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مر القت�شاد الأردين مبراحل عديدة يف م�شار تطوره،  ميكن ح�شرها باأربع مراحل اأ�شا�شية؛ 

1989 والتي ميكن اأن يطَلق عليها »مرحلة ما  بداأت بـ املرحلة الأولى التي امتدت حتى عام 

القطاع  بهيمنة  ات�شم  اقت�شادي  فكر  املرحلة  هذه  �شاد  حيث  القت�شادي«،   الت�شحيح  قبل 

العام على الن�شاط االقت�شادي،  والتدخل املبا�شر يف م�شار االقت�شاد،  وتدين درجة �شفافية 

ال�شيا�شات احلكومية. ورغم ذلك،  �شاهمت �شيا�شات احلكومة القت�شادية اآنذاك،  مدعومة 

ببيئة خارجية داعمة ومنا�شبة،  يف حتقيق العديد من االإجنازات،  وخا�شة يف جمال اإر�شاء 

البنية التحتية لالقت�شاد االأردين اإلى جانب توفري جزء كبري من فر�ص العمل الأبناء االأردن،  

وحت�شني م�شتوى معي�شتهم،  حيث بلغ معدل النمو االقت�شادي للفرتة 1977-1982 ما ن�شبته 

 .%13.2

االأردين،   االقت�شاد  تاريخ  يف  �شعوبة  االأكرث  تعد  حمطة  يف  للدخول  عاد  االقت�شاد  اأن  غري 

اأواخر  يف  حادة  اقت�شادية  اأزمة  اإلى  به  قادت  اقت�شادي  تراجع  ثم  ومن  بتباطوؤ،  ابتداأت 

عام 1988 متخ�شت ب�شكل رئي�شي عن ارتفاع عجز املوازنة العامة،  وعجز ميزان املدفوعات،  

وارتفاع حجم املديونية اخلارجية الذي و�شل اإلى م�شتوى يعادل ِمثلّي الناجت املحلي االإجمايل 

يف حينه،  ما اأدى اإلى ن�شوب احتياطيات البنك املركزي من العمالت االأجنبية،  االأمر الذي 

ال�شرائية،  حيث تراجع  االأردين وقوته  الدينار  �شعر �شرف  انخفا�ص ملحوظ يف  جنم عنه 

الن�شاط االقت�شادي مبا يزيد عن 10% يف عام 1989،  وارتفع معدل الت�شخم الذي ناهز %25. 
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اأما املرحلة الثانية،  فهي مرحلة الت�شحيح القت�شادي التي امتدت من عام 1989 حتى عام 

2004،  حيث اأملت حالة ال�شعف االقت�شادي احلاجة الإعادة النظر يف ال�شيا�شات االقت�شادية 

احلكومية كافة ب�شكل �شمويل،  واتخاذ االإجراءات الت�شحيحية ال�شريعة للخروج من نفق 

تلك االأزمة،  فكان اأن تبّنى االأردن برنامج اإ�شالح اقت�شادي وهيكلي �شامل لالقت�شاد االأردين 

بالتعاون والتن�شيق مع �شندوق النقد والبنك الدوليني،  بهدف معاجلة االختالالت الداخلية 

واإزالة  االقت�شادي،   النمو  عجلة  دفع  يف  اخلا�ص  القطاع  م�شاهمة  وزيادة  واخلارجية،  

الت�شوهات التي عانى منها القت�شاد الأردين. 

وقد ركزت معظم تلك االإ�شالحات على حترير االأ�شواق ورفع القيود مبا يعزز من اآلية ال�شوق،  

اإلى  املركزي  البنك  وانتقل  امل�شرفية.  ال�شوق  يف  الفائدة  واأ�شعار  املال  راأ�ص  اأ�شواق  كتحرير 

�شعر  ورَبَط  النقدية،   ل�شيا�شته  اإدارته  املبا�شرة يف  النقدية غري  ال�شيا�شة  اأدوات  ا�شتخدام 

�شرف الدينار ب�شّلة من العمالت حتى ت�شرين االأول 1995 عندما مت تبني نظام �شعر ال�شرف 

الثابت للدينار مقابل الدوالر االأمريكي،  ما زاد من الثقة بالعملة الوطنية،  واأ�شهم يف ت�شجيع 

اإلى عودة النمو التدريجي لالقت�شاد  اأدت تلك االإ�شالحات  بيئة االدخار واال�شتثمار. وقد 

االأردين،  حيث بلغ باملتو�شط خالل الفرتة 1999-2004 ما ن�شبته %4.5.

2008،  فيمكن ت�شميتها »مرحلة  2004 حتى نهاية عام  اأما املرحلة الثالثة التي بداأت عام 

اإجراءات  باتباع  ات�شفت  حيث  القت�شادية،   ال�شيا�شات  اإدارة  يف  الذات«  على  العتماد 
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املوؤ�ش�شات  مع  القت�شادي  الت�شحيح  فرتة  الأردن  اأنهى  بهذا  وطنية.  اقت�شادية  ت�شحيحية 

الدولية ليدخل يف مرحلة العتماد على الذات يف اإدارة �شيا�شاته القت�شادية،  وا�شتكمال 

بتبني  وذلك  واالجتماعي،   االقت�شادي  لالإ�شالح  وطني  برنامج  خالل  من  االإ�شالح  م�شرية 

اإلى  هدفت    ،2006-2004 لالأعوام  واالجتماعيـة  االقت�شادية  للتنمية  جديدة  خطـة 

ا�شتدامة اال�شتقرار املايل والنقدي املتمثل يف ا�شتقرار �شعر �شرف الدينار،  وا�شتقرار اأ�شعار 

دور  ي�شمن تعزيز  العام واخلا�ص مبا  القطاعني  ما بني  ال�شراكة  ال�شلع واخلدمات،  وتفعيل 

اإلى حتقيق نقلة  القطاع اخلا�ص ك�شريك رئي�شي يف الن�شاط االقت�شادي والتنموي،  و�شواًل 

نوعية يف اأداء االقت�شاد الوطني،  واإحداث تغيري ملمو�ص يف نوعية معي�شة املواطن وم�شتواها،  

واحلد من م�شكلتي الفقر والبطالة. 

وقد انعك�شت حم�شلة ذلك كله يف حتقيق االقت�شاد االأردين خالل تلك املرحلة معدالت منو 

مرتفعة بلغت باملتو�شط 8%،  وهو معدل يفوق تلك املعدالت املتحققة لدول ال�شرق االأو�شط 

�شجلت  كما   .%5.6 ن�شبته  ما  نف�شها  الفرتة  خالل  باملتو�شط  �شجلت  والتي  اإفريقيا،   و�شمال 

احتياطيات البنك املركزي من العمالت االأجنبية خالل تلك الفرتة م�شتويات قيا�شية جاءت 

يف  العاملني  االأردنيني  وحواالت  املبا�شر،   االأجنبي  اال�شتثمار  من  كبرية  بتدفقات  مدعومة 

اخلارج،  والدخل ال�شياحي.

