل من معدل النمو السكاين، يقتصاداال مواتية لبناء املزيد من التقدم اإلجيايب يف معدل النمو
التي يكون حدوثها يف أغلب األحيان ليس ألثر السياسات واإلجراءات املتخذة إجيابًا يف حياة املواطن ، يسميها باهلبة

واحلرمان من ، الوظيفة واحلرمان من احلصول عىل، وانخفاض مستوى املعيشة، وإنام يكون حدوثها لتدين الدخل، رديناأل
ويصبح ، التي بمجملها تفاقم من معاناة السكان، مع ارتفاع مستمر يف األسعار، واحلرمان من املسكن املالئم، الدخل

انخفاض أو ، وانخفاض معدل اخلصوبة، وارتفاع نسبة العنوسة، األمر بالنسبة هلم حتميًا يف تأخري معدل سن الزواج
  .وتظهر احلالة وكأهنا هبة سكانية، متوسط عدد أفراد األرسة
 2011حسب الفئات العمرية للعام  ردنالتوزيع النسبي للسكان يف األ: 5شكل

 
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

أن نسبة السكان غري إىل  هو أن التقديرات الرسمية تشري ردنوما يلفت االنتباه يف دراسة خصائص السكان يف األ
والرقم هذا أشري إليه يف أكثر من ترصيح لعدد من املسؤولني عىل أنه ، ألف نسمة 470.7فقط وبإمجايل % 8هي  األردنيني
وخاصة إذا علمنا أن حجم القوى العاملة الوافدة املسجلة لدى وزارة العمل واحلاصلة عىل تصاريح عمل ، أكرب بكثري

قد بلغ  2009علًام بأن حجمهم يف العام ، %69أغلبهم من العاملة املرصية وبنسبة ، 2010وافد يف هناية العام  ألف 298.3تبلغ 
  .2011التوزيع السكاين حسب اجلنسية خالل العام  6ويوضح الشكل ، ألف وافد 335.7
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 2011حسب اجلنسية للعام  ردنالتوزيع النسبي للسكان يف األ: 6شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

  

  ):سنة فأكثر15( حجم وتوزيع السكان يف سن العمل وخصائصهم :ثانياً 
، سنة فأكثر 15ي للسكان الذين أعامرهم قتصادالنشاط اال حالةية يف حتليل قتصادتستخدم مقاييس املشاركة اال

أو  ويمثلون قوة العمل، ياقتصادفمنهم من يكون له نشاط ، بلد ما اقتصادالتي يمتلكها ، وهؤالء يمثلون القوى البرشية
 أو ياً اقتصادوتقاس نسبة مشاركة السكان النشيطني ، يف سوق العمل) املشتغلني واملتعطلني عن العمل(القوى العاملة 

وتقاس نسبة املشتغلني ، 100× جممل القوى العاملة من حاصل قسمة إمجايل القوى العاملة عىل عدد السكان يف سن العمل 
فيام تقاس نسبة املتعطلني عن العمل من حاصل قسمة ، 100× من حاصل قسمة عدد املشتغلني عىل عدد القوى العاملة 

السكان الذين ليس هلم أي نشاط أو ، ياً اقتصادوأما السكان غري النشيطني  .100× ملة عدد املتعطلني عىل عدد القوى العا
إىل  والعجزة وما، والسكان من ذوي الدخل واإليراد، وربات املنازل، الطلبة عىل مقاعد الدراسةفإهنم يمثلون ، ياقتصاد
وإن ، التعلم للحصول عىل مؤهل تعليميسنة فأكثر منتظم يف الدراسة بقصد ) 15(فالطالب هو كل شخص عمره ، ذلك

ولكنها تقوم باألعامل ، وغري منتظمة يف الدراسة، سنة فأكثر وال تبحث عن عمل) 15(ربة املنزل األنثى هي َمن عمرها
  : ما ييلإىل  يقتصادوينقسم حجم السكان حسب حالة النشاط اال .املنزلية لألرسة

  ) داخل القوى العاملة(ياً اقتصادالسكان النشيطني  - 1
، )1(%14.3وإناث % 61.5موزعني بني الذكور % 38.2املنقح قد بلغ  يقتصاداال النشاط أن معدل1تفيد بيانات اجلدول

فيام شكلت نسبة الذكور من إمجايل املشتغلني ، %18.6ونسبة اإلناث % 81.4وشكلت نسبة الذكور من القوى العاملة الكلية 
   .%18 واإلناث، %9.9موزعني بني الذكور %  11.5بلغت نسبة البطالة و، %17.2ونسبة اإلناث % 82.8

                                                                        
 فيام .100 ـمرضوبا ب سنة فأكثر) 15(السكان بعمر  سنة فأكثر مقسوما عىل عدد) 15(بعمر  اقتصادياهو عدد السكان النشيطني  ) 1(

 .100.سنة فأكثر عىل السكان الكيل مرضوبا ب)15( اقتصاديااخلام بقسمة عدد السكان النشيطني  االقتصادييقاس معدل النشاط 

 السكان غري األردنيني
 470.7العدد 

 %8النسبة 

 األردنيني السكان
 5642.3العدد 

 %92النسبة 
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  2012اجلولة األوىل لعام  –يقتصادالتوزيع النسبي للسكان حسب حالة النشاط اال :1جدول 
من جممل %   حالة السكان/ توزيع فئات السكان   رقم

  السكان
  من جممل السكان% 

 يف سن العمل
القوى من % 

  العاملة
 82.8 73.3 17.7 املشتغلون الذكور  1

 17.2 15.2 3.6 املشتغالت اإلناث  2

 100 88.5 21.3 املشتغلني  3

 70.8 8.1 1.95 املتعطلون الذكور  4

 29.2 3.4 0.85 املتعطالت اإلناث  5

 100 11.5 2.8 املتعطلني عن العمل  6

القوى ( ياً اقتصادالسكان النشيطون   7
  38.2 24.1  )العاملة

  61.8 38.9 ياً اقتصادالسكان غري النشيطني   8

  100 63.0 سنة فأكثر 15السكان يف سن العمل   9

   37.0 سنة فأقل 15السكان دون سن العمل   10

   100  إمجايل حجم السكان  11

 .واجلدول من عمل الباحث، مستندة عىل البيانات الرسمية املتاحة، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
ونسبة السكان ممن هم دون سن العمل ، %63سنة فأكثر 15أن نسبة السكان ممن هم يف سن العمل  7يوضح الشكلو

، من جممل السكان% 61.8يًا اقتصادونسبة السكان غري النشيطني ، %38.2يًا اقتصادوبلغت نسبة السكان النشيطني ، 37%
  .ردنمن إمجايل السكان يف األ% 2.8ونسبة املتعطلني عن العمل ، %21.3وعليه قدرت نسبة املشتغلني 
 يقتصادحسب حالة النشاط اال ردنالتوزيع النسبي إلمجايل السكان يف األ: 7شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

المشتغلین

السكان النشیطین  
اقتصادیًا

السكان في سن العمل   
15 سنة فأكثر 

الســكـان 

ذ

ین
طل
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ال

السكان غیر النشیطین   
اقتصادیاً 

السكان دون سن 
 العمل  15 سنة فأقل

ثذث
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وأن ، إناثاً % 5.7ذكورًا و% 28.1من جممل السكان ممن هم يف سن العمل يشتغل منهم % 33.8إن ما يقارب من 
% 4.5بينام نجد أن ، من املشتغلني هم من اإلناث17.2%يني هم من الذكور يف حني أن ردنمن املشتغلني األ %82.8

ويشكل املتعطلون الذكور ، إناث% 1.4و ذكور% 3.1من جممل السكان يف سن العمل متعطلون عن العمل منهم 
وجمموع املشتغلني واملتعطلني معًا يمثلون القوى العاملة وهم السكان ، من جممل املتعطلني% 29.2واإلناث % 70.8

زادت نسبة السكان النشيطني  64-15ويتوقع أنه كلام زاد عدد السكان ممن هم يف سن العمل ، ياً اقتصادالنشيطون 
مما يعني أن هناك ، فمنهم املشتغلون واملتعطلون، سوق العملإىل  ى العاملة التي تدخلوتعني زيادة القو، ياً اقتصاد

 قتصادنمو الطلب يف سوق العمل ونمو االو، عالقة قوية بني النمو السكاين ونمو الطلب يف سوق العمل من جهة
الوطني بمؤسساته العامة واخلاصة معني بتوفري فرص وظيفية  قتصادوبالتايل نجد أن اال، الوطني من جهة أخرى

  .وتوظيفهم ليكونوا منتجني باعتبارهم أحد أهم عنارص اإلنتاج، ياً اقتصادلألعداد املتزايدة من السكان النشيطني 
، هوالقادرين علي والراغبني فيه، وتزداد املسؤولية عىل احلكومة بزيادة نسب الباحثني من السكان عن العمل

بسبب حرمان املتعطلني ، قتصادوخسارة عىل اال، فإن مل يستخدموا يف العمل فسيكون أثر ذلك سلبيًا عىل املجتمع
وتقدر الفجوة  .التي تزداد كلام زاد حجم البطالة، )اخلسارة(ية قتصادفتسمى احلالة هذه بالفجوة اال، عن العمل

وتقاس برضب معدل إنتاجية ، الوطني قتصادتاج املمكن لالية بتقدير الفرق بني اإلنتاج الفعيل واإلنقتصاداال
، دينار سنوياً  3000دينار شهريًا ؛ أي  250وإذا افرتضنا أهنا تساوي  .)1(العامل يف عدد املتعطلني عن العمل

 قتصاداخلسارة عىل االأو  يةقتصادفإن الفجوة اال، ألف متعطل 200وبمتوسط سنوي لعدد املتعطلني عن العمل 
يًا من هذا اقتصادوإن حرمان السكان النشيطني ، مليون دينار 600الوطني السنوية يف حدها األدنى تساوي 

وبافرتاض أن قيمة املضاعف  .الوطني من دورة اإلنفاق عىل اإلنتاج لغايات االستهالك قتصادحيرم اال، الدخل
ويمكن أن نقلل ما ، مليار دينار سنوياً  3=  5×  600الكلية ستبلغ يف املتوسط  قتصادفإن خسارة اال، تساوي مخسة
من خسارة كلام متكنا من زيادة فرص التوظيف وزيادة إحالل العاملة الوطنية حمل العاملة  قتصاديرتتب عىل اال

  .2012-  2008اجتاه معدالت البطالة الربعية للسنوات  8ويوضح الشكل  .الوافدة مثالً 
   

                                                                        
 .الكيل عىل عدد املشتغلني اإلنتاجالعامل تساوي حاصل قسمة  إنتاجيةمعدل )  1(
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 2012- 2008للسنوات  معدالت البطالة الربعية: 8شكل

   
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

التي يكون ، سنة 49- 20ي للسكان كانت يف الفئة العمرية العريضة اقتصادأن أعىل نسبة نشاط  9فيام يوضح الشكل
دل عىل أن للسياسات السكانية ، الشكل نفسه وكلام اتسع الفرق بينهام كام يف، ياً اقتصادفيها أقل نسبة سكان غري نشيطني 
التي يكون تأثريها بتخفيض نسبة السكان يف الفئات ، ختفيض معدالت اخلصوبةأو ، فعالية يف تقليل معدل النمو السكاين

تي ال، سنة 15ويف الوقت نفسه تزداد نسبة السكان ممن هم فوق ، وتقل شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن، سنة 15العمرية دون 
بمعنى زيادة نسبة ، تعني زيادة نسبة السكان القادرين عىل املسامهة يف العمل واإلنتاج؛ أي زيادة نسبة الطاقة البرشية املنتجة

فكلام ارتفعت هذه النسبة حتقق وفر أكثر من ، ردني مهم جدًا لبلد مثل األاقتصادوبالتايل زيادة مورد ، عنرص العمل املنتج
وينتج عن احلالة هذه تغري كبري يف خصائص الكثري من املؤرشات  .الوطني قتصادلك كسبًا وفريًا لالويعترب ذ، هذا املورد

فزيادة السكان ممن هم يف سن العمل تزيد من متوسط نصيب الفرد من ، يقتصادالتي ترتبط بالرفاه اال، يةقتصاداال
ويزيد امليل املتوسط ، ينخفض امليل املتوسط لالستهالكالذي باستمرار زيادته ، وبالتايل تزيد من الدخل املتاح، اإلنتاج
  .وبالتايل يزيد من حجم املال املخصص لتمويل اإلنفاق عىل االستثامر، لالدخار
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وتتحقق الزيادة ، زيادة معدل نمو اإلنتاجإىل  تؤدي، ية عىل توظيف املزيد من عنارص اإلنتاجقتصادإن زيادة القدرة اال
 .وهكذا، ي أعىلاقتصادويتحقق له رفاه ، وعندها سيلمس املواطن حتسنًا يف املستوى املعييش، يقتصاديف معدل النمو اال

أو  باهلبة الديموغرافية، وما ينعكس عنها من حتسن يف مستوى دخل الفرد ومعيشته، يقتصادوتسمى حالة الكسب اال
  .يقتصادوتعني املزيد من الكسب اال، الفرصة السكانية

  ) سنة فأكثر 15(التوزيع النسبي للسكان ممن هم يف سن العمل : 9شكل
 يقتصادحسب الفئات العمرية وحالة النشاط اال

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

زيادة متساوية يف مما يتطلب ، إن ارتفاع نسبة السكان ممن هم يف سن العمل تعني ارتفاع معدالت نمو القوى العاملة
األمر الذي يتطلب بذل املزيد اجلهد إلجياد وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة بمعدالت نمو ، معدالت نمو فرص العمل

عن طريق زيادة  ، احلد من االختالل املمكن يف سوق العملإىل  هتدف، ويعني هذا وضع اجتاهات اسرتاتيجيه شاملة، أعىل
ويتطلب ، ويعُد هذا حتديًا كبريًا أمام احلكومة .التي تبحث عن عمل، قوة العمل اجلديدةالقدرة عىل استيعاب املزيد من 

وذلك ابتداًء من مواءمة التعليم ، ملواجهة أي تراكم جديد يف معدالت البطالة، وضع رؤية مستقبلية تصحيحية شاملة
ية حتقق اجتامعية واقتصادوتبني سياسات سكانية و، معاجلة استخدام العاملة الوافدةإىل  إضافة، والتدريب مع سوق العمل

يًا من حيث توزيعهم حسب اقتصادوذلك بمراعاة خصائص السكان النشيطني ، التوازن الفعيل يف سوق العمل املحيل
  .10املستوى التعليمي الرتباطها بنوعية وكمية خمرجات نظم التعليم والتدريب كام هي يف الشكل
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  ) سنة فأكثر 15(سكان ممن هم يف سن العمل التوزيع النسبي لل: 10شكل
 يقتصادحسب املستوى التعليمي وحالة النشاط اال

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

الذي يفيد يف توجيه ، يًا من حيث احلالة العاملية وقطاع العملاقتصادتوزيع السكان النشيطني  11و يوضح الشكل
موزعني % 44.7وتشكل نسبة العاملة فيه ، السياسات نحو زيادة عدد فرص العمل املستحدثة بالرتكيز عىل القطاع اخلاص

، %39وباملقابل نجد أن القطاع العام استحوذ عىل  .يف القطاع اخلاص غري املنظم% 5.2يف القطاع اخلاص املنظم و% 39.5بني 
ويعمل % 0.7ويعمل كمستخدم يف منظامت أخرى % 5.2وصاحب عمل % 9سابه فيام توزعت باقي النسبة بني من يعمل حل

  .من جممل املشتغلني% 84.4تكون نسبة املشتغلني بأجر  وهبذا، %0.1ويعمل دون أجر % 0.3لدى األرسة دون أجر 
لدوره الفعال يف وذلك ، أمهية دعم إقامة مشاريع استثامرية جديدة يف القطاع اخلاص املنظمإىل  وهنا جتدر اإلشارة
، تنظيم سوق العمل غري املنظم تدرجييًا بتحسني ظروف العمل فيه ورشوطهإىل  وأمهية السعي، توليد فرص عمل جديدة

ألن العمل يف القطاع غري املنظم ، التي متارسها العاملة الوافدة، وتشجيع انخراط العاملة الوطنية يف الكثري من األعامل واملهن
ي يف شمول العامل يف هذا جتامعوضعف شبكات التأمني الصحي والضامن اال، االستقرار الوظيفييتسم عادة بضعف 

ممّا يفرض رضورة بذل جهود أكرب إلدماج القطاع غري املنظم يف ، وصعوبة تطبيق قانون العمل لضامن حقوقهم، القطاع
  .ي املنظمقتصادالقطاع اال
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 2011لة العملية احلالية للعام التوزيع النسبي للمشتغلني حسب احلا: 11شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

 ) خارج القوى العاملة(ياً اقتصادالسكان غري النشيطني  .2

وكانت أعىل نسبة من ، سنة فأكثر 15يًا ممن هم يف سن العمل اقتصادتوزيع السكان غري النشيطني  12يوضح الشكل
والفئة الثانية كانت من الطلبة عىل مقاعد الدراسة ، %52.9مدبرو املنازل بنسبة أو  هؤالء السكان فئة ربات البيوتبني 

يًا بني من لديه دخل بنسبة اقتصادوتوزعت النسب الباقية للسكان غري نشيطني ، %)9.1وإناث % 20.8ذكور % (29.9بنسبة 
  .%2.2 وأسباب متعددة أخرى بنسبة، %5.6ومن هو عاجز عن العمل بنسبة ، 8.7%

 حسب اجلنس والسبب) سنة فأكثر 15(يًا ممن هم يف سن العملاقتصادالتوزيع النسبي للسكان غري النشيطني : 12شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
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يمكن أن يكونوا نشيطني ، خارج القوى العاملةيًا الذين هم من اقتصادأن السكان غري النشيطني 13يوضح الشكل و
وخاصة لرشحية النساء املتعلامت اللوايت ، أجور مناسبةأو ، يًا وينخرطوا يف سوق العمل عند توفر فرص عملاقتصاد

% 25.8واللوايت يشكلن نسبة ، لدهين مؤهالت علمية بمستوى الدبلوم املتوسط والبكالوريوس فأعىل من ربات البيوت
  .%64.3وبإضافة ممن لدهيم مؤهل الثانوي العامة ترتفع هذه النسبة لتصبح ، ياً اقتصادمن جممل السكان النشيطني 

  حسب الفئة واملستوى التعليمي) سنة فأكثر 15(يًا ممن هم يف سن العمل اقتصادتوزيع السكان غري النشيطني : 13شكل

 
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

  ردينياً يف هيكل سوق العمل األاقتصادمؤثرات تغيري خصائص السكان النشيطني : ثالثاً 
يًا زمانًا ومكانًا من خالل تتبع االجتاهات السكانية اقتصاديمكن حرص مؤثرات التغري يف خصائص السكان النشيطني 

وذلك بالدراسة والتحليل الدقيق ، العاملة يف سوق العمل وما ينجم عنها من تأثري يف خصائص القوى، املستقبلية
، الناجتة عن صايف الزيادة الطبيعية وصايف اهلجرة اخلارجية، للتغريات الديموغرافية املتوقعة يف عنارص النمو السكاين

سية والدينية ية والسياجتامعية واالقتصادويكون حدوثها بالعادة حمصلة هنائية جلملة من التغريات يف اخلصائص اال
وهي بمثابة النافذة ، التي يستفاد منها يف وضع الرؤية املتوقعة للتحول الديموغرايف يف الرتكيب العمري للسكان، وغريها

وذلك ، من خالل رسم السياسات السكانية والعاملية، الفرصة السكانيةإىل  التي جيب استثامرها يف الوصول، الديموغرافية
  .ردينلعاملة يف سوق العمل األبتوسيع مشاركة القوى ا

ومن أهم هذه اجلهات ، تقارير متخصصة عن السكان وسوق العمل ردنوُتصدر الكثري من اجلهات الرسمية يف األ
يمكن ، وتتضمن تقاريرمها معلومات قيمة، كل من وزارة العمل واملجلس األعىل للسكان، ذات العالقة املبارشة
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وخاصة عند إعداد ، واملخططني االستفادة منها، وصانعي القرارات، العليا يف احلكومة اإلسرتاتيجيةلإلدارات 
ويمكن حرص أهم مؤثرات تغيري خصائص  .االسرتاتيجيات واخلطط والسياسات وبرامج العمل التنفيذية التنموية

  :بام ييل، ردينيًا يف هيكل سوق العمل األاقتصادالسكان النشيطني 
استثامر عوائد الفرصة السكانية الناجتة عن التغيري املستمر يف الرتكيبة تقوم عىل ل مستمرة تبني خطط وبرامج عم .1

التي ينتج عنها زيادة مستمرة يف معدالت نمو السكان ممن هم يف سن ، العمرية للسكان ممن هم يف سن العمل
عىل نسبة السكان من الفئات سنًة  64- 15ممن هم يف سن العمل  العمل واإلنتاج؛ أي عندما تفوق نسبة السكان

الفرصة السكانية (وهو ما أشار إليه املجلس األعىل للسكان يف وثيقة سياسات ، سنة 64سنة وفوق  15املعالة دون 
وهو بداية ، 2030وستبلغ ذروهتا يف العام ، يقع حاليًا يف نطاق الفرصة السكانية ردنبأن األ، 2009العام ) ردنيف األ

واالستفادة منها ستكون عىل ، ستتضح مالحمة يف السنوات القليلة القادمة، ردنديموغرايف يف األحدوث حتول 
وذلك بالرتكيز عىل حتسني اخلدمات الصحية من ، ية والتنموية يف اململكةجتامعية واالقتصادخمتلف املستويات اال

، وخاصة مرحلة الشيخوخة، يجتامعخالل شمول مجيع السكان ممن هم يف سن العمل بتأمينات الضامن اال
، ودعم اجلهود املبذولة الستحداث تأمينات جديدة، االلتزام باإلصالحات لربامج التقاعد املختلفةإىل  باإلضافة

 .وخدمات الصحة الوقائية والعالجية لكبار السن، والتعطل عن العمل، مثل تأمني األمومة

لتأهيل وتطوير خصائص السكان ممن هم يف سن ، خطط وبرامج عمل مستمرة يف التدريب املهني والتقني تبني .2
 .وبام خيدم سياسة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العاملة وتوظيفها يف سوق العمل، العمل

احلصول عىل الوظيفة  ومتكينها من، يةردنتبني خطط وبرامج عمل مستمرة يف تعزيز فرص تشغيل املرأة األ .3
فقط يف % 14.7ية املنقح لإلناث قتصادوذلك ملعاجلة خلل التوازن بني اجلنسني؛ إذ بلغ معدل املشاركة اال، املالئمة

بام خيدم سياسة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى ، ياً اقتصادمن جممل السكان النشيطني  2011العام 
 .العاملة وتوظيفها يف سوق العمل

ية هبدف حتسني مستوى الصحة اإلنجابية لألم والطفل ردنتبني خطط وبرامج عمل مستمرة يف تنظيم األرسة األ .4
بام خيدم سياسة ، يف سن العمل من جهة أخرى وختفيض معدالت اخلصوبة لزيادة نسبة السكانممن هم، من جهة

 .لعملالفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العاملة وتوظيفها يف سوق ا

سنة يف العمل واإلنتاج؛ إذ تبلغ  29- 15تبني خطط وبرامج عمل مستمرة موجهة لدعم مشاركة فئة الشباب  .5
بام خيدم سياسة ، يف سن العمل من جممل السكان ممن هم% 49ونسبة ، من جممل السكان ككل% 30نسبتهم 

 .الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العامة وتوظيفها يف سوق العمل

تبني خطط وبرامج عمل مستمرة لتصويب اخللل اهليكيل يف توزيع القوى العاملة عىل السلم املهني يف سوق  .6
بحيث تتفق مع احتياجات سوق العمل ، من خالل اعتامد نسب حمددة من خمرجات نظم التعليم والتدريب، العمل
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والعامل ، )الّتقني(والفنّي ، ختصايصاال: وهي، )سلم املهارات(الفعلية من مستويات العمل املهني اخلمسة 
مما سيقلل من فجوة التوازن بني جانبي العرض والطلب يف سوق ، والعامل حمدود املهارات، والعامل املاهر، املهني
 .وبام خيدم سياسة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العاملة وتوظيفها يف سوق العمل، العمل

إىل  التي تؤدي، ردينيف بناء ثقافة قيم العمل والتخلص من ثقافة العيب يف املجتمع األتبني خطط وبرامج عمل مستمرة  .7
وإحالهلا حمل العاملة ، زيادة تشغيل القوى العاملة املهنية واملاهرة وشبة املاهرة يف الكثري من األعامل واملهن احلرفية

 .سياسة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركتها وتوظيفها يف سوق العملويفيد هذا التوجه يف خدمة ، الوافدة

وذلك من خالل منحه ، تقوم عىل دعم دور القطاع اخلاص يف التشغيل للقوى العاملةتبني خطط وبرامج عمل مستمرة  .8
املرشوعات  وتقديم املساعدة الالزمة لتنشيط عملية تأسيس، حوافز مشجعة نظري توفري فرص العمل للعاملة الوطنية

 .بام خيدم سياسة الفرصة السكانية يف توسيع مشاركة القوى العاملة وتوظيفها يف سوق العمل، الصغرية

  ردينصايف حجم وخصائص فرص العمل املستحدثة يف سوق العمل األ: رابعاً 
 للباحثني ومتخذيالتي جترهيا دائرة اإلحصاءات العامة يف غاية األمهية ، تعد نتائج مسح فرص العمل املستحدثة

، ردينواحتياجات سوق العمل األ، القرارات وراسمي السياسات املتعلقة باملواءمة بني خمرجات نظم التعليم والتدريب
 حسب اخلصائص العامة رديناأل قتصادالتي يستحدثها اال، وذلك من خالل رصد ومراقبة صايف فرص العمل

عينة يبلغ حجمها  2010وقد غطى مسح العام  .واملرتوكة يف سوق العمل، ومتطلبات فرص العمل املستحدثة، للمشتغلني
اإلطار الذي وفرته نتائج التعداد إىل  باالستناد، واملحافظات، واألقاليم الثالثة) احلرض والريف(ألف أرسة متثل اململكة  80

  :وتركز نتائج املسح عىل تقدير جانبني مها، 2004العام للسكان واملساكن للعام 
 .م وخصائص األفراد الذين حصلوا عىل فرص عمل جديدةحج §

 .حجم وخصائص األفراد الذين تركوا عملهم احلايل §

فرصة عمل خالل العام  65686 بلغت ردينأن صايف عدد الوظائف املستحدثة يف سوق العمل األإىل  2ويشري اجلدول
فرصة عمل مستحدثة خالل % 60وما نسبته ، فرصة عمل مستحدثة خالل النصف األول% 40موزعه بنسبة  2010

متثل قيمة صايف الفرق بني عدد الذين حصلوا عىل فرص و، %37.1واإلناث % 62.9وتوزعت بني الذكور ، النصف الثاين
   .وظيفة 54179وعدد الذين تركوا العمل ، فرصة عمل 119865عمل جديدة 

نات املنشورة عند إعداد هذه الدراسة متوفرة فقط فكانت البيا 2011أما عدد فرص العمل اجلديدة خالل العام 
وصايف ، وظيفة 21916وعدد الذين تركوا العمل ، فرصة عمل 46058 بحوايلقدرت و، 2011للنصف األول من العام 

من  وكانت احلصة األكرب، %29.5واإلناث % 70.5توزعت بني الذكور بنسبة ، وظيفة 24141عدد الوظائف املستحدثة 
من إمجايل صايف الوظائف % 80وهي العاصمة وإربد والزرقاء بنسبة ، حمافظات فرص العمل املستحدثة يف ثالث

   .%0.9وأقلها كانت يف حمافظة مأدبا بنسبة ، املستحدثة للعاملة
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  صايف عدد الوظائق املستحدثة للذين حصلوا عىل عمل جديد والذين تركوا العمل: 2جدول
 صايف عدد الوظائف ترك العمل عمل جديد  البيان

 % العدد % العدد % العدد
  2010خالل العام 

 62.9 41325 83.9 45451 72.4 86776 ذكر

 37.1 24361 16.1 8728 27.6 33089 أنثى

 100 65686 100 54179 100 119865 املجموع

 2011النصف األول من العام خالل 
 70.5 17023 85.3 18686 77.5 35709 ذكر

 29.5 7118 14.7 3231 22.5 10348 أنثى

 100 24141 100 21916 100 46058 املجموع

 .2011آب  - مديرية األساليب واملنهجيات اإلحصائية، 2010تقرير فرص العمل املستحدثة السنوي ، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
- 20أن احلصة األكرب من صايف عدد الوظائف املستحدثة كانت للقوى العاملة ممن بلغت أعامرهم 14ويوضح الشكل 

 وربام يعود سبب انخفاضها، 2011خالل النصف األول من العام % 50.6وبنسبة ، 2010خالل العام % 68.7سنة بنسبة  24
% 18.1سنة بنسبة 19- 15بلغت حصة الفئة العمرية فيام ، أن أغلب اخلرجيني اجلدد يكونون يف النصف الثاين من كل عامإىل 

يف % 11.6كانت حصتها بنسبة  29- 25والفئة العمرية ، 2011يف النصف األول من العام % 23.1وبنسبة ، 2010يف العام 
   .2011يف النصف األول للعام % 24.2وبنسبة مرتفعة ، 2010العام 

  الفئات العمريةتوزيع صايف فرص العمل املستحدثة حسب : 14شكل

 
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
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ويعود ذلك ، سنة من صايف فرص العمل املستحدثة بالسالب 30فيام كانت حصة مجيع الفئات العمرية فوق 
سبب ترك العمل إما وربام يعود ، عدد الذين تركوا العمل وارتفاع، النخفاض عدد احلاصلني عىل فرص عمل جديدة

بسبب االنتقال أو ، وخاصة خارج البالد، الكتساهبم خربات عملية تتيح هلم املنافسة يف احلصول عىل وظائف أفضل
ية من صايف فرص العمل ردنأن حصة العاملة األإىل  15ويشري الشكل  .أخرى بمزايا أفضلإىل  من وظيفة ردنداخل األ

، ذكور% 4.6(من حصة العاملة الوافدة % 11.3والنسبة الباقية ، )إناث% 22.7، ذكور% 66% (88.7املستحدثة كانت بنسبة 
% 93بينام كانت ، %2.1ومن العاملة الوافدة % 79.9ية بنسبة ردنونسبة الذين تركوا العمل جلهم من العاملة األ، )إناث% 6.7

  .للعاملة الوافدة% 7ية وردنمن فرص العمل اجلديدة للعاملة األ
  توزيع صايف فرص العمل املستحدثة حسب اجلنس واجلنسية: 15شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

القطاع (وتتوزع بني ، من صايف فرص العمل املستحدثة كانت من قبل القطاع اخلاص% 68.3أن 16ويوضح الشكل
ية من فرص العمل املستحدثة يف القطاع ردنوحصة العاملة األ، %)2.3والقطاع اخلاص غري املنظم ، %66اخلاص املنظم 

من صايف فرص % 30.1وباملقابل نجد أن القطاع العام استطاع أن يستحدث ، %11وحصة العاملة الوافدة ، %57.3اخلاص 
 فرص العمل ونسبة صايف .وكان للهيئات الدولية دور يف التوظيف، ومجيعها تذهب للعاملة الوطنية، العمل املستحدثة

   .2011خالل النصف األول من العام % 1.6املستحدثة من قبلها تشكل 
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  توزيع صايف فرص العمل املستحدثة حسب قطاع العمل واجلنسية: 16شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

يمكن أن يتم بأفضل ، ية الشاملة واملستدامةقتصادالتنمية اال إن التوجه نحو القطاع اخلاص يف تأدية دور أكرب يف حتقيق
 يف مصاف رديناأل قتصادالتي جتعل اال، ويساعد هذا عىل استيعاب أكرب للتقنيات احلديثة، الطرق واألساليب املمكنة

، نظم العمل اإلداريويمكن أن حيدث ذلك عند تقبل التغيري واإلصالح يف ، الدول املنافسة يف األسواق العربية والعاملية
وبناء القيادات القادرة عىل حتمل املسؤوليات من القطاعني العام ، واتباع هنج الالمركزية يف اإلدارة بتفويض الصالحيات

ورسم السياسات ، وذلك باتباع أسلوب اإلدارة التشاركية التكاملية يف وضع رؤية واسرتاتيجية التخطيط، واخلاص
  .ردنية يف األقتصاداالالتنموية ملستقبل النهضة 

دبلوم  :من صايف فرص العمل املستحدثة هي للعاملة ذات املستويات التعليمية% 44.5عىل أن  17ويدل الشكل
ية بارتفاع نسبتها يف سلم املستويات املهنية العليا ردنوتتسم العاملة األ، %32.8والبكالوريوس فأعىل ، %11.7متوسط 

وخاصة يف ، فيام تتسم العاملة الوافدة بارتفاع نسبتها يف سلم املستويات املهنية الدنيا، من ذوي االختصاص والفنيني
األسايس واإلعدادي  :وهؤالء يكونون ضمن املستويات التعليمية، العمل املهني والعمل املاهر وحمدود املهارات

العاملة املاهرة وشبة املاهرة  :ة والتعليميةمعظم العاملة الوافدة هي ضمن املستويات املهنيو .وامللم واألمي، واالبتدائي
وبلغت نسبة صايف فرص العمل املستحدثة ملن هم يف هذا  .وأغبلهم يف املستوى التعليمي األسايس، وحمدودة املهارة

   .%34.9املستوى التعليمي 
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  توزيع صايف فرص العمل املستحدثة حسب املستوى التعليمي: 17شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، اإلحصاءات العامةدائرة : املصدر

العاملة من ذوي االختصاص إىل  إن ما يوفره القطاع العام من فرص عمل جديدة تكون أغلبها من الناحية املهنية
املستوى وإن استيعابه للعاملة متدنية ، خرجيي الدبلوم املتوسط والبكالوريوس فأعىلإىل  ومن الناحية التعليمية، والتقنيني

، وبالتايل فإن اجلزء األكرب من معاجلة مشكلة البطالة، املهني والتعليمي تكون قليلة جدًا مقارنة مع ما يوفره القطاع اخلاص
ويف احلالة هذه يقع الدور األكرب عىل عاتق القطاع اخلاص يف ، ات الثانوية فام دونيمنهم هي ضمن املستو% 70بام يقارب 

   .ردنبالتشارك والتعاون مع القطاع العام يف األ، ية وإحالهلا بدالً من العاملة الوافدةردنتشغيل العاملة األ
 .التي ترتك العمل وتبحث عن عمل آخر مقارنة بالعاملة الوافدة، يةردنارتفاع نسبة العاملة األإىل  18ويشري الشكل

فصحوا عن أسباب تتعلق بظروف العمل من اإلناث أ% 39و من الذكور% 32وعند السؤال عن سبب ترك العمل نجد أن 
من اإلناث % 7من الذكور وبنسبة % 22وبنسبة ، من اإلناث ألسباب شخصية% 19و من الذكور% 11وبنسبة ، وطبيعته

من اإلناث % 12و من الذكور% 13وبنسبة ، يةاقتصادمن اإلناث ألسباب % 10و من الذكور% 15وبنسبة ، بسبب التقاعد
   .ية وصحية والزواج لإلناث وغريهااجتامعوباقي النسبة كانت ألسباب ، حوافز العملألسباب تتعلق يف 
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   توزيع الذين تركوا العمل حسب أسباب ترك العمل واجلنس: 18شكل

  
 .والشكل من عمل الباحث .ردناأل، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر

  ردينتقييم إجراءات وسياسات احلكومة املنظمة لعالقة البعد الديموغرايف مع سوق العمل األ: خامساً 
 باملستوى نفسه من النجاح يف ردينمل تكن اإلنجازات التي حققتها احلكومة يف جماالت السكان وسوق العمل األ

ضعف ترابط اإلجراءات والسياسات العامة إىل  ويعود السبب، وليس كافيًا ومل يكن األثر الناتج عنها كبرياً ، حتقيق غاياهتا
وتداخالت التغيري يف خصائص ، )ينيأردنيني وغري أردن(املتخذة بني تداخالت التغيري يف خصائص السكان يف سن العمل 

مية واجلهات حيث تعد عملية الرتابط بني جهود اجلهات احلكو، سوق العمل ومتطلباته املهنية من القوى العاملة الوطنية
من خالل تكييفها ضمن ، واملعنية بتنفيذ الربامج واملشاريع املتعلقة بالسكان وسوق العمل من األولويات الوطنية، اخلاصة

   .الوطني قتصادحتقيق األهداف االسرتاتيجية والسياسات العامة لالإىل  يسعى، إطار شامل ومتكامل
ومع اجلهات املعنية ، حتقق التعاون املطلوب بني اجلهات احلكومية نفسها ية عرب مسريهتا السابقة ملردنإن احلكومة األ

وذلك يف الكثري من األنشطة املتعلقة بربط خصائص البعد الديموغرايف ، يف القطاع اخلاص ومنظامت املجنمع املدين
هداف والربامج لتحقيق وبالتايل نجد أنه ال توجد خطة اسرتاتيجية وطنية شاملة حمددة األ، وتغرياته يف سوق العمل

من جهة  العمل يف توفري فرص يقتصادوبني سوق العمل والنشاط اال، بني السكان وسوق العمل من جهة التوازن
وأحيانًا ، وإن وجدت فهي مهمشة، واضحة املعامل يف هذا املجال سياسات احلكومة غري مما يعطي انطباعًا بأن، أخرى
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وتقوم بتنفيذ أغلب سياساهتا ، جهزة الوزارات واملؤسسات املعنيةأخة يف بيئة عمل وليست راس، تكون مؤقتة وغري مربجمة
التنسيق الدقيق إىل  وتنفذها جهات خمتلفة تفتقر، يف أنشطة وجماالت غري مرتابطة، من خالل برامج ومشاريع دولية حمددة

وإن اإلدارة املركزية ، مغيب التطبيق اإلسرتاتيجيةوما زال مفهوم اإلدارة ، ومعظم أهدافها قصرية املدى، ووحدة الرؤى
التي كان من الواجب اختاذها من قبل احلكومة يف الرؤية ، ومن أهم املرتكزات .باألسلوب البريوقراطي هو املنهج املتبع

 :تتمثل بام ييل، الوطنية اإلسرتاتيجيةاملستقبلية للخطة 

وذلك هبدف حتسني املقدرة ، يًا من الناحيتني الكمية والنوعيةاداقتصزيادة الكفاءة اإلنتاجية للسكان النشيطني  §
بتطوير  العاملة ويمكن حتسني نوعية القوى .يقتصاداال النمو عىل استمرار باملحافظة، رديناأل قتصادالتنافسية لال

مساعدة القطاع اخلاص وأن يكون الرتكيز عىل ، وبالتايل زيادة معدالت نمو إنتاجية العمل، مهاراهتا وقدراهتا الفنية
 .مما يعني رضورة تبني نظام للتدريب املهني والتقني يف صقل مهارات وقدرات فنية جديدة، يف النمو والتطور

وخاصة بني صفوف ، يًا يف سن الشباب وهم األكثر عرضه للبطالةاقتصادالسكان النشيطني  غيلتش فرص تعزيز §
ذكورًا (علًام بأن هناك جهودًا وطنية كبرية بذلت لدمج الشباب ، ثوحتديدًا من اإلنا، الذين مل يسبق هلم العمل

اجلهود واملبادرات  هذهأن  إال، واملجتمع الفرد متكني يف النجاحات من الكثري وحتققت، يف العمل واإلنتاج) وإناثاً 
 .كافية بقيت مبعثرة وغري

وخصائصها املتاحة يف  وفرص العمل، العمليًا تشمل طالبي اقتصادبناء قاعدة بيانات وطنية للسكان النشيطني  §
ية املغادرة ردنوالعاملة األ، احلالية واملستقبلية العمل عىل والطلب وحمددات قوى العرض، سوق العمل
بالتواصل مع املنظامت ذات العالقة ، كافةوأن تشمل مكاتب التشغيل ، وخصائصهاوالعاملة الوافدة ، وخصائصها

 .الدورية بانتظام هوتطوير مؤرشات، العمل لسوق التحليلية القدرات تعزيزهبدف ، يف مجع البيانات
ية بإضفاء الطابع الرسمي قتصادية واالجتامعإجياد بيئة قانونية ومؤسسية مناسبة لصياغة السياسات السكانية واال §

 .)احلكومة والعامل وأصحاب العمل( ينيجتامعاال الرشكاء بني يجتامعاال املؤسيس عىل لغة احلوار
، التي قامت احلكومة بتنفيذها يف أوقات زمنية خمتلفة وألهداف حمددة لكل منها، ومن مجلة املشاريع والربامج  

 إلسرتاتيجيةوتوسيعها ضمن إطار عام ، ترابط يف تنظيم عالقة البعد الديموغرايف يف سوق العملأو  بدون أي تنسيق
  :حول املوضوعات الرئيسة التالية كانت، وطنية شاملة

o الئقة لكال اجلنسني وظائف إجياد. 
o ينيجتامعاال والرشكاء العمل قدرات وزارة لتعزيز، اإلداري اإلصالح عرب اإلدارة حتسني. 
o يجتامعاال الضامن ملؤسسة التأمني خدمات وتقديم، يةجتامعاال احلامية تعزيز. 
o األطفال بكل أشكاهلا عىل عاملة لقضاءا.  
o محايةو، حقوق العامل املحليني عىل الوطنية بالرتكيز األجندة مع التي تتامشى، الدولية العمل معايري وتفعيل تعزيز 

  .املهاجرين العامل حقوق
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  منظومة السياسات واحللول املقرتحة: سادساً 
وحدات عنرص ومستوى معني من ، يكون التوازن بني الطلب والعرض من العمل عند مستوى معني من األجر

تسعري خدمات فئات العمل املختلفة يف األجل إىل  يةقتصادويؤدي تفاعل الكثري من العوامل اال، العمل املستخدمة
وهو ، من أمهها العامل الذي يؤثر يف جانب العرض، وتتأثر عملية توازن قوى الطلب والعرض بعدد من العوامل .الطويل

، ية املختلفةقتصادوخصائصه ونوعيته وتوزيعه حسب أنشطة القطاعات االيا اقتصادتغري حجم السكان النشيطني 
وحتدث فجوة التوازن يف سوق ، )…املهارات، مزايا العمل، الرواتب(وكذلك يتأثر التوازن بقرارات وسلوك اآلخرين 

ن بحيث يصبح حجم العرض من خدمات العمل أكرب م، قوى الطلبأو  العمل عندما حيصل خلل يف قوى العرض
فجوة إىل  مجلة العوامل املؤثرة يف إحداث اخللل املؤديأو  وهنا يمكن حتديد العامل، العكسأو ، حجم الطلب عليها

وتكاد تكون ، من زيادة كمية خدمات العمل املعروضة عند خمتلف املستويات املهنية والتعليمية ردنونعاين يف األ .التوازن
ي قتصادحالة الركود العام يف النشاط االإىل  والسبب الرئيس يعود، استثناءهذه احلالة عند مجيع التخصصات بدون 

  .الوطني واإلقليمي والعاملي
والتوازن ، التي حتقق التوازن يف العالقة بني السكان والعمل، يةقتصادويمكن حتديد منظومة السياسات السكانية واال

واعتامدها كمدخالت أساسية ، ينيجتامعق مع الرشكاء االوذلك بالتشاور والتنسي، بني الطلب والعرض يف سوق العمل
 .والربامج واملشاريع االستثامرية التنموية عىل املستويني الوطني واإلقليمي واملحافظات، اإلسرتاتيجيةعند إعداد اخلطط 

اع اخلاص والقط، وكام هو معروف فإن التوجه احلايل ألي حكومة جيب أن يركز عىل تفعيل دور املجتمعات املحلية
وفق ، واملستقبلية يف تنمية املحافظات، يف حتديد أولويات واحتياجات املشاريع االستثامرية القائمة، بالتعاون مع احلكومة

ومن أهم  .وباعتامد منهج الالمركزية يف اإلدارة احلكومية، أسلوب اإلدارة التشاركية التكاملية بني مجيع األطراف املعنية
  :وإجياد اآلليات العملية املناسبة لتنفيذها ما ييل، ية الواجب عىل احلكومة تبنيهاقتصادالسياسات السكانية واال مدخالت

أية مؤسسة أو  كليةأو  تشكيل جلان استشارية متخصصة يف تطوير الربامج التعليمية والتدريبية يف كل جامعة .1
د ممثلون عن القطاع اخلاص من أصحاب العمل ذوي يكون فيها بالتحدي، تعليمية ترفد سوق العمل باخلرجيني

وأن تعمل اللجنة عىل ربط مكونات ومفردات أي برنامج تعليمي تنوي ، اخلربة واملعرفة يف جمال التخصص نفسه
واملواءمة بني نوعية وكمية املخرجات مع متطلبات ، املؤسسة استحداثه مع الكفايات املهنية املطلوبة يف اخلريج

ومع القرارات االستثامرية ، ومع حجم ودالة اإلنتاج، ملحيل والعريب الفعلية لكل التخصصات املعنيةسوق العمل ا
غري مبارش من أو  وكام هو معلوم فإن الطلب عىل خدمات العمل هو طلب مشتق .والتنموية املتوقعة أفقيًا وعمودياً 
ف مستوياهتا مع خصائص ووصف وبتوافق خمرجات نظم التعليم من خمتل، الطلب عىل السلع واخلدمات

ويمكن إعداد ، ياً اقتصادزيادة القدرة عىل التوظيف للسكان النشيطني إىل  يتوقع أن تؤدي، الوظائف املعلن عنها
 .دليل إرشادي مفصل ينظم ويضبط آلية عمل اللجنة هبذا اخلصوصأو  نظام ترشيعي
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يشمل ، يًا من اخلرجيني اجلدد واملتعطلني عن العملاقتصادبناء نظام للتدريب وإعادة التأهيل للسكان النشيطني  .2
عىل أن يغطي كل برنامج جمموعة من الدورات املتخصصة يف أعامل ومهام ومهارات ، عددًا من الربامج التدريبية
وااللتحاق ، ويكون تنفيذ النظام يف مراكز التدريب املهني خارج أوقات العمل الرسمي، فنية يطلبها سوق العمل

بحيث يساهم هذا النظام يف متكني السكان يف سن الشباب من املنافسة يف ، مج يكون جمانًا عىل نفقة احلكومةبالربنا
وإتاحة فرصة التدريب هلم عىل مهن جديدة أخرى للعمل ، وإحالهلم حمل العاملة الوافدة، احلصول عىل الوظيفة

يف دعم القدرات املهنية للمشاركني عىل إقامة ويمكن أن يفيد ذلك ، هبا عند حدوث ما يعرف بالبطالة املوسمية
وأن يكون االلتحاق بربنامج تدريبي يف جمال معني إلكساهبم مهارات إدارية ، مشاريع إنتاجية صغرية ومتوسطة

وأن يشارك يف ، تأمينه بالتمويل الالزمأو  كرشط إلزامي حلصول املشارك عىل قرض، ومالية وتسويقية وفنية مؤهلة
لنظام عدد من أصحاب العمل وممثيل العامل وهيئات املجتمع املدين واجلهات املعنية بالتخطيط للقوى إعداد هذا ا

 .مثل مكاتب التشغيل وديوان اخلدمة املدنية وغريها، العاملة وتأهيلها

هبدف توسيع قاعدة ، ختفيض معدالت اخلصوبة والنمو السكاينإىل  اتباع برامج ديموغرافية وتشغيلية تؤدي .3
وباملقابل يتم زيادة فرص التشغيل ، وبالتايل زيادة حجم املعروض من القوى العاملة، ياً اقتصادكان النشيطني الس

ستحقق هذه احلالة زيادة أكرب يف معدل النمو و، املتاحة هلا هبدف زيادة نسبة السكان املسامهني يف اإلنتاج
هذا التصور يتطلب تنفيذ حزمة من و .وميوزيادة أكرب يف متوسط نصيب الفرد من الدخل الق، يقتصاداال

التي تقوم ، أوالً؛ تقديم حوافز ألصحاب العمل واملؤسسات :التي تدعم عملية التشغيل ومنها، اإلجراءات
، وباملقابل حيصل عىل حوافز منها عىل سبيل املثال إعفاء جزء من الرضائب املستحقة عليه، بتوظيف العاملة الوطنية

إعادة بنية سوق : ثانياً  .توفري التأمني الصحي هلمأو ، ي ملوظفيهجتامعتأمني اشرتاكات الضامن االاملسامهة يف أو 
وتضمن املساواة يف مجيع املزايا ، باعتامد سياسة تشغيلية تتيح احلصول عىل الوظائف بعدالةالعمل وترشيعاته 

  .الوظيفية وخاصة بني الذكور واإلناث

تبني سياسات تشغيلية تعطي فرص عمل أكرب للمرأة وتوسيع جماالت نطاق عملها وتنويعها وعدم حرصها يف  .4
التي يمكن إحالل عاملة حملية ، وأن يتم تنظيم استقدام العاملة الوافدة واستخدامها يف املهن واألعامل، مهن حمددة
 ارجياً واملساعدة يف توفري عقود عمل مؤقتة حمليًا وخ، بديلة عنها

وفقًا الستعداداهتم وقدراهتم؛ وتوجيه ، مساعدة األفراد يف إختاذ القرارات املتعلقة بخيارهم التدريبي واملهني .5
وعدم ، وتراجع دوره يف التوظيف، نظرًا لتشبع القطاع العام، املتعطلني والباحثني نحو العمل يف القطاع اخلاص

، ستدعي هذا حتسني ظروف العمل يف القطاع اخلاص ورشوطهوي، قدرته عىل مواكبة تلبية متطلبات العمل
 .يةجتامعوتوسيع شبكة التأمينات الصحية واال، والعمل تدرجييًا عىل إدماج القطاع غري املنظم يف القطاع املنظم

، ومشاريع ريادية لدى الطلبة يف مراحل التعليم املختلفة وخامسًا؛ املساعدة يف نرش ثقافة املبادرة بإقرتاح افكار
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وتشجيعهم عىل تأسيس مشاريع متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة ليتحول اخلريج تدرجييًا من فرد يبحث عن 
 .يعمل حلسابه اخلاصأو  فرد صاحب عملإىل  ينتظرهأو  بأجرالعمل 

 ردينبام يتوافق مع قيم املجتمع األ، ية للتجمعات السكانيةقتصادوطنية لتوسيع قاعدة املشاركة اال إسرتاتيجيةتبني  .6
وذلك بإنتاج سلعة معينة تتميز بوفرة مواردها األولية يف ، وعاداته يف توظيف األرس واألفراد الراغبني يف العمل

ويتم التنسيق بينهم وبني إحدى ، عية والسعرجتعلهم أكثر قدرة عىل املنافسة من حيث النو، قريتهم/ بلدهتم 
، وكمية اإلنتاج املطلوب منها، اجلمعيات اخلريية غري الربحية يف حتديد نوع السلعة ومواصفاهتاأو  املؤسسات

أو  /بالتجزئة حمليًا وأو ، املؤسسة بجمع اإلنتاج وتسويقه باجلملةأو  وأن تقوم اجلمعية، وتأمني مستلزمات إنتاجها
ويتوقع أن تساهم هذه التجربة يف حتويل التجمعات  .خدميةأو  صناعيةأو  سواء كانت سلعًا زراعية، تصديره

وهذه احلالة تسمح  .تساهم يف زيادة إمجايل الناتج املحيل، منتجةأو  جتمعات مصنعةإىل  السكانية من مستهلكة
مما حيسن من ، يف أماكن سكناهم، النساءوبخاصة قطاع ، بتوظيف املزيد من املتعطلني عن العمل وأفراد أرسهم

ومن ، ويمكن االستفادة من جتارب الكثري من الدول الناجحة يف هذا املجال .ي ملعيشتهمقتصادمستوى الرفاه اال
  .أمهها الصني

يف سوق العمل وربطها مع خمرجات التعليم ) القوى العاملة(يًا اقتصادإنشاء قاعدة بيانات للسكان النشيطني  .7
ويمكن االستفادة منها يف عملية التشغيل ، وفقا للمستويات األكاديمية واملؤهالت التعليمية للخرجيني، والتدريب

، والتغريات يف خصائصهم، رصد نشاط العمل والعاملويستفاد منها يف ، وحتديد املهارات واخلربات املطلوبة
وتوفري البيانات ، ت اآلنية املفيدة يف صنع القراراتوتزويد املعنيني بالبيانا، وحتركاهتم عىل مستوى الوطن ككل

، وتشخيص املشكالت التي تواجهها العاملة الوطنية، ورسم السياسات اإلسرتاتيجيةالالزمة إلعداد اخلطط 
  .وإجياد احللول املناسبة هلا

بني من يمثلوهنم أو  )العملاحلكومة والعامل وأصحاب (ي بني أطراف اإلنتاج الثالثة جتامعاعتامد لغة احلوار اال .8
، وتوفري ظروف العمل املناسبة، التي حتد من تفاقم النزاعات العاملية، من احتادات ونقابات يف رسم السياسات

ودعم عملية تنظيم ، يجتامعوتلبية مطالب حتقيق شبكات األمان واالنسجام اال، ورشوط بيئة العمل الالئقة
تنظيم وتنفيذ و، ينيجتامعوتوطيد عالقات العمل بني الرشكاء اال، اية العاملدور النقابات العاملية يف محوختطيط 

وذلك بتحسني ، تعالج بصورة منهجية أسباب النظرة السلبية للعمل املهني، محالت إعالمية تثقيفية خمططة وهادفة
  .يًا مجيعهماقتصادلدى السكان النشيطني  صورته
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7 -4    
  ملخص تنفيذي

ومها ، وتغطي مواضيع ريادة األعامل واالبتكار، رديني األجتامعي واالقتصادتم تطوير هذه الوثيقة للمجلس اال
  .ية احلقيقيةقتصادجانبان هامان من جوانب التنمية اال

قطاعات  جيادإ إىل وتؤدي، فهي تسخر طاقة الشباب وإبداعهم .يةقتصاداالُتعدُّ ريادة األعامل أداة أساسية للتنمية 
ويعمل االبتكار عىل تطوير واستدامة القدرة التنافسية يف  .الوطني قتصادية جديدة ومتنوعة تعمل عىل تعزيز االاقتصاد

   .قتصادإحداث التغيري يف االفهام يعمالن عىل ، وهناك ارتباط وثيق بني ريادة األعامل واالبتكار .الوطني قتصاداال
وتقدم توصيات بسيطة متعددة ، وتتناول هذه الوثيقة احلالة العامة املتعلقة بتطوير ريادة األعامل واالبتكار واستدامتها

   .لتعزيز هذين املجالني اهلامني
  تعريفات

  :ما هي ريادة األعامل؟
فهي القدرة واالستعداد خلوض مرشوع  .املتاحة احلاليةاملوارد إىل  إن ريادة األعامل هي متابعة الفرص دون النظر

   .مع األخذ باحلسبان حتقيق األرباح يف هناية املطاف، بجميع املخاطر املصاحبة له
ويقوم االبتكار عىل استخدام املعرفة اجلديدة ونتائج  .يةاقتصاداالبتكار هو تطبيق املعرفة إلجياد قيمة  :ما هو االبتكار؟

   .يةاقتصادمنفعة أو  هبدف تطوير منتجات وخدمات جديدة ذات قيمة، عمليات البحث والتطوير
وتتصف  .ُتعدُّ ريادة األعامل عامالً من عوامل اإلنتاج، يةقتصادمن الناحية اال :كيف ترتبط ريادة األعامل مع االبتكار؟

 )1(.وهذا مكون أسايس يف قدرة أي أمة عىل النجاح يف سوق ديناميكي تنافيس، عامل باالبتكار وخوض املخاطرريادة األ
، أصبحت الرشكات املحلية أكثر عرضة للضغوط التنافسية، 2001منظمة التجارة العاملية يف العام إىل  ردنومنذ انضامم األ

الوطني الكبري يف  ردنمل حيقق استثامر األ، ذلكإىل  إضافة .يف السوقتطوير طرق جديدة للتنافس إىل  األمر الذي حدا هبا
   .واملتأتية من القدرة عىل االبتكار، ية املتوقعةقتصاداملنافَع اال، التعليم بعدُ 

  :أمهية ريادة األعامل .1
وقامت  .تبني الدراسات يف الواليات املتحدة األمريكية أن الرشكات الناشئة هلا دور هام يف خلق فرص العمل

لتعقب التغيري ، مؤسسة ماريون كوفامن بالتعاون مع مكتب اإلحصاء األمريكي بتطوير قاعدة بيانات إحصائية للرشكات
 :وتشتمل نتائج إحصاءات الرشكات عىل ما ييل .السنوي عىل مستويات التوظيف يف الرشكات املتنامية واملتقلصة

                                                                        
(1)  http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html#ixzz25O4OdtDf  

http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html#ixzz25O4OdtDf
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ويعمل يف الرشكات الناشئة  .تتمركز الواليات ذات النشاط املرتفع يف ريادة األعامل يف الغرب واجلنوب الغريب •
بينام يعمل يف الرشكات الناشئة يف الواليات منخفضة النشاط ، من العاملة% 12حوايل ) أقل من ثالث سنوات(

  )1(.من العاملة% 6حوايل ) يف الرشق والغرب األوسط(الريادي 
ويف  .عادة ما حتقق املنشآت التي متلكها رشكات ناشئة معدالت نمو أرسع من تلك التي متلكها مؤسسات خمرضمة •

وبالتايل فإن معدل فقدان  .الناشئة بعد فرتة قصرية من تأسيسهايتم إغالق الكثري من الرشكات ، الوقت ذاته
وتظهر إحصاءات األعامل أن  .الوظائف مرتفع أيضًا يف املنشآت التي متلكها رشكات يف بداية عمرها التشغييل

معدل تلك  إال أن هناك توازنًا ما بني، "خارج السوقأو إىل  إىل األعىل"النمط الذي تتبعه الرشكات الناشئة هي إما 
  )2(.املعدل املرتفع لتلك التي خترج من السوقو، الرشكات الناجية التي حتقق صايف نمو رسيع

بلغت نسبة العاملة يف الرشكات الناشئة يف ، 2005و 1980أنه يف الفرتة الواقعة ما بني إىل  تشري اإلحصاءات أيضاً  •
أن إىل  األمر الذي يشري .%1.8وهذا يتجاوز املعدل السنوي لنمو العاملة  .سنوياً % 3القطاع اخلاص األمريكي حوايل 

كام يسلط الضوء عىل أمهية الرشكات ، نسبة فقدان الوظائف تتجاوز نسبة إجياد فرص العمل يف الرشكات القائمة
  )3(.الناشئة يف خلق فرص العمل يف الواليات املتحدة األمريكية

من الرشكات املسجلة يف % 90فأكثر من  .جديدة أمر رضوري إلجياد فرص العمل فإن تأسيس رشكات، ردنويف األ
ويشري معدل الرشكات املتناهية  .وزارة الصناعة والتجارة هي من الرشكات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم

قدرة الرشكات الكربى القائمة عىل عدم إىل  باإلضافة، صعوبة تكوين رأس املالإىل ، الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم
يأيت تأسيس الكثري من هذه الرشكات املتناهية ، ووفقًا للمرصد العاملي لريادة األعامل .ردينتوفري فرص عمل للشباب األ

  .إلجياد فرص عمل كوسيلة لكسب الرزق "احلاجة"الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم بناء عىل 

يصل معدل إجياد فرص العمل ، نائب الرئيس التنفيذي للبنك األهيل، د املعرشووفقًا لدراسة أجراها السيد سع
 )4(ويظهر اجلدول أدناه .أعىل مستوياته عندما تقوم البنوك بتوفري التمويل للرشكات الصغرية واملتوسطة احلجمإىل  املحتملة

التي استهدفت الرشكات ، إىل أنه تم إجياد أكرب عدد من فرص العمل يف تركيا عندما تم منح الكثري من القروض الصغرية
   .الصغرية واملتوسطة احلجم

  
                                                                        

(1)  http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx 
(2)  http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx 
(3)  http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx 

 )2007أمهية القروض الصغرية خللق فرص العمل، التأثري عىل خلق فرص العمل، تركيا، : مصدر(4) 

http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx
http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx
http://www.kauffman.org/research-and-policy/business-dynamics-statistics.aspx
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 فوائد االبتكار يف ريادة األعامل
أي نوعية (عامًال من عوامل اإلنتاج  "التعليم"يعدُّ ، قتصاديف اال: والتدريب تسخري االستثامر الوطني يف التعليم .1

جامعة  29أمهية خاصة للتعليم اجلامعي؛ إذ يوجد يف اململكة  ردنأوىل األ، وعىل مدى تارخيه .)وإنتاجية العاملة
عىل التعليم ما  )1(وميويشكل اإلنفاق احلك .حكومية وخاصة ذات برامج يف البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه

وينبغي تناول عدد من  .))2(من الناتج املحيل اإلمجايل يف اجلامعات احلكومية% 0.79(سنويا % 11نسبته 
  : يف التعليم ردناالستفسارات حيال استثامر األ

 ية القائمة؟ردن احتياجات الرشكات األردينهل تلبي خمرجات النظام التعليمي األ  . أ

 ؟قتصادي والقدرة التنافسية لالقتصادالوطني يف التعليم عىل األداء االهل انعكس االستثامر   . ب
 الوطني؟ قتصادي يف االقتصادإجياد فرص للنمو االإىل  هل يؤدي النظام التعليمي الوطني احلايل  . ت

ية ادقتصالوطني االستفادة اال قتصادحتدد اإلجابات عن هذه األسئلة ما إذا كان من املمكن للرشكات القائمة يف اال
وما ، قتصادوما إذا كان النظام التعليمي احلايل يسهل إنشاء رشكات جديدة متنوعة يف اال، من االستثامر الوطني يف التعليم

  .التغيريات التي ينبغي النظر إليها لزيادة كفاءة املنفعة من االستثامر الوطني يف التعليم

                                                                        
، املركز الوطني 2010 – 2000واقع اإلنفاق عىل حقوق التعليم والصحة والعمل يف موازنات احلكومات األردنية، دراسة تقييميه )  1(

 2011األردن،  –حلقوق اإلنسان، عامن 
  2008التعليم العايل يف األردن، املركز الوطني لتنمية املوارد البرشية، نبذة عن قطاع )  2(
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إجياد فرص عمل جديدة إىل  تؤدي ريادة األعامل ال: ية جديدةاقتصادي وإجياد قطاعات قتصادالتنويع اال .2
غالبًا ما يعود الفضل لرواد ، اقتصادويف أي  .بل تعمل أيضًا عىل حتدي القواعد السائدة يف السوق، وحسب

تم تقديم الكثري من القطاعات اجلديدة من خالل جهود ، ردنويف األ .ية جديدةاقتصاداألعامل يف تقديم قطاعات 
   .عاملناشئة لرواد األ

ية لرأس املال أردنقامت أول رشكة ، 1990يف العام .صناعة الرسوم املتحركة ردنمل يكن لدى األ، 1989يف العام 
ية للصور املتحركة والتصميم ردنبتمويل ثالثة رواد أعامل لتأسيس الرشكة األ، ية للتكنولوجياردناملغامر؛ املجموعة األ

تم تأسيس ، ويف غضون عامني من تأسيس الرشكة .ية لتصميم الرسوم املتحركة املحوسبةأردنوهي أول رشكة ، الصناعي
إال أنه تم إنشاء فئة ، وبالرغم من عدم متكن مجيع الرشكات من النجاح .ردنرشكة لتصميم الرسوم املتحركة يف األ 26

  .قتصادجديدة من الرشكات القيمة املضافة خلدماهتا عالية جدا يف اال

وتعود  .منافسةأو  ذه الرشكات اجلديدة بتدريب موظفيها الذين قام الكثري منهم بإنشاء رشكات مشاهبةوقامت ه
ية للصور ردنتأسيس الرشكة األإىل  حد كبريإىل  عرب شبكة اإلنرتنت )1(احلالية عىل حمتوى اللغة العربية ردنهيمنة األ

وتسخري الطاقات ، قتصادتنويع االإىل  وأدت أنواع الرشكات الناشئة هذه .1990املتحركة والتصميم الصناعي يف العام 
   .ينيردناإلبداعية للجامعيني األ

ية لتقنيات التدريب ردنية للتكنولوجيا أيضًا بتمويل تأسيس املجموعة األردنقامت املجموعة األ، 1993يف العام 
ولتحقيق  .الوسائط املتعددةإىل  مستندة، كرشكة تعمل عىل تطوير أدوات تعليمية تفاعلية وبدأت روبيكون .)روبيكون(

، تصميم الواجهات، الرسومات، الرسوم املتحركة، تطوير الربجميات(اضطرت روبيكون إلتقان الكثري من املواهب ، ذلك
لتطوير  ردنرشكات أخرى عىل األقل يف األ تم تأسيس ثالث، وبعد نجاحها األويل .)كتابة النصوص، هندسة الصوت

   .قبل تأسيس روبيكون ردنوهذا القطاع مل يكن موجودًا يف األ .املنتجات التعليمية اإللكرتونية
من خالل تنويع أشكال ، ية جديدة للتلفازاقتصادخلق قيمة إىل  أدت الرسوم املتحركة يف البداية، ويف األمثلة املذكورة

ية للصور املتحركة والتصميم ردنوتطور اإلنتاج األويل للرشكة األ .التي يمكن للتلفاز عرضها، املنتجات البرصية
ونقل املعرفة من خالل أفالم تروجيية للرشكات قبل حلول ، وسائل جديدة للتواصلإىل  الصناعي من اإلعالنات املتلفزة

   .عرص االنرتنت
وأدى  .تدعم األساليب التعليمية احلالية، يمية فعالة ومبتكرةوقدم عمل روبيكون يف التعليم اإللكرتوين أدوات تعل
إتاحة الفرصة هلا لدعم وإمتام عمل رشكات اإلعالن إىل  إتقان روبيكون يف تطوير عروض الوسائط املتعددة التفاعلية

وير مهارات وأدى تط .مساعدة الرشكات عىل تسويق خدماهتاإىل  باإلضافة، والعالقات العامة يف مقرتحاهتا القيمة
                                                                        

(1)  http://www.jordanembassyus.org/new/newsarchive/2011/06072011004.htm 

http://www.jordanembassyus.org/new/newsarchive/2011/06072011004.htm
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وقاد عملية تنمية صناعة األفالم ذات ، إحداث إضافة عىل سوق البث املتلفز اإلقليميإىل  روبيكون يف الرسوم املتحركة
   .ردنامليزة املتحركة يف األ

تم تأسيس  1993ففي العام  .ردنية الناضجة والناجحة يف األردنومتثل الصناعات الدوائية إحدى الصناعات األ
وتقوم منظامت البحوث التعاقدية بإجراء األبحاث  .ردنوحدة الدراسات الدوائية كأول منظمة بحوث تعاقدية يف األ

التي يتم تطويرها وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية يف ، الختبار فاعلية العقاقري واألدوية اجلديدة، الطبية للرشكات الدوائية
تم إنشاء ، ومنذ تأسيس وحدة الدراسات الدوائية .عليها يف إدارة الغذاء والدواء األمريكيةمثل تلك املنصوص ، الفحوص

 .لتلبية احلاجة احلالية لرشكات الصناعات الدوائية، ست رشكات أخرى يف البحوث التعاقدية قادرة عىل تصدير خدماهتا
عة الدوائية وتزيد من القدرة التنافسية هلذا مؤسسات البحوث التعاقدية بتعزيز سلسلة القيمة يف الصنا/وتقوم رشكات

  .القطاع

هتيمن عىل صناعة ، حالياً  .إن رشكات البحوث التعاقدية املعتمدة مطلوبة الختبار امللكية الفكرية اجلديدة للعقاقري
ومع  .التوزيعالتي تتنافس بشكل عام يف السعر واجلودة و، العامة/ية الرشكات املصنعة لألدوية اجلنيسةردناألدوية األ

وبالتايل ُتعدُّ منظامت البحوث التعاقدية  .تتأتى أعظم العوائد يف الصناعات الدوائية من تطوير عقاقري مسجلة امللكية، ذلك
ية تطوير عقاقريها ردنإذا ما أرادت الرشكات الدوائية األ، يةردنعنرصًا أساسيًا يف سلسلة قيمة الصناعات الدوائية األ

  .وتسويقها بنجاحاملسجلة امللكية 

تم استخدام املعرفة األساسية بطريقة غري تقليدية ، يف األمثلة الثالثة املقدمة: دمج املعرفة اجلديدة مع التكنولوجيا .3
 .يات املعرفة والتعليم بطريقة تقليدية راسخةقتصادتستخدم وتستهلك اال، يف العادة .ية جديدةاقتصادإلجياد قيمة 

  :وللتوضيح نرسد ما ييل
وليس من الغريب  .من قبل ثالثة مهندسني معامريني ية للصور املتحركة والتصميم الصناعيردنلرشكة األتم تأسيس ا

مثل برنامج أوتوكاد إلجياد ، أن يتمكن املهندسون املعامريون من االستفادة من معرفتهم يف تكنولوجيا احلاسوب املعامرية
والتالعب باملجسامت ثالثية األبعاد كجزء من ، والبناء، املهندسون املعامريون فنون التصميم يتقنو .صناعة جديدة
بدالً من املباين ، تم إعادة توجيه هذا التدريب لتصميم الشخصيات وبنائها والتالعب هبا، ويف هذه احلالة .تدريبهم الفني
متكني األفراد ذوي املعرفة إىل  )املتحركة ثالثية األبعادبرنامج الصور (وأدت تكنولوجيا احلاسوب احلديثة  .واملجسامت

وعملت هذه التكنولوجيا احلديثة للرسوم املتحركة  .املعامرية والتصميم األسايس ثالثي األبعاد من إجياد صناعة جديدة
) املعامرية اهلندسة(ي من خالل استخدام جديد للمعرفة والتدريب اقتصادعىل فتح آفاق جديدة خللق فرص عمل ونشاط 

 .احلايل

إىل ، وأدى تطوير برامج الوسائط املتعددة مثل أوثروير .لقد تم تأسيس روبيكون اعتامدًا عىل علوم احلاسوب الرئيسية
وبالتايل أدت ، والصور املتحركة عىل الكمبيوتر مع هندسة الصوت، ورسومات الكمبيوتر، السامح بدمج برجمة الكمبيوتر
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أصبح بإمكان الفن ، وهكذا .يةاقتصادإلجياد قيمة ، التمكن من مجع املهارات واملواهب غري املرتبطةإىل  هذه التكنولوجيا
االندماج بكفاءة إلنتاج جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات ، وحتى طرق التدريب اآلن، واألدب واملوسيقى والرسد

   .يقتصاداملنافسة عىل الصعيد االوقادرة عىل ، اجلديدة يف صناعة جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة
الذين يعملون عادة يف الصناعات ، يني احلاليني من الصيادلةردنوتستخدم وحدة الدراسات الدوائية اخلرجيني األ

وأدت املعرفة والتدريب اجلديدين املطلوبني يف عمليات إدارة الغذاء والدواء  .يف جتارة التجزئة الدوائيةأو  الدوائية
، واملامرسات املخربية اجليدة واملامرسات الرسيرية اجليدة لوحدة الدراسات الدوائية لكي تكون معتمدة دولياً ، األمريكية

إلجياد خدمات جديدة ذات قيمة ) جمالني منفصلني ولكنهام متشاهبني يف املعرفة(املساعدة يف دمج الطب والصيدلة إىل 
، مثل نظام إدارة املعلومات املخربية، األدوية تكنولوجيا متخصصةيتطلب جمال اختبار ، ذلكإىل  إضافة .مضافة مرتفعة

   .وتسجيل أية حماوالت لتعديل البيانات األولية، الذي يضمن توثيق نتائج الفحوصات املخربية
ية جديدة من قبل رواد اقتصادتبني األمثلة الثالثة آنفة الذكر أنه يمكن إجياد قيمة : ية جديدةاقتصادإجياد قيمة  .4

ودمج املعرفة ، تطويع هلاأو  ية اجلديدة هي غالبًا نتاج للمعرفة احلاليةقتصادفالقيمة اال .قتصاداألعامل يف اال
يف  .استكامل سالسل القيمة احلاليةإىل  باإلضافة، واألدوات املتاحة مع الفرص التي تتيحها التكنولوجيا احلديثة

وقد تكون هذه القيمة املضافة  .ع ارتفاع مستوى القيمة املضافةتتحسن القدرة التنافسية للصناعة م، هذه احلاالت
   .وتدجمها مع التكنولوجيا والعمليات احلديثة، هائلة؛ إذ إهنا تطبق املعرفة احلالية يف اجتاهات جديدة

، وبخاصة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف الكثري من احلاالت: انخفاض تكاليف الرشكات الناشئة .5
يكون رواد األعامل أكثر قدرة عىل تأمني ، وبناء عليه .تكاليف التأسيس عادة أقل بكثري من مثيالهتا الصناعيةتكون 

  .التمويل الالزم لتأسيس رشكاهتم
 :التحديات السائدة التي تواجه رواد األعامل

حيال فرص األعامل املتاحة يف يني يف غياب الوعي ردنتتمثل إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه رواد األعامل األ
إىل  ردينيسعى الشباب األ، ويف الكثري من احلاالت .يني سوى بالفرص املحيطة هبمردنفال يعلم معظم األ، قتصاداال

ألن األشخاص الذين يعرفوهنم يف جمتمعاهتم يعملون يف هذه ، الرشطةأو  اجليشأو  البحث عن عمل يف اخلدمة املدنية
يف حني ُتعدُّ  .يةجتامعواملزايا املالية واال، ه املجاالت ذات وظائف آمنة من حيث مدة اخلدمة الطويلةولكون هذ، املجاالت

   .فرص العمل يف الزراعة وتربية احليوانات صعبة وغري مرموقة
وير بالعمل مع املنظمة الدولية للشباب لتط، االستشاريون العرب لتنمية األعامل: قامت رشكة حملية، ويف هذا الصدد

ومتثلت إحدى التحديات التي واجهتها يف تثقيف الشباب  .فرص عمل وريادة األعامل يف املناطق الريفية وجيوب الفقر
   )1(.وبالتايل مل يقوموا بالسعي وراءها، ومل يكن معظم الشباب املستهدف مدركًا هلذه الفرص .بالفرص الوفرية املتاحة

                                                                        
 2012أيلول،  16منى محدان، مديرة قسم األبحاث، االستشاريون العرب لتنمية األعامل، مقابلة، )  1(
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مع معرفتهم بالفرص ، ية من خالل ريادة األعامل مبارشةقتصادرفاهيتهم االيرتبط حتفيز الشباب لتحمل مسؤولية 
وربام ، مثل ارتباط منتجات األلبان بسلسلة القيمة الزراعية، وهذا يتضمن فهم روابط سلسلة القيمة .ية املتاحةقتصاداال

وال يدرك الكثري من رواد األعامل  .لخواخلدمات اللوجيستية ا، والتصنيع، لسالسل قيمة أكثر تعقيدًا مثل الرسوم املتحركة
إجياد فرص إىل  التي تؤدي، املحتملني بأن االحتياجات املحلية واإلقليمية ستساعدهم يف تطوير أفكار ملشاريع ذات الصلة

، واالجتاهات اجلديدة، ذلك فلدى الكثري من الشباب معرفة حمدودة بالتكنولوجيا احلديثةإىل  باإلضافة .ية جديدةاقتصاد
   .وبالتايل معرفة حمدودة بالفرص التي تتيحها

ليتمكنوا من حتديد الروابط ما بني جمموعات حمددة ، من شأهنا رفع درجة وعي الشباب، ال بد من تنفيذ محالت توعية
ية قتصادهناك حاجة ملحة لقيام النظام التعليمي بتثقيف الشباب بالفرص اال .يةقتصادوبني الفرص اال، من املهارات

والفرص التي تتيحها التكنولوجيا ، وجيب أن تغطي هذه التوعية سالسل القيمة املحلية واإلقليمية .ملتعددة املتاحةا
والتوجهات ، )الخ، الطباعة ثالثية األبعاد، التصنيع، الفيس بوك، اهلواتف اخللوية، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت(

   .إحداث نمو إقليميإىل  أن تؤديالتي من املرجح ، يف األعامل والتكنولوجيا
  ية ردنبيئة األعامل األ

  القوانني والترشيعات، الرضائب  . أ
هبدف ختفيض العجز يف ، ية مع تزايد الضغوطات احلكومية التي تشجع عمليات اإلصالحردنتتطور بيئة األعامل األ

التوازن يف املوازنة احلكومية؛ إذ يؤدي مجع  حتقيقو ي للقطاع اخلاصقتصادبني احلفاظ عىل النمو اال فهناك تنافس .املوازنة
يف حني يمكن التعامل مع ذلك من قبل  .زيادة الضغوطات عىل التدفقات النقدية للرشكاتإىل  رضيبة املبيعات احلكومية

/ الدفعالتي غالبًا ما تكون دورة ، إال أنه يشكل عائقًا كبريًا أمام الرشكات الصغرى، الرشكات املتوسطة والكبرية احلجم
  .التحصيل لدهيا أطول من دورة الدفع لرضيبة املبيعات احلكومية
وضع إىل  هبدف ترسيع عملية حتصيل اإليرادات احلكومية، وأدت التغريات األخرية عىل قانون الرضيبة وتفسريه اجلديد

النظر يف التعاون مع أصحاب ) إنتاج( ردنوبدأت مجعية تكنولوجيا املعلومات يف األ .القطاع اخلاص املزيد من الضغوط عىل
مع ، بيئة أعامل أكثر استقرارًا يف دول جملس التعاون اخلليجيإىل  يةردنوذلك لنقل الرشكات األ، الرشكات يف هذا القطاع

 ختفيض اإليرادات احلكومية مع تسجيل الرشكات الفردية يف دولإىل  وسيؤدي ذلك .ردناحلفاظ عىل العمليات الفنية يف األ
جيب عىل احلكومة احلفاظ عىل انضباط ، وبناء عىل ذلك .فقط ردناحلفاظ عىل مركز التكلفة يف األو، جملس التعاون اخلليجي

طويلة  إسرتاتيجيةوجيب عىل احلكومة تصميم وتنفيذ  .ردنمايل طويل األمد للحفاظ عىل توافر الصناعات املحلية يف األ
   .يمكن حتقيق ذلك إال إذا تم تقليص اإلنفاق احلكومي وختفيضه والسيطرة عليه وال .قتصاداألمد لتنمية اال

قامت احلكومة بتخفيض متطلبات رأس املال ، 2009ففي العام  .ية مؤخرًا بتحسني بيئة األعاملردنقامت احلكومة األ
رشكة  )1(7552تم تأسيس ، 2011وبحلول العام  .دينار 1000إىل  دينار 30.000لتأسيس الرشكات حمدودة املسؤولية من 
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انخفاض تكاليف وخماطر تأسيس رشكة إىل  فقد أدى ختفيض متطلبات رأس املال .جديدة وفقًا لقانون رأس املال اجلديد
ويقدر عدد فرص العمل املستحدثة من قبل هذه الرشكات اجلديدة  .رواد األعامل الناشئنيإىل  حمدودة املسؤولية بالنسبة

   )2(.خالل األشهر الثامنية األوىل من صدور القانون اجلديد )1(22656بحوايل 
قامت أمانة عامن الكربى بتسهيل إنشاء ، وللمساعدة يف تسهيل زيادة التسجيل الرسمي للرشكات، ذلكإىل  إضافة
العمل  ستمكن مثل هذا الرتاخيص الرشكات القائمة يف املنازل منو، "واملكاتب املنزلية، املكاتب الصغرية"تراخيص 

كان ، ومع ذلك .الرسمي قتصاداالإىل  وبالتايل تعمل عىل انضامم املزيد من الرشكات الصغرية، بكفاءة من منزل الفرد
 .واقترص تطبيقه عىل النساء اللوايت يعملن من منازهلن، حمدودًا للغاية "واملكاتب املنزلية، املكاتب الصغرية "ترخيص

وجاءت نتائجه أقل بكثري من ، إال أن تطبيقه وتنفيذه كان حمدوداً ، نزلية واعدًا للغايةوبالرغم من كون ترخيص املكاتب امل
   .تلك املتوقعة

  :رأس املالإىل  القدرة عىل الوصول  . ب
أول دولة عربية تؤسس رشكة  ردنكان األ .رأس املال عائقًا رئيسًا أمام رواد األعاملإىل  ُتعدُّ القدرة عىل الوصول

 .ية للتكنولوجيا برأس مال يقارب مليوين دوالر أمريكيردنتم تشكيل املجموعة األ، 1988ففي العام  .لرأس املال املغامر
ية ردنالرشكة األ، ريادة، ردينالصندوق األ(تم تشكيل الكثري من صناديق رأس املال املغامر ، ويف مطلع األلفية الثالثة

وعىل التمويل بغرض ، استثامراهتا عىل تلك األقل خماطرة واألكثر نضجاً إال أهنا كانت تركز معظم ) للمشاريع الريادية
أن قامت رشكة إىل  ردنوظل رأس املال املغامر يف مقرتحات مشاريع الرشكات الناشئة غامضا ومستهجنًا يف األ .التوسع

  )3(.2009مليون دوالر يف آب  100- 85مقابل  "مكتوب"برشاء  "ياهو"

وأظهرت املكاسب الرأساملية الضخمة يف االستحواذ عىل رشكة مكتوب الفرص املالية املتاحة لألفكار املبدعة 
ازداد االهتامم الوطني يف متويل رأس املال املغامر للرشكات الناشئة يف القطاع ، وبعد مكتوب .املدروسة واملدارة جيداً 

املؤسسة / وكذلك إنشاء صناديق حتت اإلدارة احلكومية، 500شاء أويسيس إنإىل  وأدى هذا االهتامم املتزايد .التكنولوجي
  .يةقتصادية لتطوير املشاريع االردناأل

األمر الذي أمهل متويل ، وركز معظم رأس املال املغامر املعني عىل حتديد الفرص اجلاذبة مثل مكتوب واالستثامر فيها
وتقدم استثامرات الرشكات  .يوجد معظم رواد األعامل عىل األغلب حيث، الرشكات الناشئة األقل دراماتيكية والعادية

وحتسني إدخال التكنولوجيا واالبتكار يف ، لبناء وتعزيز سالسل القيمة احلالية) باملعنى املجازي(الناشئة غري اجلاذبة الوقود 
   .الرشكات القائمة

                                                                        
 2012، آذار 11التقرير النهائي لربنامج التنمية االقتصادية، صفحة  –الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )  1(
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(3)  http://www.huffingtonpost.com/faisal-ghori/building-hope-what-yahoos_b_275652.html  
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وغالبًا ما تطلب البنوك  .األعامل والرشكات الناشئة ية املحلية يف منح القروض لروادردنوغالبًا ما ترتدد البنوك األ
ية يف قتصادية لتطوير املشاريع االردنوتساعد املؤسسة األ .)1(من قيمة القرض املطلوب% 120إىل  التجارية ضامنات تصل

لرواد لتشجيع البنوك عىل تقديم رشوط إقراض مناسبة ، من خالل تقديم ضامنات للقروض، التمويلإىل  تسهيل الوصول
   .والرشكات الناشئة، والرشكات الصغرية واملتوسطة احلجم، األعامل

، غري موجودةأو  ية املتعلقة بتسجيل صناديق االستثامر إما غري مناسبةردنفإن الترشيعات األ، وعالوة عىل ذلك
تسجيل هذه الصناديق خارج إىل  وبالتايل يضطر الكثري من املستثمرين الراغبني يف تأسيس صناديق لرأس املال املغامر

وقد أدت التفسريات  .مستحيالً أو  جتعل من تسجيل الصندوق أمرًا غريباً  ردنحيث أن البيئة الترشيعية يف األ، ردناأل
إجياد حجة للمستثمرين إىل ، جراء بيع أسهم ممولة من صناديق رأس املال املغامر، احلكومية األخرية ملكاسب رأس املال

لتجنب التفسريات غري املتسقة مع قوانني ، يةأردنمن خالل صناديق خارجية غري ، يةردنشاريع األلالستثامر يف امل
   )2(.الرضائب
  املعرفة  . ت

ويمكن أن  .تطلب الرشكات الريادية الناشئة بأن يتم نرش املعارف العامة حول السوق وإتاحتها لرواد األعامل الناشئني
ليدرك رواد األعامل مفاهيم الروابط األمامية واخللفية ، تكون هذه املعرفة عىل شكل تدريب حول القطاع وسلسلة القيمة

مثل هذه املعرفة عىل املساعدة إىل  تعمل هذه القدرة يف الوصولو .الفرص الفنية واللوجيستية والتسويقيةإىل  باإلضافة، للسوق
  .وتعزيز سالسل القيمة احلالية، األعامل الراغبني يف تركيز جهودهم عىل سد الثغرات املوجودة يف السوقيف توجيه رواد 

فرص التصدير اإلقليمي إىل  باإلضافة، ردنوجيب أن يتم إعالم رواد األعامل الراغبني بفرص سلسلة القيمة يف األ
إىل  باإلضافة، بد من أن يكون رواد األعامل عىل علم باملتطلبات الفنية للمشرتين ضمن سالسل القيمة املحلية وال .والدويل

يتطلب و .وتشكل القدرة عىل االمتثال وتوثيق هذه التفاصيل املحددة فرصًا كبرية للقيمة املضافة .املتطلبات الفنية للتصدير
، )بام يف ذلك االختبارات والشهادات(فهم تقني عميق إىل  باإلضافة، نجليزيةاالمتثال مستوى معينًا من إتقان اللغة اال

   .املتطلبات املحددة لكل قطاعإىل  باإلضافة، التدريب الفني لتناول قضايا الصادرات بعامةإىل  هناك حاجة، وبالتايل
األمريكية للتنمية الدولية جهـوده الداعمـة املمول من الوكالة ) سابق(ية قتصادركز برنامج التنمية اال، 2010ويف العام 

، )املحتـوى الرقمـي والتعاقـد اخلـارجي(تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت (جمـاالت لالبتكـار /عىل مخسة عناقيـد
 والعـامرة، )الطاقة واملياه والبيئة(التكنولوجيا النظيفة ، السياحة العالجية، )منظامت البحوث التعاقدية(الصناعات الدوائية 

، وذلك لتوسيع الكثري من العناقيـد الناجحـة،  يف التعليمردينواستفادت هذه العناقيد من االستثامر الوطني األ .)واهلندسة

