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مر االقت�صاد الأردين مبراحل عديدة يف م�سار تطوره ،ميكن ح�صرها ب�أربع مراحل �أ�سا�سية؛
بد�أت بـ املرحلة الأولى التي امتدت حتى عام  1989والتي ميكن �أن يط َلق عليها «مرحلة ما
قبل الت�صحيح االقت�صادي» ،حيث �ساد هذه املرحلة فكر اقت�صادي ات�سم بهيمنة القطاع
العام على الن�شاط االقت�صادي ،والتدخل املبا�شر يف م�سار االقت�صاد ،وتدين درجة �شفافية
ال�سيا�سات احلكومية .ورغم ذلك� ،ساهمت �سيا�سات احلكومة االقت�صادية �آنذاك ،مدعومة
ببيئة خارجية داعمة ومنا�سبة ،يف حتقيق العديد من الإجنازات ،وخا�صة يف جمال �إر�ساء
البنية التحتية لالقت�صاد الأردين �إلى جانب توفري جزء كبري من فر�ص العمل لأبناء الأردن،
وحت�سني م�ستوى معي�شتهم ،حيث بلغ معدل النمو االقت�صادي للفرتة  1982-1977ما ن�سبته
.%13.2
غري �أن االقت�صاد عاد للدخول يف حمطة تعد الأكرث �صعوبة يف تاريخ االقت�صاد الأردين،
ابتد�أت بتباط�ؤ ،ومن ثم تراجع اقت�صادي قادت به �إلى �أزمة اقت�صادية حادة يف �أواخر
عام  1988متخ�ضت ب�شكل رئي�سي عن ارتفاع عجز املوازنة العامة ،وعجز ميزان املدفوعات،
ثلي الناجت املحلي الإجمايل
وارتفاع حجم املديونية اخلارجية الذي و�صل �إلى م�ستوى يعادل ِم ّ
يف حينه ،ما �أدى �إلى ن�ضوب احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية ،الأمر الذي
جنم عنه انخفا�ض ملحوظ يف �سعر �صرف الدينار الأردين وقوته ال�شرائية ،حيث تراجع
الن�شاط االقت�صادي مبا يزيد عن  %10يف عام  ،1989وارتفع معدل الت�ضخم الذي ناهز .%25
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�أما املرحلة الثانية ،فهي مرحلة الت�صحيح االقت�صادي التي امتدت من عام  1989حتى عام
 ،2004حيث �أملت حالة ال�ضعف االقت�صادي احلاجة لإعادة النظر يف ال�سيا�سات االقت�صادية
احلكومية كافة ب�شكل �شمويل ،واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية ال�سريعة للخروج من نفق
تلك الأزمة ،فكان �أن تبنّى الأردن برنامج �إ�صالح اقت�صادي وهيكلي �شامل لالقت�صاد الأردين
بالتعاون والتن�سيق مع �صندوق النقد والبنك الدوليني ،بهدف معاجلة االختالالت الداخلية
واخلارجية ،وزيادة م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف دفع عجلة النمو االقت�صادي ،و�إزالة
الت�شوهات التي عانى منها االقت�صاد الأردين.
وقد ركزت معظم تلك الإ�صالحات على حترير الأ�سواق ورفع القيود مبا يعزز من �آلية ال�سوق،
كتحرير �أ�سواق ر�أ�س املال و�أ�سعار الفائدة يف ال�سوق امل�صرفية .وانتقل البنك املركزي �إلى
ا�ستخدام �أدوات ال�سيا�سة النقدية غري املبا�شرة يف �إدارته ل�سيا�سته النقدية ،ور َب َط �سعر
�صرف الدينار ب�س ّلة من العمالت حتى ت�شرين الأول  1995عندما مت تبني نظام �سعر ال�صرف
الثابت للدينار مقابل الدوالر الأمريكي ،ما زاد من الثقة بالعملة الوطنية ،و�أ�سهم يف ت�شجيع
بيئة االدخار واال�ستثمار .وقد �أدت تلك الإ�صالحات �إلى عودة النمو التدريجي لالقت�صاد
الأردين ،حيث بلغ باملتو�سط خالل الفرتة  2004-1999ما ن�سبته .%4.5
�أما املرحلة الثالثة التي بد�أت عام  2004حتى نهاية عام  ،2008فيمكن ت�سميتها «مرحلة
االعتماد على الذات» يف �إدارة ال�سيا�سات االقت�صادية ،حيث ات�صفت باتباع �إجراءات
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ت�صحيحية اقت�صادية وطنية .بهذا �أنهى الأردن فرتة الت�صحيح االقت�صادي مع امل�ؤ�س�سات
الدولية ليدخل يف مرحلة االعتماد على الذات يف �إدارة �سيا�ساته االقت�صادية ،وا�ستكمال
م�سرية الإ�صالح من خالل برنامج وطني للإ�صالح االقت�صادي واالجتماعي ،وذلك بتبني
خطـة جديدة للتنمية االقت�صادية واالجتماعيـة للأعوام  ،2006-2004هدفت �إلى
ا�ستدامة اال�ستقرار املايل والنقدي املتمثل يف ا�ستقرار �سعر �صرف الدينار ،وا�ستقرار �أ�سعار
ال�سلع واخلدمات ،وتفعيل ال�شراكة ما بني القطاعني العام واخلا�ص مبا ي�ضمن تعزيز دور
القطاع اخلا�ص ك�شريك رئي�سي يف الن�شاط االقت�صادي والتنموي ،و�صو ًال �إلى حتقيق نقلة
نوعية يف �أداء االقت�صاد الوطني ،و�إحداث تغيري ملمو�س يف نوعية معي�شة املواطن وم�ستواها،
واحلد من م�شكلتي الفقر والبطالة.
وقد انعك�ست حم�صلة ذلك كله يف حتقيق االقت�صاد الأردين خالل تلك املرحلة معدالت منو
مرتفعة بلغت باملتو�سط  ،%8وهو معدل يفوق تلك املعدالت املتحققة لدول ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،والتي �سجلت باملتو�سط خالل الفرتة نف�سها ما ن�سبته  .%5.6كما �سجلت
احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية خالل تلك الفرتة م�ستويات قيا�سية جاءت
مدعومة بتدفقات كبرية من اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،وحواالت الأردنيني العاملني يف
اخلارج ،والدخل ال�سياحي.