اأما املرحلة الرابعة،  فقد بداأت نهاية عام 2008 مع ظهور االأزمة املالية واالقت�شادية العاملية 

التي �شاعف من تاأثرياتها �شل�شلة من ال�شدمات اخلارجية املتمثلة بارتفاع اأ�شعار النفط اخلام،  

ال�شوري  اللجوء  اأزمة  االإقليمية،  مبا فيها  العربي«  »الربيع  االأوروبية،  وتداعيات  واالأزمة 

التي اأفرزت حتديات اقت�شادية ما زالت ماثلة اأمام اقت�شادنا الوطني حتى اأّيامنا هذه. 

فقد اأدت هذه التطورات اإلى زيادة االختالالت املالية الداخلية واخلارجية وتعّمقها،  وجتّلى 

العجز  وتفاقم  فيها،   الدعم  فاتورة  وارتفاع  احلكومية،   املوازنات  يف  العجز  بارتفاع  ذلك 

املرتبطة  اليقني  عدم  ظروف  تاأثري  اإلى  باالإ�شافة  املدفوعات،   مليزان  اجلاري  احل�شاب  يف 

اال�شتثمارية،   التدفقات  وتراجع  امل�شتثمرين  ثقة  على  وال�شيا�شية  االقت�شادية  باالأو�شاع 

وعلى ارتفاع تكاليف التمويل واإمكانية احل�شول عليه،  االأمر الذي اأدى اإلى تراجع معدالت 

النمو االقت�شادي،  وفاقم من امل�شكالت االقت�شادية واالجتماعية يف البالد. 

كل هذا دفع االأردن للتعاون مع �شندوق النقد الدويل بتبني برنامج اإ�شالح اقت�شادي �شامل 

اإجراء  على  القائم  االئتماين  اال�شتعداد  بربنامج  مدعومًا   ،2015-2012 الفرتة  يغطي 

باأو�شاع  والعودة  الداخلية،   االختالالت  معاجلة  اإلى  تهدف  �شاملة  هيكلية  اإ�شالحات 

املالية العامة والقطاع اخلارجي اإلى م�شتويات قابلة لال�شتمرار، وحتقيق تنمية اقت�شادية 

واجتماعية م�شتدامة و�شاملة،  وذلك من خالل تو�شيع القاعدة االإنتاجية وتنويعها،  وتعزيز 
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دور القطاع اخلا�ص،  وحتقيق التوازنات االقت�شادية الكلية. وبعد عام من انتهاء الربنامج 

املمتد  الت�شهيل  برنامج  بتبني  الدويل  النقد  �شندوق  مع  التعاون  احلكومة  وا�شلت  االأول، 

للفرتة 2018-2016.

ومنذ ت�شلُّم امللك عبد اهلل الثاين �شلطاته الد�شتورية يف عام 1999،  اعتلت اأجندة االإ�شالح 

 2001 االأول  ت�شرين  يف  احلكومة  فوّجه  جاللته،   اأولويات  �شّلم  واالجتماعي  االقت�شادي 

2002-2004،  ورافق ذلك  اإلى تبني برنامج التحول االقت�شادي واالجتماعي خالل الفرتة 

تبني خطة تنمية خم�شية جديدة للفرتة 1999-2003،  بهدف الإ�شراع يف تنفيذ ال�شيا�شات 

ال�شري  موا�شلة  خالل  من  املواطنني  معي�شة  م�شتوى  بتح�شني  الكفيلة  االقت�شادية  والربامج 

دور  وتعزيز  واالأجنبية،   العربية  اال�شتثمارات  من  املزيد  وجذب  االقت�شاد،   حترير  يف 

التنموية والتطويرية الكربى،  والعمل  امل�شاريع  القطاع اخلا�ص وم�شاركته يف اال�شتثمار يف 

ت�شحيح  برناجمي  �شمن  لالإ�شالحات  زخمًا  لت�شّكل  والبطالة،   الفقر  م�شكلتي  معاجلة  على 

اقت�شاديني اآخرين بدعم من �شندوق النقد والبنك الدوليني للفرتتني 1999-2001 و2002-

2004،  متثلت اأهدافهما الرئي�شية برفع معدل النمو احلقيقي،  واملحافظة على معدالت ت�شخم 

للدين  القائم  الر�شيد  االأجنبية،  وتخفي�ص  العمالت  منخف�شة،  وتعزيز االحتياطيات من 

التخا�شية،   برامج  موا�شلة  اإلى  باالإ�شافة  والبطالة،   الفقر  م�شكلتي  من  واحلد  اخلارجي،  

واالنفتاح االقت�شادي متهيدًا لالندماج مع االقت�شاد العربي والعاملي. 

وقد   .2006-2004 لالأعوام  واالجتماعيـة  االقت�شادية  للتنمية  جديدة  خطـة  ذلك  تال 

ازداد زخم التخطيط االقت�شادي من خالل اإطالق العديد من اخلطط والربامج االإ�شالحية 

العديد من  القطاعات،  وا�شتهدفت  اإ�شرتاتيجيات غّطت معظم  التي حظيت بدعم  الوطنية 

يف  جميعها  ت�شرتك  وتكاد  والت�شريعية،   واالجتماعية  االقت�شادية  واالأهداف  املوؤ�شرات 

املالية  اأو�شاع  ومعاجلة  الكلي،   االقت�شاد  ا�شتقرار  ك�شمان  لتحقيقها  �شعت  رئي�شية  اأهداف 

العامة واملديونية واال�شتقرار النقدي واملايل،  وتعزيز حمركات النمو االقت�شادي،  وحت�شني 

م�شتوى معي�شة املواطن،  وتقليل ن�شب البطالة وخلق فر�ص التوظيف والتعليم لفئة ال�شباب 

ومتكينهم،  وحت�شني البيئة االقت�شادية واالإنتاجية،  وتقوية البيئة الت�شريعية الناظمة،  

وزيادة فاعلية دور القطاع اخلا�ص يف التنمية االقت�شادية ويف ر�شم خطط واإ�شرتاتيجيات 

التنمية وتنفيذها،  ولعل اأهمها: 

برنامج التحول االقت�شادي واالجتماعي 2004-2002.  .1

خطة التنمية القت�شادية والجتماعية 2006-2004.  .2

الأجندة الوطنية 2015-2006.  .3

الربنامج التنفيذي 2009-2007.  .4
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الربنامج التنموي التنفيذي 2013-2011.  .5

6. برنامج عمل احلكومة 2016-2013.

7. الربنامج التنموي التنفيذي 2018-2016.

8. وثيقة »روؤية الأردن 2025«.

9. خطة حتفيز النمو االقت�شادي 2018 - 2022.

الربامج  وتعّدد  عامًا  ثالثني  قاربت  التي  الطويلة  االقت�شادي  االإ�شالح  م�شرية  ورغم 

واخلطط االإ�شرتاتيجية،  اإال اأن االقت�شاد االأردين مل ينجح يف معاجلة االختالالت الهيكلية 

وجتنيب  واملديونية،   البطالة  وتخفي�ص  امل�شتدام،   االقت�شادي  النمو  وحتقيق  القطاعية،  

حول  وا�شعًا  وجداًل  م�شروعة  ت�شاوؤالت  يطرح  بداأ  ما  واملعاناة،  االجتماعية  االآثار  املواطن 

مالءمة االإجراءات االإ�شالحية، ومدى حتقق مفهوم االإ�شالح ال�شامل املتزن منذ تبني ترتيب 

بثمار  املواطن  و�شعور  املجتمعي  ال�شلم  ي�شمن  2012 مبا  لل�شندوق عام  االئتماين  اال�شتعداد 

االإ�شالح وحت�شن اأو�شاعه وا�شتعادة الثقة بال�شيا�شات احلكومية. 