                                                                        
 2012أيلول  19املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية، فعالية مجعية الرواد الشباب  –املهندس يعرب القضاة، املدير التنفيذي )  1(
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وأسسـت احلكومـة املجلـس الـوطني  .)الطاقـة وامليـاه(كفاءة اسرتاتيجية فيه  ردنوتأسيس قطاع ينبغي أن يكون لدى األ
   .والتصنيع، والسياحة، وأضاف إليها عناقيد اخلدمات اللوجيستية، من هذه العناقيدالذي تبنى الكثري ، للتنافسية واالبتكار

وجيب أن يزود التعليم املدريس واجلامعي والتدريب املهني الشباب بمجموعة من املهارات واملعرفة العامة املطلوبة يف 
ومهارات مكان العمل ، والقراءة والكتابة، وهذا يشتمل عىل مهارات أساسية يف احلساب .ياقتصادجتمع أو  أي قطاع

، املهارات الشخصيةأو  وغالبًا ما تسمى مهارات مكان العمل بمهارات احلياة .)الخ، السلوك، العمل اجلامعي، التواصل(
   .ردينالتي ُتعدُّ من أهم املهارات التي حيتاجها الشباب األ

دريب عىل املهارات الفنية املتخصصة كام تم حتديدها من هناك حاجة حمددة للت، مهارات مكان العملإىل  باإلضافة
ويمكن تناول التدريب الفني عىل املستوى املهني واألكاديمي واملستوى  .يةقتصادالقطاعات االأو  /قبل عناقيد االبتكار و

األمر الذي ، العمل كانت اجلامعات بطيئة يف تعديل مناهجها الدراسية لتلبية الطلب احلايل لسوق، وبصورة عامة .اجلامعي
التي يمكنها حتديد املهارات املهنية واألكاديمية ، تركيز االهتامم عىل املؤسسات التعليمية واملعاهد التدريبيةإىل  أدى

   .متكن القطاعات والعناقيد املحلية من استغالل فرص السوق احلالية، وتقديمها بطريقة مرنة
  بيئة عمل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم  _ ردنالربامج الداعمة احلالية يف األ  . ث

قامت احلكومة عىل مدى العقود القليلة املاضية بتطوير ومتويل جمموعة متنوعة من املؤسسات التي تدعم املشاريع 
ات ولدى الكثري من املؤسسات قدر .واالبتكار، وتنمية وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، الريادية والتعليمية
فال تعرف الكثري من هذه املؤسسات ، ومع ذلك .كام يتم متويلها حسب األصول، وتقوم بعمل متميز، وإمكانيات كبرية
  .ردنال تدرك الواقع التنموي يف األو، عن بعضها بعضاً 

مقرتحًا لتطوير خريطة  )1(وقدمت جمموعة العمل الوطنية لتطوير ريادة األعامل واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم
جماالت إىل  خارطة تنموية حتدد املؤسسات التي تقدم اخلدمات للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم باإلضافةأو ، وطنية

وينبغي عىل االئتالف الوطني دعوة املؤسسات الفردية لتحديد أدوارها يف دعم تنمية ريادة  .االبتكار وريادة األعامل
وينبغي عىل هذه املؤسسات املشاركة يف التحديد الواضح ملراحل  .واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجماألعامل واالبتكار 

وطبيعة ، املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم لتلقي الدعمأو  واخلصائص املطلوبة من األفراد، التنمية التي تدعمها
ويمكن هبذه الطريقة تطوير وإدارة نظام بيئي واضح  .)الخ، مساعدة فنية، تدريب، متويل(الدعم املقدم / اخلدمات
   .يتم فيه حتديد أوجه الشبه وتقليص االزدواجية، وموثق

                                                                        
جاللة امللك عبد اهللا الثاين من جمموعة من رواد األعامل ورجال األعامل األردنيني بتطوير توصيات حول كيفية تعزيز وتطوير  طلب)  1(

  .2012ريادة األعامل يف األردن يف آذار 
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يمكن لرواد األعامل السعي للحصـول عـىل اخلـدمات ، رواد األعاملإىل  ولالستفادة بكفاءة من برامج الدعم املقدمة
  ):النضج/ التأسيس(دول التايل يف املراحل املختلفة ملشاريعهم االتي تقدمها اجلهات املعنية واملبينة يف اجل، املختلفة

 رائد أعامل رائد أعامل خمرضم رائد أعامل حمتمل اخلدمة املطلوبة
إىل  القدرة عىل الوصول

 التمويل
ــات ــة املحافظ ، صــندوق تنمي
ــة والتشــغيل ، صــندوق التنمي

صناديق متويل املشـاريع ، إرادة
 الصغرية

ــات ــة املحافظ ــندوق تنمي ، ص
ـــدعم  ـــوطني ل الصـــندوق ال

املجلــس ، )نــافس(املؤسســات 
، األعــىل للعلــوم والتكنولوجيــا

 البنوك، رأس املال املغامر

الصـندوق ، صندوق تنمية املحافظـات
، )نــافس(الــوطني لــدعم املؤسســات 

، املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيـا
صــندوق ، البنــوك، رأس املــال املغــامر
صناديق متويل ، إرادة، التنمية والتشغيل
 املشاريع الصغرية

، معرفة الرضائب
 والرتاخيص ، الرسوم

، مستشارو الرضـيبة، املحامون
 املحاسبون القانونيون

، مستشـارو الرضـيبة، املحامون
 املحاسبون القانونيون

، مستشــــارو الرضــــيبة، املحــــامون
 املحاسبون القانونيون

ـــة لتطـــوير ردناملؤسســـة األ ترخيص املرشوع ي
وزارة ، يةقتصـــاداال املشــاريع

، أمانة عامن، الصناعة والتجارة
هيئة املناطق التنموية ، البلديات

وزارة التخطــيط ، احلــرة احلــرة
مديريـــة ، والتعـــاون الـــدويل

 وزارة الصحة، الدفاع املدين

ـــة األ ـــوير ردناملؤسس ـــة لتط ي
وزارة ، يةقتصـــاداملشـــاريع اال

، أمانة عـامن، الصناعة والتجارة
املناطق التنمويـة هيئة ، البلديات
وزارة التخطيط والتعاون ، احلرة
، مديريـة الـدفاع املـدين، الدويل

 وزارة الصحة

ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي
، وزارة الصناعة والتجـارة، يةقتصاداال

هيئــة املنــاطق ، البلــديات، أمانــة عــامن
وزارة التخطـــيط ، التنمويـــة احلـــرة
، املـدينمديرية الدفاع ، والتعاون الدويل
 وزارة الصحة

، ردنغرفـــــة صـــــناعة األ مستويات الرضيبة
يـة ردناملؤسسـة األ، اجلمعيات

، يةقتصــادلتطـوير املشـاريع اال
ــة وزارة التخطــيط ، وزارة املالي

هيئة املنـاطق ، والتعاون الدويل
الوكالـة ، التنموية احلـرة احلـرة

 األمريكية للتنمية الدولية

ــــــة صــــــناعة األ ، ردنغرف
ــة ردناملؤسســة األ، اجلمعيــات ي

، يةقتصــادلتطــوير املشــاريع اال
ــة ــيط ، وزارة املالي وزارة التخط

هيئـة املنـاطق ، والتعاون الدويل
الوكالــة ، التنمويــة احلــرة احلــرة
 األمريكية للتنمية الدولية

، اجلمعيـــات، ردنغرفـــة صـــناعة األ
ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي

وزارة ، وزارة املاليــــة، يةقتصــــاداال
هيئة املناطق ، لتخطيط والتعاون الدويلا

الوكالة األمريكيـة ، التنموية احلرة احلرة
 للتنمية الدولية

، ردنغرفـــــة صـــــناعة األ مستويات اجلامرك
يـة ردناملؤسسـة األ، اجلمعيات

، يةقتصــادلتطـوير املشـاريع اال
ــة وزارة التخطــيط ، وزارة املالي

هيئة املنـاطق ، والتعاون الدويل
 دائرة اجلامرك، احلرةالتنموية 

ــــــة صــــــناعة األ ، ردنغرف
ــة ردناملؤسســة األ، اجلمعيــات ي

، يةقتصــادلتطــوير املشــاريع اال
ــة ــيط ، وزارة املالي وزارة التخط

هيئـة املنـاطق ، والتعاون الدويل
 دائرة اجلامرك، التنموية احلرة

، اجلمعيـــات، ردنغرفـــة صـــناعة األ
ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي

وزارة ، وزارة املاليــــة، يةقتصــــاداال
هيئة املناطق ، التخطيط والتعاون الدويل

 دائرة اجلامرك، التنموية احلرة
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/ إجــراءات االســترياد

 التصدير
، ردنغرفـــــة صـــــناعة األ

يـة ردناملؤسسـة األ، اجلمعيات
، يةقتصــادلتطـوير املشـاريع اال

ــة وزارة التخطــيط ، وزارة املالي
هيئة املنـاطق ، والتعاون الدويل
، دائرة اجلـامرك، التنموية احلرة

املؤسســـة العامــــة للغــــذاء 
مؤسسـة املواصـفات ، والدواء
 واملقاييس

ــــــة صــــــناعة األ ، ردنغرف
ــة ردناملؤسســة األ، اجلمعيــات ي

، يةقتصــادلتطــوير املشــاريع اال
ــة ــيط ، وزارة املالي وزارة التخط

هيئـة املنـاطق ، والتعاون الدويل
، دائـرة اجلـامرك، التنموية احلرة

، سسة العامة للغذاء والـدواءاملؤ
 مؤسسة املواصفات واملقاييس

، اجلمعيـــات، ردنغرفـــة صـــناعة األ
ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي

وزارة ، وزارة املاليــــة، يةقتصــــاداال
هيئة املناطق ، التخطيط والتعاون الدويل

املؤسسـة ، دائرة اجلامرك، التنموية احلرة
مؤسســـة ، العامـــة للغـــذاء والـــدواء

 واصفات واملقاييسامل

املهــارات األساســية يف 
 ريادة األعامل

، وزارة الرتبيـــــة والتعلـــــيم
ـــة لتطـــوير ردناملؤسســـة األ ي
وزارة ، يةقتصـــاداملشــاريع اال

ــايل ــيم الع ــات، التعل ، اجلمعي
 مجعية الرواد الشباب، إنجاز

املؤسسة ، وزارة الرتبية والتعليم
ـــاريع ردناأل ـــوير املش ـــة لتط ي
التعلــــيم  وزارة، يةقتصــــاداال

مركز تطـوير ، اجلمعيات، العايل
 ردنغرفة صناعة األ، األعامل

ـــيم ـــة والتعل ـــة ، وزارة الرتبي املؤسس
، يةقتصـادية لتطوير املشـاريع االردناأل

ـــيم العـــايل ـــات، وزارة التعل ، اجلمعي
غرفــة ، مركــز تطــوير األعــامل، إنجــاز

 مجعية الرواد الشباب، ردنصناعة األ

ـــل اختيار الوظيفة املالئمة ـــات، وزارة العم ، اجلمعي
ـــة لتطـــوير ردناملؤسســـة األ ي
صـندوق ، يةقتصاداملشاريع اال

غرفة صناعة ، تنمية املحافظات
ــــــــــة ، ردناأل وزارة التنمي
صــندوق التنميــة ، يــةجتامعاال

ــغيل ــة ، والتش ــة الدولي املنظم
ــدريب ، للشــباب مؤسســة الت
 إنجاز، املهني

ــــات، وزارة العمــــل ، اجلمعي
ـــة األ ـــة ردناملؤسس ـــوير ي لتط
صـندوق ، يةقتصـاداملشاريع اال

غرفة صـناعة ، تنمية املحافظات
ـــــــــــة ، ردناأل وزارة التنمي
ــةجتامعاال ــة ، ي صــندوق التنمي

املنظمـــة الدوليـــة ، والتشـــغيل
ــباب ــدريب ، للش ــة الت مؤسس
 إنجاز، املهني

ــل ــات، وزارة العم ــة ، اجلمعي املؤسس
، يةقتصـادية لتطوير املشـاريع االردناأل

ــة املح ــندوق تنمي ــاتص ــة ، افظ غرف
وزارة التنميــــــة ، ردنصــــــناعة األ

، صندوق التنمية والتشغيل، يةجتامعاال
ــباب ــة للش ــة الدولي ــة ، املنظم مؤسس

 إنجاز، التدريب املهني

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشباب إدراك املسار
، مركز تطوير األعـامل، ماوغيل

 إنجاز، املنظمة الدولية للشباب

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشـباب
، مركز تطـوير األعـامل، ماوغيل

 إنجاز، املنظمة الدولية للشباب

 

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشباب الرغبة/ الثقة بالنفس
، مركز تطوير األعـامل، ماوغيل
 إنجاز

  

احلكومة (نظام التعليم املدريس  املعرفة/ احلساب
 )يةردناأل

احلكومـة (نظام التعليم املدريس 
 )يةردناأل

احلكومـــة (التعلـــيم املـــدريس  نظـــام
 )يةردناأل
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ــــامل  ــــارات األع مه

 األساسية
مجعيـة ، مجعية الـرواد الشـباب

املستشـــــارين واملـــــدربني 
ـــني ـــوير ، اإلداري ـــز تط مرك
ـــامل ـــة ، إنجـــاز، األع املنظم

، اجلمعيـات، الدولية للشـباب
 اجلامعات

مجعيــة ، مجعيــة الــرواد الشــباب
، املستشارين واملدربني اإلداريني

، إنجـاز، وير األعـاملمركز تطـ
ـــة للشـــباب ـــة الدولي ، املنظم

 اجلامعات، اجلمعيات

 

غرفــة ، مجعيـة الــرواد الشــباب إدراك الفرص
تكــــتالت ، ردنصــــناعة األ
املـــدن الصـــناعية ، االبتكـــار

 واملناطق احلرة

ــرواد الشــباب ــة ال غرفــة ، مجعي
ــــتالت ، ردنصــــناعة األ تك
ـــار ـــدن الصـــناعية ، االبتك امل

 واملناطق احلرة

تكــــتالت ، ردنصــــناعة األغرفــــة 
 املدن الصناعية واملناطق احلرة، االبتكار

ــذايت  ــوعي ال ــاط (ال نق
ــــوة ــــعف، الق ، الض

 )الفرص والتهديدات

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشباب
، مركز تطوير األعـامل، ماوغيل
 إنجاز

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشـباب
، مركز تطـوير األعـامل، ماوغيل
 إنجاز

 

، النظــام التعليمــي املــدريس األعامل األساسية ريادة
 مركز تطوير األعامل، إنجاز

، النظـــام التعليمـــي املـــدريس
 مركز تطوير األعامل، إنجاز

مركـز ، إنجاز، النظام التعليمي املدريس
 تطوير األعامل

ـــة يف  ـــارات متقدم مه
 إدارة األعامل

ـــات ـــوير ، اجلامع ـــز تط مرك
ــامل ــامل، األع ــات األع ، مجعي

ــة  ــدربني مجعي املستشــارين وامل
ـــني املعهـــد األورويب ، اإلداري

 لتطــــوير األعــــامل رديناأل
 )إجيايب(

مركـــز تطـــوير ، اجلامعـــات
، مجعيــات األعــامل، األعــامل

ــدربني  ــارين وامل ــة املستش مجعي
ـــني ـــد األورويب ، اإلداري املعه

 )إجيايب( لتطوير األعامل رديناأل

ــات ــامل، اجلامع ــوير األع ــز تط ، مرك
مجعيــة املستشــارين ، مجعيــات األعــامل

املعهــد األورويب ، واملـدربني اإلداريـني
 )إجيايب( لتطوير األعامل رديناأل

مؤسسـة التـدريب ، اجلامعات املهارات الفنية
، مجعيـــات األعـــامل، املهنـــي

ــة والتشــغيل ، صــندوق التنمي
 اجلمعية العلمية امللكية

مؤسســة التــدريب ، اجلامعــات
ـــي ـــامل، املهن ـــات األع ، مجعي

ــغيلصــندوق  ــة والتش ، التنمي
اجلمعيـة ، صندوق وزارة العمل

 العلمية امللكية

، مؤسسـة التـدريب املهنـي، اجلامعات
ــامل ــات األع ــة ، مجعي صــندوق التنمي

ــغيل ــل، والتش ــندوق وزارة العم ، ص
 اجلمعية العلمية امللكية

ـــة األ  تنمية السوق ـــوير ردناملؤسس ـــة لتط ي
، يةقتصــــــاداملشــــــاريع اال
مؤسســــات ، االستشــــاريون

، ردنغرفة صـناعة األ، التصدير
 ردنغرفة جتارة األ

ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي
مؤسسـات ، االستشاريون، يةقتصاداال

غرفـة ، ردنغرفة صـناعة األ، التصدير
 ردنجتارة األ
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إىل  الوصــــــــــــول

 املدربني/ املرشدين
مؤسسـة ، مجعية الرواد الشباب

مجعيــة املستشــارين ، ، مــاوغيل
 اإلدارينيواملدربني 

مؤسسـة ، مجعية الرواد الشـباب
مجعيــة املستشــارين ، مــاوغيل

 واملدربني اإلداريني

، مؤسسة ماوغيل، مجعية الرواد الشباب
 مجعية املستشارين واملدربني اإلداريني

املعرفــة حــول منافســة 
ديناميكيات ، الرشكات
وسلســـلة ، األعـــامل

 القيمة

مركـز ، مجعية الـرواد الشـباب
مجعيــــة ، تطــــوير األعــــامل

املستشـــــارين واملـــــدربني 
ـــني ـــاريون، اإلداري ، االستش

تكـتالت ، ردنغرفة صناعة األ
وزارة التخطـــيط ، االبتكـــار

 والتعاون الدويل

مركــز ، مجعيــة الــرواد الشــباب
ــــامل ــــة ، تطــــوير األع مجعي

، املستشارين واملدربني اإلداريني
ــة صــناعة ، االستشــاريون غرف

ـــار، ردناأل ـــتالت االبتك ، تك
ــــاون وزارة الت خطــــيط والتع
 الدويل

مركــز تطــوير ، مجعيــة الــرواد الشــباب
مجعيـة املستشـارين واملـدربني ، األعامل
غرفة صـناعة ، االستشاريون، اإلداريني

وزارة ، تكــــتالت االبتكــــار، ردناأل
 التخطيط والتعاون الدويل

 استشاريون استشاريون استشاريون ختطيط املشاريع

نقـــــــل املعرفـــــــة 
 والتكنولوجيا

ـــة لتطـــوير ردناملؤسســـة األ ي
ــة ، يةقتصــاداملشــاريع اال مدين

ـــة املجلـــس ، احلســـن العلمي
، األعىل للعلـوم والتكنولوجيـا

 االستشاريون، اجلامعات

ـــة األ ـــوير ردناملؤسس ـــة لتط ي
ــاريع اال ــاداملش ــة ، يةقتص مدين
املجلس األعـىل ، احلسن العلمية

، للعلـــــوم والتكنولوجيـــــا
 االستشاريون، اجلامعات

ــة األ ــاريع ردناملؤسس ــوير املش ــة لتط ي
ــة، يةقتصــاداال ــة احلســن العلمي ، مدين

، املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيـا
 االستشاريون، اجلامعات

 االستشاريون، اجلمعيات   حشد التأييد
 

من ، ستتمكن املؤسسات الوطنية من املساعدة يف دعم جهود رواد األعامل، من خالل برامج الدعم املنظمة واملحددة
مشاريع إىل  للمساعدة يف تنمية مشاريعهم من مشاريع متناهية الصغر، خالل تزويدهم بسلسلة حمددة من املداخالت

كام ستشجع برامج الدعم املنظمة واملتخصصة قيام  .كربىإىل  ومن متوسطة، متوسطةإىل  ومن مشاريع صغرية، صغرية
استنادًا عىل وفرة الربامج الفعالة التي تقدم هلم الدعم عندما ، ىلاملزيد من رواد األعامل املحتملني باختاذ خطواهتم األو

كام يزيد من صعوبة عملية ، هدر املواردإىل ، ومتعدد األبعاد، وقد يؤدي غياب الدعم املنظم بوضوح .املساعدةإىل  حيتاجون
   .حتديد واالستفادة من التآزر الوطني

  :مساعدة األفراد عىل خوض ريادة األعامل  . ج
إىل  وذلك جراء العقلية السائدة التي دفعت، يون للعمل يف القطاع العام عىل مدى العقود الستة املاضيةردناألسعى 

عملت احلكومة عىل ، وخالل العقود القليلة املاضية .والتي تتعلق باألمن الوظيفي ومزايا التأمني الصحي والتقاعد، ذلك
، اآلن يف إقناع املجتمع بجاذبية إال أن التحدي يكمن .ينيردناألي جلميع اجتامعوضامن ، توفري رعاية صحية شاملة

  .الذين يمكنهم املسامهة يف بناء قطاع خاص مزدهر، ورضورة دعم رواد األعامل الناجحني
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الوطنية وتنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم مقرتحًا يتمثل يف  قدمت جمموعة عمل الريادة، ويف هذا الشأن
 .والرتويج هلم عىل املستوى الوطني كقصص نجاح، يستطيع غالبية الناس التأثر هبم، القيام بتحديد رواد أعامل ناجحني

ح سيعمل املزيد من عندئذ عىل األرج، وتم حتديد خصائصهم، وإذا ما تم إدراك سبب نجاح هؤالء األفراد بسهولة
   .يني عىل حذو ذات املسار يف تنمية املشاريع الرياديةردناأل

  قيمة االبتكار .2
استثامر تراكمي كبري يف  ردنفلدى األ .وجني فوائد مالية، االبتكار هو القدرة عىل استخدام املعرفة احلالية يف خلق قيمة

 غري قادر عىل االستفادة من رديناأل قتصادومع ذلك يبدو اال، ))1(من اإلنفاق احلكومي% 11(التعليم والتدريب الوطني 
وأن ، ية ذات قيمة مضافة منخفضة جداً ردنأن معظم الصناعات والرشكات األإىل  ويعود ذلك .هذا االستثامر بصورة عامة

وتفضل بدالً من ذلك التنافس عىل أساس تكلفة ، معظم الصناعات غري قادرة عىل دمج املعرفة واملهارات يف عملها
مثل الطب والصناعات الدوائية والعاملة واهلندسة ، قتصادوهناك عدد قليل من القطاعات يف اال .مدخالت عنارص اإلنتاج

  .يف التعليم ردنالتي نجحت يف االستفادة من استثامر األ، واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  : أكثرأو  أحد القضايا التاليةإىل  لقدرة عىل االستفادة من االستثامر يف التعليمويمكن أن تعود عدم ا
متخلفًا عن ، وخاصة يف اجلامعات وعىل املستوى املهني، قد يكون النظام التعليمي احلايل: مالءمة التعليم .1

رصد متطلبات سوق  عدم قدرة النظام التعليمي عىلإىل  ويعود ذلك .االحتياجات احلقيقية للسوق بعدة أجيال
واالستجابة الرسيعة يف تنفيذ ، ية املختلفةقتصادالعمل عىل نحو استباقي يف الكثري من القطاعات والتكتالت اال

غري أو ، قد يكون النظام التعليمي بحد ذاته ذا مستوى منخفض، وبالتايل، التغيري يف املناهج والشهادات املقدمة
  .قتصادط مع االحمدودية الرواب/ جراء غياب، مالئم

وبدالً من التخرج  .املاضية شهدت عجلة التغيري الفني والتكنولوجي تسارعًا كبريًا خالل العقود: تسارع عجلة التغيري  .2
جيب أن يتعلم الطالب كيفية إجراء األبحاث وكيفية إعادة التعلم والتكييف واحلث ، مع جمموعة من املهارات الثابتة

إن مل يكن يف وقت ، األرجح سوف تصبح املناهج احلالية غري مالئمة خالل العامني املقبلني وعىل .عىل إحداث التغيري
ومن الرضوري للجامعات ومراكز التطوير املهني ومراكز التدريب املهني أن تكون قادرة عىل حتديد  .يسبق ذلك

، يريات املطلوبة عىل املنهاج وتنفيذهاوتطوير التغ، التكتالت املحددة/ املهارات واملعرفة املطلوبة من قبل القطاعات
وهذا من شأنه تطوير عالقة  .الطالب بكفاءةإىل  لضامن نقل املعرفة، التدريبي/ وتقديم التدريب الالزم للطاقم التعليمي
  .يةقتصادالتكتالت اال/ القطاعاتو، املهنية/ وثيقة ومثمرة بني املؤسسات التعليمية

                                                                        
، املركز الوطني 2010 – 2000واقع اإلنفاق عىل حقوق التعليم والصحة والعمل يف موازنات احلكومات األردنية، دراسة تقييميه )  1(

 2011األردن،  –حلقوق اإلنسان، عامن 
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ويتسم هؤالء األفراد بدرجة  .مهندس مسجل 100.000أكثر من  ردنلدى األ :يف مهارات القوى العاملة اختالل .3
فعليًا القدرة عىل التصميم  ردنلدى األ، وبالتايل .عالية من التعليم والقدرة عىل تصميم منتجات وخدمات جديدة

احلرفيني املهرة إىل  الفنينيإىل  املهندسنييات الصناعية املنتجة تبلغ معدالت قتصادإال أنه يف اال .والدراسة
ينبغي تدريب ، قادرًا عىل جني الفائدة من االستثامر يف التعليم اهلنديس ردنوبناء عليه ولكي يكون األ .)1(25:5:1
إىل  إن غياب الفنيني املعتمدين القادرين عىل تنفيذ املشاريع اهلندسية أدى .حريف 2.500.000فني و 500.000حوايل 

ال يمكن حتقيق القيمة املضافة للفرص املتعلقة ، ففي غياب منفذي املشاريع .إهدار االستثامر الوطني يف اهلندسة
 .وهو األمر الذي يربع املهندسون يف تقديمه، بالتصميم

 .ية عىل أساس مدخالت عوامل اإلنتاجردنتتنافس معظم الرشكات األ: هياكل تدعم االبتكار/ عدم وجود برامج .4
التكتالت التي / فهناك قلة من القطاعات .العاملة األجنبية واإلعانات املالية املختلفةإىل  وهذا يفرس احلاجة الدائمة

تكنولوجيا املعلومات ، اهلندسة، الصناعات الدوائية(ال تستند بشكل كبري عىل مدخالت عوامل اإلنتاج 
وهناك  .أن االبتكار موجود حاليًا يف املجال األكاديميويعتقد  .)والسياحة، التكنولوجيا النظيفة، واالتصاالت

هبدف دمج املزيد من املعرفة ) األكاديمية واملهنية(حاجة لفرض نقطة اللتقاء التكتالت الصناعية مع املعرفة 
   .يف عملية اإلنتاج) االبتكار(

البًا ما حتيد عن مسارها وتصبح إال أهنا غ، ية للحكومة بنية حسنةقتصادتبدأ السياسات اال: السياسات احلكومية .5
وليس هناك حرج من تلبية طلبات  .حيث يطرأ تغيري عىل السياسات لتلبية طلبات القطاع اخلاص، غري منظمة

وينبغي عىل احلكومة تأسيس أهداف  .القطاع اخلاص إذا كان القطاع يتنافس عىل املستوى الدويل ويقوده التصدير
حتتاج ، وعالوة عىل ذلك .ات تعمل عىل نجاح واستدامة الصادراتووضع سياس، لتصدير صناعات حمددة

حيث لن يتم إحراز النجاح إال عىل املدى املتوسط والطويل ، البقاء ثابتة يف حتقيق هذه األهدافإىل  احلكومات
   .فقط

إن  .إال باالبتكاريات والرشكات التي هلا القدرة عىل املنافسة قتصادجيب إدراك اال، ويف ختام احلديث عن االبتكار
وحاولت مساعدة الرشكات املحلية عىل االبتكار يف منتجاهتا ، احلكومة عىل علم بذلك منذ عقدين من الزمان عىل األقل

وتشتمل هذه األدوات  .وقامت بتأسيس جمموعة متنوعة من األدوات للمساعدة يف ترويج االبتكار .وخدماهتا وعملياهتا
وصندوق دعم البحث والتطوير يف ، عىل صندوق البحث العلمي والتطوير التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  .الصناعة التابع للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا

                                                                        
، ملنفعة خطة العمل 2008دراسة مكتبية حول تقييم التعليم اهلنديس، اإلطار املفاهيمي، واستبيان بام يف ذلك نقاط العمل، متوز : دراسة أولية)  1(

 8بناء القدرات اهلندسية للصناعات، صفحة : 3.2ج برنام: املوحدة للعلوم والتكنولوجيا، الرشاكة اجلديدة لتطوير إفريقيا
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عىل أرباح الرشكات  %1وقد تم متويل صندوق وزارة التعليم العايل والبحث العلمي من خالل فرض رضيبة بنسبة 
، إال أن تطبيقها اقترص عىل متويل األبحاث اجلامعية بعامة، وبالرغم من وجود هذه األموال منذ سنوات متعددة .املتداولة

وتم توجيه جانب كبري من التمويل املستخدم نحو إجياد  .وغالبًا ما كانت بعيدة كل البعد عن التطبيق العميل التجاري
وتعود  .)االبتكارأو  ...معرفة من أجل املال(بدالً من توظيف املعرفة خللق التنافسية ) من أجل املعرفةمال (معرفة جديدة 

غياب البصرية التنافسية لدى معظم املدراء الذين ال يعتربون املعرفة كمدخل إىل  هذه القيود يف اإلنفاق عىل االبتكار
غري قادرين عىل إيصال قيمة تطبيق معرفتهم يف بيئة األعامل  /ولدى معظم األكاديميني الذين ال هيتمون، للتنافسية
   .التنافسية

وتوعيتهم حيال مدى فائدة تطبيق املعرفة يف خلق واستدامة ، وينبغي تثقيف اإلدارة وأصحاب األعامل واألكاديميني
فيمكن للصناعة  .كاديميوسيكون هذا الوعي ذا فائدة كبرية للصناعات والقطاع األ .الصناعات القادرة عىل املنافسة

مما جيعل الرشكات أكثر قدرة عىل ، سيل من األفكار اجلديدة لتنفيذها ورفع مستوى القيمة املضافة حملياً إىل  الوصول
ألنه سيتم توجيه عملهم ، األكاديميني والباحثني احلصول عىل متويل من القطاع اخلاص وسيكون من السهل عىل .املنافسة

   .أال وهو التقدم األكاديمي، للتحديات التجارية والفنية بدالً من تناول قضايا لغرض وحيدنحو التصدي 
وتتوىل وزارة التخطيط والتعاون الدويل قيادة عملية إنشاء عناقيد لالبتكار من خالل املجلس الوطني للتنافسية 

هبدف حتديد ، وتسهل احلوار بينها، ي معنياقتصادمجيعها يف قطاع  وهذه مبادرة هامة كوهنا جتمع اجلهات املعنية .واالبتكار
ويمكن لألكاديميني والباحثني أن يصبحوا أكثر انخراطًا يف هذه  .أوجه التعاون والفرص بني هذه اجلهات املعنية

ن شأهنا معاجلة هذه ويف طبيعة املعرفة احلالية وتلك املطلوبة التي م، القطاعات/ التحديات والفرص التي تواجه التكتالت
   .التحديات

وركز  .لقد تم تطوير الكثري من الربامج واجلهود احلكومية يف املايض للمساعدة يف تسهيل زيادة االبتكار التجاري
مثل ، الكثري من هذه الربامج عىل التطبيق التجاري املبارش للمعرفة من خالل متويل رأس املال املغامر وحاضنات األعامل

 التابع لرشكة املدن ردينومركز اإلبداع األ، 500أويسيس ، أي بارك ؛)2003 – 1988(ية للتكنولوجيا ردناألاملجموعة 
، ك التنمية الصناعيكام قامت احلكومة أيضًا بإنشاء بن .يةقتصادية لتطوير املشاريع االردنواملؤسسة األ، يةردنالصناعية األ

قدمت احلكومة ، وأخرياً  .ومتويل الرشكات احلديثة النشأة وتوسعتها، الذي استهدف رفع مستوى الرشكات الصناعية
   .ومراكز التدريب املهني، فرص التمويل والتدريب من خالل صندوق التنمية والتشغيل

  التوصيات   . ت
  ريادة األعامل  .1
السوق لتشجيع االستثامر للرشكات املدرجة يف ، قد يكون من املفيد للحكومة النظر يف تطوير اعتامد رضيبي  . أ

 .متويل صناديق االستثامر يف الرشكات الناشئة عالية املخاطرإىل  وسيهدف هذا االعتامد الرضيبي .املايل
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تستهدف الرشكات ، ويمكن توجيه نسبة من الرضيبة السنوية للرشكة نحو صناديق استثامرية متخصصة
برأس مال  قتصادوستزود هذه الصناديق االستثامرية اال .وربام الرشكات ذات مراحل النمو املبكرة، الناشئة

فسيتعلم األفراد الذين يرشفون عىل ، ت االستثامرية جلني عوائدوبام أن هناك فرصة للرشكا .حيتمل املغامرة
وقد تكون هذه الصناديق  .وبالتايل تطوير القدرات املحلية، الصندوق كيفية إدارة هذه املخاطرواحلد منها

من تلك املتأتية من الرضائب احلكومية التي تستهدف إجياد فرص ، أكثر فاعلية يف إجياد فرص عمل حملية
 .العمل

وجيب نرش وإتاحة خارطة الريادة  .تشكيل تكتل وطني لريادة األعاملو، ينبغي تطوير خارطة ريادية وطنية  .ب 
ومساعدة رواد األعامل املحتملني عىل االتصال مع هذه ، لتحديد اخلدمات الداعمة احلالية، للعامة

تصنيف نطاق اخلدمات احلالية إىل  سيؤدي حتديد اجلهات الوطنية األساسية واجلهات املعنيةو .املؤسسات
حتديد الثغرات املوجودة يف إىل  وسيساعد تطوير خارطة الريادة .والقدرات واختصاصات املتوفرة، املتاحة

وتقديم ، األمر الذي من شأنه متكني التكتالت من حتديد أولوية أمهية الثغرات يف اخلدمات، هذه اخلدمات
  .هذه الثغرات وتناوهلاالتوصية حول أنسب مؤسسة وطنية ملعاجلة 

جيب حتديد مؤرشات األداء الرئيسة؛ إذ ستساعد األهداف و، جيب حتديد األهداف والغايات الوطنية  .ج 
وبالتايل ستقدم معنى ، يف دعم ريادة األعامل، املحددة ومؤرشات قياس األداء يف تقييم األداء الوطني

   .ملداخالت اهلامةوهذا سيسمح للمؤسسات من حتديد ووضع أولويات ا .للنجاح
 : االبتكار .2

وجيب أن يتم دعم توجهات هذه السياسة من  .وضع توجهات لسياسة دعم االبتكار يف الصناعاتإىل  حتتاج احلكومة
 نتائج كبرية مستمدة رديناأل قتصادفمن غري املرجح أن حيقق اال، أن يكون هذا الدعم طويل األجلو، خالل الترشيعات

  .القصري من االبتكار عىل املدى
ينبغي عىل احلكومة الرتكيز عىل ، وإلثبات فعالية االبتكار عىل تطوير واستدامة القدرة التنافسية عالية املستوى

التي يمكنها عىل األغلب استيعاب االبتكار ، ية ذات القيمة املضافة املرتفعة حالياً قتصادالتكتالت اال/ القطاعات
فيجب أن يتم ، وبام أنه لدى احلكومة موارد حمدودة .ثري إنشاء هذا املثال الوطنيإظهار مدى تأإىل  باإلضافة، واستغالله

التي توفر ، ولقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدويل مؤخرًا بتأسيس الكثري من عناقيد االبتكار .تركيز اجلهود بعقالنية
   .نقطة بداية مقبولة وعملية

والتوفيق ما ، وجيب أن يتم حتديد األولويات هلذه االحتياجات .ر الالزمحتديد مواطن االبتكاإىل  وحيتاج كل عنقود
إىل  و حتويلها، وجيب حتديد النتائج املتوقعة واملرجوة من تنفيذ االبتكار .بينها وبني القدرة املحلية يف البحث والتطوير

   .مؤرشات أداء قابلة للقياس
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  : مثل، وينبغي عىل احلكومة واجلهات املعنية يف كل تكتل حتديد وتقديم التوصية بإنشاء أدوات الدعم الالزمة
ية طويلة قتصادلتأسيس برامج تطوير العناقيد اال، دعم طويل األجل من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدويل .1

   .ومؤرشات قياس األداء لدعم عناقيد االبتكار التي تم إنشاؤها حديثاً ، العناقيدوأهداف حمددة هلذه ، األجل
جيب تغيري تسميته ليصبح (إعادة إحياء صندوق البحث والتطوير يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي  .2

لتمويل التطوير واالبتكار عىل أرباح الرشكات املتداولة % 1وجيب إعادة النظر يف رضيبة بنسبة  .)صندوق االبتكار
  .)متويل مستند عىل احلاجة(

جيب دعم وتوسعة صندوق دعم البحث العلمي والتطوير يف الصناعة التابع للمجلس األعىل للعلوم  .3
وجيب أن يعمل املجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا بالتنسيق مع الفريق الوطني للتنافسية  .والتكنولوجيا

   .رة التخطيط والتعاون الدويلواالبتكار التابع لوزا
، الرتكيز عىل إعادة تدريب واعتامد أساتذة اجلامعات والباحثني وأصحاب الرشكات واملدراء حول إدارة االبتكار .4

هبدف مواجهة التحديات الصناعية ، لكي يتمكنوا من فهم أفضل السبل لتوجيه األبحاث وتطبيق املعرفة
   .حليةوالتجارية وحتسني القيمة املضافة امل

ومراقبة تنفيذها وفق أهداف ومؤرشات األداء املحددة ، تنفيذ برامج تنموية حمددة لالبتكار وذات أولوية لكل عنقود
  .وإجراء التعديالت املناسبة عندما وحيثام كان ذلك رضورياً ، للتكتل
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  الفصل الثامن
  قطاعات التعليم والصحة والسياحة

  
  

8 -1    
8 -1 -1    

  امللخص
وبخاصة أمهية هذه املوارد باعتبارها ، التعليم وتنمية املوارد البرشيةتشتمل هذه الدراسة عىل توضيح العالقة ما بني 

وأثرها يف حتقيق التنمية ، يةجتامعية واالقتصادوتوظيفًا للطاقات البرشية يف االرتقاء باجلوانب اال) استثامرًا يف اإلنسان(
  .يةصادقتية واالجتامعمما يتطلب تعزيز االرتباط بني التعليم والتنمية اال، الشاملة

يف األهداف ) اجلامعية(األساسية والثانوية والثالثية : وتعرض هذه الدراسة أمهية تكامل املنظومة التعليمية بمراحلها - 
وتلبية حاجاهتا الفردية ، لتأدية دورها الفاعل يف التنمية الشاملة، والسياسات واخلطط قصرية املدى وبعيدة املدى

  .ومتطلباهتا من القوى البرشية املدربة واملؤهلة تأهيالً يمكنها من حتقيق أهداف التنمية بكفاءة عالية، ية واملؤسسيةجتامعواال
والعوامل ، وجوانب القصور التي تواجهها، وناقشت الدراسة السامت واملزايا التي متتاز هبا هذه املنظومة التعليمية   - 

   .منها ومعاجلة جوانب القصورهبدف إغناء اجلوانب اإلجيابية ، ذلكإىل  املؤدية
من خالل مؤرشات األداء من ناحية ، وتناولت الدراسة التعّرف عىل مدى كفاءة هذه املنظومة التعليمية وفاعليتها   - 

بعد أن حقق ، أصبح حمور اخلطط املستقبلية للتطور الرتبوي) التعليم بني الكم والكيف(ذلك أن ، نوعيةو كمية
ولكنه أصبح جوهر ، وجاء االهتامم بالتطوير النوعي يف مرحلة الحقة، كبرية يف التوسع الكميالنظام التعليمي نقلة 
  .والنقلة النوعية يف خمرجاته  بني املنجزات الكمية يف التعليم من أجل حتقيق التوازن، التخطيط وأولوياته

ومدى ، ومن خالل تلك املنجزات .يف التعليم) الكم والكيف(وكان البد من تشخيص اخللل يف هذه املعادلة 
فقد ناقشت الدراسة اثنتي ، يةجتامعية واالقتصاداالرتباط ما بني التعليم والتنمية وأمهية دور التعليم يف معاجلة القضايا اال
وانعكاساهتا عىل التنمية ومشاريعها ومتطلباهتا من ، عرشة قضية تتعلق باملنظومة التعليمية؛ مدخالت وعمليات وخمرجات

وهي قضايا أساسية مستمدة  .يجتامعي واالقتصادوبخاصة يف املجالني اال، لتحقيق أهداف التنمية، املوارد البرشية املؤهلة
  .التعليم العام واجلامعي والبحث العلمي: من االسرتاتيجيات والسياسات والربامج املتعلقة باملنظومة التعليمية
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وبخاصة ، ففي جمال التعليم العام .رتاح الرؤية الرتبوية ملعاجلتهاوناقشت الدراسة بإجياز جوهر كل قضية واق - 
وأمهية ، وإجياد البديل األمثل إلخراج التعليم املهني من أزمته، نوقشت الثنائية بني التعليم األكاديمي واملهني، الثانوي

التعليمية التعلمية نحو التميز واإلبداع واالرتقاء بالعملية ، العلمي واألديب: التحسني النوعي للتعليم األكاديمي بفرعيه
 .بعيدة عن العنف الطاليب واملجتمعي، وتعديل السلوك الطاليب من أجل إجياد بيئة تعليمية تعلمية آمنة، وجودة املخرجات

كان و .وإجياد مسارات جديدة يف الربامج التعليمية، التعليم اخلاص ودوره التنموي واالستثامري يف التعليمإىل  وتعرضت
وبفرص االلتحاق بالتعليم ، ية من جهةردنألمهية ارتباطه باألرس األ، ال بد من التعّرض المتحان الدراسة الثانوية العامة

، خالل مدة أقصاها ثالث سنوات) إعداد بنك األسئلة(فقدمت الدراسة بديًال متثل يف آلية ، اجلامعي من جهة أخرى
بإلغاء ظاهرة ، ومستوى السلوك الطاليب، األرسي –ي جتامعىل املستوى االللتخلص من اجلوانب السلبية لالمتحان ع

  .حيث يطبق االمتحان حاسوبياً ، الغش
عىل مستوى االلتحاق ، عرضت الدراسة أزمة كليات املجتمع وتراجعها، ويف جمال التعليم العايل والبحث العلمي

  .املادية والفنية والبرشية، براجمها وإمكاناهتاورضورة تصويب أوضاعها من خالل تطوير ، وكفاءة اخلرجيني
، واخلاصة) الرسمية(التي تشرتك فيها مجيع اجلامعات العامة ، يةردنوناقشت املشكالت اجلوهرية يف اجلامعات األ

واستقاللية اجلامعات ومعايري ، والبحث العلمي، واحلرية األكاديمية، أسس القبول وااللتحاق باجلامعات: وهي
وهي ظاهرة ، من حيث دوافعه وأشكاله وبعض املقرتحات ملعاجلته، وناقشت الدراسة ظاهرة العنف اجلامعي .التصنيف

أن إىل  وأشارت الدراسة .األسبابأو  لتشابه الدوافع، واخلاصة عىل حد سواء) الرسمية(تشرتك فيها اجلامعات العامة 
وهي حتديات التميز واالبتكار والتنافسية يف ، ة وإقليمية ودوليةحملي، بجميع مراحله ومستوياته أمام حتديات كربى، التعليم

إال ) التميز واالبتكار والتنافسية(وال يستطيع النظام التعليمي أن يدخل هذه املضامر الثالثي ، جودة التعليم وخمرجاته
كأن تعمل كل ، االنعزالأو  فهي حلقة متكاملة ال حتتمل التجزئة، وتعزيز مدخالته وجتويد خمرجاته، بتكامل مراحله

  .مرحلة بمعزل عام سبقها وعام يليها
مما يؤكد دور االسرتاتيجيات الرتبوية يف ، فإن التعليم هو األداة الفاعلة يف التكوين واإلعداد ألفراد املجتمع، وأخرياً 

 قتصادية يف التعليم نحو االوأمهية تفاعله مع التوجهات العامل، رفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام التعليمي بأكمله
 .إقليميًا ودولياً ، ودخوله جماالت التنافسية) رأس املال البرشي(والتطوير النوعي املستمر لتنمية ، التكنولوجي –املعريف 

  .ردينللمجتمع األ) Think - Tank) (املكنز الفكري(ية لتكون هي ردنمراكز البحوث يف اجلامعات األوتعزيز دور 
  : التعليم وتنمية املوارد البرشية .1

ذلك أن ، يجتامعي واالقتصادهبدف حتقيق التقدم اال، ترتبط سياسات تنمية املوارد البرشية بالتعليم والتدريب
ية قتصادوتقوية املسؤولية اال، واالرتقاء بمستوى أدائها، التعليم عنرص أسايس لتوسيع مصادر األيدي العاملة وحتسينها

باعتبار ، حترص املجتمعات يف عملية التخطيط للتنمية عىل إيالء السياسات التعليمية أمهية كربى، ولذا .يةجتامعواال
ويسهم التعليم يف  .ية من جهة أخرىجتامعية واالقتصادواستثامرًا يف التنمية اال، التعليم حقًا من حقوق اإلنسان من جهة

ويف متكني ، ي يف املجتمع من جهةجتامعي واالقتصادالبرشية والتقدم االاالرتباط ما بني تنمية املوارد أو  تعزيز العالقة
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ومن أجل  .)سباق يف التعليم(فالتفاوت بني املجتمعات يف العامل هو ، املجتمع من السباق والتنافسية العاملية من جهة أخرى
وبذلك تقلص الفجوة ، قومي للتعليمذلك حترص الدول يف ختطيطها للتنمية عىل ختصيص نسبة متزايدة من إمجايل ناجتها ال

  .)1(ي املتزايد عىل التعليمجتامعوتستجيب للطلب اال، ية بني البيئات السكانيةقتصادية واالجتامعاال
، تكافؤ الفرصأو  يتمثل يف دوره يف اإلسهام يف تعزيز فرص املساواة، وثمة جانب آخر ألمهية التعليم يف املجتمع

رأسامل (فالتعليم جدير بإنتاج ، مبادئ وممارسات، الديمقراطيةوجتذير ، أفراد املجتمع الواحدبني ، ياً اقتصاديًا واجتامع
ولتفعيل دور التعليم يف تنمية املوارد  .يةقتصادية واالجتامعوأكثر انسجامًا مع املتغريات اال، أكثر تنوعًا وثراء) برشي
وهي  .التحسني النوعي للتعليمأو  ية احلرص عىل التطويروأمه، تربز رضورة التوسع يف املجال الكمي للتعليم، البرشية

التعليم العام واملتوسط : يف التعليم وخمرجاته عىل خمتلف مستوياته) والكيف الكم(معادلة تقوم عىل التوازن ما بني 
باالجتاهات متمثلة ، وثمة عنارص أساسية توجه هذه املعادلة وتؤثر يف نجاحها ونجاح السياسات التعليمية .واجلامعي
فتطوير االجتاهات السكانية يأخذ  .والتقدم العلمي وتطبيقاته التكنولوجية، يةجتامعوالعوامل الثقافية واال، السكانية

، باالعتبار أمهية املواءمة بني النمو السكاين وتنمية املوارد املتاحة؛ وتطوير الثقافة املجتمعية وترسيخ مفاهيم اهلوية الوطنية
وبخاصة يف ، وهتيئة البيئات التعليمية القادرة عىل التفاعل مع معطيات الثورة املعرفية والرقمية، الثقافات واالنفتاح عىل

وهذا يتطلب أن تكون السياسات التعليمية قادرة عىل توفري التعليم يف  .جمال العلوم والتدريب عىل التكنولوجيات احلديثة
ويف توجيه االلتحاق بالتعليم العايل بام يلبي ، ويف تعميم التعليم الثانوي مرحلة الطفولة املبكرة؛ أي ما قبل املدرسية؛

مناهج ، كام تعنى تلك السياسات التعليمية بتحسني املدخالت التعليمية لكل مرحلة .احلاجات الفردية واملجتمعية
لتكون كل مرحلة تعليمية وتقويم خمرجاهتا ، والتخطيط اجليد والربجمة املحكمة لكل مرحلة، وأساليب وبيئة مدرسية

  .متناسقة ومتكاملة مع املرحلة األعىل لتحقيق نوعية أكثر كفاءة يف املخرجات النهائية للمنظومة التعليمية
ية جتامعحتقيق األهداف االإىل  إن العالقة ما بني التعليم وتنمية املوارد البرشية تؤدي بالرضورة، ويمكن القول

فالقوى البرشية األعىل تعليًام ، أحسن استخدام املوارد املتاحة ملزيد من االستثامر يف التعليمية للمجتمع إذا ما قتصادواال
  .إقليميًا وعاملياً ، واالبتكار والولوج يف حتدي التنافسية، والتجديد، ومتيزًا يف نوعية التعليم تكون األعىل قدرة عىل اإلنتاج

ية من خالل قتصادية واالجتامعالبرشية تأكيدًا لدور التعليم يف التنمية االوقد عنيت السياسات الرتبوية بتنمية املوارد 
واإلسهام يف رفع ، وتوجيهها؛ لتكون أكثر مواءمة حلاجات الفرد واملجتمع، الربامج التعليمية ملختلف املراحل الدراسية

  )2(.الفردي واجلامعي لزيادة الدخل القومي، يقتصاداملستوى اال
) 1967- 1962ية قتصادبرنامج السنوات اخلمس للتنمية اال(خالل اخلطط التنموية املتتالية التي بدأت يف ويتضح ذلك من 

التي أضافت بعدًا جديدًا عند حتديد أولويات ) 1990- 1986ية جتامعية واالقتصادخطة التنمية اال(واستمرت حتى وضعت 

                                                                        
 .االستثامر يف املستقبل، اليونسكو: جاك حالق،)  1(
 .1994لسنة ) 6(قانون الرتبية والتعليم رقم )  2(
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القدرات والكفاءات البرشية ملواجهة احتياجات الطلب املحيل مؤكدة رضورة تطوير ، يةجتامعية واالقتصادالسياسات اال
  )1(.بام يتواءم مع أهداف التنمية العربية بعيدة املدى، والعريب عىل العاملة ذات الكفاءة املتميزة واملهارات العالية

االرتباط كان حمورًا ية وتقوية ذلك قتصادية واالجتامعويستنتج من ذلك أن تعزيز االرتباط بني التعليم والتنمية اال
حيث يتعرض العامل ، وأصبح هذا االرتباط أكثر رضورة وإحلاحًا يف الوقت احلارض، أساسيًا يف اخلطط التنموية الشاملة

 ال يعيش بمعزل عن هذه املتغريات؛ فالثورة املعلوماتية ردينواملجتمع األ، املعارص ملوجات متتالية من املتغريات
فثمة مهن نمطية ، من شأهنا أن حتدث تغيريات ضخمة وجوهرية يف أي جمتمع معارص، العامل والتكنولوجية عىل مستوى

ويصبح تطوير التعليم وخططه رضورة ملحة إلعداد املواطن املعارص ومتكينه من التعامل مع ، ومهن جديدة تنشأ، ختتفي
، إقليميًا وعاملياً ، مواجهة حتدي املنافسةومتكينه من ، تكنولوجيات العرص ومتطلباهتا من مهارات وكفايات فنية مهيأة

بمشاركة ) 2002 – ردنمستقبل التعليم يف األ(وجاء انعقاد امللتقى األول حول  .متمثلة باجلودة والتميز يف األداء واإلنتاج
املستقبلية للمواطن إعداد رؤية تربوية متطورة تلبي املتطلبات إىل  وخلص ذلك املؤمتر، يني وعاملينيواسعة من خرباء حمل

وتعزيز ، والرتكيز عىل حوسبة التعليم والتعليم اإللكرتوين وربط املؤسسات التعليمية بشبكة االنرتنت الدولية، رديناأل
  )2(.يقتصادي واالجتامعاالرتباط بني التعليم والتدريب والنمو اال

تدريسًا وبحثًا علميًا وتنمية برشية ): العايلخطة تطوير التعليم (اكتملت الصورة بمناقشة ) 2005(ويف العام 
وتعزيز االرتباط بني التعليم العايل ، مدخالت وعمليات وخمرجات: هبدف حتقيق اجلودة يف التعليم العايل، وجمتمعية

  )3(.وحتفيز القطاع اخلاص لزيادة إسهامه يف االستثامر يف التعليم، يةجتامعية واالقتصادومتطلبات التنمية اال
  :املنظومة التعليمية ودورها التنموي .2

فهي تشمل مجيع القطاعات املجتمعية التي ، أفقيًا وعمودياً ، تتألف املنظومة التعليمية من بنية النظام الرتبوي ومكوناته
، املدرسيةما قبل ، وتشمل مجيع املراحل التعليمية، تعنى بإعداد القوى البرشية وتدريبها وإحلاقها بسوق العمل من جهة

وتؤدي هذه املنظومة دورًا مركزيًا وأساسيًا يف ، من جهة أخرى) أي مرحلة التعليم العايل(واألساسية والثانوية والثالثية 
ذلك أن اإلنسان هو هدف التنمية الشاملة ، ويف االرتقاء بمستوى التنمية البرشية، يةجتامعية واالقتصادحتقيق التنمية اال

) 1999داكار(هذا الدور عندما حددت يف مؤمتر ) اليونسكو(املنظمة العاملية للرتبية والثقافة والعلوم وقد أكدت  .ووسيلتها
، والتعايش وحتقيق الذات، من أجل العمل، إعداد اإلنسان املتعلم: وحددت االرتباط بني أهداف التعليم والتنمية، العاملي

وحتفيزه ، لتمكينه من العمل واإلنتاج، ت واملعرفة واملهاراتوإكساب املتعلمني املعلوما، من خالل التعليم للجميع
  )4(.الستخدام إمكاناته وقدراته يف التنافسية واالبتكار

                                                                        
 .)1990-1986(خطة التنمية اخلمسية )  1(
 .تقرير صادر عن وزارة الرتبية والتعليم، عامن)  2(
  .تقرير صادر عن وزارة الرتبية والتعليم، عامن)  3(
 .)تقرير( 1999اليونسكو، مؤمتر داكار، )  4(
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ومتكاملة يف ، وال يمكن هلذه املنظومة التعليمية أن تؤدي هذا الدور إذا مل تكن عالية املستوى يف بنيتها األساسية
وتتمتع بمستوى عال من ، ية وتلبيتهاجتامعللمواءمة مع احلاجات الفردية واالوقادرة عىل رسعة االستجابة ، براجمها

لزيادة فرص االلتحاق بالتعليم وفق معايري اجلودة يف التعليم والكفايات الالزمة  ..تنظيًام وإدارًة ومتويالً : الكفاءة والفعالية
عليمية تؤثر وتتأثر باملرحلة التي تلبيها؛ وأن ذلك أن كل مرحلة من مراحل املنظومة الت ...لاللتحاق بمختلف مراحله

خمرجات كل مرحلة تتناسب مع متطلبات سوق العمل و خمرجات كل مرحلة سابقة تشكل مدخالت للمرحلة التي تليها؛
ومتكينه من استخدام ، فالتعليم العام يمثل مرحلة بناء القدرات األساسية للمتعلم وتطوير مهاراته: بمستوياته املختلفة

كام تشكل هذه املرحلة بخرجييها ، والتكنولوجيات احلديثة يف سوق العمل، كنولوجيا املعلومات واالتصاالتت
مستخدمني ، لتمكينهم من اإلسهام يف تطوير املجتمع، ملرحلة التعليم العايل إلعداد امللتحقني به وهتيئتهم) املدخالت(

كفاياهتم املعرفية واملهنية والتكنولوجية إلضفاء نوعية متميزة عىل  وتوظيف، املفاهيم واملهارات املتقدمة التي اكتسبوها
   .وتشجيع التنافسية واالبتكار فيه، يجتامعي واالقتصادالنشاط اال

بني أهداف مراحل هذه املنظومة التعليمية وبراجمها أن يعزز االرتباط بني  ومن شأن هذا التكامل الكمي والنوعي
وهذا االرتباط بني التعليم والتنمية  )1(.ية والتنمية البرشيةقتصادية واالجتامعالتنمية اال املنظومة التعليمية ومنظومة

برباجمه ، ويتحمل التعليم .ية من شأنه أن يعالج مشكلة الشح يف فرص العمل ومشكلة البطالةجتامعية واالقتصاداال
ويمكن للتعليم أن يسهم يف معاجلتها ، يةاجتامع –ية اقتصادباعتبارها مشكلة ، قسطًا من مشكلة البطالة، التقليدية وأنامطه

من خالل التخطيط للمواءمة ما بني براجمه وخمرجاته من جهة وحاجات مشاريع التنمية من القوى البرشية املؤهلة 
  .ملستويات العمل من جهة أخرى

، أدنى من حتصيله العلمي وتأهيله املهنيأن يعمل اخلريج يف مستويات ، ياً اقتصادفنيًا ومهنيًا و، فليس من املقبول
فيجدون أنفسهم ، وليس من املقبول أيضًا أن يظل خرجيو التعليم العام أرسى األنامط التقليدية يف اإلعداد لسوق العمل

وظهور مهن جديدة تتطلب مهارات ، حيث اختفاء مهن معينة، منعزلني عن املتغريات الرسيعة واملتجددة يف عامل العمل
  .كام تتطلب الصقل والتجديد والتحديث، ياتوكفا

وتلمس البطالة بني خمرجات التعليم العايل وتدين مستوى التحاقهم بسوق العمل عىل خمتلف مستوياته الفنية أكثر مما 
  )2(.)2010/2011(للعام الدرايس ) 46174(ية ردنفقد بلغ عدد خرجيي اجلامعات األ، هي بني خمرجات التعليم العام

وإىل ، ضعف التوازن بني اخلرجيني يف جماالت التخصصات النظرية والعملية والتطبيقية من جهةإىل  ذلكويعزى 
 .ية من جهة أخرىقتصادالتطور املتسارع لدى مؤسسات القطاع اخلاص واهتاممها بالتكنولوجيات احلديثة واملتغريات اال

 .فأصبحت الكفايات واملهارات املكتسبة لدى اخلرجيني غري مالئمة للتكيف مع تلك املستجدات يف جماالت العمل

                                                                        
 .نحو جتديد تربوي ثقايف، الدار العربية للكتاب، القاهرة: عامر، حامد)  1(
 .، دائرة اإلحصاءات العامة2011، التقرير اإلحصائي لعام )1(اجلدول رقم )  2(
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من قبل خمتلف الفئات ، يقتصادي واالجتامعباعتباره أداة للتغري اال، تزايد االلتحاق بالتعليم العايل، ذلكإىل  ويضاف
  )1(.التعّرف عىل متطلباهتاأو  ستقبلية لسوق العملاملجتمعية والسكانية دون الوقوف عىل احلاجات امل

واحلاجات الفنية والتقنية لسوق العمل ، وملعاجلة هذه الفوارق بني نوعية خمرجات التعليم العام والعايل من جهة
موجهة نحو  )2()وزارة الرتبية والتعليم( إسرتاتيجيةجاءت ، ية من جهة أخرىقتصادية واالجتامعومتطلبات التنمية اال

استجابة ، وذات الصلة بحاجاته الراهنة واملستقبلية، للموارد البرشية ذات اجلودة التنافسية والكفاءة العالية ردنامتالك األ
عىل تطوير الربامج التعليمية مع حتسني اإلنفاق عىل ) 2013- 2009( اإلسرتاتيجيةوأكدت تلك  .ية املستدامةقتصادللتنمية اال

وأمهية إحكام ، باعتباره الرافد األسايس ملجاالت العمل بالقوى البرشية العاملة املؤهلة، وبخاصة التعليم املهنيجودة التعليم 
 املنسجم مع التصنيف املهني العريب بفئاته ردينالربط يف بنيته وبراجمه مع مستويات العمل املهني وفق التصنيف املهني األ

) التقني(ومستوى العامل الفني ، ومستوى العامل املهني، مستوى العامل املاهرو، مستوى العامل حمدود املهارة: اخلمس
أما  .عن ارتباط هذه املستويات باملراحل التعليمية من حيث اإلعداد والتدريب) 1رقم(ويعرب الشكل  .ومستوى االختصايص

، التوسع الكمي يف جمال التعليم املهنيحجم ) 2رقم(ويبّني اجلدول ، حالياً  ردنفيوضح بيئة التعليم يف األ) 2رقم(الشكل 
   .)2010(سواء يف عدد املدارس املهنية املتخصصة أم يف الفروع املهنية املختلفة يف املدارس الثانوية الشاملة للعام 

خرجيني ليكون قادرًا عىل إعداد ، تطوير التعليم العايل واالرتقاء بهإىل  )3()2012- 2007التعليم العايل  إسرتاتيجية(وتشري 
 ردينحاجات املجتمع األ، بكفاءة واقتدار، يمتلكون القدرات واملهارات األكاديمية والتكنولوجية التي تلبي، ذوي سوية متميزة
  .وقادرة عىل التنافسية عىل املستوى اإلقليمي والدويل، وتكون عالية التأهيل، اآلنية منها واملستقبلية، واملنطقة العربية

املذكورة عىل أمهية إعداد القوى البرشية ذات الكفاءة  اإلسرتاتيجيةفقد أكدت ، كليات املجتمعأما عىل مستوى 
ومتكني خرجييها من التكيف مع ، لتلبية حاجات سوق العمل من القوى الفنية املؤهلة من جهة، والقدرة العاليتْني 

   .إعادة التدريب وصقل املهارات من جهة أخرىاملستجدات واملتغريات يف متطلبات سوق العمل رسيع التغري من خالل 
تكمن يف دورها يف اإلسهام يف هنضة ، وخالصة القول إن أمهية املنظومة التعليمية وعالقتها باملجتمع ومتطلباته

وقد ال يكون من املبالغة القول يف دور التعليم يف  .ية بخاصةقتصادية واالجتامعومتكينه من حل مشكالته اال، املجتمع
فاجلمود يف بنيته وبراجمه وأدائه وتدين مستوى ، )هو احلل يف الوقت نفسهو، إن التعليم هو املشكلة(جتمعات املعارصة امل

هو احلل من أجل ، بنية وبرامج وأداء، فإن إصالحه وجتديده وجتويده وتطويره، خمرجاته هو املشكلة؛ ويف الوقت نفسه
، فهو يقوم بدور الريادة يف حركة تطوير املجتمع .ية والبرشيةجتامعية واالقتصادحتقيق النهضة املجتمعية والتنمية اال

أداة ملواكبة املتغريات واملستجدات يف املجتمع والتفاعل معها والتأثري فيها ) ي لنظام التعليمجتامعالتوظيف اال(ويصبح 
                                                                        

(1)  College Counseling Website. 
 .خالد طوقان وآخرون .اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم، د)  2(
 .إسرتاتيجية التعليم العايل، وزارة الرتبية والتعليم، عامن)  3(
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وإعداد اإلنسان ، طالب املستقبل وحتدياتهوالتهيئة مل، ويصبح التعليم وسيلة فعالة لتنمية الطاقات البرشية، والتأثر هبا
فثمة عالقة وثيقة بني ، تفكريًا وانفتاحًا عىل احلياة وتأهيًال لالنخراط يف سوق العمل واإلنتاج: املعارص وتكوينه الكيل

، وهذا ينطبق عىل األفراد أيضاً  .ارتفاع مستوى التعليم ونوعيتهو، يةجتامعية واالقتصادإنتاجية املجتمعات واملؤسسات اال
  )1(.ازدادت إنتاجيته، فكلام ارتفع مستوى تعليم الفرد

  :نظرة حتليلية يف املنظومة التعليمية .3
حيث تم اعتامد خطة التطوير الرتبوي ، حقق النظام التعليمي تقدمًا ملحوظًا منذ عقد التسعينيات من القرن املايض

من بني ) 95(املرتبة اخلامسة والتسعني  ردنوصول األإىل  وأدت، واستمرت اخلطة يف التحديث والتجديد .منذ ذلك العام
كام احتل املرتبة األوىل يف التطوير الرتبوي  .)Human Development Index(دولة حسب مؤرش التنمية البرشية ) 187(

) 2020الرؤية الرتبوية : (وثيقة ردنوقد اعتمد األ .عىل املستوى العريب يف جمال العلوم والرياضيات يف االختبارات الدولية
ك الدويل يف متويل وإسهام البن .حمورًا للتطوير الرتبوي الشامل بدءًا من مرحلة التعليم ما قبل املدريس واملراحل الالحقة

) 120(بمقدار ) Education Reform for the knowledge Economy Program – Erfke: (املعريف قتصادمرشوع اال
وحتسني البيئة ، لتأهيل النظام التعليمي ملواكبة حاجات الربنامج املذكور ومتطلباته) 2009- 2003(مليون دوالر للفرتة 
بالتعاون مع البنك ، كام اعتمدت وزارة الرتبية والتعليم .بالتعليم ما قبل املدريس بخاصةوالنهوض ، التعليمية يف املدارس

لتكون مرحلة ثانية لتعزيز القدرة املؤسسية إلدارة برنامج التطوير الرتبوي وبخاصة  )2()2015- 2009(الفرتة ، الدويل
ة لتقييم الطلبة يف خمتلف املراحل الدراسية وفق ووضع أساليب حديث، وحتديث املناهج، االرتقاء بنوعية إعداد املعلمني

ومرحلة التعليم األسايس ، مرحلة التعليم ما قبل املدريس ملدة سنتني: ومكوناته .)3()املعريف قتصادبرنامج اال(أهداف 
  .ومرحلة التعليم الثانوي ومدهتا سنتان، ومدهتا عرش سنوات

وكان أعىل من ، )2010(للعام ) UNESCO(تقرير اليونسكو حسب %) 98.2(فالتعليم األسايس حقق نسبة التحاق 
يف حتقيق التكافؤ ما بني الذكور ) 18) (الثامن عرش(بمرتبة  ردنفضًال عن تصنيف األ، %)93(املعدل يف املنطقة وهو 

  .ويشمل ذلك املناطق الريفية واحلرضية )4()أو اجلندرية(واإلناث يف التعليم 
، مسار التعليم الثانوي الشامل: فيتألف من مسارين، سنة) 18- 16(يستوعب الفئة العمرية أما التعليم الثانوي الذي 

من الفئة العمرية %) 89(وقد بلغ استيعاب التعليم الثانوي ما نسبته  .األكاديمي واملهني؛ ومسار التعليم الثانوي التطبيقي
حسب اإلحصاءات الرتبوية %) 88(بنسبة التحاق الذكور مقارنة %) 91(مع تفوق نسبة اإلناث ، سنة) 18- 16(املستهدفة 

                                                                        
  .التجديد الرتبوي املعارص، القاهرة: عامر، حامد)  1(

(2) USAID in Jordan ،2009 ،Report. 
(3) World Bank MENA – External Website. 
(4) UNESCO Report in Education (2010). 



 

) 2010(العام %) 13(إىل ، الثانوي والتطبيقي، 
إىل  ار ذلك التقريروقد أش .)2010(العام %) 6

ويعاين التعليم العام من مشكلة االكتظاظ املتزايد يف 
النمو السكاين من جهة وإىل االنتقال غري املنظم 
ويشكل هذا التزايد يف احلجم الطاليب عبئًا إضافيًا عىل خطة إنشاء األبنية املدرسية 

  )1(.املعريف يف التعليم قتصادومتطلباهتا من البنية التحتية الالزمة الستخدام تكنولوجيات التعليم وبرنامج اال
، فقد تطور بشكل متسارع يف السنوات اخلمس األخرية

وهي نسبة أعىل من معدالت االلتحاق يف ، 
 UNESCO Institute for): (2010(املنطقة كام يبني ذلك الشكل التايل الصادر عن املعهد اإلحصائي لليونسكو للعام 

  :األساسية والثانوية والثالثية حمليًا وإقليمياً 
2010 Enrollment Rates by Education Level

  
بينام شهدت كليات املجتمع تراجعًا ملحوظًا يف 

تزايد االجتاه نحو التعليم اجلامعي من إىل  ويعزى ذلك
املعريف ومستوى التدريب العميل الذي ال يالئم احلاجات 
وتواجه اجلامعات مشكلة تزايد االلتحاق بالتعليم اجلامعي وحتقيق مستوى نوعي 
فاملهارات املكتسبة والكفايات املهنية لدى اخلرجيني ال تلبي متطلبات العمل وتطلعات 

مما يسهم يف تفاقم ، تقدمة يف العمل واإلنتاجأصحاب العمل يف سعيهم ملواكبة التسارع التقني واستخدام التكنولوجيات امل
  .معاناة اجلامعات الرسمية من حجم املديونية املرتاكمة والنامجة عن تقليص الدعم احلكومي هلا

(1) World Bank: Edu. Reform for knowledge Economy

(3) USAID in Jordan ،2009 Report. 
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، ومن املالحظ انخفاض نسبة االلتحاق بمسار التعليم املهني 
6.9(إىل  ؛ كام انخفضت النسبة العامة لألمية)2000(العام %) 18

ويعاين التعليم العام من مشكلة االكتظاظ املتزايد يف  .من احلجم الكيل للطلبة) 31.5(دور القطاع اخلاص الذي يستوعب 
النمو السكاين من جهة وإىل االنتقال غري املنظم إىل  ويعزى ذلك بشكل رئيس .الغرف الصفية ويف استيعاب املدارس بعامة

ويشكل هذا التزايد يف احلجم الطاليب عبئًا إضافيًا عىل خطة إنشاء األبنية املدرسية  .من جهة أخرى من املدارس اخلاصة
ومتطلباهتا من البنية التحتية الالزمة الستخدام تكنولوجيات التعليم وبرنامج اال

فقد تطور بشكل متسارع يف السنوات اخلمس األخرية، كليات املجتمع واجلامعات، أما االلتحاق بالتعليم العايل
، من الفئة العمرية هلذه املرحلة%) 40(ما نسبته إىل  وارتفع معدل االلتحاق

املنطقة كام يبني ذلك الشكل التايل الصادر عن املعهد اإلحصائي لليونسكو للعام 
األساسية والثانوية والثالثية حمليًا وإقليمياً : أي املقارنة ما بني املراحل

Enrollment Rates by Education Level 

بينام شهدت كليات املجتمع تراجعًا ملحوظًا يف ، وقد شهدت اجلامعات اخلاصة نموًا رسيعًا يف عددها ويف استيعاهبا
ويعزى ذلك )2(.)2010/2011(للعام ) 16070(بلغ عدد الطلبة فيها 

املعريف ومستوى التدريب العميل الذي ال يالئم احلاجات  قتصادوضعف إمكانات تلك الكليات يف مواكبة متطلبات اال
وتواجه اجلامعات مشكلة تزايد االلتحاق بالتعليم اجلامعي وحتقيق مستوى نوعي  .املتغرية يف سوق العمل من جهة أخرى
فاملهارات املكتسبة والكفايات املهنية لدى اخلرجيني ال تلبي متطلبات العمل وتطلعات ، أفضل يف اإلعداد والتأهيل اجلامعي

أصحاب العمل يف سعيهم ملواكبة التسارع التقني واستخدام التكنولوجيات امل
معاناة اجلامعات الرسمية من حجم املديونية املرتاكمة والنامجة عن تقليص الدعم احلكومي هلا كام ازدادت .)3

                                                                        
nowledge Economy. 

 .2011، التقرير اإلحصائي، دائرة اإلحصاءات العامة، )3رقم
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 .)2010(للعام 
18(مقارنة بنسبة 

دور القطاع اخلاص الذي يستوعب 
الغرف الصفية ويف استيعاب املدارس بعامة

من املدارس اخلاصة
ومتطلباهتا من البنية التحتية الالزمة الستخدام تكنولوجيات التعليم وبرنامج اال

أما االلتحاق بالتعليم العايل
وارتفع معدل االلتحاق

املنطقة كام يبني ذلك الشكل التايل الصادر عن املعهد اإلحصائي لليونسكو للعام 
statistics( ،أي املقارنة ما بني املراحل

وقد شهدت اجلامعات اخلاصة نموًا رسيعًا يف عددها ويف استيعاهبا
بلغ عدد الطلبة فيها االلتحاق؛ إذ 

وضعف إمكانات تلك الكليات يف مواكبة متطلبات اال، جهة
املتغرية يف سوق العمل من جهة أخرى
أفضل يف اإلعداد والتأهيل اجلامعي

أصحاب العمل يف سعيهم ملواكبة التسارع التقني واستخدام التكنولوجيات امل
3(مشكلة البطالة

                               

رقم(اجلدول )  2(
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التي ) OIC(أعىل نسبة من الباحثني يف أقطار منظمة التعاون اإلسالمي  ردنفقد حقق األ، أما يف جمال البحث العلمي
) 2000(أن معدل الباحثني لكل مليون من السكان قد بلغ إىل  فقد أشار تقرير املنظمة .دولة عربية وإسالمية) 57(تضم 

يظل ، ومع ذلك .مخسامية باحث لكل مليون من السكان) 500(مقارنًا باملعدل لتلك الدول وهو ، ردنألفي باحث يف األ
  .ة التعليم العايل ومقارنته باملستوى الذي حققته الدول املتقدمةإسرتاتيجيإليه هذا املستوى دون الطموح الذي هتدف 

  :مؤرشات األداء للنظام التعليمي .4
  :البعد الكمي .أ

إدراكًا ، ُيعنى بالتعليم منذ طفولة الفرد وتنشئته وهتيئته للحياة) 1921(هنجًا تربويًا منذ نشوء كيانه العام  ردناعتمد األ
وحتقيق مفهوم املواطنة الصحيحة التي تدرك أمهية اإلنتاج ، بدور التعليم يف التنمية عىل مستوى األفراد واملجتمعوإيامنًا 

فكان توفري الفرص التعليمية ملن هم يف سن التعليم واستيعاب أعىل نسبة منهم يف املدارس من  .والبناء وتقدم املجتمع
يف العام  ردنك هذا التوجه التارخيي إذا ما قورن عدد املدارس عند نشوء األويمكن إدرا، أولويات السياسة العامة للدولة

من توسع كمي يف نرش املدارس  ردنبام حققه األ، )1923- 1922(مدرسة للعام الدرايس ) 25(وكان ال يتجاوز ) 1921(
نني إلحلاق أبنائهم وبناهتم يف وذلك استجابة لإلقبال التلقائي من قبل املواط، وإتاحة الفرص التعليمية للبنني والبنات

إىل ، وقد أخذ ذلك التوسع صورًا دينامية متسارعة عرب العقود خالل القرن املايض وبخاصة النصف الثاين منه .)1(التعليم
حسب الوثيقة التي عرضت أمام جاللة امللك عبد ) 2013- 2012(مدرسة للعام الدرايس ) 6172(أن وصل عدد املدارس 

أن االلتحاق إىل  وتشري الوثيقة املذكورة .)2(مطلع العام الدرايس املذكور يف أثناء زيارته لوزارة الرتبية والتعليم اهللا الثاين مع
فأصبح عدد الطلبة  .من األطفال%) 98.3(قد حقق ما نسبته ) الصف األول األسايس(الصايف لألطفال يف سن التمدرس 

يقوم بتعليمهم ، طالبًا وطالبة) 1.690.172(للعام الدرايس املذكور ، والقطاعني العام واخلاص، عىل مستوى اململكة
: من التعليم) الكم(العبء األكرب هلذا ، كقطاع عام، وتتحمل وزارة الرتبية والتعليم .من املعلمني واملعلامت) 106.403(

معلًام ) 73.613(بتعليمهم  ويقوم ..طالبًا وطالبة) 1.154.880(تستوعب ، مدرسة) 3486(فعدد املدارس العامة يبلغ 
ويعترب ، من جمموع الطلبة%) 31.5(طالبًا وطالبة أي ما نسبته ) 535.292(ويتحمل القطاع اخلاص عبء تعليم  .ومعلمة

ذلك مسامهة ذات أمهية كبرية يف متكني وزارة الرتبية والتعليم من حشد مواردها املتاحة نحو جتويد التعليم وحتسني نوعيته؛ 
ومن املؤرشات  .)3(%)4(تبلغ ) 2011(توسط اإلنفاق العام عىل التعليم كنسبة من الناتج املحيل اإلمجايل لعام إذ يبلغ م

) 1000(إنشاء ، مرحلة الطفولة، عىل ضوء التوجه نحو االهتامم بالتعليم ما قبل املدريس، الكمية التي تكتسب أمهية خاصة

                                                                        
 .1990، عامن، 3جرادات، عزت، وآخرون، مدخل إىل الرتبية، طبعة .د)  1(
 .2012وثيقة غري منشورة، وزارة الرتبية والتعليم، )  2(
 .)2010/2012(اجلهد التعليمي يف األردن ): 4رقم(اجلدول )  3(
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حيث استفاد بنهاية عام ، وكذلك النمو الكمي يف تدريب املعلمني، الوثيقةروضة أطفال يف مدارس القطاع العام حسب 
  .معلًام ومعلمة) 162.355(من برنامج التدريب ) 2011/2012(

؛ )شعبة صفية/26(معدل عدد الطلبة يف الشعبة الصفية الواحدة إىل  ويف الوقت الذي تشري فيه اإلحصاءات الرتبوية
من املدارس %) 24.9(إال أن ثمة ، وهي مؤرشات متقدمة تربوياً  ..)لكل معلم/15(املعلمني عدد إىل  ومعدل عدد الطلبة

من %) 11(ويلتحق هبا ما نسبته ، وهي بمواصفات ال تلبي متطلبات العملية الرتبوية، هي مدارس ذات أبنية مستأجرة
وهي تؤثر يف مستوى فعالية %) 11أي (مماثلة هلا ويلتحق هبا نسبة ، من املدارس تعتمد نظام الفرتتني%) 7.1(كام أن  .الطلبة

انخفاض مستوى األداء ومستوى إىل  ويؤدي ذلك، وتقليص الوقت الالزم لليوم املدريس، التعلمية –العملية التعليمية 
  .حتقيق أهداف العملية الرتبوية

، هذه املدارس ضمن املنطقة التعليمية ذاهتاالتباين يف بنية ، ومما يفاقم مشكلة األبنية املستأجرة واألبنية ذات الفرتتني
التي ال يتم فيها التخطيط إلنشاء املدارس ، واكتظاظ الشعب الصفية يف مدارس املدن الكربى والتجمعات السكانية

حتتية الذي يتطلب توفري بنية ، املعريف قتصادوبخاصة وفق التوجه املعتمد نحو اال، املؤهلة لتوفري متطلبات العملية الرتبوية
للفيزياء والكيمياء والعلوم (املختربات العلمية الكفوءة إىل  فالبيئة التعليمية يف مثل هذه املدارس غالبًا ما تفتقر .مالئمة
  .واملشاغل املهنية والفنية واملكتبات املدرسية التقليدية واإللكرتونية، وخمتربات احلاسوب، )احلياتية

 )2012(مؤرشات أدائية لتحقيقها العامني إىل  للوصول) 2005(تمدت خطة العام وكانت وزارة الرتبية والتعليم قد اع
  :كام هو موضح يف اجلدول التايل املستمد من وثيقة تلك اخلطة) 2017(و

  2017  2012  2005  املجال
  % 60  % 50  % 35  نسبة االلتحاق بالتعليم ما قبل املدريس
  % 100  % 100  % 99  نسبة االلتحاق بالتعليم األسايس

  % 100  % 100  % 72  نسبة املدارس املربوطة باالنرتنت

  % 80  % 65  % 55  نسبة معدل تشغيل خرجيي التعليم املهني

  % 0.96  % 0.93  % 0.89  نسبة الكفاءة الداخلية للتعليم العام

  :البعد النوعي .ب
يعنى البعد النوعي للتعليم بتحقيق مستويات عالية يف اكتساب املهارات والكفايات النامجة عن املعرفة واملعلومات 

وللوقوف عىل مؤرشات األداء النوعي من خالل املهارات املكتسبة  .التعلمية –التي يتعرض هلا الطلبة يف العملية التعليمية 
: األربع األساسية يف االتصال والتواصل أظهرته نتائج االستقصاء حول وضع املهاراتيمكن التعّرف عىل ما ، لدى الطلبة

تقرير املعرفة العريب للعام (حسب ، ومعاجلة املعلومات، والتواصل الكتايب، وحل املشكالت، استخدام التكنولوجيا
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والنسب األخرى ، )"%10.2"ء الفعال يف طور اجلاهزية لألدا
  :كام هو يف الشكل التايل

  

  
والتواصل مع ، والعمل اجلامعي، باملشاركة العامة

ومستوى يف طور اجلاهزية أي %) 24.5(أن الغالبية العظمى من الطلبة حيققون مستوى اجلاهزية 

  

  

يف طور اجلاهزية لألدا(فقد جاءت نسبة الطلبة ، )يةردناحلالة األ – "
كام هو يف الشكل التايل%) 65.9(ويف مرحلة بدء اجلاهزية ، %)23.9(غري جاهزة : 

باملشاركة العامة: ية التي تتعلقجتامعأما مؤرشات األداء يف اكتساب املهارات اال
أن الغالبية العظمى من الطلبة حيققون مستوى اجلاهزية إىل  فتشري النتائج

  :كام هو يف الشكل التايل، يف هذه املهارات الثالث املجمعة

"2010 -2011"

: ترتاوح ما بني

أما مؤرشات األداء يف اكتساب املهارات اال
فتشري النتائج، اآلخرين

يف هذه املهارات الثالث املجمعة%) 49.9(



 

أن إىل  النتائجفتشري ، واملعرفية، والوجدانية، 
حيث النسبة املجمعة ، اجلاهزية ومستوى اجلاهزية

  :كام يتضح يف الشكل التايل

  

  

  .)3شكل رقم(هتيئة البيئات التعليمية لتكون حاضنة للجودة وبخاصة التجديدية للعناية بالطلبة املوهوبني 
   ..)التفكري والتحليل والتقويم

   .املراجعة والتقييم والتحديث لتحقيق تطوير تربوي نوعي ونواتج أفضل
نتيجة ، حيث يشكل ازدياد احلجم الطاليب، ومما يؤثر يف مستوى اإلنجاز النوعي للتعليم تنامي النمو الطاليب الكمي

والعزوف عن االلتحاق بمهنة ، ضغطًا عىل البنية التحتية للبيئات املدرسية
يف قطاعات أخرى؛ أو  وبترسب الكفاءات اجليدة من املعلمني للعمل يف اخلارج

يف وقت مل ، يف خمتلف البيئات املدرسية بام ال حيقق املساواة والعدالة يف ذلك
   .األقل نمواً أو  اجلغرافية عامالً معوقًا للوصول باخلدمات الرتبوية النوعية للبيئات النائية

وأوجد برامج نوعية يف خمتلف مراحله التعليمية 
حمليًا ، وكان لطبيعة النظام الرتبوي ومرونته القدرة عىل التكيف مع املتغريات واملستجدات

، يةجتامعواال، الكونية: ويف مستوى اكتساب املهارات يف منظومة القيم
اجلاهزية ومستوى اجلاهزيةإىل  الغالبية العظمى من الطلبة يشكلون نسبة متقدمة يف مستوى التهيئة

كام يتضح يف الشكل التايل، عىل التوايل%) 30.4(و %)67.8(هلذين املستويني هي 

  :وجممل القول إن حماور التطوير الرتبوي األربعة وهي
  .املعريف واإلبداع قتصادات نحو االسرتاتيجيالسياسات واإل

  .الربامج التعليمية وقدرهتا عىل حتقيق خمرجات كفؤة
هتيئة البيئات التعليمية لتكون حاضنة للجودة وبخاصة التجديدية للعناية بالطلبة املوهوبني 

التفكري والتحليل والتقويم(املهارات العقلية العليا العمليات الرتبوية وفعاليتها يف تعزيز اكتساب 
املراجعة والتقييم والتحديث لتحقيق تطوير تربوي نوعي ونواتج أفضلإىل  هذه املحاور مازالت بحاجة

ومما يؤثر يف مستوى اإلنجاز النوعي للتعليم تنامي النمو الطاليب الكمي
ضغطًا عىل البنية التحتية للبيئات املدرسية، اهلجرات من الدول املجاورةأو 

وبترسب الكفاءات اجليدة من املعلمني للعمل يف اخلارج، التعليم من قبل اخلرجيني املتفوقني
يف خمتلف البيئات املدرسية بام ال حيقق املساواة والعدالة يف ذلك وكذلك التباين يف مستوى اخلدمات الرتبوية

اجلغرافية عامالً معوقًا للوصول باخلدمات الرتبوية النوعية للبيئات النائيةأو  تعد فيه املساقات
  :مشكالت وقضايا رئيسة

وأوجد برامج نوعية يف خمتلف مراحله التعليمية ، قد حقق منجزات كمية ونوعية ردنيمكن القول إن التعليم يف األ
وكان لطبيعة النظام الرتبوي ومرونته القدرة عىل التكيف مع املتغريات واملستجدات، )األساسية والثانوية والثالثية
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ويف مستوى اكتساب املهارات يف منظومة القيم
الغالبية العظمى من الطلبة يشكلون نسبة متقدمة يف مستوى التهيئة

هلذين املستويني هي 

  

وجممل القول إن حماور التطوير الرتبوي األربعة وهي
السياسات واإل - 
الربامج التعليمية وقدرهتا عىل حتقيق خمرجات كفؤة - 
هتيئة البيئات التعليمية لتكون حاضنة للجودة وبخاصة التجديدية للعناية بالطلبة املوهوبني  - 
العمليات الرتبوية وفعاليتها يف تعزيز اكتساب  - 

هذه املحاور مازالت بحاجة
ومما يؤثر يف مستوى اإلنجاز النوعي للتعليم تنامي النمو الطاليب الكمي

 لنمو السكاينل
التعليم من قبل اخلرجيني املتفوقني

وكذلك التباين يف مستوى اخلدمات الرتبوية
تعد فيه املساقات

مشكالت وقضايا رئيسة .5
يمكن القول إن التعليم يف األ

األساسية والثانوية والثالثية(
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ات للتطوير الرتبوي تسترشف املستقبل مستفيدًا من إسرتاتيجيورسم ، والقيام بعمليات املراجعة والتقييم الذايت، وعاملياً 
، واألهم من ذلك، والتطورات والتجديدات الرتبوية عىل املستوى اإلقليمي والدويل، وخرباته الوطنية، جتربته الذاتية

ية جتامعاال وبخاصة، ملواكبة متطلبات التنمية الشاملة،  واستقراء حاجاته اآلنية واملنتظرةردينانفتاحه عىل املجتمع األ
 .مستفيدًا من منجزاته وخرباته املرتاكمة، ومعاجلة القضايا التي تواجه املسرية التعليمية عىل املستوى الوطني، يةقتصادواال