�أما املرحلة الرابعة ،فقد بد�أت نهاية عام  2008مع ظهور الأزمة املالية واالقت�صادية العاملية
التي �ضاعف من ت�أثرياتها �سل�سلة من ال�صدمات اخلارجية املتمثلة بارتفاع �أ�سعار النفط اخلام،
والأزمة الأوروبية ،وتداعيات «الربيع العربي» الإقليمية ،مبا فيها �أزمة اللجوء ال�سوري
التي �أفرزت حتديات اقت�صادية ما زالت ماثلة �أمام اقت�صادنا الوطني حتى �أ ّيامنا هذه.
فقد �أدت هذه التطورات �إلى زيادة االختالالت املالية الداخلية واخلارجية وتع ّمقها ،وجت ّلى
ذلك بارتفاع العجز يف املوازنات احلكومية ،وارتفاع فاتورة الدعم فيها ،وتفاقم العجز
يف احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات ،بالإ�ضافة �إلى ت�أثري ظروف عدم اليقني املرتبطة
بالأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية على ثقة امل�ستثمرين وتراجع التدفقات اال�ستثمارية،
وعلى ارتفاع تكاليف التمويل و�إمكانية احل�صول عليه ،الأمر الذي �أدى �إلى تراجع معدالت
النمو االقت�صادي ،وفاقم من امل�شكالت االقت�صادية واالجتماعية يف البالد.
كل هذا دفع الأردن للتعاون مع �صندوق النقد الدويل بتبني برنامج �إ�صالح اقت�صادي �شامل
يغطي الفرتة  ،2015-2012مدعوم ًا بربنامج اال�ستعداد االئتماين القائم على �إجراء
�إ�صالحات هيكلية �شاملة تهدف �إلى معاجلة االختالالت الداخلية ،والعودة ب�أو�ضاع
املالية العامة والقطاع اخلارجي �إلى م�ستويات قابلة لال�ستمرار ،وحتقيق تنمية اقت�صادية
واجتماعية م�ستدامة و�شاملة ،وذلك من خالل تو�سيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها ،وتعزيز
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دور القطاع اخلا�ص ،وحتقيق التوازنات االقت�صادية الكلية .وبعد عام من انتهاء الربنامج
الأول ،وا�صلت احلكومة التعاون مع �صندوق النقد الدويل بتبني برنامج الت�سهيل املمتد
للفرتة .2018-2016
ومنذ ت�سلُّم امللك عبد اهلل الثاين �سلطاته الد�ستورية يف عام  ،1999اعتلت �أجندة الإ�صالح
فوجه احلكومة يف ت�شرين الأول 2001
االقت�صادي واالجتماعي �س ّلم �أولويات جاللته،
ّ
�إلى تبني برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي خالل الفرتة  ،2004-2002ورافق ذلك
تبني خطة تنمية خم�سية جديدة للفرتة  ،2003-1999بهدف الإ�سراع يف تنفيذ ال�سيا�سات
والربامج االقت�صادية الكفيلة بتح�سني م�ستوى معي�شة املواطنني من خالل موا�صلة ال�سري
يف حترير االقت�صاد ،وجذب املزيد من اال�ستثمارات العربية والأجنبية ،وتعزيز دور
القطاع اخلا�ص وم�شاركته يف اال�ستثمار يف امل�شاريع التنموية والتطويرية الكربى ،والعمل
على معاجلة م�شكلتي الفقر والبطالة ،لت�شكّل زخم ًا للإ�صالحات �ضمن برناجمي ت�صحيح
اقت�صاديني �آخرين بدعم من �صندوق النقد والبنك الدوليني للفرتتني  2001-1999و-2002
 ،2004متثلت �أهدافهما الرئي�سية برفع معدل النمو احلقيقي ،واملحافظة على معدالت ت�ضخم
منخف�ضة ،وتعزيز االحتياطيات من العمالت الأجنبية ،وتخفي�ض الر�صيد القائم للدين
اخلارجي ،واحلد من م�شكلتي الفقر والبطالة ،بالإ�ضافة �إلى موا�صلة برامج التخا�صية،
واالنفتاح االقت�صادي متهيد ًا لالندماج مع االقت�صاد العربي والعاملي.
تال ذلك خطـة جديدة للتنمية االقت�صادية واالجتماعيـة للأعوام  .2006-2004وقد
ازداد زخم التخطيط االقت�صادي من خالل �إطالق العديد من اخلطط والربامج الإ�صالحية
الوطنية التي حظيت بدعم �إ�سرتاتيجيات ّ
غطت معظم القطاعات ،وا�ستهدفت العديد من
امل�ؤ�شرات والأهداف االقت�صادية واالجتماعية والت�شريعية ،وتكاد ت�شرتك جميعها يف
�أهداف رئي�سية �سعت لتحقيقها ك�ضمان ا�ستقرار االقت�صاد الكلي ،ومعاجلة �أو�ضاع املالية
العامة واملديونية واال�ستقرار النقدي واملايل ،وتعزيز حمركات النمو االقت�صادي ،وحت�سني
م�ستوى معي�شة املواطن ،وتقليل ن�سب البطالة وخلق فر�ص التوظيف والتعليم لفئة ال�شباب
ومتكينهم ،وحت�سني البيئة االقت�صادية والإنتاجية ،وتقوية البيئة الت�شريعية الناظمة،
وزيادة فاعلية دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�صادية ويف ر�سم خطط و�إ�سرتاتيجيات
التنمية وتنفيذها ،ولعل �أهمها:
 .1برنامج التحول االقت�صادي واالجتماعي .2004-2002
 .2خطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية .2006-2004
 .3الأجندة الوطنية .2015-2006
 .4الربنامج التنفيذي .2009-2007
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 .5الربنامج التنموي التنفيذي .2013-2011
 .6برنامج عمل احلكومة .2016-2013
 .7الربنامج التنموي التنفيذي .2018-2016
 .8وثيقة «ر�ؤية الأردن .»2025
 .9خطة حتفيز النمو االقت�صادي .2022 - 2018
وتعدد الربامج
ورغم م�سرية الإ�صالح االقت�صادي الطويلة التي قاربت ثالثني عام ًا
ّ
واخلطط الإ�سرتاتيجية� ،إال �أن االقت�صاد الأردين مل ينجح يف معاجلة االختالالت الهيكلية
القطاعية ،وحتقيق النمو االقت�صادي امل�ستدام ،وتخفي�ض البطالة واملديونية ،وجتنيب
املواطن الآثار االجتماعية واملعاناة ،ما بد�أ يطرح ت�سا�ؤالت م�شروعة وجد ًال وا�سع ًا حول
مالءمة الإجراءات الإ�صالحية ،ومدى حتقق مفهوم الإ�صالح ال�شامل املتزن منذ تبني ترتيب
اال�ستعداد االئتماين لل�صندوق عام  2012مبا ي�ضمن ال�سلم املجتمعي و�شعور املواطن بثمار
الإ�صالح وحت�سن �أو�ضاعه وا�ستعادة الثقة بال�سيا�سات احلكومية.