 2018 حزيران  يف  ال�شوارع  اإلى  للخروج  االأردنيني  دفعت  التي  االأ�شباب  من  ذلك  يكون  وقد 

تعبريًا عن غ�شبهم على قرارات اقت�شادية حكومية يرون اأنها مت�ّص معي�شتهم ب�شكل مبا�شر،  

اأ�شاًل يف ظروف اقت�شادية �شعبة  اأن االأردن ميّر  وتزيد من ال�شغوط املالية عليهم،  خا�شة 

م�شبوقة  غري  ركود  حالة  من  االأ�شواق  فيها  وتعاين  والبطالة،   الفقر  معدالت  فيها  ترتفع 

نتيجة عوامل واأزمات،  منها ما هو مرتبط بالو�شع االإقليمي،  ومنها ما هو مرتبط بال�شيا�شات 

احلكومية االقت�شادية التي اتخذت ب�شغط من �شندوق النقد الدويل،  كما ادعت احلكومة،  

يرى  متامًا  العك�ص  على  بل  املواطن،   لدى  ملمو�ص  اإيجابي  اأثر  اإحداث  من  تتمكن  مل  التي 

االأردنيون اأن هذه ال�شيا�شات كانت اأحد االأ�شباب املبا�شرة يف زيادة املديونية،  وعجز املوازنة،  

وتردي  الو�شطى،   الطبقة  معي�شة  م�شتوى  وتدهور  للمواطنني،   ال�شرائية  القوة  واإ�شعاف 

التي  ال�شرائب  حجم  مع  تتنا�شب  ال  التي  للمواطنني  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  م�شتوى 

تفر�شها احلكومة عليهم.

املجل�ص  ارتاأى  ب�شهور،   االأخرية  االحتجاجات  �شبق  وقت  ويف  التطورات،   تلك  �شوء  ويف 

يف  للمملكة  الراهنة  احلالة  عن  �شاملة  مراجعة  اإجراء  �شرورة  واالجتماعي َ االقت�شادي 

»حالة  تقريره  �شمن  وتقدميها  واالجتماعية  االقت�شادية  واملجاالت  القطاعات  خمتلف 

البالد« مبا يوفر ل�شّناع القرار وللمهتمني تقييمًا مو�شوعيًا ملدى التطور يف ال�شيا�شات وخطط 

االإ�شالح واالإ�شالحات يف القطاعات املختلفة،  ومدى حتقق اإ�شرتاتيجياتها،  وحتديد الفجوات 

واأوجه ال�شعف والتحديات التي قد حالت اأو حتول دون تطبيقها وحتقيق اأهدافها مبا يتيح 
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متابعتها وو�شح اخلطط لتح�شينها ومراجعتها وزيادة درجة مرونتها وتكييفها للم�شتجدات. 

االقت�شادية،   وال�شيا�شات  اخلطط  اأبرز  ُدر�شت  فقد  للتقرير،   االقت�شادي  املحور  اإطار  ويف 

�شندوق  برامج  فيها  مبا  التنمية  وبرامج  وخطط  االقت�شادي  الت�شحيح  برامج  مقدمتها  ويف 

االآثار  امتداد  اأثر  وحتديد  والنقدية،   املالية  ال�شيا�شتني  تقييم  خالل  من  الدويل  النقد 

االقت�شادية العاملية واالإقليمية اإلى االأردن،  مبا اأن هاتني ال�شيا�شتني هما حمور تركيز تلك 

الربامج،  وكذلك درا�شة االإ�شرتاتيجيات وخطط العمل وال�شيا�شات اخلا�شة باأهم القطاعات 

االقت�شادية بهدف تقييم مدى تطورها وجناحها يف تنفيذ االإ�شالحات الهيكلية فيها. وقد 

واملياه،   والطاقة،   وال�شياحة،   والزراعة،   والتجارة،   قطاعات ال�شناعة،   الدرا�شة  غطت 

واال�شتثمار،   االأعمال  وبيئة  العمل،   و�شوق  املعلومات،   وتكنولوجيا  واالت�شاالت  والنقل، 

والبيئة،  واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة،  واالإ�شكان والبنية التحتية.

اإلى عملية التقييم املو�شوعي لل�شيا�شات ال�شابقة،  فقد تو�شلت املراجعات التي  وباال�شتناد 

اإلى  القطاعية،   واالإ�شرتاتيجيات  االقت�شادي  واالإ�شالح  التحفيز  وخطط  للربامج  اأُجريت 

االأخطاء  من  اال�شتفادة  ميكن  حيث  امللفتة،   والنتائج  واحلقائق  الدرو�ص  بع�ص  ا�شتخال�ص 

والبناء على االإجنازات التي حتققت.

يف  تنجح  مل  فاإنها  التنموية،   والربامج  واخلطط  االقت�شادي  الت�شحيح  برامج  �شعيد  فعلى 

معاجلة م�شاكل البطالة والفقر ب�شورة فعالة،  وهذا يوؤ�شر اإلى اأهمية نوعية النمو و�شموله 

قطاعات االقت�شاد كافة،  بالنظر اإلى عدم حتقق العدالة يف توزيع النمو على املناطق املختلفة 

يف االأردن،  وعدم جتاوز �شعوبات توفري فر�ص عمل كافية لتخفي�ص معدالت البطالة،  وذلك 

لروؤية  وافتقارها  االآنية  واحلاجات  الكلي  اال�شتقرار  معاجلة  على  االإ�شالحات  هذه  لرتكيز 

التي تتحقق  الالزمة  الهيكلية  االإ�شالحات  الهيكلية من خالل  ملعاجلة االختالالت  وا�شحة 

معها معدالت منو كافية ملعاجلة م�شاكل الفقر والبطالة وتخفي�ص م�شتويات املديونية.