يظل قارصًا عن حتقيق ، وال يعالج املشكالت والقضايا الرتبوية، فالنظام الرتبوي الذي ال خيضع للتقييم الذايت واخلارجي
 ..ويفقد عنرص التفاعل معها واإلفادة من جتارهبا الغنية، عن التحديات العاملية التي تواجه النظم الرتبوية ومنعزالً ، أهدافه

ويفقد دوره يف جمال التنافسية واالبتكار اللذين يشكالن احلافز الفاعل واملؤثر لتحقيق التحديث والتجديد يف بنيته وبراجمه 
فثمة قضايا ومشكالت تربوية تواجه النظام ، ولذا .كميًا ونوعياً ، خمرجاتهوتراجع مستوى ، ومناهجه وأساليب تقويمه

غري مبارش يف مستوى التنمية أو  وبخاصة تلك التي تؤثر عىل نحو مبارش، يمكن التعّرف عىل أمهها، ردينالرتبوي األ
  :ومن أبرزها، ردينية يف املجتمع األقتصادية واالجتامعاال

  :التعليم الثانوي .أ
متطورًا من التعليم ، مكانة كبرية يف النظام التعليمي، يجتامعبحكم تارخيه وتطوره يف السياق اال، التعليم الثانويحيتل 

ويكتسب أمهية يف  .يجتامعويقع دائًام وبصورة متزايدة حتت ضغط الطلب اال .التعليم الثانوي للجميعإىل  الثانوي للنخبة
وقد مر التعليم  .ويف ارتباطه بالتعليم العايل من جهة أخرى، لتنمية الشاملة من جهةتكوين املواطن ويف إسهامه املبارش يف ا

التعليم : متخذًا مسارين، أن استقر بوضعه احلايلإىل  بعدة مراحل تطويرية يف بنيته وبراجمه ومناهجه ردنالثانوي يف األ
  .والتعليم الثانوي التطبيقي، الثانوي الشامل

فالفرع األكاديمي؛ األديب ، الشامل بفروعه األكاديمية واملهنية يواجه اختالالً يف سياساته وخططهفالتعليم الثانوي 
بينام تكمن حاجة املجتمع يف ، حيث األغلبية تتجه للربنامج األديب، غري متوازن يف التحاق الطلبة يف برناجميه، والعلمي

معلمني ، م األسايس مزيدًا من االهتامم يف توفري مدخالت أفضلوهذا يتطلب إيالء مرحلة التعلي .تعزيز الربنامج العلمي
ذلك أن الربنامج العلمي يف املرحلة الثانوية من شأنه إعداد الطلبة عىل نحو أفضل ، ومناهج وجتهيزات وتقنيات تعليمية

التحاقهم بالتعليم  وبذلك يكون .وأساليب حل املشكالت واملنهج العلمي، وتعليم التفكري الناقد، وفق معايري اجلودة
اجلامعي ويف التخصصات العلمية واملهنية والتقنية ما يتناسب مع التوجهات املعارصة يف إعداد اخلرجيني يف سوية نوعية 

  .من اإلعداد والتأهيل
ج معلمني ومناه، مزيد من حتسني مدخالتهإىل  الذي حيتاج، وهذا ال يعني بالرضورة التقليل من أمهية الربنامج األديب

وتؤهلهم ، لالرتقاء بمستوى املعارف واملعلومات واملهارات التي يكتسبوهنا يف مرحلة التعليم الثانوي، وأساليب تدريس
   .ملواصلة التعليم العايل يف ختصصات ومستويات تتناسب وإمكاناهتم وقدراهتم التعليمية

وضعفًا ، لتحاق بمختلف التخصصات املهنية من جهةفيواجه تراجعًا ملحوظًا يف اال، برباجمه املتعددة، أما الفرع املهني
مناهجه إىل  ويعزى ذلك بشكل أسايس .يف االرتباط بالتعليم العايل وبمؤسسات اإلنتاج وسوق العمل من جهة أخرى
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التكيف فيجد الفرع نفسه غري مؤهل بام يمكنّه من ، وأساليب تدريب الطلبة وبطء التحديث يف جتهيزاته ومعداته التدريبية
) اهلرم املهني(وحسب مستويات  .مع اإلمكانات التقنية وتكنولوجيات العمل املتقدمة يف مؤسسات اإلنتاج وسوق العمل

مما جيعل معاجلة برامج التعليم املهني رضورة تقتضيها متطلبات ، )بالعامل املهني(فإن هذا التعليم معني بإعداد ما يوصف 
وما ينطبق عىل برامج التعليم املهني الثانوي الشامل  .يدية متس بنيته وبراجمه ومناهجهمؤسسات اإلنتاج بأساليب غري تقل

  .وهو املسار التطبيقي، ينطبق عىل املسار الثاين يف التعليم الثانوي
 .تتطلب إعادة النظر يف براجمه ومناهجه وختصصاته، بشكل متكامل، وعملية اإلصالح والتطوير يف التعليم املهني

أما مناهجه فتتطلب حتديثها  .جتديد عىل ضوء آفاق العمل ومتطلباته من القوى العاملة املاهرة واملدربةإىل  حتتاج فرباجمه
، املعريف قتصادفاجلانب النظري يقوم عىل املعرفة املهارات املرتبطة هبا وفق مبدأ اال .بحيث تعنى باجلانبني النظري والعميل
رات بكفاءات عالية؛ وأما اجلانب العميل فيقوم عىل توفري جماالت التدريب وفق الذي يعزز إكساب الطلبة تلك املها

ولتزويدهم باملهارات الشخصية والفكرية والفنية التي جتعلهم ، إمكانات تكنولوجية ومعلوماتية لصقل املهارات املكتسبة
العائالت (ب إعادة وضعها يف إطار وأما ختصصاته فتتطل .قابلني للتدريب والتكيف مع متطلبات سوق العمل ومتغرياته

وإدخال املهن التي نشأت مع ، املنتهيةأو  مع األخذ باحلسبان إلغاء التخصصات الضيقة واملهن املتالشية) املهنية
آخر يف سوق العمل إىل  وبذلك يكون خرجيو التعليم املهني قابلني لالنتقال من جمال، التكنولوجيات والتقنيات اجلديدة

   .تدريبًا مكثفًا ومتخصصًا لصقل مهاراهتم وتكيفهم مع العمل اجلديد بعد تلقيهم
وتلبية ، ومن أجل إحكام الرتابط وتقوية العالقة ما بني التعليم املهني وخمرجاته، وحتى يمكن حتقيق هذا التوجه

مسار واحد منفصل عن  فإن دمج مسارْي التعليم الثانوي الشامل والتعليم الثانوي التطبيقي يف، الحتياجات سوق العمل
مع أمهية إجياد الفرص ، نواتج أفضل عىل املستوى النوعي للخرجينيإىل  التعليم الثانوي األكاديمي يمكن أن يؤدي

وبذلك ال ، تفوقًا يف مواد استدراكية يف املجاالت العلميةأو  للخرجيني يف االلتحاق بالتعليم اجلامعي إذا ما حققوا متيزاً 
   .بل يتيح الفرص للتعليم املستمر، مغلقاً  يكون هذا التعليم

العام %) 33(ومن شأن هذا التوجه أن يعيد الفعالية للتعليم املهني الذي شهد تراجعًا وانخفاضًا يف نسبة االلتحاق من 
  .)1()2012- 2011(العام %) 13(إىل  ثم) 2005- 2004(العام %) 26(إىل  )2000- 1999(

وحيفز القطاع اخلاص ملزيد من التعاون واإلسهام يف ، املتدنية هلذا النوع من التعليمية جتامعكام يرتقي بالنظرة اال
   .فعاليات التدريب يف مواقع العمل واملؤسسات اإلنتاجية

  :التعليم العام واجتاهات التميز .ب
عىل مفهوم مدارس ، إقليميًا وعاملياً ، وبخاصة يف مستوى التعليم العام، تبنى معظم خطط وبرامج التطوير الرتبوي

وثمة مبادئ توصل إليها جمموعة من الرتبويني يف تصدهيم لألسس التي يتطلب أن تقوم عليها  .التميّز واالبتكار والتنافسية
                                                                        

 .التعليم ومنجزاته: تقرير وزارة الرتبية والتعليم)  1(



  579 

، والتعليم من خالل املجموعات الطالبية التعلمية، وتتلخص يف توجيه التعليم والتعّلم من أجل الفهم، )1()مدارس الغد(
) املعرفة اقتصاد(املبنية عىل ، تدريبًا وإتقانًا للمهارات التعلمية املكتسبة: املستمرين للمعلمني والطلبة والتعليم والتعّلم
  .والبحث والتفكري

التي ، واملوارد البرشية الكفؤة، والروح التنافسية العالية، تطوير نظام تربوي عامده التميّز، ويقتيض هذا التوجه العاملي
ية قتصادوذلك استجابة للتنمية اال، التعليمية ذات الصلة بحاجات املتعلمني واملجتمع الراهنة واملستقبليةمتتلك اخلربات 

ورفع الكفاءة الداخلية واخلارجية للنظام  .والقوى العاملة املاهرة، املستدامة وحتفيزها إلعداد املتعلمني املتميزين
، وحتقيق املساواة والعدالة يف اخلدمات الرتبوية، فرص التعليم للجميع الرتبوي ليكون قادرًا ومؤهًال عىل توفري/التعليمي

ومهارات االتصال ، مهارات معرفية: من اجل إكساب الطلبة) املعرفة اقتصاد(وتفعيل العملية الرتبوية وفق  .كًام ونوعاً 
، ومهارات البحث العلمي ،ومهارات التكنولوجيا ومهارات البعد الوظيفي، ومهارات العمل بروح الفريق، والتواصل

وتعزيز ، والتعّرف عىل اآلخر يف بيئة تعليمية آمنة، ذوبانأو  ومهارات االنفتاح الواعي عىل الثقافة العاملية دون انغالق
نوعيًا؛ ، ات تعليمية وتقويمية حمفزة لإلبداع واالبتكارإسرتاتيجيووضع ، كمياً ) حتقيق التعلم للجميع(املواءمة ما بني 

  .التعليم النوعي للمتفوقني واملوهوبني لتجذير ثقافة اإلبداع والتميز واالبتكار لدى املتعلمني ولتحفيز
فإن النظام التعليمي بأشد احلاجة ، ولتعزيز فرص نجاح التعليم العام يف حتقيق التميز واإلبداع واالبتكار والتنافسية

التلقني يف التدريس وعملية : وهي )2()ظومة الثالثية القاتلة لإلبداعاملن(لتوفري املتطلبات الفنية واملادية والبرشية ملواجهة 
واهليكلية النمطية للغرف الصفية وبام تؤدي إليه من كبت اخليال العلمي والتفكري التأميل؛ والتأطري ، التعّلم والتعليم

  .جتذير احلفظ واالستيعاب غري الناقد لدى الطلبةإىل  ألساليب التدريس التي تؤدي
، إجياد بيئة تدريسية ترعى وتنمي االبتكار واإلبداع: ويتطلب التغلب عىل هذه املعيقات لإلبداع واالبتكار يف التعليم

واستخدام الوسائط ، وترشيد استيعاب الغرفة الصفية بحيث تكون عامًال دافعًا للمشاركة واإلبداع يف التعّلم والتعليم
واستخدام األمكنة الثقافية والتارخيية والعلمية املرتبطة باملباحث ، واحلاسوبية التعليمية املتعددة وبخاصة التكنولوجية

  .ية يف مؤسسات معنية بتلك املجاالتجتامعالدراسية مثل تدريس العلوم والفنون والعلوم اال
وهذا يتطلب حتفيز املتعلم  )3()التعليم ممارسة للحرية(ومن أبرز االجتاهات املعارصة يف التعليم من أجل اإلبداع والتميز اعتبار 

وحتى يتحقق ذلك تصبح العالقة بني  .ي إزاءهااجتامعواختاذ موقف ، نقدًا وتقييامً ، إلعامل العقل يف التعامل مع املعلومات واملعرفة
نمو يف سياق العالقة فاإلبداع يتولد وي .الذي يعدُّ جزءًا من بنية املعرفة، املتعلّم واملعلم قائمة عىل تبادل اخلربات وأسلوب احلوار

  .فتعزز التفكري الناقد وإعامل العقل يف املامرسة العملية للحوار والتعلّم والتعليم، الفكرية والتأملية التي تبنى بني البرش
                                                                        

 .1996عبد اهللا أبو لبدة، جامعة األمارات العربية املتحدة، أبو ظبي،  .د: تقرير جمموعة هوملز، مدارس الغد، ترمجة)  1(
 .2004التعليم املستمر ملواكبة عامل رسيع التغّري، املكتب املرصي احلديث، القاهرة،  .أبو املجد، رشيف)  2(
 .2009التعّلم من أجل الوعي الناقد، اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة، : عامر، حامد .د: ترمجة .فريدي، باولو)  3(
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الذي يقوم ) الديمقراطيالتعليم (ومن االجتاهات التي تعزز بيئة التعّلم والتعليم وحتفيزها لإلبداع والتميز تشجيع 
واالستخدام األمثل إلمكانات البيئة املدرسية يف ابتكار ، املشاركة الفاعلة بني أطراف العملية الرتبوية وعنارصهاعىل 

  .)1(أساليب تدريس تثري اهتامم املتعلم ودافعيته للتعلم
ي عىل ومن أبرز التحديات التي يواجهها النظام التعليمي يف جمال اإلبداع واالبتكار هو إجياد تقدم ملموس مبن

وحسب ، )2012- مؤرشات االبتكار العاملي(احتل مرتبة دون املتوسط يف  ردنفاأل ..ة لتحفيز اإلبداع واالبتكارإسرتاتيجي
  .)2()37.1( ردنفقد حقق األ) 100- 1من (مقياس تلك املؤرشات 

وقد وضعت منظمة  .والثقافيةية جتامعية واالقتصاداال: واألنظمة املساندة له، ويشكل ذلك حتديًا للنظام الرتبوي
رؤية لتطوير ثقافة االبتكار واإلبداع تبدأ من األساس التعليمي والرتكيز ) اليونسكو(األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم 

صقل ل، وبناء قدرة تكنولوجية ومعلوماتية لدى النظام التعليمي يف بيئة تعليمية حتفيزية، )العلوم والتكنولوجيا(عىل تعليم 
  .مهارات االبتكار لدى املتعلمني وتوجيههم نحو األنشطة البحثية ومنتجات املعرفة

  :التعليم اخلاص .ج
فقد واكب املسرية التعليمية منذ بدايات نشوء الكيان  .ردينحيتل التعليم اخلاص مكانة متميزة يف النظام الرتبوي األ

فكان تأسيس املدارس اخلاصة عىل أسس غري ربحية تقوم به ، رسالةالتعليم : وكانت بداياته قائمة عىل مبدأ، رديناأل
أصبح االستثامر يف التعليم من ، ردنية يف األجتامعية واالقتصادومع تطور احلياة اال .اجلمعيات اخلريية واملؤسسات الدينية

مدارس  ردنقد أسست يف األو، مع استمرار مؤسسات املجتمع املدين يف اهتاممها هبذا املجال، اهتاممات القطاع اخلاص
وأسهمت بشكل إجيايب يف تطوير التعليم العام ويف ، خاصة متميزة يف الدور الرتبوي ويف االستثامر يف املوارد البرشية

ومن شأن هذا النمو الكمي يف قطاع التعليم اخلاص  .)3(%)31.5(إىل  استيعاب نسبة من الطلبة عىل مستوى اململكة تصل
أن يعزز اجلهد الرتبوي الرسمي يف حشد املوارد املتاحة واإلمكانات املادية املحدودة لإلنفاق األفضل عىل مدارس القطاع 

  .وحتسني إمكاناته الفنية لالرتقاء بالتعليم العام وجتويده وجودته، العام
وأوجدت جماالت للطلبة الراغبني ، أسهمت املدارس اخلاصة يف إدخال برامج تعليمية دوليةفقد ، أما من ناحية نوعية

غري واردة يف تلك ، اللغويةأو  األكاديمية، مما جيعل عوائق االلتحاق، يف االلتحاق بالدراسات اجلامعية يف بلدان متقدمة
اجحة يف تكامل القطاعني العام واخلاص والتطوعي من األنامط املتميزة والن ردنويعد التعليم اخلاص يف األ .احلاالت

وختضع املدارس اخلاصة فنيًا إلرشاف  .ويف تعظيم االستثامر فيه من جهة أخرى، يف نرش التعليم وتطويره من جهة) املدين(
  .وهي مستقلة إداريًا وماليًا ضمن الترشيعات الناظمة هلذا القطاع، الوزارة

                                                                        
 . اإلصالح االقتصادي والتنمية البرشية، مؤسسة شومانالتطوير الرتبوي بني النظرية والتطبيق، دراسة يف: املرصي، منذر .د)  1(

(2)  The Global Innovation Index 2012. 
 .2011تقرير وزارة الرتبية والتعليم، )  3(
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حيث تتيح الترشيعات هلذه ، ويف التعليم الثانوي،  مرحلة التعليم ما قبل املدريسويتمتع التعليم اخلاص بمرونة يف
ية يف ردنمع التزامها باعتامد املناهج األ، املؤسسات اعتامد مناهج أجنبية وكتب مدرسية تتم املوافقة الرسمية عليها مسبقاً 

فثمة ترشيعات ، أما عىل مستوى مرحلة التعليم األسايس .يةاملواد الدراسية املتعلقة بالدين واللغة واهلوية الوطنية والتارخي
مما يضطر بعض املدارس اخلاصة ، ويف اعتامد اللغة العربية للتدريس،  يف مجيع مواده الدراسيةردينملزمة باعتامد املنهج األ

الزدواجية ، التعلميةوهذا يؤثر بدوره يف مستوى اكتساب املتعلم للمهارات ، إدخال مواد دراسية موازية بلغة أجنبية
وربام يكمن احلل  .ويضيف عبئًا دراسيًا عىل املتعلم يف هذه املرحلة من جهة أخرى، أساليب التدريس باللغتْني من جهة

يكمن احلل يف تطبيق النمط ، إذ تشمل املدارس التي تقدم برامج أجنبية، وهي ذات حجم كبري، هلذه املعضلة التعليمية
   .وفق ترشيع ينظم ذلك .لثانوي عىل هذه املرحلة التأسيسيةاملعتمد يف التعليم ا

  :السلوك الطاليب واالنضباط املدريس .د
وقد أكدت ، يًا ونفسيًا ومعرفياً اجتامعجسميًا و، تؤكد الفلسفة الرتبوية بعامة عىل النمو الكامل واملتكامل للمتعلم

تكوين شخصية إىل  وهيدف هذا النمو املتكامل .ذلك باعتامده مرتكزًا أساسيًا للمناهج الدراسية ردنالفلسفة الرتبوية يف األ
وتضع األنظمة  .1وتعزيز مهاراته الفكرية والعلمية والتعلمية بشكل متكامل، ي والثقايفجتامعوتقويم سلوكه اال، املتعلم

وقد وضعت  .)االنضباط املدريس(ما يسمى أو  الرتبوية الضوابط السلوكية لذلك من خالل الترشيعات للسلوك الطاليب
بل حاالت فردية تتم معاجلتها من ، تلك الترشيعات يف وقت مل تكن فيه السلوكات الطالبية السلبية تشكل ظاهرة مجاعية

والعالجي متمثًال باملعاجلة ، يجتامعمتمثًال باإلرشاد الرتبوي والنفيس واال، لوقائيا: خالل تلك الترشيعات بأسلوبني
وهو أمر طبيعي ، ردينية متباينة يف املجتمع األاجتامعوانتشار سلوكات ، إال أن التغري الرسيع يف املجتمع .الفردية لكل حالة

الطاليب؛ وإذا ما أضيف لذلك أو  السلوك املدريسقد انعكس عىل ، يف عامل العوملة واالتصاالت وانتشار الفضائيات
فقد تطور وضع السلوك ، ية والسياسيةقتصادوكذلك العوامل اال، ية وبخاصة األرسية وجمتمع الرفاقجتامعالعوامل اال
غري سلوكات طالبية إىل  ليتحول األمر، ياجتامعوتأثر بام جيري خارج املدرسة من عنف ، االنضباط املدريسأو  الطاليب

  .وحتدي اإلدارات املدرسية أحياناً ، واالعتداء عىل املعلم، مألوفة مثل االعتداء عىل التجهيزات املدرسية نفسها
بل يتطلب ذلك وضع سياسات مدرسية ، ومثل هذه السلوكات مل تعد الترشيعات وحدها ذات فعالية يف معاجلتها

ية والثقافية جتامعالرياضية واال: نشاطات املدرسية املتنوعةذات طابع وقائي؛ وأدوات تلك السياسات تتمثل بربامج ال
 –) باحلكومات الطالبية(ما يسمى أو  تفعيل دور جمالس الطلبةأو  بإرشاف معلمي املدرسة وإدارهتا؛ وإجياد، والفنية

Student's Governing Boards – جمالس (دور تفعيل ، ويعزز ذلك .تكون ذات مسؤوليات إرشافية ورقابية وتقويمية
  .يف املشاركة الفاعلة مع اإلدارات املدرسية وجمالس الطلبة) آلباء واألمهاتا

                                                                        
 .1994لسنة  4 قانون الرتبية والتعليم، رقم)  1(
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الرتبية (مزيد من الدراسة واإلعداد وتدريب اهليئات التدريسية يف آليات تطبيقها وهي إىل  وثمة وسيلة وقائية حتتاج
وتعريضهم ، التنمية ومشاركتهم يف نشاطات جمتمعيةبحيث تأخذ طابعًا عمليًا يعني بتعريف الطلبة بدورهم يف ، )الوطنية

  .لتجارب ومواقف حياتية تعزز فيهم معاين االنتامء واالعتزاز الوطنيني
  :املؤهلةأو  البيئة املدرسية اآلمنة والكفؤة .ـه

، املدرسية اآلمنةمن تدين مستوى متطلبات البيئة ، عىل خمتلف مواقعها، يةردنتعاين نسبة ال بأس هبا من املدارس األ
خمتربات ومشاغل وخدمات؛ ويف التجهيزات الفنية والتقنية ، فثمة تباين يف مستوى املرافق املدرسية، ماديًا وفنيًا وبرشياً 

الشعور بفقدان العدالة واملساواة يف إىل  وهذا التباين يؤدي .إدارات ومعلمني، وتكنولوجيا التعليم؛ ويف املوارد البرشية
ولعل أمهها هو اجلانب البرشي املتمثل يف ، املكتظة بالسكانأو  الرتبوية وتوفريها للمدارس يف األماكن النائيةاخلدمات 

  .وبخاصة يف جمال العلوم والرياضيات، صعوبة توفري املعلمني
ت الكثافة وبخاصة يف املناطق ذا، وهي ظاهرة اكتظاظ الطلبة يف الغرف الصفية، وثمة ظاهرة أخرى يف املدارس العامة

ومن  .يةاقتصادواملناطق التي جيري فيها انتقال الطلبة يف مرحلة التعليم األسايس من املدارس اخلاصة ألسباب ، السكانية
والتوجه ، شأن هذا االكتظاظ أن حيّد من فعالية العملية الرتبوية يف وقت ُيرفع فيه شعار التميز واإلبداع والتفوق يف التعليم

  .االتصاالت عالية املستوى –وربطها بشبكات االنرتنت ، عريف ومتطلباته من املختربات احلاسوبيةامل قتصادنحو اال
وتفعيل مكافآت ، فإن ختصيص املوارد املالية لتعزيز البنية التحتية يف تلك املدارس وتأهيلها، وملعاجلة هذه املشكلة

   .لرفد املدارس باملعلمني األكفياء يف الوقت املناسب ..للعملصعوبات العمل للمعلمني يف املناطق النائية وغري اجلاذبة 
  ):الدراسة الثانوية العامة(التقويم وامتحان  .و

التخطيط والتنفيذ (يمثل التقويم العنرص النهائي يف منظومة العملية الرتبوية واملرحلة النهائية يف بنية النظام الرتبوي 
باهتامم إال يف مرحلة ، عملية وبأسلوب علمي يف النظام الرتبوي ويف العملية الرتبويةمن ناحية ، ومل حيظ التقويم .)والتقويم
فقد أخذ التقويم ، ومن ناحية جمتمعية .األمر الذي اقتىض الرتكيز عليه يف الربامج التدريبية للمعلمني بخاصة، متأخرة

اهتاممًا  )عاميًا بالتوجيهي(وما يعرف ) الثانوية العامةبامتحان شهادة الدراسة (ما يسمى أو ، النهائي ملرحلة التعليم الثانوي
 .والرتباطه بنظام القبول وااللتحاق بالتعليم اجلامعي من جهة أخرى، ية من جهةردنذلك أنه يمس مجيع األرس األ، متزايداً 

إال أن ثمة ، وبغض النظر عن الدراسات العديدة واملحاوالت اجلادة واألنامط املستخدمة يف تصميم هذا االمتحان وإدارته
املركز (ويتمثل ذلك بالعمل اجلاد إلجياد  .حًال من شأنه أن يكون أكثر موضوعية وعدالة ونزاهة يف تصميمه وإدارته

خالل ثالث ، ويقوم هذا املركز .ة مستقلة عن وزارة الرتبية والتعليممؤسسة وطني، )الوطني لالختبارات والتقويم
حيث يمكن استخراج األسئلة وتطبيقها حاسوبيًا عىل الطلبة املتقدمني ، )بنك األسئلة للمرحلة الثانوية(بإعداد ، سنوات

والعنف يف إدارة االمتحان؛ كام  ويف ذلك إهناء كامل لظاهرة الغش، المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة مرتني سنوياً 
  .يسهل استخدام نتائجه يف تطوير معايري القبول لاللتحاق باجلامعات
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املراحل املفصلية أو  وثمة أدوار أخرى هلذا املركز وهي تصميم اختبارات املستوى للطلبة سواء عىل مستوى الصفوف
راجعة إلغناء مدخالت التعليم ومعاجلة جوانب  واستخدام النتائج كتغذية، هبدف تقييم مستوى األداء، الدراسية

  ..وتطوير جوانب القوة، الضعف فيه
  :التنمية املهنية واإلدارية

وتتجه النظم املعارصة يف املؤسسات  .والتقويم) أو اإلدارة(التخطيط والتنفيذ ، من أهم عنارص النظام الرتبوي ومهامه
ورسم السياسات متوسطة وبعيدة  سرتاتيجيدور املركز بالتخطيط اإلنحو حتديد ، ويف املؤسسة الرتبوية بخاصة، بعامة

الوحدة األساسية يف إىل  ونقل مهام اإلدارة وتوفري اخلدمات الرتبوية، املدى ومتابعة تطبيقها بالشكل األمثل وتقييم النواتج
وهي عملية دائمة ومستمرة وفق مبدأ ، وهذا ما يعرف بالتوجه نحو الالمركزية يف اإلدارة .النظام التعليمي وهي املدرسة

وهذا يتطلب االرتقاء بالكفاءات البرشية املتوافرة من مديري املدارس واملعلمني  .)احلاكمية الرشيدة والشفافية واملساءلة(
ومن شأن التدريب  .للمديرين واملعلمني، اإلدارية والتعليمية، من خالل التدريب والتأهيل وديمومة التنمية املهنية

، والتطبيق العميل يف العملية اإلدارية والعملية الرتبوية، التأهيل أن جيّرس الفجوة بني التخطيط النظري للتطوير الرتبويو
ويمّكن املعلمني من مواكبة تطوير املناهج وحتديث األساليب التدريسية التي تركز عىل صقل مهارات الطلبة يف إعامل 

  .ومراعاة الفروق الفردية لتحفيز التفوق واإلبداع، والتفكري الناقد وحل املشكلة، العقل
  :التعليم العايل وكليات املجتمع .ز

وأصبح مبدأ ، ية لألمم واألفرادجتامعية واالقتصاددورًا فاعًال يف احلياة اال، والعايل بخاصة، يؤدي التعليم بعامة
واملجتمعات التي تسعى لتحقيق نمو أفضل من ي من أولويات الدول جتامعاالستثامر يف التعليم والعائد الفردي واال

ي قتصادإسهامًا رئيسيًا يف النمو اال، بخاصة، ويمثل االستثامر يف التعليم العايل .)1()رأس املال اإلنساين(خالل نوعية 
البحوث وإعداد ، يةجتامعحيث يتم من خالله إعداد القيادات املهنية املتخصصة ملختلف جوانب احلياة اال، يجتامعواال

  .تطوير املعرفة وحل مشكالت املجتمعإىل  التي هتدف
التدريس والبحث : وقد أمجع معظم قادة الفكر الرتبوي عىل أن أهداف هذا املستوى من التعليم تتمحور يف منظومة

  ):.I.R.S.D(وخدمة املجتمع والتنمية 
Instruction, Research, Service, and Development. 

وتواىل تأسيس اجلامعات العامة  .)1962(إجياد هذا املستوى العايل يف التعليم منذ العام إىل  حاجته ردنوقد أدرك األ
 .لتلبية احلاجات املجتمعية يف خمتلف مناطق اململكة، خالل العقود الثالثة األخرية من القرن املايض) الرسمية واحلكومية(

واضطرار ، دودية قدرهتا عىل استيعاب الطلبة وخرجيي التعليم العاموحم، ونظرًا لتزايد اإلقبال عىل االلتحاق باجلامعات
                                                                        

 .التعليم العايل يف األردن، عامن .بدر، ماجد)  1(
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فقد استجابت اجلهات املختصة إلفساح املجال لتأسيس جامعات ، نسبة ال بأس هبا من هؤالء الطلبة للدراسة يف اخلارج
العام ، اجلامعيويمكن القول إن التوسع يف التعليم  .وفق رشوط للتأسيس ومعايري االعتامد العام واخلاص، خاصة
هبدف ) 1976- 1975(الذي بدأ يف العام ) كليات املجتمع(تراجع ملحوظ يف التعليم اجلامعي املتوسط إىل  أدى، واخلاص

  .تلبية حاجات املجتمع من القوى العاملة الفنية
وضعف ، براجمهاحيث تقليدية ، وأصبح خيارًا غري مرغوب فيه، لقد تدنى مستوى التحاق الطلبة بكليات املجتمع

وضعف اعتامد عملية ، والبطء يف عملية تطوير مناهجها، ارتباط براجمها بمتطلبات سوق العمل واملهن املتجددة يف املجتمع
فيغلب ، التطوير فيها عىل دراسات موضوعية للتعّرف عىل املهارات التي تتطلبها التخصصات يف سوق العمل واإلنتاج

  .طوير فيهاالطابع النظري عىل عملية الت
مما يؤثر ، حوافز النمو املهني واألكاديمي لدهيمإىل  فتفتقد، 1مدرسًا ومدرّسة) 1990(إىل  أما هيئاهتا التدريسية التي تصل

فضًال عام يواجهه اخلرجيون من البطالة  .وتدين مستوى اخلرجيني، يف مستوى األداء وانخفاض الدافعية للتعّلم لدى الطلبة
ومن ، وهذا يتطلب إعادة النظر اجلادة يف أهداف هذه الكليات .وحمدودية فرص العمل املناسبة واملتاحة يف جمال ختصصاهتم

، ريةوإعداد اخلريج القابل للتكيف مع متطلبات العمل املتغ، للحد من التخصصات الضيقة واملتشاهبة، ثم براجمها ومناهجها
  .جمال العمل الذي تفرضه حاجات سوق العملإىل  لتمكينه من االنتقال، والقابل للتدريب التأهييل

ومن األمهية بمكان إعداد دراسات ميدانية للتعّرف عىل مدى نجاح اخلرجيني ومستوى أدائهم ومهاراهتم يف مواقع 
ومن جانب آخر القيام بعملية تقييم ميداين من حني آلخر  .تعديل الربامج واملناهجأو  هبدف تطوير، العمل الالحق

هبدف حتديث جتهيزاهتا ومصادر التعّلم فيها واملشاغل واملرافق ، ماديًا وفنياً : للتعرف عىل إمكانات الكليات وأبنيتها
  .هذا املجال وكذلك االهتامم بتحديث معايري االعتامد العام واخلاص لتواكب املستجدات واملتغريات يف، التعليمية
  ):أو الرسمية(اجلامعات العامة  .ح

ة التي سرتاتيجيوالتي تم تشخيصها يف اإل، ية يف كثري من املشكالت والقضايا التي تواجههاردنتشرتك اجلامعات األ
أبرزها التوسع ومن ، يةردنويف عدد من املؤمترات املحلية التي عقدت يف خمتلف اجلامعات األ، أعدهتا وزارة التعليم العايل

وارتفاع حجم ، وختفيض الدعم املايل احلكومي، ية والسياسات احلكوميةجتامعالكمي يف االستيعاب حتت الضغوط اال
حيث فقد التوازن ما بني اإلمكانات املادية والبنية ، وهي عوامل مؤثرة يف مستوى األداء اجلامعي، املديونية للجامعات

ويمكن الوقوف عند أبرز هذه القضايا بمنظومة  .االستيعاب اجلامعيأو  احلجم الطاليب التحتية والتجهيزات الفنية وبني
فريى معظم خرباء التطوير يف التعليم اجلامعي أن ثمة ثالثة عنارص أساسية  .القبول واحلرية األكاديمية والبحث العلمي

واحلجم الكمي ، ممارسة احلرية األكاديمية ومستوى، وهي نظام كفوء يف القبول، لالرتقاء بمستوى التعليم يف اجلامعة
                                                                        

 .)5(دائرة اإلحصاءات العامة، اجلدول رقم ، 2011التقرير اإلحصائي )  1(
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يتيح للجامعة املجال لقبول الطلبة يف خمتلف التخصصات وفق مستوى ) فنظام القبول الكفوء(والنوعي للبحوث 
   .وامليول واالجتاهات، والقابلية التعليمية للتخصص املرغوب، التحصيل يف مرحلة التعليم الثانوي
ية مدعوة إلعداد اختبارات يف القدرات العامة واالستعداد ردنن اجلامعات األفإ، وللتعرف عىل هذه اجلوانب

وبذلك تكون العالقة ، لتكون نتائجها جزءًا من حتصيل الطلبة يف امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، التحصييل الالحق
  .ما بني مرحلة التعليم العام واالختبارات اجلامعية متكاملة

واختيار ، يف اجلامعة فتعني قدرة عضو هيئة التدريس عىل اختيار املواد الالزمة للمنهاج) كاديميةاحلرية األ(أما 
قياس مدى حتقيق املتعلم ألهداف إىل  واعتامد أساليب التقييم التي تؤدي، األساليب التدريسية التي حتقق أهداف املنهاج

-Staff(يتطلب التطوير املهني ألعضاء هيئة التدريس وهذا  .املنهاج واكتسابه املهارات األساسية املرتبطة هبا

Development ( لتمكينهم من تطبيق مفهوم)وبخاصة يف جمال استخدام ، بكفاءة وفعالية وإتقان) احلرية األكاديمية
مراكز (ية مدعّوة لتفعيل دور ردنفإن اجلامعات األ، وحتى يتم ذلك .املعريف قتصادتكنولوجيات التعليم واملعلوماتية واال
  .وفق خطة متوسطة املدى وبرامج متخصصة عىل مستوى عاٍل من النوعية) تطوير كفايات أعضاء اهليئة التدريسية

، وتكثيف إسهامهم ومشاركتهم يف األنشطة البحثية، فإن تفعيل دور أعضاء هيئات التدريس) البحث العلمي(وأما 
ومن األمهية بمكان الرتكيز  .يةردنبالبحث العلمي يف اجلامعات األ خطة أساسية يف االرتقاء، الفردية واجلمعية واملؤسسية

عىل البحوث املرتبطة بالسياسات الوطنية يف خمتلف ميادين العمل والصناعة والتجارة والعلوم وغريها من املجاالت 
جانب عىل درجة عالية من وثمة  .التي ترشف عليها اجلهات املعنية بإدارة البحث العلمي عىل املستوى الوطني، األكاديمية
من الناتج املحيل اإلمجايل خالل خطة متتد %) 1.5(بحيث ال يقل عن ، وهو زيادة اإلنفاق عىل البحث العلمي، األمهية

فإنه من األمهية أيضًا حتفيز القطاع اخلاص ، ومن جهة أخرى .حسب رأي أحد املتخصصني يف التنمية، خلمس سنوات
ودعوة اجلامعات إلنشاء مراكز البحث  .العلمي لغايات تطوير النشاط الصناعي والتجاري لدهيالإلسهام يف متويل البحث 

   .)Research and Development Center) (R&D(والتطوير 
  :استقاللية اجلامعات ومعايري التصنيف .ط

وأن تسهم يف إنجاح مشاريع ، مما ال خالف فيه أن تنسجم اجلامعات يف سياساهتا مع السياسة العامة للدولة وتوجهاهتا
وحتى تكون  .أفرادًا ومؤسسات، وهي رسالة عامة للدولة وللمجتمع، ويف االرتقاء بمستوى التنمية البرشية، التنمية الشاملة

ا هو املبدأ الذي يمكن للجامعة أن ترسم سياساهت) استقاللية اجلامعة(فإن ، بكفاءة وفعالية، اجلامعات مؤهلة للقيام هبذا الدور
لتمكينها من ، وبخاصة جمالس األمناء، وتعزيز أدوار جمالسها، وخططها يف إطاره لتطوير أنظمتها وبراجمها ومواردها البرشية

   .قيادة اجلامعة يف قراراهتا اإلدارية واألكاديمية والتطويرية من أجل حتقيق اإلبداع واالبتكار والتنافس اإلقليمي والدويل
الذي تم إعداده بدعم )  املؤسيس للجامعاتردينمعايري التصنيف األ(مدعوة لإلفادة من مرشوع ية ردنواجلامعات األ

ويسهم  .وبمشاركة جلنة عىل مستوى دويل عال من اخلربة يف جمال التعليم العايل) هيئة اعتامد مؤسسات التعليم العايل(من 
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ويف ، يف إحداث نقلة نوعية يف األداء اجلامعي، تطبيقهيف حال اعتامده وإعطاء اجلامعات مرحلة جتريبية ل، هذا املرشوع
، ية غري مؤهلة ألن تكون ضمن قوائم اجلامعات األفضل عاملياً ردنفام زالت اجلامعات األ .دخوهلا مضامر التنافسية العاملية

والبيئة ، ارةاحلاكمية واإلد: فإن مرشوع التصنيف يشمل جوانب، وملزيد من اإليضاح .جامعة) 500(وحتى عىل مستوى 
وهي جوانب  .والتعاون الدويل، والتمويل، والبحث العلمي، والتواصل مع املجتمع، واهليئة التدريسية والطلبة، اجلامعية

  .لإلفادة منها، حمليًا وعربيًا وإقليميًا وعاملياً ، أساسية وشاملة لتحفيز اجلامعات الطاحمة للتنافسية والتاميز
  :العنف اجلامعي .ي

وقد تناوهلا العديد من أساتذة اجلامعات ، أحداث العنف يف اجلامعات ظاهرة مقلقة عىل مستوى وطنيأصبحت 
ويعدُّ سلوك العنف لطلبة اجلامعات يف أذهان أفراد  .تشخيصًا واستكشافًا للدوافع واقرتاح احللول، والكتاب واملثقفني

الفكري والثقايف ، خصية الطالب وهتذيب سلوكهاملجتمع وتصوراهتم؛ إذ املتوقع أن تؤثر اجلامعة يف تكوين ش
والتعبري احلضاري عن ، ويف تكيفه مع البيئة اجلامعية التي يسودها احلوار الفكري واحرتام الرأي اآلخر، يجتامعواال

وغري ، وتوصلت معظم الدراسات والبحوث التي تناولت هذا اجلانب اخلطري .املواقف جتاه خمتلف القضايا املجتمعية
داخل ، حرص مظاهر العنف يف اإليذاء اجلسدي واللفظي وإتالف املمتلكات العامةإىل ، املألوف يف البيئات اجلامعية

تتمثل يف البعد ، وثمة أسباب وعوامل متعددة هلذه الظاهرة غري احلضارية .امتدادًا لسلوك العنف، اجلامعة وخارجها
والتعصب األرسي ، ه يف ذهن األبناء من أنامط فكرية وسلوكية مثل الكبتوبام تعزز، ي املرتبط بالتنشئة األرسيةجتامعاال

فيصبح غري مؤهل للتكيف مع ، يةجتامعوضعف أسلوب احلوار مع اآلخرين يف خمتلف املواقف اال، القبيلأو  والعشائري
  .ي أوسع ينقل إليهاجتامعأي وسط 

إىل  فيؤدي التحصيل األكاديمي املتدين لدى الطالب، األكاديميوهو العامل ، يتعلق باجلامعة نفسها، وثمة عامل آخر
ويمكن القول يف هذا املجال حتديدًا أن تدين  .اخلروج عن هذه احلالةأو ، إحباط جيعله أكثر تقبًال ملواقف العنف للتعبري

قدرات املتعلم وحتسني  فالتعليم اجلامعي من شأنه أن يسهم يف تنشيط، التحصيل األكاديمي ليس مسؤولية املتعلم وحده
  .التعلمي –مستوى أدائه التعليمي 

فاالنتامءات السياسية للمتعلم وتأثره بالتوجهات  .يقتصاداال –وأما العامل اخلارجي فيتمثل بالبعد السيايس 
جتعله أكثر ، يةاقتصادبام فيها من أحزاب ومؤسسات إعالمية و، سيةية التي تعرب عنها الساحة السياقتصادالسياسية واال

وتتحمل  .وتنعكس عىل احلياة اجلامعية واألكاديمية بمظهر من مظاهر العنف، جتاوبًا مع املواقف السياسية خارج اجلامعة
ومتكينه من التكيف مع البيئة التي ، باعتبارها املؤسسة املعنية بإعادة تكوين شخصية املتعلم، اجلامعات عبئًا رئيسًا يف ذلك

وقد توصلت معظم اجلامعات والدراسات  .ية والسلوكيةجتامعالثقافية واال: يتعامل معها ومع معطياهتاأو  يعيشأو  يتعلم
وحتفيز ، التوعية الطالبية بنتائج العنف: جمموعة من التوجهات الوقائية من مثلإىل  التي قامت هبا ملعاجلة هذه الظاهرة

، وهتيئة الطلبة، شاطات التي تقوم هبا اجلامعات خلدمة املجتمعوالن، الطلبة للمشاركة يف برامج النشاطات داخل اجلامعة
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جتاه خمتلف القضايا  والتعبري احلر املسؤول عن اآلراء، بأساليب التفاعل الثقايف واحرتام الرأي اآلخر، ثقافيًا وسلوكياً 
عتامد هنج احلرية األكاديمية التي وا، تفعيل العملية الرتبوية، واألهم من ذلك .ية والوطنيةقتصادالسياسية واال، املجتمعية

واالعتزاز بالقيم ، ومناقشة أمهية التعليم اجلامعي يف تعميق معاين االنتامء الوطني، تتيح املزيد من احلوار الطلبة واألساتذة
  .العمليةي والسلوكي يف جمتمع اجلامعة ويف احلياة جتامعودور اجلامعيني يف إحداث التغيري اال، ي البناءةجتامعاال

واملشاركة يف النشاط العلمي والثقايف ، وحمفزة للتعّلم، أمهية اإلدارات اجلامعية يف إجياد بيئة جامعية آمنة، وأخرياً 
وإضفاء طابع احلرية املسؤولة يف ، وفق برامج هادفة ومبنية عىل ختطيط حيقق تلك األهداف، يجتامعوالفكري واال

   .اجلامعة السلوك الفردي واجلمعي للطلبة داخل
  :اجلامعات اخلاصة .ك

باعتبارها نشاطًا  ..)1989(بموجب قانون اجلامعات اخلاصة ) 1990(العام  ردنبدأ إنشاء اجلامعات اخلاصة يف األ
) 16(إىل  حيث تزايد عدد اجلامعات اخلاصة خالل العقدين املاضيني ليصل، حظي باهتامم جمتمعي، استثامريًا وتنموياً 

وجاء هذا التوسع يف اجلامعات  .شبه رسميةأو  مؤسسات غري ربحيةأو  ذلك اجلامعات التي تتبع هليئاتبام يف ، جامعة
ملواجهة ) الرسمية(وحمدودية استيعاب اجلامعات العامة ، اخلاصة لتلبية احلاجات املجتمعية يف اإلقبال عىل التعليم اجلامعي

والتحاق عدد كبري من ،  عدد خرجيي مرحلة التعليم الثانويوزيادة ملحوظة يف، الطلب عىل االلتحاق بتلك اجلامعات
طالبًا وطالبة حسب التقرير اإلحصائي لعام ) 1954(الذين بلغ عددهم ، ردنهؤالء اخلرجيني باجلامعات خارج األ

اب أكرب عدد وما زالت تؤدي دورًا مهًام يف استيع، فقد أدت هذه اجلامعات .يًا وطنياً اقتصادوهو ما يشكل عبئًا ، )2010(
من املجموع الكيل %) 27(بنسبة ) 2011- 2010(للعام ) 60017(فقد بلغ جمموع استيعاهبا ، من خرجيي التعليم الثانوي

  .)1(طالبًا وطالبة) 225.443(ية وهو ردنللطلبة عىل مستوى البكالوريوس يف اجلامعات األ
من جمموع أعضاء هيئات %) 28(ما نسبته  ويمثل ذلك، عضو هيئة تدريس) 2569(ويعمل يف اجلامعات اخلاصة 

  .)2(عضو هيئة تدريس) 8165(البالغ ، يةردنالتدريس يف اجلامعات األ
سواء يف قبول الطلبة أم يف إتاحة الفرص للعمل فيها من ، وتؤكد هذه اإلحصاءات حجم إسهام اجلامعات اخلاصة

كام أهنا خاضعة إلرشاف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة اعتامد اجلامعات وفق معايري  .القطاع األكاديمي
   .العام واخلاص: االعتامد

ومن أمهها عدم استقرار الترشيعات الناظمة ، املعيقات يف العملأو  وتواجه اجلامعات اخلاصة جمموعة من الصعوبات
وصعوبة استحداث ، والتغيري املفاجئ أيضًا يف أسس القبول ومعايري االعتامد، وتعديالهتا املفاجئة، للجامعات اخلاصة
   .وحيول دون تطورها وتوسعاهتا الكمية والنوعية، مما يربك اإلدارات اجلامعية، ختصصات جديدة

                                                                        
 .2011دائرة اإلحصاءات العامة، الكتاب اإلحصائي لعام  –) 1.2.13(اجلدول رقم )  1(
 .2011، الكتاب اإلحصائي لعام )2010/2011(الكادر األكاديمي يف اجلامعات األردنية لعام  –) 8.2.13(اجلدول رقم )  2(
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للرشكات ومن أبرز املشكالت التي تتعرض هلا اجلامعات اخلاصة إثارة مشكلة العالقة ما بني هيئات املديرين 
ومن  .وتدخل تلك اهليئات اإلدارية يف الشؤون اجلامعية اإلدارية واألكاديمية، املستثمرة يف اجلامعات ورئاسات اجلامعة
فالتناغم والتفاهم وتكامل ، يمكن القول إهنا حمصورة يف عدد حمدود من اجلامعات، خالل التعّرف عىل حجم هذه املشكلة

، ومن جانب آخر فإن املوازنة السنوية لكل جامعة .ه العالقة يف معظم اجلامعات اخلاصةاألدوار هو النمط السائد يف هذ
وليس من مصلحة العملية االستثامرية ، هي القول الفصل يف حتديد املسؤوليات واألدوار، التي يقرها جملس التعليم العايل

  .التي تّم تضخيمها من اجلانب الرسمي، يف اجلامعات ومصلحة اجلامعات اخلاصة نفسها إجياد مثل هذه احلساسية
، يف مستوى الطلبة الذين يلتحقون باجلامعات اخلاصة) الرسمية(وختتلف اجلامعات اخلاصة عن اجلامعات العامة 

ونسبة حمددة ، حيث يلتحق هبا من حيصلون عىل معدالت يف الثانوية العامة دون احلد األدنى للقبول يف اجلامعات العامة
فتكون سوية ، الت األعىل الذين مل يتم قبوهلم يف التخصصات التي يرغبون االلتحاق هبا يف اجلامعات العامةمن ذوي املعد

مما يشكل عبئًا أكاديميًا كبريًا تتحمله اهليئات ، الطلبة يف اجلامعات اخلاصة دون سوية زمالئهم يف اجلامعات العامة
ومن امللفت للنظر أن نسبة خرجيي اجلامعات اخلاصة  .ولئك الطلبةلالرتقاء بمستوى أ، التدريسية يف اجلامعات اخلاصة
وهي ظاهرة تستدعي ، )الرسمية(فام فوق تفوق نسبة خرجيي اجلامعات العامة ) جيد(الذين حيصلون عىل تقديرات 

 .بة اخلرجينياإلدارات اجلامعية يف اجلامعات اخلاصة لدراستها ووضع ضوابط إدارية وأكاديمية أكثر واقعية لتقييم الطل
ولألسباب نفسها يف اجلامعات ، يف ظاهرة العنف اجلامعي) الرسمية(وتشرتك اجلامعات اخلاصة مع اجلامعات العامة 

وإن كان هلا ، وهذا ينفي أن تكون املعدالت املتدنية للطلبة يف اجلامعات ذات أثر كبري يف تصعيد العنف يف اجلامعات، العامة
   .املبارشةأو  ألسباب الرئيسةفهو ثانوي وليس من ا، أثر

، ودعم املشاريع التنموية عىل املستوى الوطني، ومما يؤخذ عىل اجلامعات اخلاصة ضعف االهتامم بإجياد املراكز البحثية
فاالكتفاء ، عىل مستوى حميل ووطني وللجامعة نفسها) R&D(ختصيص جزء من أرباحها ملشاريع البحث والتطوير أو 

الرضيبية املستحقة عىل أرباحها ال ينسجم مع توجهات االستثامر يف التعليم من أجل التنمية البرشية والنمو باملسامهة 
   .يقتصادي واالجتامعاال

  :التعليم نحو التكامل والتميز واالبتكار والتنافسية .ل
 .التقدم احلقيقية هي التعليمفالتجارب الدولية املعارصة أثبتت أن بداية ، إن أمهية التعليم مسألة مل تعد حمل جدل

فالتعليم يتحمل  .فالدول التي أحرزت تقدمًا يف خمتلف ميادين احلياة كانت تضع التعليم يف أولويات براجمها وسياساهتا
كام صوره املؤرخ ، فتاريخ املجتمعات البرشية .ية والبرشيةجتامعية واالقتصادوبخاصة اال، مسؤولية كبرية يف حتقيق التنمية

يف كتابه ) بول كندي(؛ وما ذهب إليه املؤرخ املستقبيل )تاريخ املنافسة بني التعليم والكارثة(هو ) أرنولد تويني(العاملي 
ويف العقد  .)إن التعليم هو الوسيلة الوحيدة ملقابلة القرن احلادي والعرشين(بقوله ) االستعداد للقرن احلادي والعرشين(

أن الولوج (مؤكدًا ) املؤمتر األول للتطوير الرتبوي(جاللة املغفور له امللك احلسني بن طالل  األخري من القرن املايض افتتح
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، يتطلب اعتبار التعليم أولوية ووسيلة لتحقيق التنمية واملواءمة بني املوارد والسكان، اآلمن للقرن احلادي والعرشين
ب املعارف واملهارات التكنولوجية واملعلوماتية واالنفتاح وامتالك الناشئة ألدوات التطور والتقدم واالبتكار وهي اكتسا

عندما قّدم رؤيته نحو تقدم ، وقد أدرك جاللة امللك عبد اهللا الثاين أمهية ذلك .)1()الواعي عىل معطيات احلضارة اإلنسانية
ي قتصادهو أداة النمو اال، جودة ونوعية ومعارصة، بتأكيده أن التعليم) "1999"ي عام قتصاددافوس اال(يف مؤمتر  ردناأل
من حتقيق هذه الرؤية املستقبلية  ردنوحتى يتمكن النظام التعليمي يف األ .)2(ي واالرتقاء بالتنمية البرشيةجتامعواال

وهي التكامل والتميز واالبتكار ، فإن من األمهية بمكان رضورة إيالء املقومات األربع للتطوير الرتبوي، املتقدمة
  .امم الذي تستحقهوالتنافسية االهت

جيعل هذه املنظومة ، )العايل(واألسايس والثانوي والثالثي ، ما قبل املدريس: فالتكامل ما بني مراحل النظام التعليمي
بوعي وانفتاح عىل احلضارة ، وهي إعداد اإلنسان املنتمي هلويته وثقافته ومواطنته، قادرة عىل حتقيق األهداف املثيل للرتبية

كام جيعل هذه املنظومة مؤهلة إلعداد املتعلم لإلسهام يف عملية التنمية الشاملة بام يكتسبه من مهارات وقدرات اإلنسانية؛ 
إحكام االرتباط ما بني خمرجات التعليم إىل  ويؤدي هذا التكامل.يةجتامعية واالقتصادمتكنه من مواكبة متطلبات التنمية اال

  .وسوق العمل وحاجاته املتغرية واملتجددة، ويةوحاجات التنمية الشاملة ومشاريعها التنم
وتأهيله ، والتميز يف النظام التعليمي أصبح رضورة أساسية يف بناء وتكوين وتشكيل مكونات اإلنسان وشخصيته

وهذا يتطلب أن تكون خطط التعليم يف مجيع  .للتعامل مع العلم واملعرفة واستيعاب آليات التقدم التكنولوجية واملعلوماتية
وتقييم خمرجات كل ، مراحله موجهة نحو االرتقاء بنوعية التعليم وجودة خمرجاته وكفاياهتم املعرفية واملهنية واملهارية

مرحلة وفق معايري التميز يف النواتج التعليمية يف منظومة متتالية؛ ذلك أن خمرجات املرحلة التعليمية هي إحدى مدخالت 
وهذا ال يعني عدم إبالء االهتامم  .املخرجات التعليمية متميزة عىل خمتلف مستوياهتاويف املحصلة تكون ، املرحلة التالية

  .)مناهج وأبنية وجتهيزات وموارد برشية ومالية: (باملدخالت األخرى لكل مرحلة تعليمية
ملهارات والقدرة فهو املحصلة التلقائية للتميز يف التعليم؛ ذلك أن امتالك املتعلم مستوى متميزًا من ا، وأما االبتكار

جيعل املتعلمني ، والتفاعل اإلجيايب مع التطورات العلمية الرسيعة احلركة .عىل التعامل مع عامل التكنولوجيا واملعلوماتية
  .األعىل إنجازًا يف هذه املجاالت قادرين عىل االبتكار يف الفكر والعلوم وتطبيقاهتا التكنولوجية واملعلوماتية

، ي والصناعيقتصادالتنافسية قد أصبحت عنوان املخرجات التعليمية عىل مستوى اإلنتاج يف النشاط االفإن ، وأخرياً 
وال يستطيع أي بلد أن يدخل مضامر التنافسية إال بخربات وقدرات متميزة تنافس اخلربات  .وعىل مستوى املوارد البرشية

هو الذي يعمل عىل إكساب اخلرجيني اخلربات والقدرات التي وتطوير التعليم  .والقدرات التي تتمتع هبا البلدان األخرى

                                                                        
 .األول، وزارة الرتبية والتعليم، وقائع املؤمترتقرير التطوير الرتبوي )  1(
 .من خطاب جاللة امللك عبد اهللا الثاين يف املؤمتر، وثيقة مرجعية)  2(
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تعمل عىل رفع إنتاجيتهم ومتكينهم من استخدام التكنولوجيات اجلديدة وأساليبها املبتكرة؛ ويسهم يف حتدي مشكلة 
استثامر الفكر  البطالة بني اخلرجيني لقدرهتم عىل االنخراط يف عامل العمل معتمدين عىل التميز يف التعليم واالبتكار يف

   .والقدرات واملهارات املكتسبة لدهيم
  :اخلالصة .6

فهو أهم مصادر التنشئة ، يجتامعي والتطور االقتصاديعد التعليم أحد العوامل اهلامة والرئيسية يف حتقيق النمو اال
بإعداد ) KG-C(من الروضة حتى الكلية  ردنولذا كان اهتامم النظام الرتبوي يف األ، والتكوين واإلعداد ألفراد املجتمع

ومهارات التفكري العلمي ، مواطن مزود باملهارات يف خمتلف اجلوانب الشخصية واملجاالت املعرفية والسلوكية واملهنية
ومن جهة أخرى كان اهتامم النظام التعليمي بتوفري فرص  .واالنفتاح عىل املعرفة والتواصل واالتصال والبحث العلمي

فاملعيقات والظروف البيئية واجلغرافية مل تعد عقبة يف ، وحتقيق العدالة يف توفري اخلدمات الرتبوية للجميع، التعليم للجميع
ات وسياسات سرتاتيجيإحتقيق ذلك؛ كام أن التوسع الكمي يف التعليم ال يتعارض مع التحسني النوعي للتعليم من خالل 

وبني احلاجات الفردية ، لتحقيق املواءمة بني احتياجات جمتمع املعرفة ومتطلباته من املوارد البرشية املدربة واملؤهلة، تربوية
   .أكاديميًا واستعدادًا لذلك، والتعلم العايل للمؤهلني، والتعليم العام للجميع، للمتعلمني بدءًا بمرحلة الطفولة املبكرة

منهجية التطوير الرتبوي (باعتامد ، كًام ونوعاً ، تضح اهتامم النظام التعليمي بتلك املتطلبات الفردية واملجتمعيةوي
مناهج وأساليب تدريس وطرق تقويم وخدمات (إلغناء البيئات التعّلمية ومدخالت العملية الرتبوية ) املستمر واملتجدد

استجابة ملتطلبات جمتمع ، علمية وحتسني خمرجات النظام التعليمي ونتاجاتهالت –هبدف تفعيل العملية التعليمية ) تربوية
وتوفري الربامج النوعية التي ، كمياً ، لك بالتزام اخلطط الرتبوية املتتالية بتوفري فرص التعليم للجميعويستدل عىل ذ .املعرفة

والعاديني وبطيئي التعلم وذوي التحديات اخلاصة املوهوبني واملتفوقني : تلبي احتياجات املتعلمني بمختلف مستوياهتم
  .)اإلعاقات(

بالرتكيز عىل شخصية املتعلم ومتكينه من ، وعنيت خطط التطوير الرتبوي بربامج التعليم يف خمتلف املراحل التعليمية
لتعليم املبني عىل تطوير ا(وتعزيز هذه املهارات من خالل برنامج ، اكتساب مهارات التفكري والنقد والتحليل واملبادرة

   .ماديًا وفنيًا وإدارياً ، الذي يقوم عىل بيئة مدرسية مؤهلة) املعرفة اقتصاد
من خالل توفري ) رأس املال البرشي(فتتضح بتنمية ، يةقتصادية واالجتامعالنظام التعليمي يف التنمية اال أما مسامهة

، التي تلبي احتياجات القطاعات التنموية بمختلف جماالهتا من جهة، الكوادر البرشية املؤهلة التي متتلك املعرفة واملهارات
فامتالك املهارات الالزمة ملجتمع املعرفة  .ية من جهة أخرىجتامعي يف األدوار واملسؤوليات االجتامعوتزيد الوعي اال

وحتى يتعزز االرتباط ما بني  .وقدرته التنافسية قتصادخمرجات نوعية ذات كفاءة عالية تسهم يف تطوير بنية االإىل  تؤدي
فقد عنيت السياسات التعليمية يف مستويات التعليم العام والعايل بوضع اخلطط ، يةقتصادية واالجتامعالتعليم والتنمية اال

واملتخصص ، والعامل الفني، والعامل املهني، العامل حمدود املهارة: إلعادة التوازن يف سلم ومستويات العاملة، والربامج
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ات والسياسات سرتاتيجيوعىل الرغم من حمدودية حتقيق هذا التوجه إال انه يظل يف صلب اإل .اخلبريأو  ريًا الباحثوأخ
  .واخلطط والربامج ملختلف املراحل التعليمية

ذلك أن خمرجات ، والتعليم العام) كليات املجتمع واجلامعات(وثمة حماوالت نحو تعزيز العالقة ما بني التعليم العايل 
ات والسياسات واخلطط التطويرية يف هذين سرتاتيجيوقد شهدت اإل .التعليم العايل هو من مدخالت التعليم العام

ومديري املدارس واملرشفني ، املستويني من التعليم جوانب مشرتكة ومتبادلة يف تطوير املناهج وبرامج إعداد املعلمني
التكامل بني هذين املستويني من التعليم توجهًا إجيابيًا لتطوير التعليم  مما جيعل، واملرشدين الرتبويني وتدريبهم وتأهيلهم

  .وجتديده وجتويده بعامة
فثمة اهتامم باالرتقاء بدور اجلامعات بتعزيز العالقة ما بني سياسات البحث العلمي والتنمية ثالثية ، أما التعليم العايل

والبحث العلمي هو األداة ، تدريسية وطلبة هي اإلطار العام واملناخهيئة ، ذلك أن اجلامعة، ترتبط أطرافها بعالقة وثيقة
  .والوسيلة والتنمية هي الغاية واهلدف

فإن االستفادة من نتائج البحوث ، ونسق وتناغم، وإذا ما استمرت هذه املنظومة الثالثية تؤدي دورها بكفاءة وفعالية
وبذلك تكون اجلامعات هي املوئل للمكنز الفكري ، دماتوبخاصة يف قطاعات اإلنتاج واخل، تكون عىل درجة عالية

)Think Tank (وهو ما ينبغي أن يسعى النظام الرتبوي عىل تكوين هذا املكنز ، لدى املجتمع)الفكري) أو املخزن.  
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  .)2017لعام (مؤرشات أداء رئيسية خمتارة للتعليم العام والعايل والبحث العلمي    :8اجلدول رقم   .8
  )2010(البرشية لعام مؤرشات التنمية    :9اجلدول رقم   .9
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  )2(اجلدول رقم 

  
  )3(اجلدول رقم 

  )2012- 2010(ردنيف األ  اجلهد التعليمي
العام 
  املايل

موازنة وزارة 
  الرتبية والتعليم

الناتج املحيل   موازنة اململكة 
  اإلمجايل

الناتج القومي 
  اإلمجايل

نسبة موازنة 
وزارة الرتبية 

إىل  والتعليم
موازنة 
  اململكة

(%)  

موازنة نسبة 
وزارة الرتبية 

إىل  والتعليم
الناتج املحيل 

  (%) اإلمجايل

نسبة موازنة وزارة 
 الرتبية والتعليم

الناتج القومي إىل 
  اإلمجايل

(%)  

2010  542.845.000 5.460.192.000 18.762.000.000 18.697.000.000 10 3 4 

2011  719.308.500 6.369.043.000 20.477.000.000 20.349.000.000 11 4 4 

2012  722.081.500 6.837.490.300  ------  ------- 10.06  ------  ------ 

 وزارة الرتبية والتعليم: املصدر* 
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  )4(اجلدول رقم 

  
  )5(اجلدول رقم 

  



  597 

  )6(اجلدول رقم 

  
  )7(اجلدول رقم 
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  )8(اجلدول رقم 
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  )9(اجلدول رقم 
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  األشكال .9
  ومستويات العمل املهني/ ردنالنظام التعليمي يف األ: 1الشكل رقم  .1
  ردنبنية التعليم يف األ: 2الشكل رقم  .2
  العناية بالطلبة املوهوبني: مشاريع جتديدية: 3الشكل رقم  .3
  

  )1(الشكل رقم 
  ومستويات العمل املهني/ التعليمي يف األردنالنظام 

  
 هياكل القوى البرشية يف سوق العمل األردين: املصدر* 
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  بنية التعليم يف األردن )2(الشكل رقم 

  
 والتعليم الرتبية وزارة: املصدر* 
 

  العناية بالطلبة املوهوبني: مشاريع جتديدية )3(الشكل رقم 

  
 الرتبية إسرتاتيجية: املصدر* 
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8 -1 -2    
  املقدمة

معريف عىل استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف شتى  اقتصادإىل  العاملي وحتوله قتصاديعتمد تطور اال
، غريهاأو  يف جمال خدمات احلكومة اإللكرتونيةأو ، الصحيةأو  التعليميةأو  يةقتصادسواء اال، خاصة يف التنمية، املجاالت

  .مما حتّم عىل اجلميع الرتكيز عىل استخدام هذه التكنولوجيا
ية اقتصادفهذا القطاع يوفر دعًام أساسيًا لقطاعات ، يًا هاماً اقتصاداملعلومات قطاعًا وتعدُّ االتصاالت وتكنولوجيا 

بدون وجود قاعدة  اقتصادوال يمكن أن يتطور أي ، قتصاداألكرب لال) enabler(ويعدُّ اُملمّكن ، أخرى عامة وخاصة
  .متقدمة لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

يعتمد  ردنكون األ، الرتكيز عىل خلق صناعة مركزية لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ردنوهذا حيتم عىل األ
ويمكن  .ولدهيا القدرة عىل بناء هذه الصناعة، ومنطقة اخلليج ردناعتامدًا كبريًا عىل وجود قوى برشية مؤهلة تعمل يف األ

وأن ُيفّعل ، ل بعض اإلجراءات اإلدارية واملاليةية مساعدة القطاع اخلاص عىل بناء هذه الصناعة من خالردنللحكومة األ
  .الوطني من خالل تشجيع استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أينام أمكن قتصاداال

 امللخص التنفيذي
ية اهلاشمية خطوات هامة خالل العقدين املاضيني لتحسني الظروف املعيشية ردنلقد خطت حكومة اململكة األ

والرتكيز عىل إنجاز البنية ، من خالل إصدار الترشيعات املحفزة لالستثامر، الوطني قتصادوالنهوض باال، للمواطنني
وتشجيع القطاع اخلاص عىل إنشاء رشكات االتصاالت ، التي من ضمنها شبكات االتصاالت احلديثة، التحتية

لرتكيز عىل جعل هذه الصناعة اُملمّكنة وا، مركز هلذه الصناعةإىل  ردنوتكنولوجيا املعلومات كخطوات لتحويل األ
  .الوطني كافة قتصادلقطاعات اال

  :يف ما ييل، بالرشاكة مع القطاع اخلاص، ويمكن تلخيص اخلطوات التي اختذهتا احلكومة
واضطلع بمهمة إدخال ، مركز تكنولوجيا املعلومات الوطنيإىل  الذي حتول، إنشاء مركز املعلومات الوطني •

واملساعدة عىل إنشاء ، ومتابعة نرش ثقافة استخدام احلاسوب يف الدوائر احلكومية، اململكةإىل  خدمات اإلنرتنت
وتنرش ، ختدم أعدادًا كبرية من أفراد املجتمع، حمطة 180حمطات املعرفة يف أنحاء البالد؛ إذ بلغ عددها حاليًا حوايل 

  .ثقافة استخدام احلاسوب واإلنرتنت يف البالد
منها قانون ، وذلك بإصدار عدد من القوانني احلاكمة، تدرجيية ومتتابعة عىل قطاع االتصاالتإجراء إصالحات  •

 .االتصاالت
 .إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت •
فتح سوق االتصاالت للقطاع اخلاص وخروج احلكومة منه؛ إذ أصبح هذا القطاع من أنجح القطاعات من حيث  •

وخلق فرص عمل مبارشة وغري ، دون حتمل اخلزينة أية نفقات رأساملية، رفد اخلزينة بعرشات املاليني سنوياً 
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ويبني  .الوطني قتصاديف التأثري القوي بإجيابية يف االأو ، ألف فرصة عمل 80حوايل إىل  مبارشة وصل عددها
 .املتنقلة تطور قطاع االتصاالت) 1رقم (امللحق 

فقد تدفقت االستثامرات عىل قطاع ، إصدار قانون االستثامرمن خالل ، تشجيع االستثامرات الداخلية واخلارجية •
تعمل ، رشكة 450فبلغ عددها حوايل  - التي كان من نتيجتها ظهور رشكات تكنولوجيا املعلومات- االتصاالت 

دخل قطاع ) 2رقم (ويبني امللحق  .مليار دوالر أمريكي سنوياً  2.5جتاوز دخلها ، قتصاديف خمتلف حقول اال
الدول التي يقوم قطاع تكنولوجيا ) 3رقم (ويبني امللحق ، املعلومات من العمل يف القطاعات املختلفةتكنولوجيا 

 .وحصة كل منها، املعلومات بالتصدير هلا

تطويرها لرتبط مجيع دوائر  وتم كذلك، قيام احلكومة ببناء شبكة ألياف ضوئية تربط مجيع مدارس اململكة •
وقد تم االنتهاء من  .للقطاع اخلاص استخدامها كام أنه يمكن .املستشفيات واملراكز الصحيةإىل  باإلضافة، احلكومة

 .من هذه الشبكة% 30متديد حوايل 

ية من قبل وزارة الرتبية والتعليم بالرشاكة مع القطاع اخلاص كخطوة أوىل نحو حتديث ردنإطالق مبادرة التعليم األ •
وقد تم حتويل بعض املناهج للصف العارش يف حوايل مائة مدرسة  .تعليم إلكرتوينإىل  وحتويله، ردنالتعليم يف األ
وتعطي الضوء األخرض للبدء يف عملية حتويل التعليم يف ، وكانت النتائج ناجحة، مناهج إلكرتونيةإىل  استكشافية

 .تعليم إلكرتوينإىل  مجيع املراحل األساسية

إىل  لتحويل خدمات احلكومة، ارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتإطالق برنامج احلكومة اإللكرتونية يف وز •
وإصدار شهادة ، خدمة تقدير الرضيبة الذايت:مثل، خدمات إلكرتونيةإىل  خدمات الكرتونية؛ إذ تم حتويل بعضها

 .....وجتديد رخصة املهن، عدم حمكومية

التي كان ُيؤمل من ، مجدت معظم هذه اخلطط، ردنإال أنه بسبب األزمة املالية التي عصفت بالعامل ومن ضمنه األ
 قتصادوجلعلها اُملمّكن جلميع نشاطات اال، مركز لصناعة تكنولوجيا املعلومات يف املنطقةإىل  ردنخالهلا حتويل األ

 .الوطني

، للنهوض بهلنبني عليه اخلطط املقرتحة ، يف هذه الدراسة عىل النجاحات التي حققها هذا القطاع، و سيتم الرتكيز
  :وتتلخص هذه املقرتحات يف ما ييل .األهداف املرجوةإىل  والوصول

بلد حاضن لصناعة االتصاالت وتكنولوجيا إىل  ردنأن تكون هناك إرادة سياسية لدى احلكومة لتحويل األ )1
  .املعلومات

وغريها من ، مالية، صحة، تعليم(رشكات متخصصة أو  أن تقوم احلكومة بمساعدة القطاع اخلاص بإنشاء رشكة )2
لدهيا القدرة ) القطاعات التي يمكن لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن تؤدي دورًا هامًا يف حتفيزها وتطويرها

لتستطيع املنافسة يف احلصول عىل العطاءات يف الدول العربية وغريها؛ إذ يقّدر سوق ، املالية واإلدارية والتسويقية
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حصة الرشكات ، مليار دوالر 40مات السنوي يف منطقة الرشق األوسط بحوايل االتصاالت وتكنولوجيا املعلو
 ويكون دور هذه الرشكة، بالرغم من إمكانيات القوى البرشية وخربهتا، مليون دوالر 250ية منه ال تزيد عىل ردناأل
يف  - أمكنما –ية ردنالرشكات عند احلصول عىل أي عطاء أن تستخدم رشكات تكنولوجيا املعلومات األأو 

وذلك من خالل تلزيمها ، تنفيذه؛ ويمكن الرتكيز عىل قطاعي التعليم والصحة واخلدمات احلكومية بداية
 .)cost plus) (مع هامش الربح الكلفة(عطاءات هذه القطاعات عىل مبدأ 

ويمكن  .ات األولويةباعتباره من مشاريع التنمية ذ، تعليم إلكرتوينإىل  البدء بتحويل التعليم يف املراحل األساسية )3
 .االستفادة من املعونة املقدمة من دول اخلليج

 .رصد مبالغ يف املوازنةإىل  وهذه ال حتتاج، تنفيذ خدمات حكومة إلكرتونية عىل مبدأ املشاركة بالعوائد )4

يف املشاركة أو ، سواء حول مستوى اخلرجيني، الرتكيز عىل التعاون ما بني القطاع األكاديمي والقطاع اخلاص )5
 .البحث والتطوير

   .لرفع اإلنتاجية وزيادة الكفاءة، عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات قتصادتشجيع خمتلف قطاعات اال )6

لتكون القاعدة التي تبنى عليها خدمات وصناعة تكنولوجيا ، استكامل الشبكة الوطنية لأللياف الضوئية )7
 .املعلومات

  اخللفية العامة
أمهية دور االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، وعىل أعىل املستويات، منذ مطلع التسعيناتية ردنأدركت احلكومة األ
من ، نقل املعارف واملعلومات بطريقة فّعالةإىل  إضافة، من خالل تسخري اإلمكانات واملوارد، يف حتقيق التنمية املستدامة

  :منها، ولتحقيق ذلك اهلدف قامت احلكومة باختاذ عدة إجراءات .ية مستدامةاجتامعية واقتصادتنمية إىل  أجل الوصول
كأحد مراكز البحث العلمي والتكنولوجي املتخصصة التابعة  1992تأسيس مركز املعلومات الوطني يف العام  :أوالً 

ليكون ، 1987 للعام 30من قانون املجلس األعىل للعلوم رقم ) 11(بمقتىض املادة ، للمجلس األعىل للعلوم والتكنولوجيا
  :وحدد هلذا املركز هدفني، اجلهة التي تتوىل مسؤولية إنشاء نظام املعلومات الوطني وتطويره وإدارته

بناء نظام متكامل للمعلومات وإدارته عىل املستوى الوطني يربط بني املراكز املُجِمعة واملنُِشئة للمعلومات يف  •
وطنية يتم من خالهلا توفري أحدث وأشمل املعلومات  وينسق بينها ضمن شبكات، القطاعني العام واخلاص

 .ية والتكنولوجيةجتامعية واالقتصادواملعارف اال

وبام ، املستفيدين يف القطاعني العام واخلاصإىل  ومعاجلتها بام يضمن انسياهبا، تطوير تلك املعلومات واملعارف •
دعم األنشطة العلمية واإلنتاجية بمختلف أنواعها وي، يرفع الكفاءة والفعالية اإلدارية والتنظيمية يف القطاعني

 .وتفرعاهتا
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بإدخال  1995قام املركز يف العام ، ذلكإىل  وباإلضافة .وقد استطاع املركز حتقيق نجاح جزئي للهدفني املعلنني
إىل  باإلضافة، ردنيف األ) Domain Names(وأسندت إليه مهمة تسجيل أسامء النطاقات ، ردناألإىل  خدمات اإلنرتنت

 .إعداد املعايري واألسس املتعلقة بمجال املعلومات

الذي كان له دور كبري يف نرش ثقافة تكنولوجيا املعلومات باستخدام ، و أدار املركز ونفذ مرشوع حمطات املعرفة
  .احلاسوب يف املناطق النائية

 "قانون توظيف موارد تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات احلكومية" 2003لسنة  81وبصدور القانون املؤقت رقم 
فقد تم بموجبه فك االرتباط مع املجلس األعىل للعلوم  "مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني"أصبح اسم املركز 

  : هومن أهم مهام، ويدير املركز جملس إدارة برئاسة وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات .والتكنولوجيا
وتطوير الربجميات املتعلقة ، االستمرار يف توفري القاعدة الرئيسية من املعلومات عىل املستوى الوطني وتبويبها .1

  .باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات
  .).jo(االستمرار يف إدارة وتسجيل النطاقات اخلاصة باإلنرتنت يف املجال املعروف باسم  .2
  .نت للدوائر واملؤسسات احلكوميةاالستمرار بتوفري خدمات اإلنرت .3

إجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة باحتياجات املؤسسات احلكومية واستعامالهتا ملوارد تكنولوجيا  .4
 .املعلومات

إعداد اخلطط والربامج لتدريب موظفي املؤسسات احلكومية وتأهيلهم يف جمال استخدام موارد تكنولوجيا  .5
 .املعلومات

 .جماالت موارد تكنولوجيا املعلومات وبرجمياهتا ومواصفاهتا وكل ما يتصل هبا تقديم االستشارات يف .6

 .وإدارهتا وتشغيلها وصيانتها، توفري أي من موارد تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات احلكومية .7

   .إصدار املواصفات الفنية والتشغيلية لتكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات احلكومية .8
   .وتشغيلها، احلكومة اإللكرتونية إدارة مركز عمليات .9

بدءًا بإصدار ، عىل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 1994إجراء إصالحات تدرجيية ومتتابعة منذ العام  :ثانياً 
، 2007لسنة  34قانون دائم رقم إىل  تم حتويله، 2002وقانون مؤقت للربيد يف العام ، 1995لسنة  13قانون لالتصاالت رقم 

  :إصدار قانون االتصاالت عدة إجراءات من أمهها وتبع
وقد كان هلا دور مهم يف نجاح قطاع ، التي كانت أول هيئة ُتنشأ يف العامل العريب، إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت •

وزيادة ، وإدخال اخلدمة اهلاتفية املتنقلة، وزيادة انتشار اخلدمة اهلاتفية، ونقله نقلة نوعية ردناالتصاالت يف األ
 :ذلك) 1جدول رقم (ويبني اجلدول التايل  .املنافسة



 

 

وذلـك عـن طريـق القيـام ، بدأت خطوات حترير قطاع االتصاالت خالل النصف األول من تسعينيات القرن املايض

 
 .2006التي تم االنتهاء منها يف عام ، يةردن
  .تم منح ثاين رخصة لتقديم خدمة اهلواتف املتنقلة

  .خدمات االتصاالت املتنقلة
ملنافسة رشكة ، لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة

 .رخصة فئوية 52رخصة فردية و
فقد تم ، الذي يعد أول قانون اتصاالت عرصي يف املنطقة العربية

، وتم إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لتتوىل تنفيذ السياسة
وقامت معظم الدول العربية باالستعانة هبذا القانون يف إصدار 

التزمت و، بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات
وتفعيل ، املخلة باملنافسةومنع املامرسات ، اململكة بفتح سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للقطاع اخلاص

  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للعمل بشفافية وباستقالل تام عن كافة املرخصني

 .فتح سوق االتصاالت للقطاع اخلاص
بدأت خطوات حترير قطاع االتصاالت خالل النصف األول من تسعينيات القرن املايض

 :باإلجراءات التالية
  : السامح للقطاع اخلاص باالستثامر يف االتصاالت

  .رخصة لتشغيل خدمة اهلواتف املتنقلة منح أول  1994يف العام 
ردنبدأت عملية خصخصة رشكة االتصاالت األ 1997يف العام 
تم منح ثاين رخصة لتقديم خدمة اهلواتف املتنقلة 1999يف العام 
 .الراديو املتنقلتم منح رخصة لتقديم خدمات  2004يف العام 
خدمات االتصاالت املتنقلة تم منح رخصة ثالثة لتقديم  2004يف العام 

لتقديم خدمات االتصاالت الثابتة، تم منح أول رخصة اتصاالت فردية 2005يف العام 
 .يةردناالتصاالت األ

رخصة فردية و 25منها ، رخصة 77بلغ عدد الرخص حتى تارخيه حوايل 
الذي يعد أول قانون اتصاالت عرصي يف املنطقة العربية، 1995للعام  13إقرار قانون االتصاالت رقم 

وتم إنشاء هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لتتوىل تنفيذ السياسة، تكليف الوزارة بمهام وضع السياسة العامة
وقامت معظم الدول العربية باالستعانة هبذا القانون يف إصدار  .واقتصار التشغيل واالستثامر عىل القطاع اخلاص

  .قوانينها الوطنية
بعد مفاوضات استمرت عدة سنوات 2000اتفاقية منظمة التجارة العاملية العام إىل  انضمت اململكة

اململكة بفتح سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للقطاع اخلاص
هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للعمل بشفافية وباستقالل تام عن كافة املرخصني
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فتح سوق االتصاالت للقطاع اخلاص •
بدأت خطوات حترير قطاع االتصاالت خالل النصف األول من تسعينيات القرن املايض

باإلجراءات التالية
السامح للقطاع اخلاص باالستثامر يف االتصاالت .1

يف العام  •
يف العام  •
يف العام  •
يف العام  •
يف العام  •
يف العام  •

االتصاالت األ
بلغ عدد الرخص حتى تارخيه حوايل  •

إقرار قانون االتصاالت رقم  .2
تكليف الوزارة بمهام وضع السياسة العامة

واقتصار التشغيل واالستثامر عىل القطاع اخلاص
قوانينها الوطنية

انضمت اململكة  .3
اململكة بفتح سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات للقطاع اخلاص

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت للعمل بشفافية وباستقالل تام عن كافة املرخصني
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فقد ، واملجتمع قتصادتغيريات عميقة يف االإىل  لقد أدى فتح سوق االتصاالت للقطاع اخلاص وتدفق االستثامرات
 يؤدي% 10أن الزيادة يف انتشار خدمات االتصاالت املتنقلة ب بينت دراسة أجرهتا مجعية النظام العاملي لالتصاالت املتنقلة

، وهنالك أمثلة كثرية عىل التأثري اإلجيايب الستخدام اهلواتف املتنقلة يف كثري من األعامل .يف الدخل القومي% 1.2زيادة إىل 
وهذا ، مهم اهلواتف املتنقلةنظرًا الستخدا، فمثًال تضاعف عدد النقالت اليومية التي يقوم هبا أصحاب صهاريج املياه

  .مثل قطاع املقاوالت، حتسني أداء بعض القطاعات التي خيدموهناإىل  باإلضافة، ضاعف من دخلهم
من عينة أجري عليها استطالع من قبل دائرة اإلحصاءات % 82فقد طالب ، وللتدليل عىل أمهية االتصاالت املتنقلة

  .احلكومة اإللكرتونية متوفرة من خالل أجهزة اهلواتف املتنقلةطالبت أن تكون خدمات ، ردنالعامة يف األ
ويمكن مالحظة ذلك ، تغيري كبري يف ثقافة املسؤولية املجتمعيةإىل  وكذلك فإن نجاح رشكات االتصاالت املتنقلة أدى

  .وخاصة كرة السلة، مثل مسامهتهم يف الرياضة، بسهولة
التي ، كات وخاصة من ناحية سلم الرواتب وغريها من احلقوقتغيريات جوهرية يف ثقافة الرشإىل  باإلضافة

  .انعكست إجيابًا عىل املوظفني
ولكن أهم نتيجة لدخول خدمات االتصاالت املتنقلة كان يف خلق فرص عمل هائلة للعاملني يف هذا القطاع يف أنحاء 

ألكرب يف تشغيل معظم شبكات االتصاالت يني وخرجيي تكنولوجيا املعلومات الباع اردنفقد كان للمهندسني األ، العامل
  .بنجاح يف الرشق األوسط والعامل) اجليل الثاين( 2Gاملتنقلة 
  .يةردنخصخصة مؤسسة االتصاالت األ •

التي كانت ، يةردنية صعوبات يف متويل املشاريع الرأساملية يف مؤسسة االتصاالت األردنواجهت احلكومة األ
ونتيجة لذلك  .ومتويل اخلدمات احلديثة التي بدأت تظهر احلاجة املاسة إليها، توسيع الشبكة األساسيةإىل  هتدف

ة خصخصة إسرتاتيجيعىل  15/9/1996فقد صدرت موافقة جملس الوزراء بتاريخ ، ولعوامل متعددة أخرى
 .2006التي تم االنتهاء من خصخصتها يف العام ، مؤسسة االتصاالت

  .مبادرة حمطات املعرفة •
إىل  ية من رؤية جاللة امللك عبد اهللا الثاين ابن احلسني املعظم بالتحولردنحمطات املعرفة األتبلورت فكرة 

 الستخدام االتصاالت وتكنولوجيا ردينوالتي متثلت بإتاحة الفرصة للمواطن األ، الرقمي واملعريف قتصاداال
، ىل املجتمعات الريفية والنائيةمع الرتكيز ع، املعلومات كأداة فاعلة خلدمة املجتمع املحيل بمختلف فئاته

 قتصادولتطوير القوى البرشية وإكساهبا مهارات اال، هبدف جتسري الفجوة الرقمية بني حمافظات اململكة
وذلك من أجل تكامل ، ورفع كفاءهتا العملية، احلديث لزيادة قدرهتا التنافسية يف احلصول عىل فرص عمل

تنعكس آثارها ، ية شاملة عىل مستوى التجمعات السكانيةاجتامعية واقتصاداجلهود للمسامهة يف حتقيق تنمية 
  .املبارشة عىل حياة املواطن ورفاهيته



 

التي سميت فيام بعد مبادرة حمطات (وقد تّم إطالق مبادرة تأسيس مراكز تكنولوجيا املعلومات وخدمة املجتمع 
وتأيت هذه املبادرة كخطوة عملية يف طريق اعتامد تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف 

وقد تم توزيع  .متهيدًا لتفعيل استخدامات احلكومة اإللكرتونية يف خدمة املواطنني يف أماكن وجودهم
ويبني ، حمطة 180إىل  ل عدد املحطات ليومنا هذا

  

  .املحليةية يف املجتمعات جتامعية واالقتصاد
لتأهيل األفراد وإكساهبم املهارات ، توفري الوسائل والتجهيزات اخلاصة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  .لتمكينهم من استغالل هذه التقنيات احلديثة لتحسني أوضاعهم املعيشية
  .رفع كفاءة األفراد لتقليص حجم البطالة وإجياد فرص عمل يف خمتلف املجاالت

إىل  توفري وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلتاحة الفرصة ألفراد املجتمعات املحلية للوصول
  .وزيادة قدرهتا التنافسية، لتفعيل دورها يف التنمية املحلية والوطنية

وبخاصة احلكومة ، ملبادرات الوطنيةواالستفادة من ا

وقد تّم إطالق مبادرة تأسيس مراكز تكنولوجيا املعلومات وخدمة املجتمع 
وتأيت هذه املبادرة كخطوة عملية يف طريق اعتامد تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف  .2001يف العام ) ية

متهيدًا لتفعيل استخدامات احلكومة اإللكرتونية يف خدمة املواطنني يف أماكن وجودهم، املجتمعات املحلية
ل عدد املحطات ليومنا هذاحمطات املعرفة عىل مجيع املحافظات والتجمعات السكانية يف اململكة ليص

  .إنجازات هذا املرشوع) 

  :وتتمحور أهداف حمطات املعرفة حول
  .سد الفجوة الرقمية بني حمافظات اململكة

قتصادزيادة الوعي بأمهية املعلومات وتكنولوجيا املعلومات يف التنمية اال
توفري الوسائل والتجهيزات اخلاصة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

لتمكينهم من استغالل هذه التقنيات احلديثة لتحسني أوضاعهم املعيشية، الالزمة
رفع كفاءة األفراد لتقليص حجم البطالة وإجياد فرص عمل يف خمتلف املجاالت