وقد يكون ذلك من الأ�سباب التي دفعت الأردنيني للخروج �إلى ال�شوارع يف حزيران 2018

مت�س معي�شتهم ب�شكل مبا�شر،
تعبري ًا عن غ�ضبهم على قرارات اقت�صادية حكومية يرون �أنها ّ
مير �أ�ص ًال يف ظروف اقت�صادية �صعبة
وتزيد من ال�ضغوط املالية عليهم ،خا�صة �أن الأردن ّ
ترتفع فيها معدالت الفقر والبطالة ،وتعاين فيها الأ�سواق من حالة ركود غري م�سبوقة
نتيجة عوامل و�أزمات ،منها ما هو مرتبط بالو�ضع الإقليمي ،ومنها ما هو مرتبط بال�سيا�سات
احلكومية االقت�صادية التي اتخذت ب�ضغط من �صندوق النقد الدويل ،كما ادعت احلكومة،
التي مل تتمكن من �إحداث �أثر �إيجابي ملمو�س لدى املواطن ،بل على العك�س متام ًا يرى
الأردنيون �أن هذه ال�سيا�سات كانت �أحد الأ�سباب املبا�شرة يف زيادة املديونية ،وعجز املوازنة،
و�إ�ضعاف القوة ال�شرائية للمواطنني ،وتدهور م�ستوى معي�شة الطبقة الو�سطى ،وتردي
م�ستوى اخلدمات احلكومية املقدمة للمواطنني التي ال تتنا�سب مع حجم ال�ضرائب التي
تفر�ضها احلكومة عليهم.
ويف �ضوء تلك التطورات ،ويف وقت �سبق االحتجاجات الأخرية ب�شهور ،ارت�أى املجل�س
االقت�صادي واالجتماعي َ �ضرورة �إجراء مراجعة �شاملة عن احلالة الراهنة للمملكة يف
خمتلف القطاعات واملجاالت االقت�صادية واالجتماعية وتقدميها �ضمن تقريره «حالة
البالد» مبا يوفر ل�صنّاع القرار وللمهتمني تقييم ًا مو�ضوعي ًا ملدى التطور يف ال�سيا�سات وخطط
الإ�صالح والإ�صالحات يف القطاعات املختلفة ،ومدى حتقق �إ�سرتاتيجياتها ،وحتديد الفجوات
و�أوجه ال�ضعف والتحديات التي قد حالت �أو حتول دون تطبيقها وحتقيق �أهدافها مبا يتيح
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متابعتها وو�ضح اخلطط لتح�سينها ومراجعتها وزيادة درجة مرونتها وتكييفها للم�ستجدات.
ويف �إطار املحور االقت�صادي للتقرير ،فقد ُدر�ست �أبرز اخلطط وال�سيا�سات االقت�صادية،
ويف مقدمتها برامج الت�صحيح االقت�صادي وخطط وبرامج التنمية مبا فيها برامج �صندوق
النقد الدويل من خالل تقييم ال�سيا�ستني املالية والنقدية ،وحتديد �أثر امتداد الآثار
االقت�صادية العاملية والإقليمية �إلى الأردن ،مبا �أن هاتني ال�سيا�ستني هما حمور تركيز تلك
الربامج ،وكذلك درا�سة الإ�سرتاتيجيات وخطط العمل وال�سيا�سات اخلا�صة ب�أهم القطاعات
االقت�صادية بهدف تقييم مدى تطورها وجناحها يف تنفيذ الإ�صالحات الهيكلية فيها .وقد
غطت الدرا�سة قطاعات ال�صناعة ،والتجارة ،والزراعة ،وال�سياحة ،والطاقة ،واملياه،
والنقل ،واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و�سوق العمل ،وبيئة الأعمال واال�ستثمار،
والبيئة ،واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والإ�سكان والبنية التحتية.
وباال�ستناد �إلى عملية التقييم املو�ضوعي لل�سيا�سات ال�سابقة ،فقد تو�صلت املراجعات التي
�أُجريت للربامج وخطط التحفيز والإ�صالح االقت�صادي والإ�سرتاتيجيات القطاعية� ،إلى
ا�ستخال�ص بع�ض الدرو�س واحلقائق والنتائج امللفتة ،حيث ميكن اال�ستفادة من الأخطاء
والبناء على الإجنازات التي حتققت.
فعلى �صعيد برامج الت�صحيح االقت�صادي واخلطط والربامج التنموية ،ف�إنها مل تنجح يف
معاجلة م�شاكل البطالة والفقر ب�صورة فعالة ،وهذا ي�ؤ�شر �إلى �أهمية نوعية النمو و�شموله
قطاعات االقت�صاد كافة ،بالنظر �إلى عدم حتقق العدالة يف توزيع النمو على املناطق املختلفة
يف الأردن ،وعدم جتاوز �صعوبات توفري فر�ص عمل كافية لتخفي�ض معدالت البطالة ،وذلك
لرتكيز هذه الإ�صالحات على معاجلة اال�ستقرار الكلي واحلاجات الآنية وافتقارها لر�ؤية
وا�ضحة ملعاجلة االختالالت الهيكلية من خالل الإ�صالحات الهيكلية الالزمة التي تتحقق
معها معدالت منو كافية ملعاجلة م�شاكل الفقر والبطالة وتخفي�ض م�ستويات املديونية.
وقد برز عدم حتقيق برامج �صندوق النقد الدويل لأهدافها ،خ�صو�ص ًا الربناجمني الأخريين،
عند مراجعة برنامج ت�سهيل اال�ستعداد االئتماين  ،2015-2012وهي املراجعة التي قام بها
ال�صندوق لهذا الت�سهيل بعد نهاية الربنامج .فقد كانت �أهداف هذا الربنامج طموحة ومتثلت
باحلفاظ على ا�ستقرار االقت�صاد الكلي من خالل تنفيذ ال�سيا�سات املالية والنقدية والهيكلية
للتخفيف من مواطن ال�ضعف اخلارجية ،ويف �سبيل ذلك ،قامت ال�سلطات بتبني نظام �شفاف
وم�ستدام لت�سعري الطاقة مبا يف ذلك �إعادة �شركة الكهرباء الوطنية واملرافق الأخرى �إلى
و�ضع ا�سرتداد التكلفة ،و�ضمان العدالة وال�شمولية من خالل �إعادة توجيه الدعم للفئات
ال�ضعيفة من ال�سكان و�إلغائه عن الفئات القادرة على الدفع ،ودعم النمو وحت�سني و�ضع القطاع
اخلارجي يف املدى املتو�سط بتح�سني بيئة اال�ستثمار من خالل �إ�صالحات هيكلية هادفة.