وقد برز عدم حتقيق برامج �شندوق النقد الدويل الأهدافها،  خ�شو�شًا الربناجمني االأخريين،  

عند مراجعة برنامج ت�شهيل اال�شتعداد االئتماين 2012-2015،  وهي املراجعة التي قام بها 

ال�شندوق لهذا الت�شهيل بعد نهاية الربنامج. فقد كانت اأهداف هذا الربنامج طموحة ومتثلت 

باحلفاظ على ا�شتقرار االقت�شاد الكلي من خالل تنفيذ ال�شيا�شات املالية والنقدية والهيكلية 

للتخفيف من مواطن ال�شعف اخلارجية،  ويف �شبيل ذلك،  قامت ال�شلطات بتبني نظام �شفاف 

اإلى  اإعادة �شركة الكهرباء الوطنية واملرافق االأخرى  وم�شتدام لت�شعري الطاقة مبا يف ذلك 

اإعادة توجيه الدعم للفئات  و�شع ا�شرتداد التكلفة،  و�شمان العدالة وال�شمولية من خالل 

ال�شعيفة من ال�شكان واإلغائه عن الفئات القادرة على الدفع،  ودعم النمو وحت�شني و�شع القطاع 

اخلارجي يف املدى املتو�شط بتح�شني بيئة اال�شتثمار من خالل اإ�شالحات هيكلية هادفة.
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ورغم اأن الربنامج كان ناجحًا ب�شكل عام من حيث حجم االإ�شالح املايل املتحقق،  واإ�شالحات 

الدين،   ا�شتمرارية  درجة  وحت�شني  االحتياطيات،   من  كاٍف  حجم  على  واحلفاظ  الطاقة،  

اإلى  اإ�شافة  اأن تركيب االإ�شالحات املتخذة رافقها تداعيات �شلبية على النمو والعدالة،   اإال 

وا�شتمراريتها،   النمو  لدعم  الهادفة  الهيكلية  االإ�شالحات  م�شتوى  على  املحدودة  االإجنازات 

املركزية وخا�شة  للحكومة  املايل  االن�شباط  �شعيد  اإ�شافية على  كانت تتطلب جهودًا  والتي 

قطاع الطاقة. 

كان  والذي  الكلي،   املايل  العجز  م�شتوى  االإ�شالح على  االأول بف�شل  الهدف  وقد جاء حتقق 

االأكرب اإذا ما قورن بالدول االأخرى التي تتبنى برامج مماثلة مع ال�شندوق يف حينه،  وذلك 

ال�شتقرار الدين العام وو�شعه يف م�شار االنخفا�ص امل�شتهدف وهو ما تطّلب اتخاذ اإجراءات 

مالية اإ�شافية،  واال�شتمرار يف خطة التخل�ص من خ�شائر �شركة الكهرباء حتى عام 2018،  

الحتياطيات  بناء  اإعادة  يف  اأ�شهمت  التي  املاهرة  النقدية  ال�شيا�شة  لإجراءات  وكذلك 

االأجنبية وتراجع معدالت الدولرة. كما مت احلفاظ على ا�شتقرار القطاع امل�شريف بالرغم 

ن�شب  وبقيت  العاملة،   غري  القرو�ص  ن�شبة  انخف�شت  حيث  ال�شعيف،   االقت�شادي  النمو  من 

كفاية راأ�س املال عند م�شتويات عالية. 

اأما بخ�شو�ص هدف حتقيق العدالة،  فقد �شجل اإجناز ب�شيط يف جعل ال�شيا�شات اأكرث عدالة. 

رفع  وعدم  النقدي  بالدعم  املحدود  الدخل  ذات  الفئات  ا�شتهداف  خالل  من  االإجناز  وياأتي 

تعرفة الكهرباء على الفئات حمدودة الدخل. بينما مل توؤخذ اعتبارات العدالة ب�شكل كاٍف 

�شمن الت�شحيح املايل،  فقد مت رفع ال�شرائب على ال�شلع الكمالية،  وكانت االإ�شالحات ذات 

ال�شلة بقانون �شريبة الدخل حمدودة،  واعتربت فر�شة �شائعة.

املتوقع  من  اأ�شعف  النمو  كان  فقد  اخلارجي،   الو�شع  وحت�شني  النمو  بهدف  يتعلق  ما  ويف 

ومنخف�شًا جدًا مبا ال ي�شاعد يف تقليل البطالة،  وذلك ب�شبب ال�شدمات اخلارجية،  وانخفا�ص 

حجم اال�شتثمار احلكومي،  واالإجناز املحدود على �شعيد االإ�شالحات الهيكلية )ب�شكل خا�ص 

اإ�شالحات �شوق العمل(. اأما يف ما يخ�ص ت�شحيح احل�شاب اجلاري مليزان املدفوعات،  فقد كان 

اإ�شافية  اأ�شعار النفط،  وهو ما كان يتطلب جهودًا  اأبطاأ من املتوقع بالرغم من تراجع  اأي�شًا 

ل�شد فجوة ال�شيا�شات املتخذة.

كانت  االأردين،   املدفوعات  ميزان  تواجه  كانت  التي  امل�شاكل  طبيعة  فاإن  ذلك،   على  عالوة 

مرتكزة يف عنا�شر احل�شاب اجلاري،  وتتطّلب اإ�شالحًا هيكليًا طويل االأمد،  وهو ما يفرت�ص اأن 

ت�شهيل �شندوق النقد الدويل املمتد كان هو االأن�شب لالأردن عند االتفاق على الربنامج،  كونه 

قد اأُن�شئ لتقدمي امل�شاعدة للدول التي كانت تعاين من اختالالت خطرة يف ميزان املدفوعات 

ب�شبب املعيقات والعوامل الهيكلية،  اأو الدول التي تعاين من تباطوؤ يف النمو املتزامن مع و�شع 
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لالأردن  منا�شبة  واأكرث  اأطول  زمنية  لفرتة  الربنامج  هذا  وميتد  �شعيف.  مدفوعات  ميزان 

ال�شتكمال الت�شحيح املايل واإ�شالح قطاع الطاقة. 

من  اأجندة  تنفيذ  يف  �شائعة  فر�شة  االئتماين  اال�شتعداد  بت�شهيل  االأردن  قبول  وُيعّد 

االإ�شالحات الهيكلية ال�شاملة،  كان ميكن اتخاذها من خالل تبني ت�شهيل ال�شندوق املمتد،  

بداأ  الذي   2018-2016 املمتد  الت�شهيل  برنامج  يف  الهيكلية  االإ�شالحات  قائمة  من  بالرغم 

يت�شمن  اأن  دون  االأول،   الربنامج  انتهاء  من  عام  بعد  ال�شندوق  ا�شرتاطات  وفق  به  العمل 

اإ�شالحات هيكلية جادة،  بل اكتفى باالإ�شارة اإلى دعمه لالإ�شالحات الهيكلية التي ت�شمنتها 

وثيقة »روؤية الأردن 2025«.

اال�شتقرار  الدويل يف دعم  النقد  لعبه �شندوق  الذي  املهم  الدور  اإنكار  ورغم ذلك،  ال ميكن 

االقت�شادي وتقدمي الن�شح على م�شتوى ال�شيا�شات االقت�شادية،  وكذلك الدعم املايل والفني 

مت  التي  املا�شية  �شنة  الثالثني  مدى  على  لالأردن  االقت�شادية  ال�شيا�شات  اأهداف  لتحقيق 

االئتماين  اال�شتعداد  وبرنامج    ،2004-1989 الفرتة  خالل  اإ�شالحية  برامج  تنفيذ  خاللها 

2012-2015،  اإ�شافة اإلى برنامج الت�شهيل االئتماين املمتد احلايل 2019-2016. 