توفري وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلتاحة الفرصة ألفراد املجتمعات املحلية للوصول
لتفعيل دورها يف التنمية املحلية والوطنية، املعلومات والبيانات الالزمة

واالستفادة من ا، استغالل املراكز وجتهيزاهتا يف العمليات اإللكرتونية
  .وتنفيذ اخلدمات اإللكرتونية اإللكرتونية
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وقد تّم إطالق مبادرة تأسيس مراكز تكنولوجيا املعلومات وخدمة املجتمع 
يةردناملعرفة األ

املجتمعات املحلية
حمطات املعرفة عىل مجيع املحافظات والتجمعات السكانية يف اململكة ليص

) 2جدول رقم (

وتتمحور أهداف حمطات املعرفة حول
سد الفجوة الرقمية بني حمافظات اململكة §
زيادة الوعي بأمهية املعلومات وتكنولوجيا املعلومات يف التنمية اال §
توفري الوسائل والتجهيزات اخلاصة باالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات §

الالزمة
رفع كفاءة األفراد لتقليص حجم البطالة وإجياد فرص عمل يف خمتلف املجاالت §
توفري وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إلتاحة الفرصة ألفراد املجتمعات املحلية للوصول §

املعلومات والبيانات الالزمة
استغالل املراكز وجتهيزاهتا يف العمليات اإللكرتونية §

اإللكرتونية
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  :ثالثاً 
ليتناسب مع التغيريات املتعاقبة عىل قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  2002تعديل قانون االتصاالت يف العام  •

االتصاالت وتكنولوجيا وتعديل اسمها ليصبح وزارة ، املعلومات؛ إذ تم تعديل املسؤوليات املنوطة بالوزارة
   .املعلومات بدالً من وزارة الربيد واالتصاالت

 .2003إصدار وثيقة السياسة العامة للحكومة يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد للعام  •
 :ما ييل 2003وقد كان من أهم نتائج إصدار وثيقة السياسة 

خدمات إىل  أنيطت به مسؤولية حتويل اخلدمات احلكوميةالذي ، استحداث برنامج احلكومة اإللكرتونية )1
وأنيطت مسؤولياهتا يف ذلك الوقت بوزير ، بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام التي أنشئت حديثاً ، إلكرتونية

وإن مل تكن عىل ، وقد تم إنجاز الكثري الكثري من اخلدمات اإللكرتونية من خالل هذا الربنامج .االتصاالت
  :ومن أهم اخلدمات التي تم إطالقها، توى املأمول منهااملس

يتم من خالهلا احلصول عىل املعلومات عن معظم الوزارات والدوائر و، بوابة احلكومة اإللكرتونية  .أ 
مثل االستفسار ، عىل البوابة )4كام هو مفصل يف امللحق  )خدمة حكومية 1800وتم توفري وصف ، احلكومية

 .استعالم عن أسامء جتارية وغريهاو وتسجيل، للسياراتعن الرسوم اجلمركية 
التي يستطيع مشرتكو االتصاالت املحمولة من خالهلا احلصول عىل معلومات من ، بوابة الرسائل القصرية  .ب 

مثل رسائل عن معامالت املواطنني لدى إدارة ترخيص ، من خالل الرسائل النصية القصرية، دوائر احلكومة
 .يجتامعورسائل للمواطنني عن معامالهتم يف املؤسسة العامة للضامن اال، السواقني واملركبات

الذي يوفر قناة اتصال للمواطن لالستفسار عن الكثري من ، مركز االتصال الوطني للخدمات احلكومية  .ج 
رسالة هاتفية أو ، إرسال رسالة عرب الربيد اإللكرتوينأو ، من خالل االتصال اهلاتفي، اخلدمات احلكومية

رخص وسائط النقل داخل ، رخص أبنية، رخص إنشاءات(مثل إجابة االستفسارات عن الرخص ، صريةق
، الكفاالت ،تنظيم الوكاالت(واإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بخدمات كتاب العدل ) حدود األمانة

، العدلية والتعهداتاإلقرارات ، التأشريأو  تثبيت التاريخ، تصديق الرتمجة، سندات الدين، اإلنذارات
مؤسسة  17وتم من خالله لغاية اآلن ربط ، وغريها) توثيق العقود، احلصول عىل صورة طبق األصل

وإطالق خدمة الشكاوى من خالل املركز بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام الستقبال ، حكومية
 .الشكاوى من املواطنني لكافة مؤسسات القطاع العام

 .فتم ربط ما يزيد عىل ثامنني وزارة ودائرة حكومية، بدوائر احلكومة) SGN(حممية خاصة إنشاء شبكة   .د 
 : منها، خدمات مبارشة للجمهور    . ـه

 .التي يمكن من خالهلا إهناء املعاملة والدفع إلكرتونياً ، خدمة التقدير الذايت لرضيبة الدخل §
 .إصدار شهادة عدم املحكومية §



  610 

 .ترخيص السواقني واملركبات §
 .ملهنرخص ا §
 .خدمات يف دائرة األرايض §
 .خدمات املكتبة الوطنية §
 .دائرة مراقبة الرشكات/تسجيل واستعالم عن الرشكات   §
  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالت/تقديم طلبات الرتخيص  §

خاصة للخدمات اإللكرتونية ، التي يمكن من خالهلا إهناء كثري من املعامالت املالية، بوابة الدفع اإللكرتوين       . و 
 .كوميةاحل

تعمل الوزارة عىل توسعة البنية التحتية ملركز عمليات احلكومة ، ومن خالل تنفيذ برنامج احلكومة اإللكرتونية
هبدف توحيد مراكز العمليات ، اإللكرتونية لزيادة قدرة املركز عىل استيعاب استضافة مجيع اخلدمات احلكومية اإللكرتونية

التي تتمتع بمعايري أمن ، حكومية إضافية عىل الشبكة احلكومية اآلمنة ذات الرسعات العاليةوربط مؤسسات ، احلكومية
توحيد كثري من األنظمة والربامج واخلدمات التي تشرتك يف تطبيقها مجيع املؤسسات إىل  باإلضافة، ومحاية موثوقة

وسيتم العمل عىل تنفيذ مرشوع  .ائل القصريةوخدمة الرس، وبوابة الدفع اإللكرتوين، كمركز االتصال الوطني، احلكومية
ومحاية ، والبطاقة الذكية، هبدف رفع جاهزية البنية التحتية الداعمة للتوقيع اإللكرتوين، PKI""مفتاح البنية التحتية العامة 

  .اخلدمات احلكومية اإللكرتونية
كلف إدارة وتشغيل مراكز العمليات احلكومية وتوفري ، وستساهم هذه املشاريع يف رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية

وضامن التوظيف األمثل ملوارد تكنولوجيا ، وتقنني النفقات احلكومية، وذلك للرفع من كفاءة العمل احلكومي، املنفردة
  .املعلومات

وتدعيم ، هبدف دعم اخلدمات احلكومية وتبسيط إجراءاهتا، وسيتم العمل عىل تطوير خدمات إلكرتونية جديدة
جتديد : ومن هذه اخلدمات .باالستعانة بالوسائل اإللكرتونية املختلفة، جودة ورسعة وسهولة االستفادة من هذه اخلدمات

وإصدار تأشريات ، وإصدار تصاريح اإلقامة املؤقتة وجتديدها، وطباعة شهادات امليالد املسجلة مسبقاً ، جواز السفر
  .إلكرتونياً وحتصيل الرسوم والغرامات ، الدخول للمملكة

هبدف تفعيل التواصل بني احلكومة ، وسيتم العمل عىل تطوير خدمة بوابة اهلاتف النقال للحكومة اإللكرتونية
من خالل ، والولوج لعدد من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية، ومتكني املواطنني من احلصول عىل املعلومات، واملواطنني

  .ت حكومية إضافية من خالل مركز االتصال الوطنيعالوة عىل تقديم خدما، اهلواتف النقالة
 Cloud Computingالسحابة الضبابيةوتعمل الوزارة مع مركز تكنولوجيا املعلومات عىل البدء بتنفيذ بيئة حوسبة 

استثامرًا التي كانت تتطلب ، ستوفر منصة لتشغيل عدد كبري من التطبيقات والربجميات احلكومية، يةردنخاصة باحلكومة األ
  .وحتقيق رسعة االستجابة، ورفع األداء، مما له أثر يف توفري كلف التشغيل، كبريًا يف أجهزة احلواسيب والبنية التحتية
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وهو برنامج يقوم بإنشاء وتشغيل شبكة حكومية خاصة ذات ، استحداث برنامج شبكة األلياف الضوئية الوطني )2
وتم استحداث هذا الربنامج للنهوض  .جهة مربوطة عىل الشبكة ثانية لكل/ميغابيت100إىل  تصل، رسعة عالية

 هبدف التحول، من خالل ربط مجيع مدارس اململكة ببعضها ومع مركز وزارة الرتبية والتعليم، بالعملية التعليمية
ومية ولقد تم تعديل أهداف هذا املرشوع لتتم االستفادة منه بربط مجيع الدوائر احلك، التعليم اإللكرتوينإىل 

 :وقد تم حتى اآلن إنجاز، واملستشفيات واملراكز الصحية وحمطات املعرفة يف اململكة

 .كم من األلياف اهلوائية واألرضية 1800حوايل  §

 .ربط مجيع مدارس ودوائر ومستشفيات حمافظة العقبة عىل الشبكة §

 .مؤسسة حكومية 93مدرسة يف العاصمة و 220ربط  §

 .مدرسة ومؤسسة حكومية يف حمافظتي إربد واملفرق ومدينة الرمثا 500ربط أكثر من  §

 مواقع مع شبكة اجلامعات ذات الرسعة العالية  9جامعات حكومية يف  8ربط  §

إال أنه نتيجة األزمة املالية التي واجهت اململكة يف السنتني األخريتني فقد ، من هذه الشبكة% 30لقد تم تنفيذ ما يقارب 
  .لعدم توفر املخصصات، امل هذه الشبكةتقلص نشاط استك

وتشجيع اإلبداع وتطوير ، هبدف حتسني مستوى التعليم، 2003ية منذ العام ردنإطالق مبادرة التعليم األ )3
مدرسة  100تعمل املبادرة اآلن يف و .معريف باستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة اقتصادوبناء ، الكفاءات

معلم  5000آالف طالب وأكثر من 110وأّثرت يف حوايل  "مبادرة مدرستي"مدرسة من مدارس  76استكشافية و
  .ووفرت بيئات تكنولوجية وموارد إلكرتونية وحققت إنجازات نوعية غري مسبوقة، حتى اآلن

ورشكة ، قيام الوزارة باستقطاب رشكات عاملية كبرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات مثل رشكة ميكروسوفت )4
، من بني أمور أخرى، ة معها للقيامإسرتاتيجيمن خالل توقيع اتفاقيات ، سيسكو وغريها من الرشكات العاملية

 .ردينبنقل املعرفة للسوق األ

التي تم من خالهلا تشجيع القطاع ، REACHمبادرة ، إطالق القطاع اخلاص بالتعاون مع وزارة االتصاالت )5
 .ردنمتهيدًا إلنشاء صناعة تكنولوجيا املعلومات يف األ، تكنولوجيا املعلوماتاخلاص عىل إنشاء رشكات تعمل يف 

وقد ، التي تضم معظم رشكات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، "إنتاج"مجعية إىل  وقد حتولت هذه املبادرة
 .ملتابعة شؤون القطاع واملساعدة عىل تطوره، حصلت هذه اجلمعية عىل الدعم من أعىل املستويات

، األثر البالغ يف نمو قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل السنوات السبع األوىل "REACH"وقد كان ملبادرة 
 16منهم ، ألف 80حوايل  2010- 2009وبلغ عدد العاملني خالل العامني ، %25فقد بلغ معدل النمو السنوي يف هذا القطاع 

بلغ معدل مسامهة هذا القطاع يف الناتج القومي اإلمجايل حوايل و .ألف يعملون عىل نحو غري مبارش 64ألف يعملون مبارشة و
  .طرأ تراجع يف بعض هذه األرقام، نتيجة لالزمة املالية، 2009إال أنه بعد العام ، عىل نحو غري مبارش% 4عىل نحو مبارش و% 10
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التي تم ، وثيقة السياسة العامة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد 2007أقرت احلكومة يف العام  :رابعاً 
، إصدار هيئة تنظيم قطاع االتصاالت لنظام الرتخيص املتكامل: من أمههاو، يف ظلها حتقيق الكثري من اإلنجازات

آثارها يف ضوء ارتفاع عدد وإصدار قرارات تنظيمية للتخفيف من ، ومراجعة األسواق لغايات حتديد حاالت اهليمنة
وبدأوا ، فقد حصل الكثري من املشغلني اجلدد للخدمات الالسلكية عىل حزم ترددات، مرخيص االتصاالت عىل نحو كبري

 .بتقديم خدمات تنافسية خاصة يف جمال خدمات اإلنرتنت

ة اخلاصة بقطاع تكنولوجيا تيجيسرتايف العام نفسه اإل، والقطاع اخلاص، و أصدرت الوزارة بالتعاون مع مجعية إنتاج
  :التي نصت عىل حتقيق ثالثة أهداف خالل مخس سنوات، املعلومات

وقد تم حتقيق هذا اهلدف من خالل عدد من اإلجراءات ، %50إىل  %12رفع انتشار استخدام اإلنرتنت من حوايل  •
% 30أقل من إىل  خفض األسعارفتم رفع مستوى املنافسة يف خدمات اإلنرتنت عن طريق ، التي اختذهتا احلكومة

 .عام كانت عليه

 16000إىل  مبارشة، وقد حتقق هذا جزئيًا بارتفاع عدد العاملني يف القطاع، 35000إىل  زيادة العاملني يف القطاع •
إال أن التوظيف يف القطاع يشهد تذبذبًا خالل السنوات ، تقريبا 80000بإمجايل  64000إىل  وعىل نحو غري مبارش

وتعثر ، وصعوبة األسواق اإلقليمية، بسبب األزمة املالية العاملية واإلقليمية وتداعياهتا املحلية، املاضيةالثالث 
 .وإغالق جمموعة من الرشكات العاملة يف القطاع، الرصف حملياً 

 عن طريق زيادة تصدير خدمات تكنولوجيا، مليار دوالر 3إىل  مليار دوالر 1.1زيادة دخل القطاع من حوايل   •
) 5(ويبني اجلدول املرفق بامللحق رقم ، مليار دوالر 2.2حوايل إىل  2010وقد وصل الرقم يف هناية العام ، املعلومات

 .ومن ضمنها تطور دخل القطاع، 2011إىل  2000تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من العام 

  املعيقات/ ملشكلةا
بدأ بالرتاجع مقارنة مع الدول  ردنإال أننا نجد أن األ، العقدين املاضينيبالرغم من اإلنجازات التي متت خالل 

مركز لصناعة إىل  ردنعدم وجود خطة شاملة ترتجم الرؤية حول حتويل األإىل  ويرجع ذلك، املجاورة واملشاهبة
  :حيث، االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

  :ومل تستطع أن تنمو لألسباب التالية، وفرديةُأنِشئت عىل أسس عائلية ، معظم الرشكات التي تأسست )1
 .لعدم وجود قدرة مالية متّكنها من فتح فروع هلا يف اخلارج، اعتامدها عىل السوق املحيل •

 .وخاصة يف جمال التسويق، تتم إدارهتا من قبل فنيني حمدودي اخلربة يف األعامل •

 .بسبب األزمة املالية، خالل األعوام الثالثة األخريةالتي تراجعت ، اعتامدها بصورة رئيسة عىل العطاءات احلكومية •

أهنا حتديات يمكن للحكومة  علامً ، مواجهة القطاع اخلاص لبعض التحديات التي يمكن أن حتد من انطالقه •
 .وزارة العملو اجلامركو مثل مشاكل القطاع مع دائرة رضيبة الدخل واملبيعات، والقطاع اخلاص حلها بسهولة
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واستكامل شبكة األلياف ، عن رصد أي خمصصات لكل من خدمات احلكومة اإللكرتونية توقف احلكومة )2
 :مما أدى إىل، الضوئية

نظرًا العتامدها عىل العطاءات ، إغالق الرشكةإىل  تأثر رشكات تكنولوجيا املعلومات واضطرار بعضها •
 .احلكومية

وعدم متابعة مسرية إدخال التكنولوجيا يف ، دنرتأثر برنامج ربط املدارس وما يتبعه من تطوير التعليم يف األ •
 .العملية التعليمية

أو  سواء من احلكومة، بسبب عدم إكامل شبكة األلياف الضوئية، بطء انتشار استخدام احلاسوب واإلنرتنت •
 .الذي يؤثر يف أسعار هذه اخلدمات ويف جودهتا، القطاع اخلاص

 .الوطني وتراجع الرصف املحيل عىل تكنولوجيا املعلومات يف معظم القطاعات قتصادتأثر اال •

 .عدم وضوح قانون االستثامر وقوانني أخرى متعلقة باالستثامر يف قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )3

 .كالرضيبة واالتصاالت والرقابة عىل اإلنرتنت، تذبذب االستقرار الترشيعي يف قوانني خمتلفة )4

مواكبة الترشيعات للتقدم الرسيع يف التكنولوجيا؛إذ هناك عدد من القوانني التي تنتظر إقرارها من قبل عدم  )5
، وإذا مل يتم التعامل معها عىل جناح الرسعة .ومن ثم عرضها عىل جملس األمة، ديوان الترشيع وجملس الوزراء

واعتامد جهات التوثيق ، م ترخيصمثل مرشوع نظا، قتصادفإن ذلك سيكون له تأثري سلبي وكبري يف اال
فمن غري هذه الترشيعات ال يمكن تنشيط التجارة ، ومرشوع تعديل قانون املعامالت اإللكرتونية، اإللكرتوين
 .املعامالت الرسمية وغريهاأو  اإللكرتونية

ألن حتقيق ، غريهاأو  عدم قدرة القطاع عىل انتهاز فرصة تطوير صناعات مثل صناعة جتميع أجهزة احلاسوب )6
ورشة تعمل عىل جتميع أجهزة  600فهناك أكثر من ، دعم حكوميإىل  اجلدوى من مثل هذه املشاريع حيتاج

شخصًا يعملون يف  3000ويعمل يف كل ورشة بمعدل متوسط مخسة أشخاص؛ أي إن هناك حوايل  .احلاسوب
الدول إىل  ؛ ويتم تصدير جزء منهاردنألمن األجهزة التي تباع يف ا% 50التي يمثل إنتاجها حوايل ، هذه الصناعة

تنظيم ورعاية من إىل  فإهنا بحاجة، صناعةإىل  ولكي يتم حتويل هذه الورش .املجاورة مثل سوريا والعراق
حتى تصبح صناعة ، مثل إعفاء مدخالهتا من اجلامرك والرضائب، وتوفري حوافز هلا، احلكومة والقطاع اخلاص

 .تكنولوجيا املعلوماترئيسية تواكب صناعة 

  .عدم متكن مركز تكنولوجيا املعلومات من القيام باملهام املطلوبة منه عىل نحو فعال )7
وذلك النعدام الثقة بني ، مل يكن للقطاع األكاديمي أي دور يف املساعدة عىل خلق صناعة تكنولوجيا املعلومات )8

  .القطاعني اخلاص واألكاديمي
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فقد جتاوز عدد ، تكنولوجيا املعلوماتأو  سواء يف هندسة االتصاالت، إعداد كبريةتركيز اجلامعات عىل ختريج  )9
عدم حصول خرجيي اجلامعات إىل  إضافة، وهذا يفوق طاقة استيعاب السوق، اخلرجيني السنوي اخلمسة آالف

   .عىل املهارات التي تطلبها رشكات تكنولوجيا املعلومات املحلية واإلقليمية
وهذاا التحول يتطلب تطورًا يف ، الشبكات املندجمة القائمة عىل أساس بروتوكول اإلنرتنتإىل  البطء يف التحول  )10

علًام بأن تطوير الشبكات ، من أجل مواكبة التحول يف التكنولوجيا والسوق، اهلياكل واملؤسسات التنظيمية
ويقترص دور احلكومة عىل إعداد ، ينبغي أن تكون بقيادة القطاع اخلاص، بام فيها شبكات اجليل القادم، املندجمة

  .وهذا التحدي يوفر فرص استثامر كبرية للقطاع اخلاص، اإلطار التنظيمي

وهو ما حيد من تنمية القطاع وقدرته ، وعدم وضوح التعليامت، األعباء الرضيبية عىل قطاع تكنولوجيا املعلومات )11
  .اهبة للدول اإلقليمية والدول النظريةحوافز ومزايا مشإىل  وحاجة القطاع، عىل املنافسة اإلقليمية

ة إسرتاتيجيوال تتوفر ، صناعة املحتوى العريب؛ إذ إن املحتوى العريب يعدُّ أكرب ثغرة رقمية يف املجتمع العريب )12
إال أن ذلك ال يشكل سوى ، منه% 95يف املحتوى العريب تقارب  ردنفبالرغم من أن مشاركة األ .واضحة لتطويره
  .من املحتوى املطلوب للعامل العريب نسبة ضئيلة جداً 

قد ال تكون قادرة عىل املنافسة ، يتألف قطاع تكنولوجيا املعلومات يف اململكة يف معظمه من رشكات صغرية )13
  .عمليات االستحواذ واالندماج والتحالفاتإىل  عامليًا دون اللجوءأو  إقليمياً 

متخصصة عاملة للمحافظة عىل أمن تكنولوجيا وعدم وجود جهة ، ة ألمن املعلوماتإسرتاتيجيعدم وجود  )14
واختاذ تدابري ، ومعاجلة االنتهاكات التي حتصل عىل الشبكة، املعلومات للتعامل مع احلوادث األمنية للحاسوب

   .استباقية للحد من خماطر احلوادث األمنية املتعلقة باحلاسوب
، دول اخلليجإىل  جزء كبري منها، مليون دوالر )250( حوايل ردينبلغت صادرات قطاع تكنولوجيا املعلومات األ )15

وإذا علمنا أن حجم سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف هذه الدول يقّدر بعرشات املليارات من 
ة فّعالة سرتاتيجي إلردينوبالتايل فإن اعتامد القطاع األ، ية متواضعة جداً ردنالدوالرات فإن حصة الرشكات األ

  .ية ضمن دول اخلليج يوفر له فرصًا كبرية لنموه وتطورهلزيادة حصته السوق

فقدان الكثري من املهندسني وخرجيي تكنولوجيا إىل  ردنيف األ 3Gلقد أدى التأخري يف تقديم تكنولوجيا اجليل الثالث   )16
 لعدم حصوهلم عىل اخلربات الكافية لتشغيل هذه، ردنالفرَص للعمل يف هذه الشبكات خارج األ، املعلومات
يني ال ردنفالذين يعملون يف شبكات اجليل الثالث من األ .كام كان احلال يف تكنولوجيا اجليل الثاين ردنيف األ الشبكات

وذلك بسبب ، %80ال  ردنيني الذين يعملون يف شبكات اجليل الثاين خارج األردنعدد األ بينام جتاوز، %5يتجاوز 
وزارة املالية عىل تعظيم املبالغ التي ُجتبى للخزينة من قطاع االتصاالت عىل إرصار هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ومعها 

  .وأيضاً عىل حساب اخلزينة عىل املدى الطويل، حساب التنمية والتقدم هلذا القطاع
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 املقرتحات واحللول

تقوم هذه وباألخص االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات؛إذ ، إن مستقبل أي بلد سوف يعتمد عىل التكنولوجيا
وبدوهنا لن تستطيع أي دولة مواكبة ، يةجتامعية واالقتصادملختلف النشاطات اال) enabler(التكنولوجيا بدور املُمّكن 

ويعتمد عىل نحو كبري عىل القوى البرشية ، خاصة وأنه حمدود املوارد الطبيعية، ردنوهذا ينطبق عىل األ، العامل مستقبالً 
  .ن أن يعتمد عليها يف إنشاء صناعة تكنولوجيا املعلوماتالتي يمك، املؤهلة واملدربة
عىل عزمها عىل ، وفاعلة ال لبس فيها عىل كافة املستويات إرادة سياسية قويةية إظهار ردنفإن عىل احلكومة األ، لذلك

أو ، القطاعاتسواء يف استخدامها عىل نحو مكثف يف مجيع ، أن تكون تكنولوجيا املعلومات هي األساس ملستقبل التنمية
وهذا ليس باألمر املكلف إذا قمنا باالستفادة مما تم إنجازه خالل ، باملساعدة عىل إنشاء صناعة تكنولوجيا املعلومات

بحيث ، )6(كام هو مبني يف امللحق رقم ، وكذلك االستفادة من جتارب الدول األخرى مثل سنغافورة، العقدين املاضيني
وبالتعاون مع وزارة ، عىل أن تكون وزارة التخطيط، احلكومة للسنوات العرش القادمة يتم بناء خطة متكاملة تتبناها

  .االتصاالت والقطاع اخلاص مسؤولني عن تنفيذ اخلطة
  :ويمكن تلخيص اخلطوط العريضة هلذه اخلطة يف ما ييل

أجهزة (املعلومات من خالل حتديث املناهج واستخدام تكنولوجيا ، الرتكيز عىل النهوض بالتعليم األسايس .1
ويمكن اعتبار هذا املرشوع من مشاريع التنمية التي تنطبق عليها رشوط جملس  .)احلاسوب واألجهزة اللوحية

، يستخدم كبداية للمرشوع، مليون دوالر 25واملبلغ املطلوب لن يتجاوز  .التعاون اخلليجي لتقديم املساعدة
  .2013عىل أن يبدأ اإلعداد لذلك من بداية العام القادم ، ةيمكن متويل باقي التكلفة من قبل وزارة الرتبيو

، مناهج إلكرتونيةإىل  عىل أن يتم فيها تعديل املناهج وحتويلها، ترتاوح مدة اإلعداد ما بني العامني والثالثة أعوام
املعلمني عىل طرق وكذلك يتم استغالل هذه الفرتة لتدريب ، وحتضري الربامج املساعدة عىل تفاعل الطالب مع الدرس

، رضورة استكامل شبكة األلياف الضوئية لربط مجيع مدارس اململكةإىل  إضافة، التعليم اإللكرتوين/ وأساليب التدريس
ويرتاوح املبلغ املطلوب هلذه املرحلة  .وتركيب األجهزة املساعدة يف الغرف الصفية، بام فيها املدارس اخلاصة إن أمكن

 .باستثناء شبكة األلياف الضوئية، والرمليون د 7إىل  5بحوايل 

وهذا يتطلب تزويد طالب هذا ، يف التعليم –حسب توجيه اخلرباء - يمكن أن يتم البدء بأحد الصفوف ، وبعد ذلك
سيتم استخدام تكنولوجيا ، دوالراً  90إىل  60كلفة اجلهاز الواحد منها ما بني  ترتاوح، الصف بأجهزة حاسوب لوحية

)cloud computing( ،10وتبلغ كلفة هذه األجهزة حوايل ، وهذا ال يتطلب وجود مكونات عالية التكلفة يف هذه األجهزة 
  .مليون دوالر

مليون دوالر من املبالغ املخصصة لطباعة  3فيمكن توفري مبلغ ، وبام أنه سوف يتم استخدام األجهزة بدالً من الكتب
لوجود ، ماليني دوالر يف السنة التي تليها 6مليون دوالر؛ وسيتم توفري  30التي تبلغ حوايل ، الكتب سنويًا يف وزارة الرتبية
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وهكذا يف الصف األخري يمكن توفري  ...ماليني دوالر 9صفني يف حينها ال حيتاجان للكتب؛ ويكون التوفري يف السنة الثالثة 
  .التعليم اإللكرتوين وصيانته وإدامتهالستخدامه يف توفري نظام ، كامل املبلغ املخصص لطباعة الكتب

إىل  فنحن بحاجة، حتى نتمكن من إنشاء صناعة تكنولوجيا معلومات حقيقية هلا وجود فعيل يف األسواق اإلقليمية .2
، لدهيا القدرة املالية والتسويقية واإلدارية، أن تقوم احلكومة بمساعدة القطاع اخلاص عىل إنشاء رشكات كبرية

، عىل أن يتم استخدام الرشكات احلالية للتنفيذ، يف العطاءات الكربى يف الدول العربية وغريهاوتستطيع أن تدخل 
بحيث يصبح ، واألفضل أن يكونا قطاعي التعليم والصحة، وعىل أن تتخصص هذه الرشكات يف قطاعني فقط

وكذلك  نشاطات أخرى؛ال يمنع من أن يكون هلذه الرشكات و، ية متيز يف هذين القطاعنيردنلدى الرشكات األ
   .رشكات أخرى حسب احلاجة

 .وهلم باع يف سوق تكنولوجيا املعلومات، موثوق هبمو جيب أن يديرهذه الرشكات رجال أعامل متمرسون  .أ 

دائرة االستثامر يف أو ، يمكن أن تدخل احلكومة يف هذه الرشكات عن طريق صندوق امللك عبداهللا الثاين  .ب 
 .يجتامعالضامن اال

وكذلك ، مة تلزيم هذه الرشكة ملرشوع تطوير التعليم عىل أساس الكلفة مع هامش ربحيمكن للحكو  .ج 
ويكون دور الرشكة تسهيل  .خدمات احلكومة اإللكرتونية التي يمكن تنفيذها عىل مبدأ املشاركة يف العوائد

 .اختيار الرشكات املحلية املنفذة بطريقة أبسط من العطاءات احلكومية

وخاصة كليات اهلندسة وتكنولوجيا املعلومات عىل التعاون مع القطاع اخلاص ، تشجع اجلامعاتعىل احلكومة أن  .3
وذلك عن ، والتأكد من جاهزية اخلريج ما أمكن لدخول سوق العمل بأقل قدر من التدريب، يف عدة جماالت

  :طريق
، soft skillsو، ليزيةواللغة اإلنج، مثل فن االتصال، إدخال مساقات ال تتعارض مع التحصيل األكاديمي  .أ 

كذلك مساقات مواد تدريبية تعالج كل جديد يف تكنولوجيا املعلومات دون االنتظار لإلجراءات الروتينية 
 .ودون املساس بالتحصيل األكاديمي، لضمها ملساقات التعليم

أو  كلأوراأو  مثل تكنولوجيا ميكروسوفت، إمكانية تدريس برامج ختصصية عىل التكنولوجيات املختلفة  .ب 
 .برجمة تطبيقات اهلواتف الذكيةإىل  إضافة، بدالً من التدريب العميل، سيسكو وغريها

ية ويمكن تطبيقها يف مناحي احلياة اقتصادتشجيع الطالب واألساتذة عىل أن يكون ملشاريع التخرج جدوى   .ج 
 .املختلفة

لتطوير برامج يمكن ، العلميةتشجيع القطاع اخلاص عىل االستعانة بأساتذة اجلامعة يف إجراء البحوث   .د 
وال مانع من أن يتم إنشاء صندوق خاص ، يةاقتصادويكون هلا جدوى ، استخدامها يف مناحي احلياة

 .استخدام صندوق البحث العلمي يف متويل هذه البحوثأو ، ببحوث تطبيقات تكنولوجيا املعلومات
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وذلك باستخدام طريقة ، وازنة العامة أية التزاماتإنجاز عدد من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية بدون حتميل امل .4
خدمة يمكن البدء  19وقد قام برنامج احلكومة اإللكرتونية يف وزارة االتصاالت برصد حوايل  .املشاركة يف العوائد

 .وجتديد رخصة السواقة، مثل خدمة إصدار تصاريح العمل، هبا بطريقة املشاركة يف العوائد

 .وحتفيزها، األسواق اإلقليمية والعامليةإىل  لتطوير الصادرات إجياد آلية واضحة فعالة .5

 LTEأو  اإلرساع يف إدخال تكنولوجيا اجليل الرابع، ية ممثلة هبيئة تنظيم قطاع االتصاالتردنعىل احلكومة األ .6
ري مثل توف، بدون اإلرضار بحقوق اخلزينة، وذلك بتقديم حوافز هلذه الرشكات، بالعمل مع رشكات االتصاالت

مثل تقسيطها عىل عدد من ، طيف ترددي كايف ومناسب لتقديم هذه اخلدمة مقابل رشوط ميرسة للتسديد
واملنصوص عليها  وكذلك تفعيل فرتة حيادية التكنولوجيا، وختفيف الرسوم السنوية مدة مخس سنوات، السنوات

عليها يف مسودة السياسة املنوي إصدارها التي أعيد النص ، 2007يف وثيقة السياسة العامة لقطاع االتصاالت للعام 
وكذلك تشجيع رشكات االتصاالت املتنقلة عىل العمل مع رشكات تكنولوجيا املعلومات عىل تقديم  .هذا العام

 .التي يمكن تسويقها يف بقية الدول العربية، من خالل أجهزة االتصاالت املتنقلة، خدمات احلكومة اإللكرتونية

 .مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني ليتناسب مع املتّطلبات املستقبليةإعادة النظر يف دور  .7

دون استكامل شبكة ، خاصة التعليم وخدمات احلكومة اإللكرتونية، سيكون من الصعب تنفيذ املقرتحات السابقة
 .بالتنمية بأشكاهلا كافةاللذين هلام عالقة ، التي هي رضورية لنرش ثقافة استخدام احلاسوب واإلنرتنت، األلياف الضوئية

مجيع إىل  Broad Bandويمكن التدليل عىل ذلك من االهتامم الذي توليه احلكومات يف الغرب لتوصيل احلزمة العريضة 
وخالل ، مليار دوالر هلذا الغرض يف السنة األوىل من واليته 7فقد قام الرئيس األمريكي أوباما بتخصيص مبلغ ، مواطنيها

أنحاء البالد من أهم القضايا التي ركز عليها إىل  فقد كان توصيل احلزمة العريضة، االنتخابية األخرية يف أسرتاليااحلملة 
مليار دوالر أسرتايل لتنفيذ هذه ) 80(علًام بأن احلكومة األسرتالية أنشأت رشكة برأسامل ، كل من احلزبني املتنافسني

  .الشبكة
سواء ، ويمكن إكامل هذه الشبكة، ودة العالية رضورة ألي نشاط يتعلق بالتنميةإن توصيل خدمات اإلنرتنت ذات اجل

  :وهناك عدة طرق لتمويل هذه الشبكة .أن تقوم احلكومة بذلك وحدهاأو  باملشاركة مع القطاع اخلاص
  .بحيث تعترب احلكومة ما تم إنجازه منها حصتها يف الرشكة، املشاركة مع القطاع اخلاص  . أ
وقد قامت إحدى الرشكات بعرض أن تقوم حكومتها بتمويل ، تسهيالت بالدفعأو  قرض ميرساحلصول عىل   . ب

 .%2.5عىل أن يتم سداد املبلغ عىل مدى عرشين عامًا مع فائدة ال تزيد عىل ، هذه الشبكة

االقرتاحات إال وما هذه ، يتداخل مع مجيع مناحي احلياة، إن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قطاع واسع
 .وأن يكون له مسامهة يف مستقبل املنطقة والعامل، عىل أن يتطور ردنبداية متواضعة ملقرتحات يمكن أن تساعد األ
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  اخلامتة
وهو األساس الذي سوف يبنى ، قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات قطاع واسع يتداخل يف مجيع مناحي احلياة إن

  : لدينا الفرصة ألن نكثف استخدام تكنولوجيا املعلومات يف أكثر من قطاع؛ فمثالً  ردنونحن يف األ .عليه مستقبل الدولة
  :يف القطاع الصحي يمكن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اآليت

وهذه متكن تداول املعلومات الصحية  )Electronic Medical Records(السجالت الصحية اإللكرتونية  - 
  .للمريض بني املتخصصني يف الرعاية الصحية املختلفة

 .املريض النفيسأو  سواء للمريض العادي )دولياً أو  وطنياً (التطبيب عن بعد - 

 .وهذه متكن األطباء واألفراد عىل السواء من االطالع عىل اجلديد يف علم الطب، إدارة املعلومات الصحية - 

سواء ، املختصنيإىل  وإرساهلا، استخدام أجهزة االتصاالت املحمولة يف مجع املعلومات عن حالة املريض اآلنية - 
 .مسؤولني عن صحة حامل اجلهازأو  كانوا باحثني

رصف األدوية أو  مثل نقل املواد بني األقسام، بعض اإلجراءات الروتينية (automatic) استخدام الروبوتات وأمتتة - 
 .وغريها

وتوفري الوقت والكلف يف  (Robots)استخدام التشخيص وإجراء العمليات بمساعدة األجهزة الذكية - 
   .جتنبها يف كثري من احلاالتأو  تقليل األخطاء الطبيةإىل  باإلضافة، املستشفيات

  :ويف قطاع التعليم يمكن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اآليت
  .خمتلف املدارس واملعلمنيتبادل اخلربات واملعلومات بني  - 
 .استخدام أجهزة احلاسوب بديالً عن الكتب والدفاتر - 

 .عملية مشاركة ما بني الطالب واملعّلمإىل  تسهيل عملية التعليم من خالل حتويلها من عملية تلقني - 

 .استخدام برامج األلعاب يف العملية التعليمية لألطفال - 

 .الدوام الرسمي متكني الطالب من متابعة الدروس بعد ساعات - 

 .استمرار التواصل بني الطالب واملعلم عىل مدار الساعة - 

 .وخاصة يف التخصصات النادرة، استخدام تكنولوجيا املعلومات لتوفري التعليم عن بعد للمناطق األقل حظا - 

الضعف ورفع  لغايات إجياد نقاط، املساعدة من ناحية توحيد النظام التعليمي من امتحانات وتقييم ألداء املعلمني - 
 .املستوى التدرييس

  : ويف قطاع التجارة اإللكرتونية يمكن استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اآليت
للمستخدم والرسعة واألمان ) الراحة(حيث توفر املالءمة ، استخدامات البنك املتنقل عن طريق اهلواتف النقالة - 

، والبديل للنقود البالستيكية عند الدفع، اإللكرتونية املتنقلةبحيث يكون اهلاتف النقال هو املحفظة ، يف االستخدام
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وأخريًا جهاز التجارة اإللكرتونية ، والبديل جلهاز الكمبيوتر لتوفري املعلومات عىل حساب البنك، حتويل النقدأو 
   .لألسهم واألسواق املالية

ويتم ، تكون هي املنتج التجاريأو ، ريبحيث تكون أماكن للتبادل التجا، تطوير برجميات ومواقع حملية ودولية - 
  .تداوهلا وبيعها عاملياً 

 .وتطوير األسواق احلالية، إجياد أسواق خدمات ومنتجات جديدة - 

 .توسيع أبواب التجارة العاملية وخاصة التصدير - 

، عن طريق توفر املعلومات وطرق التواصل، زيادة فرص املستهلك يف احلصول عىل منتج أفضل بأسعار منافسة - 
 .وعروض أكثر

لقد أظهرت دراسة أجرهتا رشكة بوز اند كومباين مؤخرًا أن استخدام االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف البلدان 
وختلق حوايل ، تريليون دوالر أمريكي 6.3إىل  يمكنها حتقيق مبالغ إضافية يف الناتج القومي اإلمجايل االسمي تصل، النامية

  .مليون فرصة عمل خالل السنوات العرش القادمة 77
سوف يواكبه زيادة يف % 10أن زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف سوق أي بلد ناٍم بنسبة إىل  و تشري الدراسة

  .%1.09وانخفاض معدل البطالة بنسبة ، %0.7نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل بنسبة 
يعمل عىل معاجلة وتغيري ، ستخدام تكنولوجيا املعلومات اعتامد تفكري منهجي وفعالتتطلب زيادة ا ردنويف األ

  .وتعزيز مستويات التعاون بني جمموعات متنوعة، يات عىل كل من جانبي العرض والطلبقتصاداال
  :فعىل جانب العرض جيب االهتامم بام ييل

   .بتطوير التقنيات القديمة للشبكات واألجهزةوذلك عن طريق قيام رشكات تكنولوجيا املعلومات ، االبتكار  •
وهو السبيل الوحيد للتغلب عىل التحدي املتمثل يف حتقيق التوازن ، االستثامر املشرتك بني القطاعني العام واخلاص •

حيث يتطلب ذلك ، استخدام تكنولوجيا املعلوماتإىل  بني االستثامرات والعائدات للجهات العاملة يف التحول
  .وطول فرتات االسرتداد، االستثامرات املطلوبةزيادة يف 

عىل االستثامر يف تطوير تقنيات يمكن تسويقها حمليًا ودوليًا عن طريق تقديم ) الصغرية(تشجيع الرشكات اخلاصة  •
، مثلام هو احلال يف بعض الدول مثل هولندا، "ابتكارات"التي يتم تصنيفها أهنا رشكة ، إعفاءات رضيبة للرشكات

   .ردناستقطاب رشكات أجنبية لالستثامر داخل األإىل  قد يودي أيضاً وهو ما 

  :وعىل جانب الطلب جيب االهتامم بام ييل
  من خالل زيادة مستويات الدخل املتاح وفرص احلصول عىل القروض، تعزيز القدرة عىل اإلنفاق •
وائد استخدام تكنولوجيا وذلك عن طريق خلق وعي جمتمعي بشأن ف، تشجيع اإلنفاق عىل التقنيات الرقمية •

  .املعلومات
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وقيام ، اخلاصةأو  سواء احلكومية، ويتطلب نرش استخدام تكنولوجيا املعلومات تضامن جهود مجيع اجلهات املعنية
واإلرساع يف صياغة القوانني واألطر ، صناع السياسة بتشجيع استخدام تكنولوجيا املعلومات عىل املستوى الوطني

وعىل القطاع اخلاص استثامر وتطوير التقنية وتعزيز الطلب  .واالستثامر املشرتك مع القطاع اخلاص، املناسبةالتنظيمية 
إىل  لتسهيل وصول هذه التقنية، ومتويل البنية التحتية باالشرتاك مع القطاع، عن طريق ابتكار تطبيقات مدرة للدخل، عليها

التشجيع عىل استخدام ،  الصناعة والتجارة مثل غرفة الصناعة والتجارةوعىل القطاعات املختلفة يف .مجيع فئات املجتمع
  .هذه التقنيات

   .يةقتصادالتنمية االأو  سواء يف خلق وظائف جديدة، إن إدخال تكنولوجيا املعلومات سيكون له فوائد مجة
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Subscribers Count per year  
Year 2005 

Fixed subs (000) 628 
Mobile Subs (000) 3.138 

Internet Users (000) 720 

Year 2005 
Fixed subs 11.6 

Mobile subs 57 
Internet usage 13.2 

  دخل قطاع تكنولوجيا املعلومات من العمل يف القطاعات املختلفة

   

  تطور قطاع االتصاالت
Subscribers Count per year

2006 2007 2008 2009 2010 
 614 559 519 501 485
 4.343 4.772 5.314 6.014 6.620

 770 1.163 1.500 1.742 2.324
Penetration Rates (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 
11 10 8.9 8.4 8 
78 83 91 101 108 

13.7 20 26 29 38 

دخل قطاع تكنولوجيا املعلومات من العمل يف القطاعات املختلفة

   

  )1(ملحق 

2010 2011 
485 424 
620 7.483 
324 3.137 

2010 2011 
6.7 

108 120 
50 

  )2(ملحق 
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 )3(ملحق 

   2011الدول التي يقوم قطاع تكنولوجيا املعلومات بالتصدير هلا وحصة كل منها لعام 
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  )4(ملحق 
  خدمات احلكومة اإللكرتونية

  خدمات بوابة احلكومة اإللكرتونية
 اسم اخلدمة املؤسسة

 اتصل بنا رئاسة الوزراء 

 دائرة العطاءات احلكومية 

 خدمة البث املبارش للعطاءات املركزية
 خدمة االستعالم عن طريق اهلاتف النقال
 املقاولون املصنفون حسب االسم والرقم
 املقاولون املصنفون حسب االختصاص

 االستشاريون املؤهلون حسب االسم والرقم
  تقديم كشف التقدير الذايت دائرة رضيبة الدخل واملبيعات 

 ية ردناجلامرك األ

 إعفاءات ذوي االحتياجات اخلاصة
 استبيانات إلكرتونية 

 االستعالم عن الكفاالت البنكية
 االستعالم عن املعامالت اجلمركية لرشكات التخليص

 االستفسار عن األمانات اجلمركية
 االستفسار عن الرسوم اجلمركية للسيارات

 نظام اإلدخال املؤقت
 نظام االستفسار عن احلاويات اجلمركية

 معاينة امللكيةنظام االستفسار عن 
 نظام االستفسار عن املعامالت اجلمركية

 نظام التعرفة اجلمركية املتكاملة

 وزارة الصناعة والتجارة 

 استعالم مؤسسات فردية و تسجيل
 استعالم أسامء جتاريةو تسجيل

 البحث عن اسم عالمة 
 العالمات التجارية موزعة حسب األصناف 

 التسجيل اإللكرتوين للنطاقات  مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني 

 دائرة األرايض واملساحة 

 استقبال طلبات املوافقة عىل التملك والبيع إلكرتونياً 
 خمطط أرايض - تقديم معلومات خرائطية مساحية 

 بيان التغيري –تقديم معلومات خرائطية مساحية 
 فهرس أرايض –تقديم معلومات خرائطية مساحية 
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املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير 
 احلرضي 

 برنامج دعم التمويل اإلسكاين
 خدمة الرسائل القصرية

خدمة تقديم طلب استفادة من مشاريع املبادرة امللكية خدمة سكن كريم لعيش 
 كريم

 اإلعالنات  

 أمانة عامن الكربى 

 السري بالتفصيلخمالفات 
 خمالفات رخصة سائق بالتفصيل 

 قيم خمالفات السري
 رخص مهن

 خمالفات رخص املهن والصحة
 حتققات أرض

 رضيبة األبنية واملسقفات
 )موقع الدائرة(العطاءات 

 حرف
 تفاصيل شارع

 إعالنات تعديالت تنظيمية
 إعالنات استمالك

 مهنةاالستعالم عن موافقات 
 تقديم استدعاء

 استعالم عن حالة معاملة

  ردينجملس النواب األ
 جداول األعامل جللسات جملس النواب

 ردنحمارض اجللسات ملجلس النواب األ
 نظام الترشيعات ديوان الترشيع والرأي 

 دائرة اإلفتاء العام 

 حمول التاريخ
 البحث يف الفتاوى

 أرسل سؤالك
 حساب الزكاة

 منظومة التعلم والتعليم اإللكرتونية  مؤسسة التدريب املهني 
 تقديم استفسار  هيئة التأمني 
 تتبع البعائث إلكرتونيا  ردينالربيد األ
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 خدمة البث احلي واملبارش جللسات فتح العطاءات  سلطة املياه 

 ية ردنامللكية األ
 الرحالت املغادرة

 الرحالت القادمة
 االستعالم عن معاملة يف مديرية اجلنسية  وزارة الداخلية 

 الرتتيب التنافيس  ديوان اخلدمة املدنية 
 نشاطات املركز الثقايف امللكي  املركز الثقايف امللكي 

 مطار امللكة علياء الدويل 
 الرحالت القادمة
 الرحالت املغادرة

 وزارة العدل 
 استعالم اجلمهور

  عدم املحكوميةإصدار شهادة 

 دائرة املكتبة الوطنية

 إخبار عن اعتداء عىل حق املؤلف/ تلقي شكاوي التبليغ 
 طلب احلصول عىل رقم إيداع للكتب الوطنية

 طلب احلصول عىل املعلومات
 طلب احلصول عىل رقم إيداع لربنامج حاسوب
 طلب احلصول عىل رقم إيداع للدوريات الوطنية

 عىل رقم إيداع للمصنفات السمعية والبرصيةطلب احلصول 

 طلب احلصول عىل رقم إيداع للمصنفات املوسيقية
 ISBNطلب احلصول عىل رقم معياري دويل 

 طلب احلصول عىل رقم إيداع لربنامج تلفزيوين
 )السيناريو(طلب احلصول عىل رقم إيداع للحوار 

 )القصائد املغناة(طلب احلصول عىل رقم إيداع للكلامت 
 طلب احلصول عىل رقم إيداع ألعامل فنية

 تقديم طلبات تسجيل الرشكات لألعضاء  دائرة مراقبة الرشكات
 برنامج مراقبة التداول  بورصة عامن

 وزارة الزراعة

 استفسارات
 تقديم الطلبات

 خدمة الرسائل القصرية
 طلب معلومة زراعية

 استقبال مالحظات من املستخدمني  مؤسسة اإلقراض الزراعي
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  خدمات بوابة الرسائل القصرية 
 نوع الرسائل القصرية اسم املؤسسة

 أمانة عامن الكربى
تروجيية لبعض خدمات أمانة رسائل إىل  رسائل اتصال داخيل للموظفني باإلضافة

 عامن الكربى للمواطنني

 رسائل اتصال داخيل للسادة األعيان جملس األعيان

 رسائل اتصال داخيل للسادة النواب ردينجملس النواب األ

 نتائج الثانوية العامة )توجيهي(كة رانيا العبدهللا مركز املل

 رسائل اتصال داخيل للمعلمني وأولياء أمور الطلبة مركز امللكه رانيا العبداهللا لتكنولوجيا التعليم

 رسائل اتصال داخيل مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني

 رسائل اتصال داخيل يةردنالصناعية األ مؤسسة املدن

 رسائل اتصال داخيل مؤسسة املواصفات واملقاييس

 رسائل اتصال داخيل مؤسسة املناطق احلرة

 رسائل اتصال داخيل مؤسسة التدريب املهني

 رسائل اتصال داخيل يجتامعي االقتصاداملجلس اال

 رسائل تروجيية لبعض املهرجانات الوطنية املركز الثقايف امللكي

 ردنرسائل توعوية وإرشاديه للمواطنني عن الغذاء والدواء اآلمن يف األ املؤسسة العامة للغذاء والدواء

 يجتامعرسائل للمواطنني عن معامالهتم يف املؤسسة العامة للضامن اال يجتامعاملؤسسة العامة للضامن اال
 رسائل إعالم عن معامالت املواطنني لدى املؤسسة املؤسسة العامة لإلسكان والتطوير احلرضي

 للموظفني ورسائل للمواطنني عن معامالهتم لدى دائرة اجلامركرسائل اتصال داخيل  ية ردناجلامرك األ

 نتائج العينات التي يتم فحصها يف اجلمعية اجلمعية العلمية امللكية

 رسائل عن معامالت املواطنني لدى إدارة ترخيص السواقني واملركبات إدارة ترخيص السواقني واملركبات األمن العام

CSPD احلساب قيد التجربة 

DOBR احلساب قيد التجربة 

 رسائل لبعض خدمات دائرة مراقبة الرشكات دائرة مراقبة الرشكات
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 معامالت املواطنني املختلفة لدى دائرة األحوال املدنية واجلوازات دائرة األحوال املدنية واجلوازات

 إعالن عن العطاءات دائرة اللوازم العامة

 رسائل اتصال داخيل للموظفني ورسائل إعالم عن حالة معاملة للمواطنني املساحةو دائرة األرايض

 محالت توعوية وإرشادية دائرة اإلفتاء العام

 رسائل اتصال داخيل للموظفني دائرة الرشاء املوحد

 رسائل اتصال داخيل للموظفني دائرة اإلحصاءات العامة

 رسائل إعالم عن حالة معاملة للمواطنني دائرة رضيبة الدخل واملبيعات

 رسائل إعالم عن االمتحانات التنافسية ديوان اخلدمة املدنية

 طلبات التأشريات واإلقامة ية اخلاصةقتصادسلطة منطقة العقبة اال

 لرسائل اتصال داخيل للموظفني سلطة املياه

 احلساب قيد التجربة سلطة إقليم البرتاء التنموي السياحي

 رسائل تروجيية يةردنرشكة املطارات األ

 رسائل تروجيية اين للتنميةصندوق امللك عبد اهللا الث

 رسائل تروجيية واتصال داخيل غر فة صناعة عامن

 رسائل اتصال داخيل للموظفني غرفة جتارة عامن

 رسائل اتصال داخيل للموظفني األمن العام - ي إدارة األمن الوقائ

 إعالم عن حالة معاملة للمواطنني إدارة التنفيذ القضائي

 محالت توعوية وإرشادية األمن العام - إدارة السري املركزية 

 رسائل اتصال داخيل للموظفني إدارة العمليات

 رسائل اتصال داخيل للموظفني إدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي

 رسائل اتصال داخيل للموظفني األمن العام- إدارة تكنولوجيا املعلومات

 ردناد للمواطنني بخدمات االتصاالت واإلنرتنت يف األمحالت توعية وإرش هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

 رسائل لتجديد التصاريح هيئة تنظيم قطاع النقل

 محالت توعية وإرشاد للمواطنني برضورة ترشيد الكهرباء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
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 متابعة شكاوى املواطنني وحدة إدارة الشكاوى 

 رسائل اتصال داخيل للموظفني وزارة األوقاف

 رسائل اتصال داخيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

 محالت توعوية وإرشادية البيئةوزارة 

 رسائل اتصال داخيل للموظفني وزارة التعليم العايل 

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
 )معادلة الشهادات(

 رسائل معاملة معادلة الشهادات

 رسائل اتصال داخيل للموظفني وزارة الداخلية

 رسائل اتصال داخيل للموظفني ورسائل إعالم عن حالة معامالت وزارة اخلارجية

 محالت توعوية وإرشادية وزارة الصناعة والتجارة

 رسائل إعالم عن معامالت للمواطنني وزارة النقل

 رسائل اتصال داخيل للموظفني ورسائل إعالم عن حالة معاملة املواطنني لدى الوزارة ثروة املعدنيةالو وزارة الطاقة

 رسائل اتصال داخيل للموظفني ية برتاردنوكالة األنباء األ

 رسائل اتصال داخيل قوات الدرك

  
  خدمات مركز االتصاالت الوطني

CSB Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
تويل اإلستفسارات املتعلقة  املتعلقة بقبول طلبات التوظيف اإلجابة عن االستفسارات

بخدمة تسويق طلبات 
الرد عىل ، .التوظيف

استفسارات املواطنني عن 
تغيري ، الرتتيب التنافيس 

رقم هاتف صاحب طلب 
اسامء املدعوين ، التوظيف 

تعديل عىل طلب أو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإضافة مؤهل علمي جديد
 التوظيف

اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالرتشيح للتعيني لدى الدوائر احلكومية اخلاضعة 
  ألسس وقواعد انتقاء وتعيني 
 املوظفني يف الدوائر احلكومية

 املتعلقة باستقبال طلبات احلاالت اإلنسانيةاإلجابة عن االستفسارات 
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النتائج و لالمتحان التنافيس اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتغيري مكان اإلقامة
 تعيينات وزاريت الصحة، 
رسمية اعالنات ، الرتبيةو

 بشكل عام

 للمبعوثني قبل التعيني اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة برباءة فك االلتزام
 الرد عىل استفسارات املواطنني عن الرتتيب التنافيس وتغري رقم اهلاتف

 ).....التقييم، العالوات(استفسارات موظفني احلكومة عن امللف اخلاص هبم الرد عىل 
الرد عىل استفسارات موظفني احلكومة املتعلقة بشؤون املوظفني حسب نظام ديوان اخلدمة 

 املدنية
 )خدمة إلكرتونية(تويل االستفسارات املتعلقة بخدمة تسويق طلبات التوظيف 

 )الخ، رقم هاتف، عنوان ( املتعلقة بمعلومات عامة عن الديواناإلجابة عن االستفسارات 
 استقبال الشكاوي

Amman City Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 ، تفصيل املخالفات و قيم(بمخالفات السري بالتفصيل  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الخ، اماكن االعرتاض ، اماكن الدفع 
    خمالفات السري بالتفصيل 
    إعالنات تعديالت تنظيمية 

    إعالنات إستمالك 
    إستعالم عن حالة معاملة 

    قيم خمالفات السري 
    رخص مهن 

خمالفات رخص املهن  
  والصحة 

   إستعالم بوصف حرفة -  
   إستعالم برمز حرفة - 

    حتققات أرض 
    رضيبة األبنية واملسقفات 

    حرف 
   إستعالم بوصف حرفة -  

   إستعالم برمز حرفة - 
    تفاصيل شارع

    )موقع الدائرة(العطاءات  

، تعديل، جتديد، حصول عىل رخصة( برخص املهن اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )الخ، غرمات تأخري ، رسوم ، شطب ، تنازل

اماكن ، قيمة الرضيبة ( املسقفاتو برضيبة األبنية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )اعفاءاتو غرمات، الدفع
، خمالفة سري مكررة ، تأمينات بناء (املالية  باالسرتدادات اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الخ
 تعبيد، عوائد تنظيم ، رضيبة حتسني ( بتحققات أرض اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )تزفيتو
خارج و داخل( جتديد اذن اشغالأو  بعملية اخراج اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )حدود االمانة
 )اعرتاض، تعديل ، إصدار(بمخطط موقع تنظيمي  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )طلب تعديل، استعالم (التنظيمية   االستفسارات عن التعديالت إجابة
رخص وسائط النقل ، رخص ابنية ،  رخص إنشاءات(  االستفسارات عن الرخص اإجابة

 )داخل حدود االمانة
 )األرايض، الشوارع، الشقق (  بعملية االفراز اإلجابة عن اإلستفسارات املتعلقة
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    تقديم شكوى  )الخ، اعرتاض ، قرار االستمالك (باالستمالك  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
حمل يف السوق ، ارايض تابعة لالمانة(باالستئجار  اإلجابة عن اإلستفسارات املتعلقة تقديم إستدعاء 

 )بسطة، املركزي 
 بالعطاءات اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الخ، جتاري ، سكني (بتنظيم األمانة للمناطق داخل التنظيم  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتعديالت أجور النقل العام داخل حدود أمانة عامن

 بتفاصيل شارع اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
حفر أو  فتحطلب ( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بخدمات متنوعة تقدمها أمانة عامن

، تركيب وحدة انارة، طلب إنشاء مطب، تثبيت عقود االجيار ، طلب رشاء فضلة، شارع 
 )الخ، فحص عينات اللحوم املستوردة، ترخيص لوحات اعالنية 

ذبح ، معرش بطيخ ، دخول مسلخ (  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمنح تصاريح
 )الخ، االضاحي ، دواجن/ موايش / اغنام 

باملناطق الرئيسية ألمانة عامن الكربى واالحياء الفرعيه  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 مراكز املاليةو التابعه لكل منطقة

، ارقم هواتف ،  عناوين(اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن األمانة 
 )الخ، مكان تقديم اخلدمة

 استقبال الشكاوي
MoHE Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالبعثات

ية ردناجلامعات غري األ
املعرتف هبا لدى الوزارة 

  ) ردنخارج األ(
  
  البعثاتو  طلبات املعادلة
 

 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعادلة الشهادات
 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتصديق الشهادات

 )اجلامعات األجنبية خارج البالد(اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باالعرتاف 
 كليات املجتمعو اخلاصةو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باجلامعات الرسمية

 )داخل البالد(اإلقليمية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باجلامعات واملعاهد 
 رشوط دراسة البكالوريوسو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بأسس

 أسس التجسريو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باالمتحان الشامل يف كليات املجتمع
 رشوطهاو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالدراسات العليا
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 املتعلقة بمكاتب اخلدمات اجلامعيةاإلجابة عن االستفسارات 
 )الخ، رقم هاتف، عنوان (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن الوزارة 

 استقبال الشكاوي
ACI Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 االنتساب للغرفة اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعملية

                  الدليل الصناعي
 الدورات التدريبية

 )عضوية(إلغاء االشرتاك أو  تعديلأو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتجديد
 وكتب توصية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعملية إصدار بطاقات عضوية

 )تعديل/ رسوم/ استخراج (املنشأ  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بشهادات
 والكفاالت اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعمليات املصادقة عىل صحة توقيع

صور طبق األصل عن اي وثيقة أو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإصدار نسخ إضافية
 صادرة من الغرفة

 املقدمة من الغرفة لألعضاء بالدورات التدريبية  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 لألعضاء قوائمو بملف اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الخ، رقم هاتف ، عنوان (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن الغرفة 
  استقبال الشكاوي

Customs Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
  العطاءات  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالرسوم اجلمركية للسيارات

  طرح عطاءات  إعالن  
  املزاد العلني

قوائم املزاد العلني غري 
  بضاعة  - املباعة 

قوائم املزاد العلني غري 
  مركبات  - املباعة 

الرسوم  االستفسار عن قيمة
  للسيارات  التقديرية

 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باإلدخال املؤقت للسيارات األجنبية
 اجلمركية املتكاملة اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالتعرفة

 )النسبو اإلعفاءات أنواع( باإلعفاءات اجلمركية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 وثائق(الدول املجاورة إىل  يةردناإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بخروج السيارات األ

 )رسومو
 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة باألمانات اجلمركية

 اجلمركية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالكفاالت
 بالتخليص اجلمركي للبضائعاإلجابة عن االستفسارات املتعلقة 
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 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالعطاءات

االستفسار عن االمانات  
  اجلمركية

االستفسار عن التعريفة  
 اجلمركية

رقم ، عنوان ( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن املراكز اجلمركية
 )الخ، هاتف 

 

  استقبال الشكاوي
ACC Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 اعادة االنتساب للمؤسساتأو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعملية انتساب

 للغرفة الرشكات التجاريةو

اإلجابة عن اإلستفسارات 
 املتعلقة بالفرص التجارية

اإلجابة عن اإلستفسارات و
 املتعلقة بالدليل التجاري

اإلجابة عن اإلستفسارات و
 التجاريةاملتعلقة باملعارض 

اإلجابة عن اإلستفسارات و
املتعلقة بطلب قوائم 

الدورات و لألعضاء
 التدريبية

 )عضوية(إلغاء االشرتاك أو  تعديلأو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتجديد
 اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإضافة فروع للرشكة

 كتب توصيةو بطاقات عضويةاإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعملية اصدار 
 الكفاالتو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بعمليات املصادقة عىل صحة توقيع

 )تعديل/ رسوم/ استخراج (شهادات املنشأ  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإجراءات
وثيقة صور طبق األصل عن اي أو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإصدار نسخ إضافية
 صادرة من الغرفة

 بالدورات التدريبية املقدمة من الغرفة لالعضاء  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 املعارض التجاريةو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالفرص

 لالعضاء قوائمو بملف اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )الخ، رقم هاتف ، عنوان (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن الغرفة 

 استقبال الشكاوي
JTB Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 ,Itinerary Generator )...، لغة، توقيت، طقس، عملة( ردناأل اإلجابة عن االستفسارات عامة عن

Interactive Map, ردنيف األ اإلجابة عن االستفسارات حول أبرز األماكن السياحية 



  633 

 ,Tours Operators عن املحميات الطبيعية اإلجابة عن االستفسارات
Currency convertor العالجية اإلجابة عن االستفسارات عن األماكن السياحية 

 )السياحة الدينية(األماكن الدينية اإلجابة عن االستفسارات عن 
 املسارح وصاالت السينام، املراكز الثقافية ، املعارض الفنية  اإلجابة عن االستفسارات عن

 ردنيف األ
 رسوم دخول للمواقع السياحيةو اإلجابة عن االستفسارات عن أوقات الدوام الرسمي
النقل و مكاتب تأجري السيارات، اإلجابة عن االستفسارات عن مكاتب السياحة والسفر

 السياحي
 ردناملطاعم يف األو الفنادق اإلجابة عن االستفسارات عن

 ردناإلجابة عن االستفسارات خرائطية عن األ
 ية اخلاصةقتصاداإلجابة عن االستفسارات عن منطقة العقبة اال

 ردنيف األ الفعاليات املهرجانية اإلجابة عن االستفسارات عن
 )الخ، رقم هاتف ، عنوان (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن اهليئة 

 استقبال الشكاوي
MIT Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
 السجل التجاري نقل ملكية أو شطبأو  بتسجيل اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة

 )مديرية السجل التجاري والصناعي املركزي( للمؤسسات الفردية
  

   
   

  استعالم االسامء التجارية
   

  استعالم املؤسسات الفردية
  

  استعالم العالمات التجارية
   
   
   
   

 التجاري االسم نقل ملكية أو شطبأو  بتسجيل اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )املركزي مديرية السجل التجاري والصناعي(

مديرية السجل ( الوسطاءو بتسجيل يف سجل الوكالء إلجابة عن االستفسارات املتعلقةا
 )التجاري والصناعي املركزي

 األشخاص احلاصلني عىل سجل جتاري قوائمو بملف اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )املنافسة مديرية(بمديرية املنافسة  العامة املتعلقة إلجابة عن االستفسارات
مديرية التنمية ( بعملية تصديق شهادات املنشأ وتدقيقها  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الصناعية
مديرية التنمية ( املنتجاتو املناطق الصناعية بعملية تأهيل  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الصناعية
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    )مديرية التنمية الصناعية( بعملية منح صفة مصدر معتمد  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
مديرية محاية االنتاج (   بطلبات تدابري احلامية والتحقيق فيها  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة 

 )الوطني

 )مديرية محاية االنتاج الوطني(   بطلبات مكافحة اإلغراق  اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة

 )مديرية محاية اآلنتاج الوطني(   بطلبات مكافحة الدعم  االستفسارات املتعلقة اإلجابة عن

 )املخزونو مديرية التجارة( بتسجيل يف سجل املستوريدين  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 مديرية التجارة(   رخص االستريادو بإصدار بطاقة مستورد  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )املخزونو

 )مديرية مراقبة االسواق(   بآلية إعالن األسعار اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )مديرية مراقبة االسواق(  املسابقاتو تقديم اجلوائز، اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالرتويج 

 )امللكية الصناعيةمديرية محاية (   اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتسجيل العالمات التجارية

مديرية محاية امللكية (   التجارية النامدجو اإلجابة عىل االستفسارات املتعلقة بتسجيل الرسوم
 )الصناعية

 )مديرية محاية امللكية الصناعية(  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتسجيل براءات االخرتاع

صور طبق األصل عن اي وثيقة صادرة أو  إضافيةاإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بإصدار نسخ 
 من الوزارة

مكان ، ارقم هواتف ،  عناوين( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن الوزارة
 )الخ، تقديم اخلدمة

 استقبال الشكاوي

MoE Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
أسس القبول والتسجيل يف ( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بقسم رياض األطفال

/ إلغاء الرخصة للروضة / تأسيس روضة أطفال خاصة  اجراءات، رياض األطفال 
دخول ،  جتديد رخصة روضة األطفال/ خاصة  إعادة فتح روضة/ إغالق روضة خاصة

تعيني مديرة ، روضة أطفال خاصةانسحاب رشيك من / رشيك يف ملكية روضة خاصة
 )ية يف روضة خاصةأردنتعيني معلمة غري / لروضة خاصة 

استعالم االسامء االشخاص 
املستفيدين من قروض 
 صندوق االسكان
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 بآليات التبليغ عن حاالت اإلساءة والعنف يف املدارس اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

تأسيس املدارس اخلاصة واملراكز ( بقسم التعليم اخلاصاإلجابة عن االستفسارات املتعلقة 
املوافقة عىل / ملدارس خاصة) مدير عام(املوافقة عىل تعيني ، الثقافية داخل وخارج اململكة 

 )مرشفة يف مدرسة خاصةأو  تعيني مرشف
 /انتقال الطلبة  /اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالقيد والقبول يف املدارس اخلاصة 

 اإلعادة يف الصفوف /االستيعاب 
اإلضافية والربامج  لتدريس املناهج إلجابة عن اإلستفسارات لكيفية احلصول عىل موافقةا

إجازة املواد والكتب التعليمية املراد تدريسها يف و يةردناإلجنبية املعادلة للثانوية العامة األ
 املؤسسات التعليمية اخلاصة ملناهج إضافية

 ارشادات( عن االستفسارات املتعلقة بقسم التعليم اخلاص واملراكز الثقافيةاإلجابة 
املوافقة  /املوافقة عىل مناهج الدورات ،  جتديد الرخصو رشوط تأسيس املراكز الثقافيةو

 )املوافقة عىل تعيني معلمني لدورات يف مركز ثقايف، عىل عقد الدورات التدريبية 
لنقل ملكية املؤسسات التعليمية  لكيفية احلصول عىل موافقةاإلجابة عن االستفسارات 

 )مركز ثقايف، روضه، مدرسة(اخلاصة 
أسس قبول وتسجيل الطلبة يف ( بقسم التعليم النظامي اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

قبول / قبول وانتقال طلبة املرحلة األساسية ،  الصف األول األسايس للعام الدرايس
انتقال الطلبة بني املدارس احلكومية واخلاصة ووكالة ،  طلبة املرحلة الثانويةوانتقال 
حتويل طلبة الصف العارش عىل مسارات التعليم الثانوي الشامل ملن تنطبق عليه  ، الغوث

 ).الرشوط
املوافقة عىل انتقال طلبة السنة الثانية ( التحويل/ بالنقل  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

، تدقيق شهادات انتقال طلبة املرحلة األساسية ، أخرىإىل  املرحلة الثانوية من مدرسة من
احلصول عىل الوثائق العلمية لطلبة املدارس ، تدقيق شهادات االنتقال للمرحلة الثانوية 

 )اخلاصة واملراكز الثقافية

 .العالماتبتصحيح األسامء اخلطأ يف جداول  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

، يني ردنالطلبة األ قبول( بالطلبة القادمني من اخلارج اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
إصدار موافقات ، ية للعام الدرايس ردنيني يف املدارس األردنتعليامت قبول الطلبة غري األ

األجنبية قبول الطلبة القادمني من اخلارج بموجب وثائق مصدقة يف الربامج التعليمية 
 )املعتمدة من وزارة الرتبية

املتعلقة بتحديد الصفوف ومعادلة الشهادات املدرسية للطلبة القادمني  اإلجابة عن االستفسارات
 من الدول األجنبية واملدارس األجنبية يف الدول العربية للدراسة يف مدارس اململكة
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 موافقة لعودة الطلبة املنقطعني عن الدراسة ىلع اإلجابة عن االستفسارات عن كيفية احلصول

احلصول عىل الوثائق ( التعليم غري النظامي بقسم اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )العلمية لطلبة الدراسة الغري النظامية

االعاقات العقلية (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بالطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
 الطلبة املعاقني بصارياو )املختلفةوعىل مستوياهتا 

 تقديم موعد امتحانات هناية الفصل الدرايس

التاهيل املحلية و مهام جلنة التدريب(  بمديرية التدريب اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 )أسس التدريب، املرشوع ونظام احلوافز التدريبي ورتب املعلمني ، 

أسس االلتحاق بربامج (بمديرية التأهيل الرتبوي  املتعلقةاإلجابة عن االستفسارات 
معايري الرتشيح ،  ية للعاملني يف وزارة الرتبية والتعليمردنالتأهيل الرتبوي يف اجلامعات األ

، الدبلوم بعد البكالوريوس، الدكتوراة(للبعثات املخصصة لكل ختصص من برامج 
 )إجازات مهنة التعليم،  )وبرنامج املاجستري
أسس اختيار املرشفني (اإلرشاف تربوي  بمديرية اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

إجراءات / وظيفة مرشف تربويإىل  اجراءات النقل، اجراءات التحويالت / الرتبويني 
 )تنقالت املرشفني الرتبويني

املطلوبة للتقدم الوثائق (االختربات و بإدارة االمتحانات اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
إصدار ،  بطلب اشرتاك المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لطلبة الدراسة اخلاصة

ا ستالم ، تصديق الشهادات والوثائق ، إصدار كشوفات الثانوية العامة، وشهادات وثائق
تصحيح األسامء وتاريخ ،  طلبات االشرتاك يف امتحان الثانوية العامة للمدارس اخلاصة

 )الدة ومكاهنا يف شهادة الثانوية العامةالو
الدراسة الثانوية العامة للعام  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بربنامج امتحان شهادة

 احلايل
 الدراسة الثانوية العامة للعام احلايل اإلجابة عن اإلستفسارات املتعلقة بنتائج امتحان شهادة

معادلة الشهادات الثانوية األجنبية (بقسم املعادلة  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
بالثانوية ) الدراسة غري النظاميةأو  الصادرة عن جهة غري وزارة الرتبية والتعليم(والعربية 

 ).يةردنالعامة األ
، بيع ، استسالم (الكتب املدرسية و بإدارة املناهج اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )الخ،  اضافة مادة املناهج
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،  التكليف،  االنتداب(الرد عىل استفسارات موظفني الوزارة املتعلقة بشؤون املوظفني 
 )، الرتفيعات والرتقيات ،  اهناء اخلدمة ، العالوات ، الرواتب ،  االعارة

 )اسس احلصول عىل رتب املعلمني(بنظام رتب املعلمني اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

األوراق املطلوبة ، كيفية االشرتاك (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بصندوق اإلسكان 
أسامء احلاصلني عىل ، تاريخ تقديم الطلبات و من املرشح للقرض من صندوق اإلسكان

 )قرض
أسس ، أسس الرتشيح للبعثة الدراسية (ببعثات املوظفني  لرد عىل استفسارات املتعلقةا

 )للبعثة الدراسيةالرتشيح 
باملكرمة امللكية السامية اخلاصة بأبناء املعلمني يف اجلامعات  لرد عىل استفسارات املتعلقةا

 .يةردنالرسمية األ
الوثائق املطلوبة من (باملنح اخلارجية لطلبة الثانوية العامة   لرد عىل استفسارات املتعلقةا

 )املطلوبة الستكامل اجراء االيفادالوثائق  /الطلبة عند تقديم طلب البعثة 
ارقم ،  عناوين( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن مديريات الرتبية

 )الخ، مكان تقديم اخلدمة، هواتف 

 استقبال الشكاوي

DLS Services Statistics 

Supported services 
Supported and 

required e-services 
، فروعو أصولبني ، بني رشكاء(اهلبة أو  االستفسارات املتعلقة بعمليات البيع اإلجابة عن

 )بيع عادي

تقديم معلومات خرائطية 
   مساحية

دليل املقدرين العقاريني يف 
   ردناأل

   سعر األساس
   دليل املكاتب العقارية

 نامذج حموسبة

 ينيردناإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتملك غري األ

أو  اجلمعيات التعاونية أو اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتملك اجلمعيات اخلريية
 الغري اإلسكانيةأو  الرشكات اإلسكانية

 لغاية الزراعةأو  لغاية االستثامر اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بتملك

 اإلفرازمعامالت أو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعامالت التوحيد

 .معامالت التخارج والوصيةأو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعامالت االنتقال

 معامالت جتميع امللكياتأو  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعامالت املبادلة

 معامالت فك التأمنيأو  )رهن(اإلجابة عن اإلستفسارات املتعلقة بمعامالت التأمني 
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 باإلعفاء من الرسوم للشقق اإلسكانية ن االستفسارات املتعلقةاإلجابة ع
 كيفيه التعامل معها يف الدائرةو بالوكاالت  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

رخصة  أو برشوط احلصول عىل رخصة مكتب عقاري  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
 رخصة مساح أو مقدر عقاري

 االستفسارات املتعلقة بإعالنات االستمالكاإلجابة عن 
 بالعطاءات  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 بكيفية احلصول عىل خرائط مساحية حموسبة  اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة
املساحني املرخصني من قبل و املقدرين العقارينيو قاعدة بيانات املكاتب عقارية املرخصة

 الدائرة
 بسعر األساس اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة

 )، استمالك ، افراز (اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بحالة معاملة 
ارقم ،  عناوين( اإلجابة عن االستفسارات املتعلقة بمعلومات عامة عن مديريات التسجيل

 )الخ، مكان تقديم اخلدمة، هواتف 
 استقبال الشكاوي
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  )5(ملحق 
  جداول تطور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات خالل العقد األخري
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  )6(ملحق 
  تطور احلكومة اإلليكرتونية يف سنغافورة - قصص نجاح جتارب الدول األخرى 

املعلومات بدأت حكومة سنغافورة يف الثامنينات من القرن املايض بالرتكيز عىل االعتامد عىل تكنولوجيا  .1
الذي عمل عىل أمتته اإلجراءات ، من خالل إنشاء برنامج حوسبة القطاع العام، واالتصاالت يف القطاع احلكومي

  .وختفيف استخدام املعامالت الورقية
 :اإلنجازات

  .تم أمتتة اخلدمات احلكومية •
 .تطوير البنية التحتية ومراكز البيانات األساسية •

وتغيري كيفية إيصال اخلدمات ، تزايد االندماج بني تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتومع ، 1999يف هناية العام  .2
كمجلس مستقل  Infocomm Development Authority (IDA)أسست احلكومة السنغافورية ال ، للمستخدم
 لترسيع النمو، حتويل سنغافورة ملركز عاملي لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتإىل  هيدف
ويف هذا السياق  .وذلك بدمج جملس الكمبيوتر الوطني وسلطة االتصاالت، ي فيهاجتامعي واالقتصاداال

التي ركزت عىل إطالق أكرب عدد ) 2003- 2000( املرحلة األوىل –خطة احلكومة اإللكرتونية  IDAأطلقت ال
املرحلة الثانية  - وبعد ذلك تم إطالق خطة احلكومة اإللكرتونية  .ممكن من اخلدمات احلكومية اإللكرتونية

  .عند إجراء املعامالت اإللكرتونية التي ركزت عىل حتسني جتربة املستخدم، )2006- 2003(
  :اإلنجازات

  .خدمة اليكرتونية من خالل اإلنرتنت 1.600تم إطالق  •
  .تطوير خدمات متكاملة •

التي ركزت عىل تطوير االندماج اإللكرتوين الكامل بني أجزاء ، )2010- 2006(تال ذلك تطوير خطة العمل  .3
ويذكر أنه متت إضافة قناة اهلاتف املتنقل للتجاوب  .لتمكني خدمة املستخدم عىل نحو أفضل، احلكومة املختلفة

  .مع االنتشار العايل الستخدام االتصاالت املتنقلة
 :اإلنجازات

  .واألنظمة للدوائر احلكومية املختلفة ،واإلجراءات، تكامل ودمج البيانات •
  .خدمة حكومية عن طريق االتصاالت املتنقلة 300إطالق  •

سيتم الرتكيز ، تطوير املزيد من اخلدمات اإللكرتونية وبالذات تلك املقدمة عن طريق اهلواتف الذكيةإىل  إضافة .4
وذلك ، واملستخدمني والقطاع اخلاص، عىل متكني تعاون أعمق بني احلكومة) 2015 – 2011(خالل خطة العمل 

   .ي والتفاعيل مع املستخدمجتامعالذي يبنى عىل التواصل اال، عن طريق توفري اإلطار التكنولوجي املالئم
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  املصادر/ املراجع
  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات •
 هيئة تنظيم قطاع االتصاالت •

 مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني •

 مجعية إنتاج •

 يةردنمبادرة التعليم األ •
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8 -2     
8 -2 -1   

  مقدمة عامة
وقد نجد مثًال بأن دوالً ترتفع فيها املستويات ، حتسن يف نوعية احلياةإىل  ية ال تؤدي دائامً جتامعية واالقتصادالرفاهية اال

زيادة أو  يقتصادوهلذا قد ال يكون النمو اال، ربام ترتفع فيها معدالت األميةأو ، فيها معدالت توقع احلياةوتقل ، املعيشية
ية جلميع الفئات السكانية بنفس املستوى يف جتامعالدخل الفردي يف أي بلد هو العامل األهم يف حتسني نوعية احلياة اال

الدخل القومي بني فئات أو  يةقتصادتم بموجبها توزيع مكاسب التنمية االإن الطريقة التي ي .املناطق اجلغرافية املختلفة
التعليم أو  احلصول عىل الوظيفةأو  بتوفر مصدر للدخل وخاصة ما يتعلق منه، يةجتامعالسكان والسياسات والربامج اال

   . نوعية احلياةاخلدمات األساسية العامة تعّد هي األهم يف حتقيق التحسن املقبول يفإىل  والصحة والوصول
ية قتصادوتقف عائقًا أمام حتقيق أهداف التنمية اال، ردنإال أن هناك حتديات متعددة تواجهها الدول النامية ومنها األ

وتعديل ، وتقليل التفاوت بالدخول والثروات، ورفع مستوى املعيشة، والتي من أمهها زيادة الدخل القومي، الرئيسة
   .ي والسيايسقتصادواالستقرار اال، يةجتامعية واالقتصادوحتقيق العدالة اال، قتصادالرتكيب اهليكيل لال

وتنتج عن ، وخاصة بني فئات املجتمع األشد فقراً ، ومن هذه التحديات استمرار ظاهرة احلرمان األسايس والثانوي
حالة الفقر يف املجتمع مستمرة التي تبقي ، ية يف البلد الناميجتامعية واالقتصادتفاعل جمموعة من القوى واخلصائص اال

إذ إن استمرار ، نتيجة هلذا الفقر وسببًا له يف الوقت نفسه، وهذا بدوره يولد ختلفًا تنمويًا مستمراً ، وتدور يف حلقة مفرغة
استمرار انخفاض املستوى إىل  وبالتايل يؤدي، استمرار انخفاض مستوى التغذيةإىل  يؤدي، انخفاض مستوى الدخل

استمرار انخفاض مستوى إىل  مما يؤدي، انخفاض مستوى القدرة والكفاءة يف اإلنتاجإىل  وهذا بدوره يؤدي، الصحي
  .1وهكذا تستمر دائرة الفقر املفرغة كام يف الشكل، الدخل

  يةقتصادالعالقة السببية الستمرار حالة التخلف يف التنمية اال: 1شكل

  
  

انخفاض 
مستوى 
 دخل الفرد

انخفاض 
مستوى 
 التغذية

انخفاض 
املستوى 
 الصحي

انخفاض 
الكفاءة 
 اإلنتاجية
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ية يف قتصادكأحد أهم بنود مقاييس التنمية اال، ردنيف األهو الوقوف عىل املستوى الصحي ، إن ما هيمنا يف هذا املجال
 .يةجتامعوالذي يعكس نوعية وكمية اخلدمات الصحية يف قياس مستوى الرفاهية اال، األساسية لإلنسانإشباع احلاجات 

تستخدم يف املقارنة بني مستويات التنمية يف البلدان ، حيث طورت األمم املتحدة يف برناجمها اإلنامئي مقاييس إنامئية متعددة
وكذلك مقياس دليل  Physical Quality of Life Index (PQLI)وكان من أمهها مقياس دليل نوعية احلياة ، املختلفة

باستخدام مؤرشات ، وتركز مكونات هذه األدلة عىل قياس التنمية Index (HDI) Human Developmentالتنمية البرشية
باعتبار أن ، نفسهونوعية احلياة لإلنسان ، يجتامعمتثل النواتج النهائية ألثر خدمات القطاع الصحي يف مستوى الرفاه اال

، الذي يتم الرجوع إليه يف قياس أثر خدماته عىل أهم مؤرشات نوعية احلياة، قطاع الصحة يمثل القطاع اخلدمي األهم
، ومعدل وفيات األمهات عند الوالدة، ومعدل وفيات األطفال دون اخلامسة، ومنها معدل وفيات األطفال الرضع
وكثري من املؤرشات ذات العالقة ، أي طول فرتة احلياة احلياة عند الوالدة؛ وتوقع، ومتوسط وزن الطفل عند الوالدة

  .وغريها، واملستوى املعييش، وحصة الفرد من الدخل، مثل القدرة عىل القراءة والكتابة، املبارشة وغري املبارشة
عال من اجلودة يف نوعية إن حتقيق التنمية يف خدمات القطاع الصحي يف أي بلد كانت تتطلب املحافظة عىل مستوى 

بحمد اهللا أنجز شوطًا ُيشهد له يف هذا  ردنواأل، والكفاءة يف األداء وتوظيف موارده املتاحة، وكمية خدماته الصحية
وحيتم الواجب عىل املعنيني يف التخطيط  .إقليميًا متميزاً طبيًا ويعد مركزًا ، املضامر عىل املستوى الوطني واإلقليمي والدويل

ليس باعتبارها خدمات تلبي احتياجات حتقيق ، مواصلة جهودهم يف حتقيق أهداف التنمية الصحية املنشودةالصحي 
وإنام العتبارها خدمات تلبي احتياجات حتقيق ، ية فقط من خالل املحافظة عىل صحة اإلنسان وحياتهجتامعالتنمية اال
، باعتباره العنرص األهم يف اإلنتاج، البدنية والذهنية لإلنسانية الشاملة من خالل املحافظة عىل القًوة قتصادالتنمية اال

يف ضوء ، ردني الرئيس يف األقتصادواإلنسان هو بمثابة املورد اال، العقل السليم يف اجلسم السليم :متاشيًا مع مقولة
 قتصاديواجهها اال التي، وزيادة شدة أثر التحديات املختلفة، ية والطبيعية األخرىقتصادحمدودية وضعف موارده اال

، وما نتج عنها من تغريات متسارعة عىل مجيع األصعدة، وخاصة بعد أن دخل العامل يف عرص االنفتاح والعوملة، الوطني
ية قتصادالتي أثرت سلبًا وعىل نحو مبارش يف مسرية التنمية اال، ويف خمتلف املستويات املحلية واإلقليمية والدولية

   .ردنية يف األجتامعواال
، التي يمكن أن تنعكس عىل مسرية التنمية يف جمال نوعية وكمية خدماهتا، اآلثار ردنأدركت وزارة الصحة يف األ

استندت فيها عىل رؤية ورسالة وأهداف حمددة قابلة ، ة وطنية للقطاع الصحيإسرتاتيجيفقامت بإعداد وصياغة خطة 
وبام ينعكس إجيابًا عىل ، مكتسبات جديدة يف التنمية الشاملة واملستدامةومتكنها من املحافظة عىل استمرار حتقيق ، للتحقيق

ويؤمن له احلامية املالية يف ظل وجود نظام تأمني صحي عادل ، ردينحتسني مستوى الوضع الصحي العام للمواطن األ
  :نأبيتوافق مع الرؤية امللكية السامية ، وشامل
فاإلنسان السليم ، وهي حق كل مواطن ومواطنة، بالرعاية الصحية حتسني مستوى حياة املواطن يتطلب االهتامم"

  ".املطمئن عىل صحته وصحة أبنائه وأرسته اإلنسان القادر عىل العمل واإلنتاج
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استمرار إىل  ويف أهدافها التي تسعى من خالهلا، إن حتقيق التوجيه امللكي يتطلب تضمينه يف رسالة وزارة الصحة
، واالستخدام األمثل للموارد املتاحة، وجودة عالية  اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية بعدالةاحلفاظ عىل تقديم 