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ورغم �أن الربنامج كان ناجح ًا ب�شكل عام من حيث حجم الإ�صالح املايل املتحقق ،و�إ�صالحات
كاف من االحتياطيات ،وحت�سني درجة ا�ستمرارية الدين،
الطاقة ،واحلفاظ على حجم ٍ
�إال �أن تركيب الإ�صالحات املتخذة رافقها تداعيات �سلبية على النمو والعدالة� ،إ�ضافة �إلى
الإجنازات املحدودة على م�ستوى الإ�صالحات الهيكلية الهادفة لدعم النمو وا�ستمراريتها،
والتي كانت تتطلب جهود ًا �إ�ضافية على �صعيد االن�ضباط املايل للحكومة املركزية وخا�صة
قطاع الطاقة.
وقد جاء حتقق الهدف الأول بف�ضل الإ�صالح على م�ستوى العجز املايل الكلي ،والذي كان
الأكرب �إذا ما قورن بالدول الأخرى التي تتبنى برامج مماثلة مع ال�صندوق يف حينه ،وذلك
ال�ستقرار الدين العام وو�ضعه يف م�سار االنخفا�ض امل�ستهدف وهو ما تط ّلب اتخاذ �إجراءات
مالية �إ�ضافية ،واال�ستمرار يف خطة التخل�ص من خ�سائر �شركة الكهرباء حتى عام ،2018
وكذلك لإجراءات ال�سيا�سة النقدية املاهرة التي �أ�سهمت يف �إعادة بناء االحتياطيات
الأجنبية وتراجع معدالت الدولرة .كما مت احلفاظ على ا�ستقرار القطاع امل�صريف بالرغم
من النمو االقت�صادي ال�ضعيف ،حيث انخف�ضت ن�سبة القرو�ض غري العاملة ،وبقيت ن�سب
كفاية ر�أ�س املال عند م�ستويات عالية.
�أما بخ�صو�ص هدف حتقيق العدالة ،فقد �سجل �إجناز ب�سيط يف جعل ال�سيا�سات �أكرث عدالة.
وي�أتي الإجناز من خالل ا�ستهداف الفئات ذات الدخل املحدود بالدعم النقدي وعدم رفع
كاف
تعرفة الكهرباء على الفئات حمدودة الدخل .بينما مل ت�ؤخذ اعتبارات العدالة ب�شكل ٍ
�ضمن الت�صحيح املايل ،فقد مت رفع ال�ضرائب على ال�سلع الكمالية ،وكانت الإ�صالحات ذات
ال�صلة بقانون �ضريبة الدخل حمدودة ،واعتربت فر�صة �ضائعة.
ويف ما يتعلق بهدف النمو وحت�سني الو�ضع اخلارجي ،فقد كان النمو �أ�ضعف من املتوقع
ومنخف�ض ًا جد ًا مبا ال ي�ساعد يف تقليل البطالة ،وذلك ب�سبب ال�صدمات اخلارجية ،وانخفا�ض
حجم اال�ستثمار احلكومي ،والإجناز املحدود على �صعيد الإ�صالحات الهيكلية (ب�شكل خا�ص
�إ�صالحات �سوق العمل)� .أما يف ما يخ�ص ت�صحيح احل�ساب اجلاري مليزان املدفوعات ،فقد كان
�أي�ض ًا �أبط�أ من املتوقع بالرغم من تراجع �أ�سعار النفط ،وهو ما كان يتطلب جهود ًا �إ�ضافية
ل�سد فجوة ال�سيا�سات املتخذة.
عالوة على ذلك ،ف�إن طبيعة امل�شاكل التي كانت تواجه ميزان املدفوعات الأردين ،كانت
مرتكزة يف عنا�صر احل�ساب اجلاري ،وتتط ّلب �إ�صالح ًا هيكلي ًا طويل الأمد ،وهو ما يفرت�ض �أن
ت�سهيل �صندوق النقد الدويل املمتد كان هو الأن�سب للأردن عند االتفاق على الربنامج ،كونه
قد �أُن�شئ لتقدمي امل�ساعدة للدول التي كانت تعاين من اختالالت خطرة يف ميزان املدفوعات
ب�سبب املعيقات والعوامل الهيكلية� ،أو الدول التي تعاين من تباط�ؤ يف النمو املتزامن مع و�ضع
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ميزان مدفوعات �ضعيف .وميتد هذا الربنامج لفرتة زمنية �أطول و�أكرث منا�سبة للأردن
ال�ستكمال الت�صحيح املايل و�إ�صالح قطاع الطاقة.
عد قبول الأردن بت�سهيل اال�ستعداد االئتماين فر�صة �ضائعة يف تنفيذ �أجندة من
و ُي ّ
الإ�صالحات الهيكلية ال�شاملة ،كان ميكن اتخاذها من خالل تبني ت�سهيل ال�صندوق املمتد،
بالرغم من قائمة الإ�صالحات الهيكلية يف برنامج الت�سهيل املمتد  2018-2016الذي بد�أ
العمل به وفق ا�شرتاطات ال�صندوق بعد عام من انتهاء الربنامج الأول ،دون �أن يت�ضمن
�إ�صالحات هيكلية جادة ،بل اكتفى بالإ�شارة �إلى دعمه للإ�صالحات الهيكلية التي ت�ضمنتها
وثيقة «ر�ؤية الأردن .»2025
ورغم ذلك ،ال ميكن �إنكار الدور املهم الذي لعبه �صندوق النقد الدويل يف دعم اال�ستقرار
االقت�صادي وتقدمي الن�صح على م�ستوى ال�سيا�سات االقت�صادية ،وكذلك الدعم املايل والفني
لتحقيق �أهداف ال�سيا�سات االقت�صادية للأردن على مدى الثالثني �سنة املا�ضية التي مت
خاللها تنفيذ برامج �إ�صالحية خالل الفرتة  ،2004-1989وبرنامج اال�ستعداد االئتماين
� ،2015-2012إ�ضافة �إلى برنامج الت�سهيل االئتماين املمتد احلايل .2019-2016
ورغم جناح هذه الربامج يف حتقيق بع�ض �أهدافها ،وامل�ساعدة اجلزئية يف �إعادة اال�ستقرار
الكلي لالقت�صاد الأردين ،ومواجهة بع�ض التحديات الهيكلية وبخا�صة يف �أو�ضاع املالية
العامة� ،إال �أن برامج ال�صندوق قد ف�شلت يف حتقيق �أهدافها الأخرى ،رمبا لأنها تتبنى قائمة
�سيا�سات و�إ�صالحات م�ص ّممة ملعاجلة اختالل جانب الطلب الكلي ،وتفتقر �إلى �إ�صالحات
هيكلية تركز على جانب العر�ض الكلي ليتحقق معها النمو االقت�صادي ال�شامل ب�شكل �أقوى
يف القطاعات الأكرث توليد ًا لفر�ص العمل ،ولتغطي �شرائح �أو�سع من ال�سكان ،بحيث ت�سهم يف
حت�سني مناخ الأعمال والإنتاجية ،و�إ�صالح �سوق العمل ونظم التعليم وخمرجاته لتتوافق مع
املهارات التي يحتاجها �سوق العمل ،خا�صة يف القطاع اخلا�ص ،وتعزيز فر�ص احل�صول على
التمويل ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز ال�صادرات وتنمية الن�شاط التجاري وتكامله مع دول املنطقة.