ورغم جناح هذه الربامج يف حتقيق بع�ص اأهدافها،  وامل�شاعدة اجلزئية يف اإعادة اال�شتقرار 

املالية  اأو�شاع  يف  وبخا�شة  الهيكلية  التحديات  بع�ص  ومواجهة  االأردين،   لالقت�شاد  الكلي 

العامة،  اإال اأن برامج ال�شندوق قد ف�شلت يف حتقيق اأهدافها االأخرى،  رمبا الأنها تتبنى قائمة 

اإ�شالحات  اإلى  وتفتقر  الكلي،   الطلب  جانب  اختالل  ملعاجلة  م�شّممة  واإ�شالحات  �شيا�شات 

هيكلية تركز على جانب العر�ص الكلي ليتحقق معها النمو االقت�شادي ال�شامل ب�شكل اأقوى 

يف القطاعات االأكرث توليدًا لفر�ص العمل،  ولتغطي �شرائح اأو�شع من ال�شكان،  بحيث ت�شهم يف 

حت�شني مناخ االأعمال واالإنتاجية،  واإ�شالح �شوق العمل ونظم التعليم وخمرجاته لتتوافق مع 

املهارات التي يحتاجها �شوق العمل،  خا�شة يف القطاع اخلا�ص،  وتعزيز فر�ص احل�شول على 

التمويل،  باالإ�شافة اإلى تعزيز ال�شادرات وتنمية الن�شاط التجاري وتكامله مع دول املنطقة. 

الكمي  االأثر  على  غالبًا  تركيزها  اقت�شر  قد  االقت�شادي،  االإ�شالح  برامج  اأن  عن  ف�شاًل  هذا 

النوعي،   االأثر  الرتكيز على  تتيح  التي  الكافية  املرونة  اأهميته( دون توفر  لالإ�شالحات )على 

يف  �شعفًا  االأكرث  الفئات  وحماية  ال�شامل،   النمو  على  املدى  بعيد  باالأثر  يتعلق  ما  يف  خا�شة 

املجتمع.

التي  االإ�شالحات  املا�شية،  وحجم  �شنة  الثالثني  الطويلة على مدار  االإ�شالح  م�شرية  ورغم 

اأنها مل تنجح يف معاجلة امل�شاكل  اإال  اتخذت لت�شحيح االختالل يف الو�شع املايل للحكومة،  

واالختالالت الهيكلية التي تعاين منها ميزانية احلكومة العامة اأو التخفيف منها،  بل اإنها 
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كانت مكلفة جدًا على النمو والتنمية االقت�شادية والعمالة،  ويف اآثارها االجتماعية،  وعلى 

م�شتويات معي�شة املواطنني وتراكم الدين العام با�شطراد م�شتمر. 

ورمبا يكون ذلك ب�شبب االختالالت الهيكلية التي تتمثل بجمود بنود النفقات اجلارية،  حيث 

اأن الن�شبة الكربى منها ترتكز يف بند االأجور )ب�شبب حجم احلكومة الكبري(،  وبند مدفوعات 

فوائد الدين،  ما يحّد من مرونة احلكومة واإمكانيتها يف تقلي�ص هذه النفقات بهدف تخفي�ص 

عجز املوازنة وبالتايل تخفي�ص ر�شيد الدين العام. وكذلك احلال بالن�شبة للنفقات الراأ�شمالية،  

فاإن تركيبتها بح�شب الت�شنيف الوظيفي يك�شف عن خماوف ب�شاأن جودة بع�ص بنود هذا االإنفاق 

وقدرته على دعم النمو وخلق فر�ص العمل،  فبينما يعّد بند »ال�شوؤون االقت�شادية« الذي يتعلق 

باالإنفاق على البنية التحتية ملعظم اخلدمات والقطاعات االأكرث م�شاهمة يف حفز منو الناجت 

املحلي االإجمايل والعمالة،  فاإن تخفي�ص النفقات الراأ�شمالية الذي ـتلجاأ له احلكومة دومًا كان 

ي�شتهدف هذا البند املهم والنوعي،  االأمر الذي ينعك�ص �شلبيًا على النمو االقت�شادي،  ويعمق من 

ذلك املخ�ش�شات املحدودة للنفقات الراأ�شمالية يف املوازنات املتتالية. 

وقد اأدى هذا النهج املريب اإلى انخفا�ص م�شتمر يف االإنفاق على بند »ال�شوؤون االقت�شادية« 

من 2.8% من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2009 اإلى 1.5% يف الفرتة التي تلت عام 2012،  

ما معدله  النفقات من  اإجمايل  من  كن�شبة  الراأ�شمالية  النفقات  انخفا�ص  وانعك�ص هذا على 

7% من الناجت يف بداية العقد املا�شي اإلى 4% يف الفرتة الالحقة لالأزمة العاملية عام 2008. 

اإلى اعتمادية امليزانية على املنح وامل�شاعدات التي تت�شف بالتذبذب امل�شتمر  هذا االإ�شافة 

املتاأتي من احتمالية  املعنوي  ما ي�شكل نوعًا من اخلطر  ال�شيا�شية،   وح�شا�شيتها لالعتبارات 

اقت�شادي  نهج  وجود  عدم  ب�شبب  احلكومات  لدى  االتكالية  روح  وبروز  وتوقيته،   ت�شلمها 

وا�شح وم�شتقر ل�شيا�شاتها التي تت�شف بق�شر عمرها وتقلبها،  رغم حت�شنها ن�شبيًا يف ال�شنوات 

ال�شيا�شة  يكر�ص  نهج  مع  متناغمة  غري  املدى،   ق�شرية  اإجراءات  على  واعتمادها  املا�شية،  

املالية النكما�شية لفرتة زمنية طويلة،  ما قاد اإلى التباطوؤ يف النمو القت�شادي،  وارتفاع 

اإ�شرتاتيجي،   معدالت البطالة واملديونية،  واأفقدها القدرة على التخطيط والتنفيذ ب�شكل 

الهيكلية يف  اإ�شرتاتيجي يكفل معاجلة االختالالت  االأمد ونهج  �شيا�شات طويلة  وعدم تبني 

الو�شع املايل على نحو ال ميكن حتقيقه اإال من خالل اإجراءات واإ�شالحات طويلة االأمد.

القرن  من  الت�شعينات  ومنذ  املالية  ال�شيا�شة  اأن  بي�شر  املالحظة  ميكن  فاإنه  لذلك،   وتاأكيدًا 

املايل  احليز  ل�شيق  ا�شتجابة  املوازنة  عجز  تخفي�ص  على  تركز  زالت  وما  بقيت  املا�شي،  

وحمدوديته من خالل زيادة ال�شرائب بهدف زيادة االإيرادات ال�شريبية على ح�شاب النمو 

االقت�شادي،  ومن خالل تخفي�ص النفقات الراأ�شمالية كي تتمكن من زيادة النفقات اجلارية،  

اأو اللجوء اإلى االقرتا�ص اأو جميع ذلك. 
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كما اّتبعت وزارة املالية �شيا�شات اإنفاق متما�شية مع الدورة االقت�شادية )Procyclical(؛ 

اأي زيادة االإنفاق اجلاري ب�شكل كبري يف �شنوات الرخاء،  وخ�شو�شًا يف بنود ال ميكنها حفز 

االإنفاق  ال�شباب؛ وتخفي�ص  املتزايدة يف جمتمع  العمل  لقوة  العمل  االقت�شاد وتوفري فر�ص 

الراأ�شمايل يف �شنوات الرتاجع االقت�شادي. وهذه �شيا�شة،  تتبع نهج رد الفعل بداًل من النهج 

االإ�شرتاتيجي املبادر.