والقيام بالدور ، وتقوم عىل الرشاكة الفعالة مع خمتلف اجلهات ذات العالقة، وبأساليب تقنية عالية اجلودة
حتى يتم ، ورؤية ثاقبة تصبو إليها، شاملةاسة صحية ضمن سي، والرقايب عىل اخلدمات املرتبطة بصحة املواطن  التنظيمي
ضمن نظام صحي متكامل يعمل بعدالة وكفاءة عالية وبالريادية عىل مستوى كل منطقة ، جمتمع صحي معاىفإىل  الوصول
  .جغرافية
  التنمية الصحية العامة: أوالً 

بل ، واحلد من انتشارها، ألن الصحة ليست فقط غياب األمراض، يقتصادتوجد عالقة قوية بني الصحة والنمو اال
، فالصحة متثل رأس مال يمتلكها الفرد، هي أيضَا متكني اإلنسان وزيادة قدرته اإلنتاجية خالل مراحل حياته املختلفة
ي بأكثر من قتصادفالصحة تؤثر يف النمو اال .وتقدر قيمتها بمقدار ما يمتلك من صحة وعافية يف قدراته الذهنية واجلسمية

وتزيد من اإلنتاجية لدى الشباب ، لل من حجم اخلسارة يف اإلنتاج النامجة عن تفيش األمراض بني العاملفهي تق، طريقة
والصحة تفيد يف  .وتقلل من معدالت الغياب وحتسن التعلم يف مدارس األطفال، الدواء املناسبأو  بتوفري العالج

  . الصحة العامة للجميعاستخدام كثري من املوارد الطبيعية واملالية يف املعاجلة وتأمني
وتقليل العبء ، ي تكون من خالل زيادة إنتاجية العملقتصادإن تأثريات الصحة غري املبارشة يف النمو اال 
وذلك من خالل أثر ، فمثًال نجد أن صحة الطفل احلالية تؤثر يف الدخل املستقبيل له، ي النامجة عن األمراضقتصاداال

كام يمكن مالحظة  .مما يزيد العائد املستقبيل للفرد، التعلم وحتصيل مستوى أعىل من التعليمالصحة يف زيادة قدرته عىل 
فإن ، فإذا كانت األرسة تتمتع بالصحة اجليدة، ي بسهولة عىل مستوى األرسةقتصاداألثر غري املبارش للصحة يف النمو اال

أفضل إىل  وإرساهلم، ألبنائهم وفري الدواء والغذاءالذي يسمح هلم بت، األب واألم حيصلون عىل عمل جيد يكسبهم املال
   .وهذا له تأثري إجيايب عىل مستوى الدخل يف املستقبل، فاألطفال األصحاء سيكون أداؤهم يف املدرسة أفضل، املدارس

، عدد األبناءسيجعل األب واألم أكثر وعيًا وإدراكًا ألمهية تقليل ، وبالتايل األداء األفضل يف التعليم، إن توفر الصحة
وهنا يسهل عىل اجلهات املعنية توصيل رسائلها ، مما سيمكنهم من استثامر املزيد من الصحة والتعليم لكل واحد منهم

  .ومجيع السكان من خمتلف األعامر، التوعوية واإلرشادية يف املجاالت الصحية املتعلقة باألم والطفل واملراهق وكبري السن
فإن بدائل احللول املتاحة ملعاجلة حالة الفقر ، ة وتعاين من األمراض وسوء األحوال الصحيةأما إذا كانت األرسة فقري

تقليل معدل نمو إىل  كام يؤدي سوء التغذية الصحية، وبالتايل تكون عواقبها كبرية عىل البلد نفسه، تكون أمامهم قليلة
بنسبة زيادة (سنة  70إىل  سنة 50معدل توقع العمر من  فمثًال عند زيادة، نصيب الفرد السنوي من الناتج املحيل اإلمجايل

   .نقطة مئوية سنوياً  1.4ي بنحو قتصادزيادة معدل النمو االإىل  يؤدي، %)40
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  ية؟قتصادكيف يتم التفاعل بني الصحة والتنمية اال: والسؤال الذي يطرح نفسه
جنب إىل  ية؛ حيث يقف رأس املال البرشي جنباً قتصادالتي حتقق التنمية اال، الصحة هي أحد أهم املدخالت الرئيسة

فمشاريع التنمية التي تعتمد عىل األفراد األصحاء تكون مهاراهتم ، ي والفكري واملايلجتامعمع رأس املال السيايس واال
ية قتصاداالفإن فوائدهم ، أي عندما يتمتع السكان بالصحة والعافية يف البدن والذهن، مستهلكنيأو  عالية باعتبارهم عامالً 

ي يف أمريكا خالل القرن املايض يرتبط بعالقة قتصادفمثًال كان نصف معدل النمو اال، تكون متعددة وشاملة ومستدامة
تقدر قيمتها بأكثر من % 10حيث تبني بأن تقليل وفيات مرىض القلب بنسبة ، طردية مع حتسني احلالة الصحية للسكان

وذلك تقديرًا لألجيال ، مليار دوالر 400تقدر قيمتها بأكثر من % 1لرسطان بنسبة وتقليل وفيات ا، ثالثة تريليون دوالر
  .احلالية واملستقبلية

وتؤدي املجتمعات السكانية غري ، يًا عىل املؤسسات العامة واخلاصةاقتصادإن املرض وسوء الصحة يولدان عبئًا 
وزيادة ، وارتفاع قيم أقساط رشكات التأمني، والوقائيةحتمل تكاليف باهظة يف نفقات الرعاية الصحية إىل  الصحية

وارتفاع النفقات العامة عىل احلكومة بتوفري خدمات طبية مساعدة ورعاية ، تكاليف الرعاية الصحية عىل رجال األعامل
 أكثر التي تكون، ية األخرىقتصادإن جممل هذه النفقات تكون عىل حساب االستثامرات يف املجاالت اال .صحية شاملة

تكلفة إىل  فالرشكات تنظر عادة .ية وغريهاجتامعحيوية يف جماالت البنية التحية كالنقل واإلسكان والفنون واخلدمات اال
، ألن تكاليفهم تكون عليها أقل، الفرصة البديلة ابتداًء من اختيار موقع أعامهلا يف املناطق التي يتمتع سكاهنا بالصحة

وترتبط ، أن البطالة وتدين الدخل من أكثر العوامل املؤدية لسوء الصحةإىل  إضافة، وإنتاجيتهم تكون بمعدالت أعىل
  .البطالة بمعدالت أعىل مع زيادة املرض واإلصابة والوفيات املبكرة

يمكن تبنيها يف دعم احلالة الصحية ، مناهج عامةأو  إن عىل اجلهة املعنية يف التخطيط الصحي استخدام ثالثة أساليب
وحاجة ، متضمنة حاجة حتسني احلالة الصحية، وتتمثل يف حتديد االحتياجات املحلية يف اخلطة اإلقليمية، للسكان

تقييم األثر البيئي أو  وذلك بتحديد الفوائد الصحية املضافة، االستثامر يف رأس املال البرشي عىل مستوى املنطقة
Environment Impact Assesment (EIA)  اختاذ أو  وذلك عند اقرتاح أي مرشوع، الصحية للسكاناملحتمل عىل احلالة

ويساعد هذا يف حتقيق التواصل املبارش مع االئتالفات الصحية املحلية والدوائر الصحية ، قرار االختيار بني البدائل املختلفة
   .باعتبارهم املرجع األساس عند إعداد اخلطة اإلقليمية الصحية، يف كل منطقة

كل من له عالقة إىل  واألسئلة الواجب تبنيها كثقافة عامة يف توضيح بعض املفاهيم وتوصيلهاتتمثل أهم الرسائل 
  :بصحة اإلنسان بام ييل

 .يقتصادصحة السكان هي املحرك اال .1

 .صحة السكان جاذبة أكثر لنشاط أصحاب األعامل .2

 .صحة السكان أكثر إنتاجية وأقل تكلفة يف الرعاية الصحية .3
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وبالتايل ، يقتصادلزيادة أثرها اإلجيايب يف النمو اال، العامة للسكان واملحافظة عليها وحتسينهاجيب االهتامم بالصحة 
املستوى الذي يمكنهم من حتقيق مستوى عال إىل ، وزيادة املستوى املعييش للسكان، زيادة حصة الفرد من الدخل املحيل

 واالنتقال، أن يتم اخلروج من دائرة التخلف التنمويإىل ، مراروبالتايل حتسني األداء يف اإلنتاج باست، من اإلنجاز يف العمل
واالنتقال ، وتقديم املبادرات اخلالقة يف العمل، ومن ثم اإلبداع واالبتكار، يةقتصادمستوى متقدم يف التنمية االإىل 
ويمكن أن يكفل القطاع ، وتقليدياً بدالً من كونه جمتمعًا مستهلكًا ، وبدفعة قوية ليصبح جمتمعًا منتجًا وصناعياً  ردنباأل

 عىل ردينالتي تعنى باإلنسان األ، يةقتصادالصحي إمتام كل ذلك بتعاونه يف وضع اخلطط التنموية مع باقي القطاعات اال
ويف هذا املجال سنتناول بالبحث  .الوطني قتصادي األهم يف حتقيق النمو املستمر لالقتصادأنه يمثل رأس املال واملورد اال

  :مها، لتحليل جانبني مهمنيوا
 اجتاهات التنمية الصحية العامة .1

والقدرة عىل اإلنجاز ، واملفعم بالنشاط واحليوية، تشكل سلعتا الغذاء والدواء األكثر أمهية يف بناء اإلنسان الصحي
للغذاء والدواء يف وبمشاركة املؤسسة العامة ، وزارة الصحة وتقع أمهية توفري هاتني السلعتني عىل .واإلبداع يف العمل
والرقابة عىل ، ومنح الشهادات الصحية للمصدرين، خالل مراحل تداوهلا يف األسواق املحلية، الرقابة عىل األغذية

وذلك بأخد عينات ، والفيزيائية، والكياموية، ويتم بموجبه إجراء الفحوص اجلرثومية، األغذية املستوردة واملصنعة حملياً 
لبيان مدى صالحيتها لالستهالك ، ضمن اإلمكانيات املتوفرة، واملتداولة يف األسواق املحلية، من األغذية املستوردة

ومراقبة ، بمنح إذن االسترياد للمواد الغذائية من أصل حيواين ونبايت، كام يوجد هناك تعاون مع وزارة الزراعة، البرشي
ئية من اخلضار والفواكه الطازجة املتداولة يف وفحص عينات عشوا، خلوها من اآلفات الزراعية واألمراض احليوانية

وكذلك التعاون مع مؤسسة املواصفات واملقاييس يف وضع املواصفات القياسية ، األسواق لفحص متبقيات املبيدات
أو  لكل صنف وحسب املواصفة، بمعايري اجلودة عىل املواد الغذائية املستوردة، والقواعد الفنية اإللزامية، االختيارية

واالستعانة ، والتعاون مع أمانة عًامن الكربى والبلديات يف املحافظات للرقابة عىل الغذاء وتداوله، قاعدة الفنية اخلاصة بهال
  .مع املؤسسات واملختربات املتخصصة يف املجال نفسه

 رديناإلنسان األ املسامهة يف محاية صحةإىل  تسعى وزارة الصحة واجلهات الرسمية املسؤولة عن رقابة الغذاء والدواء
وتطوير نظام رصد فٌعال للتسمامت واألمراض ، ونوعيته وصالحيته لالستهالك البرشي، من خالل ضامن سالمة الغذاء

إن  .وتوفري بيئة ترشيعية مالئمة لضامن الصناعة الغذائية بجودة عالية، ووضع التدخالت الوقائية املناسبة، املنقولة بالغذاء
وإن سري تداول سلعة الغذاء يف ، سالمة الغذاء خيتلف عن الدور نفسه يف ضامن سالمة الدواءالدور الصحي يف ضامن 
املستهلك إىل  ختتلف عن سري تداول سلعة الدواء يف السوق حتى وصوهلا، املستهلك النهائيإىل  السوق حتى وصوهلا

إال أن سلعة ، يقتصادوبالتايل يف النمو اال، نوبالرغم من أن لكل منهام تأثري مبارش وغري مبارش يف صحة اإلنسا، النهائي
، الذي حيتاج إليها فعالً ، املستهلكإىل  أن يتم ضامن رصفهاإىل ، جهة رسمية تسيطر عىل تداوهلا يف السوقإىل  الدواء حتتاج
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وغري املبارش من ويتم ضامن حتقيق هذا باإلرشاف املبارش ، وحتقق له فائدة صحية عالجية ووقائية بأفضل وسيلة طبية ممكنة
وهي التي تقوم بتأمني احتياجات البلد من الدواء ، وزارة الصحة ودوائرها ومراكزها املنترشة يف خمنلف مناطق اململكة

لينعم ، الدواء من أجل الشفاءإىل  كل إنسان حيتاج فعالً إىل  وتأمني توصيله، خمتلف املناطق اجلغرافيةإىل ، وتأمني توزيعه
  .من كل داء بالراحة والسالمة

وتعّد هذه النسبة مرتفعة وتزيد ، ردنمن جممل اإلنفاق عىل الصحة يف األ% 30حصة اإلنفاق عىل الدواء تزيد عىل إن 
أن آلية التخصيص لإلنفاق عىل إىل  وربام يعود السبب، يات السوق الصحياقتصادعن املعدل الطبيعي يف % 15- 10من 
، باختاذ قرار التخصيص األمثل باإلنفاق عىل الدواء Maximum Social Gainمل تراِع مبدأ أقىص كسب للمجتمع ، الدواء

ولكن ما حيصل وفق هذه ، ية املتأتية من استخدام الدواء عىل تكاليفه أعظم ما يمكنجتامعويكون عندما تتجاوز املنافع اال
وهي ليست كأي سلعة ، إذا ُأيسء رصف واستخدام سلعة الدواءوخاصة ، أن صايف الكسب للمجتمع سالب، املؤرشات
وحتى ، ختزينها وتسويقهاإىل ، ابتداء من مطابقتها للمواصفات، فهي ال تقبل إال أن تكون نسبة اخلطأ تساوي صفراً ، أخرى

 .أصناف الغذاء حتى يف بعض% 1أو  %5أما السلع األخرى فربام تقبل نسبة خطأ ، استخدامهاأو  رصفها وطريقة تناوهلا
فهل يمكن ، وحتديد إن كان هناك استنزاف يف رصف الدواء، ويمكن احلكم عىل ذلك من قبل املعنيني يف وزارة الصحة

يتناوله بدون وصفة طبية صحيحة؟ وإذا كان أو  فهل هناك من ييسء استخدامه، معرفة ذلك؟ وإذا كان اجلواب بنعم
دواء ملعاجلة هذه احلالة؟ وكم مقدار إىل  ىل صحة مستخدمه؟ وهل حيتاجفهل يوجد مضاعفات سلبية ع، اجلواب بنعم

  ؟قتصادوما هو تأثري الدواء عىل اإلنسان واملجتمع واال، قيمة الدواء املستنزف وقيمة الدواء ملعاجلة سوء استخدامه
وطني للمعلومات وخصوصًا مع غياب وجود نظام ، ردنتشكل األدوية معضلة كبرية تواجه القطاع الصحي يف األ

، العالجية يقوم عىل مراقبة الرصيد والتدفق من وإىل مجيع مرافق القطاع الصحي وعمليات وصفه ورصفةأو ، الدوائية
واحلصول عىل العالج من عدة جهات ، وتقديم خدمة الرعاية الصحية، ويفيد يف جتنب االزدواجية يف رصف الدواء

وكذلك يفيد يف جتنب اهلدر يف االستعامل غري ، اخلاصأو  قطاع الصحي العامسواء كانت اجلهة تابعة لل، للمريض نفسه
علًام بأن هناك إنجازات يف هذا املجال كانت أكثر نجاحًا يف جانب رشاء األدوية من جانب ، الرشيد لألدويةأو  السليم

وإنشاء دائرة ، اء واملرشد العالجيوإنشاء مرصد لرصد اآلثار اجلانبية للدو، وتم صياغة سياسة دوائية وطنية، استهالكها
   .الرشاء املوحد لألدوية وغريها

وتبيان مضاره ومنافعه ، إن املطلوب هو تبني محلة وطنية شاملة لإلرشاد والتوعية الصحية يف استخدامات الدواء
األداء لتداول واعتامد عدد من مؤرشات تقييم ، وجتنب أية مضاعفات عىل صحة اإلنسان من جهة، للحد من اهلدر منه

 .ومنها مثالً مؤرش نسبة اإلنفاق عىل الدواء من جممل اإلنفاق عىل الصحة، الدواء وتناوله واستخدامه
 حتديات التنمية الصحية العامة .2

ختول وزارة الصحة املسؤولية الكاملة عىل مجيع الشؤون الصحية يف ، بموجب قانون الصحة العامة املعمول به
وتنظيم ، وتقديم اخلدمات الصحية الوقائية والعالجية والرقابية، أمهها احلفاظ عىل الصحة العامةالتي من ، اململكة
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وتوفري التأمني الصحي للمواطنني يف ، واإلرشاف عليها، اخلدمات الصحية املقدمة من كال القطاعني العام واخلاص
   .واإلرشاف عليها، مية والتدريبية يف املجاالت الصحيةوإنشاء املؤسسات واملعاهد التعلي، حدود اإلمكانات املتوافرة لدهيا

ومن أمهها تشجيعه عىل أنامط سلوكية صحية باتباع ، ردينكام أن عىل الوزارة القيام بمهام حتافظ عىل صحة املواطن األ
يات الدقيقة بإضافة املغذ، والعمل عىل مكافحة التدخني واألمراض النامجة عن سوء التغذية، أساليب التغذية السليمة

وتشجيع ، التي حيتمل خطرهاأو ، ومنع تسويق األغذية اخلطرة عىل الصحة، كاليود واحلديد والفيتامينات وما شاهبها
واالهتامم برعاية ، وتعزيزها للحد من استخدام بدائل عن حليب األم واألغذية التكميلية، الرضاعة الطبيعية لألطفال

 ومراقبة نمو، وأثناء النفاس، وحتى الوالدة، اخلدمات الالزمة هلام بام فيها العناية باحلاملوتقديم ، صحة املرأة والطفل
  .من شؤون صحية مرتبطة بتنظيم األرسة، ومتطلبات الصحة اإلنجابية الالزمة وغريها، وتقديم املطاعيم، الطفل

صحية الوقائية لطلبة املدارس ورياض واخلدمات ال، و تقوم عىل تقديم الفحص الطبي املطلوب للراغبني يف الزواج
، والرقابة عىل البيئة املهنية، واإلرشاف الصحي عىل املراكز واملؤسسات اخلاصة هبم، ورعاية املسنني، وحضانات األطفال

كأمراض ، ومكافحة األمراض غري السارية الشائعة، واملعامل واملؤسسات الصناعية، وسالمة صحة العاملني يف املصانع
، وأية امراض أخرى مشاهبة يمكن أن تشكل خطرًا عىل الصحة العامة، والرسطان والسكري، واألوعية الدمويةالقلب 
  .وغريها

والتي من أمهها ، يف جمال الرعاية الصحيةالتي تقف عائقًا أمام تقدمها ، تواجه وزارة الصحة عددًا من التحديات
ح املوارد املالية املخصصة خلدمات الرعاية وش، التقنيات الطبية احلديثةوالتطور الرسيع يف ، ارتفاع معدل النمو السكاين
واالزدواجية وارتفاع الطلب عىل اخلدمات الصحية ، والتوسع غري املنظم يف اخلدمات الصحية، الصحية وارتفاع تكاليفها

، يشية غري الصحية للمواطننيالسلوكية واملعواملامرسات ، وضعف مراقبة املامرسات الطبية اخلاطئة، يف القطاع العام
وضعف مستوى الوعي ، وضعف التخطيط للخدمات الصحية، والعجز عن شمول مجيع املواطنني يف التأمني الصحي

مياه الرشب والرصف الصحي  من، وضعف الدور يف مراقبة مكونات صحة البيئة، لدى املواطنني باملامرسات الطبية
والغازات املنبعثة من  وتداول املواد الكياموية، ومكاب النفايات واملبيدات احلرشية، والنفايات اخلطرة، وخملفات املصانع
  .وغريها، عوادم املركبات

  خدمات الرعاية الصحية : ثانياً 
وذلك بقياس معايري كمية ونوعية يف حتديد ما إذا ، الصحي يف كيفية تطبيق أدوات اخلدمات الصحية قتصادهيتم اال

ويف ضوء ، وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية، يةقتصادختفض مستوى الكفاءة االأو  املتبعة تزيدكانت السياسات 
وخاصة إذا علمنا أن املوارد ، يقوم بتحديد االختيارات األفضل للمجتمع، ية املتمثلة بالندرةقتصادوجود املشكلة اال

وهذه حالة تتميز هبا كل املجتمعات يف ،  ورغباتهردينتمع األاملتاحة للقطاع الصحي غري كافية يف تلبية مجيع احتياجات املج
مثل اخلدمات ، زيادة شدة املنافسة عىل املوارد املتاحة من قبل القطاعات األخرى املستخدمه هلاإىل  مما يؤدي، الدول النامية
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يفيد ، وضمن هذا السياق .هاوغري، ية والتعليم واالتصاالت واألمن الداخيل والدفاع واألشغال والبنى التحتيةجتامعاال
  :الصحي يف حتليل كمية ونوعية اخلدمات الصحية املتعلقة باجلوانب الرئيسة التالية قتصاداال

 .وفق بدائل اخليارات املثىل املتاحة، تقدير التكاليف واملنافع احلدية خلدمات الرعاية الصحية .1

  : واملتمثلة يف، الصحيةحتقيق التوازن يف جانبي العرض والطلب يف سوق الرعاية  .2
   .اإلنتاج النهائي للخدمات الصحية §
  .خدمات املرافق الصحية §
 .مواءمة كمية ونوعية خمرجات التعليم الصحي مع متطلبات سوق العمل الوطني §

والتخطيط لضامن حتقيق أهداف التنمية الصحية ، التنبؤ يف تقدير دوال الطلب والعرض عىل اخلدمات الصحية .3
 .تدامةالشاملة واملس

 .قياس مؤرشات تقييم األداء املؤسيس الصحي وكفاءة وعدالة سياسات الرعاية الصحية .4

وفقًا ، التي تقوم عليها خدمات الرعاية الصحية، نتناول يف هذا البند ماهية الرعاية الصحية وجماالهتا وافرتاضاهتا
  :للتسلسل البحثي التايل

 احلاجة للرعاية الصحية  .1

وتعُد كذلك هدفًا رئيسَا من أهداف ، الصحية حقًا أساسيًا جلميع أفراد املجتمع دون استثناءتعّد خدمات الرعاية 
وتقع ، وتعّد عملية توفري خدماهتا املختلفة وبأفضل مستوى ممكن مسؤولية أساسية، يةجتامعية واالقتصادالتنمية اال

، ع هذا عىل مجيع قطاعات الصحة يف العامل أمجعوينطبق الواق، بالدرجة األوىل عىل وزارة الصحة واجلهات ذات العالقة
كون اإلنسان ، إال أهنا تبقى هي احلاجة األساسية األهم يف حياة البرش، وإن تباينت مستوياهتا وحصة الفرد منها بني الدول

هة مشاكله اليومية التي تعينه عىل مواج، ية عىل احلكومات تأمينه بالرعاية الصحيةجتامعوحتتم العدالة اال .هو أساس التنمية
: ولكن السؤال .يقتصادباعتباره هدفًا ووسيلة يف حتقيق النمو اال، يف السعي وكسب الرزق من خالل العمل واإلنتاج

  كيف يمكن حتديد احلاجة من الرعاية الصحية؟ وكيف يمكن تلبيه هذه احلاجة؟
وعليها قبل تقديم أي ، متنوعة وشاملة ومتكررةنجد أهنا تقدم خدمات صحية ، ما تقوم به وزارة الصحةإىل  إذا نظرنا
كام  .ولكن بأقل كلفة وبأفضل نوعية ممكنة، وأنه ال بد من تلبية حاجته، التأكد من أن طالبها حمتاج فعًال هلا، خدمة صحية

رعاية حتى تضمن ديمومة تأمني حاجة املواطنني لل، تتكفل الوزارة االستمرار يف تطوير األساليب الطبية والعالجية
، وذلك من خالل تطوير براجمها الصحية، أعىل مستوى يف التنمية الصحيةإىل  أن يتم حتقيق هدف الوصولإىل ، الصحية

وكانت متكنه دومًا ، أن حيقق إنجازات متعددة يف املجال الصحي حمليًا وعربيًا ودولياً  ردنوخططها التنموية؛ إذ استطاع األ
خمتلف فئات املجتمع يف إىل  وتقديمها بسهولة، ة عىل مجيع املستويات األفقية والعموديةمن تطوير خدماته الصحية املتنوع
  .خمتلف حمافظات اململكة وأقاليمها
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، من اجلهات الرسمية واخلاصة املعنية بتقديمها،  أن حيصل عىل خدمات الرعاية الصحيةردينويمكن للمواطن األ
أو  أهنا ترشف عىل خدمات صحية تقدمها جهات أخرى عامةأو ، ةتتبع وزارة الصحة مبارشأو  سواء كانت مرتبطة

، ومهام تنوعت حاجات املرىض من خدمات الرعاية الصحية يف العيادات واملراكز واملستشفيات العامة واخلاصة .خاصة
، التمريضأو  فإن اهلدف األسايس يبقى السعي نحو حتقيق رىض املريض عن كل خدمة حيصل عليها مثل خدمات الطبيب

ويمكن قياس مستوى الرىض لدى املريض عن كمية اخلدمات الصحية ، املستشفىأو  املركزأو  سواء كانت يف العيادة
يقيس مؤرشات تقييم األداء  الذي، Patient Satisfaction Surveyوذلك بإجراء مسح لقناعة املريض، املقدمة ونوعيتها

، وتفيدنا نتائج هذا املسح يف تقييم واقع اخلدمات الصحية، يقها لتوقعاهتمومدى حتق، ملقدمي اخلدمات الصحية يف العمل
واستخدام ، وحتديد درجة التفاوت النسبي يف نوعيتها بني مقدمي اخلدمات الصحية املختلفة يف القطاع الصحي ككل

  .ة للتنمية الصحيةسرتاتيجيوإعداد اخلطط اإل، نتائجها كمدخالت أساسية يف عملية التخطيط

  جماالت الرعاية الصحية .2
  :جمالني مهاإىل  اإلرشاف عليهاأو ، ية بتقديمهاردنالتي تقوم وزارة الصحية األ، تنقسم جماالت الرعاية الصحية

  الرعاية الصحية األولية  -  أ
، تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من خالل مراكز الرعاية الصحية األولية التابعة هلا

وتشكل العبء األكرب عىل ، رشحية واسعة من التجمعات السكانيةإىل  وتصل، وتتوزع خدماهتا عىل مجيع حمافظات اململكة
، مركزًا صحيًا فرعياً  250و، مركزًا صحيًا أولياً  350وما يقارب ، مركزًا صحيًا شامالً  50وتتكون من ، وزارة الصحة

، ويمكن الوصول إليها بسهولة، وأماكن توزيعها قريبة للسكان، نآالف من السكا 10وبمعدل مركز صحي واحد لكل 
   .ويف وقت قصري ال يتجاوز باملعدل نصف ساعة

وتشارك وزراة الصحة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية العيادات امليدانية التابعة للخدمات الطبية امللكية والتابعة 
مئات املراكز الطبية وعيادات الطب العام واالختصاص التابعة للقطاع مسامهة إىل  إضافة، لوكالة غوث وتشغيل الالجئني

إىل  إضافة، وتعتمد وزارة الصحة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية عىل مفهوم الرعاية الصحية الشاملة .اخلاص
والصحة والسالمة ، والصحة املدرسية، والكشف املبكر عن األمراض، والصحة اإلنجابية، خدمات التثقيف الصحي

واإلصحاح ، والرقابة عىل الغذاء، وسالمة املياه، وصحة كبار السن، والصحة السنية، ومكافحة األمراض السارية، املهنية
مثل الوقاية من احلوادث واإلدمان ، وكذلك خدمات أخرى متنوعة، وخدمات ذوي االحتياجات اخلاصة، البيئي

لرعاية الصحية األولية هي حاجات أساسية تعزز من مستوى حياة املواطن فكل خدمات ا .ومكافحة التدخني وغريها
ية قتصادالتي تساهم يف حتقيق هدف التنمية اال، وحتقق هدف التنمية الصحية املستدامة، الصحية وجتنبه كثريًا من املخاطر

  .يةجتامعواال
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  الرعاية الصحية الثانوية والثالثية  -  ب
وتشرتك وزارة الصحة مع باقي ، الثانوية والثالثية خدمات ختصصية متميزة وبكفاءة عاليةتقدم مراكز الرعاية الصحية 

فمثَال تقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية ، مع وجود تفاوت يف نوع وكمية اخلدمات املقدمة، القطاعات الصحية
من جممل عدد % 36يرًا وبنسبة تزيد عىل رس 3632ويقدر عدد أرسهتا ، مستشفى منترشة يف اململكة 30الثانوية من خالل 
وبإضافة ما تساهم به اخلدمات الطبية امللكية يف تقديم خدمات الرعاية ، رسيراً  10058واملقدرة بنحو ، األرسة يف اململكة

فإن القطاع احلكومي يساهم ، %20رسيرًا وبنسبة  2012والتي يقدر عدد أرسهتا ، مستشفى 11الصحية األولية من خالل 
   .من جممل عدد األرسة يف اململكة% 55تقريبًا بتوفري ما نسبته 

والتي منها ، وتساهم املستشفيات التابعة للمؤسسات التعليمية الرسمية يف تقديم اخلدمات العالجية الثانوية والثالثية
وكذلك مستشفى ، األرسةمن جممل عدد % 5.5وبنسبة ، رسيراً  540ويقدر عدد األرسة فيه ، يةردنمستشفى اجلامعة األ
وكام نجد أن القطاع اخلاص  .من جممل األرسة يف اململكة% 3وبنسبة ، أّرسة 304 ويقدر عدد أرسته، امللك املؤسس عبد اهللا

من جممل عدد % 35.5وبنسبة ، رسيراً  3569مستشفى ويقدر عدد أرسهتا  56يقوم بتقديم خدماته الصحية من خالل 
  .مراكز وعيادات االختصاص التابعة هلامئات إىل  إضافة، األرسة

الدماغ وجراحة ، جراحة القلببتقديم كثري من خدمات الرعاية الصحية الثالثية مثل حاالت التأهيل و ردنويتميز األ
ولكن بشكل عام نجد أن معدل استخدام املستشفيات العامة أعىل من ، وغريها، العيونوزراعة األعضاء و، األعصابو

إىل  وتصل، أن معدل إقامة املريض يف املستشفيات العامة أعىلإىل  وربام يعود السبب، املستشفيات اخلاصةمعدل استخدام 
 غرفة العملياتإىل  وأن فرتة تشخيص احلالة املرضية قبل حتويله، يف املستشفيات اخلاصة يوم 2.1يوم مقارنة ب  3.3نحو 

وتبذل وزارة الصحة جهودًا كبرية يف حتسني كفاءة األداء الصحي  .إعطائه العالج املناسب داخل املستشفى العام أطولأو 
  .واستغالل املوارد البرشية بأفضل ما يمكن وبأقل كلفة عالجية ممكنة

  افرتاضات الرعاية الصحية .3
وعليه نجد أهنا ، السلعية األخرىأو  إن خدمات الرعاية الصحية ليست كباقي خدمات القطاعات اخلدمية  

  :عدد من االفرتاضات أمههاخمتلفة لوجود 
 .وكيفية معاجلة مشكلته الصحية، إن املستهلك للخدمات الصحية تنقصه املعلومات واملعرفة حول حاجته الفعلية •

النفقات أو ، التي سيدفعها لقاء حصوله عليها، تكلفة اخلدمة الصحيةأو ، اليقني بقيمةأو  وجود حالة عدم التأكد •
 .خاصةأو  املؤمنة له حكومية التي ستتحملها اجلهة، الطبية

  .الشعور بحالة الاليقني من نتيجة العالج والشفاء من املرض •
وتارة يشعر أنه عارض ، فتارة يشعر أنه طبيبه اخلاص ووكيله، إحساس املريض بوجود ازدواجية يف دور الطبيب •

 .وكأنه يف هذه احلالة يمثل جانبي الطلب والعرض يف نفس الوقت، خلدماته
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مؤسسات )الربحإىل  فنجد بعض املؤسسات الطبية ال هتدف، أحيانًا الغايات من تقديم اخلدمات الصحيةتتداخل  •
وحتدد أسعار خدماهتا عىل أساس التكلفة فقط مقارنة مع مؤسسات ، Non Profit Organizations) غري ربحية

  .ربحية وبتكاليف مرتفعة جداً 
وذلك الختالف رغباهتم يف احلصول عىل الرعاية الصحية بالكم ، اختالف أنامط املستهلكني من منطقة ألخرى •

 .والنوع املطلوبني

، وجود مثل هذه االفرتاضات جمتمعة يف تقديم خدمات الرعاية الصحية جتعل القطاع الصحي منفردًا بأنشطته اخلدمية
اخلربة الواسعة واملتعمقة يف  مستوى عال من العلم واملعرفة معإىل  كوهنا تربط بني احلاجة، الصناعةإىل  وهي أقرب

وبالتايل فإن ما تبذله وزارة الصحة هو جهد كبري ودقيق وعىل درجة عالية من ، استخدام أحدث وسائل وأساليب التقنية
  .الكفاءة الفنية

املريض متلقي (املستهلك إىل  ويمكن تقديمها، إن كثريًا من اخلدمات الصحية املعروضة يف السوق ختضع للمنافسة
إىل  وتنطبق هذه احلالة عىل املؤسسات الطبية التابعة، املحدد يف السوقأو  القادر عىل دفع ثمنها بالسعر التوازين) دمةاخل

بسبب ، غري القادر عىل دفع ثمنها بالسعر املحدد يف السوق) املريض متلقي اخلدمة(ويستبعد املستهلك ، القطاع اخلاص
املستهلكني املستبعدين من تلقي اخلدمات الصحية أو  فإن املرىض غري القادرين لذا، النخفاض دخلهأو  ارتفاع تكاليفها

لذا جيب عىل وزارة الصحة أن يكون هؤالء هم الفئات املستهدفة من قبلها واجلهات ، من قبل مؤسسات القطاع اخلاص
ية جيب أن تكون فهي يف األصل خدمات صح، وأن ال تعرض خدماهتا يف سوق خيضع للمنافسة، احلكومية األخرى

أو  سواء كانت بثمن، وخاصة الذين مل يتمكنوا من احلصول عليها، وأن ال يستبعد أي منهم، متاحة جلميع املواطنني بعدالة
 قتصادولكن األهم هو أن تراعي وزارة الصحية يف تقديم خدماهتا الصحية أمهية استخدام أدوات حتليل اال، بدون ثمن

بحيث نحصل عىل أفضل ، ية املتأتية منهاجتامعيف قياس تكلفة اخلدمة الصحية واملنفعة اال Social Economicsي جتامعاال
  .واملنافع بأكرب ما يمكن يف تقديم اخلدمات الصحية للمحتاجني إليها، بديل تكون عنده التكاليف بأقل ما يمكن

اخلاص تؤثر يف آلية عمل السوق يف تقديم يرى البعض بأن ازدواجية عرض اخلدمات نفسها من قبل القطاع العام والقطاع 
وخاصة إذا كان قادرًا عىل ، جتعل املريض يف حرية، بافرتاض وجود تداخل يف تقديم الرعاية الصحية، خدمات الرعاية الصحية

لطلب لذا فرتك نظام السوق حيدد سعر التوازن بني العرض وا، أن اخلدمة متاحة له بدون ثمن ومن قبل جهتنيأو ، دفع الثمن
وتوظيفها ، وسيزيد من إمكانيات استغالل املوارد املتاحة، سيحد ذلك بشكل كبري من االختالالت اهليكلية يف القطاع الصحي

ألن الرضر الناتج عن خفض حجم اخلدمات الصحية املطلوبة أقل من الرضر الناتج عن زيادة حجم ، بأفضل ما يمكن
  .فائض طلب يف اخلدمات الصحية العامةأو  وجود فائض عرض إىل وتؤدي كال احلالتني، اخلدمات املعروضة

ية قتصاداال بالكفاءةال يعمل  - الكيل قتصادوفق مفهوم حتليل اال - وعندها يكون سوق خدمات القطاع الصحي 
يعرب هذا عن ، التي حيتاجها املجتمع، ولكن بالكمية والنوعية، وهي تقديم أعىل مستوى من اخلدمات الصحية، املثىل
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وال ترك األمر ، وال يعني ذلك ترك األمر للقطاع اخلاص بالكامل، تفضيالت خمتلف أطياف جمتمع املستهلكني هلا
إن ممثيل جانب الطلب هم األقدر عىل اختاذ قراراهتم حسب تفضيالهتم اخلاصة لنوعية وكمية  .للمستهلكني بالكامل

إن ممثيل جانب العرض  .ات املنتجة للخدمات الصحية بالكاملوكذلك أن ال يرتك األمر للجه، اخلدمات الصحية املطلوبة
، ومواردهم اخلاصة الالزمة لتقديم اخلدمات الصحية املطلوبة، هم األقدر عىل اختاذ قراراهتم حسب إمكانياهتم املتاحة

أن إىل ، تهالكيات التنمية الصحية ما أمكن يف مجيع مراحل اإلنتاج واالساقتصادومن الرضوري مراعاته تطبيق أدوات 
بأقىص منفعة للمستهلك ، ويتحقق االستغالل األمثل للموارد، يتحقق التوازن يف السوق ويتحدد السعر بأفضل البدائل

  .الصحة العامة متاحة وبعدالة للجميع :وفق مبدأ، يات التنمية الصحيةاقتصادحتقيق إىل  ويؤدي هذا كله، وبأقل كلفة ممكنة
  شمولية التأمني الصحي : ثالثاً 

عن  وذلك بتعويضه، الناجتة عن املرض اخلسارة أكثر التعريفات شيوعًا للتأمني الصحي هو تأمني املواطن ضد
أما التأمني الصحي الساري حاليًا فهو شمول املواطن يف مظلة فئات السكان املستفيدين من خدمات ، الطبية التكاليف

املدين (احلكومي  بالقطاع ردناأل وتتمثل مصادره يف، بتكلفة رمزيةأو  تم تقديمها جماناً التي ي، الرعاية الصحية
   .الرسمية والقطاع اخلاص واجلامعات) والعسكري

قديم رعاية صحية فمنها ت، وتتعدد أساليب التغطية للمشمولني بالتأمني الصحي يف تقديم الرعاية الصحية املتكاملة
طويلة أو  وأحيانًا توضع خطة زمنية متوسطة، وتشمل مجيع املواطنني بدون استثناء، املادية للمواطنغري مرشوطة بالقدرة 

ي جتامعومنها ما يقوم عىل حتقيق مبدأ التكافل اال، حتى يتم شموهلم كلياً ، املدى لتغطية املواطنني بالتأمني الصحي تدرجيياً 
   .الرعاية الصحية كحق هلمللمؤمن عليهم من خالل تغطية احتياجاهتم من خدمات 

تطوير أسلوب احلصول عىل خدمات الرعاية إىل  وحتتاج عملية تغطية وشمول املواطن بالتأمني الصحي باستمرار
وفق اإلمكانات واملوارد املتاحة لدى اجلهات املعنية العامة ، وأيضًا االستمرار يف تطوير أسلوب العالج، الصحية
فهي تشكل هدفًا أساسيًا يف خطة احلكومة ، أمني الصحي الشامل من زوايا متعددةمسألة التإىل  وينظر، واخلاصة

ية والسياسية يف قتصادوأهنا تدخل كأحد أهم األبعاد اال، حتقيقه بأقرص الطرق وبأقل التكاليفإىل  وتسعى، ةسرتاتيجياإل
وشمول السكان مجيعهم يف مظلة التأمني وتتطلب ترسيخ مبدأ الرشاكة بني القطاعني العام اخلاص يف تغطية ، ردناأل

إجراء دراسة اكتوارية متخصصة لواقع الرعاية الصحية حسب التوزيع إىل  وقد يكون األمُر سهًال وحيتاج، الصحي
  .إجراء بعض التعديالت الترشيعية يف رشوط التغطية وشمولية التأمني الصحيإىل  باإلضافة، ينيردنالعمري للسكان األ

ربام ال جيعل ، مع بقاء معدل اخلصوبة عند حدود مرتفعة نسبياً  ردنالتي يمر هبا األ، يقتصادود االحالة الركإن 
ما مل يعاد النظر بأساليب التخصيص والتوزيع للموارد ، مستوى تقديم خدمات التأمني الصحي تسري بنفس الوترية

العدالة والكفاءة يف التغطية والشمول لنظام التأمني  حتى يتحقق هدف التنمية الصحية املبنية عىل، املستخدمة هلذه الغاية
ونؤكد يف هذا اإلطار عىل رضورة ربط مجيع العاملني يف املؤسسات العامة واخلاصة واملتقاعدين من األجهزة  .الصحي
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 الصحيوبغض النظر عن اجلهة التي تقوم بتغطية التأمني ، ي حتت مظلة تأمني صحي واحدةجتامعالضامن االأو  احلكومية
وتعزيز مشاركة باقي قطاعات العمل بام فيها العاملة ، وتعّد خطوة مهمة يف تنسيق اجلهود من جهة، كيفية ونسبة التغطيةأو 

وأن تصدر ، وذلك بأن يتم اعتامد بطاقة عامل للمستفيد واملنتفعني معه، يف القطاع اخلاص غري املنظم من جهة أخرى
   .وغريها، ل واملهنة ودرجة التأمنيوفقًا ملجال العم، بتصنيفات معينة

  :وفقًا للتسلسل اآليت ردننتناول يف هذا السياق بعض اجلوانب املتعلقة بالواقع احلايل للتأمني الصحي يف األ
 خدمات التأمني الصحي  -  أ

أو  سواء كانوا مشمولني حتت مظلة التأمني الصحي، إن خدمات وزارة الصحة متاحة جلميع املواطنني بدون استثناء
وتشمل مجيع مناطق ، وإن اخلدمات الصحية املقدمة من مراكز ومستشفيات وزارة الصحة مدعومة، غري مشمولني

وتقدم الوزارة خدمات صحية جمانية ، ورمزية للمشمولني بالتأمني الصحي، وبكلفة منخفضة لغري املشمولني، اململكة
ومعاجلة مجيع األطفال ممن ، والصحة اإلنجابية، املدرسيةوالصحة ، مثل التطعيم ضد األمراض السارية، أخرى للجميع

   .وغسيل الكىل وغريها، ومعاجلة مرىض الرسطان، أعامرهم مخسة سنوات فام دون
ومثال ذلك التأمني الصحي التابع ملستشفيات ، إن هناك تغطيات خاصة للتأمني الصحي تشمل بعض فئات السكان

ويوجد التأمني ، مجيع موظفي اجلامعة واملستشفى وعائالهتم وطلبة اجلامعةالذي يغطي ، بعض اجلامعات احلكومية
الذي يغطي خدمات الرعاية الصحية األولية للسكان الفلسطينيني ، الصحي التابع لوكالة غوث الالجئني الفلسطينيني

، ت العامة اخلاصةونجد التأمني الصحي اخلاص للموظفني العاملني يف بعض الرشكات واملؤسسا .املسجلني كالجئني
والثاين يتم بإدارة التأمني الصحي ، األول يتم بإدارة رشكات التأمني الصحي مبارشة باعتبارها طرفًا ثالثاً : يعتمد أسلوبني
من خالل التواصل املبارش مع بعض األطباء واملستشفيات يف القطاع ، املؤسسات نفسها للعاملني فيهاأو  من قبل الرشكات

  .اخلاص
التأمني الصحي املدين والعسكري إلزامي جلميع العاملني واملتقاعدين من اخلدمة املدنية واخلدمة العسكرية يف  إن نظام
 .%3وبنسبة تصل لنحو ، وحيصل املؤمن عىل اخلدمة مقابل اشرتاك شهري رمزي يتم اقتطاعه من الراتب مبارشة، احلكومة

الوالدان واألشقاء والشقيقات وينتفع هبذه اخلدمة ، دمة مبارشةويساهم كل منهم بدفع مبلغ رمزي عند حصوله عىل اخل
ويوجد تنسيق ، ذوي االحتياجات اخلاصةإىل  إضافة، وكذلك الشقيقات غري املعيالت ألنفسهن، سنة18ملن هم دون 

تشمل وتعاون بني وزارة الصحة واملؤسسات الطبية العسكرية يف تغطية اخلدمات الصحية ملنتفعي الطرف اآلخر كي 
  .كام يف حمافظات العقبة والطفيلة، املدنيني والعسكرين معاً 

  قطاعات التأمني وفئات املؤمن عليهم وخصائصهم  -  ب
إىل  2000يف العام % 66.24ارتفاع نسبة املشمولني بالتأمني الصحي من إىل  أشارت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة

وباملقابل نجد أن نسبة غري املشمولني يف التأمني الصحي انخفضت من ، 2010يف العام % 87.25وإىل  2004يف العام % 75.8
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ارتفاع نسبة إىل  ويعود السبب يف ذلك .2010يف العام % 12.75وإىل  2004يف العام % 23.2إىل  2000يف العام % 33.76
يف العام % 41.25وإىل  2004 يف العام% 31إىل  2000يف العام % 19.53السكان الذين شملهم التأمني الصحي املدين من 

فزادت نسبة املشمولني يف ، علًام بأن املشمولني يف باقي صناديق التأمني حصل تغري يف بعضها بنسب قليلة جداً ، 2010
باملقابل انخفضت نسبة املشمولني يف ، 2010يف العام % 27.15إىل  2000يف العام % 25.51التأمني الصحي العسكري من 

وحصل انخفاض يف نسبة املشمولني يف رشكات ، 2010يف العام % 8.5إىل  2000يف العام % 11.04تأمني وكالة الغوث من 
  .2010يف العام % 6إىل  2000يف العام % 8.83التأمني اخلاصة من 
وهو األكثر تطورًا ، نيردنمل يف تغطية السكان األأن نظام التأمني الصحي املدين هو األقدر واألش 1ويوضح الشكل

تعُد % 12.75 إىل وإن انخفاض نسبة السكان غري املشمولني يف التأمني الصحي، يف معدل نمو حجم املشمولني حتت مظلته
يمنع من البحث عن إال أن هذا اإلنجاز ال ، يف ضوء حمدودية موارده وإمكاناته املتاحة، ردنإنجازًا كبريًا يف بلد ناٍم مثل األ

واالستفادة من خدماته ، التي تتيح جلميع السكان بدون استثناء الدخول حتت مظلة التأمني الصحي، أفضل الوسائل
وذلك بإعالن شعار ، وحيقق أعىل منفعة بأقل كلفة للجميع، وأن يسمح بتغطية من ال يشملهم أي تأمني صحي، الصحية

   .الصحة للجميع
  2010عام  ردنالنسبي للسكان املشمولني حسب قطاعات التأمني الصحي يف األالتوزيع : 1شكل

  
، ويف حالة حتقيق شعار الصحة للجميع تكون وزارة الصحة قد سامهت بشكل مبارش وغري مبارش يف التنمية الصحية

وتوفري التأمني ، لسكاني لجتامعوزيادة مستوى الرفاه اال، يقتصادوسيكون هلا انعكاسات إجيابية كبرية عىل النمو اال
ممن ، يف القطاع اخلاص غري املنظم - إن وجدت- وخاصة الذين تنحرص فرص عملهم ، الصحي للمتعطلني عن العمل

وعدم تقبلهم من ، وهؤالء جيدون صعوبة يف منافسة العاملة الوافدة من جهة، مستوياهتم التعليمية دون الثانوية العامة
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جانب عدم إىل ، وربام يكون عدم قدرة أصحاب العمل عىل إرشاكم يف التأمني الصحي .أصحاب العمل من جهة أخرى
وأعتقد أن هذا ، ي من األسباب الرئيسة يف ارتفاع معدالت البطالة بني صفوفهمجتامعقدرهتم عىل شموهلم بالضامن اال

ن  أصحاب العمل بتوظيف نسبة ال تقل  قيام احلكومة عىل إلزام - يف حال توفري مثل هذه التأمينات  - مطلب رضوري يمكِّ
ويمكن أن ، التي ُتشغلها العاملة الوافدة ممن مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة، من العاملة الوطنية يف الوظائف% 50عن 

   .%100يمنح صاحب العمل حافزًا عىل ختفيض الرضيبة املستحقة عليه بنسبة معينة لكل من يعتمد عىل العاملة الوطنية بنسبة 
مستفيد خالل  332607التوزيع النسبي إلمجايل عدد إدخاالت املستشفيات احلكومية املقدرة بنحو  2و يوضح الشكل 

% 26.5وبنسبة ، من اإلدخاالت هم من القادرين% 29.4فكانت بنسبة ، وذلك حسب فئات التأمني الصحي، 2011العام 
  .من العسكريني% 9.9والنسبة الباقية ، من املشرتكني% 10.3وبنسبة ، من غري القادرين% 23.9وبنسبة ، من املنتفعني

  

  2010عام  ردنالتوزيع النسبي إلدخاالت املستشفيات احلكومية حسب فئات التأمني الصحي يف األ: 2شكل

 
 صندوق التأمني الصحي   -  ت

ففي ، عن جممل إيراداته% 50السنوية بنسبة  هتزيد نفقاتإذ  ،يعاين صندوق التأمني الصحي من عجز سنوي مستمر
 54.670مليون دينار وبعجز مقداره  94مليون دينار مقارنة مع جممل إيراداته  148.670بلغ إمجايل قيمة نفقاته  2010العام 

  .مليون دينار 15.670وهبذا بلغ صايف العجز ، مليون دينار 39علًام بأن القيمة املسددة هلذه السنة بلغت ، مليون دينار
، مليون دينار عىل املعاجلة خارج الوزارة 90.27أن أوجه نفقات صندوق التأمني الصحي كانت بقيمة  3يوضح الشكل

مليون دينار  4.75وبقيمة ، تسديد التزامات سابقة 17.65وبقيمة ، مليون حوافز موزعة عىل كوادر الوزارة 29وبقيمة 
ويكون جمموع قيم ، البند نفقات معاجلة أبناء غزةويدخل يف هذا ، مليون نفقات أخرى 7وبقيمة ، مسامهات الصندوق

باملقارنة مع نسبة ، من جممل نفقات الصندوق% 80املعاجلة خارج الوزارة مضافًا إليها احلوافز لكوادر الوزارة تزيد عىل 
  .فهي ضئيلة% 3.2مسامهاته 
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مليون أجور  27.5وبقيمة ، تأمنيمليون من اشرتاكات ال 40فكانت بقيمة ، أما أوجه إيرادات صندوق التأمني الصحي
، مليون مسامهات اخلزينة العامة 4.5وبقيمة ، مليون أبناء قطاع غزة 5وبقيمة ، مليون أثامن أدوية15وبقيمة ، املعاجلات

التي تغطي اجلزء األكرب من النفقات هي املتحصلة من ، مما يعني بأن اإليرادات الثابتة .مليون إيرادات أخرى 2وبقيمة 
  .من جممل إيرادات صندوق التأمني الصحي% 71.8وتشكل نسبة ، كات التأمني وأجور املعاجلاتاشرتا
  

  2010التوزيع النسبي ألوجه نفقات وإيرادات صندوق التأمني الصحي عام : 3شكل

    
  مؤرشات التنمية الصحية العامة: رابعاً 

وهي تشكل مدخالت رئيسة ، جمال العمل الصحييفيد قياس مؤرشات التنمية الصحية يف تقييم األداء املؤسيس يف 
واشتقاق مؤرشات ، ومتابعة تطوير أساليب العمل بأفضل توليفة ممكنة للموارد املتاحة، سرتاتيجييف عملية التخطيط اإل

وتفيد أيضًا يف ، اإلقليميأو  صحية عىل املستوى الوطني لغايات املقارنة مع مؤرشات صحية شبيهة عىل املستوى املحيل
كام يمكن تتبع مستوى التطور يف األداء الصحي الوطني مع مستوى التطور  .تقدير حجم فجوة التنمية لكل خدمة صحية

وهناك جهات دولية متخصصة يف اشتقاق املؤرشات الصحية العاملية عىل مستوى الدول ، يف األداء الصحي العاملي
ومستوى التنمية الصحية فيها باملقارنة مع متوسط التنمية ، وتفيد يف تصنيف الدول وحتديد مركز كل دولة، والقارات

   .الصحية العاملي
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إن أهم خطوة يمكن أن تساهم يف حتقيق أهداف التنمية الصحية هي حتديد مؤرشات األداء الرئيسة للتنمية  
أسلوب ستخدم وي، تكون حمددة هلذه الغاية Key Performance Indicators For Health Developmentالصحية

ومن أمهها املراكز الصحية واملستشفيات والكادر الصحي ، ردنالتحليل الكمي يف قياس مؤرشات التنمية الصحية يف األ
وكل املؤرشات الرئيسة األخرى ذات العالقة بالصحة العامة ومقارنتها مع بعض مؤرشات ، واملوازنة العامة للصحة

وهي اجلزائر وتركيا وأمريكا ملقارنة بعض ، ثة دول عىل سبيل املثالوتم يف هذه الدراسة اختيار ثال، الصحة العامة
  :وفقًا للتسلسل البحثي اآليت، كام يف اجلزء األخري من هذا البند، ردناملؤرشات الصحية العامة فيها مع األ

  املستشفيات واملراكز الصحية العامة .1
% 33.1وأن نسبة ، املستشفيات التابعة لوزارة الصحةمن جممل إدخاالت املرىض كانت يف % 38أن  4يوضح الشكل 

يف مستشفيات اخلدمات % 20.7وتوزعت باقي نسب إدخاالت املرىض وهي ، كانت يف املستشفيات التابعة للقطاع اخلاص
  .يةردنيف مستشفى اجلامعة األ% 3.9و، يف مستشفى امللك عبداهللا املؤسس% 4.3و، الطبية

  2011خالل العام  ردنإلدخاالت املرىض يف مستشفيات القطاع الصحي يف األالتوزيع النسبي : 4 شكل

  
مجيع املرىض املدخلني يف خمتلف أقسام واختصاصات املستشفيات العامة إىل  تقدم املستشفيات اخلدمات الصحية

املعاجلة ورصد ومراقبة عمليات ، وتشخيص تطورات احلالة املرضية، وبمستوى مقبول من الرعاية الصحية، واخلاصة
واحلصول عىل نتائج إجيابية ، واالطمئنان عىل سالمة األداء فيإ عطاء الدواء، التغريات يف الوضع الصحي للمريض
  .أن يتم خروج املريض بأتم صحة وعافية وبقرار من الطبيب املختصإىل ، للحاالت الرسيرية واملخربية والتمريضية

، آالف من إدخاالت املرىض يف املستشفيات عىل املستوى الوطني 10 توزيع معدالت الوفاة لكل 5يوضح الشكل 
وفاة يف  151وكانت بمعدل ، يوم 2.2وفاة يف مستشفيات القطاع اخلاص وبمعدل إقامة للمريض  83فكانت بمعدل 

لصحة وفاة يف مستشفيات وزارة ا166وكانت بمعدل ، يوم 3.4وبمعدل إقامة للمريض ، مستشفى امللك عبداهللا املؤسس
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، يوم 4.3ية وبمعدل إقامة للمريض ردنوفاة يف مستشفى اجلامعة األ173وكانت بمعدل ، يوم 3.1وبمعدل إقامة للمريض 
وتتفاوت معدالت الوفاة تبعًا خلصائص  .يوم 4وفاة يف مستشفيات اخلدمات الطبية وبمعدل إقامة للمريض  267بمعدل و

  .حاالت املرىض وظروفهم وطبيعة األمراض نفسها
  

  2011خالل العام  ردنآالف إدخاالت املرىض يف املستشفيات يف األ 10معدالت الوفاة لكل : 5شكل

  
إذ بلغ جممل عدد مراجعـي عيـادات االختصـاص نحـو ، ويعد حجم العمل الذي تقوم به هذه املستشفيات كبري جداً 

   .ألف والدة 168.1وعدد حاالت الوالدة ، ألف عملية 339وعدد العمليات اجلراحية ، مليون مراجع 8.1
وبنسبة ، من جممل مراجعي عيادات االختصاص كانت يف مستشفيات اخلدمات الطبية% 45.5أن  6يوضح الشكل 

من جممل % 43.6وباملقابل نجد أن  .يف مستشفيات القطاع اخلاص% 10.3وبنسبة ، يف مستشفيات وزراة الصحة% 36.2
يف % 19.5وبنسبة ، يف مستشفيات القطاع اخلاص% 32.4وبنسبة ، شفيات وزارة الصحيةحاالت الوالدة كانت يف مست
% 28.9وبنسبة ، من جممل العمليات اجلراحية يف مستشفيات القطاع اخلاص% 38.6فيام كانت  .مستشفيات اخلدمات الطبية

باقي حجم العمل يف مستشفى وتوزع ، يف مستشفيات وزارة الصحية% 23.5وبنسبة ، يف مستشفيات اخلدمات الطبية
  .ية ومستشفى امللك عبداهللا املؤسسردناجلامعة األ

زيادة عدد القادمني من الزوار إىل  ربام يعود سبب ارتفاع نسبة العمليات اجلراحية يف مستشفيات القطاع اخلاص
ة من ليبيا واليمن وكانت بنسب مرتفعة خالل العامني املاضيني وخاص، بقصد العالج ردناألإىل  واملرىض العرب

ي من خالل مسامهته الفاعلة يف جلب أعداد قتصادوبدأ مؤخرًا االهتامم بدور قطاع الصحة يف زيادة النمو اال .والسودان
ي يف إنتاج اخلدمات الصحية كأحد أهم برامج الرتويج قتصادويدخل النشاط اال .أكرب من املرىض العرب للعالج

  .ردنجية يف األوهو نشاط السياحة العال، السياحي
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  2011خالل العام  ردنالتوزيع النسبي حلجم العمل يف مستشفيات قطاع الصحة يف األ: 6شكل

  
وما يلفت االنتباه هنا ، رسيراً  11991وعدد األرسة فيها بنحو ، مستشفيات 106إىل  ردنويصل عدد املستشفيات يف األ

مستشفى تتبع  12وأن ، رسيرًا لكل مستشفى 147رسير أي بمعدل  4572نحو إىل  مستشفى تتبع وزراة الصحة تتسع 31أن 
ية ردنعدد األرسة يف مستشفى اجلامعة األو، رسير لكل مستشفى 202رسيرًا بمعدل  2428نحو إىل  اخلدمات الطبية تتسع

مستشفى تتبع القطاع  61 نفيام نجد باملقابل أ .رسيراً  526عدد األرسة يف مستشفى امللك عبداهللا املؤسس و، رسيراً  547
، من جممل عدد األرسة% 32.7رسيرًا وتشكل  3918نحو إىل  وتتسع، من جممل عدد املستشفيات% 57.5اخلاص وتشكل 

رسيرًا  113رسيرًا مقارنة باملعدل العام لعدد األرسة بنحو  64ولكن معدل عدد األرسة لكل مستشفى قليل يصل لنحو 
  .لكل مستشفى عىل املستوى الوطني

فنجد أن حمافظة العاصمة عَامن ، توزيع جممل عدد األرسة يف املستشفيات حسب املحافظات 7يوضح الشكل 
 يف حمافظة% 8.5و يف حمافظة أربد% 16.3وتتوزع أهم باقي النسب ، ردنمن جممل عدد األرسة يف األ% 55.4تستحوذ عىل 

   .املحافظاتيف باقي % 14.3و، يف حمافظة البلقاء% 5.5و، الزرقاء
يف % 9و، من جممل عدد األرسة يف مستشفيات القطاع اخلاص هي يف حمافظة العاصمة عامن% 75.8كام نجد أن 

ومن جهة أخرى نجد هناك تفاوتًا يف توزيع معدالت  .يف باقي حمافظات اململكة% 6.8و، يف حمافظة إربد% 8.5و، الزرقاء
أما عىل مستوى ، رسيراً  19فمثًال نجد أن املعدل العام عىل مستوى اململكة هو ، آالف نسمة بني املحافظات 10األرسة لكل 

وأدنى ، رسيرًا يف حمافظات العاصمة عَامن والكرك وأربد عىل التوايل 18و 19و 27املحافظة فكانت أعىل املعدالت 
ة يف حمافظات املفرق وجرش وعجلون عىل التوايل 9و 9و 8املعدالت  ة يف  21.7لك بمتوسط فيام كانت كذ .أرسَّ أرسَّ

ة يف حمافظات إقليم الشامل 14.3وبمتوسط ، حمافظات إقليم الوسط ة يف حمافظات إقليم اجلنوب 16.8وبمتوسط ، أرسَّ ، أرسَّ
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وينعكس ذلك سلبًا عىل جودة اخلدمات الصحية وكلفتها يف ، متواضعاً  يف معظم حمافظات اململكة األّرسةويعد معدل 
  .ردناأل

  2011خالل عام  توزيع عدد األرسة يف املستشفيات وحصة السكان منها يف كل حمافظة: 7شكل
  آالف نسمة10توزيع معدالت األرسة لكل  - ب  توزيع أعداد األرسة يف املستشفيات - أ

    
من اجلهد الكبري الذي تساهم به وزارة الصحة مع باقي اجلهات ذات العالقة يف تقديم اخلدمات الصحية إىل  إضافة

فإهنا تكاد تنفرد يف تقديم خدماهتا الصحية وعىل نطاق واسع من خالل مديريات الصحة التابعة هلا ، خالل مستشفياهتا
مركز أمومة وطفولة  435مركزًا صحيًا منها  1489ما يقارب  2011حيث وجد يف العام ، ومراكزها الصحية يف كل حمافظة

مركزًا صحيًا  220و، %24.9مركزًا صحيًا أوليًا وبنسبة  371و، %25.3ة عيادة أسنان وبنسب 377و، %29.2وتشكل نسبة 
كام تشكل املراكز عبئًا كبريًا عىل وزارة الصحة يف استمرار ، %5.8مركزًا صحيًا شامًال وبنسبة  86و، %14.8فرعيًا وبنسبة 
   .املواطنني كافة يف خمتلف مناطق اململكةإىل  تقديم خدماهتا

 الكادر الصحي  .2

 - 2000تطور أعداد الكادر الصحي ألهم ختصصات املشتغلني يف وزارة الصحة خالل الفرتة  8يوضح الشكل 
زيادة نمو أعداد األطباء وأطباء األسنان والصيادلة واملمرضني واملمرضات والقابالت القانونيات إىل  التي تشري، 2010

وربام يكون ذلك ، العاملني والعامالت يف التمريض تراجعًا كبرياً فيام شهدت أعداد ، واملمرضني املشاركني واملساعدين
  .لقيام مساعدي التمريض يف هذا الدور لتطور مهنتهم يف املجال نفسه
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   ردنتطور أعداد القوى البرشية العاملة يف وزارة الصحة يف األ: 8شكل
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واستطاعت أن حتقق ، ردنأكثر املوارد البرشية احرتافًا ومتيزًا يف األ من ردينتعّد القوى البرشية يف القطاع الصحي األ
وتتمتع بسمعة وشهرة يشهد هلا بالكفاءة العالية واخلربات ، إنجازات صحية عىل املستويات املحلية والعربية والدولية

العناية الكبرية إىل  قدم هذاويعود سبب الت .التي تضعها بمصاف الكوادر الصحية يف بعض الدول األكثر تطوراً ، العملية
إال أن بعض مؤرشات  ردنوبالرغم من حمدودية موارد األ .ردنالتي حظيت هبا يف ختطيط وإدارة املوارد البرشية يف األ

يات التنمية الصحية املتعلقة باإلنفاق االسثامري عىل التعليم الصحي بمختلف ختصصاته يعد األكثر عائدًا وأمهية اقتصاد
وذلك بزيادة نسب ، وحتسني مؤرشات التنمية الصحية، زيادة مسامهة قطاع الصحة يف الناتج املحيل اإلمجايلمن خالل 

وبمستويات تزيد عن املتوسط العام ، حجم السكان من خمتلف التخصصات واملهنإىل  أعداد الكوادر الصحية املختلفة
  .ومن أمهها نسب األطباء واملمرضني وغريهم، الدويل

فنجد أن إمجايل عدد املشتغلني بلغ ، 2011ع أعداد القوى البرشية عىل مستوى القطاع الصحي خالل العام أما توزي
، %13.7صيدالنيًا بنسبة  7851و، %10.7طبيب أسنان بنسبة  6141و، %27.9طبيبًا وبنسبة  15962وتوزيعهم ، فرداً  57254

مساعد ومساعدة ممرضة بنسبة  5123و، %7.3ممرض مشارك بنسبة  4171و، %27.9ممرض وممرضه قانونية بنسبة  16001و
  .%3.5قابلة قانونية بنسبة  2005و، 8.9%

آالف من السكان كانت أعالها بنحو  10إىل أن معدالت القوى البرشية العاملة يف قطاع الصحة لكل  9يشري الشكل 
، ملعدل عدد الصيادلة 12.6وبنحو ، ملعدل عدد األطباء 25.5وبنحو ، ملعدل عدد املمرضني واملمرضات القانونيات 25.6

ملعدل عدد املمرضني  6.7وبنحو ، ملعدل عدد مساعدي التمريض 8.2وبنحو ، ملعدل عدد أطباء األسنان 9.8وبنحو 
  .ملعدل عدد القابالت القانونيات 3.2وبنحو ، املشاركني

  2011يني خالل العام ردنآالف من السكان األ 10معدالت القوى البرشية يف قطاع الصحة لكل : 9 شكل
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ويف ، %56أن الغالبية العظمى من القوى البرشية يف جمال الصحة تعمل يف القطاع اخلاص بنسبة  10يوضح الشكل 
والنسبة الباقية يف وكالة الغوث ومستشفيات اجلامعة ، %12.5ويف اخلدمات الطبية بنسبة ، %26.5وزارة الصحة بنسبة 

   .%5ية وامللك عبداهللا املؤسس بنسبة ردناأل
من املمرضني واملمرضات % 50.5و، من األطباء% 59.5و، من أطباء األسنان% 81و، من الصيادلة% 90.3إن 
% 65.4ولكن باملقابل نجد أن ، هؤالء مجيعهم يشتغلون يف القطاع اخلاص، من مساعدي التمريض% 38.2و، القانونيات

وهؤالء مجيعهم يشتغلون ، من املمرضني املشاركني% 47.9و، من مساعدي التمريض% 52.4و، من القابالت القانونيات
   .يف وزارة الصحة

  2011خالل العام  ردنالتوزيع النسبي للقوى البرشية حسب قطاعات الصحة يف األ: 10 شكل

  
التعامل معها عىل اعتبار أهنا عنرص وأن يكون ، املزيد من االهتامم والعنايةإىل  حتتاج القوى البرشية يف القطاع الصحي

يعزز من ، وأن اإلنفاق عىل تعليمها وتأهيلها وتدريبها هو إنفاق استامري، ية الصحيةقتصادإنتاجي مهم يف التنمية اال
برامج تدريب وتعليم مستمر تواكب املستجدات إىل  وبالتايل حتتاج، قدرهتا عىل استغالل املوارد املتاحة بأفضل ما يمكن

، وأن ُيتبع نظام فعال للحوافز املادية واملعنوية وبمرونة أكثر، )الطبي والعالجي(لمية والتقنية يف جمال العمل الصحي الع
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وذلك لضامن احلد من معدالت ، يكون قادرًا عىل استيعاب الكفاءات والتخصصات املتميزة واخلربات العملية املرتاكمة
  .هاجرة منهاال بل زيادة معدالت استقطاب امل، هجرهتا
 تطور موازنة وزارة الصحة  .3

واستمرار حالة ، وتفاقم املديونية والعجز املتزايد يف املوازنة العامة، يةقتصادمن حمدودية موارده اال ردنيعاين األ
ويعد ، ي وغريهاقتصادي واالجتامعوما ينجم عنها من مشاكل التضخم والبطالة والفقر واحلرمان اال، يقتصادالركود اال

ي قتصادوباألخص عند حصول تراجع يف معدالت النمو اال، ردنذلك حتديًا كبريًا أمام مسرية التنمية املستدامة يف األ
   .التي من أمهها قطاع الصحة، لعدد من قطاعات اإلنتاج السلعي وغري السلعي

تتطلب ضامن استمرار توفر ، ردينالتي حيصل عليها املواطن األ، إن استمرار املحافظة عىل مستوى اخلدمات الصحية
بالدرجة األوىل عىل الذي يعتمد ، وخاصة يف متويل خدمات القطاع الصحي العام، مصادر متويل كافية للقطاع الصحي
وإنفاق ، ومسامهات اجلمعيات غري احلكومية، واشرتاكات املؤسسات العامة، خمصصات املوازنة العامة للحكومة

وكذلك مسامهات بعض اجلهات املانحة مثل ، التأمني الصحي وأجور املعاجلة وأثامن األدويةومنها اقتطاعات ، املواطنني
  .والرشكات اخلاصة املستفيدة من خدمات التأمني الصحي للعاملني لدهيا، وكالة غوث الالجئني
حيث كانت ، 2011ولغاية  2000تطور حجم قيم املوازنة العامة لوزارة الصحة خالل السنوات   11ويوضح الشكل 

واستمرت بالزيادة وبشكل ملحوظ حتى ، %16وشكلت النفقات الرأساملية منها  2000مليون دينار يف العام  13.1بقيمة 
االرتفاع الكبري يف قيم إىل  ويعود سبب الزيادة .مليون 51.6إىل  لتصل 2009ويف العام ، مليون 38.5إىل  لتصل 2008العام 

 37.7وإىل  2009مليون يف العام  36.8وإىل  2008مليون يف العام  30.8إىل  2007ميلون يف العام  16.8النفقات اجلارية من 
إىل  2011ويف العام ، مليون 46إىل  2010ولكنها عادت وانخفضت جممل موازنة الوزارة يف العام ، 2010مليون يف العام 

إىل  2009العام % 8ونجد كذلك أن حصة موازنة وزارة الصحة من املوازنة العامة للدولة تراجعت من  .مليون دينار 43.6
ويساهم القطاع ، من موازنة وزارة الصحة% 65إن املوازنة العامة تقوم بتمويل  .2011العام % 6.3وإىل  2010عام % 7.9

   .يف متويل باقي املوازنة %5واجلهات املانحة املحلية والدولية بنسبة % 30اخلاص بنسبة 
   ردنتطور إمجايل قيم موازنة وزارة الصحة العامة يف األ: 11 شكل
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وأجرب عىل تقليص ،  يمر يف مرحلة صعبةرديناأل قتصادأن االإىل  ربام يعود سبب تراجع موازنة وزارة الصحة
وزيادة أعباء ، النقص يف إيرادات الدولةوهذا بسبب ، املخصصات املالية لبعض اخلدمات العامة ومنها اخلدمات الصحية

، وخاصة يف دعم أسعار املشتقات النفطية وما نتج عنها من ارتفاع معدالت التضخم، دعم أسعار بعض السلع واخلدمات
واالرتباك ، وحصول تراجع كبري يف القوة الرشائية لدخول املواطنني مع استمرار الرتاجع يف فرص العمل املستحدثة

وضعف اخلربة يف إدارة األمات ، ية واملاليةقتصادوختبط السياسات اال، ةسرتاتيجيصناعة واختاذ القرارات اإل املستمر يف
التي متر هبا ، وغياب األدوات واآلليات املربجمة واملخططة والشاملة ملواجهة الظروف الصعبة، ية والسياسيةقتصاداال

وأضعفت ثقة املواطن نفسه بقدرات احلكومات ، ردينوحتى األ زعزعت ثقة املستثمر األجنبي والعريب وهذه، البالد
وأن ال ، وبقدرات احلكومة ثانياً ، الوطني أوالً  قتصادبناء وتعزيز الثقة باالإىل  خطة وطنية شاملة هتدفإىل  وحتتاج، املتعاقبة

  .احلكومة املترسعة تتبع سياسات الرتقيع والتطويع والتنفيع ملعاجلة األخطاء وما ينتج عن ترصحيات وقرارات
مليون يف  52.4إىل  2000مليون عام  36.4أن قيم عطاءات وزارة الصحة تزايدت بشكل مستمر من  12يوضح الشكل 

 92.8و مليون 90.8إىل  ولكنها عادت وانخفضت، 2009مليون العام  104.6وإىل  2008مليون العام  93.2وإىل  2006العام 
من جممل عطاءات الوزارة يف % 60.4وشكلت نسبة قيمة عطاءات األدوية  .عىل التوايل 2011و 2010مليون خالل العامني 

ونسبة % 9.2ونسبة األمصال واملطاعيم ، %19.4وجاءت قيمة عطاءات اللوازم الطبية املستهلكة ثانيًا بنسبة ، 2011العام 
  .طارئةقرطاسية وأقمشة ومشرتيات % 3.1وباقي النسبة نحو ، %8.1األجهزة الطبية 

   ردنتطور إمجايل قيم عطاءات وزارة الصحة يف األ: 12شكل

  
  مؤرشات الصحة العامة الرئيسة .4

ويمكن تطويرها من وقت آلخر حتى تنسجم مع ، تستخدم كثري من املؤرشات الصحية يف قياس أداء القطاع الصحي
، عىل مستوى نوعية احلياة العامة للسكانواالستفادة منها يف قياس انعكاسات خدماته ، واقع التطور الصحي وأساليبه
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ويمكن أن تتبع هذه احلالة مراقبة التطور الصحي عرب الزمن من خالل اشتقاق مؤرشات ، الوطني قتصادوعىل نمو اال
وحماولة إجراء مقارنة لتطور املؤرشات نفسها يف بعض الدول ، ردنية حول واقع التنمية الصحية يف األاجتامعية واقتصاد
وحتديد ، االستفادة منها يف تقييم الواقع الصحي لديناأو ، مستوى التقدم الصحي فيهاإىل  التي نطمح الوصولأو ، ةالشبيه

  .التي تقف عائقًا أمام مسرية التنمية الصحية، ة بنجاح وتذليل التحدياتسرتاتيجيالفرص املتاحة لتحقيق األهداف اإل
مع بعض املؤرشات املشاهبة هلا  ردنوجود تقارب يف بعض مؤرشات اإلنفاق الصحي العامة يف األ 13يوضح الشكل 

وكانت أمهها يف مؤرش نسبة إمجايل اإلنفاق عىل الصحة من الناتج ، يف بعض الدول املختارة وهي اجلزائر وتركيا وأمريكا
، %15.3ولكنها تقل عن أمريكا ، %4.8وتركيا % 4.2اجلزائر وهي تزيد عن النسبة نفسها يف ، %9.7 ردناملحيل اإلمجايل يف األ

ويدل هذا عىل أمهية حصة اإلنفاق العام عىل اخلدمات الصحية يف أمريكا باعتبارها املؤرش الرئيس يف قياس تقدم نوعية 
، %81.1يف اجلزائر وباملقابل كانت نسبة اإلنفاق احلكومي عىل الصحة من إمجايل اإلنفاق عىل الصحة األعىل ، حياة البرش

مما يعني أن القطاع اخلاص ، عىل التوايل% 45.8و %43.3وأمريكا  ردنفيام كانت األقل وبنسب متقاربة يف األ، %72.5وتركيا 
السوق يف إىل  وهذا التوجه يستجيب مع متطلبات حرية الدخول، يف أمريكا% 54.2و، ردنيف األ% 56.7يساهم بنسبة 

وخاصة إذا كان هناك طلب حميل وخارجي عىل اخلدمات ، بنوعية منافسة وبأسعار مقبولةعرض اخلدمات الصحية 
وهذا ، ويتحقق ذلك عند حصول تقدم كبري يف مستوى خدمات القطاع الصحي مقارنة بأقرانه يف املنطقة املحيطة، الصحية

  .اإلمجايل قومييعكس دوره املهم يف التنمية الصحية ومسامهته الفعالة يف زيادة نمو الناتج ال
  وبعض دول خمتارة ردنمقارنة بعض مؤرشات اإلنفاق الصحي يف األ: 13شكل
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ويف امريكا % 8.7هي األقل  ردنفقد كانت يف األ، أما نسبة اإلنفاق احلكومي عىل الصحة من إمجايل اإلنفاق احلكومي
ي عىل الصحة من جتامعكام أن نسبة إنفاق الضامن اال .%10.6وتركيا % 11.9وبنسب متقاربة يف اجلزائر ، %19.3هي األعىل 

وبنسب متقاربة يف ، %53.8ولكنها كبرية جدًا يف تركيا % 0.5 ردناإلنفاق احلكومي عىل الصحة تكاد تكون معدومة يف األ
املريض نفسه من أو  وما يلفت االنتباه أيضًا أن اإلنفاق من اجليب ؛ أي من جيب املستهلك .%28.7وأمريكا % 26.7اجلزائر 

، %75.9 ردنواأل% 84.2وتركيا % 94.6جممل اإلنفاق اخلاص عىل الصحة كانت مرتفعة بشكل كبري يف الدول اجلزائر 
ومن ناحية أخرى فإن متوسط نصيب الفرد من إمجايل اإلنفاق عىل ، هذا من ناحية، يف أمريكا% 23.5وبنسبة منخفضة جدًا 

وتركيا ، دوالراً  238 ردنواأل، دوالراً  148م منخفضة بشكل كبري يف الدول اجلزائر الصحة بالدوالر األمريكي كان بقي
  .دوالرًا للفرد الواحد 6719إىل  ومرتفعًا جدًا يف أمريكا ليصل، دوالر 352

بضيق سوقه وحمدودية  ردنوبمعنى آخر هل استطاع األ، مقارنة بالنواتج النامجة عن اإلنفاق الصحي ردنفأين يقع األ
موارده حتقيق مستوى معقول يف األداء الصحي؟ املؤرشات الرئيسة املستخدمة من قبل احلكومات واملنظامت الوطنية 

التي من أمهها األطباء وأطباء األسنان ، آالف نسمة من املوارد البرشية الصحية 10واهليئات الدولية تركز عىل حصة كل 
  .عدد األرسة يف املستشفياتإىل  إضافة، لقبالةوالعاملون يف التمريض وا

وبمتوسط أقل ، طبيباً  26وأمريكا متساٍو وبنحو  ردنآالف نسمة يف األ 10أن متوسط عدد األطباء لكل  14ويوضح الشكل 
، أطباء 10 ردناألويف ، طبيباً  16وكذلك كان متوسط عدد أطباء األسنان يف أمريكا األعىل ، اً طبيب 11طبيبًا واجلزائر  16يف تركيا 

 94وأن متوسط عدد العاملني يف التمريض والقبالة كان يف أمريكا هو األعىل  .أطباء أسنان يف كل منهام 3مقارنة مع اجلزائر وتركيا 
أما متوسط عدد األرسة يف املستشفيات فكان الفرق ليس  .فرداً  22فردًا واجلزائر  29فردًا وثم يف تركيا  32 ردنوثانيًا يف األ، فرداً 

   .رسير 17رسيراً واجلزائر أخرياً  19ثالثاً  ردنرسيراً ويف األ 27رسيراً ويف تركيا ثانياً  31ففي أمريكا ، كبرياً 
  وبعض دول خمتارة ردنآالف من السكان يف األ 10مقارنة معدل عدد العاملني يف قطاع الصحة لكل : 14 شكل
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التي تنعكس مبارشة عىل حياة السكان ، توجد هناك دالالت أخرى أكثر واقعية يف قياس مستوى التقدم الصحي
التي تنعكس ، ومتثل مؤرشات نواتج التأثري اإلجيابية كمحصلة عىل مستوى التنمية الصحية، وتقيس مستواهم الصحي
% 10.2واجلزائر % 3.6 ردنفهي يف األ، باملقارنة مع أعامرهماخلامسة ممن يعانون من نقص الوزن  عىل نسب األطفال دون

طفًال  20 ردنفهي يف األ، وكذلك معدل وفيات األطفال دون اخلامسة لكل ألف مولود حي .%1.3وأمريكا % 3.5وتركيا 
فهي يف ، حالة 1000ومعدل وفاة األطفال حديثي الوالدة لكل  .اطفال 8طفًال وأمريكا  23طفل وتركيا  37واجلزائر 

وكذلك مؤرش توقع احلياة عند الوالدة وهو األكثر ، حاالت 4حالة وأمريكا  16حالة وتركيا  22حالة واجلزائر  16 ردناأل
، سنة76و سنة71وتركيا ، سنة73و سنة70واجلزائر ، سنة 70و سنة 74 ردنيف األ، فهو لإلناث والذكور، شيوعًا واستخداماً 

  .سنة81سنة و76وأمريكا 
التي ال ، ردنيات التنمية الصحية يف األقتصادسبق رشحه يف هذه الدراسة يوضح بعض اجلوانب التحليلية الإن ما 

ويمكن ، وكذلك لضيق الوقت يف تغطية جماالت حتليليلة أخرى، يمكن تغطيتها بالكامل يف ضوء ما توفر لدينا من بيانات
عتمد عىل بعض بيانات املسوح امليدانية واملكتبية وتعتمد التوسع وبشكل أكثر دقة مستقبًال بإجراء دراسات متخصصة ت

  .ومناقشة النتائج واقرتاح الربامج والسياسات املختلفة، أساليب البحث العلمي التطبيقي يف حتليل البيانات
  يات التنمية الصحية العامةاقتصادمصفوفة سياسيات و: خامساً 

  :من البنود الرئيسة التالية ردنتنمية اخلدمات الصحية يف األيات اقتصادتتكون املصفوفة املقرتحة لسياسات و
، واخلاص العام القطاعني رضورة تفعيل مبدأ اإلدارة التشاركية التكاملية بني املؤسسات الصحية العاملة يف .1

وحتديد احتياجاهتم ومطالبهم من ، سرتاتيجيوإدماج بعص فعاليات املجتمع املحيل يف عمليات التخطيط اإل
 .الصحية املتعلقة بمناطقهم ماتاخلد

وتأمني ، واخلاص دعم الربامج البحثية املتخصصة يف تطوير اخلدمات الصحية وحتسني جودهتا يف القطاعني العام .2
 الكفاءات عىل واملحافظة، واالستمرار يف تدريبها وتطوير قدراهتا الفنية، املؤهلة القطاع الصحي بالكوادر الطبية

 .املحلية
الوعي واإلرشاد الصحي لدى املواطنني حول اكتساب السلوكيات الصحية واملامرسات السليمة  حتسني مستوى .3

 والتأكيد عىل أهيمة االلتزام التام باملواصفات النوعية للغذاء، يف التعامل مع األدوية والوصفات العالجية

صة إلعادة تأهيل املواطنني يف وإجياد مراكز طبية متخص، والدواء وتوفريها بأعىل درجة من السالمة للمواطنني
واملحافظة عىل صحتهم البدنية والذهنية وخاصة املعرضني منهم لألمراض املزمنة من خالل ، أعامر معينة

وذلك ، ممارسات أنشطة رياضية معينة للتخلص من زيادة الوزن والكلسرتول والسكري والضغط وغريها
 .تكاليف عالجها هبدف تقليل األرضار الصحية النامجة عنها وختفيض

بناء نظام معلومايت صحي شامل جلميع املواطنني لالستعالم بواسطة الرقم الوطني عن السجل الطبي كامًال لكل  .4
ويكون ، بام يقلل من كلف التشخيص ورصف الدواء وجتنب االزدواجية يف تقديم اخلدمة الصحية نفسها، منهم
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وبالتزامن العمل عىل التوسع التدرجيي يف تطبيق نظام ، اخلاصذلك فرصة للتعاون املشرتك بني القطاعني العام و
  .ية ممكنةاجتامعي يف حتقيق أقىص منفعة قتصادوفقًا لألسلوب اال، الصحي الشامل التأمني

فتح املجال بشكل أوسع لكل املؤسسات الطبية لتقديم خدمات صحية جديدة تساهم فعًال يف تقليل اإلنفاق  .5
وخدمات معاجلة بعض األمراض النفسية ، وخدمات الرعاية املنزلية، ية التأهيليةمثل خدمات الرعا، الصحي

وتدريب متطوعات ، عرب الصحة اإللكرتونيةأو ، يجتامعباإلرشاد والتوعية الصحية عرب مواقع التواصل اال
ومكاتبها لرصد وتوجيه فروعها ، وإجياد وحدة طوارىء مركزية عىل مستوى اململكة، للكشف املبكر لألمراض

وتعزيز ، معلومة تصل إليها بشأن حاالت اإلسعافات واألمراض السارية واخلدمات الوقائيةأو  أية ملحوظة
والتغذية الصحية ، املشاركة مع اجلهات املتخصصة بقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األرسة والعنف األرسي

 .وبرنامج أنامط السلوك الصحية وغريها، ومكافحة التدخني

 لتحسني مستوى اخلدمات، اتباع آلية اإلنفاق عىل أساس املنفعة بقياس التكلفة والعائد يف ختصيص املوارد املتاحة .6

متكني اإلنسان إىل  ألن الصحة تؤدي، يقتصادتقوية عالقة الصحة بالنمو االإىل  وأن تكون مستندة، الصحية
وتقلل من حجم اخلسارة يف اإلنتاج النامجة عن تفيش ، وزيادة قدرته اإلنتاجية خالل مراحل حياته املختلفة

وتقلل من معدالت ، الدواء املناسبأو  وتزيد من اإلنتاجية لدى الشباب بتوفري العالج، األمراض بني العامل
وتفيد الصحة يف استخدام كثري من املوارد الطبيعية واملالية يف املعاجلة ، الغياب وحتسن التعلم يف مدارس األطفال

 .أمني الصحة العامة للجميعوت

وذلك ، مناهج تدعم احلالة الصحية للسكانأو  إن تتبع اجلهات املعنية بالتخطيط الصحي استخدام أساليب .7
وأن تتضمن حتسني احلالة الصحية حاجة االستثامر من رأس ، بتحديد االحتياجات املحلية يف اخلطة اإلقليمية

لكل  Environment Impact Assesment (EIA)وأن يتم تقييم األثر البيئي ، املال البرشي عىل مستوى املنطقة
وبام يساعد يف حتقيق ، واختاذ قرار االختيار بني البدائل املختلفة، مرشوع يمكن أن يؤثر يف احلالة الصحية للسكان

املرجع األساس عند  باعتبارهم، التواصل املبارش مع االئتالفات الصحية املحلية والدوائر الصحية يف كل منطقة
  .إعداد اخلطة اإلقليمية الصحية

، يقتصادوخاصة يف ربط صحة السكان عىل أنه املحرك اال، مراعاة أن يتم ربط كل ما له عالقة بصحة اإلنسان .8
وأن صحة السكان أكثر إنتاجية وأقل تكلفة يف الرعاية ، وصحة السكان جاذبة أكثر لنشاط أصحاب األعامل