هذا ف�ض ًال عن �أن برامج الإ�صالح االقت�صادي ،قد اقت�صر تركيزها غالب ًا على الأثر الكمي
للإ�صالحات (على �أهميته) دون توفر املرونة الكافية التي تتيح الرتكيز على الأثر النوعي،
خا�صة يف ما يتعلق بالأثر بعيد املدى على النمو ال�شامل ،وحماية الفئات الأكرث �ضعف ًا يف
املجتمع.
ورغم م�سرية الإ�صالح الطويلة على مدار الثالثني �سنة املا�ضية ،وحجم الإ�صالحات التي
اتخذت لت�صحيح االختالل يف الو�ضع املايل للحكومة� ،إال �أنها مل تنجح يف معاجلة امل�شاكل
واالختالالت الهيكلية التي تعاين منها ميزانية احلكومة العامة �أو التخفيف منها ،بل �إنها
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كانت مكلفة جد ًا على النمو والتنمية االقت�صادية والعمالة ،ويف �آثارها االجتماعية ،وعلى
م�ستويات معي�شة املواطنني وتراكم الدين العام با�ضطراد م�ستمر.
ورمبا يكون ذلك ب�سبب االختالالت الهيكلية التي تتمثل بجمود بنود النفقات اجلارية ،حيث
�أن الن�سبة الكربى منها ترتكز يف بند الأجور (ب�سبب حجم احلكومة الكبري) ،وبند مدفوعات
فوائد الدين ،ما يحدّ من مرونة احلكومة و�إمكانيتها يف تقلي�ص هذه النفقات بهدف تخفي�ض
عجز املوازنة وبالتايل تخفي�ض ر�صيد الدين العام .وكذلك احلال بالن�سبة للنفقات الر�أ�سمالية،
ف�إن تركيبتها بح�سب الت�صنيف الوظيفي يك�شف عن خماوف ب�ش�أن جودة بع�ض بنود هذا الإنفاق
وقدرته على دعم النمو وخلق فر�ص العمل ،فبينما يعدّ بند «ال�ش�ؤون االقت�صادية» الذي يتعلق
بالإنفاق على البنية التحتية ملعظم اخلدمات والقطاعات الأكرث م�ساهمة يف حفز منو الناجت
املحلي الإجمايل والعمالة ،ف�إن تخفي�ض النفقات الر�أ�سمالية الذي ـتلج�أ له احلكومة دوم ًا كان
ي�ستهدف هذا البند املهم والنوعي ،الأمر الذي ينعك�س �سلبي ًا على النمو االقت�صادي ،ويعمق من
ذلك املخ�ص�صات املحدودة للنفقات الر�أ�سمالية يف املوازنات املتتالية.
وقد �أدى هذا النهج املريب �إلى انخفا�ض م�ستمر يف الإنفاق على بند «ال�ش�ؤون االقت�صادية»
من  %2.8من الناجت املحلي الإجمايل يف عام � 2009إلى  %1.5يف الفرتة التي تلت عام ،2012
وانعك�س هذا على انخفا�ض النفقات الر�أ�سمالية كن�سبة من �إجمايل النفقات من ما معدله
 %7من الناجت يف بداية العقد املا�ضي �إلى  %4يف الفرتة الالحقة للأزمة العاملية عام .2008
هذا الإ�ضافة �إلى اعتمادية امليزانية على املنح وامل�ساعدات التي تت�صف بالتذبذب امل�ستمر
وح�سا�سيتها لالعتبارات ال�سيا�سية ،ما ي�شكل نوع ًا من اخلطر املعنوي املت�أتي من احتمالية
ت�سلمها وتوقيته ،وبروز روح االتكالية لدى احلكومات ب�سبب عدم وجود نهج اقت�صادي
وا�ضح وم�ستقر ل�سيا�ساتها التي تت�صف بق�صر عمرها وتقلبها ،رغم حت�سنها ن�سبي ًا يف ال�سنوات
املا�ضية ،واعتمادها على �إجراءات ق�صرية املدى ،غري متناغمة مع نهج يكر�س ال�سيا�سة
املالية االنكما�شية لفرتة زمنية طويلة ،ما قاد �إلى التباط�ؤ يف النمو االقت�صادي ،وارتفاع
معدالت البطالة واملديونية ،و�أفقدها القدرة على التخطيط والتنفيذ ب�شكل �إ�سرتاتيجي،
وعدم تبني �سيا�سات طويلة الأمد ونهج �إ�سرتاتيجي يكفل معاجلة االختالالت الهيكلية يف
الو�ضع املايل على نحو ال ميكن حتقيقه �إال من خالل �إجراءات و�إ�صالحات طويلة الأمد.
وت�أكيد ًا لذلك ،ف�إنه ميكن املالحظة بي�سر �أن ال�سيا�سة املالية ومنذ الت�سعينات من القرن
املا�ضي ،بقيت وما زالت تركز على تخفي�ض عجز املوازنة ا�ستجابة ل�ضيق احليز املايل
وحمدوديته من خالل زيادة ال�ضرائب بهدف زيادة الإيرادات ال�ضريبية على ح�ساب النمو
االقت�صادي ،ومن خالل تخفي�ض النفقات الر�أ�سمالية كي تتمكن من زيادة النفقات اجلارية،
�أو اللجوء �إلى االقرتا�ض �أو جميع ذلك.
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كما اتّبعت وزارة املالية �سيا�سات �إنفاق متما�شية مع الدورة االقت�صادية ()Procyclical؛
�أي زيادة الإنفاق اجلاري ب�شكل كبري يف �سنوات الرخاء ،وخ�صو�ص ًا يف بنود ال ميكنها حفز
االقت�صاد وتوفري فر�ص العمل لقوة العمل املتزايدة يف جمتمع ال�شباب؛ وتخفي�ض الإنفاق
الر�أ�سمايل يف �سنوات الرتاجع االقت�صادي .وهذه �سيا�سة ،تتبع نهج رد الفعل بد ًال من النهج
الإ�سرتاتيجي املبادر.