اأما يف ما يتعلق بال�شيا�شة النقدية،  فقد لعبت دورًا داعمًا يف اال�شتقرار خالل فرتة الربنامج 

ت�شرين  منذ  االأمريكي  بالدوالر  الدينار  ربط  نظام  ظل  ويف   .2012 بعام  بدءًا  ال�شندوق  مع 

الأول 1995،  ووجود ح�شاب راأ�شمايل منفتح،  فاإن املجال يكون حمدودًا جدًا لتنفيذ �شيا�شة 

نقدية م�شتقلة وفعالة بح�شب النظرية االقت�شادية،  اإال اأن البنك املركزي تعامل بفاعلية 

عام  نهاية  يف  قيامه  خالل  من  النقدية  االإجراءات  بع�ص  الّتخاذ  منا�شبًا  جمااًل  اأوجد  باأن 

جديدة  نقدية  اأدوات  وا�شتحداث  النقدية،   لل�شيا�شة  الت�شغيلي  االإطار  بتحديث   2012

اأ�شعار  اإلى رفع  )weekly repo ، forward FX operations swaps(،  باالإ�شافة 

الفائدة التي �شاهمت يف حت�شني الثقة وتخفيف حالة عدم اليقني يف تراجع معدالت الدولرة. 

اإلى  اإلى دور مبادر يهدف  ولكن �شرعان ما حتولت ال�شيا�شة النقدية من مو�شع اإدارة االأزمة 

دعم الن�شاط االقت�شادي،  مدعومة بتح�شن موؤ�شرات ال�شالمة املالية للقطاع املايل منذ بدء 

الربنامج وتال�شي اأي خماطر على هذا القطاع يف اأعقاب االأزمة املالية العاملية،  وذلك باتخاذ 

اإجراءات جديدة منت�شف عام 2013 من خالل عدد من التخفي�شات املتتالية الأ�شعار الفائدة 

اخلا�ص.  للقطاع  املمنوحة  االئتمانية  الت�شهيالت  حفز  بهدف  النقدية  لل�شيا�شة  الرئي�شية 

ويعزى تباطوؤ حجم الت�شهيالت املمنوحة للقطاع اخلا�ص يف تلك الفرتة اإلى ارتفاع حالة عدم 

اليقني يف املنطقة،  ما اأ�شعف من العالقة بني اأ�شعار الفائدة على القرو�ص ون�شبة منو حجم 

الت�شهيالت املمنوحة،  واإلى مزاحمة القطاع العام للقطاع اخلا�ص على التمويل وبخا�شة يف 

بداية الربنامج.

وتنّوعت  التنموية  واالإ�شرتاتيجيات  االقت�شادية  اخلطط  تعّددت  فقد  الذكر،   �شلف  وكما 

التنمية  يف  م�شاهمتها  لتحقيق  واإجراءات  طموحة  اأهدافًا  وو�شعت  كافة،   القطاعات  يف 

االقت�شادية يف اإطارها ال�شامل. وقد مت درا�شة وتقييم هذه اخلطط واالإ�شرتاتيجيات،  على 

م�شتوى القطاع الواحد،  و�شمل ذلك قطاعات ال�شناعة،  والتجارة،  والزراعة،  وال�شياحة،  

والطاقة،  واملياه،  والنقل،  واالت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات،  و�شوق العمل،  وبيئة االأعمال 

واال�شتثمار،  والبيئة،  واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة،  والبنية التحتية واالإ�شكان.

بعد  رمبا  مـتاأخرًا،   بداأ  االإ�شرتاتيجيات  اإعداد  اأن  املنجزة  املراجعات  نتائج  من  وُيالَحظ 

اإطالق جائزة امللك عبداهلل الثاين لتميز االأداء احلكومي وال�شفافية وتو�شع دائرة الوزرات 
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واملوؤ�ش�شات امل�شاركة فيها. وعند اإطالق »روؤية االأردن 2025« مب�شاركة حقيقية من القطاعات 

احلكومية كافة والقطاع اخلا�ص،  بادرت معظم القطاعات اإلى اإعداد اإ�شرتاتيجياتها وخطط 

العمل لت�شاعدها يف حتقيق اأهداف الروؤية وبرنامج عمل احلكومة التنفيذي الذي انبثق عنها 

لل�شنوات 2018-2016.

ملعظم  ال�شابقة  واخلطط  االإ�شرتاتيجيات  معظم  اأن  اإلى  االإ�شارة  مبكان  االأهمية  من  ولعل 

التجارة  كاإ�شرتاتيجية  كافة،   اأهدافها  بتحقيق  تنجح  ومل  الطموحات،   تلبِّ  مل  القطاعات 

قطاع  با�شتثناء  ال�شياحة،   قطاع  واإ�شرتاتيجية  ال�شناعية،   اخلارجية،  واالإ�شرتاتيجية 

التي  االإ�شرتاتيجية  االأهداف  يف  جيدًا  جناحًا  حّقق  الذي  واملتو�شطة  ال�شغرية  املن�شاآت 

لريادة  الوطنية  االإ�شرتاتيجية  دعم  يف  عليه  ُيبنى  اأن  يحتاج  جناح  وهو  لتنميته،   ُو�شعت 

يف  واملتو�شطة  وال�شغرية  )امليكروية(  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  وتنمية  وتبّنيها،   االأعمال 

ومل  االقت�شادية  امل�شاريع  لتطوير  االأردنية  املوؤ�ش�شة  اأعدتها  والتي    ،2020-2016 الأردن 

تقرها احلكومة،  مع �شرورة �شمان مواءمة غاياتها واأهدافها مع ما ورد يف ما يتعلق بامل�شاريع 

االقت�شادي،   النمو  حتفيز  خطة  �شمن  واملتو�شطة  وال�شغرية  )امليكروية(  ال�شغر  متناهية 

و»روؤية الأردن 2025«. ورمبا يعزى النجاح املنجز يف دعم هذا القطاع ال�شرتاك وتعاون عدد 

لتطوير  االأردنية  واملوؤ�ش�شة  التخطيط  ووزارة  املركزي  كالبنك  احلكومية  اجلهات  من  كبري 

امل�شاريع االقت�شادية بدعم من بع�ص اجلهات الدولية كالبنك الدويل وبنك االإعمار والتنمية 

الأوروبي.

اأر�ص الواقع كاالإ�شرتاتيجية الوطنية للت�شدير،   ذ على  اإ�شرتاتيجيات مل تنفَّ كما اإن هناك 

بينما يتم اإعداد اإ�شرتاتيجيات جديدة دون متابعة وتنفيذ فعلي وحقيقي لالإ�شرتاتيجيات 

القدمية وتقييم م�شتمر الأدائها،  ف�شاًل عن تداخل العديد من اخلطط واالإ�شرتاتيجيات يف ما 

بينها،  وعدم وجود خطط تنفيذية وم�شاريع ت�شمن حتقيق هذه االأهداف. عالوة على عدم 

جناح  مفتاح  مبثابة  لتكون  واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ما  وفاعلة  حقيقية  �شراكة  وجود 

عمل لهذه اخلطط. 