 .الصحية

ختتلف عن سري تداول سلعة ، املستهلك النهائيإىل  أن تداول سلعة الغذاء يف السوق حتى وصوهلاإىل  أن ينظر .9
وأن يتم قياس تأثريمها املبارش وغري املبارش عىل صحة ، املستهلك النهائيإىل  الدواء يف السوق حتى وصوهلا

جهة رسمية تسيطر عىل تداوهلا يف إىل  اجباعتبار أن سلعة الدواء حتت، يقتصادوعىل معدالت النمو اال، اإلنسان
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وحتقق له فائدة صحية عالجية ووقائية ، الذي حيتاج إليها فعالً ، املستهلكإىل  أن يتم ضامن رصفهاإىل ، السوق
 .بأفضل وسيلة طبية ممكنة

يات السوق الصحي باتباع وظيفة التخصيص عند اإلنفاق الصحي اخلدمي اقتصاديتم تطبيق أدوات أن  .10
باختاذ قرار التخصيص األمثل  Maximum Social Gainوأن يراعى مبدأ أقىص كسب للمجتمع ، والسلعي

ية املتأتية من استخدام الدواء عىل تكاليفه أعظم جتامعويكون عندما تتجاوز املنافع اال، باإلنفاق عىل الدواء مثالً 
وخاصة إذا ُأيسء رصف ، تمع سالباً وأن يتم جتنب احلالة التي يكون فيها صايف الكسب للمج، ما يمكن

فهي ال تقبل إال أن تكون نسبة اخلطأ تساوي صفرًا ، وهي ليست كأي سلعة أخرى، واستخدام سلعة الدواء
مقارنة ، استخدامهاأو  وحتى رصفها وطريقة تناوهلا، ختزينها وتسويقهاإىل ، ابتداء من مطابقتها للمواصفات

  .حتى يف بعض أصناف الغذاء% 1أو  %5 بالسلع األخرى التي تقبل نسبة خطأ

العالجية يقوم عىل مراقبة الرصيد والتدفق من وإىل مجيع مرافق القطاع أو  إجياد نظام وطني للمعلومات الدوائية .11
، وتقديم خدمة الرعاية الصحية، وبام يفيد يف جتنب االزدواجية برصف الدواء، الصحي وعمليات وصفه ورصفه

، اخلاصأو  سواء كانت اجلهة تابعة للقطاع الصحي العام، من عدة جهات للمريض نفسهواحلصول عىل العالج 
علًام بأن هناك إنجازات يف هذا املجال ، الرشيد لألدويةأو  وكذلك يفيد يف جتنب اهلدر يف االستعامل غري السليم

وإنشاء مرصد ، دوائية وطنيةوتم صياغة سياسة ، كانت أكثر نجاحًا يف جانب رشاء األدوية من جانب استهالكها
  .وإنشاء دائرة الرشاء املوحد لألدوية وغريها، لرصد اآلثار اجلانبية للدواء واملرشد العالجي

الصحي يف حتليل كمية ونوعية اخلدمات الصحية املتعلقة بتقدير التكاليف واملنافع  قتصادرضورة اتباع أدوات اال .12
وحتقيق التوازن يف جانبي العرض والطلب ، ل اخليارات املثىل املتاحةوفق بدائ، احلدية خلدمات الرعاية الصحية

ومواءمة ، وخدمات املرافق الصحية، واملتمثلة باإلنتاج النهائي للخدمات الصحية، يف سوق الرعاية الصحية
والتنبؤ يف تقدير دوال الطلب ، كمية ونوعية خمرجات التعليم الصحي مع متطلبات سوق العمل الوطني

وبالتايل ، والتخطيط لضامن حتقيق أهداف التنمية الصحية الشاملة واملستدامة، ض عىل اخلدمات الصحيةوالعر
 .قياس مؤرشات تقييم األداء املؤسيس الصحي وكفاءة وعدالة سياسات الرعاية الصحية

 واشتقاق مورشات تقييم، Patient Satisfaction Surveyإجراء مسح دوري يقيس مستوى قناعة املريض .13
وتفيدنا نتائج هذا املسح يف تقييم واقع ، ومدى حتقيقها لتوقعاهتم، األداء ملقدمي اخلدمات الصحية يف العمل

وحتديد درجة التفاوت النسبي يف نوعيتها بني مقدمي اخلدمات الصحية املختلفة يف ، اخلدمات الصحية
وإعداد اخلطط ، التخطيطواستخدام نتائجها كمدخالت أساسية يف عملية ، القطاع الصحي ككل

 .ة للتنمية الصحيةسرتاتيجياإل
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بحيث يتم تقديم أعىل مستوى من ، ية املثىلقتصادأن يعتمد سوق خدمات القطاع الصحي مبدأ الكفاءة اال .14
وبام يؤمن تفضيالت خمتلف أطياف جمتمع ، التي حيتاجها املجتمع، ولكن بالكمية والنوعية، اخلدمات الصحية
يف مجيع مراحل ، يات التنمية الصحية ما أمكناقتصادومن الرضوري مراعاة تطبيق أدوات  ،املستهلكني هلا

ويتحقق االستغالل األمثل ، أن يتحقق التوازن يف السوق ويتحدد السعر بأفضل البدائلإىل  اإلنتاج واالستهالك
وفق ، يات التنمية الصحيةاقتصادحتقيق إىل  ويؤدي هذا كله، بأقىص منفعة للمستهلك وبأقل كلفة ممكنة، للموارد

 .مبدأ الصحة العامة متاحة وبعدالة للجميع

، ةسرتاتيجيرضورة االعتامد عىل معلومات دقيقة ونتائج الدراسات املتخصصة يف صناعة واختاذ القرارات اإل .15
إدارة األزمات وأن يتم بناء مرصد معلومايت يفيد يف ، ية واملالية العشوائيةقتصادوجتنب اتباع السياسات اال

التي متر ، واتباع األدوات واآلليات املربجمة واملخططة والشاملة ملواجهة الظروف الصعبة، ية والسياسيةقتصاداال
 ردين وحتسني الثقة لدى املواطن األردينوأن يتم االهتامم ببناء الثقة لدى املستثمر األجنبي والعريب واأل، هبا البالد

 .بكل الطرق املمكنة
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8 -3    
8 -3 -1   

  امللخص التنفيذي  :أوال
يات قتصادوهي واحدة من أهم ثالث صناعات تشكل القوة الدافعة ال، توصف السياحة بأهنا صناعة املستقبل

، وصناعة تكنولوجيا املعلومات، صناعة االتصاالت :وهذه الصناعات الثالث هي، اخلدمات يف القرن احلادي والعرشين
مما يوفر هلا ميزات ، وتنفرد صناعة السياحة بكوهنا األكثر واألرسع نموًا وتطورًا بني هذه الصناعات .و صناعة السياحة

والعمل عىل بذل املزيد من ، لالستجابة لقوى السوق السياحية ردنومتثل هذه احلقائق حتديات لأل .نسبية وتنافسية متزايدة
   .ردنتتناسب مع املقومات السياحية يف األ، اجلهود لتحقيق هنضة سياحية واسعة

والتكاملية  Comprehensiveمبدأ الشمولية ، سرتاتيجيوتعكس مكونات هذا البحث بمدخله املنهجي واإل
Integrated استثامر إىل  للوصول، والكشف عن مكامن الضعف والقوة، ردينلعملية تشخيص واقع القطاع السياحي األ

، ردينوقد مجع هذا البحث بني اإلطار النظري الذي يتناول واقع القطاع السياحي األ .ردينأمثل للقطاع السياحي األ
مع تأكيد ، ردنيسهم يف وضع إجراءات تنفيذية للنهوض بمختلف مكونات صناعة السياحة يف األ العميل الذيوالتطبيق 

، ويشتمل كل جزء من أجزاء البحث عىل األفكار الرئيسة للموضوع الذي يتناوله .Sustainabilityأمهية عوامل االستدامة 
  .ويطرح األمثلة املتعلقة به
واستعراض الدور املحوري ، ردينية للقطاع السياحي األجتامعية واالقتصاداألمهية االبيان إىل  وهتدف الدراسة

والتعرف عىل أهم الفرص الضائعة يف القطاع السياحي خالل العقد األول من ، رديناأل قتصادللقطاع السياحي يف قيادة اال
عدد من إىل  مع اإلشارة، الخ...التعليم السياحي أو االستثامر السياحيأو  سواًء يف جمال التنمية السياحية، القرن احلايل

وضع تصور عام عن واقع إىل  الذي أدى، ية مهتمة بالقطاع السياحي العاملياقتصادالتقارير الدولية الصادرة عن منظامت 
عملية قابلة متهيدًا لوضع إجراءات تنفيذية ، مما أسهم يف التعرف عىل أهم اإلشكاليات التي تعاين منها، السياحي ردناأل

  .ردينتسهم يف عالج املشكالت التي تقف حجر عثرة أمام تطوير القطاع السياحي األ، للتطبيق
االستثامر (ية اجلوهرية يف السياحة قتصادوتتمثل املنهجية املتبعة يف هذا البحث يف الرتكيز عىل دراسة القضايا واملواضيع اال

حتليل احلركة ، السياحة الداخلية، البنية التحتية والفوقية يف القطاع السياحي، التسويق السياحي، التعليم السياحي، السياحي
ويف كل ، بلورة إطار تنظيمي للبحثإىل  التي تفيض بدورها) نظام التشبيك يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة، السياحية

التي تسهم يف التعرف عىل ، والتفاعالت ية متت دراسة وتسليط الضوء عىل العالقاتقتصادموضوع من املوضوعات اال
من خالل برامج تنفيذية تسهم يف النهوض بصناعة ، وكيفية استعادة هذه الفرص، يةردنالفرص الضائعة يف صناعة السياحة األ

القرن املحور األسايس هلذا البحث هو استقصاء التغريات التي حدثت بفعل السياحة خالل العقد األول من و .يةردنالسياحة األ
  . عىل املستوى املحيل والعامليرديناحلادي والعرشين؛ بقصد فهم كيفية تأثري وتأثر القطاع السياحي األ
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؛ ردينتربز مدى احلاجة ملثل هذه البحوث يف النهوض بالقطاع السياحي األ، عدة مربراتإىل  واستندت الدراسة   
وأهم الفرص الضائعة يف هذا ، للسياسات العامة يف القطاع السياحيوذلك لقلة الدراسات التي تناولت التقييم العام 

ومن هذا املنطلق تأيت  . نامٍ أردينخللق منتج سياحي ، الربامج التنفيذية اخلاصة بالتطوير املستدامإىل  مع اإلشارة، القطاع
ية والبرشية التي حبا اهللا اململكة أمهية هذا البحث يف كونه حماوله متواضعة يف استثامر كافة املقومات السياحية الطبيع

  .وتأخذ نصيبها من تطور سوق السياحة العاملية، لتستطيع أن تلحق بركاب الدول املتقدمة، ية اهلاشمية هباردناأل
  ية للسياحةجتامعية واالقتصاداألمهية اال: ثانياً 

وذلك لقدرهتا عىل توليد ، املستوى الدويليف القرن احلايل عىل  تعد صناعة السياحة من أرسع القطاعات تطورًا ونمواً 
وتشري كثري من التقارير الدولية الصادرة عن  .وتوفري العمالت الصعبة، واملسامهة يف الناتج املحيل اإلمجايل، فرص العمل

لعدد من  بالرغم من تعرض العامل، نمو السياحة الدوليةتزايد إىل ، التابعة لألمم املتحدة) WTO(منظمة السياحة العاملية 
مليون سائح يف العام  681إىل  ووصل، مليون سائح)438(، 1990فقد بلغ عدد السياح يف العام ، يةقتصاداألزمات اال

مليار دوالر أمريكي يف  852وقد بلغ حجم الدخل املتأيت من السياحة الدولية  .2010مليون سائح يف العام  935و 2000
 1.6نحو إىل  وتتنبأ منظمة السياحة العاملية أن أعداد السياح الدوليني القادمني سيصل .)1(كام يتضح يف الشكل  2010العام 

  .)WTO ،2011، التقرير السنوي( .2020مليار سائح بحلول 

  )1(شكل رقم 

  
 خالل مراحل تطوره املختلفة عىل مدى العقود املاضية حتوالت جوهرية يف مسريته التنموية رديناأل قتصادشهد االو   

وتسعى اململكة جاهدة لرتسيخ ، ية املتعاقبة أولوية لقطاع السياحةردنوقد أولت احلكومات األ، وتوجهاته املستقبلية
فالسياحة تعدُّ وستبقى دافعًا طويل ، عىل خارطة صناعة السياحة العاملية) Center of Excellence(وضعها كمركز متميز 

فقد ، اإلنتاجي ردناأل اقتصادبحيث حتظى باحلصة األكرب من الناتج املحيل اإلمجايل يف ، ردني يف األقتصاداألمد للنمو اال
إىل  فبلغ أكثر من سبعة ماليني مسافر، زيادة ثابتة يف السياحة خالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين ردنشهد األ



  680 

وقد  .يف الناتج املحيل اإلمجايل% 14.2وهو ما ساهم بأكثر من ، أردينأنفقوا ما يزيد عىل ملياري دينار ، 2011يف العام  ردناأل
ومن املقدر أن يدعم ذلك إجياد مئات اآلالف من ، 2011وظيفة يف العام  42500إىل  وصل التوظيف املبارش يف القطاع
االهتامم الكبري والواسع ويف هذا السياق برز  .ي عند احتساب األثر املضاعف الكيلقتصادالوظائف املامثلة يف القطاع اال

وفق أعىل ، األول للمملكة هو إقامة صناعة سياحية عرصية متطورة ومتقدمة سرتاتيجيوأصبح اهلدف اإل، بقطاع السياحة
  .)2015- 2011، ة الوطنية للسياحةسرتاتيجياإل( .املعايري واملواصفات الدولية

  )2(شكل رقم 

  
 GDP: Gross(يف توسيع مسامهة السياحة يف الناتج املحيل اإلمجايل  ردناأل ية للسياحة يفقتصادوتسهم التأثريات اال   

Domestic Product( ، وزيادة الدخل واملقبوضات السياحية من العمالت الصعبة األجنبية)Foreign Exchange 

Earnings( ،جاري مدين الذي هو بمثابة حساب ، ودعم ميزان املدفوعات الذي يعكس احلسابات القومية للمملكة
ورفع املستوى املعييش للسكان من خالل زيادة الدخل ، وزيادة إيرادات الدولة من الرضائب والرسوم، للحكومة

السياحي وحتسني احلياة املعيشية للسكان بواسطة دمج املجتمعات املحلية وتوسيع مشاركتها ومكتسباهتا من مشاريع 
لقطاع السياحة عىل بقية ) Multiplying Effects(لتأثريات املضاعفة والعمل عىل توسيع ا، وبرامج التنمية السياحية

   .ية بني السياحة والقطاعات األخرىقتصادمن خالل تطوير العالقات والتشابكات اال، يةقتصادالقطاعات اال
  )3(شكل رقم 
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، األحوال املعيشية للسكانيف حتسني  The Social Importance of Tourism ية للسياحةجتامعوتتمثل األمهية اال   
وتوسيع ) Community Integration(كام أهنا تشجع عىل دمج املجتمعات املحلية ، من خالل زيادة الدخل وفرص العمل
بحيث يتم توسيع إسهامات املجتمعات املحلية ، ويف عملية التخطيط السياحي، مشاركة السكان يف األنشطة السياحية

)Community Participation( يف عمليتي التخطيط والتنمية السياحية.   
  النسبي يف مؤرش التنافسية العاملي  ردنترتيب األ: ثالثاً 

 2011- 2010يف جنيف تقرير التنافسية العاملي للعام ) World Economic Forum(ي العاملي قتصادأصدر املنتدى اال
تنافسية الدول والعوامل التي تؤثر يف التنمية  وذلك ضمن سياق دراسة، بإصداره 1979الذي يقدم سنويًا منذ العام 

ويمثِّل هذا التقرير أداة مهمة لصانعي القرار من القطاعني العام  .يقتصادية املستدامة وحتقيق االزدهار االقتصاداال
ات خاصًة عند رسم السياس، ات اإلقليمية والعامليةقتصادهبدف عمل املقارنات مع خمتلف اال، واخلاص يف تلك الدول

   .ية يف خمتلف امليادينقتصاداال
) 133(من بني ) 50(دولة مقارنًة مع املرتبة ) 139(من بني ) 65(املرتبة إىل  التنافسية ردنوأوضح التقرير تراجع مرتبة األ

الرضيبية أن القوانني إىل ، هلذا العام ردنوأشارت نتائج مسح آراء قادة الرأي يف القطاع اخلاص يف األ .2010دولة لعام 
ومعدالت الرضائب وإمكانية احلصول عىل التمويل هي أهم املشكالت التي تواجه رجال األعامل خالل مزاولتهم األعامل 

كام أن معدالت اجلرائم والرسقات ، تتمتع باستقرار سيايس واستقرار حكومي ردنإال أن بيئة األعامل يف األ، ردنيف األ
  .)2011، منشورات وزارة التخطيط(.ر عىل نحو ملحوظ يف بيئة األعاملوال تؤث، ردنمنخفضة نسبيًا يف األ

ي املختلفة قتصادعىل تصنيف الدول املشاركة بحسب وضعها يف مراحل النمو والتطور االويرتكز التقرير يف منهجيته 
مرحلة : وهي، النموالتنافسية ختتلف باختالف مراحل إىل  التي تؤدي (drivers)؛ إذ يفرتض التقرير أن املحركات 

املعتمد عىل  قتصادومرحلة اال، املعتمد عىل الكفاءة والفعالية قتصادومرحلة اال، املعتمد عىل املوارد الطبيعية قتصاداال
  :كام يأيت، وكل مرحلة هلا املحاور التي تقيس أداء الدولة تبعًا هلا، املعرفة واالبتكار

 )Institutions(حمور املؤسسات  .1
 )Infrastructure(التحتية  حمور البنية .2
 )Macroeconomic Stability(الكيل  قتصادحمور مدى االستقرار عىل مستوى اال .3
 )Health and Primary Education(حمور الصحة والتعليم األسايس  .4

  )Global Competitiveness Index( يف مؤرش التنافسية العاملي ردينترتيب القطاع السياحي األ
ر األ ي قتصادالذي أطلقه املنتدى اال، 2011دولة يف مؤرش التنافسية السياحية لعام  130من بني  53املرتبة  ردنتصدَّ

يف اجلزء املتعلق بتوفر بيئة  60واملرتبة ، يف اجلزء املتعلق باألطر القانونية يف قطاع السياحة والسفر 36واملرتبة ، العاملي
يف إعطاء األولوية لقطاع السياحة  16واملرتبة ، وارد البرشية والثقافية والطبيعيةيف امل 64واملرتبة ، األعامل والبنية التحتية

 .)2011، منشورات وزارة التخطيط(.يف توفر البيئة املستدامة 38واملرتبة ، فيام يتعلق باألمن واالستقرار 15واملرتبة ، والسفر
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من خالل تقديم املشورة ، يةردندعم أجندة التنافسية األإىل  ردينهيدف تعميق مفهوم التنافسية يف القطاع السياحي األ
ومن واقع البيانات بخصوص اإلصالحات النظامية والتنظيمية ، والقائمة عىل أساس املعلومات، املوضوعية اهلادفة

لمواطنني حتقيق املزيد من االزدهار والرفاهية لإىل  سعياً ، الوطني وتطويرها قتصادوالفرص املتاحة للنهوض بقطاعات اال
  .ينيردناأل

، اجلزئي للتنافسية من خالل املساعدة يف إنشاء جتمعات ومدن سياحية عالية املستوى قتصادويمكن حتسني أسس اال
وتبادل اآلراء واملقرتحات بني ، من خالل تنظيم منتديات للحوار واملناقشة، فالتنافسية أداة لتسهيل تنفيذ إجراءات التغيري

: فعىل سبيل املثال، إن مفهوم التنافسية السياحية قد يعني أشياء خمتلفة وفقًا ملستوى التحليل.واخلاصالقطاعني العام 
نشأة السياحية عىل تقديم خدمات والتنافسية هنا تعني قدرة امل –تنافسية منشأة سياحية ما ترتبط بحجم السوق والربحية 
وقد جذب هذا ، أكثر تعقيداً  "تنافسية الدولة"ويعدُّ مفهوم  .ذات جودة عالية بتكلفة منخفضة عن املنافسني اآلخرين

فقد حاول كثري من الباحثني حتديد ، املفهوم انتباه املفكرين وواضعي السياسات منذ الثامنينات مع تسارع وترية العوملة
إنتاج سلع وخدمات طبقًا فتشمل القدرة عىل ، وحتديد مصادر النمو يف الدول املختلفة، العوامل املؤثرة يف جمال التنمية

   .مع توفري مستوى معييش مرتفع للمواطنني يزداد ارتفاعًا واستدامة عىل املدى الطويل، ملعايري ومتطلبات األسواق الدولية
 تدعيم قدرة املنشآت السياحية عىل حتقيق مستويات عالية نسبيًا يف معامل ردينوتتضمن تنافسية القطاع السياحي األ

وهي أحد جماالت ، يف ظل ظروف املنافسة الدولية،  (factor employment)ومعامل التوظيف،  income)(factorالدخل
 عىل خلق بيئة ردينالتي حتدد قدرة القطاع السياحي األ، ية التي تقوم عىل حتليل احلقائق والسياساتقتصاداملعرفة اال

  .وحتقيق االستدامة، تضمن استمرارية النمو
مركز إقليمي وعاملي لرجال األعامل إىل  حتويل اململكة هو "ردينتنافسية القطاع السياحي األ"إن اهلدف من تعزيز 

ي والرفع قتصاديًا يف برنامج اإلصالح االعنرصًا أساس من خالل االستمرار يف العمل لوضع التنافسية السياحية، واالستثامر
املجاالت التي تؤثر يف  مستقل يعمل عىل إنشاء بحوث يفية من خالل مركز اقتصادوالعمل عىل وضع سياسات ، من أدائها

يف  ية يف املجاالت احليوية التي تؤثراقتصادوتقديم املشورة بشأن إصالحات ، لالستثامر ردنطبيعة املنافسة السياحية يف األ
   .االستثامر يف هذا القطاعالتي تؤثر يف بيئة ، والتأثري يف السياسات ذات األمهية، البيئة االستثامرية يف القطاع السياحي

وجذب االستثامرات ، والعمل عىل توطني االستثامرات املحلية، املستدامةالسياحية جيب تعزيز مفهوم التنافسية ، ولذا 
وإصدار مؤرش  GCR تقرير التنافسية الدويلإىل  باالستناد، والعمل عىل قياس القدرة عىل املنافسة عاملياً ، األجنبية املبارشة
ومساعدة مناطق اململكة يف ترسيع عجلة التنمية ، مسح جيمع آراء املستثمرين املحلينيإىل  الذي يستند، التنافسية املحلية

  .وخلق فرص العمل من خالل رفع قدرهتا التنافسية وتعزيزها، السياحية
  :ردينألاإلجراءات املطلوب اختاذها لزيادة القدرة التنافسية للقطاع السياحي ا

ق مفهوم التنافسية يف القطاع السياحي األ توجد سلسلة من اإلجراءات التي وذلك من خالل تفعيل ، ردينتعمِّ
مراقبة كلفة اإلجراءات إىل  األمر الذي من شأنه أن يؤدي، املجلس الوطني للتنافسية بمشاركة فاعلة للقطاع اخلاص
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ويمكن اقرتاح عدد من اخلطوات املتعلقة بزيادة ، وفق أفضل املعايري الدولية، والترشيعات املتعلقة بتطوير القطاع السياحي
  :القدرة التنافسية للقطاع السياحي كام يأيت

وتعزيز البيئة القانونية ، ات جديدة تتبنى املعايري العاملية ملؤرش التنافسية العامليإسرتاتيجيإعداد سياسات و .1
  .والترشيعية لدعم تنافسية القطاع السياحي

 .حتديث قانون السياحة احلايل وتطويره بام يتواءم والتطورات العاملية يف صناعة السياحة احلديثة .2
العمل داخل املواقع بللسامح للنقل السياحي ، قطاع النقل السياحي وحتسينه من خالل ختفيف األنظمة املطبقة تطوير .3

  .تلبية احتياجات السياح من األسواق املستهدفةإىل  باإلضافة، وجتهيزه بأحدث املعدات التكنولوجية، السياحية وفيام بينها
  .مقارنة مع الوجهات السياحية املنافسة، البحث يف تنافسية الرضائب السياحية ورسوم التأشريات .4
، بام يف ذلك متطلبات الرشكات الناشئة، وتطويرها، حتديث معايري الرتخيص والتنظيم اخلاصة بقطاع السياحة .5

 .والتكاليف املفروضة عىل مؤسسات األعامل السياحية، تنفيذهاأو  اء األعاملومعيقات إنش
طرح جائرة التميز يف األعامل السياحية بناء عىل املعايري الدولية للرتويج ألفضل املامرسات وأساليب اإلدارة يف  .6

 .ومكافأهتا، املنظامت السياحية
 .احتياجات دعم األعامل التي حتتل األولوية هلذه الفرتةالتشاور مع ممثيل القطاع السياحي من أجل حتديد  .7

  ردناالستثامر السياحي يف األ: رابعاً 
 :ما يأيت ردنمعطيات االستثامر السياحي يف األمن أبرز   
منظمة تطبيق قواعد إىل  ردناجتاه األ يف موازاة، بام فيها اخلدمات السياحية، اتساع رقعة حترير جتارة اخلدمات حول العامل - 

عشية  ويعني ذلك سياحيًا أننا ما زلنا، املزيد من االنفتاح وحترير القوانني والترشيعات مما يفرض علينا، التجارة العاملية
 .منتجنا السياحي تنافسياً عىل املستوى العاملي الفورة املأمولة التي ال يمكن أن نستفيد منها عىل الوجه األمثل إذا مل نجعل

يف موقع مهزة الوصل بني كل  ردنفاأل، سياحية ال تتوافر يف أي بقعة أخرى حول العامل مقومات ردناأل يف - 
لذا جيب العمل عىل ، وفيه تنوع جغرايف بني البادية واجلبال، وتراث الديانات مهد احلضاراتو، القارات

كومات مصلحة وللح .التي ال تعرف احلدود متى توافرت اجلدوى، ستقطاب رؤوس أموال االستثامر السياحيا
، كثيفة أكثر من أي قطاع آخر بعد الصناعة ألن االستثامرات السياحية توفر فرص عمل، مبارشة يف منح احلوافز

االستثامر السياحي يشغل عرشات القطاعات مثل املقاوالت ومواد  كام أن، وتوفر دخًال من العمالت الصعبة
  .والتجهيزات املختلفةوالصناعات الغذائية  البناء وصناعة األثاث

ة التنمية سرتاتيجييعد حمورًا رئيسًا إل 2008يف العام ) PPP(إن إطالق برنامج الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص     
من خالل جذب ، والذي يركز عىل رضورة حتسني وزيادة اخلدمات التي تقدمها احلكومة، ردنالسياحية يف األ

فقد بلغت قيمة االستثامرات الكلية املستفيدة من قانون تشجيع االستثامر خالل ، القطاع اخلاصاالستثامرات وتفعيل دور 
وبلغت قيمة االستثامرات الكلية املستفيدة من قانون تشجيع االستثامر خالل ، مليون دينار 1.859حوايل  2010العام 

   .مليون دينار عىل التوايل 2.221 – 2.268حوايل  2008 – 2007العامني 
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نفتقد االستثامر يف السياحة العالجية  حيث، تقليدية يف جزء كبري منها ردنما زالت االستثامرات السياحية يف األ
التي ال  وغريها من املجاالت، لسياحة الرياضية والصحراوية والبيئيةوافضًال عن سياحة املعارض واملؤمترات ، والتعليمية

  .برامج التسويق متعلقة بنقص اخلربات وقلة احلوافز وضعفألسباب ، نعريها االهتامم الكايف
سواء يف ، إقامة مرشوعات سياحيةإىل  إن االستثامر السياحي الناجح يعمل عىل توفري رؤوس األموال وتوجيهها

واألماكن السياحية واملزارات ، جانب العرض السياحي كالفنادق واملنتجعات والقرى السياحية واملطاعم واملتنزهات
كاملعارض ورشكات التسويق والرتويج ، يف جانب الطلب السياحيأو ، الدينية ورشكات النقل السياحي وغريها

وال  .يف جانبي الطلب والعرض كام يف رشكات ووكاالت السفر والسياحة التي تتعامل مع الطرفنيأو ، واإلعالم وغريها
ويرتبط ذلك ، ينضم إليها رأس املال األجنبي من خارج الدولةوإنام ، تقترص رؤوس األموال عىل رؤوس األموال الوطنية

ونظم ، واملعلومات املتاحة بشفافية، واحلوافز املشجعة، بتوفري مناخ مالئم من اكتامل البنى األساسية والترشيعات امليرسة
 .يف حفز االستثامر وجذبه إليهاكام يعد توفري دراسات اجلدوى للمشاريع السياحية عنرصًا أساسيًا ، اإلدارة العامة املتطورة

  .2011- 2004تطور اخلدمات السياحية خالل الفرتة ) 1(ويتضح من اجلدول 
  2010 – 2004تطور اخلدمات السياحية خالل الفرتة ) 1(اجلدول 

 عدد املشاريع السياحية
2004 2006 2008 2010 

 الفنادق
463 476 481 487 

 املطاعم السياحية
448 602 675 828 

 املحالت السياحية
185 274 283 305 

 األدالء السياحيني
601 646 686 953 

 رشكات النقل السياحي
4 4 6 8 

 مراكز الغطس
7 9 9 9 

 القوارب السياحية
75 80 80 80 

 السيارات السياحية
4.258 5.861 5.761 6.353 

  2011، وزارة السياحة واآلثار، الكتاب اإلحصائي السنوي :املصدر
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  2011يف مؤرش التنافسية العاملي للعام ) Goods Market Efficiency(حمور كفاءة األسواق السلعية 
تراجع إىل  ويعود هذا الرتاجع الطفيف، 2011للعام ) 46(مراتب ليكون يف املرتبة  3حسب هذا املحور  ردنتراجع األ

وتراجع مرتبته حسب مؤرش مدى ، )53(مرتبة إىل  لتصل، مرتبة حسب مؤرش عبء اإلجراءات اجلمركية 19 ردناأل
ومن اجلدير ذكره أن هذين املؤرشين مستمدان  .)92(املرتبة إىل  مرتبة ليصل 19لالستثامر أو  اعتبار الرضائب حمفزًا للعمل

 ردنراجع األوبالرغم من ت .من رجال أعامل ومدراء عامني ردنمن نتائج مسح اآلراء لقادة الرأي يف القطاع اخلاص يف األ
إال أنه حقق تقدمًا حسب بعض املؤرشات الفرعية كمؤرش عدد اإلجراءات الالزمة لبدء مرشوع ليصل ، يف هذا املحور

  )2012، ي العامليقتصاداملنتدى اال( .مرتبة عن العام املايض 12متقدمًا بذلك ) 73(املرتبةإىل  ردناأل
  :ردينمعوقات االستثامر يف القطاع السياحي األ
عىل رأسها عدم مالءمة األنظمة والقوانني ، مجلة من املعوقات والتحديات ردنيواجه قطاع االستثامر السياحي يف األ

وتداخل عدد ، وعدم وضوح اإلجراءات واألنظمة املتعلقة باألرايض القابلة للنمو السياحي، والترشيعات االستثامرية
وندرة الرشكات املتخصصة يف إدارة املنشآت ، نشآت السياحيةكبري من املؤسسات احلكومية يف إصدار تراخيص امل

مما ، الذين ينوون استقطاب األموال ردنوعدم وجود وعي سياحي بني رجال األعامل يف األ، السياحية عىل مستوى عاملي
 قتصادعىل االوعدم تفعيل أنظمة االستثامر السياحي بالشكل املناسب ينعكس سلبًا ، يؤثر سلبًا يف االستثامر السياحي

وعدم متتع املستثمرين يف القطاع السياحي ببعض التيسريات التي حيصل عليها املستثمرون يف القطاعات ، الوطني
، وعدم توفر املعلومات الشاملة، مثل اإلعفاءات اجلمركية والتعرفة املخفضة الستهالك الكهرباء واملياه، األخرى

وطول إجراءات احلصول عىل تأشريات لرجال األعامل يف ، القابلة للنمو السياحيية للمواقع قتصادودراسات اجلدوى اال
 .الدول العربية بعض

وال ، بالتيسريات والدعم كمثيالته من القطاعات األخرى الصناعية والزراعية ردنمل حيظ القطاع السياحي يف األ
التي جيب أن تكون ، واملوانئ واملراكز احلدودية ملطاراتتوجد املرونة يف اإلجراءات التنظيمية يف منافذ السفر والعودة يف ا

ناهيك عن عدم توفر البنية التحتية اجليدة ، املستثمرين والقادمني بغرض السياحة خصوصًا أمام، أكثر مرونة وسهولة
التكاليف  وبالتايل ارتفاع جممل، والتشغيل هلذه االستثامرات مما قد يرفع من تكاليف اإلنشاء، إلقامة االستثامرات

  .مقارنة مع دول أخرى وانخفاض صايف األرباح
  :ردنمتطلبات االستثامر السياحي يف األ

تطوير األنظمة ذات العالقة باألنشطة السياحية و ال بد من تطوير القوانني والترشيعات املتعلقة باالستثامر السياحي
ة مشرتكة إسرتاتيجيمن خالل إعداد ، املرشوعات السياحيةلزيادة جذب االستثامر الوطني واألجنبي إلقامة ، املختلفة

ودعم وإنشاء رشكات استثامرية  .تعمل عىل تسهيل إجراءات السفر لرجال األعامل واملستثمرين، لالستثامر السياحي
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ية قتصادودعم إعداد الدراسات اال، وتبني احلكومات إقامة بعض املشاريع السياحية املشرتكة، لتنمية القطاع السياحي
 :وهلذا جيب .للمواقع القابلة للنمو السياحي

  .ردنأن تكون االستثامرات السياحية يف مشاريع ناجحة من أجل ديمومة االستثامر السياحي يف األ .1
وإزالة كافة العقبات والتعقيدات التي ، مؤسسة معنية بمتابعة قضايا االستثامر السياحي ومشكالتهأو  وجود دائرة .2

 .املستثمرين يف هذا القطاع الفعالتواجه 

من أجل أن يكونوا فاعلني يف املشاريع التي تم استقطاهبا ، إدراك أمهية االستثامر السياحي بالنسبة للمواطنني .3
، وفاعل إسرتاتيجيمن خالل إرشاك املجتمعات املحلية يف عملية التنمية السياحية كرشيك ، لالستثامر السياحي
مما ، وحتفيزهم لتوفري األيدي العاملة واخلدمات املساندة .فاهتا وتراثها واألفكار اخلالقة لدهيابإبراز نشاطاهتا وثقا

، وحتسني مستوى دخل املواطن، ينعكس عىل وجود استثامر يعمل عىل خلق فرص عمل جديدة يف هذا القطاع
كسوق سياحي غني  ردناألوزيادة منافسة ، ردنووجود استثامر سياحي يعمل عىل زيادة أعداد السياح يف األ

، ية السياحيةردنوحتسني جودة املنتجات األ، رديناأل قتصادوتنمية اال.جلذب أكرب عدد ممكن من السياحة العاملية
 .وحتسني البنية التحتية السياحية للمنطقة

  :الربامج واإلجراءات التنفيذية لتشجيع االستثامر السياحي
  :عىل جمموعة من اإلجراءات والربامج التنفيذية تتضمن ردنيشتمل تشجيع االستثامر السياحي يف األ

وإعداد خرائط سياحية للمحافظات تبني التوزيع اجلغرايف ، إعداد األدلة اإلجرائية لالستثامر باملواقع السياحية .1
 .)الخ....الثقافية، الدينية، العالجية، البيئية(حسب أنامط السياحة املعروفة دوليًا ، للمواقع السياحية

وإعداد ، والتنسيق مع املؤسسات املالية لتمويل املشاريع السياحية، ية مشرتكةأردنإنشاء رشكات تنمية سياحية  .2
 .قاعدة بيانات للمواقع القابلة للنمو السياحي والرشكات االستثامرية باملنشآت السياحة

من خالل دعم ملناخ االستثامر ، دنرتفعيل دور مشرتك بني الغرف التجارية واهليئات التنظيمية السياحية يف األ .3
من ، بام ينعكس عىل سهولة إقامة املنشآت السياحية وإقامة ملتقى سنوي لعرض املشاريع السياحية، السياحي

وتنسيق القوانني واألنظمة والترشيعات اخلاصة باالستثامر ، خالل تقديم التسهيالت اجلمركية لالستثامر السياحي
 .يف قطاع السياحة

، ردنوالتنسيق بينها وبني الغرف الصناعية والتجارية وجلان السياحة يف األ، ان وطنية معنية بالسياحةإنشاء جل .4
 .والعمل عىل مساواة املستثمرين السياحيني العرب واألجانب باملستثمرين الوطنيني من حيث احلوافز التشجيعية

النظر يف الترشيعات الرضيبية املفروضة عىل  وإعادة، إقامة منتديات ومعارض سنوية خمتصة باالستثامر السياحي .5
 .النشاط السياحي

مثال صندوق االستثامر السياحي ( ردنبمشاركة القطاعات يف األ، وجود مؤسسة مالية لالستثامر السياحي .6
ية اقتصادوإعداد دراسات جدوى ، ورسم خريطة استثامرية واضحة ملواقع االستثامر السياحي وجماالته.)رديناأل
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والرتكيز عىل إقامة مؤمترات دولية لعرض فرص ، االستثامرية املتاحة إلقامة مرشوعات سياحية مشرتكةللفرص 
 .ردناالستثامر السياحي يف األ

  :الوطني قتصادتأثري االستثامر السياحي األجنبي املبارش يف اال
يتوقف عىل جمال االستثامرات السياحية املبارشة  قتصادإن تأثري االستثامرات السياحية األجنبية املبارشة يف سري اال

 وعىل درجة تأثري املرشوعات السياحية التي تتضمن استثامرات أجنبية مبارشة من املنافسني، قتصادباقي االإىل  بالنسبة
وقد زاد املجال النسبي  .التي هلا عالقة باالستثامرات، البنية األساسية املحليةأو ، واملوردين واملوزعني املحليني

تعتمد فعالية االستثامرات السياحية األجنبية املبارشة و .خالل السنوات األخرية ردنلالستثامرات السياحية املبارشة يف األ
  : مها، عىل عاملني ردنكقوة للتنمية السياحية يف األ

 .ردنتعتمد عىل املوارد السياحية الداخلية يف األالتي ، تأثري االستثامرات السياحية املبارشة مقابل التنمية السياحية .1
 .اجلدوى السياسية والتجارية لدمج معايري االستدامة يف عملية صنع القرار املتعلقة باالستثامرات السياحية املبارشة .2

  )4(شكل رقم 

 
   2013- 2011الربنامج التنموي التنفيذي لألعوام ، وزارة التخطيط والتعاون الدويل :املصدر

 التكامل بني اإلقليم السياحي واإلقليم التخطيطي : خامساً 
وسيلة لتحقيق مطالب التنمية السياحية الشاملة؛ ، التكامل بني اإلقليم التخطيطي واإلقليم السياحيإىل  يعد الوصول

عند البدء يف ، أمهية كربىذا ، ويعدُّ حتديد مفهوم عام لإلقليم .ات التنموية للدولةسرتاتيجيملا لذلك من أمهية يف وضع اإل
وبالتايل ، ملا لذلك من فائدة يف حتديد املقومات السياحية البرشية والطبيعية املوجودة هبا، وضع اخلطط السياحية ألية دولة

أرض حتتوي عىل أو  واإلقليم السياحي عبارة عن منطقة .حتديد املتطلبات األساسية لتنفيذ التنمية السياحية املنشودة
سواء كان ، ملزاولة نشاطات سياحية متنوعة، إلغراء السياح بالقدوم واملكوث فيه لفرتة زمنية معينة، ذب أساسيةعنارص ج

لذلك تتضح أمهية الربط بني املوارد السياحية ، منطقةإىل  املرور منهاأو  البقاء يف املنطقة لبعض الوقت، الغرض من الرحلة
  .واجتاهات السياحومدة البقاء حسب الغرض من الرحلة 
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واإلقليم السياحي ال يعني  .متكاملة ردنوحيتل اإلقليم السياحي أمهية كربى عندما تكون مجيع املواقع السياحية يف األ
تكامل التسهيالت واإلمكانات ، وإنام يقصد باإلقليم السياحي، بالرضورة جغرافية املنطقة التي يغطيها اإلقليم السياحي

، التي تشكل بمجموعها إقليُام سياحيًا معينا جيمع مجيع املقومات الطبيعية واحلضارية، قع السياحيةالسياحية داخل املوا
وتعزيز ، بصفة شمولية تكاملية، ما يسهل عملية التطوير السياحي هلذه املنطقة، داخل منطقة جغرافية معينة يف بوتقة واحدة

ما ُيسّهل صياغة سياسات تسويقية متكاملة لإلقليم ، يات التسويقيةمن خالل التعاون، الكفاءة التسويقية لإلقليم السياحي
أو ، االنفراديةأو  التي لن تتحقق يف حالة االنعزالية، فالسياحة تعتمد بصورة أساسية عىل اإلمكانات التسويقية، السياحي

    Small Tourism Sales Programsالربامج البيعية السياحية الصغرية 

أمر ، Symbiotic Relationshipsالتي يتألف منها اإلقليم السياحي ، العالقات التكافلية بني املواقع السياحيةإن محاية 
وبعض املواقع ، تعتمد عىل قاعدة جذب سياحي أخرى، التي تقدم خدماهتا السياحية، فكثري من املواقع السياحية، مهم

ثالثة ، فقد حيتوي إقليم سياحي معني، تتوفر يف مواقع سياحية أخرى وإنام، خدمات ال تتوفر فيهاإىل  قد حتتاج، السياحية
فيام حيتوي املوقع ، حيتوي املوقع األول عىل مجيع عنارص اجلذب احلضارية واخلدمات السياحية املتطورة، مواقع سياحية

فإذا ما اندجمت هذه ، دينيةوحيتوي املوقع الثالث عىل عنارص ومقومات السياحة ال، الثاين عىل عنارص السياحة العالجية
تصف ، ما يسهم يف تطوير صورة ذهنية متكاملة، فإهنا ستكون قادرة عىل توفري خدمات سياحية من الطراز املتقدم، املواقع

لن تستطيع يف األغلب العمل عىل ، فاملواقع السياحية منفردة، Image Developmentاإلقليم السياحي عىل أكمل وجه 
لالستفادة من ، كم هو احلال عند اندماج مواقع سياحية متعددة مع بعضها، فريدة عن معاملها السياحيةخلق صورة ذهنية 

  .التي توفرها عملية التكامل واالندماج داخل إقليم سياحي واحد، اإلمكانات واملوارد البرشية واملالية الكبرية
التي ، واملؤسسات السياحية داخل املواقع السياحيةبني املنشآت  Partnershipإن التكامل يعني تعزيز مبدأ الرشاكة 

إال أن الرشاكة ُتسهل عملية ، أن الرشاكة ال تتطلب بالرضورة انتهاج مبدأ اإلقليمية وبالرغم من.يشملها اإلقليم السياحي
األقل تطورًا  فإن املواقع السياحية، وبالتايل، عملية التطوير السياحيإىل  الذي يؤدي يف املحصلة النهائية، التعاون

، فاالندماج اإلقليمي، كتنظيم لتحقيق أهداف مشرتكة، انتهاج اإلقليميةإىل  هي أحوج من غريها، واملتوسطة التطور
  .وحتقيق أعىل مردود ممكن منها، رضورة من رضورات تطوير املواقع السياحية والنهوض هبا

  ردنالسياحية يف األحتليل أنامط واجتاهات احلركة السياحية يف املواقع : سادساً 
ثم تطبيق ، لتحليل اجتاهات وأنامط احلركة السياحية، ردنختضع عملية ختطيط املواقع السياحية وتطويرها يف األ    

نظام املعلومات اجلغرايف يف عملية التحليل والربط املكاين ودراسة العالقات والتفاعالت احلاكمة هلذه احلركة السياحية كام 
  .)5(يتضح من الشكل 
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  )5(شكل رقم 

 
وعىل النقيض من ، يةقتصادية حساسية لألزمات السياسية واالقتصادويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات اال

فقد تذبذبت احلركة السياحية ما بني االرتفاع ، هذا فهو من أكثر القطاعات رسعة يف النمو يف أوقات األمن واالستقرار
مما ينعكس عىل القطاع السياحي بصورة ، ية والسياسية املحيطة باملنطقةقتصادحسب الظروف اال ردن األواالنخفاض يف

إىل  من جمموع السياح القادمني% 38إىل  من خمتلف مناطق العامل ردناألإىل  فقد انخفضت نسبة السياح القادمني، واضحة
  .)WOT.2012(.؛ وذلك عقب أحداث الربيع العريبردناأل

  باملاليني ردناألإىل  السياح القادمون )6(رقم  شكل

  
ودول ، أن اجلنسيات العربية بعامة، 2011ويتبني من خالل تتبع احلركة السياحية حسب جمموعات السياح يف العام 

القادمني من نسبة السياح % 69فقد شكلوا ، ردناألإىل  حتتل املركز األول يف حركة السياحة الدولية الوافدة، اخلليج بخاصة
، %10وسامهت الدول األوروبية ب ، والتجانس البرشي من جهة أخرى، بسبب اجلوار اجلغرايف من جهة، ردنلأل

  .)7(كام يتضح يف الشكل ، ردنوجاءت يف املركز الثاين يف احلركة السياحية الوافدة لأل
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والتكلفة، واإلقلیمیة، المنافسة الدولیة  
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 2011حسب اجلنسية لعام  ردناألإىل  أعداد السياح القادمني )7( رقم شكل

  
جلذب احلركة السياحية  ردنيربز إقليم عامن بوصفه أنشط مركز سياحي يف األ، ومن خالل تقييم احلركة السياحية    
فضًال عن توافر املقومات السياحية التجارية ، ردنمن الطاقة الفندقية اإلمجالية يف األ، %65نظرًا الحتوائه عىل ، الوافدة

البرتاء ، رم، العقبة –ثم يأيت بعد هذا اإلقليم من حيث األمهية إقليم املثلث الذهبي يف اجلنوب  .والثقافية ومراكز املؤمترات
ومن أبرز ، ردنفهي امليناء الوحيد يف األ، واملؤمترات، تجارةفالعقبة تعدُّ مركزًا سياحيًا رئيسيًا للسياحة الرتفيهية وال، - 

ملا تتمتع به من مقومات ، أما البرتاء فتُمثل موقعًا سياحيًا مهًام حلركة السياحة الدولية .الداخليةمواقع جذب السياحة 
فهي من األقاليم التي يمكن ، وادي رم وانتشار أنامط السياحة احلديثة مثل سياحة السفاري واملغامراتإىل  إضافة، تارخيية

وال تزال  .ا أحسن ختطيطها يف إطار تنموي متوازن ومتواصلأن جتذب تلك األنواع اجلديدة من الطلب السياحي إذ
القائمة عىل زيارة املواقع ، تعتمد بشكل كبري عىل السياحة الثقافية، وبخاصة لغري العرب، ردناحلركة السياحية يف األ

ثم جرش ، املستوى الدويلألمهيتها عىل ، فقد استأثرت البرتاء بالعدد األكرب من الزوار، )8(كام يتضح من الشكل ، األثرية
  .ثم مأدبا

   

األوروبیین 
 إسرائیل  182.247

121.506 

 الدول األمریكیة
90.251 

77آسیا   .621  

9 دول أخرى  .947 

4 أفریقیا  .947 

  الدول العربیة
1.046.602 
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  2011التوزيع اجلغرايف لزوار املواقع السياحية حسب اجلنسية لعام  )8(رقم شكل 

 
تتميز احلركة السياحية بعامة بالتقلب الواضح يف حجم النشاط السياحي من وقت آلخر؛ إذ تتعاظم احلركة السياحية 

املوسمية ظهور إىل  مما يؤدي يف النهاية، بينام تكون يف حالة ركود نسبي يف أوقاٍت أخرى، لتبلغ ذروهتا أوقاتًا معينة من السنة
)Seasonality( ،ويمكن قياس موسمية املواقع  .فاملوسمية هي عدم التوازن املؤقت يف احلركة السياحية ملوقع سياحي معني

وتوُزعها ، للتعرف عىل مدى اختالف احلركة السياحية) Seasonality ratio(بواسطة معامل التغري ، ردنالسياحية يف األ
      R = Vn/ V:ة اآلتيةوفقًا للمعادل، عرب شهور السنة

  R  : مؤرش املوسمية
  Vn   :العدد األكرب من السياح
  v   :متوسط عدد السياح
فالنتيجة ترتاوح ، Rوالعكس يف حالة ارتفاع قيمة ، كان التذبذب يف احلركة السياحية واملوسمية قليالً ، Rوكلام انخفضت قيمة 

أما إذا ، فإن احلركة السياحية تكون متوازنة وموزعة عىل شهور السنة كافة فإذا كانت النتيجة واحدا، اثني عرشإىل  ما بني واحد
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كام يتضح من اجلدول ، وتكون املوسمية فمرتفعة، اثنا عرش فإن احلركة السياحية ستكون مركزة يف شهر واحد Rكانت قيمة 
  .)Svend Lundtorp ،2001( .)2(رقم

  2011لعام  ردنالسياحية األثرية يف األقياس املوسمية السياحية للمواقع  )2(جدول 

  
ويبدو هذا واضحًا من ، ردنوال يعكس اجلدول تذبذبًا واضحًا يف حجم احلركة السياحية للمواقع السياحية يف األ

التباين يف احلركة إىل  ولعل ذلك راجع، 10.8حيث يرتاوح املدى ، مقارنة عدد السياح القادمني يف أقل الشهور وأعالها
بينام ، فتنشط احلركة السياحية من الدول األوروبية واألمريكية خالل فرتات الربيع واخلريف، ردنالسياحية املتجهة لأل

ولكن آثار ، ردنتقليل دور املوسمية السياحية يف األإىل  مما يؤدي، تنشط احلركة السياحية العربية خالل شهور الصيف
  .ع السياحي الواحدعىل مستوى املوق تظهر املوسمية السياحية

  ردنالتسويق السياحي يف األ: سابعاً 
، وُيعدُّ التسويق السياحي عامًال أساسيًا لتحقيق التنمية السياحية ؛ نظرًا ملا يقوم به من دوٍر هام يف زيادة الدخل الوطني

منطلقات سيكولوجية من ، وإيقاظ اخليال وكسب املشاعر واالجتاهات، ويعتمد التسويق السياحي عىل خماطبة العواطف
فدور التسويق  .مع عدم إغفال النواحي املوضوعية والفكرية، اجلوانب الغريزية والدوافع األساسية واملكتسبةإىل  موجهة

ثم احلفاظ عىل ، لدى عدد كبري من مستقبيل رسائله املختلفة وأهدافه ووسائله املتعددة، السياحي بناء صورة مضيئة
  .بمداومة تسليط األضواء عليها، وام بريقهااستمرارية هذه الصورة ود

َتتَمثْل يف مدى تأثري ، يعتمد عىل العالقة املتشابكة واملتداخلة لثالثة عوامل، ردنإن نجاح التسويق السياحي يف األ
وسهولة الوصول ، وقوة عوامل اجلذب فيه، السائح املقومات السياحية الطبيعية املوجودة داخل املوقع السياحي عىل

Accessibility Ease of Transportation  املوقع السياحيإىل.  
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  2011يف مؤرش التنافسية الدولية للعام  (Market Size) حجم السوق
هو  ردنومن اجلدير ذكره هنا أن احلل األمثل لأل، دولة 146من أصل  2011للعام ) 84(املرتبة إىل  ردنتراجعت مرتبة األ

 .وذلك ملحدودية السوق املحلية، ردينلتوسيع السوق أمام املنتج السياحي األ، التقليدية السياحية غرياألسواق إىل  التوجه
كام يعكس دور الدولة يف إجياد التسهيالت ، ويعكس هذا املحور مدى توافر املنافسة الصحية بني الرشكات السياحية املحلية

، تنافس نظرياهتا من املواقع السياحية األخرىو، األسواق العاملية إىل السياحية حتى تتمكن املقومات السياحية من الوصول
 ) 2011، منشورات البنك الدويل(.ردنتسليط الضوء عىل طبيعة السياحة الداخلية وتطورها يف األإىل  باإلضافة

املال املتوفر منها ضعف قدرهتا لقلة رأس ، كثري من املشكالت واملعوقات ردنوتعرتض عمل رشكات السياحة يف األ
أسواق جديدة من إىل  أو أهنا غري قادرة عىل الوصول، مما جيعلها غري قادرة عىل إنتاج مواد تسويقية للمواقع السياحية، لدهيا

، اقتصار نشاطها عىل النشاطات القليديةإىل  وكل ذلك يؤدي، خالل املغامرة يف فتح تلك األسواق أمام منتجها السياحي
، تأمني حجوزات فرديةأو  التي ختترصها أحيانًا لبيع التذاكر، أو من خالل برامج عملها، االعتياديةسواًء يف أسواقها 

ومن ، أو اجتذاب جمموعات سياحية قليلة العدد، وتنظيم رحالت سياحية استثنائية يف مواسم العطالت والصيف
وكل ما يلزمها من ، ية ووسائط النقل السياحيةضعف قدرهتا املالية لرشاء الغرف الفندق، املشكالت التي تواجهها أيضاً 
 .خدمات ألنشطتها السياحية

، ردنجيب العمل عىل إعادة النظر يف سياسة التنشيط السياحي املستخدمة يف تسويق املواقع السياحية يف األ، هلذا
وحتديد القوى احلاكمة ، وكيفاً لتحديد األسواق السياحية كًام ، واستخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يف عملية التسويق

، خمتلف الدول واملواقع السياحيةإىل  وحجم هذه احلركة ودوافع السفر، لكل سوق واجتاهات حركة السياحة من كل منها
بناء عىل معايري حمددة واعتبارات الوزن ، وأسواق حمتملة، وأسواق ثانوية، أسواق أوليةإىل  كام جيب تقسيم هذه األسواق

وتعميق سبل احلصول عىل معلومات مستمرة عن هذه ، عدد السياح القادمني منها مقارنة بعدد سكاهنا النسبي حسب
ترد بصورة مستمرة يقصد منها زيادة احلصة السوقية ، لوضع سياسة تسويقية مرنة تغذهيا بحوث ومعلومات، األسواق

 .من كل هذه األسواق ردنلأل

 ردينلفرتة طويلة من الزمن عىل تسويق املنتج السياحي األ، ردنيف األات التسويق السياحي إسرتاتيجيركزت  لقد
إال أنه منذ بداية القرن احلايل أصبح الرتكيز واضحًا عىل أنواع أخرى من ، املتمثل بمواقع السياحة الثقافية، التقليدي

ت سياحية تناسب األنواع األخرى من مقوما ردنوملا يتوفر يف األ، السياحة تالئم االجتاهات املعارصة واحلديثة من جهة
  .من السياحة من جهة أخرى

ة التسويق السياحي عىل زيادة العائد السياحي؛ ورفع مستوى نوعية السياح من حيث القدرة إسرتاتيجيوجيب أن تركز 
ت اجلامعية من منظمي الرحال، وتوسيع قاعدة العالقات مع رشكات السياحة العاملية، وزيادة معدل اإلقامة، عىل اإلنفاق

بمنتج  ردنيف كل إقليم من األقاليم السياحية يف األ لضامن تنوع وتفريد النشاط السياحي، املؤثرة يف األسواق السياحية
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ة التسويق إسرتاتيجيعدم وجود رؤية واضحة تنطلق منها ويتضح  .والعمل عىل تسويقه دولياً ، سياحي متميز بقدر اإلمكان
املهرجانات الغنائية واحلفالت إىل  ثم ينتقل، الغرف والشقق واألسعار أحياناً إىل  الرتوجيي يميلفاجلهد ، ردنالسياحي يف األ
الواضح إذًا من ، وأحيان أخرى يمتدح صاالت املعارض واألسواق، البرتاءويف أحيان يتحدث اإلعالن عن ، أحيانًا أخرى

  .ردنالسياحي يف األة التسويق إسرتاتيجيتقوم عليها  أن هناك نقص دراية بامليزة النسبية والتنافسية األساسية التي
 ردنالعوامل املؤثرة يف تسويق املواقع السياحية يف األ

 ):9(بثالثة مستويات تنظيمية مرتبة هرميًا كام يتضح من الشكل  ردنتتأثر عملية تسويق املواقع السياحية يف األ

) Hotels Chains(يشمل الرشكات السياحية الكربى املهيمنة عىل وسائل النقل والفنادق العاملية  :املستوى األول - 1
  .ومقر هذه الرشكات يف بلدان الطلب السياحي

 .والتي متثل فروعًا للرشكات الكربى يف املستوى األول، ردنالرشكات السياحية املوجودة يف األ :املستوى الثاين - 2
  .تبة الثانية يف السلم اهلرميوحتتل هذه الرشكات املر

وتعتمد هذه املشاريع عىل الرشكات السياحية يف املستوى  .ردناملشاريع السياحية الصغرية يف األ :املستوى الثالث - 3
 .ردنوهلا تأثريات قليلة يف صناعة السياحة الدولية يف األ، املتوسط

  )9(شكل رقم 

  
َسيُشكْل من قِبَْل الرشكات  ردنأن تسويق املواقع السياحية يف األ، ويتبني من خالل املستويات التنظيمية السابقة

أن غالبية السياح إىل  إضافة، فهي من يسيطر عىل األسواق وخدمات النقل اجلوي وسالسل الفنادق العاملية، املهيمنة عاملياً 
يتم تنظيمهم ونقلهم من قَِبْل رشكات الطريان املوجودة يف بالدهم واململوكة للرشكات  ردناألإىل  الدوليني القادمني

لذلك فإن عائدات صناعة ، أماكن اإلقامة يف الفنادق التابعة لتلك الرشكاتإىل  ويمتد هذا أيضاً ، السياحية املهيمنة عاملياً 
  .كات املهيمنة عاملياً قليلة مقارنة باملكاسب التي حتصل عليها الرش ردنالسياحة يف األ
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 :ردنالتي تواجه تسويق املواقع السياحية يف األ Marketing Challengesالتحديات التسويقية 

  :وأهم التحديات ما يأيت Dynamic Global Environmentيعمل التسويق السياحي يف ظل بيئة عاملية ديناميكية 
  .Increased Global Competitionاملنافسة العاملية املتزايدة  .1
 The Need for More Ethics and Environments.احلاجة للمزيد من أخالقيات املهنة واملسؤولية البيئية .2

Responsibility. 

الذي يركز عىل حتقيق ، لربامج السياحة Selling Conceptالتوجه نحو التسويق البيعي املرتبط باملفهوم البيعي  .3
لذا جيب عىل رشكات السياحة والسفر التوجه يف تسويقها ، املوقع السياحياألرباح وإرضاء السائح عىل حساب 

 Societal – Environmental Marketingللمواقع السياحية نحو املفهوم املرتبط بالتسويق املجتمعي البيئي 

Concept إرضاء السياحإىل  إضافة، الذي يأخذ باحلسبان املعايري املستدامة للمواقع السياحية.  

 Micro Marketing Environmentإن نجاح التسويق السياحي يعتمد بصورة مبارشة عىل البيئية التسويقية اجلزئية  .4
واملوردين ، Hospitality Companiesفدرجة نجاح التسويق السياحي يعتمد عىل التعاون بني املنشآت الفندقية 

Suppliers والوسطاء ، واملنافسنيIntermediaries ،واملجتمعات ، والعاملني واملالكني، واحلكومة، والسياح
 .Travel agentsووكاالت السفر ، املحلية

  :ردنجوانب تطوير التسويق السياحي يف األ
وأساليب تقديمها وما يتصل هبا من صور األنشطة السياحية ، تطوير اخلدمات السياحية واالرتقاء بمواصفاهتا - 1

  .املختلفة
أنظمة التوزيع االلكرتونية سواء عرب ، اخلدمات السياحية Distribution Channelsتطوير قنوات توزيع - 2

Electronic Distribution Systems  عرب وكالء سياحينيأوTravel Agencies  عرب منظمني لربامج أو
 Governmentمن خالل االحتادات البيئية واجلمعيات احلكومية أو ، Marketing Intermediariesسياحية

Ecotourism Associations. كانت أقدر عىل حتقيق الفعالية النشطة لبيع ، وكلام كانت عمليات التوزيع ناجحة
  .وزيادة التعاقدات التي تتم عليها Return on Investmentالربامج السياحية

عمليات بحيث تشمل ، للخدمات السياحية Advertising Policyاإلعالنتطوير عمليات الرتويج وسياسات  -  3
  .بام خيدم عمليات تسويق الربامج السياحية، البيع الشخيص واإلعالن والنرش

  .للربامج السياحية Price Adjustment Strategiesات التسعرييةسرتاتيجيتطوير السياسات واإل - 4
  .للمواقع السياحية Developing Marketing Database System ةتطوير قاعدة بيانات تسويقي - 5
  of Integrated Direct Marketing Developingتطوير التسويق املبارش التكاميل - 6
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  )10(شكل رقم 

  
 املنتج السياحي وعالقات العرض والطلب السياحي : ثامناً 

لذا فإن ، )Intangible(وغري امللموسة ) Tangible(يعرف املنتج السياحي بأنه جمموعة من اخلدمات املادية امللموسة 
حيث تعترب السياحة صناعة خدمات ، السياحي يمثل جمموعة من التسهيالت واخلدمات السياحية التي تقدم للسياحاملنتج 

لذا فإن تطوير املنتج السياحي القائم عىل اخلدمات الراقية يصبح األولوية األوىل يف اجتاه إنشاء صناعة ، بشكل رئييس
وهلذا ال بد من إيالئه ،  هو العمود الفقري لصناعة السياحة يف اململكةدينرية متقدمة؛ أي إن املنتج السياحي األأردنسياحية 

   .األسواق السياحية العاملية واإلقليميةإىل  حتى يتمكن من الوصول، العناية الدائمة واالهتامم الواسع
القادمني من وُيمثل أعداد السياح والزوار ، ويمثل املنتج السياحي جانب العرض يف عالقات العرض والطلب

ويالحظ أن حلقة الوصل الرئيسية يف  .األسواق السياحية العاملية واإلقليمية وحتى املحلية جانب الطلب عىل املنتج
 Travel(يف األسواق السياحية هي وكاالت السياحة والسفر ) السياح(والطلب ) املنتج السياحي(العالقات بني العرض 

& Tourism Agencies (وتنافسية املنتج السياحي عىل مدى جاذبية الصورة السياحية  فهي تعتمد قوة)Tourism Image (
   .التي يسوقها ويبيعها وكالء السياحة والسفر يف أسواق الطلب السياحي
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لتكوين  - عىل املدى البعيد - التي تؤهله ، الكثري من املقومات السياحية الطبيعية والبرشية واحلضارية ردنويمتلك األ
برامج تنموية سياحية تعكس إىل  ولكن هذه املقومات حتتاج، ردنوصوالً لصناعة سياحية راقية يف األ، سياحي متفردمنتج 

خربات قادرة إىل   حيتاجأردينلتكوين منتج سياحي  كام أن استغالل هذه املوارد السياحية وتطويرها، األولويات الوطنية
كام أن تطوير وإقامة املشاريع السياحية الداعمة ، ة يف احلارض واملستقبلعىل قراءة الطلب السياحي يف األسواق العاملي

ومصادر متويلية لتحقيقها وإنجازها ) Capitals(ورؤوس أموال ) Investments(استثامرات إىل  للمنتج السياحي حتتاج
ة لتكوين منتج سياحي متميز يردنومتثل هذه االحتياجات حتديات رئيسة يف سلم األولويات الوطنية األ .عىل أرض الواقع

فهذا التميز والتفرد وامليزات التنافسية النسبية هي القادرة يف النهاية عىل تكوين  .يتمتع بامليزات النسبية والتنافسية، ومتفرد
واألصل يف تطوير هذا املنتج السياحي أن يقرتن بتقديم خدمات وتسهيالت عىل مستوى  .ردنالسياحة وتطويرها يف األ
   .عاٍل من اجلودة والتميز

  )11(شكل رقم 
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  ردنالسياحة الداخلية يف األ: تاسعاً 
 من إمجايل%) 90(فهي تشكل حوايل ، تستحوذ السياحة الداخلية يف الدول املتطورة عىل غالبية األنشطة السياحية   

فقط %) 10(تسهم بحوايل ) الدولية واإلقليمية(وهذا يعني يف املقابل أن السياحة اخلارجية ، النشاط السياحي يف هذه الدول
ما  ردنالدور الذي تقوم به السياحة الداخلية يف النشاط السياحي يف األو .من إمجايل األنشطة السياحية عىل املستوى الدويل

ويمكن  .ية ما يزال يف حدوده الدنياردنأن إسهام السياحة الداخلية يف صناعة السياحة األإىل  وهذا يشري، يزال حمدوداً 
من إمجايل النشاط السياحي %) 7(القول إن نسبة مسامهة السياحة الداخلية يف اململكة كان خالل العقد املايض يف حدود 

يع إسهام السياحة الداخلية يف دعم النشاط السياحي مما يتطلب رضورة مضاعفة جهود القطاعني العام اخلاص لتوس، فيها
  .ردنداخل األ

بام فيها من مواقع ، أمهها؛ زيادة وعي املواطنني باألمهية السياحية لبلدهم، تكمن أمهية السياحة الداخلية يف جوانب
وتوسيع وزيادة تفاعل ، الوطنيةوذلك لتعميق االنتامء باهلوية ، جذب طبيعي خالبة ومعامل أثرية وتارخيية ومواقع تراثية

ويرتتب عىل ذلك توجيه االهتامم ، مع مقومات ومواقع اجلذب السياحي (Local Communities) املجتمعات املحلية
 عوامل االستدامةإىل  استناداً ، واحلفاظ عىل نظافة املواقع السياحية وصيانتها ومحايتها، والعناية بخصائص البيئة السياحية

(Sustainability Factors) وحتقيق التكامل بني السياحة الدولية والسياحة الداخلية باعتبارمها قاعدة التطور السياحي ،
من خالل ، ي يف مناطق التنمية السياحيةقتصادحتقيق املزيد من االنتعاش االإىل  مما يؤدي، يقتصادوحمرك النشاط اال

وتوفري املزيد من فرص ، االستثامرات السياحية يف املرافق واخلدمات السياحيةوزيادة ، توسيع املشاريع واملرافق السياحية
  .وتنشيط الصناعات التقليدية واليدوية التي تعكس أشكال الرتاث املحيل وأنواعه، العمل يف مناطق التوسع السياحي

إال أن هناك كثريًا من املعوقات ، وبالرغم مما متت اإلشارة إليه من أمهية السياحة الداخلية يف دعم النشاط السياحي
ترتكز يف انخفاض و، ردنتطوير آفاق السياحة الداخلية يف األإىل  واملشكالت التي ما زالت تعرتض اجلهود اهلادفة
وكذلك ، مما حيد من قدرهتم عىل اإلنفاق عىل األنشطة السياحية، ينيردنمعدالت الدخل الفردي ومستويات املعيشة لأل

مما يزيد من صعوبات االدخار واإلنفاق عىل ، حوايل ستة أشخاصإىل  ية التي يصل متوسطهاردناأل كرب حجم العائلة
ية والعالقات املوجهة نحو الزيارات املتبادلة جتامعوكذلك تعدد أنامط احلياة اال، األنشطة واملرافق واخلدمات السياحية

إىل  باإلضافة، مثل األغوار يف الشتاء واملرتفعات يف الصيف مناطق الطبيعة الربيةإىل  )القصرية(ورحالت التنزه اليومية 
وهناك املعوقات الثقافية املتمثلة يف  .أشكال التنزه األخرى يف احلدائق العامة واملتنزهات وعىل أطراف الطرق الرئيسية

املعوقات بضعف الوعي الثقايف وترتبط هذه  .ضعف الرغبة لدى املواطنني لزيارة املعامل واملناطق األثرية والتارخيية
وحمدودية وضعف تنوع الربامج واألنشطة السياحية والرتفيهية املوجهة ، والسياحي بأمهية هذه املواقع واملعامل السياحية

ضعف احلوافز واملزايا التشجيعية الالزمة لتنشيط احلركة السياحية إىل  باإلضافة، ردينللفئات املختلفة من املجتمع األ
بأهنا ختلو من  2015- 2011 لألعوام ردينة الوطنية لتطوير القطاع السياحي األسرتاتيجيويتبني من خالل حتليل اإل.ةاملحلي

  .ودعمها أمهية إعادة النظر فيها لتنشيط السياحة الداخليةإىل  مما يشري، ردنأي عمليات للنهوض بالسياحة الداخلية يف األ
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  ردنالتعليم السياحي يف األ: عارشاً 
فقد طرأت ، مرهون بصورة رئيسية بكفاءة التعليم الفندقي والسياحي وفعاليته ردنمستقبل التنمية السياحية يف األ إن

من خالل حاجاته ملهارات ومؤهالت جديدة يفرض توجهات ، وبدأ سوق العمل، مؤخرًا تغيريات واسعة يف هذا املجال
، يعتمد عىل العنرص البرشي املتعلم ور السياحي يف أي بلدفالتط .واختصاصات مستحدثة تلبي حاجات القطاع السياحي

فهي رأس ، ردينومن ثم فإن القوى العاملة يف القطاع السياحي املثقفة تعدُّ عنرصًا أساسيًا يف تطوير القطاع السياحي األ
لية التعديل ويسهل عم، وحيسن تطلعات ومستقبل العمل، املال البرشي الذي سيضمن املنافسة واالبتكار واإلبداع

ية للسياحة قد سلط الضوء قتصادومن املتفق عليه أن االعرتاف املتزايد باألمهية اال .والتكيف يف األسواق السياحية املتغرية
توافر  العاملي عىل نحو متزايد عىل قتصادوتقوم امليزة التنافسية للدول يف اال .عىل رضورة التوسع يف تعليم هذا القطاع

وعليه؛ ُتعدُّ هيكلة التدابري التعليمية واملهنية  .وهذا األمر ينطبق كذلك عىل الصناعات املتعلقة بالسياحة، العاملة املاهرة
  .قضية مهمة» اخلاص«و» العام«والرتكيز عليها يف القطاعني 

  )12(شكل رقم 

  
ترى أنَّ الرغبة يف ، مفارقةوهذه ، فإهنا، وعىل الرغم من أن املوارد البرشية هي الرصيد األكثر قيمة هلذه الصناعات

مقارنة بالصناعات يف ، االستثامر يف التعليم والتدريب يف بعض القطاعات الكربى واملهمة منخفضة عىل نحو ملحوظ
متطلبات رضورية ملزيد من ، حتسني خربات اإلدارةإىل  إضافة، بيد أن حتديث املوارد البرشية والتقنيات، جماالت أخرى

وهو ما يعارض النظر ، عىل التفكري قصري األجل - يف الغالب - ويقوم ختطيط املواردد البرشية  .الصناعةالتطوير هلذه 
 ردنإن زيادة الطلب عىل فرص العمل وزيادة أعداد املنشآت السياحية يف األ .اً إسرتاتيجيللمورد البرشي بكونه أصًال 

مما يفرض عىل اجلامعات ختريج طلبة ملواكبة احتياجات ، يفرض استيعاب أعداد متزايدة من الطلب عىل خرجيي اجلامعات
  .ردنمما يؤثر يف النهاية يف مستقبل صناعة السياحة والضيافة يف األ، وتزويده بكفاءات متميزة، سوق العمل
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  )13(شكل رقم 

  
  2011للعام ) Labor Market Efficiency(مؤرش تنافسية كفاءة سوق العمل 

) 112(املرتبة إىل  ردنفقد تراجع األ، ردننقاط الضعف املهمة التي تعيق رفع تنافسية األ يعدُّ هذا املحور نقطة من
، أن أغلب املؤرشات الفرعية املكونة هلذا املحور شهدت تراجعًا هذا العامإىل  ويعزى ذلك، 2011مراتب للعام  6بمقدار 

، )100(إىل  ليصل، مرتبة 22وتتمثل يف تراجع االعتامد عىل املدراء املحليني بمقدار ، وهذه نقاط ضعف جيب معاجلتها
مرتاجعًا ) 77(حيث حقق املرتبة  ردنوكذلك ضعف العالقة الرابطة بني رواتب العاملني واملوظفني وإنتاجيتهم يف األ

إىل  باإلضافة، مرتبة 18حيث بلغ الرتاجع ) 84(املوظفني أو  وضعف التعاون بني أصحاب العمل والعامل .مرتبة 21 بذلك
يعكس هذا املحور و .والتي متثل أدنى مرتبة بني الدول املشاركة يف التقرير) 139(تدين مشاركة املرأة يف القوى العاملة 

 اقتصاداخلارج يف إىل  ويقيم طبيعة أثر هجرة الكفاءات، فعالية القوة العاملة ومدى توفر املدراء ذوي اخلربة والكفاءة
ية كافة قتصادكام أن هذا املحور يقيس مرونة سوق العمل يف توجيه هذه القوى وتوزيعها عىل القطاعات اال .الدولة املحيل
  ) 2011، منشورات وزارة التخطيط(.وبالطريقة التي تضمن أقىص إنتاجية ممكنة، عىل نحو أمثل
  2011يف مؤرش التنافسية الدويل للعام ) Innovation(االبتكار

) Innovation and Sophistication Factors(ضمن جمموعة عوامل االبتكار والتطور ) Innovation(شهد حمور االبتكار
كمؤرش التعاون بني اجلامعات  فقد تراجعت مؤرشاته الفرعية، هذا العام) 139/68(مراتب ليسجل املرتبة ) 9(تراجعًا بمقدار 

تراجع كل من مؤرش جودة و كرتتيب) 139/99(مرتبة ليسجل املرتبة ) 31(التطوير و واملؤسسات الصناعية يف البحث
عىل ) 139/96(، )139/98(مرتبة ليسجال املراتب ) 22(و مرتبة)28(مؤرش القدرة عىل االبتكار و، مؤسسات البحث العلمي

وخللق إنتاجية ، املعريف املتميز قتصاداالإىل  و الركيزة األساسية للوصولإن االبتكار ه .ضمن الدول املشاركة ردنالرتتيب لأل
ومراكز البحث ، خاصةأو  سواًء كانت عامة، ويعكس هذا املحور البيئة الداعمة لالبتكار من مؤسسات وطنية .مستدامة كفؤة
  .التي حتمي حقوق امللكية الفكريةوفعالية القوانني والترشيعات ، وتوافر العلامء واملهندسني املتميزين، والتطوير

  يف جمال التعليم العايل والتدريب 2010حسب مؤرش التنافسية العاملي للعام  ردنترتيب األ
حسب مؤرش التنافسية ) Higher Education and Training(التعليم العايل والتدريب  يف) 57(املرتبة  ردنسجل األ

الرتاجع يف إىل  يعزى ذلكو، مرتبة 15مرتاجعًا بذلك ، 2010للعام ) 42(باملرتبة مقارنة ، 2011للعام ) GCI(العاملي 
والرتاجع امللحوظ ملؤرش ، )55(مرتبة ليسجل املرتبة  22فيه  ردنالذي تراجع األ، كمؤرش جودة التعليم املؤرشات الفرعية
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باإلضافة ملؤرش جودة ، ضمن الدول املشاركة يف التقرير ردنلأل) 83(مرتبة ليسجل املرتبة  30جودة كليات األعامل بمقدار
  )2011، منشورات وزارة التخطيط(.)101(املرتبة ردنمرتبة ليسجل األ 34تدريب املوظفني برتاجع مقداره 

إن مشكلة غياب الربامج التدريبية املناسبة الحتياجات سوق العمل السياحي وغياب التدريب يف املنشآت الفندقية 
وضعف ، ومن ثم عدم القدرة عىل منافسة األسواق املجاورة، حدوث فجوة ينتج عنها تدنى مستوى اخلدمةإىل  يؤدي

ويعمل التدريب السياحي عىل تزويد العاملني يف املنشآت واملؤسسات الفندقية  .ردينالقدرة التنافسية للقطاع السياحي األ
، رفع معنويات العاملنيو زيادة اإلنتاجيةإىل  مما يؤدي، هلم بفعاليةاملهارات الالزمة ألداء أعامو باملعلومات واخلربات

  .الخ.....تعميق املعرفة املتخصصةو، ختفيض حوادث العملو، تقليل احلاجة لإلرشاف عن قربو

املة وبالتايل تقليل االعتامد عىل األيدي الع، فالتدريب يساعد املنشآت السياحية والفندقية عىل حتقيق االكتفاء الذايت
جتديد املعلومات أو ، أو التدريب يف أثناء العمل، تدريب العاملني اجلدد :وهناك مستويات عدة من التدريب منها .األجنبية

التدريب إىل  وجيب أن ينظر .إعادة تدريبهم لشغل وظائف أعىلأو ، إلكساب العاملني املهارات اجلديدة يف جمال ختصصهم
ليس عبئًا عىل ميزانية و، االستثامر املختلفة التي حتقق مكسبًا ماليًا يضاف لقائمة األرباح السياحي عىل أنه وسيلة من وسائل

 ويصبح التدريب السياحي أكثر جدوى .ات الفاعلة يف جمال املوارد البرشيةسرتاتيجيلكونه أكثر اإل، املنشأة السياحية
تعتمد عىل إعداد الربامج ، ة واضحةإسرتاتيجيخالل تبني من ، االستمراريةو فعالية عندما يكون مبنيًا عىل أساس التتابعو

  .لتنمية قدرات العاملني وتطويرها، التدريبية لتقويم أي اعوجاج يف األداء
  :ما ييل ردنومن أهم املالحظات التي اتسم هبا التعليم السياحي والفندقي يف األ

  .العميلإىل  اجلانب النظري أكثر منهإىل  أنه يميل ردنيغلب عىل التعليم اجلامعي السياحي يف األ  .أ
يأيت من طلبة الثانوية العامة واحلاصلني عىل معدالت متدنية  ردناإلقبال عىل التعليم السياحي والفندقي يف األ   .ب

  .فإن مستوى الطالب املتدين ال يساعد كثرياً ، وحتى إن تطورت العملية التعليمية، جداً 
  .التعليم السياحي والفندقي ضعف اإلقبال من بني اإلناث عىل  .ج
فاجلهة الرسمية التي ترشف عىل خمتلف  ردنال توجد أية رابطة تربط خمتلف املؤسسات التعليمية السياحية يف األ   .د

  .املؤسسات هي وزارة التعليم العايل
  .اللغات األجنبيةأو  تتضح من مراجعة معظم اخلطط يف غالبية أقسام السياحة ضعف مهارات اللغة اإلنجليزية   .ـه
ولذلك فإن هذه املؤسسات بعيدة جدًا ، ال يوجد أي ارتباط بني هذه املؤسسات التعليمية مع القطاع السياحي   .و

  .عن معرفة احتياجات القطاع السياحي
  :ردناإلجراءات التنفيذية لتطوير التعليم السياحي والفندقي يف األ

ورفع ، وتوفري كوادر تدريسية ذات كفاءة عالية، ساعاته وتفعيله بشكل جدياالهتامم بالتدريب العميل وزيادة  - 1
                                .وتقديم احلوافز املادية للعاملني يف القطاع السياحي، مستوى الرواتب
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بمدراء الفنادق يف االستعانة و، تطوير املناهج التعليمية يف اجلامعات التي تدرس السياحة وربطها بمجال العمل - 2
  .وفتح جامعات متخصصة بالسياحة وزيادة التخصصات السياحية يف اجلامعات، اختيار املناهج

  .وتقديم دورات مشرتكه بني الفنادق لتبادل اخلربات، تقديم املحارضات التي تساهم يف تطوير العاملني - 3
ال بل إنشاء دائرة خاصة للتعليم ، اهتاممهاموضوع التعليم السياحي جل  السياحة ةرضورة أن تويل وزار - 4

 .واإلرشاف والتنسيق مع كافة مؤسسات التعليم السياحي، السياحي
والرتكيز عىل مهارات اللغة ، رضورة إعطاء وزٍن كبٍري لربنامج التدريب العميل يف الربامج واخلطط السياحية - 5

مهارات  مع تنمية، لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزيةوال بأس أن تكون ، األجنبية يف الربامج واخلطط الدراسية
  .يف اخلطط والربامج احلاسوب وتطويرها

وقد يتمثل ذلك من خالل إرشاك القطاع السياحي يف جمالس ، اع السياحيأن يكون هناك نقاط تالٍق مع القط – 6
  .كي يلبي التعليم السياحي احتياجات السوق السياحي، أقسام التعليم السياحي

ي جتامعوذلك من خالل حتسني الوضع املعييش واال، رضورة حتسني بيئة العمل يف القطاع السياحي والفندقي –7
  .اب الطلبة املتميزين لالنخراط يف هذه املهنة لكال اجلنسني؛ الذكور واإلناثمن أجل استقط، للعاملني

من أجل تغيري نظرة ، تنمية املجتمعات املحليةالقيام بحمالت إعالمية وتوعوية عن أمهية السياحة ودورها يف  –8
  .والتأثري يف ثقافة العيب، املجتمع نحو السياحة

  نظام التشبيك يف املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة: أحد عرش
املنافسة يف القطاع غالبًا ما تتغري قواعد ، العامليإىل  النطاق اإلقليمي ثمإىل  مع توسع املنافسة السياحية من النطاق املحيل

ويقوم إطار التشبيك  .األسواق السياحيةإىل  مما يستلزم بناء رشاكات وحتالفات وأنظمة شبكية للوصول، السياحي
Networking  يف القطاع السياحي عىل مبدأ الرشاكة لزيادة التنسيق والتعاون بني خمتلف األطراف القائمة عىل صناعة السياحة

  .والرتاجع املستمر يف احلواجز اجلغرافية بني الدول، خاصة يف ظل التطور املتزايد يف التكنولوجيا، لعامليعىل املستوى املحيل وا
ألنه يعمل عىل تعظيم وتوسيع نطاق ، ردينات الناجحة يف تطوير القطاع السياحي األسرتاتيجيويعد التشبيك إحدى اإل

مما ، زيادة القدرة عىل تبادل املعلومات واخلربات بني األعضاءإىل  إضافة، أكرب رشحية من السياح يف العاملإىل  فرص الوصول
التعاون إىل   من العمل الفرديردينات تطوير وتسويق القطاع السياحي األإسرتاتيجييتطلب العمل عىل االنتقال من صياغة 
واإلنفاق عىل ، ئل املناسبة لتحقيق األهدافوحتديد الوسا، والعمل عىل توزيع األدوار، والعمل اجلامعي مع دول اإلقليم والعامل

  .مما يعود باخلري والفائدة عىل أعضاء الشبكة كافة، ودراسة قدرات كل طرف وإمكاناته، اجلوانب املادية
ة تنموية تتخذها كثري من الرشكات الصغرية إسرتاتيجيوأصبح ، لقد تزايد مفهوم التشبيك يف اآلونة األخرية

زيادة القدرة عىل املنافسة إىل  مما يؤدي، وزيادة نقل املعرفة من خالل العمل التعاوين، التسويق املشرتكهبدف ، واملتوسطة
إنشاء الشبكات التي  ردنويمكن ملجموعة من الرشكات السياحية الصغرية واملتوسطة يف األ .عىل املستوى املحيل والعاملي
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مما يزيد من قدرهتا ، أسواق جديدةإىل  والدخول،  التسويق واالبتكاروالقدرة عىل، مثل املرونة، حتقق كثريًا من الفوائد
والدور املحوري يف تدفق ، وتطوير األداء من خالل تبادل اخلربات، صناع القرار وزيادة القدرة عىل التأثري يف، التنافسية

  :نمطنيإىل  ويصنف التشبيك يف القطاع السياحي.املعلومات السياحية
الذي يتضمن قيام مؤسسات القطاع العام بعقد االتفاقيات والتحالفات الدولية اخلاصة بتنظيم القطاع  النمط الرسمي .1

  .والشبكة هنا تأخذ شكالً رسمياً من خالل وجود الئحة للنظام األسايس حتدد بوضوح احلقوق واملسؤوليات، السياحي
أو  إقليميأو  القطاع اخلاص عىل مستوى حميلالذي يتم بني مؤسسات ، يف الشبكات السياحية النمط غري الرسمي .2

يف املنشآت الصغرية ، وهذا النمط تركز عليه كثري من املنظامت الدولية وبخاصة منظمة السياحة العاملية، عاملي
  .ملا يعود باخلري والفائدة عىل تطوير القطاع السياحي، واملتوسطة

لذا أصبحت ، النشاط السياحي يف املنشآت الصغرية واملتوسطةويمثل ظهور نظام التشبيك الصورة اجلديدة لتنظيم 
ولذلك ، املنشآت السياحية الصغرية واملتوسطة مطالبة بالقيام بالدور الرئيس يف االستثامر والتخطيط والتسويق السياحي

جال أمامها للقيام ة اجلديدة عىل تطبيق السياسات التي من شأهنا أن تفسح املسرتاتيجيأخذت الدول بالعمل يف إطار اإل
ية أن هتيئ ردنفعىل املنشآت الصغرية واملتوسطة األ، الخ.....ومن أمهها تلك املرتبطة باإلعفاءات اجلمركية، هبذا الدور
  .إال إذا أرادت أن تصبح خارج املنافسة السياحية الدولية، فليس هنالك خيار ألي منها، نفسها

  : ردينالصغرية واملتوسطة يف القطاع السياحي األفوائد تبني مفهوم التشبيك يف املنشآت 
   Symbiotic Relationshipsمحاية العالقات التكافلية بني املنشآت السياحية التي تتألف منها الشبكة   .1
فاملواقع السياحية  Image Developmentتطوير صورة ذهنية متكاملة تصف اإلقليم السياحي عىل أكمل وجه   .2

مواقع  منفردة لن تستطيع يف األغلب العمل خلق صورة ذهنية فريدة عن معاملها السياحية كام احلال عند اندماج
التي توفرها عملية التكامل ، لالستفادة من اإلمكانيات واملوارد البرشية واملالية الكبرية، سياحية متعددة مع بعضها

  .واحدواالندماج داخل إقليم سياحي 
 .بني املنشآت واملؤسسات السياحية داخل املواقع السياحية التي تشملها الشبكة Partnershipتعزيز مبدأ الرشاكة   .3

إال أهنا ُتسهل عملية التعاون الذي يؤدي يف ، فعىل الرغم من أن الرشاكة ال تتطلب بالرضورة انتهاج مبدأ اإلقليمية
 .السياحي عملية التطويرإىل  املحصلة النهائية

فإنه يصبح من ، فعندما يكون التنظيم اإلقليمي فعاالً ومؤثراً ، تعزيز التعاون بني كٍل من القطاع اخلاص والعام .4
  .السهل ضامن درجة عالية من التعاون بني املنظامت السياحية يف القطاعني اخلاص والعام لبلوغ األهداف املشرتكة

 كتنظيمانتهاج اإلقليمية إىل  هي أحوج من غريها، وبالتايل فإن املواقع السياحية األقل تطورًا واملتوسطة التطور   
وحتقيق أعىل ، فاالندماج اإلقليمي رضورة من رضورات تطوير املواقع السياحية والنهوض هبا، لتحقيق أهداف مشرتكة

يلتقيان معًا يف حالة اندماج  Regionalizationواإلقليمية  Entrepreneurshipلذا فإن مفهوم الريادية ، مردود ممكن منها
   .والعمل عىل نحو متكامل بني هذه املؤسسات متهيدًا لالنتشار والتوسع يف صناعة السياحة، املؤسسات السياحية
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  2011يف مؤرش التنافسية العاملي للعام  (Technological Readiness) اجلاهزية التكنولوجية
ضمن جمموعة حمفزات الكفاءة ) Technological Readiness(يف حمور اجلاهزية التكنولوجية  ردنتراجع األ

)Efficiency Enhancers(  ليسجل املرتبة)إىل  ويعزى هذا الرتاجع .للعام املايض) 133/61(مقارنة باملرتبة ) 139/62
مؤرش و، )139/82(مرتبة ليسجل املرتبة ) 15(االنرتنت برتاجع تراجع يف املؤرشات الفرعية كمؤرش عدد مستخدمي 

  .)139/49(مرتبة ليسجل املرتبة ) 14(مدى توفر التكنولوجيا احلديثة برتاجع 
ي يعتمد أكثر فأكثر عىل قتصادلقد أصبح مدى قدرة الدولة عىل حتقيق مستويات مرتفعة من اإلنتاجية والنمو اال

سواًء تلك ، ومدى قدرهتا عىل االستفادة من التطورات التكنولوجية احلديثة، متتلكها الدولةاجلاهزية التكنولوجية التي 
   .التي تم استريادها من اخلارجأو ، التي تم الوصول إليها حملياً 

  يةردنالبرتاء حجر الزاوية يف صناعة السياحة األ :إثنا عرش
ستون خطًا يف مدينة  )الرتاث العاملي(فقد أصدرت منظمة اليونسكو ، تعد البرتاء من املواقع العاملية املهددة باخلطر

البرتاء حيث تواجه مشاريع إحياء املواقع األثرية والرتاثية يف املدينة الوردية عددًا من التحديات التي ال تنحرص بمنطقة ما 
ويف معظم احلاالت ال يمكن  .البرتاءتتامثل يف كافة مناطق الرتاث احلضاري يف ، وإنام تعدُّ حتديات عامة، دون سواها

مشكلة ، وثيق تداخل التحديات عىل نحوإىل  مما يؤدي، يفاقم أثرهأو  فأحدها يسبب اآلخر، الفصل بني هذه التحديات
   .بذلك كتلة مرتابطة من التحديات تتطلب حالً جذريًا متكامالً 

التحديات التنظيمية التي ترتبط ، مدينة البرتاء األثريةحديات التي أشارت إليها منظمة اليونسكو فيام يتعلق بوأهم الت
مع تأكيدها أن غياب التخطيط الفعال يعدُّ من ، واملتمثلة بملكيات األرايض ومساحتها، بالشؤون التنظيمية للمدينة األثرية
فتتمثل ، فيام يتعلق بالبرتاءالتحديات النظامية التي أشارت إليها منظمة اليونسكو أما   .أهم التحديات التنظيمية يف البرتاء

وكذلك توفر كثري من املربرات النظامية التي ختول ، بعدم توفر الترشيعات التي تضمن احلفاظ عىل املدينة األثرية وحميطها
 عدم وجود ترشيعات مناسبة للتغلب عىل مشكلة تفتتإىل  باإلضافة، مثل لوائح املباين اآليلة للسقوط، املالكني إزالة املباين

، وتتمثل التحديات العمرانية ملدينة البرتاء بإضافة عنارص معامرية ال تتامشى مع اهليكل العمراين اخلاص باملدينة.امللكيات
وتارة تم إضافة مباٍن حديثة فككت النسيج العمراين املميز ، عنارص معامرية حديثةأو  مثل إضافة منشآت خرسانية

أزيلت بعض من أجزائها أو ، توسع العمراين عىل نحو عشوائي أخفى مالحمهاتلك التي وصلها الإىل  إضافة، للمنطقة
  .وخاصة مشاريع الطرق، لتلبية احتياجات تطوير البنية التحتية

خاصة أهنا ترتكز يف التحدي األكرب ، ومجيع هذه التحديات ترتاكم وتتداخل بصورة يصعب حلها يف معظم األحيان
، ال توفر معظم الدول احلوافز املالية للحفاظ عىل الرتاث العمراين يف املناطق الرتاثية ي؛ إذقتصادوهو التحدي اال، صعوبة

وإعادة توظيفها بام ، ي عىل املستوى الوطني من احلفاظ عىل املناطق الرتاثيةقتصادكام ال يتوفر الوعي الكايف باملردود اال
ب سابقة يتبني أن إرشاك املجتمع املحيل يف إجراءات ومن جتار .ُينوع مصادر الدخل ويوفر فرصا استثامرية وفرص عمل

  .ومن ثم يف كل من مراحل الرتميم والتشغيل يعدُّ من أهم أسس نجاح هذه املهمة، التخطيط لتطوير املناطق الرتاثية
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السياحة واآلثار استطاعت وبالتعاون مع الدول العربية والصديقة ية من خالل وزارة ردنأن احلكومة األإىل  يشار
عرقلة إصدار قرار بوضع البرتاء ضمن مواقع الرتاث العاملية املعرضة  2010املشرتكة يف منظمة اليونسكو العام 
ية لغاية ردناأل وتم إعطاء فرصة للحكومة، ية بمتطلبات احلفاظ عىل مدينة البرتاءردنللخطر؛بسبب عدم تقيد احلكومة األ

  .لتصويب وضع البرتاء 2013العام 
  :اإلجراءات التنفيذية للنهوض بمدينة البرتاء األثرية

وإزالة ، تتوىل مهمة إيقاف تدهور تلك املناطق، إنشاء جهات تفتيشية هلا صالحيات مناسبة باملناطق الرتاثية .1
  .التعديات عليها قبل أن تؤثر فيها بصورة دائمة

ووضع ، احلامية للمناطق الرتاثية والنظم والقوانني والترشيعات املنظمة للتعامل مع املناطق األثريةحتديد نطاق  .2
  .معامرياً و أسس لتصميم املناطق واملباين املحيطة باألثر عمرانياً 

فاملحافظة عىل املناطق الرتاثية تتعطل بسبب تضارب ، وضع نظام متكامل للحفاظ عليها وليس قرارات منفردة .3
  .وتعدد جهات املسؤولية والتعارض القانوين بني السلطات العامة املسؤولة، ارات اجلهات اإلداريةقر

  .شخصيتهاو واأللوان يف املناطق األثرية بام حيافظ عىل تارخيها، حتديد أساليب استخدام املواد اإلنشائية .4
من كثافة مرور السيارات يف املناطق  والتقليل، القضاء عىل مصادر التلوث البيئي التي تسبب تآكل مواد البناء .5

  .املناطق املجاورة هلاأو  الرتاثية
وتنمية الوعي اجلامهريي بأمهية الرتاث ، من خالل اإلعالم، وأمهية احلفاظ عليه، التوعية بالرتاث وأمهيته .6

  .واملحافظة عليها بدءًا من املناهج الدراسية للمدارس، واملناطق الرتاثية
وإجياد حلول إنسانية مناسبة للتعامل ، ية يف املناطق األثرية وتأثريها يف املناطق الرتاثيةتامعجدراسة األوضاع اال .7

  .ملا هلا من تأثري قوي ومبارش يف املناطق الرتاثية، مع تلك األوضاع
وتبادل املعلومات املتعلقة بأساليب ، استخدام نظام املعلومات اجلغرايف يف تسجيل الرتاث العمراين وتوثيقه .8

  .احلفاظ والتجارب العاملية يف هذا املجال
التأمني ضد أخطار احلريق  :وعىل سبيل املثال، تأمني املناطق الرتاثية ضد الكوارث الطبيعية كلام أمكن ذلك .9

  .وزيادة منسوب املياه اجلوفية، واألمطار والفيضانات
رصد جوائز للمرشوعات و، املسابقات املعامريةمن خالل ، تشجيع احلفاظ عىل الرتاث العمراين يف ممارسة املهنة .10

  .ملرشوعات جديدةأو  سواء ملناطق تراثية، التي تتبع أساليب ناجحة يف احلفاظ عليها
روعة املنجزات التارخيية احلرضية قد و حيث أن مجال، وضع ضوابط لإلعالنات التجارية وأساليب إضاءهتا .11

   . يمكن استعامل النصب والبنايات التارخييةوال، دمرت من جراء تداخل هذه العنارص الغريبة
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، دار الوراق للنرش، الطبعة األوىل، GISالتخطيط والتسويق السياحي باستخدام ، 2009، إبراهيم، بظاظو .1

   ردناأل، عامن
  .بيانات غري منشورة .املشاريع املنفذة ضمن منطقة إقليم البرتاء، )2011(سلطة إقليم البرتاء  .2
   .ردناأل، عامن، 2015- 2011ة الوطنية للسياحة سرتاتيجياإل، )2011(، وزارة السياحة واآلثار .3
  .ردناأل، عامن، )2012، 1993(منشورات الفرتة ، وزارة السياحة .4
  .ردناأل، عامن، 2011 منشورات عام، وزارة التخطيط والتعاون الدويل .5
  .ردناأل، عامن، السنويالكتاب اإلحصائي ، )2011(، دائرة اإلحصاءات العامة .6

  :املراجع األجنبية
1. Japan International Cooperation agency (JICA), (2010), National Tourism Development 

Strategy in Jordan, Tokyo, Japan.  