�أما يف ما يتعلق بال�سيا�سة النقدية ،فقد لعبت دور ًا داعم ًا يف اال�ستقرار خالل فرتة الربنامج
مع ال�صندوق بدء ًا بعام  .2012ويف ظل نظام ربط الدينار بالدوالر الأمريكي منذ ت�شرين
الأول  ،1995ووجود ح�ساب ر�أ�سمايل منفتح ،ف�إن املجال يكون حمدود ًا جد ًا لتنفيذ �سيا�سة
نقدية م�ستقلة وفعالة بح�سب النظرية االقت�صادية� ،إال �أن البنك املركزي تعامل بفاعلية
ب�أن �أوجد جما ًال منا�سب ًا التّخاذ بع�ض الإجراءات النقدية من خالل قيامه يف نهاية عام
 2012بتحديث الإطار الت�شغيلي لل�سيا�سة النقدية ،وا�ستحداث �أدوات نقدية جديدة
( ،)weekly repo , forward FX operations swapsبالإ�ضافة �إلى رفع �أ�سعار
الفائدة التي �ساهمت يف حت�سني الثقة وتخفيف حالة عدم اليقني يف تراجع معدالت الدولرة.
ولكن �سرعان ما حتولت ال�سيا�سة النقدية من مو�ضع �إدارة الأزمة �إلى دور مبادر يهدف �إلى
دعم الن�شاط االقت�صادي ،مدعومة بتح�سن م�ؤ�شرات ال�سالمة املالية للقطاع املايل منذ بدء
الربنامج وتال�شي �أي خماطر على هذا القطاع يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية ،وذلك باتخاذ
�إجراءات جديدة منت�صف عام  2013من خالل عدد من التخفي�ضات املتتالية لأ�سعار الفائدة
الرئي�سية لل�سيا�سة النقدية بهدف حفز الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع اخلا�ص.
ويعزى تباط�ؤ حجم الت�سهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص يف تلك الفرتة �إلى ارتفاع حالة عدم
اليقني يف املنطقة ،ما �أ�ضعف من العالقة بني �أ�سعار الفائدة على القرو�ض ون�سبة منو حجم
الت�سهيالت املمنوحة ،و�إلى مزاحمة القطاع العام للقطاع اخلا�ص على التمويل وبخا�صة يف
بداية الربنامج.
تعددت اخلطط االقت�صادية والإ�سرتاتيجيات التنموية وتن ّوعت
وكما �سلف الذكر ،فقد ّ
يف القطاعات كافة ،وو�ضعت �أهداف ًا طموحة و�إجراءات لتحقيق م�ساهمتها يف التنمية
االقت�صادية يف �إطارها ال�شامل .وقد مت درا�سة وتقييم هذه اخلطط والإ�سرتاتيجيات ،على
م�ستوى القطاع الواحد ،و�شمل ذلك قطاعات ال�صناعة ،والتجارة ،والزراعة ،وال�سياحة،
والطاقة ،واملياه ،والنقل ،واالت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات ،و�سوق العمل ،وبيئة الأعمال
واال�ستثمار ،والبيئة ،واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،والبنية التحتية والإ�سكان.
الحظ من نتائج املراجعات املنجزة �أن �إعداد الإ�سرتاتيجيات بد�أ مـت�أخر ًا ،رمبا بعد
و ُي َ
�إطالق جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز الأداء احلكومي وال�شفافية وتو�سع دائرة الوزرات
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وامل�ؤ�س�سات امل�شاركة فيها .وعند �إطالق «ر�ؤية الأردن  »2025مب�شاركة حقيقية من القطاعات
احلكومية كافة والقطاع اخلا�ص ،بادرت معظم القطاعات �إلى �إعداد �إ�سرتاتيجياتها وخطط
العمل لت�ساعدها يف حتقيق �أهداف الر�ؤية وبرنامج عمل احلكومة التنفيذي الذي انبثق عنها
لل�سنوات .2018-2016
ولعل من الأهمية مبكان الإ�شارة �إلى �أن معظم الإ�سرتاتيجيات واخلطط ال�سابقة ملعظم
تلب الطموحات ،ومل تنجح بتحقيق �أهدافها كافة ،ك�إ�سرتاتيجية التجارة
القطاعات مل ِّ
اخلارجية ،والإ�سرتاتيجية ال�صناعية ،و�إ�سرتاتيجية قطاع ال�سياحة ،با�ستثناء قطاع
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة الذي حقّق جناح ًا جيد ًا يف الأهداف الإ�سرتاتيجية التي
ُو�ضعت لتنميته ،وهو جناح يحتاج �أن ُيبنى عليه يف دعم الإ�سرتاتيجية الوطنية لريادة
الأعمال وتبنّيها ،وتنمية امل�شاريع متناهية ال�صغر (امليكروية) وال�صغرية واملتو�سطة يف
الأردن  ،2020-2016والتي �أعدتها امل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع االقت�صادية ومل
تقرها احلكومة ،مع �ضرورة �ضمان مواءمة غاياتها و�أهدافها مع ما ورد يف ما يتعلق بامل�شاريع
متناهية ال�صغر (امليكروية) وال�صغرية واملتو�سطة �ضمن خطة حتفيز النمو االقت�صادي،
و«ر�ؤية الأردن  .»2025ورمبا يعزى النجاح املنجز يف دعم هذا القطاع ال�شرتاك وتعاون عدد
كبري من اجلهات احلكومية كالبنك املركزي ووزارة التخطيط وامل�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير
امل�شاريع االقت�صادية بدعم من بع�ض اجلهات الدولية كالبنك الدويل وبنك الإعمار والتنمية
الأوروبي.
كما �إن هناك �إ�سرتاتيجيات مل تنفَّذ على �أر�ض الواقع كالإ�سرتاتيجية الوطنية للت�صدير،
بينما يتم �إعداد �إ�سرتاتيجيات جديدة دون متابعة وتنفيذ فعلي وحقيقي للإ�سرتاتيجيات
القدمية وتقييم م�ستمر لأدائها ،ف�ض ًال عن تداخل العديد من اخلطط والإ�سرتاتيجيات يف ما
بينها ،وعدم وجود خطط تنفيذية وم�شاريع ت�ضمن حتقيق هذه الأهداف .عالوة على عدم
وجود �شراكة حقيقية وفاعلة ما بني القطاعني العام واخلا�ص لتكون مبثابة مفتاح جناح
عمل لهذه اخلطط.