ويوؤكد القائمون على قطاعات ال�شناعة والتجارة وال�شياحة والزراعة وغريها،  اأن ال�شراكة 

ال�شراكة بني  اأّطرها قانون  امل�شاريع كما  اإقامة  العام واخلا�ص ال تنح�شر يف  القطاعني  بني 

القطاعني العام واخلا�ص ح�ْشب،  اإمنا تكمن اأي�شًا يف م�شاركة القطاع اخلا�ص يف و�شع ال�شيا�شات 

العامة واخلطط واالإ�شرتاتيجيات االقت�شادية،  وتنفيذ هذه اخلطط من خالل تاأطري احلوار 

العام واخلا�ص،  مبا ي�شمن حتقيق النجاح للخطط واالإ�شرتاتيجيات  الفاعل بني القطاعني 

وتنفيذ  امل�شاريع  الإقامة  وممّكنة  وحمفزة  فاعلة  اأعمال  بيئة  الإقامة  ويوؤ�ش�ص  الوطنية،  

امل�شاركة  عن  اخلا�ص  القطاع  ابتعاد  اأن  االأعمال  قادة  ويرى  و�شهولة.  ي�شر  بكل  االأن�شطة 
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الفاعلة يف اإعداد هذه االإ�شرتاتيجيات وتنفيذها،  وعدم اإعطائه دور القيادة والريادة،  يعد 

ال�شبب الرئي�شي يف عدم حتقيق االأهداف التي ّتعّد يف بع�ص االإ�شرتاتيجيات توجهات عري�شة 

ال يتوفر لها موؤ�شرات حمددة وواقعيةـ بل هي جمّرد اأهداف طموحة وغري قابلة للقيا�ص،  ما 

ي�شعف من عملية املراجعة والتطوير واملراقبة.

التقرير،   هذا  يف  التقييم  مو�شوع  القطاعات  اأن  اعتربت  كافة،   املراجعات  اأن  ويالَحظ 

2016-2018،  وخطة  2025«،  وبرنامج عمل احلكومة التنفيذي  اّتخذت من »روؤية االأردن 

اإ�شرتاتيجيات لتقييم جناحها يف حتقيق االأهداف    ،2022-2018 حتفيز النمو االقت�شادي 

االأهداف  حتقيق  اإلى  ُتر�شدها  تنفيذية  خطط  اإلى  افتقارها  رغم  قطاعاتها  تخ�ص  التي 

هذه  على  مبنية  جديدة  اإ�شرتاتيجيات  اإعداد  على  القطاعات  هذه  وعملت  االإ�شرتاتيجية. 

اخلطط. وعلى �شبيل املثال،  فلدى مقارنة املوؤ�شرات املتحققة عام 2017 مع تلك امل�شتهدفة يف 

روؤية االأردن يف قطاع ال�شناعة،  جند اأن غالبية املوؤ�شرات مل ت�شل اإلى ما هو م�شتهدف �شمن 

 %1.1 ن�شبته  ما  2017 منوًا مل يتجاوز  الوطنية خالل عام  ال�شادرات  �شّجلـت  الروؤية. فقد 

مقارنة مع النمو امل�شتهدف والبالغ %5. 

كما حقق النمو يف حجم االإنتاج ال�شناعي يف العام نف�شه منوًا حقيقيًا بلغ ما ن�شبته 2.3%،  وهو 

اأقل من النمو امل�شتهدف والبالغ 3.5%. كما اإن ح�شة القطاع ال�شناعي من اإجمايل الت�شهيالت 

االئتمانية،  على عك�ص ما هو م�شتهدف،  وا�شلت تراجعها حتى و�شلت اإلى ما ن�شبته %1. 

وكما هو معروف،  فاإن االإ�شالحات الهيكلية التي �شعى اآخر برناجمني للت�شحيح اإلى حتقيقها،  

هذه  واحتّلت  االأعمال.  وبيئة  واال�شتثمار  والتعليم  والت�شغيل  العمل  �شوق  اإ�شالح  ت�شمنت 

عمل  وبرنامج    ،»2025 االأردن  كـ»روؤية  احلكومة؛  خطط  يف  االأولية  املن�شودة  االإ�شالحات 

احلكومة التنفيذي 2016-2018،  وخطة حتفيز النمو االقت�شادي 2022-2018. 

ت�شييق  بهدف  والت�شغيل،   والتدريب  التعليم  قطاع  تطوير  اإلى  التحفيز  خطة  هدفت  فقد 

مع  والتكامل  العمل  �شوق  واحتياجات  املهني  والتدريب  التعليم  خمرجات  بني  الفجوة 

اإ�شرتاتيجية التعليم واإ�شرتاتيجية الت�شغيل الوطنية،  وتقدمي الدعم الالزم يف �شبيل رفع 

املعنية  الوزارات  وكانت  املعنية.  اجلهات  مع  بالتن�شيق  ال�شناعي  القطاع  يف  العاملني  كفاءة 

االإ�شرتاتيجية  مثل  اأخرى  واأهدافًا  الهدف  هذا  لتحقيق  عدة  اإ�شرتاتيجيات  اأعدت  قد 

الوطنية للت�شغيل 2011-2020، واالإ�شرتاتيجية الوطنية للت�شغيل والتدريب والتعليم املهني 

  ،2025  –2016 الب�شرية  املوارد  لتنمية  الوطنية  واالإ�شرتاتيجية   ،2020-2014 والتقني 

اإلى ت�شجيع اال�شتثمار،  من خالل  �شملت قطاع التعليم والتدريب املهني والتقني. باالإ�شافة 

لبيئة  الناظمة  الت�شريعات  اململكة،  وتطوير  اال�شتثماري وتطويره يف  املناخ  اأهداف تعزيز 

االأعمال واال�شتثمار لتعزيز ثقة امل�شتثمرين،  وترويج اال�شتثمار ب�شكل ي�شاهم يف ا�شتقطاب 
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دول وا�شتثمارات ذات قيمة م�شافة عالية وموّلدة لفر�ص عمل لالأردنيني،  اإلى جانب جذب 

اال�شتثمارات عن طريق االأردنيني املقيمني يف اخلارج،  وا�شتحداث فر�ص ا�شتثمارية،  وتوزيع 

هذه الفر�ص على حمافظات اململكة.

خطتها  اأرقام  بتحديث   2017 عام  نهاية  مع  املعدنية  والرثوة  الطاقة  وزارة  قامت  وقد 

  ،»2025 الأردن  »روؤية  وثيقة  موؤ�شرات  مع  لتتواءم    ،2018-2016 لالأعوام  االإ�شرتاتيجية 

-2018 النمو االقت�شادي للفرتة  2016-2018،  وخطة حتفيز  التنفيذي للفرتة  والربنامج 

2022. ومت ربط جميع املوؤ�شرات اجلديدة باالأهداف القطاعية املت�شمنة باخلطة الوطنية 

لقطاع الطاقة،  والتي تهدف اإلى تخفي�ص التكاليف الت�شغيلية على القطاع االإنتاجي االأردين 

م�شادر  اأنظمة  ال�شتخدام  وحتفيزها  للطاقة  املحلية  ال�شناعة  ا�شتخدام  تر�شيد  خالل  من 

الطاقة البديلة.