2. World Bank, (2011) Second Tourism Development Project, Washington D.C, USA.  

3. World Tourism Organization (WTO), (2011), National and Regional Tourism Planning, 

Madrid, Spain.  

4. Cooper, Chris, (2009), Tourism Principles and Practices, London, pitman publishing inc.  

5. Foster, Dennis, (2010), Introduction to Travel and Tourism, N.Y, Wiley and sons. World 

tourism Organization, (2000), Tourism 2020 Vision, Madrid 

6. World Bank, (2010), the Second tourism Development project in Jordan, Washington, USA. 
  

 

  
  
  
  
  
  



 

  707 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل التاسع
  قضايا اجتماعية

  

   ...لو كان الفقر رجالً  1- 9

  التسول 2- 9
  اجلريمة يف األردن 3- 9

    



 
 

  



 

  709 

  
  
  

  الفصل التاسع
  يةاجتماعقضايا 

  
  

  ..لو كان الفقر رجالً   1- 9
  مقدمة

اقرتح معايل رئيس املجلس أن ، ردني إعداد ورقة عن ظاهرة الفقر يف األجتامعي واالقتصادعندما طلب املجلس اال
لإلمام  "لو كان الفقر رجًال لقتلته"وهذا املقرتح عميق بعمق املقولة األصلية ، "لو كان الفقر رجالً  "تتعلق الورقة بمقولة 

الزمان وعىل بساطة كلامهتا إال أهنا الشغل الشاغل للمجتمع  إذ إن هذه املقولة يف ذاك ."ريض اهللا عنه"عيل بن أيب طالب 
ملا ، شخص حمددأو  لو تسنى مجعه يف يشء) قتله(كام ترفض الفقر وتتمنى اجتثاثه والقضاء عليه ، الدويل يف وقتنا احلايل

جوهر هذه املقولة هو فإن ، وعليه .لذلك من انتهاك حلقوق اإلنسان وامتهان لكرامته وحرمانه من سبل العيش الكريم
احلد منها كنوع من أو  من حيث املفهوم واألسباب وطرق القياس وسبل التخفيف، حمور النقاش املعارص لظاهرة الفقر

  .ومبادئ التنمية وحقوق اإلنسان، االلتزام األخالقي نحو الفقراء
التي مل تكن تشكل أي حتٍد تنموي قبل و، ردنما ذكر أعاله قبل تناول ظاهرة الفقر يف األإىل  كان البد من اإلشارة

حيث كان الرتكيز منصبًا ،  يف منتصف عقد الثامنينات من القرن املايضرديناأل قتصادية التي عصفت باالقتصاداألزمة اال
وكان يتم ، 1985يف العام % 3ومل تزد نسبة من يمكن وصفهم بالفقراء عىل ، عىل حتسني مؤرشات توزيع الدخل بني األقاليم

  .لتعامل معهم من خالل املؤسسات واجلمعيات اخلرييةا
وكان تأثره أكرب بانعكاس انخفاض ، ي العامليقتصاد بحالة الركود االرديناأل قتصادومنذ منتصف الثامنينات تأثر اال

للتوسع يف  ردنمما اضطر األ، ردنيات دول اخلليج العريب التي خفضت مساعداهتا لألاقتصادوتأثريه يف ، أسعار البرتول
إىل  األمر الذي أدى، اإلنفاق العام املمول من االحتياطي من العمالت األجنبية لدى البنك املركزي واالقرتاض اخلارجي

، وارتفاع عجز املوازنة العامة، ونجم عنه ارتفاع حاد يف تكاليف املعيشة،  مقابل الدوالرردينتدهور سعر رصف الدينار األ
  .ردنومنذ تلك األزمة ظهرت مشكلتا الفقر والبطالة كأكرب التحديات التنموية يف األ .اخلارجيةوارتفاع حجم املديونية 

ليأخذ عىل عاتقه تقديم ، 1986إنشاء صندوق املعونة الوطنية يف العام إىل  عمدت احلكومة، وملواجهة حتدي الفقر
، "1989دراسة جيوب الفقر للعام "وتم إجراء أول دراسة رسمية متخصصة  .املعونات النقدية واملساعدات العينية للفقراء
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لغايات اختاذ اإلجراءات املناسبة للحد من هذه ، لتعريف الفقر وقياسه والتعرف عىل خصائص الفقراء وأماكن وجودهم
ية التي مرت هبا املنطقة قتصادلتأخذ باحلسبان املتغريات السياسية واال 1992وقد تم حتديث هذه الدراسة يف العام  .الظاهرة

خاصة مع اقرتاح البنك الدويل لنامذج ، ومنذ ذلك الوقت توالت الدراسات التي تناولت ظاهرة الفقر .1991خالل العام 
التي أطلق عليها يف حينه الوجه اإلنساين لربامج ، ي هلذه الربامججتامعالتي تأخذ باحلسبان البعد اال، يقتصادالتصحيح اال
 2004العام  ردنالذي أجرى دراسة لتقييم الفقر يف األ- ونتيجة لذلك تم التوافق مع البنك الدويل  .يقتصادالتصحيح اال

، ليتم متابعة تطور مؤرشات الفقر، عىل تنفيذ هذا املسح كل عامني - 2002اعتامدًا عىل نتائج مسح نفقات ودخل األرسة للعام 
العام % 14.2% (13ثبات نسبة الفقر حول إىل  وتشري نتائج التقارير خالل العقد املايض .)1(2010التي كان آخرها مسح العام 

  .2010غري أنه من املتوقع أن تكون أعىل من ذلك يف بيانات مسح العام ، )2008العام % 13.3، 2006العام % 13.0، 2002
ومؤرشات ، قياس خطوط الفقرمن حيث املفهوم ومنهجيات ، ردنوتستعرض هذه الورقة ظاهرة الفقر يف األ

وحتاول الورقة اإلجابة عن التساؤل عن ماهية الفقر  .وأبرز السياسات والربامج الرامية للتعامل مع ظاهرة الفقر، القياس
    .أهم النتائج واملقرتحات ملواجهة ظاهرة الفقرإىل  وستخلص الورقة.ية أم إنسانيةاقتصادإن كان ظاهرة 

  لقياسمفهوم الفقر ومنهجيات ا
وخيتلف مفهوم الظاهرة باختالف البلدان  .ية وسياسية وتربويةاجتامعية واقتصادالفقر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة؛ 

كًام ، تتجىل أهم مظاهرها يف انخفاض استهالك الغذاء، إال أنه من املتفق عليه أن الفقر هو حالة من احلرمان، والثقافات واألزمنة
فقد تم ، ردنأما يف األ .وعدم توفر الضامن ملواجهة الظروف الصعبة والطارئة، واملستوى التعليمي، الصحية وتدين احلالة، ونوعاً 

، امللبس(الشخص الذي ال يستطيع تلبية احلد األدنى من االحتياجات األساسية الغذائية وغري الغذائية  "اعتامد تعريف الفقري بأنه 
ومتكينه من ، وهذه االحتياجات رضورية لبقاء الفرد وحفظ كرامته اإلنسانية، )2(")تواملواصال، والصحة، والتعليم، واملسكن

  .مزاولة نشاطه العادي بام ينسجم مع العادات والتقاليد واألنامط املعيشية السائدة يف املجتمع
أو /بيانات الدخل وإىل  فإنه يتم احتساب ما يسمى بخط الفقر استناداً ، ولغايات التمييز بني الفقراء وغري الفقراء

لضامن تغطية التغريات املوسمية يف مستوى ، األرسة خالل سنة كاملة/ اإلنفاق الالزم لتلبية االحتياجات األساسية للفرد
  :أما خطوط الفقر األكثر شيوعًا واستخدامًا فهي .تلك األرسةأو  معيشة ذلك الفرد

كلفة توفري احلد األدنى من االحتياجات الغذائية األساسية ويعرب عن ، (Abject Poverty Line)خط الفقر املدقع  .1
 .األرسة/ للفرد

ويعرب عن كلفة توفري احلد األدنى من االحتياجات األساسية ، (Absolute Poverty Line)خط الفقر املطلق  .2
 .األرسة/ الغذائية وغري الغذائية للفرد

                                                                        
 .انتهاء حتليل بيانات املسح، إال أن النتائج مل تعلن حتى تارخيهعىل الرغم من )  1(
 .2010، متوز "2008استنادًا لبيانات مسح نفقات ودخل األرسة "دائرة اإلحصاءات العامة، تقرير حالة الفقر يف األردن )  2(
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ويستخدم  .متوسط الدخل يف الدولةأو  نسبة من وسيطويعرب عنه ب، (Relative Poverty Line)خط الفقر النسبي  .3
وتتوفر لدهيا نظم ، هذا اخلط يف الدول املتقدمة التي جتاوزت مسألة توفري احلد األدنى من االحتياجات األساسية

   .ية املختلفةجتامعالتأمينات اال
التي ، )املرتفعة الدخل(الدول املتقدمة يستخدم يف ) أو االجتهادي/و(أن خط الفقر النسبي إىل ، وجتدر اإلشارة هنا

وأصبحت فيها مشكلة الفقر ، ي توفر للجميع احلد األدنى من االحتياجات األساسيةجتامعيوجد فيها شبكات لألمان اال
يف حني يستخدم خطا الفقر املدقع  .مسألة عدالة يف توزيع الدخل وليست توفريًا للحد األدنى من االحتياجات األساسية

   .واملطلق يف الدول النامية ألهنا تسعى لتوفري احلد األدنى من االحتياجات األساسية للسكان الفقراء
من خالل املسوحات اإلحصائية املتخصصة؛ إذ أو ، ويعتمد تقدير خطوط الفقر عىل بيانات الدخل واإلنفاق املتوفرة

أو  ومن خالل معرفة مستوى الدخل، بسيطة لبيانات الدخل حساب خط الفقر النسبييمكن من خالل عمليات جربية 
يمكن حتديد خط الفقر ، ياً اجتامعاالستهالك للفرد ومقارنته باملستوى الذي يعتقد أنه يمثل احلد األدنى املقبول 

احلد األعىل ملستوى الدخل أو ، ويمكن حتديد هذا النوع من خالل الترشيعات املتعلقة باحلد األدنى لألجور، االجتهادي
احلد األدنى ملستوى املعيشة املقبول يف ذلك  - من وجهة نظر املرشعني  - املعفى من الرضيبة؛ إذ متثل هذه احلدود 

، وبني بيانات السنوات املختلفة للدولة الواحدة، الذي يتيح إمكانية املقارنة بني الدول، أما خط الفقر املطلق .)1(املجتمع
  .يقاس بالقيمة النقدية لالحتياجات األساسية الغذائية وغري الغذائية لإلنسانفإنه 

حيث أن ظاهرة ، فإنه يتم استخدام خط الفقر املطلق، ومنذ منتصف التسعينيات من القرن املايض، ردنأما يف األ
إىل  واألبحاث التي تعرضتوقد اعتمدت الدراسات  .ردناجلوع التي يقيسها خط الفقر املدقع تعدُّ غري موجودة يف األ

عدم دقة بيانات ، األول: وذلك لسببني، خط الفقر املطلق املبني عىل بيانات اإلنفاق بدالً من الدخل ردنظاهرة الفقر يف األ
أما الثاين فهو أن اإلنفاق االستهالكي هو ، الدخل الناتج عن خوف معطي البيانات من استخدامها لغري أغراض املسح

  .توى املعيشة وليس الدخلالذي حيدد مس
  منهجيات قياس الفقر

  :مها، تتمحور املنهجيات الشائعة االستخدام الحتساب خط الفقر حول منهجيتني أساسيتني
وتعتمد هذه املنهجية عىل النمط االستهالكي احلقيقي لألفراد واألرس ، السعرات احلرارية املستهلكة فعلياً منهجية  .1

وقد  .الذي تنفذه دائرة اإلحصاءات العامة، يوفرها مسح نفقات ودخل األرسة من واقع بيانات اإلنفاق التي
  .1997منذ العام  ردناعتمدت هذه املنهجية يف مجيع دراسات الفقر يف األ

من خالل بناء السلة الغذائية التي توفر االحتياجات األساسية ، تقدير االحتياجات من السعرات احلراريةمنهجية  .2
وهذه املنهجية اعتمدت يف دراسة  .وتقدير الكلفة األرخص هلذه السلة، ارية للفرد يف اليوممن السعرات احلر
 .1997والدراسات التي تلتها حتى العام ، 1989جيوب الفقر العام 

                                                                        
 .1998حممد اخلصاونة وآخرون، الفقر والبطالة يف األردن، اجلمعية العلمية امللكية، )  1(
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أن هناك حماولة لبناء مقياس للفقر متعدد األبعاد بالتعاون ما بني وزارة التخطيط والتعاون الدويل إىل  وجتدر اإلشارة
يأخذ باحلسبان جماالت الصحة والتعليم واإلسكان ، ودائرة اإلحصاءات العامة وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي

وذلك عىل غرار دليل الفقر  .إلنتاج مؤرش لقياس مستوى املعيشة، ي لألرسةقتصادباإلضافة للوضع اال، واخلدمات
ي تم تطويره من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ليحل الذ، )Multi-Dimensional Poverty Index(املتعدد األبعاد 

علًام بأن برنامج األمم املتحدة ومنذ العام  .2010اعتبارًا من العام  يف تقارير التنمية البرشية) HPI(حمل دليل الفقر البرشي 
وتم تأكيد ذلك مطلع ، وهدفهايدعو جلعل اإلنسان أساس العملية التنموية ، )إطالق أول تقرير للتنمية البرشية( 1990

، بام يف ذلك قياس الفقر، التي تتمحور حول مستوى املعيشة متعدد األبعاد، العقد املايض بتبني األهداف اإلنامئية لأللفية
أن هذه املنهجية اعتمدت يف لبنان العام إىل  هذا وجتدر اإلشارة .وتؤكد احلق يف احلياة الكريمة وليس مدى احلاجة فقط

الذي يقيس مدى إشباع ، من خالل قياس مدى اإلشباع للحاجات األساسية باستخدام دليل أحوال املعيشة 1998
    .)1(ومؤرشات الدخل، والتعليم، وتوفر خدمات املياه والرصف الصحي، احلاجات يف أربعة ميادين؛ املسكن

  مؤرشات قياس الفقر
بعض املؤرشات إىل  بل تتعداها، غري فقريأو  الفرد عىل أنه فقريأو /ال تتوقف عملية قياس الفقر عند حتديد األرسة و

 .لتبني السياسات ووضع اخلطط للحد منها، وتساعد صانعي القرار عىل معرفة حجم الظاهرة، املهمة التي تتعلق بالفقراء
  :وتتلخص هذه املؤرشات فيام ييل

وهو ناتج قسمة عدد السكان الفقراء ) Headcount Index(ويسمى هذا املؤرش تعداد األفراد : مؤرش نسبة الفقر .1
 .وهو من أكثر مؤرشات الفقر شيوعًا يف االستخدام، عىل عدد السكان الكيل

ويقيس هذا املؤرش حجم الفجوة النقدية اإلمجالية الالزمة إليصال ): Poverty Gap( مؤرش فجوة الفقر .2
وألغراض املقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من  .مستوى خط الفقرإىل  إنفاق مجيع الفقراء/دخل

 .القيمة اإلمجالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساويًا خلط الفقر

ويتم حسابه ، ويقيس هذا املؤرش مدى التفاوت بني الفقراء أنفسهم): Poverty Severity Index( مؤرش شدة الفقر .3
ومن ميزات هذا املؤرش أنه يعطي وزنا  .سط احلسايب ملجموع مربعات فجوات الفقر النسبيةباعتباره يساوي الو

  .أكرب للفئات األشد فقراً 
  ية أم إنسانية؟اقتصادهل الفقر ظاهرة 

فاإلجابة الرسيعة ترتبط بتعريف ، إن اإلجابة عن هذا السؤال ليست بالسهولة التي قد تتبادر للذهن من الوهلة األوىل
، الذي تناولته كثري من الدراسات والدول بأنه عدم وجود الدخل الكايف لتوفري احلد األدنى من احلاجات األساسيةالفقر 

                                                                        
 .، وزارة التخطيط والتعاون والدويل، غري منشور2010- 2002مسودة تقرير تطور مستويات املعيشة يف األردن )  1(
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املتمثلة بالغذاء واملسكن ، غري أن النظر ملفهوم احلاجات األساسية .يةاقتصادوبالتايل متيل اإلجابة لتكون بأهنا ظاهرة 
مزيد من النظر يف مفهوم إىل  تقود الدارسني، ي متثل مكونات العيش الكريمالت، والتعليم والصحة وامللبس واملواصالت

  .وهل يقترص فقط عىل توفري هذه احلاجات أم التمتع هبا؟ وبالتايل التمييز بني القدرة والتمكني، العيش الكريم
وتدين املستوى ، نجد أن هناك شبه إمجاع عىل أهنا تتمثل يف ارتفاع حجم األرسة، خصائص الفقراءإىل  وبالنظر
، وارتفاع نسبة الوفيات لألمهات واملواليد، وتدين املستوى الصحي، وارتفاع نسب الترسب من املدارس، التعليمي
ووفقًا لالتفاقيات واملواثيق  .ية والنفسية املتمثلة يف احلرمان والشعور بالعزلةجتامعبعض اخلصائص االإىل  باإلضافة

انتهاك حقوق اإلنسان إىل  فإن هذه املؤرشات تشري، وكذلك الدساتري والقوانني املحلية، انالدولية املتعلقة بحقوق اإلنس
حيث إن التعامل مع حقوق ، البحث يف مفهوم الفقر متعدد األبعادإىل  وهذا املفهوم قاد .وبخاصة النساء واألطفال

، ات الشاملةسرتاتيجيايل وضع السياسات واإلوبالت، اإلنسان من هذا املنظور ال يقبل بأن يتم التعامل معها بشكل جمزأ
خاصة أن اإلطار املعياري حلقوق اإلنسان الدولية أكد عدم  .التي بدورها تكون أكثر فاعلية يف التخفيف من وطأة الفقر

لضامن ، الفقروخاصة تلك املوجهة ملحاربة ، ات التنميةإسرتاتيجيالتمييز واملساواة واملشاركة واملساءلة كعنارص أساسية يف 
وحيث إن الفقر ال يقترص عىل  .بمن فيهم الفقراء، ية والسياسية واحلق يف التنمية للجميعجتامعية واالقتصاداحلقوق اال

فإن مسؤولية حماربة الفقر هي مسؤولية حملية ودولية ، ولكن بدرجات متفاوتة، وإنام هو ظاهرة عاملية، دولة دون أخرى
مقابل التزام ، املحلية بااللتزام بضامن حقوق اإلنسان ومتكينه من توفري احلاجات األساسيةمشرتكة؛ وتتمثل املسؤولية 

أهداف  أن اهلدف الثامن منإىل  وجتدر اإلشارة .الدول املتقدمة والقادرة عىل تقديم املساعدة للدول النامية للوفاء بالتزاماهتا
الدعوة لزيادة املساعدات التنموية للدول النامية من خالل ، أجل التنمية األلفية للتنمية جاء ليؤكد أمهية الرشاكة العاملية من

أو  وإعفاء الديون، وتوفري خدمات االتصاالت، وزيادة التجارة معها، وتوفري األدوية، يةجتامعيف املجاالت اإلنسانية واال
  .جدولتها

انطالقًا من ، واملعاهدات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسانااللتزام واملصادقة عىل كافة املواثيق إىل  ردنوقد سعى األ
أن إىل  باإلضافة، وبالتايل حتقيق التنمية املنشودة، إيامنه املطلق بأن اإلنسان املتمتع بحقوقه هو األقدر عىل حتمل مسؤولياته

 ردينضمن الدستور األ فقد . والقوانني والترشيعات األخرى قد ضمنت حقوق املواطنني دون متييزردينالدستور األ
وجعل ، واحلرية الشخصية وحرية التعبري عن الرأي، وحق العمل والتعليم، املساواة وعدم التمييز يف احلقوق والواجبات

، ومحاية األمومة والطفولة والشيخوخة ورعاية النشء، وجمانيًا يف املدارس احلكومية، التعليم األسايس إلزاميًا للجميع
ومن خالل عدد من ، ية املتعاقبةردنعملت احلكومات األو .)1(ومحايتهم من اإلساءة واالستغاللوذوي اإلعاقات 

ية جتامعية االقتصادلزيادة مشاركتها يف خمتلف املجاالت اال، عىل ضامن حقوق املرأة ومتكينها، السياسات والربامج

                                                                        
 .حقوق األردنيني وواجباهتم، منشورات وزارة التنمية السياسية الشؤون الربملانية/الدستور األردين املعدل، الفصل الثاين )  1(
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بالتعاون مع مؤسسات املجتمع ، نوات األخريةخالل الس، فقد سعت احلكومة، أما بالنسبة للفئات الفقرية .والسياسية
لزيادة متكني الفقراء من خالل تبني عدد ، ية القائمة عىل احرتام حقوق اإلنسانجتامعاعتامد منهجية التنمية االإىل ، األهيل

اشرتاط التعليم إىل  باإلضافة، من خالل التمويل امليكروي وربطهم بسوق العمل، يقتصادمن الربامج اهلادفة للتمكني اال
وقد كان هلذا النهج أثر أكرب من  .والبطاقة الصحية لألطفال يف حال املساعدات النقدية املبارشة من صندوق املعونة الوطنية

غري أهنا ليست كافية ، %14ومتثلت يف املحافظة عىل نسبة الفقر دون ، )زيادة القدرة(السياسات القائمة عىل الدعم املبارش
لذي يمكن االقرتاب منه يف حال كانت هذه السياسات ضمن إطار شمويل ملختلف جوانب احلياة ا، خلفض الفقر
   .)ال زالت قيد التنفيذ واملشار إليها أعاله(ة احلالية سرتاتيجيالتي تسعى لتحقيقه اإل، يةجتامعية واالقتصادوالقطاعات اال

  املبادرات والسياسات والربامج احلكومية للحد من الفقر
تبنت احلكومة عددًا من املبادرات ، )1(ردنضوء نتائج الدراسات والتقارير التي تناولت ظاهرة الفقر يف األيف 

  :ويمكن إجيازها عىل النحو التايل، واعتمدت السياسات التي هتدف للتخفيف من آثاره السلبية، والربامج للحد من الفقر
  :املبادرات والربامج •
تأخذ ، وذلك هبدف مكافحة الفقر بصورة شمولية، )أفضل أردننحو ( 2002ة الوطنية ملكافحة الفقر سرتاتيجياإل .1

من ، وزيادة فرص العمل يف املناطق الريفية، لبناء قدرات الفقراء ومتكينهم، باحلسبان األبعاد التعليمية والصحية
 .ودعم التمويل امليكروي، يع قاعدة املنتفعنيوتوس، وزيادة سقف املعونة الوطنية، خالل تنمية املجتمعات املحلية

ية جتامعي وتعزيز اإلنتاجية االجتامعويشتمل عىل برناجمي حزمة األمان اال، 2003ية جتامعبرنامج اإلنتاجية اال .2
حزمة خدمات متكاملة لألفراد أصحاب أفكار املشاريع الريادية وتقديم ، هبدف تعزيز التنمية املحلية، يةقتصادواال

وبناء القدرات املؤسسية ، وتنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، البنية التحتية الداعمة لالستثامروحتسني ، )إرادة(
   ."قدرات "للهيئات املحلية 

إلعطاء دور أكرب للقطاع ، 2006- 2004، يةجتامعية واالقتصادي واخلطة االجتامعي واالقتصادبرنامج التحول اال .3
، وتنفيذ املشاريع التنموية يف املناطق األكثر فقراً ، وإعطاء أولوية التدخل احلكومي، التنميةاخلاص يف قيادة عملية 

  .وترتفع فيها معدالت البطالة
إذ اعتربت مرجعية ، التي أعدت بأسلوب املشاركة من خمتلف القطاعات والفعاليات، 2006األجندة الوطنية  .4

 .ليشكل اإلطار بعيد املدى ملحاربة الفقر، يجتامعالرفاه اال واشتملت عىل حمور، ردنالتخطيط التنموي يف األ
  .التي جاءت لتضيف البعد السيايس لألجندة الوطنية" ردنكلنا األ"وانبثق عنها وثيقة 

ية جتامعتوفري مظلة للحامية االإىل  الذي هدف، 2007- 2006، برنامج عمل احلكومة للتشغيل ومكافحة الفقر .5
من خالل معاجلة ، يني يف سوق العملردنورفع نسبة ومستوى مشاركة األ، عىل العملللفقراء غري القادرين 

                                                                        
 .2009، )2008-1973( األردناهليئة التنسيقية للتكافل االجتامعي، ملخص دراسات الفقر يف )  1(
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بام ينسجم ، وضعف اإلقبال عىل العمل اليدوي واحلريف، اختالالت التفاوت يف توزيع مكتسبات التنمية
 .والربنامج التنفيذي لألجندة الوطنية يف جمال معاجلة مشكلتي الفقر والبطالة

إكساب الشباب العاطلني عن العمل املهارات الفنية املطلوبة يف إىل  الذي هيدف، 2008وطني برنامج التشغيل ال .6
 .وينفذ بالتعاون مع القوات املسلحة، وخاصة يف قطاع اإلنشاءات، سوق العمل

، ية املقدمة ملحتاجيهاجتامعحتسني نوعية اخلدمات االإىل  الذي هيدف، 2008ية جتامعبرنامج تعزيز احلامية اال .7
وتغيري هنج عمله ، وتطوير آلية استهداف الفقراء واملحتاجني من خالل تطوير عمل صندوق املعونة الوطنية

 .ليتعامل مع الفقراء وليس فقط مع احلاالت التي تنطبق عليها معايري االنتفاع املعتمدة لدى الصندوق

لرتتيب أولويات املشاريع التنموية التي سعت ، 2013- 2011و 2011- 2009، الربامج التنفيذية لألجندة الوطنية .8
لسد الفجوة ، مع حماولة توفري التمويل األجنبي هلذه املشاريع، بام ينسجم مع قانون املوازنة العامة، لكل قطاع

 .التمويلية للربنامج

وخطة ة إسرتاتيجيتطوير إىل  وهتدف، التي ال زالت قيد التنفيذ، 2017- 2013ة الوطنية للحد من الفقر سرتاتيجياإل .9
تم حتديدها يف ضوء مراجعة االسرتاتيجة ، من خالل مخسة حماور أساسية، عمل موجهة بالنتائج بأسلوب شمويل

مع مراعاة ، يجتامعي واالقتصادوتوصيات جلنة احلوار اال، واألجندة الوطنية والربنامج التنفيذي، )2002(السابقة 
واعتامد منهج حقوق اإلنسان ، واحلد من التهميش وعدم املساواة، وذلك الحتواء الفقر، األهداف اإلنامئية لأللفية

وذلك من خالل أوراق عمل متخصصة ملعاجلة خمتلف اجلوانب املتعلقة باملحاور اخلمسة الرئيسة ، كمنطلق رئييس
، اءالتشغيل وروح املبادرة واإلبداع من منظور داعم للفقر، يجتامعي والنوع االجتامعالرفاه اال(ة سرتاتيجيلإل

وقد  .)البنية التحتية ومساكن الفقراء، الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء، خدمات التعليم والصحة الشاملة
وسياسات ، والتمويل امليكروي والتشغيل، كالزراعة واألمن الغذائي، اشتملت هذه األوراق عىل مواضيع متنوعة

والنقل ، باإلضافة للخدمات األساسية كالتعليم والصحة، يجتامعوقضايا النوع اال، الدعم احلكومي
واقرتحت عددًا من السياسات ليتم ، وعملت عىل حتليل واقع احلال والتحديات التي تواجه كل موضوع.واإلسكان

    .ممثلون ملختلف اجلهات والقطاعات الرشيكة من خالل ورشة عمل يشارك فيها، اختيار األنسب منها
 :أبرزهاكان من و، السياسات •

لتلبية احتياجاهتا األساسية ، وذلك من خالل تقديم املعونات النقدية لألرس الفقرية، تقديم الدعم النقدي املبارش .1
: ويف مقدمة املؤسسات التي تقدم الدعم النقدي املبارش .وبرنامج دعم الطالب الفقري، وتوفري التأمني الصحي هلم

 .بعض اجلمعيات اخلرييةو، صندوق املعونة الوطنية وصندوق الزكاة

مثل ، لضامن توفري احلياة الكريمة للفقراء والقريبني من خط الفقر، خلق فرص العمل وتوفري التمويل املايكروي .2
، يةجتامعوالقروض الدوارة من خالل اجلمعيات اخلريية املسجلة يف وزارة التنمية اال، برنامج األرس املنتجة
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ومؤسسة نور ، ردنومؤسسة هنر األ، ومؤسسة اإلقراض الزراعي، الزراعةوبرامج شبيهة يف كٍل من وزارة 
علًام بأن هناك عددًا من املؤسسات التمويلية ، وهذه متثل املؤسسات التي تقدم التمويل امليكروي املدعوم .احلسني

ليلية من جهة حمايدة دراسة حت - لتارخيه–أنه مل يتم إىل  وجتدر اإلشارة .التي تعتمد مبدأ اسرتداد الكلفة يف عملها
سويق هلذه الربامج من خالل قصص وإنام الت، ومتخصصة لقياس أثر التمويل امليكروي يف ظاهريت الفقر والبطالة

 .نجاح بعض املشاريع

حيث يتم العمل هبذه السياسات لرفع املستوى املعييش للفقراء والفئات ، حتسني البنية التحتية يف املناطق الفقرية .3
وذلك من خالل تطبيق برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق الفقرية ، يف املناطق الفقرية واملخيامت األقل حظاً 
وبنك تنمية املدن ، وتقوم عدة جهات بتنفيذ هذا الربنامج مثل؛ مؤسسة اإلسكان والتطوير احلرضي، واملخيامت
الذي ينفذ من خالل وزارة التنمية ، لفقريةمرشوع املساكن لألرس اإىل  باإلضافة، ووزارة املياه والري، والقرى

 .ية واملبادرات امللكية يف توفري السكن لألرس العفيفةجتامعاال

لتسهيل حصوهلم عىل ، تدريب الفقراء وتأهيلهم يف مهن معينةإىل  وهتدف هذه السياسات، تدريب وتأهيل الفقراء .4
صندوق املعونة الوطنية بالتعاون مع وزارة العمل وينشط يف هذا املجال  .وبالتايل زيادة دخل األرسة، فرص عمل

 .حيث تقوم بتدريب أبناء األرس املستفيدة من املعونة الوطنية يف مؤسسة التدريب املهني، ومؤسسة التدريب املهني
 .باإلضافة ملرشوع التشغيل الوطني

من خالل ، ية عىل مستوى اململكةجتامعية واالقتصادحتسني األوضاع االإىل  التي هتدف، السياسات غري املبارشة  .5
وتعزيز ، وتوفري التمويل املناسب للمشاريع التنموية يف املناطق الريفية والنائية، العمل عىل إعادة توزيع السكان

من خالل االستمرار يف إعادة هيكلة قطاع التعليم ، املواءمة بني خمرجات النظم التعليمية واحتياجات سوق العمل
بام ينسجم ، وتعزيز نوعية التدريب الفني واملهني، الطالب مهارات يف العلوم األساسيةبام يكسب ، العام

وزيادة ، من خالل إرشاك القطاع اخلاص يف عملية تصميم وتنفيذ الربامج التدريبية، واحتياجات سوق العمل
وحتسني مستوى ، ملةمن خالل تعزيز وتطبيق مفهوم إدارة اجلودة الشا، يةردنالقدرة التنافسية للمنتجات األ

وزيادة االهتامم يف القطاع ، وتعزيز وتوجيه جهود البحث العلمي والتطوير نحو القطاعات اإلنتاجية، اخلدمات
وتعزيز القدرات ، وذلك من خالل زيادة الروابط األفقية والعمودية بني القطاعات اإلنتاجية واخلدمية، الزراعي

لتعزيز األمن الغذائي وزيادة اإلنتاجية يف ، حث والتطوير يف القطاع الزراعيالوطنية يف جماالت إدارة املوارد والب
، يجتامعوترشيد برامج العون اال، ومتكينه من التجاوب مع متطلبات السوق االستهالكي املتنوعة، هذا القطاع

لكافة مؤسسات العون من خالل قاعدة بيانات شاملة ، وزيادة الكفاءة، وزيادة التنسيق فيام بينها لتقليل التداخل
ومتكني صانع القرار من اختاذ السياسة ، والربط فيام بينها لضامن عدم االزدواجية يف املنفعة من جهة، يجتامعاال

الفقراء إىل  وإجياد آليات الوصول، وزيادة التعاون والتنسيق بني مؤسسات التمويل الصغري، األنجع من جهة ثانية
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وتعزيز روح املبادرة ، وتبنيها برامج تنمية، ئات االستفادة من هذه املصادر التمويليةبام يمكن هذه الف، واملتعطلني
 .من خالل تقديم احلوافز اإلقراضية ألصحاب األفكار اإلبداعية، لدى املتعطلني والفقراء

مستوى املعيشة وحتسني ، يقتصادحتريك عجلة النمو االإىل  مما تقدم يالحظ تعدد وتنوع الربامج والسياسات التي هدفت
إال أنه ، وبالرغم من اجلهود الكبرية واألسلوب التشاركي الذي أعدت من خالله هذه املبادرات وحتديد األولويات .للمواطنني

وغياب اخلطط التنفيذية ، التسام هذه الربامج والسياسات بعدم االستدامة، يالحظ أن نسب اإلنجاز مل تكن بمستوى الطموح
وعدم التنسيق فيام ، باإلضافة لعدم التزام اجلهات الرشيكة بالنظرة الشمولية هلذه املبادرات، م املتابعة والتقييمواملصحوبة بنظ، هلا
  :ويمكن االستدالل عىل ذلك من خالل .فكل ذلك ساهم يف ضعف األثر االجيايب املنشود هلا، بينها

، 2008ية العام قتصادالتضخمي لالزمة اال بعض التدخالت املبارشة واآلنية المتصاص األثرإىل  جلوء احلكومة .1
وفقًا ملنهجية ، ديناراً  156دينارًا شهريًا لألرسة بدالً من  180التي من أبرزها رفع سقف املعونة الوطنية ملا قيمته 

بقيمة ، ألف حالة 86حيث وصل عدد احلاالت املنتفعة حلوايل ، االنتفاع املعتمدة لدى صندوق املعونة الوطنية
التي متثلت بطرود اخلري ، باإلضافة للمكارم امللكية، وقد ساهم هذا اإلجراء .مليون دينار سنوياً  75إمجالية حوايل 

لتقدر % 21بخفض نسبة الفقر من حوايل ، اهلاشمية واملعونات النقدية للعاملني واملتقاعدين العسكريني واملدنيني
  .)1( اجلدول رقم كام هو مبني يف، 2008للعام % 13.3بحوايل 

  فيض نسبة الفقرختالت احلكومية يف خأثر التد): 1(جدول رقم 
  %نسبة الفقربعد التدخل   %نسبة الفقر قبل التدخل   القيمة النقدية  التدخل

 13.9 74.2  الوطنية املعونة صندوق إعانات

13.3  

  إعانات صندوق املعونة الوطنية
 16.4 183  إعانات من جهات حكومية أخرى+ 

  إعانات صندوق املعونة الوطنية
  أخرىإعانات من جهات حكومية + 

التحويالت احلكومية األخرى +
وزيادة رواتب والتدخالت احلكومية 

  األخرى

307 21.0 

   .88ص، 2008استناداً لبيانات مسح نفقات ودخل األرسة " ردنتقرير حالة الفقر يف األ، دائرة اإلحصاءات العامة: املصدر
وهي تلك املناطق التي تزيد نسبة الفقر فيها عىل ، عدد املناطق التي اصطلح عىل تسميتها بجيوب الفقرارتفاع  .2

كام هو مبني ، 2008منطقة يف العام  32إىل  ليصل 2006منطقة يف العام  22حيث ارتفع عدد هذه املناطق من ، 25%
 .)2(يف اجلدول رقم 
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وبخاصة ما يتعلق منها برضورة التنسيق بني اجلهات العاملة يف جمال ، عدم االلتزام بمخرجات هذه املبادرات .3
لتتوىل التنسيق بني خمتلف اجلهات ، 2008ي يف العام جتامعحيث تم إنشاء اهليئة التنسيقية للتكافل اال، حماربة الفقر

غري أنه ، طق الفقرية والفقراءوإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول املنا، يف جمال الربامج واملشاريع اهلادفة ملحاربة الفقر
 .2010تم إلغاؤها يف العام 

حيث تغيبت كثري من اجلهات عن املشاركة يف ورشة العمل ، ة احلاليةسرتاتيجيعدم التزام اجلهات املعنية بوضع اإل .4
اجلهات  كام كان ممثلو العديد من، ية ملناقشة خمرجات أوراق العمل املتخصصةجتامعالتي عقدهتا وزارة التنمية اال

  .التي شاركت ال يتمتعون باخلربة الكافية والصالحيات للموافقة عىل السياسات التي يتم اعتامدها
  تطور أعداد مناطق جيوب الفقر ): 2(جدول رقم 

عدد 
 الفقراء

عدد السكان 
2008 

 نسبة الفقر
2008 

عدد 
 الفقراء

نسبة الفقر 
2006 

   عدد السكان
2006 

 املنطقة

 سحاب 58159   28.6 61369 17552
 أم الرصاص 6774 26.2 1775   

 املوقر 19945   26.1 24182 6312
 الشونة اجلنوبية  36602   40.2 37514 15081
 عني الباشا  137502   25.2 139301 35104
 الضليل 27437   25.9 28671 7426
 األزرق 7506   42.3 12513 5293
 العريض 4302   26.0 4082 1061
 الشونة الشاملية  90109 31.4 28294 28.6 102632 29353
 الطيبة  31309   25.7 35888 9223
 املفرق 60426   27.0 61235 16533
 بلعام  22322 31.5 7031 28.5 27081 7718
 ارحاب 18047   27.9 21490 5996
 الصاحلية 16919 42.8 7241 38.1 18337 6986
 اجلامل ام 15589   46.5 16605 7721
 دير الكهف 8139 34.5 2808 35.3 9078 3205
 ام القطني  9625   39.6 10390 4114
 الباديةالشامليةالغربية  24799 28.3 7018 33.6 28588 9606
 حوشا 15489 36.1 5591 32.8 18140 5950
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 اخلالدية  22577 36.1 8150 39.4 36979 14570
 الرويشد 5765 73.7 4249 65.0 5675 3689
 برما 9985 29.1 2906 32.2 10698 3445

 عرجان  16253 29.7 4827   
 كفرنجة  29075 36.9 10729   
 املوجب 6075 44.5 2703   

 غور الصايف  20359 52.8 10750 40.8 23472 9577
 غور املزرعة  13436 45.4 6100 44.1 15721 6933
 القطرانة  7247 35.6 2580 33.2 7064 2345
 بصريا 21029 31.9 6708 31.4 19943 6262
 اجلفر 10479 26.6 2787 25.7 5003 1286
 املريغة 7048 27.1 1910 48.4 8326 4030
 اذرح 3901   27.7 4436 1229
 احلسينية 8673   37.0 10032 3712
 وادي عربة  4026 62.5 2516 69.3 6481 4491
 القويرة  13209 46.6 6155 37.6 13888 5222
 الديسة  3783 44.4 1680 41.0 4091 1677

 املجموع 976014  134509  828905 262700

 31.7  13.8   
نسبة الفقراء يف جيوب  

 الفقر 
 تقرير حالة الفقر ، دائرة اإلحصاءات: املصدر 

   بقيت جيب فقر
   2008أصبحت جيب عام 

     خرجت من جيوب الفقر
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  والتوصياتالنتائج 
  النتائج •

إال أن النتائج مل تكن باملستوى املأمول مقارنة بحجم التمويل املنفق حتت ، بالرغم من اجلهود الوطنية يف حماربة الفقر
، حيث إنه انطلق من مبدأ زيادة القدرة واملتمثل بتوفري االحتياجات األساسية ملن تم حتديدهم كفقراء، الفقرشعار حماربة 

  :من خالل، ملنهجيات قياس الفقر القائمة عىل كلفة السعرات احلرارية املستهلكةوفقًا 
حيث تركزت اجلهود التنموية عىل توفري خدمات البنية التحتية لتلك ، )مناطق جيوب الفقر(االستهداف املكاين  .1

واقرتاح بعض ، طقفاقت احلاجة الفعلية يف بعض املناو، املناطق من مياه وكهرباء وطرق ومدارس ومراكز صحية
صغر إىل  باإلضافة، كتوفر املهارات املطلوبة والتسويق، املشاريع التنموية التي مل تتوفر لكثري منها مقومات النجاح

إال ، وعىل الرغم من أمهية هذه اجلهود .وتناثرها يف هذه املناطق مما جعلها غري جاذبة لالستثامر التجمعات السكانية
فعىل سبيل املثال استفاد األغنياء يف تلك ، املناطق استفادوا من هذه اخلدمات أكثر من الفقراءأن غري الفقراء يف هذه 

األمر الذي دفع وزارة ، املناطق من خمصصات فلس الريف إليصال التيار الكهربائي أكثر من الفقراء أنفسهم
ية لتوقيع اتفاقية تعاون وتعديل معايري التواصل والتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة املعدنإىل  يةجتامعالتنمية اال
أنه إىل  وجتدر اإلشارة .يةجتامعية تقوم هبا وزارة التنمية االاجتامعبناء عىل دراسة ، لتنحرص بالفقراء فقط، االنتفاع

من إمجايل الفقراء يف % 33.5إال أن عدد الفقراء ال يزيد عىل ، عىل الرغم من ارتفاع نسبة الفقر يف هذه املناطق
وهؤالء ، )الفقراء يف املناطق احلرضية(قد تطغى عليه صفة الفقر احلرضي  ردنبمعنى أن الفقر يف األ، )1(اململكة

لعدم إيالئهم االهتامم الكايف من جهة  يةجتامعوارتفاع الكلفة اال، هلم خصائص ختتلف عن فقراء الريف من جهة
مع التباين الكبري يف مستويات املعيشة يف ما ، اليوميإن اإلحباط الذي قد يشعرون فيه نتيجة لتعايشهم ، أخرى

انتهاج طرق غري سوية للتعبري عن إىل  قد يؤدي هبم، التي تتمتع بالكثري من الفرص، بينهم واملناطق القريبة منهم
  .وقد يكونون تربة خصبة الستغالل اآلخرين هلم، هذا اإلحباط

الذي استفاد منه غري الفقراء بدرجة أكرب من استفادة الفقراء من ) الدعم احلكومي(استهداف السلع واخلدمات   .2
وقد بينت  .األمر الذي استوجب إعادة النظر بأسلوب الدعم احلكومي للسلع واخلدمات األساسية، هذا الدعم

من جمموع حجم % 12أن الفقراء يتلقون فقط  ردنورقة حتليلية أعدها البنك الدويل لتحليل دعم االستهالك يف األ
 .)2(باإلضافة للدعم الرضيبي، الدعم ألسعار املحروقات واملواد الغذائية واملياه والكهرباء

فقراء عاملني إىل  إقتصار الدعم النقدي املبارش عىل فئة واحدة من فئات الفقراء؛ إذ بالرغم من تصنيف الفقراء .3
والفقراء ، )قادرين عىل العامل ولكنهم ال جيدونه(وفقراء عاطلني عن العمل ، )باالحتياجاتتدين الدخل مقارنة (

إال أن تقديم الدعم النقدي املبارش من خالل صندوق املعونة الوطنية ينحرص يف فئة غري ، غري القادرين عىل العمل
ضافة لبعض احلاالت التي قد ال تكون فقرية باإل، التي متثل فئة أفقر الفقراء من فئات الفقراء، القادرين عىل العمل

                                                                        
 .2010، متوز "2008استنادًا لبيانات مسح نفقات ودخل األرسة "دائرة االحصاءات العامة، تقرير حالة الفقر يف األردن )  1(
 .2012ورقة خلفية إلسرتاتيجية خفض الفقر يف األردن، حتليل دعم االستهالك، البنك الدويل، )  2(



 

  721 

التي تعتمد مفهوم األرسة واإلنفاق مرجعية حلساب ، وفقًا لتعريف الفقر املعتمد لدى دائرة اإلحصاءات العامة
أي إن أثر  .وذلك وفقًا ملعايري االنتفاع من الصندوق، يف حني يعتمد الصندوق دفرت العائلة والدخل للحالة، الفقر

والذي يظهر بوضوح يف ، وإنام يف تقليل التباين بني الفقراء أنفسهم، ال يكون كبريًا فيام يتعلق بنسبة الفقرالصندوق 
يف ، )1(فقط% 0.6حيث بني تقرير حالة الفقر أن الصندوق ساهم يف خفض نسبة الفقر بحوايل  .قيمة فجوة الفقر

وعليه يمكن القول إن جهود  .انخفاض شدة الفقروبالتايل ، %54حني ساهم يف ختفيض قيمة فجوة الفقر بحوايل 
بمعنى ، )shallow(بأنه من النوع الضحل  ردنصندوق املعونة الوطنية أعطت خاصية أخرى لظاهرة الفقر يف األ

  .أن أي تدخل يستهدف الفقراء سيعمل عىل خفض نسبة الفقر عىل نحو ملموس
تكرار وتداخل يف إىل  مما يؤدي، الربامج دون التنسيق املطلوبوتشابه ، تعدد اجلهات التي تتعامل مع ظاهرة الفقر .4

وقد  .وحرمان بعض املناطق من هذه اجلهود من جهة أخرى، ويف نفس املنطقة من جهة، بعض هذه الربامج
، 2008وبارشت عملها يف العام ، 2006ي يف العام جتامعإنشاء اهليئة التنسيقية للتكافل االإىل  بادرت احلكومة

وبناء قاعدة بيانات شاملة للجهات ، للعمل عىل إجياد آلية التنسيق املناسبة، مبادرات األجندة الوطنية كإحدى
 .قبل حتقيق أي من أهداف إنشائها 2011إال أنه تم إلغاء اهليئة يف العام ، واجلهود املبذولة يف جمال حماربة الفقر

وكذلك احلال بالنسبة ، للفقراء واملناطق الفقرية عدم وجود قاعدة بيانات شاملة لكافة املؤرشات واخلصائص .5
خاصة وأن كثريًا من اجلهات تعتمد تعاريف ومفاهيم خاصة هبا ، األمر الذي يعزز من تبعثر اجلهود، للربامج

 .لتدخالهتا يف التعامل مع ظاهرة الفقر
   :التوصيات •

وليس من ، أن يتكون من سياسات عامة وشاملةجيب ، وحتى يعطي النتائج املتوقعة منه، إن التعامل مع ظاهرة الفقر
فإنه يمكن اقرتاح بعض التوصيات التي قد تساهم يف بلورة ، وعليه .خالل تدخالت آنية ينقصها آليات املتابعة والتقييم

  :التايلويمكن إجيازها عىل النحو ، توجه عام ينطلق من مبدأ حقوق اإلنسان ومتكينه من املشاركة يف صنع القرار املناسب
ملا له من دور يف وضع الربنامج التنفيذي والكلفة ، وآلية إعدادها، ة احلاليةسرتاتيجيعىل االلتزام بنطاق عمل اإل التأكيد .1

اعتامد إىل  باإلضافة .)1ملحق رقم (وضامن مسامهة الدول واملنظامت الدولية املانحة ، املالية لتنفيذها بأسلوب تشاركي
وليس فقط البعد ، لضامن احرتام حقوق اإلنسان، ومنهجية قياسة باعتامد املفهوم متعدد األبعادتعريف موحد للفقر 
 .كام أهنا تعمل عىل تنسيق اجلهود فيام بني خمتلف القطاعات ذات العالقة .املادي لقياس الفقر

اخلريية يف التعرف عىل بام يضمن تفعيل دور اجلمعيات ، صندوق دعم اجلمعيات املنشأ يف سجل اجلمعيات تفعيل .2
من خالل اعتامد أسس الريادة والتميز يف املشاريع املنوي ، ية والتنموية يف املجتمعات املحليةجتامعالتحديات اال

 .متويلها من الصندوق
للمسامهة يف متويل ، من خالل تشجيع القطاع اخلاص، ية للقطاع اخلاصجتامعمفهوم املسؤولية اال تعزيز وتفعيل .3

 .هتدف ملحاربة الفقر وحتسني مستوى املعيشة يف املناطق الفقرية، اريع وبرامج تنمويةوتبني مش

                                                                        
 .85، ص 2010، متوز "2008استنادًا لبيانات مسح نفقات ودخل األرسة "دائرة االحصاءات العامة، تقرير حالة الفقر يف األردن )  1(
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وذلك من خالل تطوير ، املعونات النقدية والدعم احلكومي املوجه لتحسني مستوى املعيشة حتسني آلية استهداف .4
التي يمكن أن تصبح ، يةجتامعاالية ضمن مرشوع تعزيز احلامية جتامعواعتامد اآللية املقرتحة لدى وزارة التنمية اال
التي بينت أنه يمكن أن يستفيد ، من خالل صندوق املعونة الوطنية، اآللية احلكومية لتوجيه الدعم وحماربة الفقر

وفقًا للبيانات ، مليون دينار من إمجايل الدعم املقدم 189وتوفري ما قيمته ، ينيردنمن األ% 81من الدعم ما نسبته 
 :حيث تم، )2ملحق رقم (التي تم توفريها لفريق العمل 

وحتديد الفجوة ، تطوير معادلة الستهداف الفقراء حيدد من خالهلا اإلنفاق الفعيل لألرس املتقدمة وخط فقرها  -  أ
متغريًا هلا  67بناء عىل املعادلة التي تعتمد عىل ، ومدى استحقاقها للمعونة، بني اإلنفاق وخط الفقر لكل أرسة

 .دور يف حتديد إنفاق األرس عىل مستوى اململكة
، وفقًا للمعادلة املقرتحة، حالة تقدمت لطلب املعونة من الصندوق 6000حتليل بيانات عينة جتريبية بحجم   -  ب

منهم انطبقت % 95يف حني أن ، ممن تقدموا بالطلب تنطبق عليهم معايري الفقر% 51حيث بينت النتائج أن 
وعىل الرغم من أن النظام املقرتح منح املعونة لعدد أقل من  .معايري االنتفاع من صندوق املعونة الوطنيةعليهم 

وبزيادة مقدارها ، %9.6إال أنه منحهم معونة وطنية أكثر من النظام احلايل بنسبة حوايل ، املتقدمني بطلب معونة
 :ه االعتامد باملطلق عىل النظام احلايل فعليه أوالً لذا فإن الصندوق إذا ما قرر توجي، للحالة الواحدة% 105.8

وهو ما يعد تغريًا جذريًا يف توجه  .%46تقليص عدد املستفيدين من املعونة الوطنية بنسبة : وثانياً ، زيادة رأسامله
 .ردينبدالً من مساعدة فئات حمددة من املجتمع األ، صندوق املعونة الوطنية يف حالة االعتامد عىل مكافحة الفقر

احلاالت ، أرس األيتام( كام منح النظام املقرتح معونات أعىل من املقدمة بالنظام احلايل للصندوق لفئات
 .)احلاالت اإلنسانية، العاملون بصورة غري منتظمة، اإلعاقات، العاجزين، أرس السجناء، اإلنسانية

املقرتحة لبيان أثرها يف الدعم احلكومي للسلع تم العمل عىل تطوير اآللية ، لغايات التعامل مع ظاهرة الفقر  -  ت
وباستخدام نتائج مسح  .باإلضافة لسد فجوة الفقر، )واملواد الغذائية، والكهرباء، واملياه، املحروقات(األساسية 

، حول قيمة خط الفقر ومتوسط إنفاق األرسة والفرد ملختلف الرشائح 2008نفقات ودخل األرسة للعام 
علًام بأنه تم اعتامد خط الفقر للفئة ، )1(وزارة املالية حول قيمة الدعم املقدم للسلع األساسيةوكذلك بيانات 

وتغطية الفرق يف دعم املحروقات واملياه والكهرباء واملواد ، النقدي لسد فجوة الفقر التي تستحق الدعم، األوىل
تستحق فرق الدعم للسلع ) دينار سنوياً  1000واقل من 700إنفاق الفرد أكثر من ( والرشحية الثانية، الغذائية
تستحق فرق دعم للمياه والكهرباء ) دينار سنوياً  1600واقل من  1000إنفاق الفرد أكثر من (والفئة الثالثة ، األربعة

تستحق فرق دعم املواد ) دينار سنوياً  2000وأقل من  1600إنفاق الفرد أكثر من (والفئة الرابعة ، واملواد الغذائية
 .دينار فال تستحق الدعم 2000أما الفئة التي يزيد فيها انفاق الفرد السنوي عىل ، الغذائية

                                                                        
  .هذه القيم بحاجة ملراجعة وحتقق ) 1(
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واملؤسسات ، يمكن اعتامد صندوق املعونة الوطنية ملنتفعي الصندوق، لغايات إيصال الدعم ملستحقيه  -  ث
يف حني قد تكون هذه اآللية إحدى  .يجتامعوكذلك متقاعدي الضامن اال، احلكومية واخلاصة للعاملني فيها

من خالل حفزهم عىل التسجيل لدى مؤسسة ، )the informal sector(وسائل تنظيم القطاع غري املنظم 
 .يجتامعالضامن اال

فإن الصندوق ، بمعنى التعامل مع سبب الفقر وليس أعراضه، وحيث أن هذه اآللية تعتمد يف استهداف الفقر  -  ج
وربطها مع خمتلف ، بعد دعمه بالكادر املؤهل وتطوير قاعدة البيانات، جلميع احلاالتيمكن أن يكون املرجعية 

ومنحه الصالحيات امللزمة ملخاطبة اجلهات األخرى يف حال كان سبب الفقر إحدى ، املؤسسات الرشيكة
متكن من  وبذلك يمكن توفري قاعدة بيانات تفصيلية، كلفة التعليم وغريهاأو  كاملرض، خدمات هذه املؤسسات

   .باإلضافة إلجراء دراسة احلالة، )Poverty profile- مالمح الفقر(التعرف عىل األسباب احلقيقة للفقر 

إذ إن تنفيذ هذه املبادرة امللكية بالشكل املناسب ستعمل عىل تعزيز ، تطوير آلية تنفيذ صندوق دعم املحافظات .5
وبالتايل حتمل املسؤولية ، املجتمع املحيل يف صنع القراروزيادة مشاركة ، الالمركزية عىل مستوى املحافظات

ويف هذا الصدد يمكن  .بام يعود بالنفع عىل اجلميع وزيادة الفرص التنموية ملختلف املحافظات، إلنجاح املبادرة
  :اقرتاح اآللية التالية

تشتمل عىل ، كل حمافظةإعداد قائمة باملشاريع التنموية املتوفرة لدى وزارة التخطيط والتعاون الدويل ل  -  أ
 .وكلفته ومدة تنفيذه، ية لكل مرشوعقتصاداجلدوى اال

ليتم عرضها عىل املجلس ، )بصفته رئيس املجلس التنفيذي للمحافظة(توزيع هذه القوائم عىل املحافظني   -  ب
 .من خالل استفتاء عىل مستويي املحافظة، التنفيذي ومناقشتها وحتديد األولوية هلا

 .وحتديد مهلة هلذه العملية، ات يف كل حمافظة حول أي مرشوع تنموي يمكن أن يتقدم به املواطنونفتح باب االقرتاح  -  ت

بام يف ذلك كلفة ومدة ، ية والفنية هلاقتصادوعمل دراسة اجلدوى اال، )اجلديدة(دراسة املشاريع املقرتحة   -  ث
 .ضمن مدة زمنية تكون معلنة للجميع، التنفيذ وفرص العمل املتوقع استحداثها

 .وحتديد األولويات ضمن سقف التمويل املتوفر، إعادة تعميم املشاريع املقرتحة واالستفتاء عليها يف كل حمافظة  -  ج

ملا لذلك من أثر يف زيادة ، وبإرشاف مبارش من املحافظ، االلتزام الفعيل بمدة التنفيذ للمشاريع املتفق عليها  -  ح
، املشاريع نتيجة مشاركتهم يف صنع القرار التنموي من جهةوتعاوهنم إلنجاح هذه ، الصدقية لدى املواطنني

مما ينعكس إجيابيًا يف  .وتشجيع القطاع اخلاص للمشاركة واالستثامر يف خمتلف املحافظات من جهة أخرى
  .وختفيف أعباء توفري اخلدمات يف املدن الرئيسية، توفري خدمات البنية التحتية والتقليل من اهلجرة الداخلية
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  1ملحق رقم 
  ة احلد من الفقرإسرتاتيجيوهيكلية ، ونطاق عمل، هدف

 هدف إسرتاتيجية احلد من الفقر

وانخفاض املوارد املالية ، زيادة الفقرإىل  ردني الراهن يف األقتصادي واالجتامعإن من املحتمل أن يؤدي الوضع اال
 الفقر تعزيز املرونة  احتواءويتطلب  .الفقر واحلد منهاحتواء إىل  ة احلد من الفقرإسرتاتيجيوهتدف  .الالزمة ملواجهته

بينام يتطلب احلد من الفقر القيام بمحاوالت للتخفيف من وطأة الفقر وعدم ، )بمعنى التخفيف من التعرض للفقر(
  .املساواة

 "الفئة الدنيا من الطبقة الوسطى"واملطلوب أن يتم حتقيق هذا اهلدف ذا الشقني من خالل استهداف كل من الفقراء و
بناء عىل ، عىل تقسيم الفئات من فقر وطبقة وسطى وغريها االتفاقسيتم (وهي الفئة التي تقع فوق خط الفقر مبارشة 
هذه املجموعة األخرية عرضة للوقوع يف الفقر يف حال تدهور  حيث تعدُّ ) حسابات دائرة اإلحصاءات العامة األخرية

  .يقتصادي واالجتامعالوضع اال
احلد من التعرض إىل  إضافة، احتواء الفقر واحلد منه"هو ) 2015- 2012(ة احلد من الفقر إسرتاتيجيفإن هدف ، وعليه

من خالل اعتامد هنج شامل وموجه نحو ، ردنية الصعبة يف األقتصادية واالجتامعوعدم املساواة يف ضوء التحديات اال
  ."حتقيق النتائج يستهدف الفقراء والفئة الدنيا من الطبقة الوسطى

  نطاق عمل إسرتاتيجية احلد من الفقر
ويقصد بشمولية  .مرتكز عىل النتائج، ة احلد من الفقر شاملة ذات استهداف واضحإسرتاتيجيينبغي أن تكون 

والبنية ، والعاملة، والصحة، يةجتامعمثل احلامية اال(التعامل مع جمموعة واسعة من القطاعات ة قدرهتا عىل سرتاتيجياإل
ة ذات سرتاتيجيذلك جيب أن تكون اإلإىل  باإلضافة .الالزمة للتصدي للتعامل مع الفقر بأسلوب شامل، )التحتية

جيب أن تكون و .عملية احلد من الفقربحيث تتعامل مع جماالت حمددة ضمن قطاعات مرتبطة مبارشة ب، استهداف واضح
  .ومنظومة متابعة وتقييم، بحيث تشمل تدابري مالية ذات كلفة مدروسة وإجراءات حمددة، موجهة نحو حتقيق النتائج

حيث ستقدم خارطة طريق ، )2015- 2006(ة احلد من الفقر امتدادًا لألجندة الوطنية إسرتاتيجيستكون ، وأخرياً 
سيتم األخذ باحلسبان بيانات الفقر املتوفرة حديثًا و .املكونات املتعلقة باحلد من الفقر يف األجندة الوطنيةمفصلة لتنفيذ 
لتقديم جمموعة واضحة من ، وتقييم املوارد املتاحة والنظر يف املفاضالت، ية الراهنةقتصادية واالجتامعوالبيئة اال
  .ردنء الفقر واحلد منه يف األالحتوا، وسلسلة من اإلجراءات امللموسة، السياسات

  ركائز إسرتاتيجية احلد من الفقر
، ة احلد من الفقر من قبل برنامج األمم املتحدة اإلنامئيإسرتاتيجيية قبل تعيني خبري جتامعقامت وزارة التنمية اال

ة سرتاتيجيالطبيعة الشاملة إلتقرر أهنا ال تغطي ، وبعد استعراض ومراجعة هذه الركائز .ةسرتاتيجيبتحديد مخس ركائز لإل
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وهو السبيل األكثر فعالية لتجميع ، فقد تم امليض قدمًا بالعمل حتت الركائز اخلمس، وعليه .احلد من الفقر بوضعها احلايل
مع األخذ باحلسبان عدم ، دون أن تكون هلا بنية معقدة، جمموعة واسعة من القطاعات الالزمة ملعاجلة الفقر بصورة شاملة

  .ة ضمن الركائز املتفق عليهاسرتاتيجيأي مكون مرتبط بشمولية اإل إغفال
، ة احلد من الفقرإسرتاتيجيالتي حتتاج إليها ، تم اختيار مخس ركائز منقحة لتوزيع أكثر فعالية للقطاعات املطلوبة

  :لقد تم األخذ باحلسبان يف تصميم الركائز االعتبارات التالية .ردنملعاجلة شمولية للتخفيف من حدة الفقر يف األ
ية قتصادية واالجتامععىل سبيل املثال األبعاد اال( ردنأن تعالج الركائز األسباب األساسية وخصائص الفقر يف األ .1

) ي مع العاملةجتامعمثل توازن الرفاه اال(وأن تعكس يف الوقت ذاته قضايا السياسات الرئيسية ، )واملكانية للفقر
 .يةردنمناقشتها يف احلالة األ - بالرضورة - التي جيب 

والتشاور بني القطاعات ، للسامح باختيار اخلربات، ذات الصلة حتت ركيزة واحدةأو  تم جتميع القطاعات املتامثلة .2
 .لوضع تدابري السياسة العامة

الذي بدوره ، متساٍو ملجموعة تدابري السياسة العامةتوزيع إىل  - عىل األرجح- إن جتميع الركائز من شأنه أن يؤدي  .3
  .ةسرتاتيجييتطلب توازن عبء العمل يف صياغة اإل

وذلك لدمج ، ة عىل نحو واسع بصورة مقصودةسرتاتيجييرجى مالحظة أنه يف هذه املرحلة تم جتميع ركائز اإل
سوف يتم تعديلها خالل املراحل املختلقة لصياغة و .جمموعة تدابري السياسات املحتملة التي قد تنشأ خالل فرتة املرشوع

  .ةسرتاتيجياإل
 .ة احلد من الفقر كقضايا متداخلة مع مجيع الركائزإسرتاتيجيعنرصان مهامن سيتم دجمهام يف ، ي والبيئةجتامعالنوع اال

، ثانياً  .ي والبيئةجتامعة اخلاصة لكل من النوع االسرتاتيجيلتوفري مساحة ختصص لتدابري اإل، أوالً  .وقد تم ذلك لسببني
وهؤالء  .خصوصًا يف الفريق االستشاري، ي والبيئة سيسمح بتوفري خرباء يف هذه امليادينجتامعإدراج كًال من النوع اال

  .ةسرتاتيجيي والبيئة يف مجيع تدابري السياسات جلميع ركائز اإلجتامعاخلرباء سيسامهون بمالحظة كٍل من النوع اال
  :ة احلد من الفقر ما ييلإسرتاتيجيوتشمل ركائز 
  .يجتامعوالنوع اال، يجتامعالرفاه اال :الركيزة األوىل
  .التشغيل وروح املبادرة واإلبداع من منظور داعم للفقراء :الركيزة الثانية
  .خدمات التعليم والصحة الشاملة :الركيزة الثالثة
  .الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء :الركيزة الرابعة
  .البنية التحتية ومساكن الفقراء :الركيزة اخلامسة
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  سرتاتيجية احلد من الفقرا خلفية اختيار ركائز
  :ة احلد من الفقرإسرتاتيجي ركائزل توضيح مفصل فيام ييل

  .يجتامعوالنوع اال، يجتامعالرفاه اال: الركيزة األوىل
 .يجتامعالضامن االالتأمني و، يةجتامعاحلامية اال •
 .يةجتامعالرعاية اال •
  .يجتامعالنوع اال •

التي تستهدف واملعونات النقدية ، دعم االستهالك والرضائب يشمل، يةجتامعللحامية اال نظام متطور ببناء ردنقام األ
هذا  فعاليةمطروحة حول مدى  التساؤالتتبقى ؛ ولكن يةجتامعاال ي والرعايةجتامعاالوالتأمني ، الرشائح املحتاجة

إىل  املتزايدالعجز املايل الراهنة و يةقتصادواال يةجتامعاألوضاع االأدت ، عالوة عىل ذلك .يةجتامعللحامية اال النظام
إىل  إصالحات هتدفللفقراء  التحويالت النقديةوتستلزم ، املستهلكني الالزمة إلعانة شديدة لتوفري األموال ضغوط

  .للفقراء تقديم املعونة النقدية ستهدافآلية ا وحتسني ختفيض اإلعانات
والنوع ، يجتامعمن ركيزة الرفاه اال يجتامعالرفاه اال جزء بتصميم املتعلقةالقضايا التقنية الرئيسة و وتتضمن السياسات

وخدمات التأمني ، النقدية للفقراءالتحويالت  استهداف لتحسني تدابري سياسة عامةوضع ل آليات، ةسرتاتيجيلإلي جتامعاال
طبقة والفئة الدنيا من ال، الفقراء والرجال واألطفال لكل من النساء شامالً  نظاماً  توفر ية فّعالةاجتامع ورعاية، يجتامعاال

 يتم تنفيذهبحيث ، الدعم احلكومي لالستهالك والرضائب للحد من ة نظرة واقعيةسرتاتيجياإلعمل  نطاقويشمل  .الوسطى
  .الطبقة الوسطىالفقراء والفئة الدنيا من  ضئيلة جدًا عىللتكون آثاره السلبية ، تدرجيياً  رفع الدعممن خالل 

حمددة تشمل  قضايا هناك جمموعة واسعة من، املرأة ية التي تركز عىلجتامعنظام احلامية اال مكوناتإىل  باإلضافة
ترسيخ و، مثل حمدودية دور املرأة، يجتامعاخلاصة بالنوع اال الثقافية والسلوكات إن املامرسات .وعدم املساواة، النساء

، العاليةواخلصوبة ، مقارنة بالرجل تعليم املرأة نتائج انخفاض تساهم يف، يجتامعالنوع االمفهوم الدور يف املجتمع حسب 
  .يجتامعالقائم عىل النوع اال والعنف، يف القوة العاملةانخفاض مشاركة النساء و

ي جتامعمن ركيزة الرفاه اال يجتامعالنوع اال جزء بتصميم املتعلقةالقضايا التقنية الرئيسة و وتتضمن السياسات
 وتقيد، الفقر تعززالتي  القواعد واملامرسات الثقافية للتغلب عىلالرجال مساعدة النساء و، ةسرتاتيجيإلي لجتامعوالنوع اال
كام ستتم ، ةسرتاتيجيالرتكيز عىل دور املرأة يف هذه اإلوتتضمن هذه الركيزة  .املتوفرة وفرص العمل، اخلدماتإىل  الوصول

  .املقرتحة فيها والتدابري واإلجراءات، وأهدافها، ةسرتاتيجياإل يف مجيع ركائزي جتامعمراعاة جانب إدماج النوع اال
  للفقراءالتشغيل وروح املبادرة واإلبداع من منظور داعم : الركيزة الثانية

 .العاملة والتشغيل •
 .واملتوسطة الصغرية تنمية املشاريع •
  .امليكروي التمويل •
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 بل، دخل الفقراء فقط وضع آليات لدعم أن تقترص عىلال يمكن ، أكثر فعالية ة احلد من الفقرإسرتاتيجيولكي تكون 
ة للدخل حتفيزو تنشيطل تتطلب سياسات وهذا النهج  .تؤهلهم لذلك يف سنو، للفقراء القادرين عىل العمل أنشطة مدرَّ

من خالل  واإلنتاجية يف سن العمل يةقتصاداألنشطة اال زيادة مستويات دونف، احلد من الفقرستدامة نتائج رضوري ال
من خالل نشوء بيئة  بني املستفيديناالعتامد عىل الغري  أنامط تعزز من املرجح أن فإن، فقراءلل يةجتامعسياسات الرعاية اال

أن تكون  ينبغيفرص عمل كافية  من أجل توليدو .للفقراء تعزز مفهوم أن اإلعانات بديل أفضل عن االلتحاق بالعمل
بناء املهارات والقدرات سياسات و، والتدريب املهني، والتعليم يقتصادسياسات النمو االالفقر متسقة مع  تدابري احلد من

للفقراء العاملني والعاطلني عن  تنشيطية تشمل سياساتجيب أن ة تيجيسرتاهذه الركيزة من اإلفإن ، وعليه .للفقراء
  .والتمويل امليكروي واملتوسطة ملرشوعات الصغريةوتنمية وتطوير ا، العمل

 ركيزة التشغيل وروح املبادرة واإلبداع من منظور داعم للفقراء بتصميم املتعلقةالقضايا التقنية الرئيسة و والسياسات
األنشطة و، يف سوق العمل يف سن العملالفقراء القادرين عىل العمل  إلدماج آليات إجيادتتضمن ، ةسرتاتيجياإلهذه  من

تقديم  من خالل، املشاريع الصغرية واملتوسطةودعم ، "ي لغايات العملجتامعالرفاه اال "من خالل تدابري ، املُدرة للدخل
وجيب أن تقوم سياسات التشغيل وسوق العمل  .التمويل امليكرويمثل ، وآليات الدعم املايلاحلوافز الرضيبية و، املشورة

 العاطلني ممن هم يفتنشيط ل حوافز ينبغي أن يشمل ذلك ولكن، العاطلني عن العمل دخل لدعم، مؤقت دعم تقديمعىل 
، هذه السياسة مستهدفة من جمموعةأما الشباب فهم  .خاصة هبم إقامة مشاريع جتاريةأو  فرص عمل إلجياد، سن العمل

التشغيل املطورة لركيزة  ستكون التدابريحيث ، التعليم عند االنتهاء من يةقتصاداألنشطة اال لبدء دعمإىل  هم بحاجةو
حرصًا عىل ، ة الوطنية للتشغيلسرتاتيجيُمتسقة مع اإل، ةسرتاتيجياإل من من منظور داعم للفقراء، وروح املبادرة واإلبداع
  .وجتنبًا للتداخل واالزدواجية وجود التناغم املطلوب

  خدمات التعليم والصحة الشاملة: الركيزة الثالثة
 .خدمات الصحة •

 .خدمات التعليم •

؛ للفقراملحددة  من العوامل اهلامةاملهارات هي وفإن املستويات املنخفضة من التعليم ، وفقًا لدراسات تقييم الفقر
فإن إحدى ركائز ، انطالقًا من ذلك .التعليمعادًة ما تتحسن مع  مستويات املعيشةفان ، عكس من ذلكوعىل ال

والفئة الدنيا من ، للفقراء رأس املال البرشي يف الالزمة لالستثامر والتدابري، السياسات الرئيسة سوف تشملة سرتاتيجياإل
 للخدمات العادللذلك فإن الوصول ، الفقرب رتبطي مهمعامل  هو أيضاً  كام أن سوء احلالة الصحية .الطبقة املتوسطة

  .ةسرتاتيجياإلهذه  يعد عنرصًا آخر مهًام من مكونات الصحية
من يف تصميم ركيزة خدمات التعليم والصحة الشاملة  ذات الصلةالقضايا التقنية والسياسات الرئيسية و

 التي يواجهوهنا، املحددة يةقتصادواالية جتامعواال املعوقات املكانية للتغلب عىل، الفقراء تشمل مساعدة، ةسرتاتيجياإل
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، معدالت الفقر املرتفعةواملناطق ذات  مناطق جيوب الفقروبخاصة يف ، والصحة التعليم خدماتإىل  عند حماولة الوصول
، من أجل مهارات التشغيل لدهيم، من الشبابوخاصة ، املتوسطة والفئة الدنيا من الطبقة لفقراءل قاعدة املهاراتوتعزيز 

عىل وهذه الركيزة ستحتاج  .روح املبادرة واإلبداعحياهتم املهنية و وتعزيز، يف سوق العمل قدرهتم عىل املنافسةوحتسني 
يف سوق  املتغرية عىل املهارات تلبية الطلبل، املهني والتدريب لزيادة فعالية التعليمتصميم ووضع تدابري إىل  نحو خاص

للتخفيف وذلك ، اإلنجابيةوالصحة ، لطفليف صحة ا لتحقيق حتسن إجراءات ةسرتاتيجياإلعمل  ويشمل نطاق .العمل
  .األهداف اإلنامئية لأللفية الفقر وحتقيق من حدة

  الزراعة والبيئة والتنمية الريفية للفقراء: الركيزة الرابعة
 .التصنيع الزراعيالزراعة و •

 .إدارة املوارد الطبيعية •

 .التكيف مع التغري املناخي •

 .الغذائياألمن  •

 .التنمية الريفية •

حمدودية  بسبب، املناطق احلرضية مقارنة بسكان للتعرض للفقر خماطر أعىل ردنيف األ ويواجه سكان املناطق الريفية
 عرضة لآلثار أيضًا أكثر وهم .يةجتامععىل اخلدمات االالفرص التجارية وعدم كفاية فرص احلصول وفرص العمل 

يف املناطق الواقعة  الفقر جيوب خاصًة يف تشتد حدة الفقرو .سكان املناطق احلرضية مقارنة مع من تغري املناخ املتزايدة
االستخدام املنتج  من خالل دعموبخاصة ، عىل التنمية الريفية رتكزة سسرتاتيجيفإن هذه الركيزة من اإل بالتايلو .الريفية

اإلنتاج  من أجل زيادةوذلك ، يف املناطق الريفيةصحاب احليازات الصغرية متاحة أل كموارد، والوقود، واملياه، رايضلأل
  .فيةيف املناطق الري للفقراء وحتسني سبل العيش، الزراعي والغذائي

 كمصدرسلسلة التصنيع الغذائي و، والتصنيع الغذائي الزراعي، والزراعي هذه الركيزة اإلنتاج الغذائي وتتضمن
األمن الغذائي تتضمن و، الريفية الفقر جيوب خصوصا يف، الريفية الفقرية يف املناطقالدخل  وتوليد لكسب الرزق

  .واحلفاظ عىل استدامة املوارد الطبيعية، والتنمية الريفية، التكيف مع تغري املناخو
يف تصميم ركيزة الزراعة والبيئة والتنمية الريفية الداعمة للفقراء  ذات الصلةالقضايا التقنية وتشمل السياسة الرئيسة و

أصحاب احليازات  وبخاصة، يف املناطق الريفية للفقراء مولدة للدخلوفرص ، عمل منتجة فرص خلق، ةسرتاتيجيمن اإل
وتطوير ، اإلرشاد الزراعيخدمات  وتعزيز، من خالل التمويل امليكروي أرضهم زراعةل دعمإىل  الذين حيتاجون الصغرية

من  لالستهالك املواد الغذائيةزيادة اإلنتاج املحيل من و، فرص عمل جديدة سلسلة التصنيع الزراعي التي من شأهنا خلق
 هذه الركيزة تشمل وسوف .السياحة احلرض وقطاع صناعة لسكانإلمدادات الغذائية إضافة ل، املناطق الريفية قبل سكان

  .التكيف مع تغري املناخ التي تشمل واألنشطةالتدابري  أيضا
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البيئية يف مجيع مكونات  االستدامة إدماج أيضًا ستضمن وركيزة الزراعة والبيئة والتنمية الريفية الداعمة للفقراء
 .حليةاملوارد املياه والطاقة واالستخدام الرشيد مل، واملحافظة عليها تدهور األرايض تدابري ملكافحةووضع ، ةسرتاتيجياإل

  .ةسرتاتيجيوتدابري وأنشطة اإل أهدافيف  الطبيعيةاالستخدام املستدام للموارد األثر البيئي وكام سيتم األخذ باحلسبان 
  البنية التحتية ومساكن الفقراء : الركيزة اخلامسة

 .النقل •

 .اخلدمات احلكومية •

 .اإلسكان واملرافق األخرى •

عىل مستوى  اخلدمات وخاصة( احلكوميةالبنية التحتية للخدمات و، النقل وتشتمل هذه الركيزة عىل تطوير أنظمة
حصول الفقراء  الرتكيز عىل ضامنمع ، )املياه والرصف الصحي مثل إمدادات(األخرى  واملرافق واإلسكان، )املحافظات

ظروفهم  لتحسني واملحرومة للمجتمعات الفقرية واخلدمات األساسية البنية التحتية توفريويعّد  .عىل اخلدمات العامة
يتطلب  للفقراء بأسعار معقولةاحلصول عىل سكن  كام أن، التنمية البرشية املعيشية من األمور الالزمة واهلامة للمسامهة يف