وي�ؤكد القائمون على قطاعات ال�صناعة والتجارة وال�سياحة والزراعة وغريها� ،أن ال�شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ال تنح�صر يف �إقامة امل�شاريع كما � ّأطرها قانون ال�شراكة بني
ح�سب� ،إمنا تكمن �أي�ض ًا يف م�شاركة القطاع اخلا�ص يف و�ضع ال�سيا�سات
القطاعني العام واخلا�ص ْ
العامة واخلطط والإ�سرتاتيجيات االقت�صادية ،وتنفيذ هذه اخلطط من خالل ت�أطري احلوار
الفاعل بني القطاعني العام واخلا�ص ،مبا ي�ضمن حتقيق النجاح للخطط والإ�سرتاتيجيات
الوطنية ،وي�ؤ�س�س لإقامة بيئة �أعمال فاعلة وحمفزة وممكّنة لإقامة امل�شاريع وتنفيذ
الأن�شطة بكل ي�سر و�سهولة .ويرى قادة الأعمال �أن ابتعاد القطاع اخلا�ص عن امل�شاركة
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الفاعلة يف �إعداد هذه الإ�سرتاتيجيات وتنفيذها ،وعدم �إعطائه دور القيادة والريادة ،يعد
ّعد يف بع�ض الإ�سرتاتيجيات توجهات عري�ضة
ال�سبب الرئي�سي يف عدم حتقيق الأهداف التي ت ّ
جمرد �أهداف طموحة وغري قابلة للقيا�س ،ما
ال يتوفر لها م�ؤ�شرات حمددة وواقعيةـ بل هي ّ
ي�ضعف من عملية املراجعة والتطوير واملراقبة.
ويالحظ �أن املراجعات كافة ،اعتربت �أن القطاعات مو�ضوع التقييم يف هذا التقرير،
َ
اتّخذت من «ر�ؤية الأردن  ،»2025وبرنامج عمل احلكومة التنفيذي  ،2018-2016وخطة
حتفيز النمو االقت�صادي � ،2022-2018إ�سرتاتيجيات لتقييم جناحها يف حتقيق الأهداف
التي تخ�ص قطاعاتها رغم افتقارها �إلى خطط تنفيذية ُتر�شدها �إلى حتقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية .وعملت هذه القطاعات على �إعداد �إ�سرتاتيجيات جديدة مبنية على هذه
اخلطط .وعلى �سبيل املثال ،فلدى مقارنة امل�ؤ�شرات املتحققة عام  2017مع تلك امل�ستهدفة يف
ر�ؤية الأردن يف قطاع ال�صناعة ،جند �أن غالبية امل�ؤ�شرات مل ت�صل �إلى ما هو م�ستهدف �ضمن
�سجلـت ال�صادرات الوطنية خالل عام  2017منو ًا مل يتجاوز ما ن�سبته %1.1
الر�ؤية .فقد ّ
مقارنة مع النمو امل�ستهدف والبالغ .%5
كما حقق النمو يف حجم الإنتاج ال�صناعي يف العام نف�سه منو ًا حقيقي ًا بلغ ما ن�سبته  ،%2.3وهو
�أقل من النمو امل�ستهدف والبالغ  .%3.5كما �إن ح�صة القطاع ال�صناعي من �إجمايل الت�سهيالت
االئتمانية ،على عك�س ما هو م�ستهدف ،وا�صلت تراجعها حتى و�صلت �إلى ما ن�سبته .%1
وكما هو معروف ،ف�إن الإ�صالحات الهيكلية التي �سعى �آخر برناجمني للت�صحيح �إلى حتقيقها،
ت�ضمنت �إ�صالح �سوق العمل والت�شغيل والتعليم واال�ستثمار وبيئة الأعمال .واحت ّلت هذه
الإ�صالحات املن�شودة الأولية يف خطط احلكومة؛ كـ«ر�ؤية الأردن  ،»2025وبرنامج عمل
احلكومة التنفيذي  ،2018-2016وخطة حتفيز النمو االقت�صادي .2022-2018
فقد هدفت خطة التحفيز �إلى تطوير قطاع التعليم والتدريب والت�شغيل ،بهدف ت�ضييق
الفجوة بني خمرجات التعليم والتدريب املهني واحتياجات �سوق العمل والتكامل مع
�إ�سرتاتيجية التعليم و�إ�سرتاتيجية الت�شغيل الوطنية ،وتقدمي الدعم الالزم يف �سبيل رفع
كفاءة العاملني يف القطاع ال�صناعي بالتن�سيق مع اجلهات املعنية .وكانت الوزارات املعنية
قد �أعدت �إ�سرتاتيجيات عدة لتحقيق هذا الهدف و�أهداف ًا �أخرى مثل الإ�سرتاتيجية
الوطنية للت�شغيل  ،2020-2011والإ�سرتاتيجية الوطنية للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني
والتقني  ،2020-2014والإ�سرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية ،2025 –2016
�شملت قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني .بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع اال�ستثمار ،من خالل
�أهداف تعزيز املناخ اال�ستثماري وتطويره يف اململكة ،وتطوير الت�شريعات الناظمة لبيئة
الأعمال واال�ستثمار لتعزيز ثقة امل�ستثمرين ،وترويج اال�ستثمار ب�شكل ي�ساهم يف ا�ستقطاب
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دول وا�ستثمارات ذات قيمة م�ضافة عالية ومو ّلدة لفر�ص عمل للأردنيني� ،إلى جانب جذب
اال�ستثمارات عن طريق الأردنيني املقيمني يف اخلارج ،وا�ستحداث فر�ص ا�ستثمارية ،وتوزيع
هذه الفر�ص على حمافظات اململكة.
وقد قامت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية مع نهاية عام  2017بتحديث �أرقام خطتها
الإ�سرتاتيجية للأعوام  ،2018-2016لتتواءم مع م�ؤ�شرات وثيقة «ر�ؤية الأردن ،»2025
والربنامج التنفيذي للفرتة  ،2018-2016وخطة حتفيز النمو االقت�صادي للفرتة -2018
 .2022ومت ربط جميع امل�ؤ�شرات اجلديدة بالأهداف القطاعية املت�ضمنة باخلطة الوطنية
لقطاع الطاقة ،والتي تهدف �إلى تخفي�ض التكاليف الت�شغيلية على القطاع الإنتاجي الأردين
من خالل تر�شيد ا�ستخدام ال�صناعة املحلية للطاقة وحتفيزها ال�ستخدام �أنظمة م�صادر
الطاقة البديلة.