و�شيا�شاتها  االإ�شرتاتيجية  خططها  باإعداد   1998 عام  بداأت  جهتها،   من  والري  املياه  وزارة 

التي تهدف اإلى حت�شني اإدارة م�شادر املياه )املياه اجلوفية واملياه ال�شطحية(،  وتفعيل مفاهيم 

اإدارة مرافق املياه على اأ�ش�ص جتارية واقت�شادية،  وحت�شني م�شتوى املياه املخ�ش�شة لغايات 

الزراعة )مياه الري(،  واأي�شًا تفعيل اإدارة مياه ال�شرف ال�شحي. 

االأولى،  ثم  االإ�شرتاتيجية  للبناء على ما مت حتقيقه يف  الالحقة  االإ�شرتاتيجيات  وجاءت 

تبعها يف عام 2008 اإ�شرتاتيجية املاء من اأجل احلياة 2008-2022،  مبا يتما�شى مع حتقيق 

اأهداف االألفية  االأهداف االإمنائية لالألفية،  حيث حقق االأردن بع�ص االإجنازات يف تنفيذ 

اأما يف  من حيث خدمات املياه وال�شرف ال�شحي،  لكن مل تتحّقق االأهداف االأخرى جميعها. 

  ،2025-2016 االإ�شرتاتيجية  خطتها  بتحديث  والري  املياه  وزارة  بداأت  فقد    ،2015 عام 

2025« مبا  االأردن  ال�شوري،  و»روؤية  اللجوء  واأزمة  امل�شتدامة،   التنمية  اأهداف  لتتواءم مع 

يحقق اأهداف قطاع املياه. وقد رافق هذه االإ�شرتاتيجية جمموعة من ال�شيا�شات الداعمة لها 

وخطط عمل لهذه ال�شيا�شات. 

  ،2020-2015 احليوي  للتنوع  العمل  وخطة  الوطنية،   اإ�شرتاتيجيتها  البيئة  وزارة  واأعّدت 

والتي متثل الوثيقة الوطنية الرئي�شية يف جمال التنوع احليوي وحماية الطبيعة يف االأردن،  

مدعومة بقانون حماية البيئة رقم )6( ل�شنة 2017 مبا يخّوله لوزارة البيئة من �شالحيات 

حلماية عنا�شر البيئة ومن �شمنها التنوع احليوي. 

كما وّقع االأردن على العديد من االتفاقيات العاملية كاتفاقية التنوع احليوي،  واالتفاقية 

العاملية ملنع االجّتار باالأنواع املهددة باالنقرا�ص،  واتفاقية رام�شار للمحافظة على االأرا�شي 

الرطبة،  وبروتوكول ال�شالمة االأحيائية. واأُعّدت يف عام 2017 خطة العمل الوطنية لبناء 
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التدخالت  من  العديد  وُنّفذ  متكامل.  ب�شكل  الدولية  البيئية  االتفاقيات  لتنفيذ  القدرات 

والن�شاطات الواردة يف االإ�شرتاتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع احليوي. غري اأنه يتعنّي 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة،  اأن تكون اخلطط التنفيذية مرتبطة مب�شاركة فّعالة من 

القطاعات غري احلكومية. 

اأنه ما  وبالرغم من اجلهود احلثيثة واملتوا�شلة التي اتخذها االأردن يف حماية البيئة،  اإال 

تزال هنالك ق�شايا بحاجة اإلى اإجراءات حكومية فاعلة وحقيقية ملعاجلتها،  وعلى راأ�شها 

اإدارة النفايات بطرق �شليمة،  والتحول نحو االقت�شاد االأخ�شر،  واحلد من تلوث الهواء. كما 

اإن اّتخاذ خطوات متقدمة يف �شاأن االقت�شاد االأخ�شر،  والتحول لال�شتدامة البيئية للحفاظ 

على املكت�شبات،  ال يكون اإال من خالل وحدة جامعة الأجهزة الدولة كافة.

واأخريًا،  فاإن املجل�ص االقت�شادي واالجتماعي، ومن وازع م�شوؤوليته ونهجه يف مناق�شة الق�شايا 

التطور  امل�شتَمد من احلر�ص على �شري عربة  ال�شريح واجلريء  الوطنية باملكا�شفة والطرح 

والتحديث و�شواًل اإلى النه�شة االقت�شادية واالجتماعية ال�شاملة،  يدعو اإلى اإعداد برنامج 

وطني �شامل ذي م�شداقية لالإ�شالح ال�شيا�شي واالقت�شادي وقابل للتنفيذ. ويجب اأن يت�شمن 

يف  تدخلنا  وال  حاجاتنا  وتقابل  واقعنا  تنا�شب  واإجراءات  اإ�شالحات  حزمة  الربنامج  هذا 

فات جاهزة �شبق اأن ُجّربت على مدار ثالثني �شنة  فر�ص �شائعة جديدة بالرك�ص وراء و�شْ

فائتة. وال ميكن لذلك اأن يتحقق اإال بالعمل اجلاد على هذه املبادرة والتي يجب اأن تنطلق،  

دومنا تاأخري،  من تقييم مو�شوعي لل�شيا�شات ال�شابقة لال�شتفادة من االأخطاء والبناء على 

االإجنازات التي حتققت.

و�شمن هذا االإطار، يجب تركيز اجلهود على تعزيز القدرات املوؤ�ش�شية من خالل تطبيق مبادئ 

الق�شاء،   ا�شتقالل  و�شمان  والرقابة  الت�شريع  موؤ�ش�شات  دور  وتعزيز  الر�شيدة،   احلاكمية 

وو�شع االإ�شرتاتيجيات التي من �شاأنها رفع درجة تناف�شية االقت�شاد الوطني،  من خالل تبني 

�شيا�شات قادرة على حت�شني كفاءة توزيع املوارد ورفع م�شتوى االإنتاجية،  وتعزيز ال�شراكة 

الكاملة والتعاون بني القطاعني العام واخلا�ص يف ر�شم وتنفيذ االإ�شرتاتيجيات واالإ�شالحات 

الهيكلية التي بقيت حتى االآن هدفًا لالإ�شرتاتيجيات ال�شابقة مل يتجاوز االإن�شاء. 

كما يجب اأن ي�شمل برنامج االإ�شالح ال�شيا�شي واالقت�شادي تطوير البيئة الت�شريعية مبا يكفل 

حماية املْلكية وتطبيق القوانني بعدالة و�شفافية،  اإ�شافة اإلى �شمان اال�شتقرار الت�شريعي،  

هذا اإلى جانب �شرورة حتقيق اال�شتقرار املايل والنقدي،  وتطوير املوؤ�ش�شات املالية وتعميق 

بتكاليف  وتوفريه  التمويل  م�شادر  تنويع  يف  دورها  تعزيز  اإلى  يوؤدي  مبا  املال  راأ�ص  اأ�شواق 

منا�شبة خ�شو�شًا للقطاعات االإنتاجية ذات القيمة امل�شافة العالية والقادرة على خلق فر�ص 

العمل. 
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