فإن ، وكذلك .املكتظة بالسكان املناطق احلرضيةإىل  باإلضافة، يف املناطق الريفية الفقر جيوب تستهدف اختاذ تدابري
كام أن ، ومحاية البيئة، وحتسني األوضاع الصحية، للحد من الفقر رضوريالرصف الصحي إمدادات املياه واالستثامر يف 

لتطوير التجمعات الفقرية من أجل ربطها ) حيتمل أن تكون سياسات دعم(هنالك حاجة لتحسني خدمات النقل 
  .ية أفضلاقتصادباألسواق وبالتايل خلق فرص 

  املوجه إلعداد اإلسرتاتيجية املبادئ
 .الشمولية •

 .املرونة •

 .حقوق اإلنسان •

 .صوت املواطن واملساءلة •
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  2ملحق رقم 
  2010 لألفراد  اإلنفاقحسب فئات /  مسح دخل ونفقات األرسة

 
 دعم المواد الغذائیة

 
 دعم الماء والكھرباء

 
 دعم المحروقات

 
 معونة نقدیة متكررة

 
 900- 800- 700- 600- 500- 400- 300- <300 االنفاق السنوي للفرد

 75- 67- 58- 50- 42- 33- 25- <25 االنفاق الشھري للفرد

 79 71 63 54 46 38 29 13 متوسط انفاق الفئة للفرد

 %6.4 %6.4 %5.7 %5.0 %3.2 %1.7 %0.7 %0.2 نسبة االسر

 66464 66464 59194 51925 33232 17654 7269 2077 عدد األسر

 %7.3 %7.8 %6.9 %6.7 %4.3 %2.5 %1.1 %0.3 نسبة األفراد

 426093 455277 402745 391072 250986 145922 64206 17511 عدد األفراد

 6.4 6.9 6.8 7.5 7.6 8.3 8.8 8.4 متوسط حجم األسرة

  االنفاق الشھري بحسب خط الفقر لالسرة
خط الفقر الشھري * متوسط حجم األسرة ( 

 )للفرد
475 498 466 426 425 384 386 362 

 23- 14- 4- 4 12 21 29 45 متوسط قیمة المعونة الشھریة للفرد

       31 94 172 257 382 متوسط قیمة المعونة الشھریة لألسرة

  قیمة المعونة للفئة الشھریة 
 )عدد االفراد* قیمة المعونة (

793,233 1,870,529 3,035,183 3,128,963 1,616,430       

       19,397,156 37,547,552 36,422,200 22,446,348 9,518,802 قیمة المعونة السنویة للفئة

  معونة نقدیة متكررة 
 )شھري 58(دینار  700انفاق الفرد السنوي أقل من 

125,332,058 125,332,058     

   %11 112,157 112,157 عدد األسر

   %15 869,697 869,697 عدد األفراد

انفاق الفرد السنوي  دعم المحروقات المجموع
 1)شھري 83أقل من(دینار  1000أقل من 

525,320 1,926,174 4,377,668 7,529,589 11,732,151 12,082,364 13,658,325 12,782,791 

 38,523,481 26,090,903 المجموع 

 192,121 112157 عدد األسر

 1,284,116 869697 عدد األفراد

انفاق الفرد السنوي اقل  ،دعم الماء والكھرباء
 2)شھري 133أقل من (دینار  1600من 

249,239 872,335 2,118,528 3,987,817 6,230,964 7,103,299 7,975,634 7,975,634 

 23,054,567 13,458,882 المجموع 

 192,121 112,157 عدد األسر 

 1,284,116 869,697 عدد األفراد

انفاق الفرد اقل من  دعم المواد الغذائیة
 3)شھري 167أقل(دینار 2000

1,050,640 3,852,348 8,755,337 15,059,179 23,464,302 24,164,729 27,316,650 25,565,583 

 77,046,961 52,181,806 المجموع 

 192,121 112,157 عدد األسر 

 1,284,116 869,697 عدد األفراد

 138,625,009 217,063,649 قیمة الدعم الموجھ للفئة

 %25.2 %39.4 نسبة الدعم الموجھ للفئة
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 عدد األفراد عدد األرس وفر احلايل املطلوب  الدعم
 869,697 112,157 35,332,058- 90,000,000 125,332,058 معونة نقدية

 2,153,813 304,279 110,385,617 175,000,000 64,614,383 دعم املحروقات

 4,103,334 641,789 47,604,565 124,619,280 77,014,715 دعم املاء والكهرباء

 4,722,045 767,447 66,890,771 350,213,460 283,322,689 دعم املواد الغذائية

 189,548,894 739,832,740 550,283,846 املجموع
  

     دعم المواد الغذائیة  

  
       دعم الماء والكھرباء

  المجموع >=3000 2000- 1800- 1600- 1400- 1200- 1000- االنفاق السنوي للفرد

   >=250 167- 150- 133- 117- 100- 83- االنفاق الشھري للفرد

   >=208 208 158 142 125 108 92 متوسط انفاق الفئة للفرد

   %12.2 %13.9 %5.3 %6.8 %8.9 %10.8 %12.8 نسبة االسر

 1038494 126696 144351 55040 70618 92426 112157 132927 عدد األسر

   %8.0 %11.1 %4.6 %6.0 %8.3 %11.1 %14.0 نسبة األفراد

 5836891 466951 647895 268497 350213 484462 647895 817165 عدد األفراد

   3.7 4.5 4.9 5.0 5.2 5.8 6 متوسط حجم األسرة

  االنفاق الشھري بحسب خط الفقر لالسرة
 )خط الفقر الشھري للفرد* متوسط حجم األسرة ( 

347 326 296 280 275 253 208   

     152- 102- 85- 69- 52- 35- متوسط قیمة المعونة الشھریة للفرد

                 متوسط قیمة المعونة الشھریة لألسرة

  قیمة المعونة للفئة الشھریة 
 )عدد االفراد* قیمة المعونة (

                

                 قیمة المعونة السنویة للفئة

  معونة نقدیة متكررة 
 )شھري 58(دینار  700انفاق الفرد السنوي أقل من 

  
 

        

            عدد األسر

           عدد األفراد

انفاق الفرد السنوي أقل من  دعم المحروقات المجموع
 1)شھري 83أقل من(دینار  1000

          

          64,614,383 المجموع 

         %29 304,279 عدد األسر

         %37 2,153,813 عدد األفراد

انفاق الفرد السنوي اقل من  ،دعم الماء والكھرباء
 2)شھري 133أقل من (دینار  1600

15,951,268 13,458,882 11,091,116       

      77,014,715 40,501,266 المجموع 

    %62 641,789 337,511 عدد األسر 

    %70 4,103,334 1,949,522 عدد األفراد

دینار 2000انفاق الفرد اقل من  دعم المواد الغذائیة
 3)شھري 167أقل(

49,029,884 38,873,694 29,067,717 21,012,808 16,109,819    

   283,322,689 37,122,627 116,971,296 المجموع 

  %74 767,447 125658 337,511 عدد األسر 

  %81 4,722,045 618710 1,949,522 عدد األفراد

   550,283,846 37,122,627 157,472,562 قیمة الدعم الموجھ للفئة

    %100.0 %6.7 %28.6 نسبة الدعم الموجھ للفئة
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  التسول  2- 9
  مقدمة

وخيتلف شكل التسول بني هذه الدول من تسول مبارش  .املرشدينأو  تكاد ال ختلو دولة يف العامل من وجود املتسولني
، جتدهم يكتبون الفتة بحاجتهمويف بعض الدول الغربية ، عزف للموسيقى والرسم ليتم التربع هلمإىل ، باستعطاء املواطنني

ية دخيلة اجتامعوُيعدُّ التسول ظاهرة  .طعاًم كالهبمأو ، كأن يطلبون ثمن مرشوهبم، درجة الغرابةإىل  قد تصل طلباهتمو
التي حتث ، وخروجًا عن العادات والتقاليد والقيم السائدة يف املجتمع، وتعد انحرافًا عن السلوك السوي، عىل املجتمع

، اعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون يف كثري من الدولإىل  حتى وصلت، العمل وكفالة املسنني والعجزة واأليتامعىل 
   .ردنومنها األ

ملن اضطر هلا ومل يكن عنده  حاالت املسألة املباحة "صىل اهللا عليه وسلم"فقد بني رسول اهللا ، أما من الناحية الرشعية
فقد ورد يف احلديث الصحيح ما رواه مسلم يف  .وما سواها فهو حمرم، السؤال بقدر احلاجة فقطويكون ، ما يسد حاجته

إن املسألة ال حتل ألحد إال  " :عن قبيصة بن خمارق اهلاليل ريض اهللا عنه عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال صحيحة
رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له املسألة و، رجل حتمل محالة فحلت له املسألة حتى يصيبها ثم يمسك: لثالثة

فحلت له ، ورجل أصابته فاقة فقال ثالثة من ذوي احلجى من قومه لقد أصابت فالنًا فاقة، حتى يصيب قوامًا من عيش
ما سواهن من املسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه  "ثم قال صىل اهللا عليه وسلم ، "املسألة حتى يصيب قوامًا من عيش

  .)1044: رقم احلديث(، صحيح مسلم، "حتًا س
 .ية تشوه صورة البلد احلضاريةاقتصادية واجتامعأصبحت ظاهرة التسول ظاهرة جمتمعية هلا مؤرشات ، ردنويف األ
هذه الظاهرة من منظور احلاجة لتصبح يف كثري من احلاالت مهنة ُيستعمل فيها خمتلف أساليب االستعطاء  وتطورت

للتحذير من محالت ، ويستعمل كثري من املتسولني أحدث األجهزة اخللوية للتواصل فيام بينهم .املواطننيالستدرار عطف 
كوهنا مسؤولية مشرتكة للمجتمع ككل ، األمر الذي يستدعي إعادة النظر بمنظومة مكافحة هذه الظاهرة، مكافحة التسول

خاصة بالنسبة لألطفال الذين ، و أكثر سوءًا من التسولما هإىل  األمرحتى ال يتطور ، وليس مسؤولية جهة دون غريها
، خطر اكتساب العادات والسلوكات السيئةإىل  ويتعرضون، حتضنهم الشوارع والطرقات بدالً من املنازل واملدارس

 وقد يتعرضون للتحرش اجلنيس ممن هم أكرب منهم يف السن وأقدم، كالتدخني والرسقة وتعاطي املخدرات وربام تروجيها
  .منهم يف املهنة

إال أهنا ال زالت تشكل حتديًا ملنظومة املجتمع ، يةردنوعىل الرغم من معاجلة هذه الظاهرة بموجب الترشيعات األ
األمر الذي قلل من ، مسؤوليات خمتلف اجلهات ذات العالقة وحتديد، الفتقار برنامج حماربتها لآللية الفعالة، رديناأل

  .ملا هلا من آثار سلبية، ووضع احللول املناسبة للحد منها، هلافرص دراسة األسباب احلقيقة 
، وأشكاهلا وواقعها الرقمي، من حيث الترشيعات التي حتكمها ردنوستحاول الورقة حتليل ظاهرة التسول يف األ  

  .كام ستقرتح الورقة بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم يف احلد منها، وحتديات التعاطي معها
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  يةردنالترشيعات األ التسول يف
كل من  :فقدعرف قانون العقوبات املتسول بأنه، ية جريمة يعاقب عليها القانونردنيعدُّ التسول وفقًا للترشيعات األ

وكل من وجد ، بأية وسيلة اخرىأو ، عاهة فيهأو  ذلك بعرض جروحهإىل  طلب الصدقة من الناس متذرعاً أو  استعطى
ادعاء إىل  ساعيًا جلمع التربعات اخلريية مهام كان نوعها باالستنادأو ، الصدقة واإلحسان آخر جلمعإىل  متنقًال من مكان

يف أي حمل عام أو ، يف مكان حماذ هلامأو ، شارع عامأو  أية طريقأو ، مقربة منهأو  وكل من وجد متجوالً يف أي مكان، كاذب
   .)1("غري الئقةأو  آخر يف وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غري مرشوعه

وتم تعديل كلمة مترشد لتصبح املحتاج للحامية ، )2(االستجداء نوعًا من أنواع الترشدكام اعترب قانون األحداث 
  .)3(والرعاية بموجب القانون املعدل لقانون األحداث

سواء ، به احلدث طلب الصدقة الذي يقومأو  االستعطاء ": وجاء قانون مراقبة سلوك األحداث ليعرف التسول بأنه
أي وسيلة إىل  باللجوءأو ، عاهة فيهأو  ذلك بعرض جروحهإىل  متذرعاً ، جالسًا يف مكان عامأو  متجوالً كان، لغريهأو  له

وحظر حتت طائلة املسؤولية اجلزائية كل من استخدم احلدث يف ، كام حظر القانون تسول األحداث .)4("أخرى هلذه الغاية
  .أن القانون أناط مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون بوزير الداخليةإىل  وجتدر اإلشارة .)4و 3املواد (التسول 

  واقع ظاهرة التسول
غري أن املواطن العادي يستطع ، ال تتوفر إحصائيات دقيقة عن ظاهرة التسول، يةجتامعكغريها من بعض الظواهر اال

 .ية يف حماربتهاجتامعبالرغم من جهود وزارة التنمية اال، وأساليبهامالحظة تزايد ظاهرة التسول وانتشارها وتنوع أشكاهلا 
الذين تم ضبطهم من خالل محالت ، ية عن املتسولنيجتامعوهلذا فسيتم اعتامد البيانات املتوفرة لدى وزارة التنمية اال

خالل السنوات العرش األخرية أنه إىل  تشري بيانات الوزارةو .ردنللتعرف عىل واقع هذه الظاهرة يف األ، مكافحة التسول
وذلك بسبب  .)1ملحق رقم (خالل السنوات الثالث األخرية % 36منهم ، متسوالً ومتسوله) 17030(تم ضبط ما جمموعه 

تم (ومشاركة كٍل من أمانة عامن ومديرية األمن العام يف جلان مكافحة التسول ، تكثيف محالت مكافحة التسول من جهة
أن العدد املشار إليه ال يعني إىل  وجتدر اإلشارة هنا .)2009استحداث قسم ملكافحة التسول يف مديرية األمن العام عام 

خلل يف إىل  األمر الذي يشري، ملتسولعدد املتسولني؛ إذ يوجد الكثري من حاالت التكرار لنفس ا إمجايلبالرضورة أنه 
  .اإلجراءات الالحقة لعملية ضبط املتسولني

                                                                        
 .)389(، املادة )1960(لسنة ) 16(العقوبات األردين رقم قانون   (1)
 .)ـه(، الفقرة )32(، الفصل السابع، املادة )1968(لسنة ) 24(قانون األحداث رقم   (2)
 .)2002(لسنة ) 52(قانون معدل لقانون األحداث، قانون مؤقت رقم   (3)

 .)أ(، الفقرة )2(، املادة )2001(لسنة ) 51(قانون مراقبة سلوك األحداث، قانون مؤقت رقم (4)  
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  :كام ييل وتتلخص إجراءات الضبط
  املتسولون البالغون •

   .القانونية ضبط املتسول من قبل اللجان وفقًا للرشوط §
   .املراكز األمنية حسب االختصاص املكاينإىل  إحالة املتسولني §
وتطبيق أحكام ، املختصة لتتخذ املقتىض القانوين بحقهم املحكمةإىل  املركز األمني أحالة املتسولني من قبل §

   .ردينمن قانون العقوبات األ) 389(املادة 
  املتسولون األحداث •

مركز رعاية املتسولني التابع لوزارة التنمية (يتم ضبط األطفال املتسولني وإيداعهم يف املركز املخصص هلم  §
   .)يةجتامعاال
 .عىل املحكمة املختصة إلصدار أمر االحتفاظ هبم عرضهم §

الطفل غري  وإذا كانت أرسة، ية هلم وألرسهم ملعرفة األسباب التي تدفعهم للتسولاجتامعإعداد دراسات  §
وإيداعه إحدى دور الرعاية بموجب ، من قانون األحداث) 32(يتم تطبيق أحكام املادة ، قادرة عىل رعايته

ويف احلاالت األخرى يسلم ، كونه حيتاج للحامية والرعاية )مخس سنواتإىل  سنة(تقرير مراقب السلوك من 
   .لويل أمره عن طريق املحكمة للعناية به بصورة الئقة

مجلة من أشكال التسول إىل  يةجتامعأشارت ملفات وزارة التنمية اال، 2011ومن خالل احلاالت التي تم ضبطها عام  
  :التي يمكن إجيازها عىل النحو التايل، وبعض خصائص املتسولني، وأسبابه

   :نوعنيإىل  يمكن تصنيفهاو، أشكال التسول •
  :وذلك من خالل، التسول املبارش .1

من خالل عرض تقارير طبية ووثائق أخرى ، مصطنعةأو  سواء كانت حقيقية، اإلعاقةأو  استغالل املرض §
إىل  استغالل عطف الناس بمناظر تؤّديإىل  ليست بالرضورة حقيقية؛ إذ يلجأ بعض ضعاف النفوس

، غري ذلك مما نراه ونسمعهأو ، مريض بالرسطانأو ، امرأة مبتورة اليدأو ، كمنظر رجل مشلول، الشفقة
 .ومن هنا تشّوهت صورة املحتاج احلقيقي، واّختذوا التسّول جتارة جلمع املال

  .باملالبس البالية والرثة وعدم االعتناء بالنظافة التسرت §

وهناك كثري من احلاالت التي يكون ، مساعدهتمإىل  اصطحاب األطفال وعرضهم بطرق تدفع املواطنني §
   .األطفال فيها مستأجرين من ذوهيم ألغراض التسول

وبخاصة خالل شهر رمضان ، أمام املساجد واملستشفيات، استخدام ألفاظ وأدعية تستدر عطف املواطنني §
  .واملناسبات الدينية واألعياد
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عدم كفاية ما أو ، املنزل يف جممعات السفرياتإىل  التظاهر بفقدان النقود وطلب أجرة املواصالت للعودة §
  .يملك ثمنًا لدواء وصفه الطبيب أمام املستشفيات واملجمعات الطبية

عمل عىل تلبية احتياجات أرس عفيفة من احلقائب التظاهر لدى البعض بأهنم يمثلون مجعيات خريية ت §
دور اجلمعيات اخلريية احلقيقية إىل  األمر الذي ييسء، توفري متطلبات األرسة األخرىأو ، ألبنائهم املدرسية

ويفقد املواطن العادي الثقة بعمل القطاع ، التي أنشئت من أجلها، ية األخرىجتامعيف التعامل مع القضايا اال
 .التطوعياألهىل 

 التسول غري املبارش من خالل التسرت حتت إطار بيع السلع البسيطة عىل مفرتقات الطرق واإلشارات الضوئية .2

  .ومسح السيارات
  أسباب التسول •

ومنها ما يعود للظروف املحيطة ، أرستهأو  فمنها ما يعود للمتسول نفسه، ختتلف أسباب التسول من شخص آلخر
مجلة من األسباب يمكن إىل  يةجتامعوقد أشارت البيانات املتوفرة لدى وزارة التنمية اال .باألرسة والسياسات العامة

 :تلخيص أبرزها بام ييل
وذلك رغبة منه يف جني ، ي له جيدقتصادأن الوضع االإىل  امتهان البعض للتسول بالرغم من وجود دالئل تشري .1

   .وضعف العقوبات الرادعة، املواطننيمستغالً عامل الشفقة واإلحسان لدى ، املزيد من األموال
فيقتدي الطفل بمن يكربونه من ، وبخاصة لألرس التي بنت حياهتا عىل التسول وعدم العمل، املحاكاة والتقليد .2

عدم وضوح الرسالة اإلعالمية من إىل  باإلضافة، لفيعتاد التسو، بل ربام يدفع من قبلهم دفعاً ، املتسولني يف األرسة
 .احلاالت التي يتبني فيها أن املتسول يمتلك العقارات واألرصدة النقديةنرش كثري من 

والتفكك األرسي الذي ال يقترص فقط ، كالمهاأو  وبخاصة فقدان أحد الوالدين، ية واألرسيةجتامعالفقر واملشاكل اال .3
  .للترشد وسؤال الناس وإنام يتعدى ذلك للمسنني الذين يعقهم أبناؤهم ويرتكوهنم عرضة، عىل دفع األطفال للتسول

  خصائص املتسولني •
من % 66فقد شكل املتسولون املضبوطون يف منطقة عامن أعىل نسبة ؛ إذ بلغت ، انتشارهم يف املدن الرئيسية املكتظة .1

يف حني مل تسجل أي حالة ضبط يف كٍل من ، %12ثم تلتها منطقة إربد بنسبة ، 2011إمجايل املضبوطني يف عام 
  .)2ملحق رقم (عجلون والطفيلة 

يف حني شكل ، )أحداث(سنة  18دون سن % 12منهن حوايل ، من إمجايل املضبوطني%) 53(ارتفاع نسبة اإلناث  .2
 .)2ملحق رقم (من إمجايل الذكور املضبوطني خالل السنة نفسها % 25األحداث الذكور ما نسبته حوايل 

% 29وقد شكلوا حوايل ، من جمموع املضبوطني) الذين تم ضبطهم أكثر من مرة(فاع نسبة املتسولني املكررين ارت .3
من % 14فقد شكلوا حوايل ، أما بالنسبة لألحداث املكررين .إناث% 51منهم ، 2011من إمجايل املضبوطني عام 

 .)2ملحق رقم (من جمموع األحداث املضبوطني % 23وما نسبته ، جمموع املكررين



 

من إمجايل % 82ليشكل حوايل ، مراكز رعاية املتسولني بموجب قرار قضائي

إىل  من إمجايل األحداث املحّولني% 71 فقد شكلوا حوايل
من األحداث يعانون % 8و، هجراهناأو  للذين يعانون من طالق األم

 وجتدر اإلشارة .كام هو موضح يف الشكل أدناه
آخذين ،  ككلردينظاهرة التسول يف املجتمع األ

فإن عامل اخلطورة يف هذا ، وبالتايل،  هي أرس طبيعية
أن العديد من إىل  باإلضافة، رديناملجتمع األ

 .تعتمد التسول مصدر رزق

  

  :ييلأن حتديات احلد منها تكمن فيام ، يالحظ املتأمل يف الترشيعات الناظمة ملكافحة ظاهرة التسول وواقعها احلايل
ية هي اجلهة الرئيسة التي يشار إليها عند جتامع

إال أن ذلك ليس مدعومًا بأي ترشيع؛ إذ نجد أن الترشيعات قد 
وتقع مسؤولية حماربتها عىل وزارة ، يعاقب عليها القانون

إىل  وجتدر اإلشارة هنا .يةجتامعالداخلية وما يتبعها من األجهزة التي ختلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية اال

مراكز رعاية املتسولني بموجب قرار قضائيإىل  ارتفاع عدد األحداث املحّولني
 .)3ملحق رقم (مكررين % 28منهم ، األحداث املضبوطني

فقد شكلوا حوايل، )وجود الوالدين(ارتفاع نسبة األحداث من أرس طبيعية 
للذين يعانون من طالق األم% 14مقابل ما نسبته ، مركز رعاية املتسولني
كام هو موضح يف الشكل أدناه، يعانون من التفكك األرسي% 7و، )كالمهاأو  أحد الوالدين

ظاهرة التسول يف املجتمع األإىل  املؤرش ال يعكس بالرضورة عامل خطورة للتحولأن هذا 
 هي أرس طبيعيةردينمن األرس يف املجتمع األ% 85باحلسبان أنَّ ما يزيد عىل

املجتمع األمن % 15املجال يرتفع لدى األرس غري الطبيعية التي تشكل حوايل 
تعتمد التسول مصدر رزق) وجود الوالدين(األحداث املتسولني ينتمون ألرس طبيعية 

  حتديات التعامل مع ظاهرة التسول
يالحظ املتأمل يف الترشيعات الناظمة ملكافحة ظاهرة التسول وواقعها احلايل

جتامعفبالرغم من أن وزارة التنمية اال، تداخل الصالحيات واملسؤوليات
إال أن ذلك ليس مدعومًا بأي ترشيع؛ إذ نجد أن الترشيعات قد ، احلديث عن ظاهرة التسول ورضورة التصدي هلا

يعاقب عليها القانوناعتربت هذه الظاهرة نوعًا من أنواع اجلريمة التي 
الداخلية وما يتبعها من األجهزة التي ختلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية اال
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ارتفاع عدد األحداث املحّولني .4
األحداث املضبوطني

ارتفاع نسبة األحداث من أرس طبيعية  .5
مركز رعاية املتسولني

أحد الوالدين(اليتم 
أن هذا إىل 

باحلسبان أنَّ ما يزيد عىل
املجال يرتفع لدى األرس غري الطبيعية التي تشكل حوايل 

األحداث املتسولني ينتمون ألرس طبيعية 

حتديات التعامل مع ظاهرة التسول
يالحظ املتأمل يف الترشيعات الناظمة ملكافحة ظاهرة التسول وواقعها احلايل

تداخل الصالحيات واملسؤوليات •
احلديث عن ظاهرة التسول ورضورة التصدي هلا

اعتربت هذه الظاهرة نوعًا من أنواع اجلريمة التي 
الداخلية وما يتبعها من األجهزة التي ختلت عن هذا الدور لصالح وزارة التنمية اال
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املواطنني تنظيم جهود "إىل  تضطلع بمسؤولية مكافحة التسول ضمن هدفها الساعي، يةجتامعأن وزارة التنمية اال
ومحاية املجتمع من ، ية هلمجتامعوتوفري اخلدمات اال، وتوعيتهم الستثامر قدراهتم وحتسني مستوى معيشتهم

علًام بأن قانون وزارة  .)1("يجتامعوالتنسيق مع اجلهات العاملة يف امليدان اال، ية ومعاجلتهاجتامعاملشكالت اال
هذا املجال عىل التنسيب ملجلس الوزراء بإصدار نظام يتعلق ب ية قد قرص دور الوزارة يف جتامعالتنمية اال

  .)2("مكافحة الترشد والتسول والبغاء واالجتار بالنساء واألطفال وتشكيل رشطة آداب هلذه الغايات"
للمتسولني العديد من حاالت التكرار إىل  يةجتامعإذ تشري بيانات وزارة التنمية اال، عدم تطبيق القانون بآلية مناسبة •

من قانون ) 389(األمر الذي يستدل منه عىل ضعف يف تطبيق املادة ، )2011من إمجايل املضبوطني عام % 29(
ولوحظ كذلك  .وبالتايل تكون رادعًا للمتسولني، والتي تم تعديلها هبدف تغليظ العقوبة للمكررين، العقوبات

، القضاء بعد ضبطهم من قبل جلان مكافحة التسولإىل  وجود ضعف يف حتويل املراكز األمنية لكثري من احلاالت
أن األجهزة املعنية بتطبيق إىل  األمر الذي يشري، وفقًا إلجراءات الضبط املعمول هبا، وإحالتهم للمراكز األمنية

ليها دون النظر إليها عىل أهنا جريمة يعاقب ع، القانون ال زالت تتعامل مع هذه الظاهرة من وجهة نظر إنسانية بحتة
 .تقتيض تطبيق الترشيعات اخلاصة بذلك، القانون

فمتابعة هذه الظاهرة بشكل فعال يتطلب توفر ، عدم االلتفات خلطورة هذه الظاهرة لدى قانون املوازنة العامة •
ية جيد جتامعغري أن املتفحص ملوازنة وزارة التنمية اال .ووسائط النقل الالزمة الستمرار احلمالت، الكادر الكايف

 .مرهون بقرار وقف الرشاء، يف حال تم ختصيصه، أن ما خيصص لتوفري وسائط النقل الالزمة الستمرار احلمالت
حيث مل يتم استثناء الوزارة من قرار وقف التعيني عىل ، وكذلك احلال فيام يتعلق بالتوظيف وجدول التشكيالت

بالرغم من التوسع يف تقديم ، ربع األخريةوخاصة خالل السنوات األ، غرار وزاريت الصحة والرتبية والتعليم
املخاطر التي يتعرض هلا مرافقو إىل  باإلضافة، ية وتزايد احلاالت التي بحاجة خلدمات الوزارةجتامعاخلدمات اال

 .مما جعلها بيئة طاردة للعمل، احلمالت من رضب وإيذاء من املتسولني

الذين دون قصد ، وغلبة النظرة اإلنسانية لدى املواطنني، واملتسولضعف الوعي العام بالتمييز بني املحتاج احلقيقي  •
  .والتعدي عىل حق األطفال يف احلياة الكريمة، يساعدون يف هدر وابتذال كرامة اإلنسان املتسول، منهم

  
   

                                                                        
  من الدستور، ) 120(، الصادر بمقتىض املادة 1997لسنة ) 20(نظام التنظيم اإلداري لوزارة التنمية االجتامعية، نظام رقم   (1)

 .)3(املادة 
  .)11(، الفقرة )4(، املادة )1956(لسنة ) 14(قانون وزارة الشؤون االجتامعية والعمل رقم   (2)
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  النتائج ومقرتحات للحل
أصبحت ، معينة وال متثل ظاهرة التي كانت يف السابق تعرب عن حاجة فئة ورشحية، يتضح مما سبق بأن ظاهرة التسول

مستغلني ضعف تطبيق ، مهنة لدى البعضإىل  وحتولت من حاجة، تنترش وتتوسع وتتخذ أشكاالً خمتلفة وتشكل ظاهرة
لدى ) اإلنساين والديني(القانون الناتج عن اخللط بني البعد القانوين هلذه الظاهرة واملوروث املجتمعي واألخالقي 

حتوهلا يف كثري من احلاالت من إىل  باإلضافة، اوبون مع املتسولني بطريقة عفوية وخجل من رد السائلالذين يتج، املواطنني
    .ظاهرة جرميةإىل  يةاجتامعظاهرة 

لذلك فإن التعامل مع ظاهرة التسول جيب أن ينطلق من أن ، املنطلق األسايس ملعاجلة أي ظاهرة يكون بتحديد أسباهبا
وهي ، بام يف ذلك محاية الطفولة ورعايتها ومحاية حقوقها، األساسية لبناء املجتمع القوي واملنتج واملنتمياألرسة هي اللبنة 

   .جوهر التنمية الشاملة التي تتضافر فيها جهود املواطنني ومؤسسات املجتمع األهيل التطوعي واخلاص واحلكومة
  :حد من انتشار ظاهرة التسوللل، يمكن اقرتاح اخلطوات التنفيذية التالية، ومما تقدم  

وحرمته ، تنفيذ محلة توعية شاملة يشارك فيها رجال الدين ومن عىل املنابر لبيان رأي الدين يف التسول وحاالته .1
انتشار الرذيلة واجلريمة واستغالل و، ورشح اآلثار التي تنجم عنه من امتهان لكرامة اإلنسان، بخالف ذلك

هبدف زيادة ، واإلذاعة املدرسية، التأكيد عليها يف وسائل اإلعالم املختلفة من خالل، وكذلك احلال .الطفولة
الطلب و، وعدم التعاطف مع املتسولني وإعطائهم املال دون جهد منهم، الوعي املجتمعي بأبعاد هذه الظاهرة

ن حيتطب أحدكم أل"وذلك تصديقًا لقوله صىل اهللا عليه وسلم ، منهم القيام بأي عمل حمرتم مقابل إعطائهم املال
التأكيد عىل من كان بحاجة حقيقية أن إىل  باإلضافة، "يمنعهأو  حزمة عىل ظهره خٌري له من أن يسأل أحدًا فيعطيه

صندوق أو ، صندوق املعونة الوطنيةأو ، يةجتامعاجلهات ذات االختصاص؛ مثل وزارة التنمية االإىل  يتقدم هبا
عىل أن يكون بني هذه اجلهات تنسيق لضامن تلبية احلاجة بصورة تليق ، اجلمعيات اخلريية املختصةأو ، الزكاة

  .بإنسانية اإلنسان
وذلك تطبيقًا ، وحتميل مسؤولية مالحقتها لألجهزة األمنية، مراجعة الترشيعات الناظمة ملكافحة ظاهرة التسول .2

فعىل سبيل املثال أناطت إمارة ديب مسؤولية مكافحة التسول بالرشطة  .ردينلنصوص قانون العقوبات األ
من قانون الرتبية والتعليم ) 10(وفقًا للامدة رقم ، التأكيد عىل تفعيل وتطبيق إلزامية التعليمإىل  باإلضافة .السياحية

  .وذلك لضامن حق األطفال يف التعليم .1994لسنة 

من قانون  389من خالل تفعيل املادة ، وتغليظ العقوبة عىل املكررين، التأكيد عىل رضورة تطبيق القانون .3
الذي ، من خالل التثقيف والتوعية والتدريب، األمر الذي من شأنه أن حيد من انتشار ظاهرة التسول، العقوبات

رات ويكسبهم مها، وضمن برنامج عمل متكامل يلبي احتياجاهتم الرضورية، يقدم هلم يف املراكز املخصصة هلم
وذلك ، اقامة مشاريع صغرية خاصة هبمأو ، عملية تساعدهم عىل الكسب املرشوع من خالل العمل لدى الغري
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، مؤسسة التدريب املهني، وزارة الرتبية والتعليم، يجتامعصناديق العون اال(بالتنسيق مع الرشكاء الرئيسيني 
التامدي بارتكاب إىل  غياب تطبيق القانون يؤديأن إىل  باإلضافة .)ومؤسسات املجتمع األهيل التطوعي واخلاص

 .ية يصعب السيطرة عليهااجتامعظواهر وآفات إىل  املخالفات التي تتحول مع الزمن

، هبدف حتديد األسباب احلقيقية، يمكن إجراء دراسة ميدانية تفصيلية للمتسولني، بعد تنفيذ هذه اآلليات املذكورة .4
بام يف ذلك تقديم خدمات ، واقرتاح احللول املناسبة لكل حالة، حاالت تسولوعوامل اخلطورة لألرس التي فيها 

 .اإلرشاد األرسي هلا
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 )2011 – 2002(توزيع املتسولني الذين تم ضبطهم حسب التبعية اإلدارية خالل الفرتة ): 1(ملحق رقم 

 املجموع 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 املنطقة

 9627 1638 1368 745 1192 838 1090 1026 550 351 829 الكربىعامن 

 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 البادية الوسطى 

 1710 136 240 152 95 141 240 290 110 168 138 الزرقاء

 524 118 107 47 19 45 15 96 9 8 60 السلط

 145 10 21 10 29 10 29 17 7 12 0 الشونة اجلنوبية

 399 70 14 157 12 28 0 27 0 0 91 مادبا

 2390 300 196 0 150 163 305 385 285 259 347 إربد

 22 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 الرمثا

 105 46 22 0 12 8 0 0 0 0 17 الشونة الشاملية

 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 املزار الشاميل

 266 36 27 129 13 11 0 0 0 25 25 جرش

 746 0 86 0 82 118 111 152 105 50 42  الكرك

 76 64 0 0 0 0 0 0 0 0 12 الطفيلة

 99 8 0 8 12 10 27 0 0 13 21 معان

 591 25 70 99 51 80 20 70 95 30 51 العقبة

 315 47 75 72 17 29 13 32 0 2 28 املفرق

 17030 2498 2232 1439 1684 1481 1850 2095 1161 918 1672 املجموع

 .2012، يجتامعمديرية الدفاع اال، يةجتامعوزارة التنمية اال: املصدر
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  .حسب املنطقة اإلدارية والعمر واجلنس 2011توزيع املتسولني املضبوطني خالل عام ): 2(ملحق رقم 

 املنطقة

 عدد املكررين األحداث  البالغني

 املجموع الكيل
 إناث ذكور إناث ذكور

 أحداث بالغني

 اناث ذكور اناث ذكور

 1638 37 39 211 208 115 213 759 551 عامن

 136 0 3 15 30 1 21 44 70 الزرقاء 

 118 2 0 11 10 9 6 48 55 السلط 

الشونة 
 اجلنوبية 

3 3 3 1 0 0 0 0 10 

 70 5 2 15 8 12 8 30 20 مادبا 

 300 2 9 37 14 15 29 161 95 إربد 

 46 0 0 7 5 4 1 18 23 الشونة الشاملية 

 36 2 2 1 8 6 8 5 17 جرش 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عجلون 

 64 0 0 12 6 4 0 47 13 الكرك 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الطفيلة 

 8 0 0 0 0 0 0 8 0 معان 

 25 0 0 5 3 0 0 18 8 العقبة 

 47 0 0 9 11 0 0 20 27 املفرق 

 2498 48 55 323 303 167 289 1161 882 املجموع 

 .2012، يجتامعمديرية الدفاع اال، يةجتامعوزارة التنمية اال: املصدر
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  مركز رعاية املتسولنيإىل  احلالة األرسية للمتسولني األحداث املحولني): 3(ملحق رقم 
 (%) النسبة العدد احلالة األرسية

 4.6 17 يتيم األب

 1.6 6 يتيم األم

 1.9 7 يتيم الوالدين

 13.7 51 مهجورةأو  األم مطلقة

 0.5 2 يف السجنأحد الوالدين 

 6.7 25 تفكك أرسي

 71.0 265 أرسة طبيعية

 100.0 373 املجموع

 .2012، يجتامعمديرية الدفاع اال، يةجتامعوزارة التنمية اال: املصدر
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   ردناجلريمة يف األ  3- 9
  :املقدمة

ذاته هدفًا وطنيًا  ؟ وهل صار من املطلوب أن يصبح اجتثاثها بحدردنهل أصبحت اجلريمة مشكلة معقدة يف األ
، القضاء لينالوا جزاءهم العادل والرادعإىل  بحيث ال يكتفى باجلهد األمني لتعقب مرتكبي اجلرائم وإحالتهم، شامالً 

ولكن يركز عىل السعي الحتواء األسباب الدافعة للجريمة بأشكاهلا املختلفة؟ قد يتفاوت املحللون والدارسون يف تقييم 
مثل زيادة عدد ، فالبعض قد يرى أن نموها يرتبط بعوامل عامة معلومة .وحول ازدياد أعدادها، نردحجم اجلريمة يف األ

منذ مطلع العام  ردنية التي تأثر هبا األقتصادوارتباطها بطبيعة الدورة اال، غري الرسمي قتصادواال، واتساع املدن .السكان
وتأثريمها يف سيادة القانون ، ًا الزدياد ظاهريت الفقر والبطالةنظر، فام زالت اجلريمة تقض مضاجع العامة واخلاصة .)2009(

   .والسلطات القائمة عىل تطبيقه
حيث مل يعد ارتكاهبا بأنواعها املختلفة حكرًا عىل األقل ، وهنالك من يعتقد أن بعض مظاهر اجلريمة صارت مقلقة

وخمالفات ، مثل جرائم املخدرات، األكثر دخًال وثروةبل هنالك تزايد يف أعداد اجلرائم املرتكبة يف صفوف ، دخًال وحظاً 
وحسب ما تؤكده دوائر ، ولكن هذه اجلرائم .واجلرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة، وجرائم السالمة العامة، السري

أو  يف اليابان "اكوزاالي"مفهوم اجلريمة املنظمة كام تعرف يف دول العامل املتقدمة والكربى مثل إىل  مل ترق بعد، األمن العام
وهلذا النوع من العصابات قياداهتا  .يف إيطاليا والواليات املتحدة "الكوزا نوسرتا"و "املافيا"أو ، يف الصني "تراياد"

وترتكب جرائم ، وأجهزة األمن والقضاء، ووسائلها يف التغلغل يف بعض املؤسسات كالنقابات، ومواردها املالية والبرشية
وتضافراجلهود ، وتتطلب التصدي ملثل هذه العمليات كفاءات عليا وموارد مالية .ملن يقف يف طريق أعامهلااغتيال وتصفية 

  .بني خمتلف اجلهات
وصارت هتمه تقال عىل ، وقد استحوذت يف األعوام األخرية جريمة الرشوة والفساد اإلداري عىل اهتامم الرأي العام

وعدد من املتنفذين ، ية تعرض بعض املسؤولني يف دوائر ورشكات حكوميةردنفقد شهدت الساحة األ، خمتلف املستويات
وبسبب تفاقم األوضاع  .املصادرةو لعقوبات السجن والغرامةأو ، املحاكمةأو  يف القطاع اخلاص املعروفني شعبيًا للمساءلة

واجتثاث ، وحماكمة الفاسدين، أصبحت هذه الظاهرة واحدة من حمفزات املطالب باإلصالح، يةجتامعية واالقتصاداال
وقد استجابت احلكومة للمطالب الشعبية واملدنية بالتصدي املؤسيس هلذه  .وغريها من الشعارات، الفساد من جذوره

وقامت بإعداد امللفات ، من أجل التحقيق يف احلاالت التي يكون فيها شبهة فساد، فأنشئت دائرة مكافحة الفساد، اجلرائم
 .وإحالة ثامٍن منها للمحاكم، وقد قامت الدائرة بالتحقيق يف أكثر من مخسامئة حالة .هيدًا إلحالتها للمحاكممت، القانونية هلا
انصب اهتامم ، ومن ناحية أخرى .للنظر يف الشكاوي اإلدارية واملالية التي يتقدم هبا املوظفون "ديوان املظامل"كام أسس 

، كوادرهو وقد وجهت القيادة العليا للدولة اهتاممًا كبريًا نحو تطوير القضاء .أكرب عىل ديوان املحاسبة لكي ينشط يف عمله
وجيب أال يغيب عن بال املراقب أن اجلريمة .بغية سد الفجوة يف نقص القضاة حيال الزيادة الكبرية املنظورة أمام القضاء
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ولذلك فإن  .اجلريمة وتشجع عليهاإىل  ية وتربوية تؤدياجتامعية واقتصادفهنالك أسباب ، تنبت يف بيئة زمخة تغذهيا
بل ال بد لألرس ومؤسسات املجتمع املدين واملدارس ، اجلريمة أكرب من أن حيلها رجال األمن والقضاء وتوسعة السجون

ووسائل اإلعالم املكتوبة واملرئية واملسموعة واإللكرتونية من أن تساهم يف هذا اجلهد ، واجلامعات واملساجد والكنائس
  .يالوطن

فإننا نرى أن اجلريمة قد يتسع نطاقها ليشمل مجيع ، وعند متحيص إحصائيات اجلريمة التي تنرشها دوائر األمن العام
، فهنالك جرائم يف قطاع النقل .ومجيع القطاعات املختلفة، وقد ينخفض ليضيق يف حدود الزمان واملكان، مناطق اململكة

واجلامعات ، واملدارس، واملصانع، واألسواق، واملتاجر، واملنازل، واإلعالم، واالتصاالت، واملياه، والكهرباء
وهذا التفاوت يف اجلريمة هو  .مثلام ترتكب اجلرائم يف مدن اململكة وقراها وبلدياهتا، واملستشفيات والعيادات وغريها
  .الذي يلفت النظر عىل نحو كبري

ووجد أهنا تتخذ أشكاالً خمتلفة ، ف يف املدارس واجلامعاتي ظاهرة العنجتامعي واالقتصادلقد درس املجلس اال
وغياب الثقافة الوطنية التي تغلب ، واالنغالق عىل اهلويات الفرعية التي ال تتفاهم مع اآلخرين، تنبع من غياب لغة احلوار

لتقييم ردود  .واجلامعيةدراسة من اإلدارات املدرسية إىل  وهذه الظاهرة بحاجة .عىل املصلحة اخلاصة املصلحة العامة
  .الفعل عىل حوادثها املتكررة

وقد وصل ، اتجتامعيف عدد االعتصامات واال) 2012- 2010(يف األعوام الثالثة األخرية  .وكذلك رأينا ازديادًا كبرياً 
مل حتقق  واستخدام لغة التهديد إن، وسد الطرقات .مرحلة التطاول عىل املمتلكات العامة وإتالفهاإىل  احلال ببعضها

اجلرائم التي تقع عىل "قد ارتبطت بارتفاع اجلرائم التي يصنفها األمن العام إما بأهنا، وقد لوحظ أن هذه الظاهرة .املطالب
ومن حسن الطالع أن الفرع األول املوجه لإلدارة  ."اجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة"أو ، "اإلدارة العامة

 2010(يف العامني ) 1606(و )1806(إىل  ثم انخفض) 1914(حيث بلغ ، 2009الل العام العامة قد حصل ذروته خ
   .عىل التوايل) 2011و

باستثناء ) 2007(فقد ارتفعت منذ العام ، "اجلرائم التي تقع عىل األموال"ية التي تصنف بأهنا قتصادأما اجلرائم اال
 2011حمققة ارتفاعًا ملحوظًا للعام ) 21151(إىل  )15708(من ) 2011- 2007(وقد زاد عددها خالل الفرتة  .2009العام 

إال أن اقرتان ، من أن هذه األرقام تتطلب حتقيقًا علميًا وإحصائيًا أدق وبالرغم .)2انظر اجلدول رقم (عن العام الذي يسبقه 
ية قتصادبأن اجلرائم املالية واالي بارتفاع عدد اجلرائم من هذا النوع يعطي داللة واضحة ال تقبل الشك قتصادالرتاجع اال

ولكنها ال تقل ، نقصاً أو  زيادة%) 20(آخر بنسبة قد تصل إىل  فالرسقة اجلنحوية تتذبذب من عام .أصبحت ظاهرة مقلقة
وأما رسقة  .يف حدها األعىل) 8323(حالة يف حدها األدنى و) 5451(من ) 2011- 2008(فقد تذبذبت خالل الفرتة 
البطالة العالية  وربام كانت .2011حالة يف العام ) 4348(إىل  لتصل 2007حالة للعام ) 2819(السيارات فقد ارتفعت من 

   .ضعف معدل البطالة الوطنيإىل  خاصة أن نسبتها تصل، بني الشباب هي املسؤولة عن ازدياد اجلرائم املالية
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وفقًا لتقارير األمن العام قد ال يعطي الصورة التحليلية الكافية عن  ردناأل ومن املهم أن نذكر أن تصنيف اجلريمة يف
فاجلرائم التي يصنفها تقرير األمن العام باجلرائم املخلة بالثقة ، وال عن طبيعة مرتكبيها وهوياهتم، كل نوع من أنواع اجلرائم

وكذلك فإن من ضمن اجلرائم التي تقع عىل اإلدارة العامة  .يةاقتصادوهي جريمة ، العامة من ضمنها جريمة تزييف النقد
فتنطوي عىل ) 9انظر جدول رقم (وأما بند اجلرائم األخرى  .وهي أيضًا جريمة تقع عىل األموال، جريمة االختالس

وتباع يف ، ريةاألث ردنحيث يعتدى عىل كنوز األ، وجريمة خمالفة قانون اآلثار، وجريمة املقامرة، جرائم االجتار باملخدرات
  .السوق السوداء

ولكن يبدو  .يةقتصادومن هنا فال بد من تقدير اجلهد الذي تبذله دوائر األمن العام يف إعداد التقارير عن اجلرائم اال
ي واضح اقتصادمن املناسب أن تعمل مديرية األمن العام مع دائرة اإلحصاءات العامة واجلهات املختصة لوضع تصنيف 

كام أن التقرير ال يشمل كثريًا من  .حتى يتمكن الباحثون من التحليل الدقيق ملثل هذه اجلرائم، للجرائم ي واضحاجتامعو
كوهنا تنظر ، الشيكات املزورة وغريهاأو ، مثل إصدار الشيكات بدون رصيد، اجلرائم التي قد ال يتعامل معها األمن العام

تلك التي أو  .فإن التقرير ال يشمل إال اجلرائم التي أبلغ عنها، وكذلك .من قبل املحاكم مبارشة بحسب القانون اخلاص هبا
   .القبض عىل مرتكبيها القي

التي باتت تتطلب ، ردينوجّل ما تفعله هذه التقرير هو إلقاء الضوء عىل هذه الظاهرة السلبية يف املجتمع األ 
و فيام ييل .ية والثقافيةجتامعية واالقتصادسات االوصارت تتطلب املزيد من الدرا، إحصائيات أكثر دقة وأحسن تصنيفاً 

      .وبعض التوصيات بذلك الشأن .)2011- 2007(حتليل إلحصاءات اجلريمة الواردة يف تقارير األمن العام خالل الفقرة 
  :ردنالوضع اجلرمي يف األ

وهي تؤثر عىل جوانب ، تنميتهو من بني أكرب التهديدات الستقرار البلد ردنالعنف يف األو تعد مستويات اجلريمة
تتطلب مكافحة و .غالبا ما حتتل أولوية عالية يف جدول أعامل واضعي السياساتو، بالغة األمهية يف حياة املواطنني اليومية

نظامًا إحصائيًا شامًال  - كغريه من الدول ردنمن ضمنها األو - تعزيز األمن يف أي دولة و إدارة برامج الوقايةو اجلريمة
  .أثرها عىل الكيانات املترضرةو، اجتاهات مجيع أشكال اجلريمةو يمكن أن يوفر األدلة لرصد مستويات

  :اململكةاجلرائم يف 
فقد ارتفعت ، انخفاضاً و تفاوت نسب مرتكبيها ارتفاعاً إىل  الذي يؤدي، تعددهاو يف ضوء اختالف أسباب اجلريمة

يف حني كان ، جريمة 475ألفًا و 31مسجلة % 17عن العام الذي سبقه بنسبة  2011العام  ردننسبة اجلرائم املرتكبة يف األ
كام هو مبني  2006هي تعد أعىل نسبة زيادة تشهدها اململكة منذ العام و جريمة 878ألفًا و 26، 2010عدد اجلرائم العام 

تتشارك ، العمل عىل معاجلتها بإجراءات وقائية ترشيعية عالجيةو، دراسة األسباب عليه ؛ ال بد منو .)1()1(باجلدول رقم 
  .األرسةو اإلعالميةو املؤسسات التعليميةو منظامت املجتمع املدينو فيها خمتلف اجلهات الرسمية

                                                                        
 2011التقرير اإلحصائي اجلنائي –مصدر اإلحصائيات والبيانات الواردة يف هذه الورقة إدارة املعلومات اجلنائية )  1(
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  م 2011 - 2006ية اهلاشمية خالل الفرتة ردناجلرائم املرتكبة يف اململكة األ): 1(اجلدول رقم 
  النقصانأو  نسبة الزيادة  عدد القضايا  السنة
2006  19422  ***  

2007  22280  14.72+  

2008  23761  6.65+  

2009  24727  4.07+  

2010  26878  8.70+  

2011  31475  17.10+  
  

  2011- 2006خالل الفرتة  ردناجلرائم املرتكبة يف األ :1شكل 

  
علًام بأن عدد اجلرائم من ، عىل األرسة والدين 2011جريمة وقعت يف العام  102فإن ، وبحسب اإلحصائيات

، جرائم 1606وبلغ عدد اجلرائم الواقعة عىل اإلدارة العامة ، جريمة 94بلغت  31/10/2012إىل  2012بداية العام
لغاية و، جريمة 1615واجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة ، جريمة 1590بلغت  31/10/2012لغاية و

بينام ، جريمة 1633، 2011وبلغ عدد اجلرائم الواقعة عىل اإلنسان يف العام  .جريمة 1355 بلغت 31/10/2012
بينام بلغت ، جرائم 306يف حني ناهزت اجلرائم املخلة بالثقة العامة ، جريمة 1471بلغت  31/10/20120لغاية 

بلغت  31/10/20120لغاية و، جريمة عىل األموال 151ألفًا و 21وسجلت ، 31/10/2012جريمة لغاية  230
  .2كام هو مبني يف اجلدول رقم  جريمة 17223
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  م 2011 - 2007اجلرائم املرتكبة يف اململكة حسب نوعها خالل الفرتة  :)2(اجلدول رقم 

  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
 ىلإ 1/1/2012

31/10/2012   
  1471  1633  1402  1220  1211  1102  اجلنايات واجلنح التي تقع عىل اإلنسان

  230  306  345  340  248  239  اجلرائم املخلة بالثقة العامة
  17223  21151  17113  15470  15998  15708  اجلرائم التي تقع عىل األموال
  94  102  96  96  112  101  اجلرائم التي متس الدين واألرسة
  1590  1606  1806  1914  1631  1474  اجلرائم التي تقع عىل اإلدارة العامة

  1355  1615  1585  1042  803  546  اجلرائم التي تشكل خطراً عىل السالمة العامة
  951  917  938  906  840  840  اجلرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة

  4169  4145  3593  3739  2918  2270  جرائم أخرى
  27083  31475  26878  24727  23761  22280  املجموع

جريمة لغاية  951إىل  وا رتفعت، جريمة 917إىل  باألخالق واآلداب العامةوقد وصل عدد اجلرائم املخلة 
جريمة لكل  50 ردنكان معدل اجلرائم يف األ، وبعامة ."جرائم أخرى"جريمة حتت بند  4145وسجلت ، 31/10/2012
  .آالف نسمة 10

، عن العام الذي سبقه% 27.5 جريمة بنسبة ارتفاع مقدارها 575 )2011(بلغت العام فقد، أما جرائم الرشوع بالقتل
وسجلت جرائم القتل ، جريمة 87ليصل % 26بنسبة  2010فيام ارتفع عدد جرائم القتل العمد للعام املايض عن العام 

  .2010عن العام % 15جريمة بارتفاع  46القصد 
  اجلنايات واجلنح التي تقع عىل اإلنسان) 3(اجلدول رقم 

 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  اجلريمةنوع 
  31/10/2012ىلإ

  442  575  451  392  366  324  الرشوع بالقتل
  61  87  69  50  54  62  )العمد(القتل مع سبق اإلرصار 
  48  46  40  41  46  36  القتل القصد

  3  2  5  5  4  4  املوت إىل الرضب املفيض
  17  20  30  26  24  33  )القتل اخلطأ(القتل من غري قصد 

  900  903  807  706  717  643  اإليذاء البليغ
  1471  1633  1402  1220  1211  1102  املجموع



  748 

كام ، ليسجل جريمتني فقط% 60بنسبة  2010 املوت عّام كان عليه يف العامإىل  وانخفض عدد جرائم الرضب املفيض
 903وارتفعت جرائم اإليذاء البليغ لتسجل ، 2011جريمة يف العام  20مسجلة % 33انخفضت جرائم القتل اخلطأ بنسبة 

 زادت عن العام من املالحظ أن جرائم القتل القصد قدو .تقريباً % 12بنسبة  2010مرتفعة عن العام، جريمة العام املايض
  .31/10/2012جريمة لغاية 900كذلك اإليذاء البليغ بلغ و 31/10/2012جريمة لغاية  48حيث بلغت  2011

فيام انخفضت  .2010 عن العام% 11.8جريمة تزييف نقد بارتفاع  123أما فيام يتعلق بجرائم الثقة العامة فقد وقعت 
عدد اجلرائم لغاية إىل  عند النظرو .4جريمة كام هو مبني باجلدول رقم  183مسجلة % 22جرائم التزوير اجلنائي بنسبة 

  .نجد أنه مل يسجل أي انخفاض ملموس عىل عدد اجلرائم 31/10/2012
  اجلرائم املخلة بالثقة العامة ):4(اجلدول رقم 

 ىلإ 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
31/10/2012  

  97  123  110  103  79  68  تزييف النقد
  133  183  235  237  169  171  التزوير اجلنائي
  230  306  345  340  248  239  املجموع

حيث بلغت نسبة ارتفاع جرائم الرسقة اجلنائية العام ، ومل يسجل أي من اجلرائم الواقعة عىل األموال أي انخفاض
جرائم  906وسجلت جرائم الرشوع بالرسقة ، جريمة 8323بواقع % 25.8واجلنحوية ، جريمة 5671مسجلة % 1.5،  2011

  .5كام هو مبني يف اجلدول رقم  2010عن العام % 9.5مرتفعة بنسبة 
  اجلرائم التي تقع عىل األموال :)5(اجلدول رقم 

 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  31/10/2012ىلإ

  4736  5671  5584  4930  4839  5074  الرسقة اجلنائية
  6202  8323  6616  5732  5451  5117  الرسقة اجلنحوية
  677  906  827  773  802  743  الرشوع بالرسقة

  1534  1903  1497  1417  1869  1955  االحتيال
  4074  4348  2589  2618  3037  2819  رسقة السيارات

  17223  21151  17113  15470  15998  15708  املجموع
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وسجلت جرائم رسقة السيارات ارتفاعًا كبريًا ، جريمة 4348مسجلة % 27وارتفعت نسبة جرائم االحتيال بنسبة 
ال نجد أي مؤرش يدل عىل  31/10/2012لغاية  2012بيانات العام إىل  عند النظرو .جريمة 4348بواقع % 67.9بنسبة 

  .انخفاض يف عدد اجلرائم
جريمة زنا  102مسجلة ، عن سابقه 2011العام % 6.25ارتفعت نسبة جرائم الزنا بنسبة  6و كام يظهر يف اجلدول رقم 

  .ردنيف أنحاء األ
  اجلرائم التي متس الدين واألرسة): 6(اجلدول رقم 

  31/10/2012 ىلإ 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  94  102  96  96  112  101  الزنا

  94  102  96  96  112  101  املجموع
سـجلت جـرائم الرشـوة ، ويف تفاصـيلها% 11وانخفضت نسب اجلرائم التي تقـع عـىل اإلدارة العامـة بعامـة بنسـبة 

وبلـغ عـدد جـرائم ، جـرائم 9مسجلة % 25وانخفضت جرائم االختالس بنسبة ، جريمة 92بواقع % 35.7انخفاضًا بنسبة 
  .7كام هو مبني يف اجلدول رقم % 38.5بنسبة انخفاض  2011 جرائم يف العام 8استثامر الوظيفة 

  اجلرائم التي تقع عىل اإلدارة العامة): 7(اجلدول رقم 

 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  31/10/2012اىل

  74  92  143  176  169  148  الرشوة
  5  9  12  15  10  8  االختالس

  4  8  13  17  4  5  استثامر الوظيفة
  1507  1497  1638  1706  1448  1313  املقاومة واالعتداء عىل املوظفني

  1590  1606  1806  1914  1631  1474  املجموع
إال ، 2011جريمة من هذا النوع العام  1497فمع وقوع  .أيضًا نسبة جرائم املقاومة واالعتداء عىل املوظفني وانخفضت

هذا  االعتداء عىل املوظفني قد زادتو من اجلدير ذكره أن جرائم املقاومةو .%8.61أن نسبة االنخفاض عن سابقه بلغت 
  .31/10/2012جرائم لغاية  1507حيث بلغت ، 2011العام عن العام 

جريمة  148بواقع % 2.6انخفضت جرائم االغتصاب بنسبة ، وعىل صعيد اجلرائم املخّلة باألخالق واآلداب العامة
، جريمة 127العام املايض بواقع % 47.7بينام سجلت جرائم اخلطف ارتفاعًا ملحوظًا نسبته ، 2011من هذا النوع يف العام 

  .8كام هو موضح يف اجلدول رقم 
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  اجلرائم املخلة باألخالق واآلداب العامة): 8(رقم اجلدول 
  31/10/2012اىل 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  144  148  152  118  120  109  االغتصاب
  108  127  86  77  75  57  اخلطف

  638  607  662  675  604  628  هتك العرض
  51  22  21  27  26  22  جرائم البغاء
  10  13  17  9  15  24  اإلجهاض
  951  917  938  906  840  840  املجموع

، 31/10/2012لغاية  2012لكنها زادت يف العام و، جرائم 607بواقع % 8.3وانخفضت جرائم هتك العرض بنسبة 
امللحوظ أن جرائم البغاء و .جريمة 22مسجلة % 4.8بينام ارتفعت يف املقابل جرائم البغاء بنسبة ، جريمة 638حيث بلغت 

انخفضت جرائم % 23.5وبنسبة ..31/10/2012جريمة لغاية  51حيث بلغت ، 2012ارتفعت عىل نحو ملموس العام 
ويف الوقت الذي ارتفعت فيه جرائم االجتار باملخدرات بنسبة طفيفة .جريمة 13، 2011اإلجهاض التي سجلت يف العام 

 عن العام%  633.3،  2011 حيث بلغت نسبة االرتفاع يف العام، ارتفاعًا غري مسبوقسجل تعاطي املخدرات %) 6.5(
  .جريمة 330بواقع ، 2010

  جرائم أخرى): 9(اجلدول رقم 

 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  31/10/2012اىل

  434  509  478  661  533  549  االجتار باملخدرات
  388  330  45  273  369  483  تعاطي املواد املخدرة
  3232  3184  2897  2626  1880  1107  حيازة املواد املخدرة
  57  39  49  34  34  39  االنتحار التام
  8  21  12  13  20  12  املقامرة

  50  62  112  132  82  80  خمالفة قانون اآلثار
  4169  4145  3593  3739  2918  2270  املجموع

  27083  31475  26878  24727  23761  22280  املجموع الكيل للجرائم
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انخفضت ، وعىل صعيد جرائم االنتحار.جريمة 3184مسجلة % 9.9وارتفعت أيضًا جرائم حيازة املواد املخدرة بنسبة 
وارتفعت جرائم املقامرة عىل نحو ملحوظ لتسجل ، جريمة 39بواقع % 20.4عن سابقه بنسبة  2011هذه اجلرائم العام 

جريمة العام  62مسجلة % 44.6فيام انخفضت جرائم خمالفة قانون اآلثار انخفاضًا ملحوظًا بنسبة ، جريمة 21بواقع % 75
  .9كام هو مبني يف اجلدول رقم ، 2011

التي زادت عىل نحو ملحوظ ، االنتحارو وحيازة املخدرات ،املخدرةجرائم تعاطي املواد إىل  و ال بد من اإلشارة هنا
ية جتامعهنا ال بد من دق ناقوس اخلطر للجرائم االو ،جريمة عىل التوايل 57 و  3232 و 388حيث بلغت ، 2012يف العام 

  .التي تزيد باضطراد
حيث زادت جريمة إطالق ، لوحظ زيادة يف اجلرائم التى تشكل خطرًا عىل السالمة العامة 10ووفق اجلدول رقم 

العام  بينام انخفضت جرائم االتفاق اجلنائي، جريمة 1384مسجلة %  18.8بنسبة  عن سابقه 2011العيارات النارية العام 
القضائية احلازمة و اإلجراءات األمنيةو بالرغم من النداءات الكثريةو .جريمة 188بواقع %  55.13عن سابقة بنسبة  2011

جريمة  1283بلغت  حيث، 2012املتعلقة بعدم إطالق النار إال أن جرائم اطالق النار مل تسجل تناقصًا ملحوظًا يف العام 
  .31/10/2012لغاية 

  اجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة): 10(اجلدول رقم 

 1/1/2012  2011  2010  2009  2008  2007  نوع اجلريمة
  31/10/2012اىل

  1283  1384  1166  996  791  535  إطالق العبارات النارية
  72  231  419  46  12  11  االتفاق اجلنائي

  1355  1615  1585  1042  803  546  املجموع
  

  :اجلرائم يف األقاليم
حيث ، ردنكان معدل اجلرائم املرتكبة يف إقليم العقبة األعىل يف األ، وفيام سجل إقليم العاصمة أعىل عدد للجرائم

  .جريمة لكل عرشة آالف نسمة 73سجل وقوع 
 3261و، شامل عامن 3403جنوب عامن و 4011وسط عامن و 6189منها ، جريمة 16864وارتكبت يف إقليم العاصمة 

  .رشقيها
  
  
  



 

  حسب األقاليم

  
) 586(ومأدبا ) 1820(والبلقاء ) جريمة 2447

وجرش ) 635(واملفرق ) جريمة 472(وغرب إربد 

) 399(ومعان ) 186(وسجل يف الطفيلة ) 703

 1116قعت ضمن اختصاص قيادة قوات البادية امللكية 

إقليم ، %)62.07(وزعت عىل إقليم العاصمة 
واجلرائم الواقعة ضمن ، %)89.47(العقبة إقليم 

وجريمة ، ثانية 56دقيقة و 45وبالتفصيل؛ تقع جريمة جنائية كل 
  .ثانية 32دقيقة و

  .ثانية 14دقيقة و 16فيام تقع جريمة واحدة عىل األموال كل 
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حسب األقاليم ردنتوزيع اجلرائم يف األ :2شكل 

2447(وزعت عىل الزرقاء ، جريمة 6234وسجل إقليم الوسط ارتكاب 

1381(.  
وغرب إربد ) 2554(إربد : جريمة يف إقليم الشامل كام ييل 4898وارتكبت 

  .)314(والرمثا ) 287(وعجلون 
703(كانت أكثرها يف الكرك  1366بلغ عدد اجلرائم ، ويف إقليم اجلنوب

  .جريمة
قعت ضمن اختصاص قيادة قوات البادية امللكية واجلرائم التي و .جريمة 997وبلغ عدد جرائم إقليم العقبة 

  .2011 جريمة يف العام
  :نسبة اكتشاف اجلرائم

وزعت عىل إقليم العاصمة ، 2011العام % 71وبلغت نسبة اكتشاف اجلرائم يف اململكة بشكل عام 
إقليم ، %)76.43(اجلنوب ، %)84.59(إقليم الشامل ، %)81

  .%)66.67(اختصاص قيادة قوات البادية امللكية 
  :املعدل الزمني للجرائم

وبالتفصيل؛ تقع جريمة جنائية كل ، ردنثانية تقع جريمة يف األ 51دقائق و
دقيقة و 55وتقع عىل اإلنسان جريمة كل ، دقيقة وثانية واحدة 12

فيام تقع جريمة واحدة عىل األموال كل ، تقع جريمة خملة بالثقة العامة، ثوان 9دقيقة و 28وبمرور يوم و

إقلیم الشمال   إقلیم الجنوب إقلیم العقبة   قیادة قوات  
البادیة  
المملكة  

عدد الجرائم
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وسجل إقليم الوسط ارتكاب 
1381(والرصيفة 

وارتكبت 
وعجلون ) 636(

ويف إقليم اجلنوب
جريمة) 78(والبرتاء 

وبلغ عدد جرائم إقليم العقبة 
جريمة يف العام

نسبة اكتشاف اجلرائم
وبلغت نسبة اكتشاف اجلرائم يف اململكة بشكل عام 

81.46(الوسط 

اختصاص قيادة قوات البادية امللكية 
املعدل الزمني للجرائم

دقائق و 9يف كل 
12جنحوية كل 

وبمرور يوم و

عدد الجرائم
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فيام تقع جريمة عىل اإلدارة العامة ، ثانية 30دقائق و
  .ثوان 5دقيقة و 49ساعة و 

دقيقة  36ساعات و 3كل  ردنتقع جريمة من هذا النوع يف األ

  م2011 – 2007
2011 

3158  
2130 

3400  
2685  
1215  

الف  185حيث جتاوز هذا العدد ، يني يف ارتفاع مستمر

 2011، 2006، 2001للسنوات 

  

دقائق و 10ساعات و 6وتقع جريمة خملة باألخالق واآلداب العامة كل 
 15ومتس الدين واألرسة جريمة كل يوم و، دقيقة وثانيتني 51ساعات و

تقع جريمة من هذا النوع يف األ، وحول اجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة

  :مرتكبيهااجلرائم بحسب 
2007اجلرائم املرتكبة يف اململكة خالل الفرتة من 

 عدد اجلرائم

  عدد اجلرائم املرتكبة من قبل املتعطلني عن العمل
 عدد اجلرائم املرتكبة من قبل األحداث

  عدد اجلرائم املرتكبة من قبل األجانب
  عدد اجلرائم املرتكبة من قبل الطالب
  عدد اجلرائم املرتكبة من قبل اإلناث

يني يف ارتفاع مستمرردنأن أعداد املتعطلني عن العمل من األإىل  يشري 3الشكل رقم 
  .2011 متعطل يف العام

للسنوات ) 000(تطور عدد العاطلني ) 3(شكل رقم 

 العاملة و تقرير مسح البطالة-  العامةاإلحصاءات 

وتقع جريمة خملة باألخالق واآلداب العامة كل 
ساعات و 4كل 

وحول اجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة
  .ثانية 39و

اجلرائم بحسب 

الشكل رقم 
متعطل يف العام

اإلحصاءات :املصدر
  



 

جريمة من قبل  3158) 2011(العام  فقد ارتكبت يف
%) 52.6(و، جريمة خملة بالثقة العامة %102) 

وبلغت ، من جمموع جرائمهم% 1.1بنسبة ) زنا
%) 5.9(وكانت جرائمهم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة 

   .)أخرى(جريمة  655
  م2011 أنواع اجلرائم املرتكبة من قبل العاطلني عن العمل يف اململكة حسب األقاليم

  
واقعة ) جريمة 226% (8.42كان منها ، 2011

%) 54(و، 2010عن العام % 16جريمة خملة بالثقة العامة بزيادة 

 265و، 2010عن العام % 30جريمة من هذا النوع بزيادة 
جريمة خملة باألخالق واآلداب  194و، جريمة تشكل خطرًا عىل السالمة العامة

حيازة  جريمة 226منها  2010عن العام % 60

حيث ارتكبوا ، 2010عن العام % 14بحوايل 
، األموالواقعة عىل %) 69( 1473و، جرائم خملة بالثقة العامة
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فقد ارتكبت يف، و انعكس ذلك عىل اجلرائم املرتكبة من قبل املتعطلني عن العمل
%) 3.2(و، جريمة تقع عىل اإلنسان 173%) 5.5(منها ، متعطلني عن العمل

  .جريمة تقع عىل األموال
زنا(جريمة متس الدين واألرسة  36وارتكب متعطلون عن العمل كذلك 

وكانت جرائمهم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة ، جريمة 187%) 5.9(جرائمهم الواقعة عىل اإلدارة العامة 
655% 20.7و، خملة باألخالق واآلداب العامة جريمة %160) 5(

أنواع اجلرائم املرتكبة من قبل العاطلني عن العمل يف اململكة حسب األقاليم

2011العام  ردنجريمة يف األ 2685طالب الارتكب ، وعىل صعيد ذي صلة

جريمة خملة بالثقة العامة بزيادة  29%) 1(و ، 2010عن العام % 14عىل اإلنسان بزيادة حوايل 
  .2010عن العام % 16جريمة واقعة عىل األموال بزيادة 

جريمة من هذا النوع بزيادة  13ارتكب الطلبة ) الزنا(ويف إطار جرائم األرسة والدين 
جريمة تشكل خطرًا عىل السالمة العامة 239و، جريمة واقعة عىل اإلدارة العامة

60بزيادة حوايل ) أخرى(جريمة  268و، 2010عن العام % .20

  .2010عن العام %  74مواد خمدرة بزيادة حوايل 
بحوايل  2011يف العام  فقد تناقص عدد اجلرائم التي ارتكبوها، األحداث

جرائم خملة بالثقة العامة 8و ، واقعة عىل اإلنسان 236منها ، 2011جريمة العام 
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و انعكس ذلك عىل اجلرائم املرتكبة من قبل املتعطلني عن العمل
متعطلني عن العمل

جريمة تقع عىل األموال 1660
وارتكب متعطلون عن العمل كذلك 

جرائمهم الواقعة عىل اإلدارة العامة 
(و، جريمة 185

أنواع اجلرائم املرتكبة من قبل العاطلني عن العمل يف اململكة حسب األقاليم: 4شكل 

وعىل صعيد ذي صلة
عىل اإلنسان بزيادة حوايل 

جريمة واقعة عىل األموال بزيادة  1451
ويف إطار جرائم األرسة والدين 

جريمة واقعة عىل اإلدارة العامة
5.العامة بزيادة 

مواد خمدرة بزيادة حوايل 
األحداث أما
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، جريمة تشكل خطرًا عىل السالمة العامة 76و، جريمة واقعة عىل اإلدارة العامة 96و ، وجريمتني متسان الدين واألرسة
% 100من اجلدير ذكره أن جرائم الزنا زادت بمعدل و .)أخرى(جريمة  77و، جريمة خملة باألخالق واآلداب العامة 162و

% 45و حوايل ، جلرائم االنتحار% 40بزيادة حوايل و %75جرائم القتل مع سبق اإلرصار زادت بمعدل و، 2010عن العام 
  .جلرائم اخلطف%33و جرائم االغتصاب

 92جريمة عىل اإلنسان منها  151منها ، 2010عن العام % 9.2بزيادة حوايل ، جريمة 3400وبلغت جرائم األجانب 
جريمة  74و، 2010 عن العام% 12جريمة الرشوع بالقتل بزيادة حوايل  48و 2010 العامعن %46جريمة إيذاء بليغ بزيادة 

عن العام % 57جريمة الرسقة اجلنحوية بزيادة  1331منها ، عىل األموال%) 64.9(جريمة بنسبة 2205و، خملة بالثقة العامة
% 60فيام يتعلق بجرائم رسقة السيارات فلقد زادت بمعدل و 2010عن العام % 47زادت جرائم االحتيال بمعدل و 2010

 138و، جريمة 138عىل اإلدارة العامة ارتكب أجانب و .)زنا(جريمة متس الدين واألرسة  24فبلغت ، 2010عن العام 
زيادة حوايل ب، جريمة خملة باألخالق واآلداب العامة 139و، جريمة أيضًا من اجلرائم التي تشكل خطرًا عىل السالمة العامة

   .جريمة حيازة مواد خمدرة 363جريمة أخرى منها  531و، 2010عن العام % 14
  :اجلهود األمنية ملواجهة اجلريمة

  :تنحرص اجلهود األمنية ملواجهة اجلريمة يف ثالثة حماور كاآليت
  - ):الوقائية(إجراءات الضبط اإلداري للجريمة : املحور األول - 

   .ات علمية وفق برامج ممنهجةإسرتاتيجيمعاجلة الظواهر اجلرمية املختلفة بناًء عىل خطط و .1
  .تعزيز الوجود األمني ضمن دوريات آلية وراجلة .2
  .تنفيذ محالت أمنيه هبدف املحافظة عىل األمن والنظام وضبط األشخاص املطلوبني .3
  .أماكن التوقيف ومراقبة أنشطتهم متابعة األشخاص املشبوهني بعد اإلفراج عنهم من .4
هبدف دراستها ، مهام كانت بسيطة، الرصد الدقيق والتوثيق الرقمي الشامل جلميع الوقائع اجلرمية عىل اختالفها .5

  .وتوجيه العاملني بالشكل األمثل ملكافحة اجلريمة، وتوظيفها يف خدمة اختاذ القرار الصائب
  .عقد دورات متخصصة للمعنيني يف جمال مكافحة اجلرائم .6
وذلك ضمن برنامج مدروس وحسب ، نرش التوعية العامة من خماطر اجلريمة يف وسائل اإلعالم املختلفة .7

  .مواسم وقوع اجلريمة
بتطوير أساليب وهي مجلة اإلجراءات القانونية التي تتعلق ، إجراءات الضبط القضائي للجريمة :املحور الثاين - 

حيث تم تأسيس إدارات أمنية تتبع جلهاز ، البحث والتحري يف اكتشاف اجلرائم والقبض عىل فاعليها وتوديعهم للقضاء
، ورشطة األحداث، مثل إدارة محاية األرسة، يةجتامعاألمن العام تعنى بالتعامل مع القضايا ذات األبعاد والتأثريات اال

  ..ووحدة محاية االستثامر
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من خالل تعزيز أطر الرشاكة املجتمعية ما بني األجهزة الرشطية من جهة ، يجتامعحمور الضبط اال :املحور الثالث - 
من خالل ، وبالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العالقة، ومنظامت املجتمع املدين وباقي أفراد املجتمع من جهة أخرى

، من جهة) أو ما يعرف بالرشطة املجتمعية(املسؤولية األمنية بقصد زيادة الوعي بدورهم يف ، ورشات عمل ولقاءات
وتطوير أداء العاملني يف جمال مكافحة اجلريمة عىل أساس احرتام حقوق اإلنسان وصون كرامته وفق القانون من جهة 

  .االستعانة بوسائل اإلعالم يف نرش الوعي املروري واألمني بني كافة رشائح املجتمع إىل إضافة، أخرى
  النتائج 

) 2010(حيث بلغت نسبة الزيادة عن العام ، عىل نحو ملحوظ 2011قد زادت العام  ردنيالحظ أن اجلريمة يف األ
ثم بدأت بالتناقص  2006عن العام % 14.14حيث بلغت ، 2007بينام كانت أعىل نسبة بزيادة عدد اجلرائم العام % 17.1

هنا نجد من الرضورة دراسة هذا و،  2011أن ارتفعت بوضوح يف العام إىل  2010، 2009، 2008امللحوظ خالل األعوام 
 32500إىل  يتوقع أن يصلو، جريمة 27083بلغ  31/10/2012علًام بأن عدد اجلرائم الكيل لغاية .التغيري من اجلهات املعنية

  .2010عن العام % 21بحوايل و، عن العام السابق% 4جريمة مع هناية هذا العام بزيادة حوايل 
، الرسقة اجلنائية، اإليذاء البليغ، جرائم الرشوع بالقتل:هيو، اجلرائم التي زادت بوضوحإىل  و البد من اإلشارة

الزيادة امللحوظة و .االعتداء عىل املوظفنيو جرائم املقاومة، الرشوة، رسقة السيارات، جرائم االحتيال، الرسقة اجلنحوية
  .اخلطفو هتك العرضو اآلداب العامة خاصة االغتصابو اجلرائم املخلة باألخالق عىل

وحيازة ، وتعاطي املواد املخدرة، و ال بد من تسليط الضوء عىل الزيادة الكبرية يف جرائم االجتار باملخدرات
  .كذلك جرائم إطالق العيارات الناريةو املخدرات

تركزت بشكل كبري و، األحداث حول معدهلا السنويفام زالت اجلرائم املرتكبة من قبل ، بحسب مرتكبيها أما اجلرائم
 اخلطفو كذلك الزيادة يف جرائم االغتصابو .عىل اجلرائم التى تقع عىل األموال والقتل مع سبق اإلرصار واإليذاء البليغ

الزنا أما اجلرائم املرتكبة من اإلناث فرتكزت حول و .حيازة املواد املخدرة املرتكبة من قبل األحداثو، االنتحارو
، تركزت عىل جرائم اإليذاء البليغو .2010عن العام % 9.1أما اجلرائم املرتكبة من قبل األجانب فلقد زادت بنسبة .والبغاء

اآلداب العامة نسبة و نالت اجلرائم املخلة باألخالقو .رسقة السياراتو واالحتيال، والرشوع بالرسقة، والرسقة اجلنحوية
: البد من ذكر اجلرائم األخرىو .والبغاء، واخلطف، خاصة جرائم االغتصاب، من قبل األجانبعالية من اجلرائم املرتكبة 

  .ارتفعت بشكل ملموس التي، االنتحارو املقامرة واالجتار باملخدراتو تعاطي املواد املخدرة
والرسقة ، وتزييف النقد، الرشوع بالقتل:فرتكزت عىل، أما فيام يتعلق باجلرائم املرتكبة من قبل املتعطلني عن العمل

وتعاطي املواد املخدرة الذي زاد ، واالجتار باملخدرات، وجرائم االغتصاب، رسقة السياراتو، الحتيالوا، اجلنحوية
نتيجة ، غري املرشوع وهذه اجلرائم مرتبطة بالكسب .املقامرةو، االنتحارو جرائم حيازة املواد املخدرةو، بشكل ملحوظ

  .مناسبةعدم توفر فرص عمل 
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، والقتل القصد، و نجد أن اجلرائم املرتكبة من قبل الطالب قد تركزت النسبة الكبرية منها عىل الرشوع بالقتل
 اجلرائم املخلة باألخالقو، والزنا، ورسقة السيارات، واالحتيال، والرشوع بالرسقة، والرسقات اجلنحوية، وتزييف النقد

جرائم حيازة املواد املخدرة التي نالت نصيبًا كبريًا من اجلرائم و .هتك العرضو اآلداب العامة من االغتصاب واخلطفو
  .املرتكبة من قبل الطلبة

فضًال عىل العوامل ، يةجتامعأن تدين املستوى األخالقي وضعف اإلحساس باملسؤولية جتاه املعايري اال نالحظ مما سبق
و ، عىل انحراف السلوك نحو اجلريمة وانتشار العنف املجتمعي الثقافية ؛ مجيعها تساعدو يةقتصاداألخرى النفسية واال

  .التأثري عىل املصالح التي حيميها القانون بشكل عام
والسامح بقيام ، يجتامعوإضعاف رأس املال اال، و تؤثر اجلريمة عىل الرأي العام يف فقد الثقة باملؤسسات الرسمية

  )1(.وانتعاش األنشطة غري القانونية
وتزايد حدة ، يجتامعواختالل اهليكل اال، ية للعمل املنتججتامعإهدار القيم االو اجلرائم يف حدوث خللوتسهم 
تعمق  إىل فكلام زاد معدل اإلجرام أدى ذلك، وتدين مستوى املعيشة للغالبية العظمى من أفراد املجتمع، مشكلة الفقر

  .االختالل يف هيكل توزيع الدخول يف املجتمع
انعدام  إىل مما يؤدي، بروز الروح الفردية األنانية والتفكك األرسي وضعف روابطها إىل اجلريمة كذلكوتؤدي 

وتفيش ظاهرة التلوث العقيل والذهني من ، وانعدام القيم ذات املقاصد اإلنسانية واخللقية الرفيعة، الشعور يف التعامل
وترسيخ العنف وترويج االنحراف ، مرحلة التضليل إىل خالل وسائل اإلعالم واإلعالن وتبادل املعلومات وصوالً 

 .اإلدمان واالنتحار تزايد الظواهر السلبية يف املجتمعات مثل إىل ويقود، مما خيلق أجياالً بعيدة عن القيم وااللتزام، بأنواعه
سواء أكانت هذه التكاليف ، يةردنتدفع تكاليفها الدولة األ، إن للجريمة تكاليف وأعباء مادية وغري مادية :وخالصة القول

  .يةاجتامعية أم اقتصاد
  

   

                                                                        
  121-113شوربجي، مرجع سابق، ص ص )  1(
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   :التوصيات
والعمل عىل ، ومنع انتشارها، اهلدف الذي تطمح إليه كل املجتمعات وهو مكافحة اجلريمة واحلد منهاإىل  وصوال

  :التوصيات التاليةإىل  تم التوصل خالل ورقة العمل هذه، تقليل معدالهتا
رضورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم جمموعة من اخلرباء واملتخصصني بمشاركة املؤسسات ذات  .1

  :العالقة يف املجال األمني تكون من مهامه
   .القيام بالدراسات واألبحاث العلمية يف جماالت اجلريمة واالنحراف  - 
للبيانات واملعلومات يف جمال األمن تتعلق توفري بيانات إحصائية كافية وشاملة من خالل تشكيل قاعدة   - 

   .ويشرتط يف هذه البيانات الدقة واملوضوعية والشمول والتفصيل، باجلريمة واالنحراف
  .وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كجانب وقائي للجريمة واالنحراف  - 
سواء كانت خططًا طويلة ، ق األمن املجتمعيوحتقي، ة يف مقاومة اجلريمة واالنحرافإسرتاتيجيوضع خطط   - 

  .وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه اخلطط، قصريةأو  متوسطةأو  املدى

مراكز البيانات و، تفعيل التعاون والتنسيق بني مراكز البحث والدراسات املعنية باجلريمة واالنحراف .2
ة مبنية عىل إسرتاتيجيمن خالل خطط ، والبناء عليهااحلقائق واألرقام وحتليلها إىل  للوصول، واإلحصاءات

 .وحتقيق األمن املجتمعي، ملكافحة اجلريمة واالنحراف األرقام الفعلية واحلقيقية

من خالل الرتكيز عىل الدراسات ولغة األرقام لقياس معدالت اجلريمة ، التشخيص اجليد ملشكلة اجلريمة .3
 .وأنواعها وربطها باملتغريات املجتمعية لتحديد أنامطها، واالنحراف يف املجتمع

 .سواء أكانت اجلرائم تقليدية مألوفة أم مستحدثة، بحيث تواكب املستجدات يف عامل اجلريمةتطوير الترشيعات  .4

عقد الندوات واللقاءات وورش العمل واملؤمترات التي تضم نخب املجتمع من أساتذة جامعات وقادة رأي  .5
  .ومؤسسات أمنية وإعالميةومنظامت جمتمع مدين 

ية األساسية التي يترشب أبناؤها فيها قيم املجتمع جتامعالرتكيز عىل األرسة يف عملية التنشئة كوهنا اخللية اال .6
وتوعية األرسة بأمهية التنشئة السليمة ، اجلريمةو تنمية الوازع الذايت الذي حيصن الفرد ضد االنحرافو، األصيلة

 .حتقيق األمن واالستقرار لدى األبناءألفرادها بام يضمن 

ووسائل اإلعالم ، والنقابات ومؤسسات املجتمع املدين، واجلامعة، واملدرسة، دراسة األدوار التي تلعبها األرسة .7
وتعزيز هذه األدوار بام يصهر جهود هذه املؤسسات يف بوتقة ، واألجهزة األمنية يف التوعية من أخطار اجلريمة

   .واحدة
التفكري اجلاد بعقوبات وإجراءات أكثر مالءمة وردعًا بحيث إىل ، جتامعدعوة الباحثني واملختصني يف القانون واال .8

يكرس اإلصالح و وبام حيفظ أمن املجتمع، وخاصة السالبة منها للحرية، تشكل بدائل للعقوبات احلالية
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اسات امليدانية وأدبيات األجرام عدم جدواها دائًام بعد أن أثبت الواقع امليداين وخمتلف األبحاث والدر، يجتامعاال
الذين مل تردعهم العقوبة السالبة ) املكررين(خاصة بعد تصاعد أعداد املجرمني العائدين، يف الردع واإلصالح

  .للحرية
وضع  وهذا يتطلب، أن معظم مرتكبي اجلرائم واالنحرافات هم من فئة الشبابإىل  تشري نتائج الدراسات العاملية .9

   :برامج ملعاجلة مشكالت الشباب وخصوصاً 
   .معاجلة قضية البطالة معاجلة فعالة - 
  .مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة التوعية السلوكية من خالل برامج هادفة من خالل - 

من استخدام العاملة غري والتقليل ، البالدإىل  اختاذ بعض الضوابط والقوانني التي حتد من تدفق العاملة الوافدة .10
   .املؤهلة مهنيًا وسلوكيًا وأخالقياً 

بحيث متتد لتشمل ، ي ضد اجلريمةجتامعمن خالل تطوير برامج الدفاع اال، يًا للمواطناجتامعضامن حياة آمنة  .11
  .الظروف املوضوعية التي تنتج اجلريمة مثل الفقر والبطالة واجلهل
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توى هذا التقرير هو من مسؤولية املجلس االقتصادي واالجتامعـي األردين وال يعـرب عـن حمن إ«

 »يةكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية الدولونظر ال  وجهة
 

 “The content of this report is the sole responsibility of the Economic and Social 
Council of Jordan and can in no way be taken to reflect the views of the Spanish 
Agency for International Development Cooperation” 
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