وزارة املياه والري من جهتها ،بد�أت عام  1998ب�إعداد خططها الإ�سرتاتيجية و�سيا�ساتها
التي تهدف �إلى حت�سني �إدارة م�صادر املياه (املياه اجلوفية واملياه ال�سطحية) ،وتفعيل مفاهيم
�إدارة مرافق املياه على �أ�س�س جتارية واقت�صادية ،وحت�سني م�ستوى املياه املخ�ص�صة لغايات
الزراعة (مياه الري) ،و�أي�ض ًا تفعيل �إدارة مياه ال�صرف ال�صحي.
وجاءت الإ�سرتاتيجيات الالحقة للبناء على ما مت حتقيقه يف الإ�سرتاتيجية الأولى ،ثم
تبعها يف عام � 2008إ�سرتاتيجية املاء من �أجل احلياة  ،2022-2008مبا يتما�شى مع حتقيق
الأهداف الإمنائية للألفية ،حيث حقق الأردن بع�ض الإجنازات يف تنفيذ �أهداف الألفية
من حيث خدمات املياه وال�صرف ال�صحي ،لكن مل تتحقّق الأهداف الأخرى جميعها� .أما يف
عام  ،2015فقد بد�أت وزارة املياه والري بتحديث خطتها الإ�سرتاتيجية ،2025-2016
لتتواءم مع �أهداف التنمية امل�ستدامة ،و�أزمة اللجوء ال�سوري ،و«ر�ؤية الأردن  »2025مبا
يحقق �أهداف قطاع املياه .وقد رافق هذه الإ�سرتاتيجية جمموعة من ال�سيا�سات الداعمة لها
وخطط عمل لهذه ال�سيا�سات.
أعدت وزارة البيئة �إ�سرتاتيجيتها الوطنية ،وخطة العمل للتنوع احليوي ،2020-2015
و� ّ
والتي متثل الوثيقة الوطنية الرئي�سية يف جمال التنوع احليوي وحماية الطبيعة يف الأردن،
مدعومة بقانون حماية البيئة رقم ( )6ل�سنة  2017مبا يخ ّوله لوزارة البيئة من �صالحيات
حلماية عنا�صر البيئة ومن �ضمنها التنوع احليوي.
كما ّ
وقع الأردن على العديد من االتفاقيات العاملية كاتفاقية التنوع احليوي ،واالتفاقية
العاملية ملنع االتجّ ار بالأنواع املهددة باالنقرا�ض ،واتفاقية رام�سار للمحافظة على الأرا�ضي
عدت يف عام  2017خطة العمل الوطنية لبناء
الرطبة ،وبروتوكول ال�سالمة الأحيائية .و�أُ ّ
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القدرات لتنفيذ االتفاقيات البيئية الدولية ب�شكل متكامل .و ُنفّذ العديد من التدخالت
والن�شاطات الواردة يف الإ�سرتاتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي .غري �أنه يتعينّ
لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة� ،أن تكون اخلطط التنفيذية مرتبطة مب�شاركة ف ّعالة من
القطاعات غري احلكومية.
وبالرغم من اجلهود احلثيثة واملتوا�صلة التي اتخذها الأردن يف حماية البيئة� ،إال �أنه ما
تزال هنالك ق�ضايا بحاجة �إلى �إجراءات حكومية فاعلة وحقيقية ملعاجلتها ،وعلى ر�أ�سها
�إدارة النفايات بطرق �سليمة ،والتحول نحو االقت�صاد الأخ�ضر ،واحلد من تلوث الهواء .كما
�إن اتّخاذ خطوات متقدمة يف �ش�أن االقت�صاد الأخ�ضر ،والتحول لال�ستدامة البيئية للحفاظ
على املكت�سبات ،ال يكون �إال من خالل وحدة جامعة لأجهزة الدولة كافة.
و�أخري ًا ،ف�إن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ،ومن وازع م�س�ؤوليته ونهجه يف مناق�شة الق�ضايا
الوطنية باملكا�شفة والطرح ال�صريح واجلريء امل�ست َمد من احلر�ص على �سري عربة التطور
والتحديث و�صو ًال �إلى النه�ضة االقت�صادية واالجتماعية ال�شاملة ،يدعو �إلى �إعداد برنامج
وطني �شامل ذي م�صداقية للإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي وقابل للتنفيذ .ويجب �أن يت�ضمن
هذا الربنامج حزمة �إ�صالحات و�إجراءات تنا�سب واقعنا وتقابل حاجاتنا وال تدخلنا يف
و�صفات جاهزة �سبق �أن ُج ّربت على مدار ثالثني �سنة
فر�ص �ضائعة جديدة بالرك�ض وراء ْ
فائتة .وال ميكن لذلك �أن يتحقق �إال بالعمل اجلاد على هذه املبادرة والتي يجب �أن تنطلق،
دومنا ت�أخري ،من تقييم مو�ضوعي لل�سيا�سات ال�سابقة لال�ستفادة من الأخطاء والبناء على
الإجنازات التي حتققت.
و�ضمن هذا الإطار ،يجب تركيز اجلهود على تعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية من خالل تطبيق مبادئ
احلاكمية الر�شيدة ،وتعزيز دور م�ؤ�س�سات الت�شريع والرقابة و�ضمان ا�ستقالل الق�ضاء،
وو�ضع الإ�سرتاتيجيات التي من �ش�أنها رفع درجة تناف�سية االقت�صاد الوطني ،من خالل تبني
�سيا�سات قادرة على حت�سني كفاءة توزيع املوارد ورفع م�ستوى الإنتاجية ،وتعزيز ال�شراكة
الكاملة والتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص يف ر�سم وتنفيذ الإ�سرتاتيجيات والإ�صالحات
الهيكلية التي بقيت حتى الآن هدف ًا للإ�سرتاتيجيات ال�سابقة مل يتجاوز الإن�شاء.
كما يجب �أن ي�شمل برنامج الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي تطوير البيئة الت�شريعية مبا يكفل
حماية امللْكية وتطبيق القوانني بعدالة و�شفافية� ،إ�ضافة �إلى �ضمان اال�ستقرار الت�شريعي،
هذا �إلى جانب �ضرورة حتقيق اال�ستقرار املايل والنقدي ،وتطوير امل�ؤ�س�سات املالية وتعميق
�أ�سواق ر�أ�س املال مبا ي�ؤدي �إلى تعزيز دورها يف تنويع م�صادر التمويل وتوفريه بتكاليف
منا�سبة خ�صو�ص ًا للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة امل�ضافة العالية والقادرة على خلق فر�ص
العمل.

15

16

